ضمیمۀ جلسۀ بیستم متنخوانی کاپیتال (جلد سوم)  /جمعه 31 ،شهریور 1396
پاسخ پرسشهای  1تا  / 13مروری بر پارۀ چهارم
 .1جایگاه سرمایهی بازرگانی در سطح تجریدی که «مقدم» بر تبدیل ارزش اضافی به سود است،
کجاست؟
وقتي از «سطح تجريد» سخن میگويیم منظور اين است كه بدون توجه به شرايط تاريخي چه روندی طي شده
است يعني آيا از دل سرمايه صنعتي يك بخش تجاری جدا شد و مستقل گرديد يا برعكس .واضح است كه در
سطح تجريد ابتدا سرمايه صنعتي وجود داشته و بعد سرمايه تجاری به وجود آمده و مستقل شده است .در حالي
كه از لحاظ تاريخي چنین نیست.
 .2سرمایه بازرگانی چه نقش نهادی یا ساختاریای را در شیوهی تولید سرمایهداری ایفا میکند؟
اگر بوجود آمدن ارزش اضافى را هم مساوى با تولید و هم تحقق آن بدانیم آنگاه بطور كلى با يك نوع سرمايه روبرو
خواهیم بود :سرمايه صنعتى .اما به مرور زمان ،سرمايه بازرگانى براى تحقق بخشیدن به ارزش ،بعنوان بخشى از
سرمايه صنعتى ،خودبخود از نظر ساختارى ويژگى مستقلى پیدا كرده است.
 .3اگر منشاء سود بازرگانی تفاوت بین قیمت فروش و قیمت خرید نیست ،پس چیست؟
سرمايه بازرگانى بر حسب مقدارى كه دارد ،بنا به نرخ میانگین سود ،مقدارى سود به آن تعلق میگیرد .درواقع
میتوان گفت كه منشاء سود در بخش مولد است؛ يعنى همان بخشى كه در آن ارزش اضافى تولید شده .در اصل
سود سرمايه دار بازرگانى بخشى از ارزش اضافى تولید شده در بخش تولید است به واسطه نرخ سود میانگین.
اين سود از پیش تعیین گرديده؛ و در فروش تحقق پیدا میكند.
* اگر حجم بیشترى كاال بفروشد (براى مقابله با گرايش نزولى نرخ سود) ،به همان میزان پول بیشترى براى خريد
آنها میپردازد و در نهايت در مقدار سودش تغییرى حاصل نمى آيد.
* اگر قیمت فروش را سرخود باال ببرد ،بدون آنكه حجم فروش تغییرى كند؛ منجر به ايجاد رقابت میشود و همین
رقابت باعث تعديل نمودن قیمت ها و در نهايت ثابت ماندن سود میانگین میگردد( .مثال تپسي و بقیه شركت
هاى تاكسیرانى كه بعد از آن ايجاد شدند)
[دو مورد ستارهدار تأكیدى بودند بر ثابت ماندنِ سود].
 .4آیا میتوان سود بازرگانی را بدون تشکیل نرخ میانگین سود توضیح داد؟
خیر .سود بازرگانى از پیش تعیین گرديده است (ارزش اضافه تولید شده در سرمايه صنعتى) .میدانیم كه نرخ
میانگین سود از تقسیم ارزش اضافى به كل سرمايه بوجود مى آيد .اين كل سرمايه ،سرمايه بازرگانى را هم شامل

میشود .پس میتوان گفت كه سود سرمايه بازرگانى در سود سرمايه صنعتى تعريف شده است و اگر نرخ میانگین
سود را كنار بگذاريم عمالً سود بازرگانى نمیتواند وجود داشته باشد.
 .5آیا بازرگان مانند رانتخوار در سود سرمایهدار صنعتی شریک میشود؟
چون منشاء سود در تمامى سپهرها ،در ارزش اضافه تولید شده در سرمايه صنعتى ست؛ درنتیجه رانت خوار و
بازرگان و  ..همگى از اين سود تغذيه میكنند.
 .6آیا سود بازرگانی مبلغی است که بازرگان به سود صنعتی اضافه میکند؟
خیر .منشاء سود بازرگانى همان ارزش اضافى تولید شده در سرمايه صنعتىست.
« .7هزینه» از مقولهی ارزش است یا قیمت؟ چرا این یا چرا آن؟
هزينه از مقولهی قیمت است.
* ارزش كاال برابر با مقدار كار و بطور كلى وسايل تولیدى ست كه براى تولید آن صرف شده .در واقع هرچیزى
كه در ارزش كاال نهفته ست نسبتى مستقیم دارد با آن چیزهايى كه صرف تولید آن شده (خريدارى مواد خام و)..
بعالوه ارزش اضافى تولید شده.
* قیمت كاال برابر است با همان مقدار كار و وسايل مورد نیاز و  ..بعالوه سود میانگین.
* هزينه درواقع همان سرمايه يیست كه صرف تحقق ارزش اضافى میشود بدون آنكه مستقیماً در تولید كاال نقشى
داشته باشد؛ اين هزينه ها به نسبت سود میانگین وارد كاال میشوند (مثل اجاره ساختمان ،خريد كامپیوتر و.)..
 .8آیا میتوان از «هزینه»های نگهداری و حمل و نقل سخن گفت؟
از آنجايى كه نگه دارى و حمل و نقل حوزه هايى هستند كه بعنوان «تداوم تولید در گردش» از آنها ياد میشود؛
درنتیجه نمیتوان از كلمه هزينه برای آنها استفاده كرد .هزينه ها در بازرگاني وجود دارند و بازرگاني هم بخشيست
مستقل.
 .9در حالیکه بازرگانی ارزش اضافی تولید نمیکند ،چرا مارکس مینویسد« :همانگونه که کار اجرت
نیافتهی کارگر برای سرمایهدار مولد مستقیماً اضافه ارزش میآفریند ،به همانگونه نیز ،کار اجرت
نیافتهی مزدبگیران تجاری سهمی از آن اضافه ارزش را برای سرمایهدار بازرگانی بوجود میآورد»؟
از نظر ماركس بین كارگر مزدبگیر تجاری و كارگران صنعتى بايد ضرورتاً همان تفاوتِ بین سرمايهی صنعتي و
سرمايهی تجاری وجود داشته باشد .سرمايهی صنعتي ارزش اضافي را با تصاحب مستقیم كار نپرداختهی غیر،
تولید ميكند و سرمايهی تجاری بخشي از اين ارزش اضافي را با انتقال آن از سرمايه صنعتي به خود در قالب سود
میانگین تصاحب ميكند.
سرمايهی تجاری تنها از طريق كاركردش در تحقق ارزش است كه در فرايند بازتولید به شكل سرمايه عمل ميكند.
برای تاجر ،مقدار سودش به مقدار سرمايهای وابسته است كه ميتواند در اين فرايند بهكار بیندازد ،و هر چه كار

نپرداختهی كارمندانش بیشتر باشد ،سرمايهی بیشتری را ميتواند در خريدوفروش بهكار گیرد و در نتیجه سود
بیشتری را هم تصاحب كند .كار نپرداخته به كارگران تجاری ،با اينكه ارزش اضافي نميآفريند ،توانايي تصاحب
ارزش اضافي سرمايهدار تجاری را بیشتر ميكند ،و از اين طريق منبع سودش محسوب ميشود.
 .10مارکس میگوید« :سرمایهی بازرگانی نه ارزش ایجاد میکند و نه اضافه ارزش ،یعنی مستقیماً چنین
امکانی ندارد .اما میتواند بطور غیرمستقیم به ازدیاد اضافه ارزش که بوسیلهی سرمایهداران صنعتی
تولید میشود ،کمک کند ».منظور چیست؟
میدانیم كه نقش سرمايهی بازرگاني در گردش و درواقع در تحقق ارزش است؛ سرمايهی بازرگاني از طريق كوتاه
كردن زمان تحقق ارزش (دورهای برگشت) بطور غیرمستقیم اين امكان را به سرمايهدار مولد میدهد تا مقیاس
تولید را گسترش دهد و در نتیجه در مدت زمان مشخص تعداد گردش بیشتر شده ،بازتولید شدت میگیرد و
درنهايت ارزش اضافهی بیشتری حاصل میشود.
 .11از نظر مارکس چه فرقی وجود دارد بین کاری که برای تولید ارزش و کاری که برای تحقق ارزش
صورت میگیرد؟
ميدانیم كه از نظر ماركس ،كاری كه مستقیماً مابهازای ارزشي در كاال بهوجود ميآورد (كار مربوط به بخش تولید
صنعتي) و البته تدوام اين نوع از كار در سپهر گردش (مثالً حمل و نقل) در زمرهی كار مولد قرار ميگیرد.
فعالیتهای ديگری كه برای تحقق ارزش (از پیش تولید شده در سپهر تولید) صورت ميگیرند مولد نیستند ،يعني
«مستقیماً» مابهازای ارزشي ندارند يا ارزش جديدی را به كاالی تولید شده نميافزايند.
مشكلي كه در اينجا رخ ميدهد ،قضاوت دربارهی ماهیت كار كارگران بخش تجاری و استثمار شدن يا نشدن
آنهاست .اگر ارزش اضافي را حاصلِ استثمار بدانیم ،آيا اين بدان معني است كه كارگران غیرمولد استثمار
نميشوند؟گامي به عقب بازگرديم و بخشي از توضیح ماركس در جلد يك ،دربارهی پول به عنوان مقیاس ارزش
را مرور كنیم:
«امكان عدم تطابق كمّي بین قیمت و مقدار ارزش ،يعني انحراف قیمت از مقدار ارزش ،در ذاتِ خودِ شكل قیمت
است .اين نقص نیست .بلكه برعكس سبب ميشود تا اين شكل ،برای شیوهای از تولید مناسب باشد كه
قانونمندیهايش تنها بر مبنای بازی كورِ بيقاعدهگيها ابراز وجود ميكنند كه به طور میانگین ،متقابالً همديگر
را تعديل ،در كار هم اختالل و يكديگر را از بین ميبرند» (جلد يك ،ص )128
از بین رفتنِ نسبت ضروریِ میزان كار بهكار رفته در كاال و مقدار ارزشِ آن ،نه تنها در سرمايهداری عیب محسوب
نميشود كه از اساس ،جزئي از سازوكار اين شیوهی تولید است .میانجي بین اين دو نسبتِ ضروری يعني ،پول و
قیمت ،ابزاری را در اختیار عامالن اين شیوهی تولیدی قرار ميدهد كه به نسبت نوسانات بازار (يا سطح پديدار)
واكنش نشان دهند (به اصطالح قانونِ عرضه و تقاضا) .به اين ترتیب ،همهی مناسبات ما نیز كه از رهگذر اين

میانجي (پول) صورت ميگیرد واجد اين خصلت بیگانه يا وارونه است كه نسبت ضروری خود را با مبناهايش از
دست داده است.
اما پول تنها میانجي اين شیوهی تولید نیست.
نرخ میانگین سود ،يكي ديگر از اين میانجيهاست كه مادامي كه ما درون مناسبات سرمايهداری عمل ميكنیم،
تحت تأثیر آن قرار داريم .ويژگي میانجيهای سرمايهداری آن است كه نسبتهای ضروری را مخدوش و پنهان
كنند .پول نسبت ضروری بین میزان كار به كار رفته در كاال و قیمت به عنوان تجلي پولي مقدار ارزش آن كاال را
مخدوش/پنهان ميكند .میانگین سود ،نسبت ضروری بین نرخ ارزش اضافي (استثمار) و نرخ سود را .نگريستن به
مناسبات از منظر اين میانجيها ،همیشه ما را در سطح پديدارها نگاه ميدارد و مكانیزمهای دروني و پنهانشدهی
اين پديدارها (اگر نخواهیم بگويیم ذات) را از ديدرس خارج ميكند.
نرخ میانگین سود برآمده از نرخ ارزش اضافي و نرخ ارزش اضافي برآمده از استثمار است .بنابراين ،نرخ میانگین
سود بازتابي است ،هرچند كمرمق و محو ،از میزان استثمار كلي طبقهی كارگر .دستمزد كارگران نامولد در نسبت
با همین نرخ میانگین سود تعیین ميشود .بنابراين تابعي است از همین میزان استثمار میانگین طبقهی كارگر .به
بیان ديگر ،همانطور كه پول در مقام میانجي عامِ سرمايهداری« ،وضعیت كلي» مناسبات انساني در چارچوب
سرمايهداری را واجد خصلت بیگانگي ميكند ،در اينجا نیز ،نرخ میانگین سود« ،وضعیت كلي» كار در سرمايهداری
را واجد خصلت استثمار ميكند.
با اين توضیحات ،حال شايد بتوان ادعا كرد كه كارگران نامولد ،اگرچه ارزش اضافهای به ارزش اضافي تولید شده
در بخش تولید نميافزايند ،اما همچنان استثمار ميشوند چرا كه اين استثمار ،وضعیت كلي كار مزدوری ذيل نظام
سرمايهداری است.
 .12مارکس میگوید در سرمایهداری سرمایهی صنعتی سود سرمایهی بازرگانی را تعیین میکند ،اما
«در جریان تکامل تاریخی ،این امر معکوس است» .منظور چیست؟ این اظهارنظر چه دستاورد
روششناختیای دارد؟
در روند تكامل تاريخي به نظر ميرسدكه بازار گردش كاالهاست كه تعیین كننده مقدار قیمت است .اگر فرايند
تولید سرمايهداری را در دورههای آغارين آن يعني زماني كه شیوهی كااليي به شیوهی مسلط جامعه تبديل نشده،
بررسي كنیم ،ميبینیم كه اين تجارت است كه تعیین ميكند قیمتهای تولید چقدر باشند .سپس به تدريج
گسترش و سلطهی شیوهی تولید سرمايهداری باعث ميشود كه تولید تعیین كند كاالها به چه میزان فروخته
شوند و نرخ میانگین سود شكل بگیرد .ماركس ميگويد نقد من وارونه واقعیت است و وارونه روند تاريخي.
میتوان گفت كه دستاورد روش شناختي اين اظهار نظر همان تفاوت بازنمايي و پژوهش است .يعني در پژوهش ما
از واقعیت به انتزاع و ريشه مساله ميرسیم؛ اما در بازنمايي از ريشه و منشا آن مرحله به مرحله به ان اليه هايي

مي افزايیم تا با واقعیت منطبق شود .در مورد سرمايه تجاری هم روند واقعیت و پژوهش آن ،معكوس روند بازنمايي
است .يعني در بازنمايي و تحلیل منطقي اين سرمايه صنعتي است كه سود سرمايه بازرگاني را تعیین مي كند .هر
چند كه در روند تاريخي معكوس آن اتفاق افتاده باشد.
 .13چرا نگاه ایدئولوژی بورژوایی به شیوهی تولید سرمایهداری از منظر سرمایهی بازرگانی است؟
از آنجايى كه از منظر ايدئولوژى بورژوايى سود در گردش يا خريد و فروش است و نه در ارزش اضافه ايجاد شده
در تولید ،لذا همه عوارض ناشى از كم و زياد شدن سود را تنها در گردش جستجو میكند .توجیه ظاهرى اين
مسئله از نگاه عامیانه اين است كه بازرگان كااليى تولید نمیكند ،اما سود میبرد پس نفس سودآورى را در فعالیت
هاى بازرگانى قلمداد میكند.

