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  ٢٠١٢ می ٢٢

  

  ارزش اضافی فوق العاده
  

ھر سرمايه دار در فکر استخراج . ستنوعی ديگری از ارزش اضافی نسبی ا) مازاد(ارزش اضافی فوق العاده يا 

به ھمين منظور وی ماشين آالت و تکنالوجی جديدتر را . دست آورده تواند ب حداکثر ممکن سودی است که می

نتيجۀ مستقيم ابتکار، آن است که .  توليدی کار را باال می بردهدھد و به اين ترتيب بازد مورد استفاده قرار می

فابريکۀ توليدی او ساخته می شود از ارزش متوسط کاال ھای توليد شده در رشتۀ ارزش فردی محصوالت که در 

که قيمت بازار يک کاال، با در نظر گرفتن شرايط متوسط حاکم بر توليد،  از آنجائی. صنعتی مربوطه، کمتر است

  . استتعيين می گردد، سرمايه دار نرخ ارزش اضافی خود را در مقايسه با نرخ معمولی، افزايش داده

ارزش اضافی فوق العاده، ما به التفاوت ارزش اجتماعی کاال است با ارزش فردی نازلتر آن و دارای دو کيفيت 

  . خاص است

دست می آورند که نخستين کسانی باشند که ه که اينگونه ارزش اضافی را منحصراً آن کار فرمايانی ب نخست آن

که سرمايه دار مورد بحث، ارزش  ب و به کار انداخته اند و دوم آن توليدی بيشتر را نصهماشين آالت تازه با بازد

که ھای دست خواھد آورد و دير يا زود ماشين آالت جديد در ساير فابريه اضافی فوق العاده را فقط موقتاً مدتی ب

توليدی سرمايه داران ديگر نيز مورد استفاده قرار خواھند گرفت و کسی که برای نخستين بار تجھيزات جديد را به 

  . کار برده بود، اين مزيت را از دست داده و از اين پس ديگر، ارزش اضافی فوق العاده را تحصيل نخواھد کرد

 توليدی از بين رفت، در فابريکۀ توليدی ديگری ۀک فابريککه  اين نوع ارزش اضافی در ي با اين وجود ھنگامی

  .که ماشين آالت باز ھم بھتر و تازه تری را به کار گيرد، به وجود می آيد

تالش برای به دست آوردن اين .  می کندأارزش اضافی فوق العاده، نقش مھمی را در تکامل نظام سرمايه داری ايف

که ھدف سرمايه دار، به دست  از آنجائی. خودی تکنالوجی می گردده نوع ارزش اضافی، موجب تکامل خودب

آوردن ثروت بيشتر است، کوشش می کند تا ماشين آالت جديد و تکنالوجی توليدی خود را مخفی نگھدارد و به اين 

را تشديد اين امر، رقابت ميان سرمايه داران . سسات توليدی به تأخير اندازديب استفاده از آنھا را در ساير مؤترت
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که برخی سرمايه داران به ورشکستگی  نتيجۀ نھائی اين. کرده و تضاد ھای بين آنان را حدت و شدت می بخشد

  . که بقيه ثروتمندتر می شوند می افتند در حالی

ثر و سودمند است، اما ترقی و ده مؤبه سخن ديگر تعقيب ارزش اضافی فوق العاده اگرچه در تکامل نيرو ھای مول

  . آنان را به تأخير می اندازندپيشرفت

  

  ...ادامه دارد
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