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 ها و دورپیمائی سرمایه: دگرسانی بخش یکم

 سرمایه –: دور پول 1 فصل

 

 . پذیردمیروند دورپیمائی سرمایه در سه مرحله به شرح زیر انجام 

. گیردمیو در اختیار  خردمیبا قرار پرداخت پول، کاالی نیروی کار را  دارسرمایه اول:

 کاال( –)دَوَران پول 

که  آفریندمیو کاالئی  شودمینیروی کار خریداری شده در روند تولید مصرف  دوم:

 ارزشی باالتر از بهای خود دارد.

. به بیان دیگر )دَوَران کاال شودمیکاالی جدید در بازار فروخته و تبدیل به پول  سوم:

 . پذیردمیپول( انجام  –

رض ما این است که کاالها در شرایط ثابت و به بررسی هر کدام این مراحل پردازیم. ف

 .شوندمیبه ارزش خود فروخته 

 

 مرحله اول:    

، گیردمیو کاال  پردازدمیاین مرحله معرف تبدیل پول به کاال است. خریدار پول 

. اما شکل داد و ستد مسأله مهم کندمیو پول دریافت  دهدمیفروشنده بالعکس کاال 

و خصلت مصرفی خاص کاالهائی است که جای خود را با  نیست. بحث بر سر ماهیت

. پول در یک سو به وسائل تولید و در سوی دیگر به نیروی کار کنندمیپول عوض 

مرکب از دو جزء  ،سرمایه –پول دور  مرحله اولیا « دَوَران پول کاال». شودمیتبدیل 

نیروی کار است. دو نوع خرید در دو بازار متمایز، بازار کاال  –ابزار تولید و پول  –پول 

تقسیم مبین یک  شودمیکاالهائی که پول صرف خرید آنها  تقسیم کیفیو بازار پول. 
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است. کاالی نیروی کار حامل انبوهی کار اضافی  نماخصلت کامالًنیز هست که  کمی

ساعت کار، یک روزانه کار  1ای . با بهگرددنمیاست که در قبالش هیچ ریالی پرداخت 

کارگر منعقد شود یک زمان کار  500و اگر این قرارداد با  شودمیساعتی خریده  10

. به این گیردمیساعتی بدون هیچ بها در اختیار خریدار نیروی کار قرار  4500اضافی 

نیست که به موجب آن  ایرابطهو اجزاء متمایز آن فقط « کاال –دَوَران پول »ترتیب 

پول به خرید دو کاال در دو بازار جداگانه اختصاص یابد، بلکه یک رابطه کمی بارز میان 

. در دومی باشدمیاجزاء پولی خاص خرید وسائل تولید و خاص خرید نیروی کار نیز 

 . آیدمیحجم زیادی کار اضافی بدون هیچ بها به تصرف خریدار در 

در حدی خریده شود که توسط نیروی کار خریداری شده به حجم وسائل تولید باید 

محصول تبدیل شود. این داد و ستد باید به شکلی انجام گیرد که حجم انبوهی کار 

را که در پروسه تبدیل به نیروی کار و وسائل  ایسرمایهکند.  دارسرمایهاضافی نصیب 

ه صرف خرید وسائل تولید و . پولی را کنامیممیسرمایه مولد  شودمی زاارزشتولید، 

فازی از « کاال –دَوَران پول ». فاز نهیممیسرمایه( نام  –نیروی کار شده است )پول 

و  آیدمیسرمایه از شکل پولی به شکل بارآور در  -دورپیمائی است که ضمن آن ارزش 

 . گرددمی ریزپیش. به بیان دیگر سرمایه شودمیسرمایه مولد 

که پرداخت بهای نیروی کار را به زمان  کندمین نقش مهم را بازی ای سرمایه –پول 

. مالک پول دهدمیو وسائل تولید ناموجود در بازار را هم سفارش  سازدمیآینده موکول 

، اما اولی از شوندمیو دارنده نیروی کار، اگر چه در نقش صاحبان کاالها با هم رو به رو 

. وسائل تولید در مقابل کارگر گرددمیر و تولید ظاهر همان آغاز در مقام صاحب ابزار کا

موجودی است که تحت تسلط وی قرار  دارسرمایهمالِ غیر است و کارگر نیز در منظر 

است که  ایرابطهکاال  –خواهد بود. پس َدوَران پول  اشسرمایهدارد و جزء ارگانیک 

. فقط با گسترش تولید سازدمیو طرف دیگر را برده مزدی  دارسرمایهیک طرف را 
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زیرا  گرددمیسرمایه شکل طبیعی دورپیمائی سرمایه  –ی است که پول دارسرمایه

ظهور این فاز نیازمند سطح باالئی از پیشرفت داد و ستد کاالئی در یک سو و جدا شدن 

 تولید کننده مستقل از وسائل کار خویش، در سوی دیگر است.

   

 مرحله دوم: نقش سرمایه مولد

پایان یابد، اما « پول –کاال »کاال شروع و باید با  –دورپیمائی سرمایه با دَوَران پول 

سرمایه به دو کاالی متفاوت وسائل تولید و نیروی کار، شرائطی را پدید  -تبدیل پول 

آورده که ادامه بالفصل گردش ناممکن شده و باید از یک گسست حتمی عبور نمود. 

سیاق برده نخریده است. نیروی کارش را برای مدت معین کارگر را به  دارسرمایه

با مصرف آن، وسائل تولید موجود را به محصول جدید  خواهدمیخریداری کرده و 

سرمایه خود را سرمایه مولد کند، از زمان کار خریداری شده حجم  –تبدیل نماید، پول 

که  گویندمیاینها  سنگینی کار اضافی به چنگ آرد و به اضافه ارزش دست یابد. همه

یا فاز باروری سرمایه است. ه نخست گشایش راه شروع مرحله دوم رسالت مرحل

آنست « رنیروی کا –پول »و « وسائل تولید –پول »به « کاال –پول »پیشفرض بسط 

اش، این ارزشها را به شکلی پولی در اختیار دارد. اما او در این عمل پول که انجام دهنده

و برای آنکه مالک پول باقی ماند باید از دست دادنش متضمن  دهدمیرا از دست 

بازیافتن پول باشد. این کار فقط از طریق فروش کاال مقدور است، پس باید تولید کننده 

. پس باید کندمیکاال گردد. کارگر مزدی هم مزدش را صرف خرید مایحتاج معیشتی 

در مقابل او  دارسرمایهفت دارد و در فواصل زمانی معین مزدش را به صورت پول دریا

ها گواه آنند که روند مورد گفتگو نیازمند احب پول ظاهر گردد. کل این مؤلفهبه عنوان ص

سطح باالئی از توسعه تولید کاالئی است. به بیان دیگر وقتی تولید از طریق کار مزدی 

 رخدادی که حاکی است که تولید کاالئی شکل عام تولید شده است، یابدمیعمومیت 
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همان اوضاع تر کار اجتماعی است. از سوی دیگر در عین حال متضمن تقسیم فزاینده

، کندمیی یعنی طبقه کارگر مزدی را متولد دارسرمایهای تولید و احوالی که شرط پایه

. گرددمیی دارسرمایهسلسله جنبان واقعی گذار تولید کاالئی پیشین به تولید کاالئی 

ی با هر مقدار گسترش خود، شکلهای قبلی تولید را زیر شالق انحالل دارسرمایهتولید 

و  کندمی. تولید برای رفع نیازمندی های شخصی را دچار اضمحالل گیردمیو تالشی 

. در این شیوه تولید کلیه اعمال به ملزومات نمایدمیفروش محصول را اساس کار 

ی( است که دارسرمایهط در این شیوه تولید )و فق شوندمیاستثمار نیروی کار تبدیل 

در پویه تکامل تاریخی خود کل ساختار اقتصادی جامعه را با سازمان دادن فرایند کار 

 . سازدمیو گسترش عظیم فن آوری زیر و رو 

هستند، در خارج از پروسه تولید هم  دارسرمایهوسائل تولید تا زمانی که در تصاحب 

ما نیروی کار فقط در فرایند تولید شکل وجودی سرمایه احراز ا باشندمیسرمایه او 

خریدار  دارسرمایه. نیروی کار برای کارگر فقط کاالی قابل فروش اوست اما برای کندمی

افزائی و آفرینش سرچشمه ارزش خود سرمایه است، آن هم یگانه جزء سرمایه که

 .باشدمیانتهای سرمایه بی

  

 تر      پول افزون –تر عظیمکاالی مرحله سوم: 

وقتی از فرایند تولید پدید آید سرمایه  افزاارزشکاال به عنوان شکل وجودی سرمایه 

ی باشد، همه کاالها از آغاز سرمایه کاالئی دارسرمایهکاالئی است. اگر تولید کل جامعه 

ی که سرمایه هستند و باالخره سرمایه در شکل کاال باید کارکرد کاالئی یابد، محصوالت

 –از آنها تشکیل و برای بازار تولید شده، باید به فروش رسند. این همان مرحله کاال 

پول است. عناصر مهم این مرحله و رخدادهای قبل از آن را با یک مثال دنبال کنیم. 

میلیون  100دار به ارزش متر پارچه مخمل طرح 1000 دارسرمایهکاالی حاضر یک 
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میلیون تومان مواد خام و استهالک به کار رفته، یک میلیون  90تومان است. در تهیه آن 

میلیون تومان هم ارزش جدید یا اضافه  9تومان بهای نیروی کار پرداخت شده است و 

ارزش ایجاد گردیده است. بهای کاال فرضا معادل ارزش آن است. این ارزش در فروش 

ه چه چیز این عمل ساده گردش یعنی فروش پارچه . سؤال این است کشودمیمحقق 

 . کنیممی؟ پاسخ را در چند جمله کوتاه زیر خالصه کندمی کارکرد سرمایهرا 

اند، به عنوان کاالی مصرفی تولید شده هاصرفی کاالها تغییر نکرده و پارچهسرشت م –1

شاهد تغییر . تا اینجا رودمیفرض ما هم این است که  محصول به ارزش خود فروش 

  .خاصی نیستیم

در این میان یک چیز اتفاق افتاده است. ارزش، اول پارچه بود، حاال پول است. در  –2

از محصول پیش  ،پول –شکل سرمایه پولی داشتیم. در کاالکاال، ما پول را به  –پول 

 نقش سرمایه یافته است.  عمالًپروسه تولید  در ،شروع این دوره

میلیون تومان وسائل تولید بعالوه  90میلیون تومان سرمایه مولد مرکب از  91رقم  –3

یون میل 9میلیون تومان شده است. کارگران  100یک میلیون تومان دستمزد اکنون 

میلیون  90میلیون تومان پارچه اینک متشکل از  100اند. تومان اضافه ارزش تولید کرده

میلیون تومان ارزش اضافی  9تومان سرمایه متغیر و  تومان سرمایه ثابت، یک میلیون

سرمایه اند. اجزاء  تماماًپول  –است. روشن است که کاالهای آماده ورود به دور کاال 

ثابت و متغیر پیشین سرمایه مولد، بعالوه سرمایه اضافه شده یا جزء تازه تولید شده 

یمائی سرمایه کاالئی به پول دورپ –توسط بخش متغیر آن )اضافه ارزش( است. کاال 

شده در شکل سرمایه کاالئی باقی  افزاارزشسرمایه پولی است. تا زمانی که این سرمایه 

، نه ارزش کندمیماند فرایند تولید راکد است. سرمایه کاالئی نه محصول خلق 

، فقط متناسب با سرعت به فروش رفتنش، به درجات متفاوت در تشکیل آفریندمی

و بر روی گسترش یا فشرده شدن بازتولید  شودمیمحصوالت و ارزش، به کار گرفته 
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. به این ترتیب فرایند گردش، مؤلفه هائی حدوداً مستقل از مقدار ارزش گذاردمیتأثیر 

عنصری . گذارندمیشت تأثیر نقباض انباکه بر روی دامنه توسعه یا ا می آوردبه وجود 

 . شودمیاینجا به صورت سرعت فروش یا شتاب واگرد ظاهر که در

متر مخمل را به اجزاء متشکله آن تقسیم کنیم  1000میلیون تومان بهای کل  100اگر 

 خواهیم داشت: 

اد متر مخمل مابه ازاء وسائل کار و تولید )مو 900میلیون تومان معادل  90  –الف 

 خام، کمکی و هزینه استهالک(  

متر پارچه مابه ازاء دستمزدی که به کارگران بافنده،  10یک میلیون تومان معادل  –ب 

 پرداخت گردیده است. 

متر مخمل، مابه ازاء سرمایه اضافه یا اضافه ارزش ناشی  90میلیون تومان معادل  9 –ج 

 از استثمار کارگران است.

متر شود، او فقط بهای وسائل کار و مواد خام را باز  900ه فروش موفق ب دارسرمایهاگر 

متر را بفروشد کل سرمایه ثابت و متغیرش را پس گرفته است و  910یافته است. اگر 

متر را به فروش رساند تمام سرمایه بعالوه اضافه ارزش  1000تنها در صورتی که همه 

ه اساسی در اینجا منشأ سرمایه تولید شده توسط کارگران را حصول کرده است. نکت

 9ها، پول یا فروش همه مخمل –پس از پایان مرحله کاال  دارسرمایهاضافه شده است. 

کرده بود، به بیان  ریزپیشمیلیون تومانی که  91میلیون تومان بیش از سرمایه پولی 

. اما سازدمیکاال کرده است نصیب خود  –دیگر بیش از سرمایه پولی که وارد دوره پول 

 صرفاً اند. این رقم میلیون تومان نداشته 9در تولید  هیچ کدام این دو مرحله هیچ نقشی

 –کاال در یک سو و کاال  –در پروسه تولید، در فاصله گسست میان این دو مرحله پول 

کار اضافی یا کار پرداخت نشده کارگران مزدی  ،پول در سوی دیگر، تولید شده است

قابل تعمق دیگر دورپیمائی متفاوت این سرمایه اضافه شده با کل سرمایه موضوع  .است
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کاال یا سرمایه پولی آغاز نمود اما این سرمایه  –است. سرمایه دورپیمائی خود را از پول 

تر در . پیشکندمیپول شروع  –آفریده شده در حلقه تولید، دورپیمائی خود را از کاال 

در پروسه تولید توسط  بعداًکاال وجود نداشت.  –لقه پول سرمایه پولی آماده ورود به ح

جزء متغیر سرمایه زاده شد و اینک به شکل جزء معینی از کاال سرمایه یا سرمایه کاالئی 

پول  –. در واقع دورپیمائی خود را از اینجا، از کاال گرددمیپول  –وارد دورپیمائی کاال 

کاال  –پذیری، به صورت پول نش یا ساما. واقعیت آنست که کل این گردکندمیآغاز 

، سرمایه پولی اوالًپول قابل تلخیص و تصویر است، با توضیح این نکات بسیار مهم که:  –

پول بسیار بیشتر از سرمایه پولی  –دوم یا سرمایه پولی خارج شده از دورپیمائی کاال 

اضافه شده، در حلقه  ، کل این سرمایهثانیاً است.  کاال –وارد شده در دورپیمائی پول 

 تولید، در فاصله میان دو مرحله دورپیمائی اول و دوم تولید شده است.

 

 دورپیمائی تام چهارم:مرحله 

کاال یا سرمایه پولی به دو جزء نیروی کار در یک سو و مواد  –تا اینجا دیدیم که پول 

ه تولید شدند و خام و کال وسائل تولید در سوی دیگر تقسیم شد. این دو جزء وارد پوی

 –سرمایه مولد گردیدند. سرمایه در اینجا زاد و ولد نمود و آماده ورود به مرحله کاال 

پول شد. حال به بررسی حرکت تام یا شکل بسط یافته دورپیمائی پردازیم. در کل 

ای از دگرگونیهای پیوسته و که زنجیره شودمیفرایند، سرمایه به صورت ارزشی دیده 

. دو مرحله از این فرایند به سپهر گردش و مرحله دیگر به گذاردمیمتقابل را پشت سر 

سپهر تولید تعلق دارند. در هر کدام این مراحل ارزش سرمایه هیأتی خاص احراز کرد 

که منطبق با کارکرد آن مرحله بود. در طول پروسه نه فقط خود را حفظ نمود که 

گشت که ابتدای فرایند از آن آغاز در مرحله نهائی به همان شکلی بازایش هم داد. افز

 .  کل فرایند یک دورپیمائی استکرد. بر همین مبنی 
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سرمایه و  سرمایه پولیسرمایه در این دورپیمائی، دو مرحله گردشی شامل  -ارزش 

که در  ایایهسرم. کندمیرا طی  سرمایه مولد، یک مرحله تولیدی به شکل کاالئی

و در هر کدام  گذاردمی، کنار پذیردمیسیر دورپیمائی کامل خود همه این شکلها را 

است. صفت صنعتی در  سرمایه صنعتی دهدمیکارکرد متناسب با آن شکل را انجام 

پس سرمایه پولی، سرمایه کاالئی و است.  یدارسرمایهتولید بر پایه اینجا مبین 

دورپیمائی سرمایه فقط زمانی روتین  یه صنعتی هستند.سرمایه مولد همگی سرما

است که هر سه مرحله پشت سر هم اتفاق افتند. اگر در مرحله نخست توقفی رخ دهد، 

. توقف در مرحله دوم مایه عمل نکردن وسائل تولید شودمیپول تبدیل به اندوخته  عمالً

و بیکاری کارگر است و در مرحله سوم متضمن فروش نرفتن کاالها است. در فرمول 

عمومی، محصول مرحله تولید چیزی متفاوت از عناصر تشکیل دهنده سرمایه مولد 

از نخ  . به طور مثال پنبه، دوک ریسندگی و نیروی کار وجودی متمایزکندمیجلوه 

باشد صادق است.  جا که نتیجه فرایند تولید یک شیئدارند. این امر همیشه و هر ک

حتی وقتی که جزئی از محصول بار دیگر در نقش یک عنصر وارد فرایند تجدید تولید 

باز هم محصول فقط گندم  کندمیگندم زمانی که حالت بذر را احراز  مثالً. شودمی

کار، کود و نیروی کار دارد. در این میان البته صنعت حمل  است و شکلی متفاوت از ابزار

و نقل ویژگی خود را دارا است. در اینجا تولید و مصرف از هم جدا نیستند. کار این 

، فراورده شودمیشاخه جا به جا کردن انسانها یا کاالها است. محصول جدیدی تولید ن

لید نیست. فراموش نکنیم که در و جدا از تو دهدمیکار همان نقل مکانی است که رخ 

این جا نیز ارزش مبادله ای محصول مانند ارزش هر کاالی دیگر توسط ارزش عناصر 

. سرمایه صنعتی یگانه شیوه ظهور سرمایه است گرددمیمصرف شده در تولید تعیین 

ه سرمایه که درآن نه فقط تملک ارزش اضافی یا محصول اضافی بلکه تولید آن، به عهد

ی است. هستی آن متضمن دارسرمایهنمای شیوه تولید سرمایه صنعتی سرشتاست. 
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ای که بر تولید و طبقه کارگر است. به درجه دارسرمایهوجود تضاد طبقاتی بین طبقه 

، سازمان فنی و اجتماعی کار و لذا گیردمییا آن را در اختیار  شودمیاجتماعی مسلط 

در  قبالً. شکلهای دیگر سرمایه که شودیمنوع اقتصادی، تاریخی جامعه دگرگون 

چهارچوب شرایط تولیدی پیشین یا رو به زوال، پدیدار شده بودند، نه تنها تابع آن 

، نمایندمی، که بر پایه آن حرکت گرددمی، نه فقط کارکردشان با آن منطبق شوندمی

و کاالئی که به ی پولی هاسرمایه .ریزندمی، فرو مانندمی، میرندمی، کنندمیزندگی 

 صرفاً ، کنندمیهای ویژه کسب و کار در جوار سرمایه صنعتی عمل مثابه عوامل شاخه

 پذیردمیاشکال وجودی گوناگون کارکردی هستند که سرمایه صنعتی در محیط گردش 

های زیستی هستند که در پرتو تقسیم کار اجتماعی مستقل گذارد. اینها شیوهمیو کنار 

 اند.جداگانه تکامل یافتهه و به صورت شد

نکات باال جایگاهی کلیدی در تعیین ماهیت شیوه تولید مسلط هر جامعه و  :توضیح

تاریخی جوامع دارد. در قرن بیستم شاهد آرایش جدیدی  –تشخیص ماهیت اقتصادی 

از اقتصاد سیاسی بورژوازی بودیم. نوعی اقتصاد سیاسی که در زنجیره ممتدی از 

ی وابسته!!، پیرامونی!!، تحت سلطه!!، تجاری!!، دارسرمایه»کننده مانند تئوریهای گمراه 

توسط سوئیزی ها، باران ها، سمیرامین ها، مندل ها، احزاب « رانتی!!، تک پایه!!، نفتی!!

امپریالیسم ستیزی  لنینی، مائوئیست، تروتسکیست و محافل دیگر ساز شد، بازار

پیچی انقالب نسخهیک بخش بورژوازی را رونق بخشید، مبنای ناسیونالیستی 

ی، برپائی جمهوری دارسرمایهندی خلق و ضد خلق، راه رشد غیربدموکراتیک، صف

ی دموکراتیک ملی و مانند اینها گردید. از همه این مجاری، سالح نظری مسموم بورژواز

یها به رغم تفاوتها و تمایزاتی های کارگر شد. این تئوربرای تعطیل مبارزه طبقاتی توده

ی همگن و دارسرمایهکه با هم داشتند، در بیگانگی با آناتومی مارکسی شیوه تولید 

مشترک بودند، همه آنها پافشاری اعجاب انگیزی در انکار، تحریف، تقلیل و مخدوش 
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 ی در بخش عظیمی از دنیا، به ویژه نفیدارسرمایهنمودن واقعیت انکشاف شیوه تولید 

، از این طریق و با استمداد دادندمیی در کشورهای این بخش نشان دارسرمایهتسلط 

از این انکار، برای بیرون راندن طبقه کارگر جوامع از سنگر واقعی کارزار طبقاتی و ضد 

، غالب این تئوریها و تئوریسینها، به این استنتاج غلط کردندمیی تالش دارسرمایه

ی در برخی جوامع رشد کرده، اما این رشد نه در گذار انباشت دارسرمایهکه  آویختندمی

ی مالی امپریالیستی هاسرمایهشریک « سرمایه تجاری»گسترده صنعتی!! که به یمن 

ی صنعتی دارسرمایهرخ داده است!! و بر همین مبنی آنچه توسعه یافته و مسلط شده، نه 

ع نقد اقتصاد سیاسی، هنگام نگارش ی تجاری است!!! مارکس از همان شرودارسرمایهکه 

گروندریسه، با کالبدشکافی تولید کاالئی، پویه گسترش آن و سپس ظهور رابطه خرید 

های پرورش این توهمات ی، تمامی پیشفرضدارسرمایهو فروش نیروی کار و انکشاف 

ای به نام مقوله بارهدررا باطل کرد. در مباحث باال هم او به وضوح سخن راندن 

. او تصریح داندمیبنیان، وهم آمیز و گمراه کننده بی کامالًرا، « ی تجاریدارسرمایه»

ی همه اشکال پیشین سرمایه، از جمله تجاری و دارسرمایهکه: در شیوه تولید  کندمی

سرمایه پولی، کاالئی، مولد، ، کنندمیربائی، نقش ذرات شناور در تولید جدید را پیدا 

که چشمه جوشان زاد و ولد  ایسرمایه. شوندمیورپیمائی سرمایه های ارگانیک دحلقه

و خودافزائی آن فقط حلقه تولید، فقط کار اضافی کارگر و استثمار کارگر مزدی است. 

و الجرم سرمایه  قطعاًنمای آن کنیم، هویتمیی صحبت دارسرمایهدر هر کجا که از 

نقش سرمایه  کندمیی دارسرمایهصنعتی است. به بیان دیگر آنچه شیوه تولید را تولید 

صنعتی است. بحث بر سر آن نیست که حجم سرمایه موجود، در هر یک از مراحل 

سرمایه اجتماعی یک کشور چه اندازه است، سخن آنست که سرمایه حاضر  پذیریسامان

ئی از طریق استثمار افزاارزشها جزء ارگانیک سرمایه در حال  در هر کدام این حلقه

توسط تاجر با ظاهری مستقل از سرمایه صنعتی  تواندمینیروی کار است. سرمایه تجاری 
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یا  افزاارزششود، اما فقط در این راستا که مجری نقشی در دورپیمائی سرمایه  ریزپیش

رزشها و اضافه ارزشها است. با توجه به گردد که بخش متغیر آن موجد کل ا ایسرمایه

ای گمراهساز و فاقد هرگونه مقوله« ی تجاریدارسرمایه»این نکات، نفس اصطالح 

موضوعیت مادی است. عین همین حکم در مورد صورتبندی آفرینی اقتصاد سیاسی 

 اقتصاد»لیبرال ناسیونالیست یا ناسیونال چپ قرن بیستمی صادق است. تعابیری از قبیل 

و مثل اینها که ابتذال آمیزند. سرچشمه کل این تئوری «!! ی رانتیدارسرمایه»، «!!نفتی

بافیها تالش بورژوازی برای تعطیل مبارزه طبقاتی توده کارگر بوده است. همه کوشش 

را داشته تا القاء کنند که ریشه فقر، فالکت، گرسنگی نه در وجود سرمایه بلکه در کمبود 

ی بلکه صنعتی نبودن و تجاری بودن دارسرمایه!!. که معضل نه انکشاف صنعتی است

« صنعت ملی»آن است!! که باید از مبارزه علیه سرمایه دست برداشت و اجازه داد تا 

تجاری جنگید!! و  دارسرمایهصنعتی علیه  دارسرمایهشکوفاتر گردد!! که باید همدوش 

 ترهات دیگر!!.  

 C)پول اولیه(،  Mرا که در آن   'M-C…P…C'-Mبحث مارکس را پی گیریم. اگر 

)کاالی بیشتر از کاالی  'C)سرمایه مولد(،  P)کاالی خریداری شده با پول نخستین(، 

یک کاال( است،  -)پول بیشتر از پول پرداختی در حلقه پول  'Mکاال( و  –دور پول 

های زیر خواهد انیم، آنگاه این شکل دارای ویژگیبد شکل خاص حرکت دورانی سرمایه

 بود. 

زیرا سرمایه صنعتی در شکل پولی  شودمیبه عنوان دورپیمائی سرمایه پولی ظاهر  –1

، شودمیپول در اینجا به عنوان پول مصرف نخود نقطه آغاز و بازگشت کل فرایند است. 

که هدف اصلی حرکت نه  کندمیسرمایه پولی یا شکل پولی سرمایه است. مشخص 

سازی یگانه نیروی زند که پولمیارزش مبادله است. بانگ  صرفاًارزش مصرف بلکه 
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ی است زیرا فرایند گردش با پول آغاز و با پول افزونتر پایان دارسرمایهمحرک تولید 

 . یابدمی

االی کاال( در یک سو و )ک –پروسه تولید در اینجا بیانگر یک گسست میان )پول  – 2

 زندمیپول افزونتر( در سوی دیگر است. فرایندی که با همه تار و پودش فریاد  –بیشتر 

توسل به استثمار نیروی کار برای دستیابی  صرفاًکه توسل به تولید،  کندمیو تصریح 

 تر است. ل بیشتر یا در واقع سرمایه انبوهبه پو

پول افزوده شده( این است که در  –) پول اولیه  'M-Mخصوصیت بارز فرمول   – 3

ئی شده نقطه پایان را تعیین افزاارزشآن از یک سو ارزش سرمایه نقطه آغاز و سرمایه 

 .گرددمیظاهر  زایدمیو از سوی دیگر سرمایه پولی به شکل پولی که پول  کندمی

منحصر به فرد خود بررسی کنیم فقط ورپیمائی سرمایه پولی را در شکل اگر د – 4

مصرف مولد است.  صرفاً . مصرف در این جا بینیممیئی و انباشت را افزاارزشفرایند 

، مزد فقط از این لحاظ شودمیسرمایه پولی به بهای نیروی کار و وسائل تولید تقسیم 

ئی و انباشت افزاارزشکه نیروی کار او کاالی مورد نیاز پروسه  گرددمیبه کارگر پرداخت 

و به  دارسرمایههم به خاطر زنده ماندن وی در نقش  دارسرمایهاست. حتی مصرف 

ئی است. مصرف در این فرایند همه جا مصرف افزاارزشعنوان شخصیت دخیل در پروسه 

مورد احتیاج تبدیل سرمایه پولی نخستین به سرمایه پولی افزایش یافته از طریق 

 استثمار کارگر در پویه تولید است. 

سرمایه، وحدت گردش و تولید و دورچرخی سرمایه پولی  دورپیمائی فرایند

که در آن،  ایپروسهترین شکل ظهور دورپیمائی سرمایه صنعتی است. نماخصلت

، غایت و سلسله جنبان واقعی است. سرمایه سازیانباشت و پول، ئی ارزشافزاارزش

از این لحاظ پولی به عنوان شکل حاضر همه مراحل دورپیمائی، کل این دورپیمائی را 

که بخشی از سرمایه یعنی سرمایه متغیر منشأ  بردمیو به فرجام  گیردمیبه عهده 
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. پرداخت کندمیتولید ارزش اضافی است. سرمایه پولی در این روند نقشی اساسی بازی 

، او برای شناسدمیرا به عنوان صاحب پول  دارسرمایهمزدها پرداخت پولی است. کارگر 

و برای تهیه این ها محتاج  خواهدمیزنده ماندن خورد و خوراک و مایحتاج معیشتی 

پول است. سرمایه پولی پیش درآمد گذرائی را در تکرار پیوسته دورپیمائی سرمایه مولد 

. هنگامی که سرمایه صنعتی برای نخستین بار در شکل سرمایه پولی دهدمیتشکیل 

. شکل عام دورپیمائی سرمایه صنعتی افتدمیاین امر اتفاق  شودمیسرمایه گذاری 

فرض قرار گیرد، همانا دورپیمائی سرمایه پولی ی پیشدارسرمایهزمانی که شیوه تولید 

 است.
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 دورپیمائی سرمایه مولد: 2فصل

 

سرمایه  Pکه در آن  P…C'M'…Pفرمول عام دورپیمائی سرمایه مولد عبارت است از: 

 -( یا کاال'Cنخست به سرمایه کاالئی ) ،مولد اولیه، مرکب از نیروی کار و وسائل تولید

سرمایه افزایش یافته در پروسه تولید از طریق استثمار نیروی کار و سپس سرمایه پولی 

افزون شده، آماده  (، تبدیل و باالخره به عنوان سرمایه مولد مجدد و'Mافزایش یافته )

. این دورپیمائی به طور واقعی تجدید گرددمیای از دورپیمائی یا انباشت تازه شروع دور

خود ای است که سرمایه صنعتی در شکل مولد ادواری اضافه ارزش و مبین وظیفه تولید

. در این شکل دورپیمائی دهدمیای ادواری و مکرر انجام نه برای یک بار بلکه به گونه

یا دورپیمائی آغاز با سرمایه پولی و مختوم  'M-M، اگر در اوالًدو چیز قابل رؤیت است. 

بود که شکاف میان دور اول و آخر دورپیمائی  Pبه سرمایه پولی افزایش یافته حلقه تولید 

، در اینجا چنین نیست. از زمانی که سرمایه مولد نخستین دور جدید کردمیرا تعیین 

رمایه مولد افزایش یافته در پایان دورپیمائی تا وقتی که به س گشایدمیدورپیمائی را 

شاهد هیچ گسستی نیستیم. گسست در نقطه فرجام دوران ظاهر  شودمیتبدیل 

، مجموع دوران نسبت ثانیاً . جائی که باید دور تازه ای از دورپیمائی شروع شود. گرددمی

سر و  M-C-Mبه دورپیمائی سرمایه پولی حالت متقابل و معکوس را دارد. در آنجا با 

 .باشیممیمواجه  C-M-Cکار داشتیم. اینجا با 

 

 تجدید تولید ساده -1

و  رسندمیکه کاالها بر اساس ارزش واقعی خود به فروش  کنیممیبا این فرض آغاز 

. در این گرددمی دارسرمایهاضافه ارزش حاصل استثمار کارگران یکجا مصرف شخصی 
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تبدیل شد، جزئی از پول که نماینده  'Mبه پول  'Cسرمایه  –صورت به محض آنکه کاال 

. جزء دیگر دهدمیارزش سرمایه است، دورپیمائی جدید سرمایه صنعتی را آغاز و ادامه 

یا اضافه ارزش که ابتدا حالت کاال دارد، از این دورپیمائی خارج و وارد گردش عام کاالئی 

 اعم از کاالهای فیزیکی یا خدماتی به خرید کاال دارسرمایه. به بیان دیگر توسط شودمی

را با  'Cتر بگوئیم اگر ارزش اضافی تولید شده موجود در . کمی دقیقیابدمیاختصاص 

c  مشخص کنیم اینc  که تا اینجا جزء پیوسته کلC'  بود از این به بعد راه متفاوتی

ت کاال و گردش أو دورپیمائی خود را نه در شکل سرمایه مولد بلکه در هی گیردمیپیش 

 1000داشتیم باز گردیم. در آنجا سخن از  قبالً. به مثالی که نمایدمیعام کاالئی دنبال 

میلیون  91از این مبلغ میلیون تومان بود.  100دار به ارزش متر پارچه مخمل طرح

را  میلیون تومان 9 بود.شده به صورت وسائل تولید و بهای نیروی کار  ریزپیشسرمایه 

میلیون  91 رقم نخست یا .دادمیزش جدید تولید شده یا اضافه ارزش تشکیل هم ار

سرمایه وارد دورپیمائی جدید سرمایه  –متر مخمل به شکل ارزش  910 ، مابه ازاءتومان

متر مخمل  90معادل  میلیون تومان اضافه ارزش، 9و  شودمیمولد در حوزه تولید لباس 

و در سلسله خریدهای  شودمی. وارد گردش عام کاالها گرددمیاز این دورپیمائی خارج 

)کاالی اضافه شده در پروسه تولید  c-m-c. در اینجا  افتدمیبه کار  دارسرمایهشخصی 

با استفاده از اضافه ارزش  دارسرمایهکاالهائی که  –پول افزایش یافته در پروسه تولید –

. کندمیده کاالئی تجسم پیدا (  بسان یک گردش ساخردمیبرای مصارف شخصی خود 

 'C'-Mبا دَوَران کاال سرمایه   c-mدر دورپیمائی این جزء سرمایه، نخستین دور آن 

متر مخمل یا  1000آمیخته است، جزء پیوسته آن است. در مثال معین ما در درون 

خارج از دورپیمائی سرمایه مولد  m-cقرار دارد، اما مرحله دوم آن   میلیون تومان 100

و در همین راستا وارد گردش  رساندمیآن را به مصرف شخصی  دارسرمایه، گیردمیقرار 

 که: گیریممی. از این امر نتیجه گرددمیعام کاالها 
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( یا سرمایه مولد M + mیا ) 'Mبه سرمایه پولی  'Cهنگامی که سرمایه کاالئی  ،اوالً

، این دوتا که تا این زمان با هم یکی گرددمیتولید شده تبدیل  اولیه و ارزش اضافی

 . شوندمیبودند، از همدیگر جدا 

گردش  C-M-C. گرددمیبا وقوع این جدائی مسیر دورپیمائی آنها هم متفاوت ، ثانیاً

 . شودمیوارد دورپیمائی کاالئی  c-m-cاما  دهدمیخود را ادامه  ایسرمایه

نرسد و جزئی یا  دارسرمایه، به مصرف شخصی mیا  cاگر کل اضافه ارزش یعنی  ،ثالثاً

سرمایه الحاقی شود، در این صورت ارزش سرمایه حاضر در  Mیا  Cهمه آن آمیخته با 

که دور تازه  ایسرمایهمثال ما  . درگرددمیدورپیمائی پیش از پایان دَوَران دچار تغییر 

میلیون تومان  100میلیون یا  98میلیون تومان  91 به جای کندمیگردش را آغاز 

ش آن، ، بر نقدارسرمایه( به مصارف شخصی  'Cاختصاص یافتن جزئی از ) خواهد بود. 

 سازدمیون دورپیمائی عام سرمایه نه فقط هیچ خراشی وارد نبه عنوان سرمایه کاالئی در

. آنچه صاحب سرمایه از کندمیبالعکس این نقش را هر چه بارزتر تصریح  کامالًکه 

کار  کندمیوارد مدار گردش کاالئی  خودپروسه دورپیمائی سرمایه خارج و برای هزینه 

 دارسرمایهی تولید سرمایه است اما بازتولید دارسرمایهپرداخت نشده کارگر است. تولید 

 نیز جزء پیوسته ای از این فرایند است.

   

 انباشت و بازتولید در مقیاس گسترده -2

ریخته و تولید هرچه سرمایه پیش –ی بارور شدن ارزش دارسرمایهنمای تولید سرشت

بیشتر اضافه ارزش است، این نیز روشن است که ارزش اضافی باید وارد پروسه انباشت 

شت گردد شود و نقش سرمایه الحاقی را ایفاء کند. اضافه ارزش شاید به طور کامل انبا

شود. هر دو  دارسرمایهو ممکن است جزئی از آن به صورت درآمد، مصرف شخصی 

که کل  کنیممیحالت عادی است، اما اینجا با هدف تسهیل بررسی، از این فرض آغاز 
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. در چنین شرایطی گرددمیو وارد چرخه تولید یا دورپیمائی سرمایه  شودمیآن انباشت 

انتهای فرمول، تجسم شروع  'Cکه   'P…C'-M'-C این فرمول را خواهیم داشت.

 P. باشدمی( MP( و وسائل تولید )Lدورپیمائی جدید سرمایه در قالب نیروی کار )

. تفاوت مهم این کندمیای است که دور جدید گردش را آغاز سرمایه مولد افزایش یافته

دور با دور پیشین در آن است که سرمایه پولی اولیه به یمن اضافه ارزش تولید شده 

افزایش یافته و بزرگتر گردیده است. اما به محض شروع دورپیمائی، این تفاوت ناپدید 

. عین همین حکم گیردمیو سرمایه پولی اخیر راه همان شکل قبلی را پیش  شودمی

مقایسه  'P-Pرا با  'M-M. اما اگر کندمیه مولد افزون شده نیز صدق در مورد سرمای

شده ای  ریزپیشسرمایه صنعتی  'M-Mکنیم هر کدام معنائی متفاوت با دیگری دارد. 

 است که درهیأت سرمایه پولی وارد چرخه تولید گردیده است، پول زائیده است و اینک

تری، کار خویش را ت سرمایه پولی بزرگتر، به صوردر آستانه دورپیمائی جدید، فربه

چنین نیست. در اینجا شاهد دورپیمائی سرمایه مولد  'P-P. ماجرا در مورد دهدمیادامه 

نمایشگر اضافه  Pگواه پایان یافتن دورپیمائی آن و  'P-Pهستیم. سرمایه مولدی که 

ئی افزارزشاارزش نیست. نمایش آنست که اضافه ارزش تولیدی انباشت شده و در حال 

که ارزش سرمایه اولیه بعالوه ارزش  دهدمیخبر از آن  Pنیز در مقابل  'Pاست. 

اینجا  است که در نتیجه آن تولید و انباشت شده است. نکته بسیار اساسی در ایسرمایه

تمرکز دقیق کالبدشکافانه بر روی آن عنصر کلیدی یا سرشتی است که کل این فرایند 

 افزاارزشو به آن ماهیت دورپیمائی سرمایه مولد یا  بخشدمییت یا دورپیمائی را هو

 تواندمیفقط کارکرد پولی و سرمایه کاالئی نیز  تواندمی. سرمایه پولی کندمیتفویض 

کارکرد کاالئی داشته باشند. تفاوت میان انها تفاوت میان پول و کاال است. به  صرفاً

مرکب از عناصری  صرفاً  تواندمیهمین سیاق سرمایه صنعتی در مکان سرمایه مولد 

بگوئیم،  تردقیقباشد که در هر فرایند کار دیگر، هر فرایند تولیدی دیگر موجودند. 
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ی نیز حضور دارند. اما در دارسرمایهفرایند تولید غیروسائل تولید و نیروی کار حتی در 

متفاوت هویت آفرین حلقه  کامالًاینجا، در بحث حاضر ما، همه چیز حول یک عنصر 

بسته است. نیروی کار در اینجا نیروی کار غیر، نیروی کار کاال شده کارگر مزدی است. 

. این آفریندمیی خود نیروی کاری که خریداری شده و ارزشی به مراتب بیش از بها

و آن را دورپیمائی سرمایه  بخشدمیعنصر است که به کل دورپیمائی ماهیت متفاوت 

. در پرتو نقش بازی این عنصر است که سرمایه پولی دیگر سرمایه سازدمی افزاارزش

پولی سابق نیست. بلکه حلقه ای از دورپیمائی سرمایه صنعتی است سرمایه کاالئی نیز 

. بالعکس سرمایه صنعتی در قالب باشدمیلید شده در شیوه تولیدی پیشین نکاالی تو

کاال است. به بیان دیگر کارکرد پول و کاال دیگر کارکرد سرمایه صنعتی در مراحل 

مختلف دورپیمائی خویش است. بر همین اساس ارجاع خصوصیات آنها به پول به مثابه 

است. در همین راستا انتساب خصوصیت  پول و کاال به عنوان کاال به طور کامل خطا

سرمایه مولد به وسائل تولید نیز بسیار گمراه کننده است. آنچه هویت بخش و 

 کار کارگر مزدی است. ی کل اینها استنماخصلت

  

 انباشت پول  -3

تبدیل بالدرنگ و هر چه بیشتر اضافه ارزش به سرمایه بارآور، سرشت شیوه تولید 

 تواندمی دارسرمایهای شرایط است. تحقق این امر منوط به پارهی است اما دارسرمایه

اضافه ارزش تولیدی را برای تأسیس یک کارگاه جدید به کار گیرد، یا اینکه صرف 

گسترش همان کسب و کار موجود کند. در هر دو حالت برای حصول هدف نیازمند 

از چرخه تولید باید برای حجم معینی سرمایه جدید است که اضافه ارزش حاصل 

اضافه ارزش ناشی از یک دور آن کفاف دهد. روال متعارف کار آنست که  ریزپیش

پذیری سرمایه برای انجام کار کافی نیست. در چنین شرایطی یگانه راه پیش پای سامان
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آن خواهد بود که ارزش اضافی به دست آمده را به شکل پول ذخیره نماید،  دارسرمایه

از کند و به صورت گنج در آورد. اقدامی که با انجامش این حجم اضافه ارزش پس اند

، با هر دور بازتولید سرمایه مولد، بر مقدارش گرددمیئی خارج افزاارزشاز چرخه  عمالً

ته نیست، بالعکس اما این افزایش ناشی از به کار افتادن خود آن اندوخ شودمیافزوده 

ای است که توسط سرمایه مولد حاضر در فرایند تولید، حاصل گردیده اضافه ارزش تازه

. اینکه طول این مدت چه قدر خواهد بود و این شودمیو بر اضافه ارزش پیشین افزوده 

موضوعی است که پاسخ آن را تنها در حجم سرمایه مورد نیاز  یابدمیروند تا کجا ادامه 

کار موجود در یک سو و حجم ارزش  برای تأسیس کارگاه جدید یا گسترش کسب و

جستجو نمود.  توانمیاضافی تولیدی در هر دورپیمائی سرمایه مولد در سوی دیگر 

سازی رایج ن اندوخته به هیچ وجه از جنس گنجنکته اساسی در این رابطه آنست که ای

تجهیز ای سر و کار داریم که یک دوره ی نیست. در اینجا ما با اندوختهدارسرمایهماقبل 

که در فرایند  کندمی. نقش سرمایه پولی معینی را بازی نهدمیو تدارک را پشت سر 

الحال سرمایه مولد است. درست است که فیبه صورت  ریزپیشتکمیل خود برای 

نیست و از پروسه دورپیمائی خارج افتاده است اما هدف پیش روی آن و  افزاارزش

 شدن است.  افزاارزشتجهیز برای  ، فرایندکندمیرا که طی  ایپروسه

 

 مایه  –اندوخت  -4

مایه شکلی از همان ذخیره پول است که باالتر توضیح دادیم. تفاوتش در  -اندوخت  

به  ریزپیشحالت پولی داشت و پویه استکمال برای  دقیقاً مایه  –این است که پول 

مایه، در  –، احضار همان پول مایه –اندوخت . اما کردمیصورت سرمایه مولد را طی 

شرایط اضطراری برای حل معضالت سر راه دورپیمائی سرمایه مولد در گردش است. 

، بدون آنکه جزئی از آن گردد. شودمیمایه در روند دورپیمائی سرمایه وارد  -اندوخت 
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د. مایه را نباید با این یا آن جزء از بخش گردشی سرمایه ثابت هم اشتباه نمو –اندوخت 

در  دارسرمایهجزء اخیر در واقع بخشی از ارزش سرمایه درون چرخه تولید است که 

مایه  -اما اندوخت  گیردمیئی به کار افزاارزشبرای رفع احتیاجات پروسه  تاًواقع ضرور

 چنین نیست. 

و وارد روند  کندمیحالت پولی خود را ترک  ای است که اضطراراًاضافه ارزش اندوخته

 . شودمیئی دورپیما
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 سرمایه –: دورپیمائی کاال 3فصل

C'-M'-C…P…C' 
 

تفاوت میان این شکل دورپیمائی با دو شکل دیگر آنست که: در شکل اول دورپیمائی 

، در شکل دوم شودمیبا سرمایه پولی آغاز و پروسه َدوَران با روند تولید از هم گسیخته 

ای برای صورت وسیله سرمایه مولد آغازگر است و کل دَوَران با دو مرحله مکمل، به

، در شکل سوم مجموع دَوَران با دو مرحله متضادش پروسه گرددمیتجدید تولید ظاهر 

 –)سرمایه پولی  شکل نخست. موضوع را کمی باز کنیم. گشایدمیدورپیمائی را 

سرمایه کاالئی....  –سرمایه کاالئی( روند َدوَران حالت )سرمایه پولی  –سرمایه مولد 

. در اینجا روند کندمیاحراز  سرمایه پولی افزون شده( را –سرمایه کاالئی افزایش یافته 

تولید میان دو مرحله مکمل و متقابل گردش سرمایه، قرار گرفته است. پروسه تولید 

فرا رسد پایان یافته است. پول به مثابه سرمایه ابتدا در  'C'-Mپیش از آنکه مرحله 

کاال مبدل  –شده است، این وسائل به محصول  ریزپیشوسائل تولید و نیروی کار 

در  تواندمیدیده است و از نو به پول تبدیل شده است. این یک دور بسته است. گر

کسب و کارش را متوقف کند و با پول  تواندمیهمین جا خاتمه یابد، صاحب سرمایه 

به کار ادامه  تواندمیافزایش یافته خود هر کاری خواست انجام دهد. او در عین حال 

آخرین دور دورپیمائی  تواندمیسرمایه کاالئی( هم  –سرمایه مولد  –دهد. )سرمایه پولی 

را ایفاء کند که  ایسرمایهنقش نخستین دور از دورپیمائی  تواندمیسرمایه باشد و هم 

 تازه وارد میدان گردیده است. 

)سرمایه مولد... سرمایه  P(P')… C –M'  - 'C …P عکس این است. در شکل دوم

ی افزایش یافته.... سرمایه مولد افزون شده( تمامی روند سرمایه پول –کاالئی بارور شده 
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. سرمایه دهدمیدَوَران در فاصله میان سرمایه مولد اولیه و سرمایه مولد افزون شده رخ 

انجام روند تولید به مثابه شرط مقدم  اشوظیفهبارآور است و  ایسرمایهمولد نخستین 

. سرمایه مولد افزایش یافته، دیگر روند تولید آیدمیوقوع دَوَرانی است که به دنبال آن 

نیست، بلکه تجلی تجدید تولید سرمایه صنعتی در شکل بارآور است و این بارآوری را 

مرهون استحاله سرمایه پولی به نیروی کار و وسائل تولید یا در واقع استثمار  صرفاً

 نیروی کار است.   

سرمایه  –سرمایه پولی بارور شده  –)سرمایه کاالئی افزایش یافته  در شکل سوم

رایند گردش روند کاالئی...سرمایه مولد... سرمایه کاالئی افزوده شده( دو مرحله از ف

و  پذیردمیگشایند. این دورپیمائی با سرمایه کاالئی بارور شده پایان دورپیمائی را می

ید خود را با سرمایه مولد روند جد 2از این لحاظ به شکل دوم شباهت دارد. در شکل 

آغاز نمود، در اینجا نیز با سرمایه کاالئی افزون شده شروع  یافته سرمایه مولد افزایش

. آنچه این شکل را از دو شکل شودمیدیده  'C'….Cو کل روند به صورت  کندمی

 پیشین متمایز می گرداند به اختصار عبارت است از:

فقط در شکل سوم است که نقطه عزیمت به سوی باروری، نه سرمایه بدوی در  – 1

سرمایه بارور شده است. سرمایه کاالئی  –جستجوی اضافه ارزش که بالعکس ارزش 

است که در پروسه تولید بارور شده و حامل اضافه  ایسرمایهافزایش یافته در واقع ارزش 

ی بر روی کل روند دورپیمائی دارد. زیرا فقط ، بر همین مبنی تأثیر قاطعباشدمیارزش 

 .  باشدمیدورپیمائی ارزش سرمایه نیست، بلکه از همان آغاز دورپیمائی اضافه ارزش هم 

. سرمایه با همان شکلی که باشندمیهر سه دورپیمائی در یک خصلت مشترک  – 2

 کندمیا احراز . در واقع شکل بدوی خود رگرددمیوارد فرایند شده است، از آن خارج 

شکلهائی هستند که ارزش سرمایه به  'M,P,Cتا روند دورپیمائی را استمرار بخشد. 

ی پولی و کاالئی اولیه اند هاسرمایه Pو  M. در این میان گرددمی ریزپیشصورت آنها 
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ند در توانمیاما  کنندمیرا احراز  'Pو  'Mکه در پایان دورپیمائی نیز هر چند حالت 

همان شکل نخستین خود ظاهر شوند و به طور مثال در بازتولید ساده به همان مقدار 

ارزش سرمایه  'Cگردند، اما در شکل سوم ماجرا فرق دارد. در اینجا  ریزپیش مجدداً

 همراه با اضافه ارزش است که هم نقطه شروع دورپیمائی و هم حلقه پایان آن است.

که به محض تسلط شیوه  کندمیدیگر این واقعیت را تصریح  تعمق در نکات باال یک بار

سرمایه است.  –ی در یک جامعه، هر کاالئی در دست هر فروشنده کاال دارسرمایهتولید 

همان لحظه نخست انتقال به بازرگان دارا است، در غیر این صورت  این صفت را در

شکل وجودی آن متفاوت  سرمایه بدوی شده و فقط –کاالئی است که جانشین یک کاال 

 است. 
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 گانه روند دورپیمائیاشکال سه: 4فصل

 

اگر هر سه شکل دورچرخی سرمایه را یکجا در کنار همدیگر قرار دهیم، تمامی مقدمات 

و ملزومات فرایند، به صورت نتیجه ظاهر خواهند گردید. هر لحظه به مثابه مبدأ حرکت، 

نقطه گذار و نقطه بازگشت دیده خواهد شد. کل پروسه نمایش وحدت روند تولید و 

در . کندمیران را پیدا وَای واسطه میان شکلهای دَو روند تولید سیم شودمیدوران 

سرمایه در هر کدام از اشکال وجودی  –ارزش بررسی تا کنونی فرض بر این بود که 

به طور کامل وارد میدان  سرمایه –سرمایه، سرمایه مولد و کاال  –خود، یعنی پول 

ارکرد و غیبت ، در این فرض ابراز هستی و میدانداری هر شکل مبین ختم کگرددمی

. به دهدمیشکل دیگر است. هر مرحله در گسست از مرحله دیگر و در غیاب آن رخ 

کارش را تمام کرده، دچار  پولیکه سرمایه  کندمیطور مثال سرمایه مولد زمانی ظهور 

استحاله شده و از وجودش خبری نیست. سرمایه کاالئی از فرایند دگردیسی سرمایه 

همین سیاق سرمایه شکل پیشین نیست. به و با حضورش اثری از  آیدمیمولد بیرون 

و با ظهورش کارکرد سلف او پایان  شودمیبازی سرمایه کاالئی ظاهر پولی در پی نقش

یافته است. به این ترتیب و با این فرض، دورپیمائی سرمایه مولد، از شکل نخست خود 

، بلکه به باشدمیری این سرمایه نتا حالت افزایش یافته اش، فقط بیانگر تجدید ادوا

نیز هست. به بیان دیگر تولید  دَوَرانوار بودن پویه ان اندازه بازگوی گسیختگی و پارههم

ی به طور دارسرمایه. اما تولید گیردمیبه صورت منقطع و بریده انجام به جای استمرار 

ولید در شیوه تو گسیختگی شاخصی برای آن نیست.  باشدمیواقعی چنین ن

پذیری سرمایه مواجه هستیم. استمرار و عدم انقطاع چرخه سامانی ما با دارسرمایه

و با پایه فنی تولید مالزمت دارد. در  کندمیاستمرار در اینجا نقش یک شاخص را بازی 

، در شودمیبه بازار حمل سرمایه  –مانند کاال  دارمتر مخمل طرح 1000مثال پیشین 
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 شدن شده و در حال تبدیلئی، وارد روند تولید افزاارزشچرخه  نیازمورد  موادحالی که 

، شودمیو سرمایه پولی را ترک  شکل موجودشسرمایه کاالئی  هستند. سرمایه مولدبه 

 همزمان که سرمایه پولی سابق در حال تبدیل شدن به سرمایه بارآور جدید است. در

پیشین  متر مخمل 1000، گرددمیتازه تبدیل به پول  متر مخمل 1000همان اثنا که 

 مولدتا از شکل سرمایه پولی خارج و سرمایه  کندمیخود را طی  دَوَراندومین مرحله 

با هم ، کنندمی طیاجزاء سرمایه روند دورپیمائی را یکی پس از دیگری  گردد. تمامی

س سرمایه صنعتی با استمرار . بر این اساشوندمیدر مراحل مختلف این دورپیمائی وارد 

. دورپیمائی سرمایه گیردمی، در آن واحد، در همه مراحل و در کلیه اشکال قرار دَوَران

و تولید است، بلکه  دَوَرانصنعتی در استمرار بدون انقطاع خود نه تنها وحدت روندهای 

 ریزپیشکه از کل سرمایه  روشن است. باشدمینیز آن تجسم یگانگی هر سه دورپیمائی 

شده در چرخه تولید فقط جزئی از آن شکل ویژه سرمایه صنعتی را دارا است. مابقی 

شکل سرمایه پولی یا کاالئی را دارند. اینکه حجم و نسبت سرمایه در هر کدام این 

شکلها و موقعیت ها چه اندازه است؟ پرسشی است که پاسخ آن را میزان کل سرمایه 

تعیین  پذیری سرمایهه ملزومات پروسه سامانمربوط ب های دیگرو مؤلفهدر یک سو 

بحث استمرار و عدم  عجالتاًتر صحبت خواهیم کرد. در این مورد، آن طرف. کندمی

سرمایه یک جزء انقطاع در فرایند دورپیمائی را بیشتر ادامه دهیم. سرمایه به عنوان 

تنوع و مراحل مختلف های می یک جامعه در دگردیسیهاسرمایه، جزئی از کل اجتماعی

های مختلف را ، همه جا حضور دارد و نقشکندمیهای متفاوت بازی نقشخود،  دَوَران

. هر جزء به طور پی در پی از یک مرحله خارج نمایدمیبه صورت همجوار و مالزم ایفاء 

. نمایدمیبازی را ترک و شکل دیگر را احراز ، یک شکل نقششودمیو وارد مرحله دیگر 

. این توالی ایفای دهدمیمتوالیا همه این مراحل را طی و تمامی این وظیفه ها را انجام 
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که بازگشت هر جزء سرمایه به یک شکل مستلزم  گیردمیای انجام نقش به گونه

 بازگشت جزء دیگر به شکل دیگر است. 

فقط  روابط طبقاتی نیست. پدیدآورفقط  شودمیسرمایه به مثابه ارزشی که بارور 

همان حال  . سرمایه درباشدمیمتضمن واقعیت اجتماعی مشخص مبتنی بر کار مزدی ن

که همه اینها است یک حرکت است. یک پروسه دورپیمائی با مراحل مختلف است. 

گردشی یک عنصر واحد و بازگوی  وجوه ،که هر سه شکل دورپیمائی آن ایپروسه

که در حلقه تولید نیست، جزء  وقتیدر همه این اشکال است. حتی حضور این عنصر 

ئی سرمایه افزاارزشکه نیاز حتمی  دهدمیکاری را انجام  است و انداموار سرمایه مولد

، استثمار گیردمیر نیروی کار ظاهرا غیرمولد را به کا الحالفی اگر به طور کلی است.

و طبقه  دتحقق اضافه ارزش حاصل استثمار کارگر مول حتمیشرط حیاتی و  این نیرو

سرمایه را فقط به مثابه حرکت باید دید. حرکتی بدون سکون  است. کارگر به طور کلی

این استقالل به هیچ وجه انتزاع . باشدمیمتضمن استقالل یابی ارزش در همان حال که 

. کنیممیدر حرکت سرمایه آن را مشاهده محض نیست. بالعکس واقعیتی است که 

و هم  کندمیارزش در مراحل مختلف این حرکت یا دورپیمائی، خودش را هم حفظ 

تولید . دهدمیو این کار را به عنوان ارزشی که مستقل شده است انجام  دهدمیافزایش 

سرمایه  –که ارزش  دهدمیی تا زمانی هستی دارد و به هستی خود ادامه دارسرمایه

. ارزش کندمیستقالل یافته روند دورپیمائی خود را طی و به مثابه ارزش ا شودمیبارور 

و به وسیله حرکتش این استقالل را حفظ  یابدمیبه مثابه سرمایه وجودی مستقل 

 . افزایدمیو بر شدت آن  نمایدمی

قسمت مهمی  ،بسط یافته و مسلط گردیده است یدارسرمایهشیوه تولید  در عصری که 

وسائل تولید و  –سرمایه کاالئی  - سرمایه پولی]گردش  از کاالهای حاضر در پروسه

و  رسندمیبه نظر ، سرمایه کاالئی غیر کنندمیوسائل تولید را نمایندگی  نیروی کار[ 
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 پول سرمایه[ – کاال سرمایه]بر همین اساس از منظر فروشنده  ،کنندمیاین گونه عمل 

قاعده مطلق نیست. امر اما این  ،دافتمیاتفاق پولی سرمایه تبدیل سرمایه کاالئی به 

خود، در مراحلی که به صورت پول یا کاال  دَوَرانبالعکس سرمایه صنعتی در درون روند 

سرمایه را بازی نماید، دورپیمائی  –سرمایه یا کاال  -، اعم از اینکه نقش پول کندمیعمل 

مشروط به اینکه  - های تولید اجتماعی دیگربا گردش کاالئی متفاوت ترین شیوهآن 

. کاال خواه محصول دوره برده داری باشد، خواه کندمیپیدا تالقی   -تولید کاالئی باشند 

رو روسی، سِفراورده کار دهقان چینی، تولید کننده خرد هندی، همبائی هند شرقی، 

 گیردمیاقوام شکارچی وحشی، به هر حال به صورت کاال و پول در برابر کاال و پولی قرار 

دورپیمائی  نه فقط در دورپیمائی سرمایه صنعتی که درکه نماینده سرمایه صنعتی است. 

سرمایه حامل آن است و به صورت درآمد خرج  –که کاال  شودمیوارد هم اضافه ارزشی 

تفاوت اند بیتولیدی که از درون آن بیرون آمدهمنشا این کاالها و خصلت شیوه . گرددمی

و مانند کاال وارد روند دورپیمائی سرمایه  نمایندمیبه عنوان کاال عمل است. آنها در بازار 

اضافه ارزشی که این سرمایه حامل آن است  دَوَران. عالوه بر این در شوندمیصنعتی 

پول خارجی هم مصداق  بارهدراین کاالها صادق است . آنچه در مورد گردندمینیز داخل 

در این رابطه دو نکته حائز  .نمایدمیجهانی عمل  پول در اینجا به عنوان پولی دارد،

 . باشدمیاهمیت 

، این وسائل دیگر کاال شودمیبه محض آنکه سرمایه پولی به وسائل تولید تبدیل  – 1

و در  دهندمینیستند، یک شکل وجودی سرمایه صنعتی با کارکرد مولد را تشکیل 

و سوای  شودمیو نقش . خاستگاه آن ها، فاقد موضوعیت باشندمیحقیقت سرمایه مولد 

با همه اینها جایگزینی این وسائل شکلی از سرمایه صنعتی هستی دیگری ندارند. 

که شیوه تولید  آیدمینیازمند تجدید تولید آنها است و از این حیث چنین به نظر 

کنیم که تبدیل و های تولیدی دیگر است. اما فراموش نی وابسته به شکلدارسرمایه
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ی یک گرایش سرکش و نیرومند دارسرمایهتحول تمامی اشکال تولید پیشین به تولید 

های تولید مذکور به درون شیوهکشاندن  است. سالح مؤثر آن در این راستا هماین نظام 

سطح تکامل تولید کاالئی است. ترین ی خود عالیدارسرمایهپویه دورپیمائی خود است. 

بازی سرمایه صنعتی در پیشبرد این فرایند بسیار تعیین کننده است و همین امر نقش

 موجب آنست که همه تولید کنندگان مستقیم به نیروی کار مزدی مبدل گردند. 

وسائل  و از نوع گردندمیپروسه دورپیمائی سرمایه صنعتی وارد کاالهائی که در  – 2

شیوه تولید از هر  هر منشأ، با ده کارگر هستندکار تو یا مایحتاج بازتولید نیرویمعیشت 

بر سرمایه صنعتی ادر بر تجاریسرمایه، به شکل سرمایه  –که باشند به صورت کاال 

را در بر  ود کاالهای همه شکلهای تولیدنقش خسرمایه تجاری بنا به  .شوندمیظاهر 

بر همین مبنی قیاس عظیم است. ی، تولید در مدارسرمایهفرض تولید پیش. گیردمی

فرض فروش در این نظام نیز فروش انبوه است. موضوعی که دخالتگری تاجر و پیش

. با این وجود کندمیپذیری سرمایه را ایجاب بازی سرمایه تجاری در پویه ساماننقش

ان در دارسرمایهصنعتی در یک شاخه معین تولید وسائل مورد نیاز  دارسرمایهمادام که 

به صورت مستقیم و بدون  تواندمیاین داد و ستد  نمایدمیرا تولید شاخه های دیگر 

 نیاز به پادرمیانی تاجر انجام گیرد.

ی تولید کاالئی به عنوان شکل عمومی تولید است اما فقط به این دلیل دارسرمایهتولید 

مبتنی بر رابطه خرید و فروش نیروی کار است. نیروی کار نیز در آن کاال است،  ،اوالًکه 

کارگر این کاال یا نیروی کار  ،ثانیاً، فروشدمیکارگر نیروی کار خود را به مثابه یک کاال 

. به همان اندازه گرددمیکه توسط هزینه بازتولیدش تعیین  فروشدمیرا فقط به ارزشی 

. براین گرددمیصنعتی  دارسرمایهتولید کننده نیز  یابدمیتوسعه  که کار به کار مزدی

ی و در همین راستا سطح عالی تولید کاالئی تنها زمانی ظاهر دارسرمایهمبنی تولید 

که تولید کننده مستقیم کشاورزی نیز کارگر مزدی گردد. در رابطه میان  شودمی
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ه فروشنده و خریدار، به رابطه ذاتی مالزم رابطه پولی، رابطو کارگر مزدبگیر،  دارسرمایه

مبتنی است،  تولیدبر ماهیت اجتماعی  اساساً. این رابطه شودمیتبدیل  تولیدو همگن 

ماشین نظربافی زیرا مبادله خود در اینجا ناشی از تولید است.  باشدمیمبتنی بر مبادله ن

و به این نگاه وارونه می آویزد که گویا بنیاد شیوه  کندمیبورژوازی عکس این را القاء 

 تولید را باید در داد و ستد جستجو نمود!! 

ارزش بیشتری از آن  و ریزدمیارزش کمتری را در شکل پول به پویه گردش  دارسرمایه

تری تا ارزش افزون کندمی. او ارزش بیشتری را در شکل کاال وارد گردش آردبیرون می

اش ارزش عرضهصنعتی است  دارسرمایهن شکل از آن خارج سازد. مادام که او را در همی

اگر جز این باشد، اگر ارزش عرضه و تقاضایش همواره بیش از ارزش تقاضایش است. 

سرمایه نبوده  اساساًئی ننموده است و به طور واقعی افزاارزشتراز باشد، سرمایه او هیچ 

تر از آنچه خریده است بفروشد،  نباید گرا دارسرمایهو نقش سرمایه را ایفا نکرده است. 

اما فقط به این دلیل قادر به چنین کاری است، تنها به این دلیل توانائی فروش گرانتر 

خریده ی، فرایند استثمار کارگر ارزش آنچه را دارسرمایهاز خرید را دارد که فرایند تولید 

تر برده است. او قادر به فروش گران است افزون ساخته و به گونه بسیار چشمگیری باالتر

 صرفاً ، بلکه فروشدمیارزش آنها است، نه از آن روی که کاالهایش را به ارزشی باالتر از 

به این دلیل که کاالهایش را به ارزشی بسیار باالتر از حاصل جمع ارزش عناصر حاضر 

. او کار کارگر را نخریده، نیروی کارش را خریده و در رساندمیان به فروش در تولیدش

قبال مصرف هر چندین ساعت این کاال )نیروی کار کارگر( فقط بهای یک ساعت یا 

 دارسرمایهبسیار کمترش را پرداخت کرده است. هر چه تفاوت بین عرضه و تقاضای 

بیش از کاالی مورد تقاضایش باشد، فزونی کاالی عرضه شده او بیشتر باشد، هر چه 

نیز طغیان آمیزتر خواهد بود. تقاضا و عرضه برای او  اشسرمایهئی افزاارزشخروش 

منفرد صدق  دارسرمایهتر است. آنچه برای است. هدف تولید اضافه ارزش انبوهراهکار 
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نیز مصداق دارد. هنگامی که  دارسرمایهبقه برای طتمام و کمال به عینه و  کندمی

فقط مظهر سرمایه صنعتی است تقاضایش مشتمل بر تقاضای وسائل تولید  دارسرمایه

و بر  خردمیو نیروی کار است. او وسائل تولید را به ارزشی کمتر از ارزش سرمایه خود 

ر نیز کمتر است. در رابطه با نیروی کا کندمیهمین اساس از سرمایه کاالئی که عرضه 

. شودمیتعیین  اشسرمایهارزش این تقاضا منوط به نسبت میان سرمایه متغیر و کل 

کمتری از تقاضای وسائل بسیار ی این تقاضا رشد دارسرمایهبه همین دلیل در تولید 

تولید دارد. کارگر مزد خود را به خرید وسائل معاش و بیشترین بخش آن را به مایحتاج 

حالت تقاضای غیرمستقیم برای نیروی کار  دارسرمایهضای . تقادهدمیحیاتی اختصاص 

او برای مایحتاج معیشتی کارگر را دارد. این تقاضا برابر با مزد کارگر یا بخش متغیر 

سرمایه است و هیچ ریالی از آن بیشتر نیست. اگر کارگر بخشی از مزدش را پس انداز 

های مصرفی تولید شده کاسته برای کاال اندازه همین اندوخته از تقاضایشکند، به 

ارزش وسائل تولید بعالوه ) C=c+vبا فرمول  دارسرمایهبیشترین حد تقاضای . شودمی

)وسائل تولید یا سرمایه ثابت به کاررفته، سرمایه  c+v+sمزد کارگران( اما عرضه او 

 20ثابت،  80شامل  120متغیر و اضافه ارزش تولید شده( است. اگر سرمایه کاالئی او 

است. این  100و تقاضایش  120عرضه اش هم اضافه ارزش باشد، آنگاه  20متغیر و 

 . باشدمیدرصد کوچکتر از عرضه  20بدان معنی است که تقاضا 

این بار فرض را بر این گذاریم  ت این سرمایه، بیشتر توضیح دهیم.چگونگی بازگش بارهدر

بخش استوار، به پوند  4000. از این رقم باشدپوند استرلینگ  5000کل سرمایه  که

اختصاص یافته مزد کارگران  به پوند نیز 200جزء گردشی سرمایه ثابت و به پوند  800

در طول یک  گردان سرمایه )وسائل تولید و مزد کارگران(است. برای اینکه تمامی جزء 

اگر دور واگرد داشته باشد.  5 سالباید در  ،باز گردد دارسرمایهئی به افزاارزشسال 

 پوندی خواهد 6000سرمایه کاالئی  یکدر پایان سال نخست، چنین شود آن گاه 
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فرض دیگر  شده است. پوند ارزش اضافی تولید 200 زیرا که در هر دور واگرد، داشت.

کل ارزش اضافی را مصرف و هزینه زندگی، تفریح، عیش  دارسرمایهآنست که  عجالتاًما 

معادل وسائل تولید را به سرمایه  Cو در این میان فقط مقدار  سازدمیو نوش خود 

. در چنین حالتی ظاهر داستان این است که تقاضای نمایدمیمولد جدید باز تبدیل 

ن را تأیید ای سرمایهبه لحاظ ارزش با تقاضایش برابر خواهد شد، اما حرکت  دارسرمایه

درصد  20درصد ارزش عرضه خود تقاضا دارد.  80فقط  دارسرمایه. او به عنوان کندمین

. هزینه رفع نیازها و لذات شخصی خود نمایدمیمصرف  دارسرمایهدیگر را به عنوان غیر

 دارسرمایهمقام در به صورت درصدی ه او ندارد. که ربطی به حساب سرمای کندمی

و  20وشگذران تقاضائی معادل است، در مقام یک خ 120و عرضه اش  100تقاضایش 

صفر دارد، تنها با محاسبه کل اینها است که عرضه و تقاضای وی به  دقیقاًای عرضه

ی به دارسرمایه. همه این مفروضات به تولید غیرگردندمیو برابر  رسندمیحالت تراز 

شکل تولیدی که هدف آن تولید سرمایه و ارزش اضافی برای افزایش سرمایه نیست 

در میان  تواندمیتعلق دارند. بر همین مبنی در اینجا سخنی از سرمایه صنعتی هم ن

رفع حوائج نیست، تولید  ، عیش و نوش یای تولید نیازها، لذاتدارسرمایهباشد. تولید 

مفروضات باال البته به لحاظ فنی هم ارزش با هدف سرمایه افزائی است. سرمایه و اضافه 

و  از یک سو برای مقابله با نوسان قیمت ها دارسرمایهغیرواقعی و ناممکن هستند. 

ای داشته باشد و از برای خود سرمایه ذخیرهمجبور است  فروش در شرایط مطلوب،

افزائی نباشد. حصول هدف اخیر در  در تدارک انباشت و سرمایه تواندمیسوی دیگر ن

گرو آن است که او بخشی از اضافه ارزش را از پروسه گردش سرمایه بیرون آرد، ذخیره 

نماید، این اندوخته را افزایش دهد تا کفاف گسترش محل کار یا تأسیس یک کسب و 

، یابدمینافزایش  دارسرمایهکار جدید دهد. تا زمانی که این اندوختن ادامه دارد تقاضای 
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معادل خود، آن حجم کاال را از بازار کاالها  تواندمیو ن آیدمیپول به حالت راکد در 

  که برای عرضه کاالها از آن بیرون آورده است. خارج سازد 
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سرمایه همان گونه که دیدیم مرکب از قوس تولید و دو قوس گردش است. زمان  دَوَران

مدت حضورش در دو قوس دیگر را زمان  قوس تولید، زمان تولید، حضور سرمایه در

. زمان تولید سرمایه با زمان نامیممیسرمایه  دَوَرانو کل این مدت را زمان گردش 

. این دو با هم تفاوت دارند. کردباید از هم تفکیک هم کارکرد سرمایه در قوس تولید را 

، ساختمان، انبارها و مراکز نگهداری محصوالت آالتماشینشامل  ،یک جزء سرمایه ثابت

، ور دارندحض َدوَران، در پویه شودمیکل آنچه سرمایه استوار خوانده  خام یا دو موا

 کنندمیبخشی از سرمایه مولد هستند، کارگرانی با این دستگاهها یا در این مراکز کار 

 خودارزش  این ماشین ها، وسائل، ساختمانها، اما ،باشندمینیز همگی نیروی کار مولد 

 های مختلف دورپیمائیطی دوره ،به صورت تدریجی، متناسب با طول عمری که دارند

بسیار  جزء ،در هر دور تولید . هر بارکنندمی و در شکل استهالک وارد پروسه تولید کاال

 در فرایند تولید حضور دارد،. مابقی نمایندمیاندکی از ارزش خود را به محصول منتقل 

فای نقش ای سرمایهئی افزاارزشدر ، گیردمیکه آن را به کار  نیروی کاریبه یمن 

از . کنندمیو در کاالی جدید حلول ن گردندمیاما وارد روند تولید محصول ن کندمی

همگی، یکراست این که بگذریم جزء دیگر سرمایه ثابت مرکب از مواد خام و کمکی نیز، 

بخشی در انبار و آماده . رسندمیو به مصرف ن شوندمینپروسه تولید  واردیکباره  و

حلول در کاالی  این حضور متضمندارند اما  حضوردر روند گردش سرمایه  اند،استفاده 

حالت اخیر حتی در خود قوس تولید نیز  دستخوش نوعی توقف است. نیست، جدید

ای که کشت گردیده است، چرمی که پروسه مشهود باشد. به طور مثال غله تواندمی

از  کندمیه تخمیر را طی ، شرابی که در سرداب دورگذراندمیشیمیائی شدن خود را 

 تر از زمان کار است.ند. دراین موارد زمان تولید طویلاین جمله ا
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بیانگر این است  باال که باشد، حالت هایفزونی زمان تولید بر زمان کار ناشی از هرکدام 

و بر همین اساس هیچ اضافی ارزشی  کنندمیکه وسائل تولید در این حاالت کار جذب ن

تر بگوئیم، سرمایه مولد در کل آن برهه زمانی که مبین فزونی . دقیقگرددنمیهم تولید 

آرد. با اینکه همه این توقف ها از ن کار است، اضافه ارزشی پدید نمیزمان تولید از زما

همین راستا  . درباشندمیفرایند تولید جدائی ناپذیرند اما شاهد تولید ارزش اضافی ن

کوتاه نمودن هر چه بیشتر تفاوت میان زمان کار و  اساساً یدارسرمایهگرایش تولید 

های نیز به عنوان کمانه از تولید که بگذریم، سرمایه در دو قوس گردشزمان تولید است. 

ز حالت پولی به کاالئی مکمل قوس تولید حضور دارد. تبدیل از شکل کاالئی به پولی و ا

ایم. در چرخه اول، تبدیل کاال به پول، همزمان تحقق آنها بحث کرده بارهدرتر که پیش

اضافه ارزش و در چرخه دوم بازتبدیل ارزش سرمایه به عناصر تولید یا نیروی کار و مواد 

. مادام کنندمیر را دفع یگدزمان گردش و زمان تولید هم .افتدمیخام و کمکی اتفاق 

 کندمیندارد. نه کاالئی تولید  که سرمایه در مدار گردش است کارکرد سرمایه مولد را

. هر چه اجزای سرمایه بیشتر در چرخه گردش باقی زایدمیو نه ارزش یا اضافه ارزشی 

. به این گرددمیتر ه پیوسته در چرخه تولید است کوچکمانند، جزئی از سرمایه ک

 خه تولیدترتیب انقباض یا انبساط زمان گردش تأثیر معکوس بر انقباض و انبساط چر

تر باشد سرمایه با مقدار معین خود بیشتر کارکرد سرمایه دارد. هر چه اولی منقبض

بازی سرمایه به این کارکرد یا نقش. اگر زمان گردش به صفر رسد کندمیمولد را پیدا 

 دارسرمایه. به طور مثال کندمیعنوان سرمایه مولد و خودافزا به بیشترین میزان صعود 

ا یکراست تحویل دهد و همزمان کاالهای نیاز چرخه تولید را محصوالت تولید شده ر

گردش به اندازه خود تولید برای تولید کاالئی ضروری است و در همین دریافت دارد. 

راستا عامالن گردش نیز به اندازه عامالن تولید ضروری هستند. اما معنای این سخن 

مثل هم انگاریم!!!  ا،آن نیست که این دوتا، یعنی عامالن تولید و گردش ر مطلقاً
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آفرینند و نه هیچ ه کاالئی مینه هیچ حبّ کنندمیانی که با هم خرید و فروش دارسرمایه

یک تمایز مهم موجود است. تفاوتی  MCو  CMمیان  ،نمایندمیپشیز ارزشی تولید 

از سرشت  دقیقاً بودن سرمایه ندارد، بلکه که هیچ ربطی به شکل کاالئی و پولی 

خود و برای  به طور در MCو هم  CM. هم  گیردمیی شیوه تولید نشأت دارسرمایه

( در همان 'C'Mخود، بازنمای ارزشی معین از یک شکل به شکل دیگر هستند اما )

نیست. به همین دلیل چنین MC در مورد  است. 'Cحال تحقق ارزش اضافی موجود در 

ئی ارزش نهفته افزاارزشبرای  یک عمل ضروری MCتر از خرید است. نیز فروش مهم

 . باشدمیاست اما پویه تحقق ارزش اضافی ن M در

همی را بر گردش محدودیت های م مصرفی هایشکل وجودی کاالها به عنوان ارزش

. کاالها اگر در فاصله زمانی معینی به فروش نمایدمیتحمیل  'C'M کاالئی سرمایه در

. دهندمیفه ارزشهای خود را از دست ها و اضاو ارزش گردندمیو ضایع نرسند، فاسد 

تر فروخته شود. هرچه حجم سد گردد، باید بعد از تولید سریعهرچه کاالئی زودتر فا

 اندارسرمایه تقالیتر و خطر کاهش سودها افزون کاالهائی که فاسد شوند بیشتر باشد

های از دست رفته بر قیمت سایر کاالها هیستریک تر ارزش اضافه برای سرشکن سازی

 . گرددمی

محدود شدن زمان ، هاارزشاضافه  درصدیاز دست رفتن  ،خطر فسادپذیری کاالها

همان روزهای آغاز توسعه از  ها و در یک کالم کاهش هر چند ناچیز سودها،رقابت

ی را بر آن داشته است تا دارسرمایهدولتهای  بعدهای، صاحبان سرمایه و دارسرمایه

و هولوکاست ها ترین نسل کشیبه هر کاری، از جمله به عظیم مشکلبرای فرار از این 

ها ینه تمامی این سبعیت ها و درندگیتر حتی هزها دست یازند و از آن موحشآفرینی

ر دی دارسرمایهی کارگر قربانی سرشکن سازند. نظام هاتودهبر دوش همان  نهایتاً را هم 

سازی بشر از غالب دستاوردهای دانش بشری در تاریخ و اختصاص یکراست کنار محروم
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ش سود سرمایه، همه این دستاوردها به ارتقاء بارآوری کار اجتماعی و افزای

بهای فسادپذیری کاالها، به ها را هم برای جلوگیری از ترین کمپیندهشتناک

ها راه انداخته ایحتاج معیشتی و محیط زیست انسانسازی و مرگزا نمودن کل مآلوده

احتیاج دیگر نوع بشر را با سبزیجات یا هر  و خوراک، پوشاک، میوه، خورد تمامیاست. 

ها یا جلوگیری از کاهش سودها با هزاران همین هدف و در راستای کاهش خسارت

 ه است. سموم مهلک مرگ آفرین عجین کرد
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 ی گردشهاهزینه :6فصل

 

 ی خالص گردشهاهزینهاول: 

 زمان خرید و فروش -1

 وخرید  شکلمعامالتی هستند که به  ،از کاال به پول، یا بالعکس سرمایه تغییر شکل

زمان  دارسرمایهاز منظر  شودمیزمانی که صرف این معامالت  .گیرندمیفروش انجام 

که  آنست. فرض ما کماکان استیک بخش ضروری زمان تجدید تولید دوران سرمایه، 

ا چیزی فراتر از هاین استحاله مبنیو بر همین  شوندمیکاالها به ارزش خود فروخته 

اگر کاالها به ارزش خود . نیستندعکس به پولی یا بر تغییر شکل ارزش از حالت کاالئی

، زیرا هرچه یک ماندمیهای تغییر یافته ثابت باقی ارزشحاصل جمع  ،فروخته نشوند هم

معامالتی  MCو  CMاز دست داده است.  به همان اندازه طرف دیگر گرفته،طرف بیشتر 

و انجام آنها نیازمند صرف زمان  گیرندمیهستند که میان خریدار و فروشنده صورت 

اضافه ارزش موجود  تر ازای افزونز طرفین برای تصاحب حصهبه ویژه که هر کدام ااست. 

، جنگی فرساینده دست یازندها در کاالها باید به تمامی ترفندها، شگردها و چاره اندیشی

در زیج وقتی که نیازمند وقت است.  اموری که، به رقابت پردازند، اندازند علیه هم راه

در این مدار محاسبات سرمایه جزئی از مدار گردش سرمایه است. اما فراموش نکنیم که 

تولیدی ، نه فقط شودمیاضافه ارزش تولید نداد و ستدها هیچ ریالی در پیچ و خم و 

طی کند، هر چه حجم سرمایه  مدار را دیرترن ای سرمایههرچه  که گیردمیصورت ن

کاسته  افزاارزشحاضر در این قوس بیشتر باشد از زمان کارکرد آن به عنوان سرمایه 

در اساس  ،اینکه داد و ستدها توسط صاحبان سرمایه صورت گیرد یا افراد دیگر. شودمی

معامالت کارگر  . فرض کنیم که نیروی دخیل در انجامآردنمیماجرا هیچ تغییری پدید 

. در این صورت نیز او کندمیمزدی باشد. کارگری که با فروش نیروی کارش ارتزاق 
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 .باشدمیتولید کننده اضافه ارزش نیست. به بیان دیگر در عین کارگر بودن، کارگر مولد ن

لد بودن کارش نیست، بالعکس در آنست که این در مو دارسرمایهسودمندی او برای 

از این هم فراتر رویم. فرض  تر سازد.روسه تجدید تولید را هر چه کوتاهپحلقه نامولد 

، به شدت هم شودمی مثل هر همزنجیر دیگر خود استثمارنظر، کارگر مورد کنیم که 

اش فقط یک ساعت به هزینه معاش وی ساعت کار روزانه 10از  مثالً. گرددمیاستثمار 

نیز  این امر. شودمی دارسرمایهو سود  رمایهس و مابقی کار اضافی یا یابدمیاختصاص 

یک  ، هیچ یک از دو بخش کارش، نهباعث مولد شدن یا دلیل مولد بودن او نخواهد بود

. کنندمیاش، هیچ ریالی ارزش یا اضافه ارزش تولید نساعت اضافی 9ساعت الزم و نه 

این کارگر موجود است.  اما برای سرمایه یک تفاوت بسیار اساسی میان دو بخش کار

و فقط یک ساعت را به صورت دستمزد  کندمیساعت کار  10وقتی که کارگر غیرمولد 

ساعت کار، تنها هزینه یک ساعت  10به جای تقبل هزینه  دارسرمایه، کندمیدریافت 

، پذیریسامانئی، افزاارزشساعتش نیاز حتمی چرخه  10. کاری که هر پردازدمیرا 

ریالی در  ،د سرمایه است و بر همین اساس هر ریال کاستن از هزینه آنتجدید تولی

در عرصه خرید نیروی کار  ریزپیشهر چه حجم سرمایه  .باشدمیافزایش سود سرمایه 

غیرمولد بیشتر باشد، به همان اندازه از سرمایه حاضر در قوس تولید و استثمار نیروی 

ان می کوشند تا دارسرمایه. درست به همین دلیل است که شودمیکار مولد کاسته 

در  ریزپیشسرحد امکان، توازن میان بخش مولد و نامولد سرمایه، توازن میان سرمایه 

دهند. توازنی که استثمار نیروی کار مولد و نامولد را به نفع اولی و به زیان دومی تغییر 

یه است و چگونگی آن زیر فشار این سرشتی سرماای از تضاد سرکش برقراری آن شاخه

 . گرددمیتضاد تعیین 
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 دفترداری  – 2

دفترداری هم نیازمند است. بخشی  امور سرمایه عالوه بر خرید و فروش، به دَوَرانپروسه 

مانند قلم، کاغذ و  چه در شکل وسائل کار ،از زمان کار، چه در هیأت نیروی کار اداری

 از همان آغاز در این رابطه به کار گرفته شده است. ساختمان محل انجام این امور

گسترده، پیچیده و بدون  یافته عظیم،سازمانسیستم شکل در عصر حاضر ی که یقلمرو

نیروی  را پیدا کرده است.غیردولتی  سرمایه اعم از دولتی یاابتدا و انتهای بوروکراسی 

کار مولد و غیرمولد  بارهدرت. العموم نیروی کار غیرمولد اسکار شاغل در این عرصه علی

خرید  کنیممیتیتروار به چند نکته اشاره  به طور عجالتاًدر جای خود بحث خواهد شد، 

نیروی کار از دست  اول، در فاز گذاردمیو فروش نیروی کار دو فاز متفاوت را پشت سر 

در چگونگی  دارسرمایهو  شودمی، سرمایه گیردمیدر تملک سرمایه قرار  وکارگر خارج 

هر حوزه و با هر هدفی در  آن را هر کجا، تواندمی. گرددمیفعال مایشاء  مصرف آن

کار مولد کاری است که در پی فاز دوم فاز مصرف کار توسط سرمایه است.  .مصرف کند

به تولید محصول  پروسه تبدیل و در مولد سرمایهبه جزء متغیر ، نخست عبور از فاز

فیزیکی یا فکری باشد اما در هر دو حال آفریننده  تواندمیکار مولد، . رسدمیف مصر

، بازیگر، خواننده کار معلم، پرستار، بهیار، مترجم مستقیم ارزش و اضافه ارزش است،

. سرمایه آن را در حلقه تولید نگار با اینکه فیزیکی نیست اما مولد استروزنامه کاباره،

و در پروسه  نمایدمیآموزش، سالمت، بهداشت، آواز، روزنامه، متن ترجمه مصرف 

کاری است کار غیرمولد  .یابدمیی جدید یا اضافه ارزش دست هاارزشبه  مصرف آن

ارزش یا اضافه ارزشی  و خالق هیچ شودمیتولید مصرف  ای سوای حلقهدر حلقهکه 

انباردار، حسابدار، خیل کثیر افرادی که در حوزه دار، بازاریاب، فروشنده، نیست، دفتر

کارگر مولد نیستند. نکته بسیار بنیادی و تعیین کننده در این  شوندمیفروش استثمار 

و رابطه و در این مبحث آنست که کار مولد و غیرمولد به اندازه هم نیاز چرخه تولید 
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ئی سرمایه اند. همان گونه که سرمایه مولد و غیرمولد اجزاء مکمل و مورد نیاز افزاارزش

خود  پذیریسامانباید پروسه  گرددمی. آنچه توسط کارگر مولد خلق هستندحتمی هم 

برای این کار سرمایه محتاج کارگر را طی کند تا اضافه ارزش موجودش محقق گردد. 

معنا و پروسه تجدید تولید ناممکن خواهد بود. او تولید بیمولد است، بدون وجود غیر

یک نکته دیگر را اضافه کنیم. گفته شد که نیروی کار پس از فروش به سرمایه بدل 

به تعبیر دیگر خریدار خودش را . شودمی دارسرمایه، مایملک بالمنازع گرددمی

به فروش رسد  تواندمیار ی کاستثنائی در این گذر وجود دارد. نیرو. کندمی دارسرمایه

فریند حتی اگر کار مولد نکند و الجرم هیچ اضافه ارزشی نیا دارسرمایهو خریدار خود را 

ا، جوشکار، تعمیرکار، بنّساختمانی، برقکار،  انکارگر وسیعی از نسبتاً جمعیت باشد. 

 اصالً باغبان، مونتاژکار کامپیوتر، نقاش، نیروی کارشان را به افرادی می فروشند که 

 نیستند، خریداران چه بسا خود کارگر باشند اما برای ساختن خانه مسکونی دارسرمایه

 خود نیازمند خرید نیروی کار این کارگران هستند.  یا تعمیر وسایل خانه

 پول  – 3

تقل از آنکه کاال باشد یا نباشد شکل مادی ثروت است. مس شودمیمحصولی که تولید 

ها به صورت محصول است. حجم عظیمی از فراوردهی شکل عام دارسرمایهکاال در تولید 

حال در مستمراًو الجرم باید شکل پولی اتخاذ کند. این حجم کاال  گردندمیکاال تولید 

وسیله پولی که به عنوان وسیله گردش،  ه،است و درهمین راستا مقدار طال، نقر افزایش

کاالهائی که نقش پول را  .یابدمینیز افزایش  کنندمیپرداخت یا در شکل ذخیره عمل 

ای ، آنها کار اجتماعی تثبیت شدهرسندمیبه مصرف فردی یا مولد ن کنندمیبازی 

سرمایه را تشکیل  دَوَرانهزینه بر همین مبنی جزئی از و  چرخه گردشندهستند که نیاز 

 . دهندمی
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 ی نگهداریهاهزینهدوم: 

، شوندمیشد، در پروسه تشکیل ارزش وارد ن توصیفی خالص گردش که باالتر هاهزینه

این حکم هستند.  یا سرمایه مولد شده ریزپیشجزئی از سرمایه  دارسرمایهزیرا در نگاه 

که در ند بسا ناشی از فرایند تولیداینها چه . کندمیی نگهداری صدق نهاهزینه در مورد

ده یا شیئیت ی نامولد کار اعم از زنهاهزینهشاید هم نیز حضور دارند.  دَوَرانچرخه 

ای بر بهای و افزوده آفرین داشتهنقش ارزش تواندمی منفرد دارسرمایهبرای یافته اند که 

تر، پائیننکاتی که نیازمند توضیح هستند و سعی ما این است که . دهدکاال را تشکیل 

معین، به صورت بسیار آوردن مثالهای  ، باهاهزینهاین  های مشخصبا بررسی حوزه

   مختصر به این تشریح بپردازیم. 

 به طور عام  کاالئیذخیره  – 1

دارد. این حالت ذخیره کاالئی حکم سرمایه کاالئی در فرایند میان تولید تا مصرف، 

. یک بار در شکل شودمیدر هر دور بازتولید، دو بار ظاهر  کاالئی هسرمایه یا ذخیر

، بار دیگر در شکل محصولی که از این فرایند شودمیکاالهائی که وارد پروسه تولید 

و ارزش  دارسرمایهاز منظر  تا به سرمایه مولد تبدیل شود. گرددمیخارج و روانه بازار 

، گیردمیبه خود سرمایه  –کاال حالتی که شده، ذخیره کاالئی یا  ریزپیشسرمایه  –

تر سریعناخواسته، خارج از اراده و بسیار نامیمون است که باید هر چه  عمیقاًیک توقف 

سرمایه جای خود را به  –پایان یابد، کاالها باید در اولین فرصت به فروش رسند، و کاال 

توقف سرمایه کاالئی در بازار به عنوان ذخیره د. از این که بگذریم سرمایه مولد بسپار

در یا مقادیری سرمایه ثابت است.  ها، انبارها، مخازنوجود ساختمان یازمندکاالئی ن

 مراکزکاالها را به این باید نیروی کاری است که به  مستلزم پرداخت دستمزدهمان حال 

کاالها در خطر فاسد شدن هستند ، شودمیمشکل به همین جا هم ختم نکند. منتقل 

 فسادمزد کارگر برای جلوگیری از  واضافی در شکل وسائل کار  ایسرمایهو الجرم باید 
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چرخه گردش است که  ندارند، در به پروسه تولید تعلق هاهزینهاین هزینه گردد.  آنها

ی نوع هاهزینهعین حال با ، درشوندمیو الجرم وارد پویه تشکیل ارزش  آیندالزم می

آنها تبدیل شکل ارزشی سرمایه از حالتی به  نقشدفترداری تفاوت دارند.  مثالً اول

 حتمی و در همین راستا شرط هاسرمایه –نگهداری کاال  حیاتی نیازحالت دیگر نیست. 

ی تولید شده هاارزشای نمی آفرینند اما هیچ ارزش مصرفی تازه .هستند هاارزشحفظ 

   کاهند.ها مییا حداقل از ریخت و پاش آن کنندمیرا صیانت 

سیسموندی پدیده سرشتی رخالف تصور اقتصاددانان از جمله ی مورد گفتگو بهاهزینه

ی به طور اخص هستند، در این مورد توضیح دارسرمایهو تولید  شیوه تولید کاالئی کالً

سرمایه مولد، دستمایه مصرف فردی و در سه شکل مختلف، کوتاهی الزم است. ذخیره 

رابطه سه شکل چنانست که افزایش هر کدام با کاهش  .گرددمیکاالئی ظاهر  ذخیره

ند به طور مطلق افزایش توانمی، هر چند هر سه شکل شودمیدو شکل دیگر همراه 

را برآورده نماید و  های خود تولید کنندگانزاگر تولید فقط نیابه عنوان مثال یابند. 

لید جزء بسیار اندکی از تو صرفاًمحصول اجتماعی شکل کاالئی پیدا نکند، ذخیره کاالئی 

 . نمایدمیبزرگتری را احراز  نسبتاًمایه معاش حجم خواهد بود. در چنین وضعی دست

ذخیره در شکل سرمایه مولد از وسائل تولید یا مواد خام و کمکی مورد نیاز پروسه تولید 

الیه ممکن باال بارآوری کار را تا منتهیی است که دارسرمایه. ذات نظام شودمیتشکیل 

 آالتماشینتری د و بارآوری کار، حجم بسیار عظیم. با رشد روزافزون مقیاس تولیبردمی

. این وسائل باید از پیش در دسترس گردندمیکمکی نیاز چرخه تولید و مواد خام و 

بوده و در حالت ذخیره موجود باشند. حجم و زمان ذخیره این کاالها یا در واقع سرمایه 

ی است. هر چه اطمینان دارسرمایهو سطح تکامل تاریخی کاالئی تابعی از شرایط روز 

تر باشد، که حمل و نقل گرانتر و عقب ماندهبه تأمین سریع مواد کمتر باشد، هر چه شب

های دیگری که قرار است آنها ار و مواد از محل تولید، به حوزههر چه انتقال مصالح، ابز
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تر و دشوارتر باشد حجم سرمایه مولد ذخیره ورت سرمایه به کار گیرند نامطمئنرا به ص

داد و ستد . زمانی که کندمینیز در این گذر نقش بازی بیشتر خواهد بود. نظام اعتباری 

 دارسرمایه قطعاًاجزاء سرمایه مولد باید مستقیم و با پرداخت بالواسطه صورت گیرد 

تری سرمایه مولد را به حال ید را افزایش دهد و مقادیر انبوهکه حجم خر دهدمیترجیح 

الها . برخی از کاکندمیذخیره درآورد. عکس آن در مورد خرید از طریق اعتبار صدق 

، در مقاطع شودمیهائی مانند کشاورزی تولید ر واقع سرمایه کاالئی که در حوزهیا د

و ورود مجدد آنها به بازار نیازمند گذشت زمان است.  شودمیزمانی معینی وارد بازار 

صنعتی و در غیر این  دارسرمایهنده سرمایه مولد باید توسط این کاالهای تشکیل ده

 صورت تاجر ذخیره شود و در هر حال نقش کاالی ذخیره را به خود گیرد. 

 ذخیره کاالئی به طور خاص -2

بالد بر ول است. هر چه این نظام بیشتر میی، کاال شکل عام محصدارسرمایهدر تولید 

مستقیم از پروسه . هر کاال که شودمیافزوده سرمایه  –کاال و حجم کاال، سرمایه کاالئی 

ای که ذخیره. کندمیپیدا ذخیره حالت  رودمیحوزه مصرف مولد یا فردی ن تولید به

حالتی  و نمایدمیرف یا ذخیره کاالئی احراز های مختلف مولد، دستمایه مصشکل

ی درجه وابستگی میزان تولید به تقاضای دارسرمایهبا رشد  .گیردمیمستقل به خود 

، دارسرمایهکوچکتر و در عوض به حجم سرمایه تحت اختیار تک  مستمراًمستقیم کاال 

. شودمیتر وابسته هر چه عظیم هاسرمایهاین ئی و نیاز خودگستری افزاارزشبه پویه 

سرمایه تولید  –در همین راستا حجم محصوالتی که در هر قلمرو تولید به صورت کاال 

ی در همان دارسرمایه. گسترش مستمر کندمیرشد  وسیعاً گرددمیبازار شده و راهی 

حال با رشد شتابناک کاال شدن نیروی کار و کارگر شدن بخش غالب جمعیت همراه 

معاش مورد نیاز بازتولید نیروی کارش است و بخش است. جمعیتی که مزدش بهای 

ای هزار موجود باشد. همه اینها پدیدهمهمی از این نیازها باید به شکل ذخیره در با
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گفته باالتر سرشتی سرمایه اند و همگی در رشد روزافزون ذخیره کاالئی نقش دارند. 

ها، مواد رها، صندوقشد که شکل اجتماعی ذخیره هرچه باشد نیازمند ساختمانها، انبا

، باشندمیزا زینهو مصالح جلوگیری از ضایع شدن محصول است. تمامی اینها ه

ئی که چه در شکل کار عینیت یافته و چه کار زنده به هر حال بخشی از کار هاهزینه

هم ، حتی از آن کسر شوندمی. صرف تولید محصول ندهندمیاجتماعی را تشکیل 

و حال سؤال مهم آنست که این  باشندمی، اما مخارج گریزناپذیر سرمایه گردندمی

 ؟شوندمیتا کجا و چگونه در ارزش کاال وارد  هاهزینه

ئی افزاارزشبرای مدتی موفق به فروش تولیدات خود نشود، فقط فرایند  دارسرمایهاگر 

ی نگهداری محصول نیز بر هاهزینهشده است. همه در این مدت متوقف ن اشسرمایه

کاالی خود را به بهانه طوالنی شدن  تواندمین دارسرمایهضررهای او اضافه شده است. 

چرخه گردش و ماندن در انبار به قیمتی گرانتر بفروشد. هیچ خریداری حاضر به پرداخت 

کاالهای انی با توسل به احتکار، دارسرمایهاگر بهای بیشتر برای چنین کاالئی نیست. 

بطی به فروشند، این افزایش قیمت و گرانفروشی هیچ رخود را به قیمتی گزاف می

کاری که طوالنی شدن زمان گردش کاال ندارد. ریشه آن را باید در جای دیگری کاوید. 

ذخیره کاالئی تا جائی عادی است که شرط گردش . بعدها، در جایش انجام خواهیم داد

کاالئی و ناشی از نیازهای این گردش باشد، اگر از این حد فراتر رود، اگر کاالها بر هم 

عی چرخه گردش ن تلنبار شدن امر عادی پویه گردش نیست، نیاز واقای شوند، تلنبار

، که ناشی از فروش نرفتن کاالها است. در این باشدمیهای سرمایه نکاال یا تغییر حالت

 .گرددنمیوارد ارزش محصول  هاهزینهحال 

 حمل و نقل یهاهزینه سوم: 

در ارزش محصول وارد ، هستند ی گردش که ناشی از تغییر شکل کاالهاهزینهکل 

کسری از اضافه  دارسرمایهی تحقق ارزشند و از منظر طبقه هاهزینهآنها ، گردندمین
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ی حمل و نقل اهمیت خاص خود را دارند و هاهزینه. در این میان باشندمیارزش 

و این  یابدمینیازمند بررسی جداگانه اند. ارزش مصرف کاالها در مصرف آنها تحقق 

معموال نیازمند تغییر مکان اشیاء است. فلسفه وجود صنعت  ،مصرف اعم از مولد یا فردی

شده در  ریزپیشو بر همین اساس سرمایه مولد  شودمیناشی  همین جاحمل و نقل از 

. میزان این افزایش توسط استهالک وسائل حمل و افزایدمیحمل و نقل بر ارزش کاال 

. حمل و نقل شودمینیروی کار دخیل در این فرایند تعیین  نقل در یک سو و ارزش

ای که از افیائی به منطقه دیگر نیست. پنبهفقط جا به جائی محصول از یک منطقه جغر

، ذغالی که از کف معدن به سطح زمین انتقال رودمیزنی به ریسندگی قسمت شانه

 نیز اشکالی از حمل و نقل محصول هستند.  یابدمی

با هم نسبت  آفریندمیکار ی بهره وری کار و ارزشی که دارسرمایهتولید شیوه در 

هر چه  نیروی کار . صادق استمعکوس دارند. این رابطه در صنعت حمل و نقل هم 

بارآورتر باشد حجم کار زنده یا مرده الزم برای حمل و نقل کاال کمتر خواهد بود. هر 

ا فرض ثابت ماندن عوامل دیگر، مقدار ارزشی چه صنعت حمل و نقل بارآورتر باشد، ب

ی هزینه حمل و نقل برای دارسرمایهکمتر است. شیوه تولید  افزایدمیکاال ارزش که به 

تر سرمایه هرچه افزونرکز چه بیشتر تکنیک، تمکاالی منفرد را از طریق تکامل هر

ی نقش کار رداسرمایه. دهدمیاری و افزایش بارآوری کار در این حوزه کاهش گذ

اجتماعی اعم از عینیت یافته یا زنده در قلمرو حمل و نقل را با تبدیل هر چه عظیم تر 

محصوالت به کاال و سپس جایگزینی بازارهای نزدیک توسط بازارهای دور افزایش 

ای برای آرد و عرصهای از تولید پدید می. صنعت حمل و نقل از یک سوی شاخهدهدمی

، از سوی دیگر به عنوان تداوم فرایند تولید در چرخه گرددمیسرمایه مولد  ریزپیش

 . شودمیگردش ظاهر  پویهگردش و برای 



 ن و شمار بازگشت سرمایه: زما7فصل                                                        52

 

  



 53                             دوم                                         جلد  :بازخوانی کاپیتال

 

 بخش دوم : زمان واگرد

 : زمان و شمار بازگشت سرمایه7فصل

 

معلوم را در نظر گیریم کل زمان دورپیمائی آن برابر زمان تولید و گردش  ایسرمایهاگر 

سرمایه تا  –خت به صورت ارزش است که سرمایه از لحظه پردا ایدورهاست، این 

. اگر کل این چرخه را تعمق کنیم سه حالت نمایدمیگشت به آغازگاه خویش طی باز

. حالت سوم با دو  'C'…Cسوم:  P…Pدوم:   'M…Mاول:  بینیممیمتمایز درآن 

را نقطه عزیمت گیریم در پایان دور نخست با  'M…Mحالت دیگر یک فرق دارد. اگر 

 ندتوامیارزش سرمایه پرداخت شده اول بعالوه اضافه ارزش مواجهیم. این اضافه ارزش 

یا فرایند تولید را نقطه شروع به حساب آریم  P…Pوارد فرایند جدید تولید نشود. اگر 

هم در پایان دور، با ارزش سرمایه اول همراه با ارزش اضافی رو به رو هستیم و اگر باز

  'C'…Cپروسه دورپیمائی را ترک کند، حال  تواندمیبازتولید ساده باشد، اضافه ارزش 

 تواندمیاب کنیم، در اینجا دورپیمائی جدید بر خالف دو حالت باال نرا نقطه آغاز حس

ای سر شده افزاارزشفقط با ارزش سرمایه اولیه آغاز کند زیرا با ارزش سرمایه از پیش 

. اگر موضوع دهدمیو کار داریم که ارزش سرمایه اولیه فقط جزئی از آن را تشکیل 

ش اضافی است باید به حالت اول توسل جست، مطالعه تأثیر برگشت بر پویه تشکیل ارز

حالت دوم را اساس قرار  توانمیاگر تأثیر برگشت بر تشکیل محصول، مطمح نظر است 

که بخواهیم رابطه سرمایه منفرد با حرکت  گیردمیداد. حالت سوم وقتی مبنای کار قرار 

 کل سرمایه اجتماعی را واکاویم.  

هنگامی که دورپیمائی سرمایه نه یک عمل منفرد بلکه یک فرایند متناوب باشد آن را 

. مدت این واگرد همان زمان تولید بعالوه زمان گردش است. اگر نامیممیواگرد سرمایه 

تابعی از  هاسرمایهاز تأثیر حوادث مجزا چشم پوشیم آنگاه تفاوت میان زمان واگرد 
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آنها خواهد بود. اگر روزانه کار واحد طبیعی سنجش کارکرد  ریزپیشهای متفاوت حوزه

نیروی کار باشد، سال نیز واحد معمول زمان واگرد سرمایه است. اگر سال را به عنوان 

های و تعداد دوره u، زمان واگرد سرمایه معین را با Uواحد عام بازگشت سرمایه با 

 خواهد بود. n=U/uنمایش دهیم آنگاه فرمول محاسبه ما  nواگرد را با 

 

 

 



 55                             دوم                                         جلد  :بازخوانی کاپیتال

 

 : سرمایه استوار و سرمایه در گردش8فصل

 

 تمایزهای صوری -1

، ساختمان، وسائل و ابزار کار که برای آالتماشینبخشی از سرمایه ثابت، شامل 

ی زمانی متفاوت )کوتاه یا بلند(، در پروسه تولید محصول حضور دارند، سرمایه هادوره

 . ویژگیهای اساسی این بخش سرمایه به شرح زیر است. شودمیاستوار نامیده 

 .کندمیبه طور تدریجی جزئی از ارزش خود را به کاالهای در حال تولید منتقل  اول:

اثرگذار و  کامالًشرکت ، شودمیجزء عمده و اساسی آن با اینکه وارد محصول ن دوم:

  تعیین کننده در فرایند کار دارد. 

تا وقتی که با شکل مصرفی معین در پروسه کار حاضر است، به رغم فرسایش یا  سوم:

انتقال تدریجی ارزش به کاالهای جدید، نقش مهم خود به مثابه عامل تولید را حتی تا 

 .  کندمیزمان انتقال آخرین بازمانده ارزشهایش به طور کامل حفظ 

گرد سرمایه نه با ارزش انتقالی که با ابعاد اثرگذاری آن بر حجم تولید در هر وا چهارم:

 ارزش کل آن قابل محاسبه است.

 .کندمیتا زمانی که اسقاط نگردیده پروسه کار و نقش اثرگذار خود را ترک ن پنجم:

، از چرخه تولید وارد پروسه شودمیفقط جزئی از آن که به کاالی تازه منتقل  ششم:

 .گرددمیگردش 

و استهالکش کندتر باشد، زمان اثرگذاری و حضورش  ترهر چه عمرش طوالنی هفتم:

 در پروسه تولید بیشتر است. 
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نه در شکل مصرفی که به طور  اساساًاما  کندمیمثل اجزاء دیگرسرمایه دَوَران  هشتم:

ارزشی در پویه دَوَران حضور دارد. از این لحاظ شبیه وسائل کمکی، ذغال یا روشنائی 

 هستند، با این فرق مهم که وسائل اخیر باید مدام جایگزین شوند.   

ای که شیوه ویژه دَوَران آن است. شیوه ،دهدمیآنچه به سرمایه استوار سرشتی خاص 

تا این سرمایه از یک سو فقط جزء اندکی از ارزش خود را به محصول  ددهمیامکان 

اش بر روند تولید تأثیر بگذارد. در نظر و از سوی دیگر با کل وجود مصرفی منتقل کند

در فرایند تولید ممکن است. یک ماشین فقط  صرفاًداشته باشیم که ایفای این نقش 

ار است، در خارج از این فرایند فاقد این سرمایه استو شودمیوقتی وارد پروسه تولید 

 نقش است و الجرم سرمایه استوار نیز نیست.      

، مانند مواد خام، جزء گردشی شودمیجزء دیگر سرمایه ثابت که وارد محصول جدید 

ائی و حوزه زراعت، این جزء گاه با وسائل کمکی یسرمایه ثابت نام دارد. در صنایع شیم

مواد افزوده به خاک برای حاصلخیزی آن، با اینکه نقش محصول به هم آمیخته اند. 

(، همزمان اثر آن چه بسا برای 1)شودمیوارد جسم فراورده جدید ن کندمیآفرین بازی 

چند دور کشت و برداشت باقی ماند و به تدریج مستهلک گردد، صفتی که آن را با جزء 

یک قلمرو معین انباشت سرمایه . بسیاری از تولیدات سازدمیاستوار سرمایه شبیه 

ند در قلمروهای دیگر به صورت سرمایه استوار به کار افتند، اما فقط هنگامی توانمی

رزا در امور زراعی، سرمایه سرمایه استوار هستند که در چرخه تولید قرار گیرند. یک وَ

 استوار است، اما اگر برای گوشتش ذبح شود، دیگر این نقش را نخواهد داشت. 

ای در تشخیص تمایز میان سرمایه ثابت و متغیر یا اقتصاددانان صرفنظر از خطای پایه

حاالت متفاوت سرمایه ثابت، به لحاظ تعریف مفاهیم اقتصادی نیز دچار لغزشهای مهم 

. به طور مثال منقول بودن و نبودن را مالک تشخیص سرمایه استوار و گردشی باشندمی

 تواندمیه شیئ منقولی مانند کشتی یا جانداری مثل گاو . در حالی کگیرندمیاز هم 
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عین حال که سرمایه ثابت هستند قابل نقل ار باشد. بسیاری از ابزار کار درسرمایه استو

. در جلد اول کتاب گفته شد که وسائل تولید در فرایند کار مستقل باشندمیو انتقال 

ند به وسائل کار و توانمی، شوندیماز شرایط اجتماعی معینی که در آن به کار گرفته 

زمین، آب( تقسیم شوند. اما در تولید  مثالً  شودمیمحمول کار )آنچه کار روی آن انجام 

ند به سرمایه تبدیل گردند. در اینجا نکته مذکور را توانمیی است که اینها دارسرمایه

باید این گونه تکمیل کنیم که ابزار کار در این شیوه تولید نقش سرمایه استوار احراز 

. شاید خصوصیات مادی این وسیله کار به آن امکان دهد که کاربرد دیگری هم کنندمی

 وار نخواهد بود.داشته باشد، پیداست که در این کاربرد دیگر سرمایه است

گردش ویژه سرمایه استوار واگرد ویژه خود را دارد. جزئی از این سرمایه که وارد محصول 

آن قسمت از  بارهدر. این مسأله گرددمی، در پویه گردش از کاال به پول تبدیل شودمی

هم صادق است. به نسبتی که  افتدمیکه توسط محصول به گردش  ارزش وسائل کار

خود از فرایند گردش  دهندمیکار )سرمایه استوار( ارزششان را به محصول  این وسائل

میلیون تومان و طول عمرش  900روند. ماشینی را در نظر آریم که قیمت آن بیرون می

. ماشین ارزش باشدمیسال  15سال است. به بیان دیگر زمان واگرد کل ارزش آن  15

تا در پایان  شودمی، ذره، ذره به پول تبدیل کندمیخود را ذره، ذره به محصول منتقل 

 . گرددمیو از پروسه گردش خارج  افتدمیسال از کار  15

این نیرو را مثل هر  دارسرمایه. شودمیجزئی از سرمایه مولد، صرف خرید نیروی کار 

. دگیرمیو در فرایند تولید به کار  خردمییک روز  مثالًکاالی دیگر اما برای زمانی معین 

 دهدمینیروی کار در طول این مدت نه فقط ارزش یک روز خود را به محصول انتقال 

الحال و در این . موضوعی که فیکندمیبلکه چندین برابر آن نیز اضافه ارزش تولید 

حرفمان این است که   عجالتاً بخش از بررسی دورپیمائی سرمایه، به آن نمی پردازیم. 

کار با ورود به چرخه تولید، ارزش خود را به محصول منتقل  جزء متغیر سرمایه یا نیروی
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. این گرددمیبه نیروی کار مبدل  مجدداًو پول  شودمی. محصول تبدیل به پول کندمی

و از سرمایه  کندمیچیزی است که سرمایه متغیر را شبیه بخش گردشی سرمایه ثابت 

، در همین راستا است که از کل این دو جزء یعنی سرمایه متغیر نمایدمیاستوار متمایز 

. فشرده شودمیو جزء گردشی سرمایه ثابت، به عنوان سرمایه گردان یا سیال نام برده 

 یم در چند جمله زیر جمعبندی کنیم.توانمینکات باال را 

سرمایه در  –تعاریف مربوط به اشکال سرمایه استوار و گردان از نقشی که ارزش  - لفا

. مبنای تعریفها نقش اشکال سرمایه در گیردمیسرچشمه  کندمیپروسه واگرد اتخاذ 

ئی نیست. در ضمن فقط سرمایه مولد است که به سرمایه استوار و افزاارزشفرایند 

سرمایه صدق  –سرمایه و کاال  –گردان قابل تقسیم است. این حکم در مورد پول 

 .کندمین

سرمایه استوار، سرمایه گردان چند واگرد دارد. جزء ثابت سرمایه تا در یک واگرد  - ب

وقتی سرمایه استوار است که در عین انتقال جزئی از خود به محصول، خروج محصول 

به مثابه کاال از چرخه تولید، همچنان در پویه تولید باقی ماند. ماشین تا زمانی سرمایه 

هم در روند تولید رزش خود به کاالها، بازه، قطره ااستوار است که ضمن انتقال قطر

 باشد.

، شودمی ریزپیشسرمایه استوار برخالف سرمایه گردان یک بار برای همه عمر خود  -ج 

وسائل تولید نماینده آن نیازمند جایگزینی در هر واگرد نیست. در پایان عمرش یکباره 

 ایسرمایهسپارد. ارزش به وسائل جدید دارای همان نقش میاز گردش خارج و جایش را 

، تا پیش از گرددمی ریزپیشکه به عنوان بخش استوار سرمایه در وجود وسائل تولید، 

اسقاط، شکلهای مختلف دورپیمائی خود را نه در قالب مادی که به صورت ارزشی انجام 

و  شودمی. جزئی از ارزش وسیله تولید و نه جزئی از جسم وسیله وارد فراورده دهدمی

 .گرددمیه کاال و پول تبدیل ب
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بخش گردان سرمایه مولد نیز همواره در پروسه تولید حضور دارد، بدون وجود آنها  - د

تولیدی در کار نیست. تفاوتش با سرمایه استوار آنست که در هر واگرد جایش را به مواد 

 سپارند.نقش می و مصالح دیگری از همان جنس و با همان

------------------------ 

اشاره مارکس به عدم ورود موادی مانند کودها به درون محصول جدید به هیچ وجه  (1)

جات، سبزیجات و بر میوه مثالًمنافی اثرگذاریهای شیمیائی و بیماری زای این مواد 

ش بر چگونگی انتقال ارزش بخ اساساًا های گیاهی نیست. سخن مارکس در اینجفراورده

 متمرکز است.  ،ی مختلف سرمایه به محصوالتها

 

  تعویض، تعمیر و انباشت  –اجزاء متشکله سرمایه استوار  -2

نها با هم فرق عناصر مختلف سرمایه استوار طول عمرهای متفاوتی دارند و دوره واگرد آ

لکوموتیو ها، ها، پلها، تونل، تراورس ها، ایستگاهها، زیرسازیآهن ریلهادر راه مثالًدارد. 

مختلف هستند. بعضا ممکن است سالها عمر کنند  کامالًی واگرد هادورهها دارای و واگن

عوامل مؤثر در تعیین زمان  و برخی نیز پس از چند سال نیازمند جایگزینی باشند.

تر شوند سریع استعمالواگرد سرمایه استوار متعددند. هرچه این وسائل بیشتر 

، در این کنندمینیز با ضایعات و خساراتی که وارد  طبیعیعوامل . شوندمیمستهلک 

ارزش ماشین تأثیر مهم خود را دارد.  جنس و درجه مرغوبیتمورد نقش دارند. 

 آالتماشینیک فاکتور مهم دیگر طول عمر  زدائی مولود کاهش بهای وسائل تولید

تر است پائینخود  که قیمت آنها در قیاس با سلف شوندمیاست. ماشینهائی وارد بازار 

 پیشرفت تکنیکوسیله تولید پیشین را از دور خارج کند.  دهدمیترجیح  دارسرمایهو 

را به  دارسرمایهو ابت نیز مشابه نقش باال را دارد و تأثیرش بر بارآوری کار و قدرت رق

. تفاوت در طول عمر وسائل  مختلف تشکیل کندمیاسقاط زودهنگام ماشین تشویق 
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. برخی از کندمیدهنده سرمایه استوار در مورد اجزاء یک ماشین معین هم صدق 

ت محتاج تعویض و واگرد هستند. به سراغ نکات دیگری قطعاًودتر از سایر ت زقطعاً

برویم که در مورد سرمایه استوار، باالخص در پروسه گسترش تدریجی بنگاه 

ستوار، به طور تدریجی، نه در قالب ی اهمیت دارند. گفته شد که سرمایه ادارسرمایه

. میانگین کندمیجسمی، بلکه ارزشی، جزئی از خود را به کاال منتقل و به پول تبدیل 

 نمایدمیزمانی این جزء ارزشی در حال انتقال به کاال، نقش نوعی ذخیره نقدی را احراز 

ائل تولید حاضر، هم انباشتن، برای جایگزین سازی وسبه جای بر تواندمی دارسرمایهکه 

یا توسعه بنگاه خود کند. از منظر  آالتماشیندر موعد معین، آن را صرف بهسازی 

« گستربرون» تواندمیجامعه این نوعی تجدید تولید با مقیاس گسترده است که 

 (آالتماشین)باعث کارآمدی بیشتر « گستردرون»)متضمن گسترش دامنه تولید( یا 

، گیردمیگسترده از تبدیل اضافه ارزش به سرمایه الحاقی نشأت نتولید  باشد. این تجدید

بلکه جزئی از سرمایه استوار است که از پیکره اصلی جدا شده، به کاال و پول تبدیل 

. سرمایه استوار گرددمیگردیده و جایگزین جزء مستهلک شده سرمایه استوار 

. کندمیا روند کار تضمین ای دارد. جزئی از این هزینه ری نگهداری ویژههاهزینه

، بدون آنکه در گرددمیماشینی که در چرخه تولید نیست، کهنه و متحمل ضایعات 

تولید هزینه این ضایعات ایفای نقش نماید. به کارگیری ماشین در روند تولید و جبران 

. کندمیاین هزینه، ارمغان طبیعی صد در صد رایگانی است که کارگر به سرمایه اعطا 

کشد. یگان سرمایه استوار را بر دوش میرا کامالًوی کار به دو شکل وظیفه نگهداری نیر

اول آنکه ارزش و مصالح کار را به محصول منتقل و از این طریق باعث نگهداری آن 

، دوم ارزش مصرفی بخش استوار سرمایه را حتی بدون انتقال آن به محصول از شودمی

 . نمایدمینگهداری  طریق به کارگیری در پروسه تولید
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هم نیازمند صرف نیروی کار برای نگهداری خود است. مایه استوار سوای موارد باال بازسر

کارگر انجام تمیز شود، کاری که توسط  مستمراًد ماشین برای آنکه منظم کار کند، بای

ماجرا ن کار را هم بدون پرداخت هیچ مزد بر دوش کارگر می اندازد. ای سرمایه. گیردمی

ها حوزه. ماشینها احتیاج به تعمیر دارند. تعمیرات در برخی شودمیبه این حد ختم ن

آهن، راهمورد  باشد و در فواصل زمانی معین انجام گیرد. درریزی شده باید برنامه

ها وضع چنین است. این تعمیرات محتاج آالت صنعتی کارخانههواپیمائی، حتی ماشین

سرمایه استوار در بهای  ریزپیشارند. سرمایه و کاری که به گاه صرف سرمایه و نیروی ک

که انجام  دهدمیآن محاسبه نگردیده است. از اینها بگذریم حوادث ناگهانی نیز رخ 

متعلق به هر نوع  هاهزینهنکته اساسی آنست که این . کندمیتعمیرات را الزامی 

در روند تولید، همه در تعمیر، تمیزکاری و به هر حال تضمین سالمت ماشین 

. فقط متوسط هزینه شوندمیمحاسبات مربوط به میانگین عمر ماشین وارد 

استهالک نیست که سهم ارزشی سرمایه استوار در محصول یک دوره واگرد را 

سرمایه اضافی که  .شودمیی اخیر نیز بر آن افزوده هاهزینه، کل کندمیمعین 

یا گردان دارد، اما حالتی متفاوت از دو شکل سرمایه استوار  شودمیبه این طریق خرج 

که ماشین متوقف نشود، در این راستا همه  خواهدمی دارسرمایهتر است. به دومی شبیه

تا نواقص آن، تعمیر و برطرف گردد. این کار محتاج تأمین سریع هزینه  کندمیتالش را 

. گرددمید خام یا مزد کارگر پرداخت که بهای موا شودمیاست و همان گونه پرداخت 

در مورد مستغالت استیجاری که برای صاحبانشان حکم سرمایه استوار دارند، قانون 

سرمایه میان استهالک ناشی از عمر ساختمان و تعمیرات مورد احتیاج نگهداری آن 

. اردگذمیو دومی را بر عهده مستأجر  گیردمیتفاوت قائل است. اولی را خود به عهده 

سوزی، سیل، زلزله و نوع اینها است ص حوادث طبیعی غیرعادی مانند آتشبیمه که خا

 . گرددمیپرداخت  هاارزشوضعی متمایز دارد و از محل اضافه 
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 دارسرمایهها و اینکه هزینه آنها از ارزش اضافی اشاره مارکس به وضع بیمه :توضیح

است. شرکتهای بیمه در زمره  ایام ، موضوعی مربوط به شرائط ویژه آنشودمیکسر 

خش مهم سود خود را از کار پرداخت غولهای سرمایه گذاری هستند، یک ب ترینعظیم

، هر کارگری برای بیمه بازنشستگی، دارو و درمان، کنندمیشده طبقه کارگر برداشت 

اخت خانه مسکونی، اتوموبیل، وسائل خانه یا موارد دیگر جزئی از کار الزم خود را پرد

 کندمیپیکر همان گونه که مارکس اشاره . بخش دیگر سود این تراستهای غولکندمی

. نمایندمیسهمی است که از کل اضافه ارزش حاصل استثمار طبقه کارگر دریافت 

های حوزهشرکتهای بیمه در همان حال نقشی اختاپوسی در انباشت سرمایه در تمامی 

 توده کارگر دارند.  های استثمارموجود اقتصادی و عرصه

هائی را برای ی تعمیر و استهالک بر مبنای میانگین اجتماعی، نابرابریهاهزینهتعیین 

آرد. پدید می هاهزینهان مختلف هر قلمرو تولیدی به لحاظ میزان این دارسرمایه

ای طول عمری باالتر و برخی کمتر از این میانگین دارند. اما افزایش عده ،آالتماشین

است برای همه همسان است. همین امر بر روی  هاهزینهقیمت کاالها که ناشی از این 

. شبیه حالتی که رقابت، تشکیل قیمت تولیدی و نرخ سود گذاردمیسود آنها تأثیر 

ی مختلف با توجه به درجه هاسرمایهن عمومی بر روی چگونگی توزیع اضافه ارزشها میا

 .گذاردمیبارآوری و ترکیب ارگانیک آنها اثر 
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 شده ریزپیشی هاسرمایه: واگرد کامل 9فصل

 

 های واگرد چرخه

جزاء ای استوار و گردان زمان واگرد متفاوتی دارند، زمان واگرد هاسرمایهدیدیم که 

مختلف سرمایه استوار نیز یکسان نیست. اختالف دوره بازگشت اجزاء سرمایه گردان را 

 نکات زیر را در نظر گیریم.  عجالتاً. کنیممیآخر این فصل بحث 

شده، میانگین زمانی واگرد تمامی اجزاء مختلف  ریزپیشمدت واگرد تام سرمایه  -1

 تشکیل دهنده این سرمایه است.

در این بررسی نه فقط با تمایزات کمی که با تفاوتهای کیفی هم مواجهیم. سرمایه  -2

س . سرمایه استوار چنین نیست. پشودمیگردان در هر دور واگرد به کاال و پول تبدیل 

ی مختلف شاخصی همگون پیدا کنیم. شاخصی هاسرمایهباید برای واگردهای متفاوت 

را مبنی گیریم تمایز باال  P…Pکه مالک مشترک تعیین میانگین واگردها باشد. اگر 

 800این همگونی هست. ماشینی را به ارزش  'M… Mنافی این همگونی است اما در 

میلیون تومانش مستهلک و به کاال و پول  80میلیون تومان در نظر آریم که هر سال 

و به دورپیمائی خود ادامه  شودمی. سرمایه پولی، مولد، کاال سرمایه گرددمیتبدیل 

. وقتی سرمایه استوار را از این منظر یا شکل ارزشی آن کاویم، میان آن و سرمایه دهدمی

 .  بینیممیگردان همگونی 

 800ال به عنوان جزء مستهلک ساالنه سرمایه استوار هشتاد میلیون سرمایه استوار با -3

و در هر کدام این واگردها  کندمیدور واگرد شرکت  5میلیون تومانی، در یک سال، در 

که در طول  ایسرمایه. کل شودمیمیلیون سرمایه گردان به کاال و پول تبدیل  200

میلیون( تومان است که  80)یک میلیارد و  1080000000، کندمییک سال واگرد 

پوشی شده و توجه ت. )از اضافه ارزش چشماز سرمایه مولد پرداخت شده بیشتر اس 8%
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ی استوار و گردان به عنوان شاخصی همگون برای محاسبه هاسرمایهبر روی وجه ارزشی 

 ی پرداخت شده است.( هاسرمایهمیانگین اجتماعی واگرد کل 

ه از زمان بازتولید واقعی آن جدا است. سرمایه واگرد ارزش سرمایه پرداخت شد -4

پوشی از اضافه ارزش، رقم اما با چشم کندمیواگرد  5 ،هزار تومانی در سال 200گردان 

تومان است. دوام سرمایه استوار با رشد شیوه  200000واقعی در آخر هر دور همان 

عویض سریعتر ماشین ، ولی تحول مستمر تکنیک مایه ترودمیی باال دارسرمایهتولید 

های مرتبط چند ساله که در طول . در این رابطه نکته مهم آنست که دور واگردگرددمی

خش استوار خود است ای بارز تحت تأثیر کارائی بئی سرمایه به گونهافزاارزشروند  ،آن

ی هادورهکه در آن کسب و کار از  کندمیهای مهم چرخه تناوبی را تعیین یکی از شالوده

. زمانی که سرمایه برای کندمیمتوالی رکود، رونق متوسط، رونق طالئی و بحران عبور 

از لحاظ مقاطع مختلفش با هم متفاوت است  شودمی ریزپیشئی در طول آن افزاارزش

 های بسیار بزرگ جدید است. بحران همیشه آغازگه سرمایه گذاریاما 

شیوه محاسبه بازگشت سرمایه یا تعیین میانگین دوره واگرد چنین است که  زمان  -5

 گرددمی. رقمی را که در یک سال بر گیریممیواگرد بخشهای مختلف سرمایه را در نظر 

جمع سرمایه  مثالً، بعد کل سرمایه را بر این رقم تقسیم می نمائیم. کنیممیحساب 

است. طول  آالتماشینسرمایه استوار به شکل  الرد 250000هزار دالر است.  500

هزار دالر  125دالر است.  25000سال و رقم بازگشت ساالنه آنها  10عمر ماشینها 

صرف خرید وسائل با طول عمر کوتاهتر شده و بازهم سرمایه استوار است. دوره واگرد 

ر آخر به خرید دال 125000هزار دالر است.  میلیون و پانصد 62سال و هر سال  2آن 

. در کندمیمواد خام و نیروی کار اختصاص یافته است. این جزء هر سال دو بار واگرد 

و الجرم میانگین زمانی  گرددمیدالر سرمایه بر  337500این مثال هر سال بالغ بر 

 ماه است.  18واگرد کل آن حدود 
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هانه و در جائی مانند دستمزد کارگران را ممکن است روزانه، هفتگی، ما دارسرمایه -6

ایران، چندین ماه یک بار پرداخت کند. مالک محاسبه در تعیین میانگین اجتماعی 

 واگرد، روز پرداخت مزدها نیست. 
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 : تئوریهای مرتبط با سرمایه استوار و گردان10فصل

 

 ها و آدام اسمیتفیزیوکرات

یان فیزیوکرات، تفاوت میان سرمایه استوار و گردان را از نوع تفاوت م هنِکِفرانسوا 

تولید و دید. او به درستی این تمایز را امری در پروسه پرداختهای اولیه و ساالنه می

ا فقط سرمایه کشاورزی را دانست. مثل همه فیزیوکرات همربوط به سرمایه مولد می

به  بعداً ها دید. فیزیوکراتت را نیز خاص همین حوزه میپنداشت و این تفاومولد می

ای که کنه قادر به مایه صنعتی هم تعمیم دادند. نکتهطور تصادفی این تمایز را به سر

که پول  گرددمید که تفاوت میان دو شکل پرداخت وقتی ظاهر درک آن نشد این بو

و الجرم این پول نیز دو  شودمیپرداختی به اجزاء استوار و گردان سرمایه مولد تبدیل 

هائی که به چرخه تولید و نقش بازی . پرداختکندمیشکل متفاوت پرداخت احراز 

تفاوت دارند. کنه البته به درستی سرمایه مولد مربوطند و با پول یا کاالی درون بازار 

بط تمایز میان دو بخش سرمایه مولد را به تفاوت آنها در چگونگی انتقال به محصول مرت

 دید. می

ی را مولد رزها فقط سرمایه کشاوآدام اسمیت گامی به جلو برداشت، فیزیوکرات 

. کردندمیمحدود  دارمزرعهدانستند و حوزه بررسی خود را به چگونگی واگرد سرمایه می

در همین راستا بحث اسمیت مسأله را به همه شکل های سرمایه مولد تعمیم داد. 

ها و چگونگی واگرد اجزاء سرمایه را که فیزیوکراتها با رجوع به کاشت، تفکیک پرداخت

خواندند، او به ی، پرداختهای اولیه و یک ساله میداشت و برداشت محصوالت زراع

گردشی تغییر داد. اسمیت در همان در حال نکاتی را وارد بحث ساخت سرمایه استوار و 

دو شیوه متفاوت در کاربرد سرمایه وجود »که محل گفتگوی فراوان بود. از جمله گفت: 

 «دارد تا درآمد یا سودی را برای صاحبش بار آرد
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 یهاحوزههای کاربرد ارزش به عنوان سرمایه با هدف سود، موضوعی مربوط به شیوه

برای بردن سود،  دارسرمایهمختلف انباشت سرمایه است. سخنی است پیرامون اینکه 

مولد، تجاری، ربائی،  مثالًرا در چه شکلی  اشسرمایهکدام قلمرو را پیش رو قرار دهد یا 

سودآور سازد. این بحث هیچ ربطی به چگونگی واگرد اجزاء مختلف سرمایه مولد ندارد. 

ای را که آنها برای تشخیص تر است زیرا پایهیزیوکراتها هم عقبر این گذر از فاسمیت د

تمایزات موجود در واگرد اجزاء استوار و گردان سرمایه مولد  پیش کشیده بودند، خرد 

اندازد. او یک جا قبول دارد که سرمایه تجاری یا ربائی نیز به رغم مولد و دور می کندمی

ند برای صاحبان خود سودآور باشند، در جای دیگر با تمرکز بر روی توانمینبودنشان 

مادام که در دست صاحب » هاسرمایهگوید این ی، میرزی صنعتی و کشاوهاسرمایه

« آرند.، سودی برای مالک خود به بار نمیمانندمیخود هستند یا به همین شکل باقی 

است که برای تولید کاال و  ایایهسرماش به اسمیت روشن نیست اما شاید اشاره منظور

که با فروش از  ایسرمایهسرمایه پیدا کرده است.  -فروش به کار رفته و حالت کاال 

، بدون آنکه در این فرایند ویژه گرددمیدست صاحبش خارج و به سرمایه پولی بدل 

به شاش جدی است و مسائل را سودی بیافریند. اگر منظور این باشد او دچار نوعی اغت

 ایسرمایه -آمیزد. سرمایه مورد نظر وی پیشتر سرمایه مولد بوده و حالت کاالهم می

. این سرمایه با این ویژگی نه استوار باشدمیاش فقط شکلی از استحاله گردشی آن 

است و نه گردان زیرا این تفکیک امری متعلق به حوزه تولید است. آنچه اسمیت در 

، به طور واقعی سرمایه کندمی سرمایه در گردش توصیفادامه کالم خویش به عنوان 

پولی یا کاالئی هستند که با احراز این اشکال از سرمایه مولد متمایز شده و در مقابل 

به اجزاء استوار  دارسرمایه. وجود آنها مبین تقسیم سرمایه مولد توسط گیرندمیآن قرار 

ها را گردان در پویه گردش این حالتچه  و گردان نیست. بالعکس هر دوتا چه استوار و

. اسمیت با مثالی که شوندمیو به سرمایه پولی یا کاالئی تبدیل  گیرندمیبه خود 
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سرمایه بازرگان ». او می گوید: سازدمیچه بیشتر عیان را هرآورد غلط اندیشی خود می

سرمایه است.  – مراد وی از سرمایه بازرگان، کاال« یکسره سرمایه در گردش است

، اما وی باشدمیکه به پویه تولید تعلق ندارد و جزء گردان سرمایه مولد ن ایسرمایه

. او در ادامه بحث، مطالب آشفته گذاردمیمیان سرمایه کاالئی و سرمایه گردان فرق ن

که گویا کاال و پول با مجرد تغییر شکل، برای  کندمی. القاء نمایدمیدیگری را نیز ردیف 

!!، سرمایه را به اعتبار سرمایه استوار بودنش آفریننده شوندمیب خود سودآور صاح

بیند!! تفاوت سرمایه سرمایه کاالئی و در حال گردش می خواند!! ماشین رامیارزش 

استوار و گردان را به جای آنکه در نوع متفاوت گردش عناصر متشکله سرمایه مولد 

جوید!! بر اساس تلقی وی اشیای مایه واحد میشکلهای متمایز یک سرجستجو کند، در 

ند با توجه به مکان خود در فرایند هستی سرمایه، هم جزء استوار، هم توانمییکسان، 

 گردان، هم سرمایه مولد و هم کاالئی باشند!! 

بدون آنکه نکته  دهدمیاسمیت مفروضات خود را با ضد و نقیض گوئی فاحش تغییر 

تر بر آن بود که: سرمایه با دو و پیشل غلط قبلی بنماید. ادرستی را جایگزین تحلی

 شودمیآورد و بعد مدعی ار و گردشی برای صاحب خود سود میکاربرد مجزای استو

که: مشاغل مختلف، نیازمند نسبتهای متفاوتی از سرمایه استوار و در گردش هستند. 

و  نهدمیمجزای سرمایه استوار و گردان را کنار  ریزپیشبه این ترتیب وی باور خود به 

سازیها ا رشته مغشوشکه این دو، اجزاء متفاوت سرمایه مولد هستند. ام کندمیقبول 

های سرمایه مدار وی سر دراز دارد. او قادر به تشخیص تفاوت واقعی نگریو سطحی

که  آیدمیاینجا پیش آورد تا و گردان نیست. در مثالهائی که میمیان سرمایه استوار 

و وسائل کار جزء استوار سرمایه اند، در حالی مواد خام و نیروی کار جزء  آالتماشین

واقعی، به  . اما در سخن از تمایز آنها به جای رجوع به مبانیسازندمیگردان آن را 

لک، هائی مانند تغییر یا عدم تغییر ماآویزد، دست به دامن مؤلفهغلط می کامالً مالکهای 



 69                             دوم                                         جلد  :بازخوانی کاپیتال

 

دست به دست شدن و نشدن سرمایه، به گردش افتادن یا نیفتادن آن و چگونگی تثبیت 

ربط هستند. یک معدن بی کامالً هائی که !! مؤلفهگرددمیشدن یا نشدنش در کارافزار 

نیروی کار گرفته تا چ کدام از عناصر روند تولید، از مس را در نظر گیریم. در اینجا هی

 تماماً ، ذغال با آنکه شوندمینی وارد محصول نجسماه به طور مواد کمکی، آب و غیر

، کارگر نیز پابرجا کندمیاما فقط ارزش خود را به محصول منتقل  شودمیمصرف 

. هیچ جزئی گرددمیجزئی از ارزش مس  آفریندمیو تنها ارزشی که حین کار  ماندمی

، هیچ افتدمیمالکیتی اتفاق ن، هیچ تغییر شودمیاز اجزاء سرمایه مولد دست به دست ن

وارد محصول  جسماً، هیچ یک از آنها آیدمیکدام از اجزاء سرمایه بارآور به گردش در ن

و سؤال ما از اسمیت آنست که پس سرمایه گردان با تعریف وی کجاست؟!!  شوندمین

 حال بیائیم و صنعت دیگری مانند نخریسی را به نظر آریم که اجزاء روند تولیدش در

 جسماً. وسائل کمکی به جای انتقال ارزش، شوندمیشکل مواد خام وارد محصول جدید 

های زیادی با صنعت اول دارد. آنچه در هر دو و تفاوت گردندمیوارد ترکیب فراورده 

سرمایه مولد، تمایز میان سرمایه استوار و گردان را  ریزپیشحوزه یا کل قلمروهای 

همان  گوید بلکهراسر غلط و نامربوطی که اسمیت میس، نه شاخصهای کندمیتعیین 

تر توضیح دادیم. سرمایه گردان در هر دور واگرد کال های معتبری است که پیشمؤلفه

جایش را به مواد و مصالح جدید و  کندمی، ارزشش را به محصول منتقل شودمیمصرف 

ره ارزش خود را به محصول سپارد، اما سرمایه استوار چنین نیست، به تدریج و ذره، ذمی

و در پایان این دوره  گذاردمی، یک دوره فرسایش و انتقال ارزش را پشت سر دهدمی

. این امر در مورد نیروی کار هم صادق است. فرق ماشین و نیروی گرددمیجایگزین 

و کارگر برای همیشه  گرددمیکار آن نیست که اولی یک بار و برای همیشه خریداری 

آنست که نیروی  شودمیبحث حاضر مربوط  به. تفاوتشان تا جائی که شودمیخریده ن
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اما ماشین ارزش خود را  شودمیکار خریداری شده به طور کامل وارد ارزش محصول 

 . کندمیذره، ذره به محصول منتقل 

ظاهری سرمایه کاالئی در پروسه گردش را با تغییرات واقعی که  کامالًاسمیت استحاله 

!!. به اشتباه کندمی، با هم همتراز شوندمیعناصر سرمایه مولد در فرایند تولید متحمل 

اگر آن سرمایه برای »بسیار رعب انگیزتر دیگر اسمیت بپردازیم. او مدعی است که: 

یا با ماندن نزد کارفرما و یا با دور شدن کسب سود آینده به کار افتاده است، این سود 

، در یک مورد با سرمایه استوار و در مورد دیگر با سرمایه گردان آیدمیاز وی به دست 

ه سود است. نگرش مسأل بارهدراسمیت اسیر امپریسم هولناکی « سر و کار داریم

یت گرفته است. اندیش به عارزمخت دارسرمایهای که وی از سرمایه و امپریستی پوسیده

در بهای محصول، هم قیمت مواد خام، وسائل کمکی، نیروی کار یا کال سرمایه گردان 

اما نفس این  گرددمیجبران  آالتماشینو هم هزینه استهالک  شودمیجایگزین 

که به است  دارسرمایه. این فقط آردنمیارزش اضافی و سود پدید  مطلقاًها جایگزینی

به جائی کاالها و ستیز خود اضافه ارزش را محصول جا لی انساناقتضای منافع پوشا

بیند، سرچشمه زایش سود جای دیگری است. کنه فیزیوکرات در این مبادله آنها می

را به مبادله محصوالت  هاارزشگذر گامها از اسمیت جلوتر بود. او حداقل جایگزینی 

و آن ها را پدیده روند تولید می دید. اسمیت در عبارتی که باالتر آمد  دادمیربط ن

!! و آفریندمیاضافه ارزش  ،که سرمایه استوار با استقرار در فرایند تولید کندمیتصریح 

فرایند  سرمایه گردان نیز همین کار یا همین آفرینش ارزش اضافی را از طریق فرار از

باژگون و غلط، کل  عمیقاً !! او با این سخن دهدمی انجامتولید و درون چرخه گردش 

و مخدوش  کندمیتمایز میان جزء گردشی سرمایه ثابت و سرمایه متغیر را انکار 

ی، منشا واقعی سرمایه و یگانه دارسرمایه. از این هم فراتر او کل راز شیوه تولید سازدمی

 .دهدمیها قرار جعل بافی ها وی دنیا را آماج بدترین تحریفهاسرمایهسرچشمه کل 



 71                             دوم                                         جلد  :بازخوانی کاپیتال

 

یکی از اشتباهات مهم نگرش اسمیتی آن بود که استوار یا گردان بودن سرمایه را خواص 

ایم که ما در بررسی روند کار توضیح دادهثابت آنها می دید!!، در حالی که چنین نیست. 

در این  عناوینی مانند وسیله کار، مصالح و فراورده کار بر حسب نقشهائی که شیئ واحد

. استوار یا گردان بودن سرمایه نیز همین شوندمیدستخوش تغییر  کنندمیروند احراز 

تعیین  کندمیگونه است و برحسب نقشی که سرمایه در روند کار یا ارزش آفرینی ایفاء 

. اشتباه دیگر او از میان انبوه اشتباهاتش آنست که تفاوت میان اجزاء استوار و شودمی

گردان سرمایه مولد را، با تفاوت میان سرمایه مولد و سرمایه پولی یا کاالئی اشتباه 

ای مربوط به فرق سرمایه استوار و گردان مسأله. یک بار دیگر تصریح کنیم که گیردمی

این شکل سرمایه است که گردان و  یه مولد است. فقط درفرایند تولید و خاص سرما

، اسمیت این موضوع را نمی فهمد و با تفاوت کنندمیاستوار معنای درست خود را پیدا 

سرمایه در سوی دیگر فرق  –سرمایه یا پول  –میان سرمایه مولد در یک سو و کاال 

 . گذاردمین

چه آنها تحت . اما آندادندمییه ثابت قرار ها سرمایه متغیر را در مقابل سرمافیزیوکرات

آوردند نه نیروی کار بلکه وسائل معاش کارگر زراعی بود که در این عنوان در نظر می

. آنان فرق نیروی کردندمیکنار مواد خام، کمکی و همسان با آنها!! سرمایه سیال تلقی 

نیروی آفریننده اضافه  دیدند، درهمین راستاسایر اجزاء سرمایه  گردان را نمیکار و 

از منظر آنان این فقط کار کشاورزی  نتیجتاًارزش را نه کار بلکه طبیعت می پنداشتند و 

را به سرمایه کشاورزی منحصر  شد. اسمیت با آنکه سرمایه مولدارزش می بود که منشأ

ها وقتی ای بارز از آنها متأثر بود. فیزیوکراتاما در تحلیل نقش کارگر به گونه نمودنمی

تمایز این نیرو با مواد  عمالً ، دادندمیبه جای نیروی کار، وسائل معاش کارگر را قرار 

گذاشتند. اسمیت ن، در تولید اضافه ارزش باقی نمیو جائی برای آ کردندمیخام را نفی 

را با  هم نیروی کارنظری بازمتفاوتی داشت اما زیر فشار آشفتهدر برخی جاها تحلیل 
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نمود!! سرمایه متغیر از لحاظ جایگزین شدن در هر واگرد و کمکی همسطح می مواد خام

از  دارسرمایهشبیه سرمایه گردان است اما در فرایند تولید نه برای کارگر که برای 

ی افزاارزشو نقش یگانه جزء  شودمیکمیتی معین و ثابت به کمیتی متغیر تبدیل 

 . نمایدمیسرمایه را ایفاء 
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 سرمایه استوار و گردان بارهدرهائی : نظریه11فصل

 

 ریکاردو

پیش از اشاره به اشتباهات ریکاردو، با توجه به اهمیت مسأله، یک بار دیگر بر معضل 

بنیادی و عامی انگشت نهیم که همه متولیان اقتصاد سیاسی بورژوازی از فیزیوکراتها 

گرفته تا اسمیت، ریکاردو یا اسالف قدیم، جدید، امروزی آنها در همین مبحث خاص 

یند گردش به جای فرایند تولید، عجز از درک تفاوت این اسیر آن هستند. عزیمت از فرا

دو عزیمتگاه، یک کاسه کردن تفاوت میان سرمایه استوار و گردان، با تفاوت میان 

ثابت و متغیر سرمایه گردان، سرمایه ثابت و متغیر، ناتوانی در فهم تمایز میان دو بخش 

اندازی بر روی تفاوت میان انتقال ارزش از سرمایه به محصول جدید و آفرینش پرده

ارزشهای تازه از جمله موارد کلیدی هستند که این جماعت به رغم تمایزات و اختالفاتی 

. این اقتصاددانان زیر فشار این کنندمیکه با هم دارند، بر گرده نظرات خود حمل 

ای از حقیقت افتند، اینجا و آنجا با گوشهبافی میهژانگاریهای طبقاتی به ورطه آشفتک

غلطند. حاصل کل این وار به تناقض میاما حتی در همین تماس پاره گیرندمیتماس 

عجز، آشفتگی و تناقض طبقاتی آنست که باالخره از شناخت ژرف، منسجم و استخواندار 

ی است وا دارسرمایه سرچشمه واقعی تولید ارزش اضافی یا آنچه که راز واقعی وجود

 .          مانندمی

در ازاء کار  ریزپیشریکاردو وسائل کار را سرمایه استوار و بخش گردان را سرمایه 

معنی که از اسمیت وام گرفته است. سرمایه متغیر و گردان را با عبارتی بی خواند!.می

ئی افزاارزشرایند ، شالوده تفاوت بخشهای مختلف سرمایه را نه در فنهدمیهم فرق ن

 . ریکاردو تا همین جا دچار اشتباهات جدی است.کندمیکه در پویه گردش جستجو 

 از جمله:



 ه استوار و گردان: نظریه هائی درباره سرمای11فصل                                  74

 

تفاوت در درجه استحکام سرمایه استوار و تنوع در ترکیب آلی سرمایه یا نسبت  –1

پندارد!! در حالی که اولی تا جائی که به فرایند تولید زاء ثابت و متغیر آن را معادل میاج

مربوط است، فقط میزان ارزش انتقالی از سرمایه استوار به کاالی جدید و طول عمر 

. اگر سازدمی. اما دومی تنوع در تولید اضافه ارزش را عیان کندمیاین سرمایه را معلوم 

ها نظر اندازیم، آنگاه ، فقط به رویهیدارسرمایهبه جای تعمق در مکانیسم درونی تولید 

ی اجتماعی میان هاارزش. در جریان توزیع اضافه نمایندمیاین تفاوتها با هم تالقی 

های موجود در مدت سرمایه گذاری در قلمروهای گوناگون، تفاوت ریزپیشی هاسرمایه

ر دو بر روی و عمر سرمایه ثابت در یک سو و اختالفات مربوط به ترکیب آلی سرمایه، ه

 .گذارندمیپروسه تشکیل نرخ عمومی سود و قیمت تولیدی به یک اندازه تأثیر 

از منظر دَوَران، در یک سو سرمایه استوار و در سوی دیگر سرمایه گردان یا دستمزد  –2

ئی، سرمایه ثابت و متغیرند که افزاارزشو مواد کار قرار دارد. اما از نگاه روند تولید و 

 ریزپیش. از لحاظ ترکیب آلی سرمایه، در شرایط متفاوت سازندمیقطبهای متقابل را 

ی مختلف سرمایه گذاری، ممکن است سرمایه ثابت بیشتر از متغیر یا بالعکس هاحوزهیا 

کار دومی افزون بر اولی باشد. موضوعی که به چگونگی توزیع کل سرمایه میان وسائل 

، عکس ماجرا در مورد روند دوران شودمیدر یک سو و نیروی کار در سوی دیگر مربوط 

بی تفاوت  کامالً، در اینجا برای اولی کندمیو تقابل میان سرمایه استوار و گردان صدق 

است که کدام بخش سرمایه گردان به مواد و مصالح تولید اختصاص یابد و کدام مقدار 

 شود.  صرف خرید نیروی کار

راند. سخن می دارسرمایهسرمایه برای نیروی کار توسط  ریزپیشاقتصاد سیاسی از 

واقعیت عکس آن است. کارگر است که منوط به روزانه، هفتگی یا ماهانه بودن مزد، 

 بعداً تا  پردازدمیابتدا مزد را ن دارسرمایه. نمایدمیو تسلیم سرمایه  ریزپیشکارش را 

نیروی کار را به تصاحب خود نیروی کار را به کارگر گیرد و استثمار نماید، او نخست 
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و سپس جزء ناچیزی  نمایدمیرا تولید  هاارزشو اضافه  هاارزشآورد، با آن انبوه در می

 . سازدمیرا مزد کارگر 

است که به ریکاردو و اشتباهات بنیادی او باز گردیم. سرمایه متغیر جزئی از سرمایه 

، نمایدمی، نه فقط خود را بازآفرین کندمیئی افزاارزش. شودمیصرف خرید نیروی کار 

، که ارزش نمایدمینه فقط آن بخش سرمایه را که صرف خرید نیروی کار شده بازتولید 

آورد که در قبالش هیچ پرداختی صورت نگرفته . ارزشهائی به وجود میآفریندمیاضافی 

ر خود تولید بیشتر از خود، چند یا چندین براب و ارزشی دهدمیاست. خود را تغییر 

و با این شاخص از سرمایه ثابت  نمایدمی. به همین خاطر صفت متغیر احراز کندمی

که  شودیم. همه این واقعیت های بدیهی و شفاف فقط زمانی دیده گرددمیمتمایز 

ئی نظر اندازیم. کاری که اقتصاد سیاسی و افزاارزشسرمایه را از منظر پروسه تولید و 

. آنها سرمایه را از کنندمیو دیگران از آن فرار پردازانش مانند اسمیت و ریکادو  نظریه

مایه ثابت و و در این رصد بر روی کل تفاوت میان سر نمایندمیفرایند گردش رصد 

اندازند. میان این دو نوع کاویدن تفاوت ماهوی موجود است. در آهنین می متغیر پرده

فرایند تولید فقط با سرمایه ثابت و متغیر رو به رو می شویم. در فرایند گردش بالعکس 

ی استوار و گردان است. بحث بر سر چگونگی انتقال ارزش سرمایه هاسرمایهسخن از 

شده است. ریکاردو با سقوط در این  ریزپیشه به محصوالت جدید و زمان واگرد سرمای

ارزش اضافی را یکسره  منشأ. شودمیورطه قادر به رؤیت سرچشمه تولید اضافه ارزش ن

. یک فاجعه مهم دامنگیر اقتصاد سیاسی از اسمیت گرفته تا ریکاردو و کندمیگم 

، تفاوت !!نمایندمیسایرین همین است. از زیج گردش، شروع به بازشناسی سرمایه 

بینند. نقش آنها در پروسه تولید را نمی ماهوی بخشهای ثابت و متغیر سرمایه با توجه به

ر یا بخش گردشی آن که سرمایه ثابت اعم از استوا شوندمیقادر به درک این حقیقت ن

. با چرخ خوردن دهندمیآفرینند و فقط ارزش موجودشان را به محصول هیچ ارزشی نمی
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، گردندمیدر فراز و فرود روند گردش، تنها به تمایز میان سرمایه استوار و گردان خیره 

، در حالی که دهدمیاین تمایز که اولی ارزش خود را به صورت تدریجی به محصول 

شده به  ریزپیش. چگونگی انتقال ارزش سرمایه شودمیدومی یکجا وارد کاالی تازه 

اجزاء مختلف این سرمایه، تدریجی بودن یا یکسره و کاالهای جدید، زمان بازگشت 

ها یا مالک های شناخت زگشت و نوع اینها صدر و ذیل شاخصیکراست بودن این با

. اقتصاد سیاسی با این کار نقش بتواره شودمیی دارسرمایهآنان از سرمایه و شیوه تولید 

ماعی اشیاء را که مبتنی . خصلت اقتصادی و اجترساندمیآفرینی خود را به سرحد کمال 

!!. وقتی از کندمیبر نقش آنها در فرایند تولید است، سرشت طبیعی این اشیاء القاء 

تمایزی در مقابل سرمایه راند، استوار بودن را هویت همیشه مسرمایه استوار سخن می

 زائیده جایگاه معین اشیاء در اوالًها که کل این هویت کندمیبیند. درک نگردان می

ای که در شرایطی سرمایه استوار است در ماده ثانیاًی هستند، دارسرمایهپروسه تولید 

 شرایط دیگر چه بسا حائز این نقش نباشد.
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 : دوره کار12فصل 

 

 10نخریسی و لکوموتیوسازی را با روزانه کار مساوی  مثالًدو مؤسسه مختلف تولیدی 

ساعته در نظر آریم. در اولی هر روز کمیت معینی نخ تولید می شود. دومی محل استمرار 

د یک لکوموتیو است. با آنکه ماه برای تولی 3فرایند کار با همین زمان روزانه در طول 

روزانه کار در هر دو بنگاه برابر است اما تفاوت عمل چشمگیری در مدت تولید وجود 

دارد. منظور از مدت تولید، فرایند کار در زمانی است که برای تولید یک محصول در 

شکلی کامل و ارسال آن به بازار به عنوان یک کاال الزم است. این تفاوت عمل فقط 

ان تولیدات مختلف رخ نمی دهد. در درون یک قلمرو واحد تولیدی هم وجود دارد. می

برای ساختن یک خانه مسکونی مدتی کمتر از زمان الزم برای ایجاد یک کارخانه احتیاج 

 داریم. تفاوت عمل تولید تفاوت در سرعت بازگشت سرمایه را در پی دارد. 

فرض کنیم سرمایه هم اندازه ای، با ترکیب برابر از بخش ثابت و متغیر، استوار و گردان، 

ریز شده است. برای نخریسی هر زمان کار و نرخ ارزش اضافی در این دو حوزه پیش 

روز یک واحد است. در  100 مثالًروزانه کار یک واحد است اما برای لکوموتیوسازی 

سر و کار داریم. در حوزه اخیر محصول کار « دوره کار»اولی با روزانه کار و در دومی با 

ها و روزانه فقط جزء معینی از محصول یک دوره به هم پیوسته کار است. تأثیر وقفه 

یکی ناپیوسته  -بحران ها بر محصول کار این دو حوزه متمایز  مثالًاختالالت فرایند تولید 

متفاوت است. در دومی یعنی لکوموتیوسازی نه تنها خودِ کار  کامالً -و دیگری پیوسته 

بلکه عمل پیوسته تولید دچار وقفه فاحش می شود. وقتی فرایند کار قطع یا مختل می 

انجام گرفته بیهوده از آب در می آید. منوط به اینکه  قبالً ولید و کاری که گردد وسائل ت

دوره کار دراز یا کوتاه باشد برای هزینه های پیوسته مقادیر اضافی سرمایه الزم می 

گردد. مزدها باید به دفعات پرداخت شود، مواد خام تهیه و وارد پروسه تولید گردد، هیچ 
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که خارج از نقش دوره ای خود، بدون طی این دوره به کدام اینها هم قادر نیستند 

صورت کاالی نهائی روانه بازار شوند و نقش سرمایه بازگشته را ایفاء نمایند. بالعکس به 

عنوان یک جزء از محصول در حال شکل گیری، در درون پروسه تولید حبس می گردند 

جا افزایش زمان تولید الجرم و به شکل سرمایه مولد در این مکان باقی می مانند. در این

آرد. سرمایه های برابر در این دو فرایند و به ش سرعت واگرد سرمایه را در پی میکاه

طور مشخص فرایند روزانه در یک سو و دوره های سه ماهه یا بیشتر در سوی دیگر، به 

متفاوتی هزینه می شوند، در یکی شاهد واگرد  کامالًرغم حجم مساوی، به شکلهای 

مند یک دوره چند ماهه زهفتگی سرمایه هستیم، در حالی که دیگری برای این واگرد نیا

است. در دوره ماقبل سرمایه داری، ساختن تأسیساتی که محتاج فرایند کار دوره ای 

قادر به انجام  طوالنی هستند فقط توسط دولتها انجام می گرفت و سرمایه داران مجزا

یا یک تأسیسات  احداث یک سدیک مالک خصوصی سرمایه دست به کار آن نبودند. 

دایش شرکت های یپظهور سرمایه داری به ویژه پس از گردید. با بزرگ آبرسانی نمی

سهامی، بنگاههای بزرگ سرمایه گذاری و نظام اعتباری این وضع دگرگون شد. نقش 

تهای مالی بالید. تحوالتی مانند همکاری، تقسیم کار، سرمایه داران خصوصی یا تراس

استفاده از ماشین آالت جدید که باعث افزایش محصول انفرادی روزانه کارند، زمان کار 

الت به کاهش آو در همین راستا طول دوره کار را هم تقلیل می دهند. کاربرد ماشین 

وره کار برای تبدیل گندم زمان کار در احداث پل و راه کمک می رسانند. خرمنکوب د

ها محتاج افزایش بخش استوار سرمایه  به کاالی آماده را کوتاه می گرداند. این بهسازی

وند. دوره کار برای تأسیس یک اند اما گاه از طریق توسعه همکاری هم مقدور می ش

آهن را می توان با کثرت شمار کارگران و یورش همزمان آنها در ساختن بناها هم راه

ریخته اعم از وسائل تولید ان واگرد از طریق نمو سرمایه پیشپائین آورد. در این مورد زم

و نیروی کار کوتاه می شود. 
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 : زمان تولید13فصل 

 

زمان کار همیشه زمان تولید است اما عکس آن صادق نیست. انگور برای اینکه شراب  

شود باید پس از فشرده شدن، مدتی روند تخمیر طی کند و سپس دوره ای را برای 

ماه نیاز دارند  9آمادگی و قابلیت مصرف پشت سر بگذارد. غالت پس از کشت دانه ها، 

ه درو گردند. ظروف سفالی بعد از ریخته گری باید تا شاخ و برگ کشند، بپرورند و آماد

خشک شوند و مدتی در گرما مانند. در همه این نمونه ها مراحلی از پروسه تولید با 

گاهگاه نیازمند شکلی از کار می شود. به بیان نجام کار خاصی مواجه نیست و فقط ا

ز دو دوره متمایز دیگر در تمامی این موارد زمان تولید سرمایه پرداخت شده مرکب ا

است. دوره ای که سرمایه در فرایند کار است و دوره ای که به شکل محصول تمام 

نشده، خارج از فرایند کار قرار دارد. به این ترتیب دوره کار و تولید بر هم منطبق 

نیستند. دومی طوالنی تر از اولی است و محصول فقط پس از پایان فرایند تولید و زمان 

تفاده می گردد. به بیان دقیق تر از شکل سرمایه مولد به حالت سرمایه آن قابل اس

کاالئی در می آید. هر چه طول زمان تولید که زائد بر زمان کار است بیشتر باشد زمان 

واگرد بلندتر خواهد بود. این فاصله را می توان به شیوه مصنوعی کوتاه نمود. در دباغی 

ماه وقت الزم بود. این کار اکنون  18تا  6پوست  پیش تر برای تزریق اسید تانیک به

توسط پمپ در یک فاصله زمانی یک و نیم ماهه انجام می گیرد. نمونه بارز تفاوت میان 

زمان کار و تولید را در صنعت کفش امریکا می توان مشاهده نمود. در اینجا بخش 

مانند و خشک شوند تا ماه در انبار ب 18مهمی از هزینه ها ناشی از چوبی است که باید 

قالب ها تاب نخورند. بر همین مبنی سرمایه پیش از آنکه بتواند وارد فرایند کار به طور 

ماه در فرایند تولید بدون اینکه هیچ کاری انجام گیرد در حال انتظار  18اخص شود باید 

کار ماند. زمان برگشت سرمایه نیز به همین میزان طوالنی تر خواهد شد. تفاوت زمان 
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و تولید در کشاورزی بیش از سایر حوزه ها نمایان است. هر چه اقلیم نامساعدتر باشد 

دوره اخص کار برای تولید محصول فشرده تر می شود، آن گونه که به طور مثال در 

 روز خالصه می شود. 150تا  130روسیه کل این زمان در 

ی اتحاد کشاورزی با صنایع جنبی تفاوت میان زمان تولید و زمان کار، پایه ای اساسی برا

روستائی شد. وقتی دهقانان مجبور بودند ماههای زیادی از سال را در خانه بمانند، می 

توانستند این مدت را صرف دباغی، کفش دوزی، آهنگری، چاقوسازی و نوع آن کنند. 

عیت در همین راستا سر و کله تاجرانی پیدا می شد که برای استثمار نیروی کار این جم

دست به سرمایه گذاری بزنند. هر قدر که تولید سرمایه داری جدائی بین صنعت و 

کشاورزی را تکمیل می کرد به همان اندازه هم وابستگی کارگر روستائی به صنایع 

معادن، زمان کار از آغاز تا  مثالًجنبی محکم تر می گردید. در غالب رشته های صنعت 

های روند گردش سرمایه نیز اگر شرایط بازار ثابت آخر سال تنظیم شده است. هزینه 

طول سال به  باشد، به طور منظم توزیع می شود، در چنین وضعی واگرد سرمایه در

دوره های معینی تقسیم می گردد. عکس ماجرا در مورد سرمایه گذاریهائی صدق می 

زی بروز می کند که زمان کار فقط بخشی از زمان تولید است، در اینجا نامتوازنی بار

کند. بر همین اساس با آنکه در قیاس با قلمروهای نخست، حجم برابری سرمایه گردان 

انباشت می شود، باید این سرمایه یک باره و برای مدت طوالنی تری پیش ریز شود. در 

به شکل سرمایه مولد عمل می  عمالًاینجا عمر سرمایه استوار نیز نسبت به زمانی که 

در کشاورزی اگر این سرمایه استوار گاو شخم  مثالًچشمگیر می گردد. کند دچار تفاوت 

زن باشد، همان علوفه ای که به گاه حضورش در کار مورد نیاز است باید برای دوره 

ی که باعث افزایش هزینه تولید محصول خواهد بود. در زانقطاع نیز پیش ریز شود. چی

از شرایط تولید است، همان گونه که به  این رشته ها بیکار ماندن سرمایه استوار جزئی

طور مثال هدر رفتن مقداری پنبه امر طبیعی پروسه ریسندگی است. تفاوت میان زمان 
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کار و زمان تولید در جنگلداری، دامداری و قلمروهای دیگر نیز بر پروسه واگرد سرمایه 

 و هزینه های تولید محصول تأثیر بارز دارند. 
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 : زمان دَوَران14فصل 

 

همه حاالتی که تا کنون بررسی کردیم و موجب تفاوت در دوره های گردش و نیز واگرد 

خاستند. اما زمان می گوناگون می شدند از درون روند تولید برسرمایه در رشته های 

واگرد سرمایه حاصل جمع دوره تولید و گردش است. بر همین اساس طول زمان دوران 

نیز بر روی دوره واگرد تأثیر دارد. یکی از حلقه های دَوَران زمان فروش یا مدتی است 

تغییرات درون این زمان می تواند سرمایه به سر می برد.  –که سرمایه در شکل کاال 

موجب هزینه های اضافی مانند انبارداری و مانند آن نیز بشود. زمان فروش کاال برای 

سرمایه داران مختلف می تواند متفاوت باشد. به بیان دیگر این مدت نه فقط برای 

سرمایه های پیش ریز شده در حوزه های مختلف که برای سرمایه های منفرد هم می 

واند دچار تفاوت شود. عامل مهم بروز تفاوت در زمان فروش و الجرم اختالف دوره ت

واگرد، دوری و نزدیکی محل تولید با بازار فروش است. هر چه این فاصله کمتر و کاال 

سرمایه، سریع تر در دسترس مشتریان قرار گیرد طول دوره گردش و واگرد سرمایه  –

ائل ارتباطات و ترابری اگر چه بر تفاوت نسبی میان هم کوتاه تر خواهد شد. بهبود وس

زمان دَوَران سرمایه های مختلف بی تأثیر است اما باعث تسریع انتقال کاالها به بازار 

می شود. در این راستا افزایش مستمر وسائل حمل و نقل مانند شمار کشتی ها و راه 

بر روی هم تلنبار نشده و با  آهن ها باعث می گردد که کاالها در بنادر و مراکز مشابه

سرعت راه مقصد پیش گیرند. این امر برگشت پول را هم به دوره های مختلف تقسیم 

گیرند، در حالی که ایه میسرم –می کند، به گونه ای که بخشی از کاالها شکل پول 

خود موجب کوتاهی دوران  سرمایه هستند. این امر به نوبه –بخش دیگر به صورت کاال 

شود. از اینها که بگذریم افزایش روزافزون نقش وسائل حمل و نقل و سرمایه واگرد می

گذاریهای انبوه در این قلمرو، سیر صعودی اهمیت برخی بزرگراههای تجاری یا بنادر و 
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ورطه  ا بهآورد، در حالی که مراکز و خطوط نقلیه دیگر رمراکز داد و ستد را به دنبال می

تواند بر روی زمان فروش اندازد. این جا به جائی ها هم میکسادی یا حتی تعطیل می

کاالهای تولید شده در مناطق مختلف، مدت دَوَران سرمایه های گوناگون و باالخره 

 دوره واگرد این سرمایه ها تأثیر بگذارد. 

عده ای از  دَوَرانن با پیشرفت شیوه تولید سرمایه داری و گسترش وسائل ترابری، زما

کاالها کوتاه می شود، این پیشرفت همزمان مایه توسعه فزاینده بازار جهانی و حمل و 

نقل کاال به اقصی نقاط دنیا می گردد. حجم کاالهای در حال انتقال به گونه ای عظیم 

 وسیعاًسرمایه است  –افزایش می یابد، بخشی از سرمایه اجتماعی که در حالت کاال 

ی کند، نمو این بخش در همان حال باعث پیش ریز حجم عظیم سرمایه ها به نمو م

صورت استوار و گردان در شبکه حمل و نقل به جای عرصه های تولید می شود. بین 

المللی شدن هر چه فراگیرتر داد و ستد کاالها، مدرنیزاسیون مستمر امکانات ترابری، 

می قاره های دیگر یا دورترین نواحی دنیا، صدور محصوالت تولید شده از یک قاره به تما

همه با هم، نه فقط بخش اول پویه دَوَران یا زمان فروش که بخش دوم آن، پروسه 

تبدیل مجدد پول به عناصر سرمایه بارآور یا زمان خرید را نیز کوتاه می سازد. تفاوت 

دی مهلت های هائی که در این گذر در طول دوره واگرد پدید می آید یکی از ارکان ما

 مختلف اعتبارات را به وجود می آورد. 

حجم قراردادهای تحویل کاالها که خود تابعی از ابعاد گسترش تولید سرمایه داری است 

یکی از عوامل تفاوت در زمان واگرد سرمایه است. قرارداد تحویل به مثابه داد و ستد 

دوران تعلق دارد، بر همین بین فروشنده و خریدار عملی است که به بازار یعنی محیط 

اساس تأثیر آن بر طول زمان واگرد نیز از حوزه دوران نشأت می گیرد، اما بالفاصله در 

حوزه تولید منعکس می گردد و واکنش می گیرد. این واکنش خاص مهلت های پرداخت 

 و شرایط اعتباری نیست، بالعکس در مورد پرداخت های نقدی نیز صادق است. 
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ه دوم زمان گردش یا زمان خرید بپردازیم. دوره ای که در آن سرمایه از حال به مرحل

شکل پولی به سرمایه مولد مبدل می گردد. نیاز به گفتن نیست که بخش معینی از 

سرمایه پیش ریز شده همواره در حالت سرمایه پولی است. بخشی که بر همین مبنی 

م که طوالنی شدن فاصله میان به حوزه گردش و نه تولید تعلق دارد. پیش تر دیدی

مراکز تولید و بازار فروش یا تطویل زمان توقف سرمایه در حالت کاالئی، باعث تأخیر در 

تبدیل سرمایه پولی به سرمایه مولد شد. در مورد خرید کاالها نیز )در فصل ششم( 

شاهد بودیم که زمان خرید و دوری و نزدیکی از مراکز عمده مواد خام سبب می شود 

که این مواد برای دوره های طوالنی تر خریداری گردند و به صورت ذخیره بارآور سرمایه 

مولد در انبارها نگهداری شوند. این امر به نوبه خود موجب خواهد شد که به رغم یکسان 

ماندن میزان تولید، پیش ریز حجم بزرگتر سرمایه برای مدت طوالنی تر به صورت یکجا 

 ضروری گردد. 
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 ریخته: تأثیر زمان واگرد بر مقدار سرمایه پیش15فصل 

 

 9دوره ای به مدت  –سرمایه ای را در نظر آریم که به طور مثال محصول کار  –کاال 

جزء ارزشی اضافه شده به محصول و ناشی از استهالک  اوالً هفته است. در بررسی موضوع 

اضافه ارزش تولید شده در دوره مورد بحث را نادیده می گیریم. به  ثانیاًسرمایه استوار، 

بارت از ارزش سرمایه گردان پیش ریز شده مرکب از این ترتیب ارزش کل محصول ع

 900دستمزد و بهای مواد خام و کمکی خواهد بود. فرض کنیم که ارزش این سرمایه 

 9(، زمان تولید منطبق بر زمان کار 9پوند )نهصد بخش بر  100پوند، هزینه هر هفته 

هفته سرمایه مولد  9ز هفته باشد. پس ا 12هفته و کل دوره واگرد  3هفته، زمان دَوَران 

سرمایه تبدیل می شود، سه ماه نیز در حالت اخیر باقی می ماند  –پیش ریخته به کاال 

هفته  3است که روند جدید تولید آغاز می گردد. روندی که مبین  13و در شروع هفته 

ماه تولید است. اگر بناست تولید بدون انقطاع باشد و هر هفته به میزان  3توقف در هر 

 بل انجام گیرد، فقط دو راه وجود دارد. ق

ماه  9پوند را به جای تقسیم بر  900راه نخست اینکه مقیاس تولید را کوچک تر کنیم، 

پوند، بر کل زمان تولید و گردش تشکیل دهنده یک دوره واگرد تقسیم  100و هر ماه 

دوم کار را می پوند تنزل دهیم. در این صورت دوره  75کنیم و میزان ماهانه آن را به 

توان در آغاز هفته دهم، بالفاصله بعد از دوره نخست کار و سه ماه پیش از شروع دوره 

دوم واگرد شروع کرد. پرسش مهم آنست که آیا چنین چیزی با اساس شیوه تولید 

سرمایه داری سازگار است، پاسخ نمی تواند مثبت باشد. خودگستری، توسعه مستمر و 

سرشتی سرمایه است، تکامل تولید در شاخه های گوناگون صنعت فزاینده انباشت امر 

نیازمند حجم معینی از پیش ریز سرمایه است. این میزان می تواند در فاصله ای از 

حداقل تا حداکثر دچار تغییر شود، باال رود یا پائین آید، اما کاهش آن به زیر مرز 



 یه پیش ریخته: تأثیر زمان واگرد بر مقدار سرما15فصل                           86

 

یر شرایط بازتولید را در پی می آورد. حداقل، فرو ماندن سرمایه از احراز توان رقابت و سا

این حداقل به طور واقعی رقم ثابتی نیز نیست، هر چه سرمایه داری عظیم تر ببالد، 

حداقل سرمایه مورد نیاز برای پیش ریز هم دچار افزایش می گردد. راه دوم اینکه 

سرمایه گذاری با کاهش مقیاس تولید و تنزل حجم سرمایه پیش ریز در هر هفته 

ناممکن باشد، در این صورت بر عکس مورد نخست، تولید بدون انقطاع  تنها با افزایش 

مثال متمایز  3حجم سرمایه گردشی قابل تحقق خواهد بود. برای این مورد می توانیم به 

 اشاره کنیم.  

پوند پیش ریز کند. در  1200پوند استرلینگ  900سرمایه دار به جای  مثال نخست:

پوند پیش ریز شده از حالت سرمایه مولد خارج و شکل کاال  900ست هفته نخ 9طول 

سرمایه می گیرد. دور اول کار به نقطه پایان می رسد و با این پول نمی توان دور دوم  –

پوند اضافی در سه ماه باقی مانده  300کار را آغاز نمود. برای اینکه تولید قطع نگردد، 

هفته  9هفته و اولین دوره کار  12ور واگرد پیش ریز می شود. در اینجا نخستین د

هفته آخر  3بازگشت می کند، در  13است. سرمایه ای که پیش ریز شده در آغاز هفته 

ماهه جدید را شروع می  9پوندی به کار می افتد و یک دوره کار  300سرمایه اضافی 

پیش ریز شده  پوند سرمایه 900، هنگامی که 13نماید. دور دوم واگرد در ابتدای هفته 

اما پیش از آن در شروع هفته دهم، دوره کاری دوم با باز گشته است گشایش می یابد، 

پوند سرمایه اضافی، ثلث  300، با همین 13پوند آغاز شده است. در شروع هفته  300

سرمایه مبدل  –پوند از شکل سرمایه بارآور به کاال  300این کار دوره انجام گرفته و 

 گردیده است. 

هفته،  5دوره  –گذاریم که کار. فرض را بر این میحال به سراغ مثال دوم برویم

پوند است و  100هفته، سرمایه گذاری هفتگی  10هفته، مدت واگرد  5زمان دوران 

پوند به  500هفته در نظر می گیریم. در این صورت  50سال را برای سهولت محاسبه 
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صاص می یابد و روند کار و واگرد سرمایه ها شکل پوند به دَوَران اخت 500دوره و  –کار 

 زیرین را اتخاذ می نماید. 

 –کار 

 دوره

سرمایه پیش  هفته ها

 ریخته

تاریخ بازگشت 

 سرمایه

 10پایان هفته  500 یکم تا پنجم اول

 15پایان هفته  500 ششم تا دهم دوم

  20پایان هفته  500 یازدهم تا پانزدهم سوم

 25پایان هفته  500 بیستمشانزدهم تا  چهارم

بیست و یکم تا بیست  پنجم 

 و پنجم

 30پایان هفته  500

 

دوره ها با دوره های واگرد سرمایه برابر  –اگر زمان دَوَران مساوی صفر و الجرم کار 

هفتگی  50هفته ای، تعداد واگردها در سال  5باشد، آنگاه در مثال باال با فرض دوره کار 

 پوند خواهد بود.  5000بار و حجم سرمایه بازگشته برابر با  10معادل 

ران هفته، دوره های دو 6دوره ها  –که در آن کار  مثال سومی را هم بررسی کنیم

باشد.  50پوند و شمار هفته های سال همان  100هفته، سرمایه پیش ریخته هفتگی  3

دوره اول کار را تشکیل می دهد. در انتهای هفته ششم با  ، 6تا  1در اینجا، هفته های 

پوند مواجه هستیم که در پایان هفته نهم واگرد می  600سرمایه ای به میزان  –کاال 

گشایش می یابد و تا آخر هفته دوازدهم طول می کشد،  7هفته کند. کار دوره دوم از 

پوند سرمایه اضافی پیش ریز می گردد. در آخر هفته  300 در هفته های هفتم تا نهم

 10پوند آن در هفته های  300پوند سرمایه پیش ریخته واگرد می کند که  600نهم 
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پوند در انتهای هفته  600و پوند در پایان هفته دوازدهم  300پیش ریز می شود.  12تا 

دوره در فاصله میان هفته های  –به صورت کاال سرمایه باز می گردد. سومین کار  15

 300سیزدهم تا پانزدهم دهد، در این فاصله، در هفته های سیزده تا هجده رخ می 

پوند آن برای  300پوند استرلینگ بازگشت می کند که  600پوند پیش ریز می شود، 

 600پوند آزاد و  300پرداخت می گردد. در پایان هفته هجدهم  18تا  16 هفته های

 بازگشت می کند.  21پوند به صورت سرمایه کاالئی در انتهای هفته 

دوره ها، زمان دَوَران و کل  –مثال های باال، حکایت از این دارند که در رابطه میان کار 

دوره کار و دوره گردش با هم  اول: حالت می تواند اتفاق افتد، 3دوره واگرد سرمایه 

و باالخره دوره کار کوتاه  سومدوره کار از دوره گردش طویل تر شود.  دوم:برابر باشد. 

واگرد سرمایه دچار تغییراتی خواهد  اوالًتر از دوره گردش گردد. در هر کدام این حاالت 

 سرمایه پولی محبوس از این تغییرات متأثر می شود.  ثانیاً شد، 
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 : واگرد سرمایه متغیر16فصل 

 

 نرخ ساالنه ارزش اضافی -1

پوند  2500بحث را با یک مثال آغاز می کنیم. در این مثال کل سرمایه در گردش  

پوند  500پوند آن مواد اولیه و کمکی یا اجزاء سرمایه ثابت و  2000استرلینگ است. 

هفته اش دوره کار  4هفته است که  5نیز  ردگمابقی به دستمزد اختصاص دارد. دوره وا

پیداست که سرمایه میان دوره های کار و گردش و یک هفته دوره گردش می باشد. 

پوند  400پوند ثابت و  1600نیز تقسیم می شود و در این صورت در بخش نخست 

پوند متغیر خواهیم  100پوند ثابت و  400متغیر پیش ریز می شود. در حوزه دوم هم 

می  هفته در نظر 50پوند و سال را نیز همچنان  500داشت. سرمایه پیش ریز هفتگی 

دوره واگرد است. این داده ها  10پوند برای  25000گیریم. کل محصول ساالنه بالغ بر 

 می گویند که:

و نیم بار واگرد  12پوند استرلینگ که در هر دوره کار پیش ریز می شود  2000مبلغ 

هفته یعنی شمار هفته های  4هفته سال بر  50خواهد داشت. این رقم نتیجه تقسیم 

پوند می رسیم  25000ضرب کنیم به رقم  2000و نیم را در  12ست. اگر هر دور کار ا

 آن سرمایه ثابت و مابقی سرمایه متغیر است.  20000که 

پوند استرلینگ است. سرمایه متغیر موجود در کل  500جزء متغیر سرمایه گردان 

 500ر پوند خواهد بود. اگر این رقم را ب 5000پوند محصول ساالنه نیز معادل  25000

واگرد سرمایه در سال است.  هایوردمبین شمار  10تقسیم کنیم، مخرج کسر یا رقم 

در همان حال بیانگر نسبت میان کل اضافه ارزش های تولید شده در سال و  10رقم 

حجم سرمایه متغیر پیش ریز شده یا دستمزد کارگران در همین سال است. نسبتی که 

گویای نرخ اضافه ارزش و درجه فشار استثمار کارگران است. آنچه در اینجا به این 



 : واگرد سرمایه متغیر 16صل ف                                                                   90

 

همین موضوع است، در غیر این صورت و به  دقیقاًا و صحت می بخشد نیز محاسبه معن

 طور مشخص، استخراج این میانگین برای شمار دوره های واگرد فاقد دقت خواهد بود. 

در تمامی بررسی های باال که چگونگی واگرد بخش های مختلف سرمایه را دنبال کرده 

افه ارزش تولید شده هیچ نگفته ایم. ایم از سرنوشت یک جزء بسیار اساسی آن یا اض

وقت آنست که چگونگی آفرینش و پویه تغییرات یا واگرد این بخش را واکاوی کنیم. از 

پوند  100پوند سرمایه متغیر پیش ریز در هر هفته،  100این فرض شروع نمائیم که 

هفته  5پوندی در پایان  500اضافه ارزش به وجود آرد، در چنین وضعی سرمایه متغیر 

ضرب کنیم کل  10پوند متولد خواهد کرد. اگر این را در  500اضافه ارزشی به میزان 

پوند به دست خواهد آمد و مقایسه میان این رقم  5000اضافه ارزش ساالنه به میزان 

همان نرخ اضافه ارزش ساالنه ای است  دقیقاًساالنه محصول اجتماعی  پوند25000و 

درصد است. یک نکته نیازمند توضیح  1000نرخ برابر با  که پیش تر صحبت کردیم. این

است و باید مورد تعمق کافی قرار گیرد. در مثال ما سرمایه متغیری که طی یک دوره 

پوند استرلینگ و اضافه ارزش تولید شده توسط آن هم  500واگرد پیش ریز شده است 

صد درصدی مواجه  پوند است. در این صورت با یک نرخ اضافه ارزش 500برابر با 

هستیم که به طور واقعی نرخ اضافه ارزش یک دوره واگرد است. پرسش اساسی آنست 

که چرا همین نرخ اضافه ارزش را به سال تعمیم ندهیم و نمایانگر نرخ اضافه ارزش 

ساالنه ندانیم، به روایت دیگر چرا باید برای محاسبه نرخ اضافه ارزش ساالنه، نرخ یک 

در شمار دوره های بازگشت سرمایه در سال ضرب کنیم؟  پاسخ این است  دوره واگرد را

بار پیش ریز نکرده ایم،  10جداگانه اما برابر را طی یک سال  کامالً سرمایه  10که ما 

بار و هر بار همان یک سرمایه را به کار گرفته ایم. دقیق  10بالعکس فقط یک سرمایه را 

 5مرتبه متوالی انباشت و در پایان هر دور  10 پوندی، 2500تر بگوئیم، یک سرمایه 

پوندی این سرمایه در هر  500هفته ای به نقطه بازگشت رسیده است. بخش متغیر 
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 5000پوند اضافه ارزش جدید و در طول یک سال  500هفته ای  5کدام این دوره های 

که کل پوند ارزش اضافی آفریده است. این داده ها به صورت واضح اعالم می کنند 

 500پوند استرلینگ است. بخش متغیر آن نیز فقط  2500سرمایه مورد گفتگوی ما 

 یک محصول منشأدور واگرد داشته است. در طول سال  10پوند است. این سرمایه 

پوند اضافه ارزش آفریده و  500در هر دور واگرد پوندی بوده است.  25000اجتماعی 

پوند بالغ گردیده است. در اینجا  5000رقم الجرم حجم ارزش اضافی ساالنه اش به 

بالعکس  کامالً که  500بر  500دیگر نرخ اضافه ارزش پیش روی ما نه خارج قسمت 

 درصد است.  1000یعنی  500بر  5000

پوند استرلینگ در طول  5000مثال دیگری را بررسی کنیم. سرمایه متغیری به میزان 

ران برابر صفر است. طول دوره واگرد با زمان دوره سال فقط یک بار واگرد دارد. زمان دَوَ

پوند پیش ریز می شود، نرخ  100کار برابر است. در هر هفته سرمایه متغیری به میزان 

پوند اضافه  100سرمایه متغیر هفتگی  .در نظر می گیریم %100اضافه ارزش را نیز 

پوند تولید می کند. این اضافه ارزش با سرمایه  5000هفته  50ارزش می آفریند و در 

 %100متغیر پیش ریز شده در سال برابر است و الجرم نرخ اضافه ارزش ساالنه از همان 

ند هم هستند. در مورد این دو مثال خوب دقت کنیم، همه داده ها مان .تجاوز نمی نماید

حجم سرمایه متغیر هفتگی، حجم نیروی کار، شدت بهره کشی و نرخ استثمار، شمار 

روزانه های کار، مبلغ سرمایه متغیری که طی سال به کار افتاده است همه و همه بر 

و در  %1000هم منطبق هستند، با این وصف نرخ اضافه ارزش ساالنه در مثال نخست 

ماجرا چیست؟ آیا عامل دیگری سوای نرخ استثمار یا درجه  .است %100مورد دوم فقط 

منفی است و برای روشن  قطعاً بهره کشی می تواند در این تفاوتها مؤثر باشد؟!! پاسخ 

پوند استرلینگ سرمایه متغیر در  5000شدن مسأله کافی است این کار را انجام دهیم. 

ریز کنیم. عین پوند پیش 1000ر هفته هفته ای، ه 5مثال دوم را در یک دوره واگرد 
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پوند ادامه دهیم. در پایان سال،  5000هفته سال با همین  50همین عمل را در طول 

پوند اضافه  50000پوند سرمایه متغیر به کار افتاده، اما  5000دور واگرد  10پس از 

 %1000ارزش تولید شده خواهیم داشت. به این ترتیب نرخ اضافه ارزش در اینجا نیز 

  .خواهد بود

روند کار با زمان اندازه گیری می شود. اگر طول روزانه کار معلوم باشد، می توان کل 

مدت کار را بر حسب ساعت و البته با توجه به تعداد کارگران محاسبه نمود، اگر روزانه 

نفر است، آنگاه ما یک  10و عده کارگران  6ساعت، شمار روزهای کار هفته  10کار 

ساعته خواهیم داشت. سرمایه های متغیر هم مقدار زمانی با روزانه  3000زمان کار 

های کار برابر و نرخ اضافه ارزش های واحد در جریان هستند که حجم های هم مقداری 

از نیروی کار در فاصله زمانی واحد به حرکت در آمده باشند. به همان مثال های باال 

در روند کار حضور دارند و به کار گرفته می نگاه کنیم. سرمایه های متغیری که واقعا 

شوند با هم برابر هستند، اما سرمایه های پیش ریز شده چنین نیستند، بالعکس نابرابرند. 

پوند به طور هفتگی وارد  100هفته،  5پوند سرمایه پیش ریز در  500در مثال اول از 

فته نخست شاهد ه 5جریان تولید محصول می گردد، در مثال دوم چنین نیست، در 

پوند مصرف هفتگی در تولید کاالها  100پوند سرمایه پیش ریخته و فقط  5000

پوند  4000از  100هفته سوم  5پوند،  4500پوند از  100هفته دوم  5هستیم، در 

پوند وارد  3000از  100پوند، هفته پنجم  3500از   100هفته چهارم  5استرلینگ، 

پوند  500واگرد با کاهش هر دور ای هردون روند در تمامی پویه تولید کاال می شوند، ای

پوند تداوم می یابد، در کلیه این واگردها شاهد حضور  100اما با مصرف هفتگی همان 

حجم انبوهی سرمایه پیش ریخته اما بدون ورود به روند تولید محصول و فقط آماده 

دو جزء سرمایه متغیر  مصرف برای دوره های بعد می باشیم. هر چه نسبت میان این

یعنی حجم پیش ریز و مقدار به کار رفته در روند تولید کاال باالتر باشد، به همان میزان 
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پوند برای  500با نرخ اضافه ارزش ساالنه باالتری مواجه خواهیم بود. سرمایه اول با رقم 

کتد  هفته پرداخت می شود و در پایان این مدت دور جدیدی از واگرد را شروع می 5

بار تکرار می نماید. این امر ما را در مقابل دو مؤلفه واقعی  10و این کار را در طول سال 

 قرار می دهد. 

بار بزرگتر از سرمایه ای است که در  5اینکه سرمایه پرداخت شده در اینجا فقط  یکم

یک هفته به کار گرفته و در تولید کاال مصرف می شود، در حالی که سرمایه دوم یک 

برابر میزانی است که طی هفته وارد  50بار در سال بازگشت می کند و الجرم حجم آن 

جریان تولید محصول می گردد. به این ترتیب تعداد واگردها، نسبت میان سرمایه پیش 

آنکه دوره  دومریز شده و سرمایه به کار گرفته در پروسه تولید را تغییر می دهد. 

مرتبه در سال واگرد می کند، از  10هفته است، همین سرمایه  5برگشت سرمایه اول 

پوندی را پیدا می کند و از سوی دیگر همیشه و  5000یک سوی کارکرد یک سرمایه 

برابر سرمایه هفتگی در حال تبدیل به کاال  5پوند است،  500در تمامی دورها همان 

 ه خود اضافه ارزش خلق می کند. است و در هر دور به انداز

نکات باال روشن می سازند که برای محاسبه نرخ ارزش اضافی ساالنه باید نه کل سرمایه 

متغیر پرداخت شده، بلکه سرمایه متغیر وارد در روند تولید محصول در طول سال را 

مطمح نظر داشت. سرمایه مصرف شده در پویه تولید کاال کل سرمایه پیش ریز شده 

نیست بلکه آن حجم از سرمایه متغیر است که طی سال واگرد می کند. به بیان دقیق 

تر نرخ ارزش اضافی ساالنه را باید در حاصل تقسیم حجم اضافه ارزش های تولید شده 

ساالنه بر سرمایه متغیر واگرد یافته در سال جستجو نمود. این نکات در همان حال 

ش اضافی با نرخ اضافه ارزش این یا آن دوره واگرد تصریح می کنند که نرخ ساالنه ارز

تفاوت فاحش دارد. فقط در یک حالت این دو، بر هم منطبق هستند و آن شرایطی 

 است که سرمایه متغیر پرداخت شده در طول سال فقط یک دور واگرد داشته باشد.
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 واگرد سرمایه متغیر منفرد  -2

پوند استرلینگ هزینه خرید  500 جمعاً  پوند و 100هر هفته  «الف»در مثال اول یا 

پوند پس از مصرف به صورت مایحتاج معیشتی کارگران یا  500نیروی کار بود. این 

نیروی کار مورد احتیاج سرمایه در می آید. در فرایند تولید محصول به کار گرفته می 

ی نماید پوند اضافه ارزش هم خلق م 500شود و در پایان دوره واگرد، نه فقط خود که 

هم شاهد همین وضعیت « ب»پوند تبدیل می شود. در مورد سرمایه دوم یا  1000و به 

پوند استرلینگ را به  500هفته نخست هر کدام  5در  ب و الفهستیم. هر دو سرمایه 

 500پوند جدید بعالوه  500پوند را با  500خرید نیروی کار اختصاص می دهند، این 

زند. تا اینجا شاهد تفاوت مهمی نیستیم. تفاوت ها از این پوند اضافی جایگزین می سا

 به بعد است که رخ می نمایند. به بررسی آنها پردازیم. 

پوند صرف خرید  500هفته، هر دو سرمایه الف و ب همانند دور نخست  5در پایان 

 نیروی کار می کنند، اما آنچه اتفاق می افتد برای هر دو سرمایه نه فقط مثل هم نیست

پوندی را صرف خرید نیروی کار می  500که مبین بیشترین تمایز است. سرمایه الف 

پوند دیگر آفریده است و پس از آفرینش در پایان دوره  500خود همراه با  قبالًکند که 

 500واگرد به کاال سرمایه و سپس پول سرمایه بدل گردیده است. این سرمایه اکنون 

گانه  10پوند قبلی می سازد. در سایر دوره های  500پوند آفریده خود را جایگزین 

هفته سال با  50واگرد نیز عین همین ماجرا اتفاق می افتد. بر این اساس ما در کل 

هر دور  ،دور 10پوندی که در  500پوندی سر و کار داریم.  500همین سرمایه متغیر 

پوند بالغ  5000پوند ارزش آفریده و جمع اضافه ارزش های آفریده اش به  1000

 گردیده است. 

پوندی سر  5000در مورد سرمایه ب وضع چنین نیست. در اینجا با یک سرمایه متغیر 

پوند آن پیش ریز و وارد پروسه تولید  500هفته  5و کار داریم که اگر چه در هر 
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هفته به سرمایه کاالئی و سپس پولی  5پوند در پایان  500محصول می شود، اما این 

پوند پیشین  500هفته بعد حاصل ارزش افزائی  5پوند شروع  500نمی گردد. تبدیل 

پوند ارزش آفریده جایگزین سرمایه قبلی نمی  1000نمی باشد، به عنوان جزئی از 

 500هفته،  5پوندی است که به تدریج و در هر  5000گردد. بالعکس جزئی از سرمایه 

ی شود، این سرمایه متغیر در طول سال پوند آن پیش ریز و وارد پروسه تولید کاال م

 .نیست %100پوند ارزش جدید می آفریند و نرخ اضافه ارزش ساالنه اش بیش از  5000

 بار نمی باشد.  10شمار واگردهای ساالنه آن فقط یک بار است و 

 

 واگرد سرمایه متغیر از منظر اجتماعی  -3

کارگر را در طول سال  100مثال های باال را رها نکنیم. سرمایه های الف و ب هر کدام  

ساعت و در طول هفته  10مورد استثمار قرار می دهند. هر یک از این کارگران هر روز 

کارگر در  100روز کار می کنند. مزد هفتگی هر کارگر یک پوند است. براین مبنی  6

ساعت برای  300000برابر با  10ضرب در  6رب در ض 50ضرب در  100هفته،  50

کارگر دیگر نیز همین تعداد ساعت برای سرمایه ب کار می کنند.  100سرمایه الف و 

کارگر مورد استثمار  100در هر دو مورد مزد هفتگی هر کارگر یک پوند است و الجرم 

سرمایه ب نیز کارگر مورد استثمار  100پوند و  5000هفته سال  50سرمایه الف در 

 10000کارگر در سراسر سال معادل  200همین رقم را دریافت می دارند. مزد کل 

 پوند استرلینگ است. تا اینجا همه چیز عین هم است و حال به سراغ تفاوت ها برویم.  

پولی که کارگران مورد استثمار سرمایه الف می گیرند فقط شکل پولی ارزش  – 1

ه از همان دور دوم واگرد شکل پولی ارزش محصول کار یعنی نیروی کارشان نیست، بلک

مزد بعالوه اضافه ارزش تولید شده توسط آنان هم هست. در مورد سرمایه ب چنین 

نیست. در اینجا هم بدون شک پول وسیله پرداخت مزدها است اما دستمزد کارگران 
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محل فقط از شروع همان ارزشی نیست که خود تولید کرده اند. پرداخت مزدها از این 

 سال دوم می تواند انجام گیرد. 

 –محصول هر چه دوره واگرد کوتاهتر باشد جزء متغیر سرمایه زودتر به شکل پولی 

در می آید که توسط کارگر به عنوان جایگزین سرمایه متغیر تولید گردیده  ارزشی

ت. در است. این محصول مشتمل بر ارزش نیروی کار و اضافه ارزش تولید شده اس

کارکرد سرمایه الف، با توجه به مؤلفه های باال زمانی که سرمایه دار باید پول را از 

کوتاه تر است، کل سرمایه ای که در رابطه با مقیاس معینی از  کامالًدستمایه بپردازد، 

تولید پرداخت می شود نیز کمتر است، در همین راستا مقدار ارزش اضافی که سرمایه 

با نرخ معین اضافه ارزش به چنگ می آرد بیشتر خواهد شد. چرا؟ به  دار در طول سال

بیشتری کارگران را با همان  کامالًاین دلیل روشن که سرمایه دار می تواند در دفعات 

اضافه ارزش های آفریده خودشان به کار گیرد، مورد استثمار قرار دهد و حاصل 

نی از تولید، با کوتاه شدن دوره واگرد، استثمارشان را سرمایه مجدد سازد. در دایره معی

سرمایه متغیر پولی پرداخت شده، همچنین سرمایه در حال گردش، به طور عام کاهش 

 می یابد و متقابال نرخ اضافه ارزش باالتر می رود.

در هر دو حوزه الف و ب، کارگران بهای وسائل معاش خریداری شده خود را با  – 2

کنند که در دست آنان به وسائل دَوَران تبدیل شده است. سرمایه متغیری پرداخت می 

مثال فقط گندم را از بازار بیرون نمی کشند، بلکه با ارزشی در شکل پول  آنها به طور

به وسائل معیشت  بهم جایگزین می کنند، اما پولی که کارگران مورد استثمار سرمایه 

محصول تولید شده توسط خودشان نیست که  –تبدیل می نمایند، شکل پولی ارزش 

 دقیقاًطی سال وارد بازار می گردد. در حالی که برای کارگران مورد استثمار سرمایه الف 

 محصول تولیدی خود آنان است.  –چنین است، یعنی ارزش 
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در رابطه با سرمایه در حال َدوَران که به طور واقعی به کار گرفته شده است، خواه  – 3

خواه ثابت، وقتی که دوره واگرد ناشی از دوره کار است، با شرایطی رو به رو می  متغیر،

گردیم که در آن با شمار بزرگتری از واگردهای ساالنه، عناصری از سرمایه ثابت و متغیر 

لباس های آماده، ذغال و غیره  مثالً در گردش می تواند توسط فراورده های خودش 

ایط دیگر دست کم، طی سال چنین وضعی به وجود فراهم شود. در حالی که در شر

 نمی آید.
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بودیم که چگونه تفاوت در شمار واگردهای سرمایه حتی با در همین فصل پیش شاهد 

وجود ثابت ماندن مقدار ارزش اضافی تولید شده در طی سال تفاوتهائی در نرخ ساالنه 

اضافه ارزش پدید می آرد. سوای آن، حتی در صورت ثابت ماندن نرخ اضافه ارزش، در 

در همین راستا در مقدار میزان اضافه ارزشی که به سرمایه الحاقی تبدیل می شود، 

در واکاوی حاضر نیز باید مثال  ارزش اضافی ساالنه نیز تغییراتی الزامی رخ می دهد.

های فصل پیش را همراه داشته باشیم. سرمایه دار الف درآمد دوره ای مستمری دارد. 

او سوای دور اول واگرد که برای پیش ریز سرمایه اش از دستمایه کمک می گیرد 

پرداخت ، ارزش تولید شده در واگردهای پیش وره ها این هزینه را از اضافهدرسایر د

کند. بنا بر این محتاج تأمین سرمایه از جای دیگر نیست. عکس ماجرا در مورد می

سرمایه دار ب صادق است. او هم در فاصله زمانی مشابه شاهد تولید همین میزان اضافه 

ارزش توسط کارگران مورد استثمار خویش است اما این اضافه ارزش محقق نمی گردد 

 ینه شود. و نمی تواند به شکل شخصی یا مولد هز

جزئی از سرمایه مولد و از جمله سرمایه الحاقی مولد مورد نیاز مرمت یا تکمیل سرمایه 

استوار اکنون محتاج واکاوی تازه ای می باشد. از سرمایه الف شروع کنیم. در اینجا این 

جزء سرمایه کال یا بخشی از آن در شروع دوره های جدید واگرد هیچ نیازی به پرداخت 

مان گونه پیش تر تصریح شد، در پروسه ارزش افزائی دور قبل سرمایه تولید و ندارد. ه

 تأمین شده است. 

در مورد سرمایه ب موضوع باال غیرممکن است. این جزء سرمایه باید از آغاز و در همان 

بدو سرمایه گذاری پرداخت شده باشد. هر دو سرمایه این هزینه ها را پرداخت می 

کدام مؤلفه ای است که وضع آن ها را از هم متمایز می طریق از کنند، اما چگونه و 



 99                             دوم                                         جلد  :بازخوانی کاپیتال

 

سازد. الف آن را از اضافه ارزش تولید شده اش می پردازد، در واقع اضافه ارزش را به 

سرمایه الحاقی مبدل می کند. ب مجبور است که از اول آن را تأمین و پرداخت کرده 

 باشد.   

ن موضوع اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند. فرض اگر نقش اعتبار را در نظر گیریم، همی

کنیم که سرمایه دار الف در شروع کار سرمایه الزم را نداشته است و همه یا یک جزء 

سرمایه مولد خود را از بانکدار ص وام گرفته است. سرمایه بانکدار ص متشکل از اضافه 

از طریق استثمار کارگران علی، محمود و نقی  مثالًارزشهائی است که سرمایه داران دیگر 

حوزه سرمایه گذاری خود کسب کرده اند. سرمایه دار الف این اضافه ارزش ها را از بانک 

وام گرفته و پیش ریز کرده است او به همین دلیل هنوز این عمل را انباشت سرمایه 

خودش نمی داند اما همین کار برای صاحبان اضافه ارزش های سپرده شده به بانک 

پیش ریز سرمایه است. سرمایه دار الف در این میان یک کارگزار یا شریک است.  دقیقاً

او حجمی اضافه ارزش متعلق به دیگران را در شکل سرمایه به کار گرفته و با آن عده 

ای کارگر را استثمار می کند، سهمی از اضافه ارزش های جدید حاصل استثمار 

رمایه داران مذکور می پردازد. در اینجا به طور کارگرانش را به عنوان بهره به بانک و س

 واقعی با تولید گسترش یافته سرمایه داری سر و کار داریم. 

جزئی از اضافه ارزش صرف  مثالًگسترش تولید ممکن است به طور اندک صورت گیرد. 

باال بردن بارآوری کار و تشدید فزاینده استثمار کارگران یا تولید کنندگان همان اضافه 

ارزش گردد. شاید فقط به خرید مواد اولیه و پرداخت مزد اختصاص یابد. در این حالت 

سرمایه استوار تغییر نمی کند اما تبدیل اضافه ارزش به سرمایه الحاقی باعث تطویل 

 روزانه کار و استثمار مشدد و بیشتر کارگران می شود. 

زونتر اضافه ارزشهای تولید شمار افزون تر دوره های واگرد سرمایه، سامان پذیری اف

شده و تبدیل آنها به سرمایه الحاقی را به دنبال می آرد. در این راستا شرایط و دوره 
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هائی ظاهر می شود که در این نیازی به تعمیر و بهسازی ابزار کار نیست. تطویل روزانه 

کار هم در دستور نمی باشد، گسترش کل کسب و کار در مقیاس متناسب از جمله 

اختمان و تأسیسات یا دائره کشت و زرع هم ولو در محدوده معین مستلزم حجم قابل س

توجهی از سرمایه اضافی است. سرمایه ای که با انباشتن اضافه ارزش های حاصل 

استثمار کارگران در چند دوره متوالی واگرد سرمایه قابل تأمین است. همین امر ضرورت 

عی یا تبدیل ارزش اضافی به سرمایه مولد پیش می انباشت پول را مزید بر انباشت واق

کشد. باید اضافه ارزشها به صورت سرمایه پولی انباشت شوند تا برای سرمایه الحاقی 

مولد مورد نیاز کفاف دهند. موضوع از منظر سرمایه دار منفرد چنین است اما با تکامل 

. اضافه ارزشهائی که این شیوه تولید سرمایه داری شاهد تکامل نظام اعتباری بوده ایم

یا آن سرمایه دار تنها نمی تواند به سرمایه مولد نوین تبدیل کند، توسط آن ها در 

اختیار بانک یا یک مؤسسه اعتباری قرار می گیرد و سرمایه داران دیگر آن را پیش ریز 

وده می کنند. سرمایه داران اخیر با سرمایه ناشی از اضافه ارزشهای مذکور و استثمار ت

کارگر، انبوه اضافه ارزش های جدید تولید می نمایند و سهمی از آن را در شکل بهره 

 به بانک و از این طریق به صاحبان اضافه ارزش های طلبکار بانک می پردازند. 

 

 بازتولید ساده  –1

در بازتولید ساده، کل اضافه ارزش تولیدی توسط سرمایه دار به مصرف می رسد. حتی 

هم یک جزء ارزش اضافی باید به شکل پول و نه محصول باشد. چه در غیر  دراین شکل

این صورت نمی تواند برای مصرف شدن از پول به محصول تبدیل گردد. استحاله اضافه 

برای این کار ساده ترین  ارزش از شکل کاالئی بدوی به پول باید دقیق تر بررسی شود.

 شکل مسأله را که گردش پول فلزی است در نظر می گیریم. 
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حجم پول فلزی موجود در یک کشور، نه تنها برای دوران کاالها، بلکه برای مقابله با 

یا هر تغییر بهای کاالها باید کافی  نوسانات گردش پول، نوسانات ناشی از سرعت دَوَران

ا حاصل جمع پول در گردش و آنچه که شکل گنج یا اندوخته باشد. حجم پول همواره ب

به خود گرفته، برابر است. این توده پول یا فلز گرانبها گنجینه ای است که اندک، اندک 

بر هم انباشته شده است. هر جزء آن که مصرف می شود باید جایگزین گردد. این 

جامعه با جامعه دیگر جایگزینی از طریق مبادله یک بخش محصول کار و تولید یک 

انجام می گیرد. یک کشور کاال می دهد و از کشور مقابل، فلزات قیمتی دریافت می 

کند. حجم تولید یا تهیه فلزات گرانبهای هر جامعه باید صرفنظر از طال و نقره زینتی با 

حداقل فرسایش این فلزات برابر باشد. بعالوه همزمان و متناسب با افزایش ساالنه حجم 

 نتیجتاًحصول اجتماعی کار و تولید باید حجم فلزات قیمتی مذکور افزایش پیدا کند. م

 اینکه باید هر سال بخشی از حاصل کار و تولید جامعه تبدیل به مسکوک شود. 

طبق قانون َدوَران کاالها ، حجم پول باید با پول مورد نیاز دَوَران، پول گنج شده، نوسانات 

مایه ضروری وسائل پرداخت ها برابری کند. آنچه  –انها و ذخیره انقباض یا انبساط دَوَر

با پول پرداخت می گردد ارزش کاالها است. جزئی از این ارزش، اضافه ارزش است. 

اینکه اضافه ارزش برای فروشنده کاالها هیچ هزینه ای نداشته است اصل مسأله را دچار 

صاحبان مستقل وسائل تولید  هیچ تغییری نمی کند. فرض کنیم تولیدکنندگان همه

باشند و دَوَران این کاالها در میان آنها به طور مستقیم انجام گیرد. در این صورت با 

چشم پوشی از جزء ثابت سرمایه ها، می توان محصوالت ساالنه را بر حسب تشابه با 

تولید سرمایه داری به دو دسته تقسیم نمود. بخش الف مرکب از وسائل معیشتی مورد 

نیاز تولیدکنندگان است. بخش ب محصوالتی است که نیاز پروسه گسترش تولید 

هستند و در غیر این صورت تجملی می باشند. گروه الف نماینده سرمایه متغیر و ب 

بیانگر اضافه ارزش است و تقسیم بندی آنها با این ترکیب هیچ تأثیری در مقدار حجم 
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هد داشت. ارزش کاالهائی که وارد دوران پول مورد نیاز پروسه گردش محصوالت نخوا

شده همان می ماند و حجم پولی که برای گردش این ارزش الزم است نیز همان خواهد 

بود. این قسمت را خالصه کنیم، اضافه ارزش بودن یک جزء از ارزش کاالها به هیچ 

لف پدید وجه، هیچ تغییری در حجم پول مورد احتیاج راه اندازی بنگاه یا بنگاههای مخت

نمی آرد. در اقتصاد بورژوائی وجود اضافه ارزش به خودی خود مفهوم است. بنابراین نه 

تنها وجود اضافه ارزش پذیرفته شده است، بلکه وجود جزئی از توده کاال در درون پویه 

دَوَران، مرکب از اضافه محصول و نماینده ارزشی سوای ارزش پیش ریز شده به صورت 

 ض است.سرمایه نیز مفرو

سرمایه ای که سرمایه دار به دَوَران می ریزد بزرگتر از سرمایه مولدی  –ارزش کاال 

است که به صورت نیروی کار و وسائل تولید پرداخت کرده است. این را همه سرمایه 

تی اجتماعی و طبقاتی هس داران می دانند، چیزی است که راز سرمایه دار بودن آنها، سرّ

وجود سرمایه داری است. کلیه صاحبان سرمایه فکر و ذکرشان آنست که آنان و رمز 

همین چیز اضافی یا اضافه ارزش تولید شده توسط کارگران را میان خود تقسیم کنند، 

برای افزایش حجم آن، کارگران را از هستی ساقط کنند و برای باال بردن سهم خود از 

فتند. مشکل اقتصاد سیاسی نفس وجود آن، مثل درندگان صحرا به جان رقبا و شرکا ا

اضافه ارزش نیست، مشکلش آنست که این ارزش اضافی پیش از هزینه شدن باید به 

پول تبدیل شود و سؤال این است که پول مورد نیاز این کار از کجا می آید؟ به این 

سؤال معموال پاسخهای نادرست و گمراه کننده بسیاری داده می شود که پرداختن به 

ها نوعی اتالف وقت است. بحث واقعی آنست که چنین مشکلی با این فرمولبندی آن

وجود ندارد و الجرم طرح آن به صورت پرسشی با این فحوا نیز بی معنا است.  اساساً

پوند استرلینگ به  1000اگر قرار است حجم معینی از کاال به مقدار ایکس ضرب در 

ول اضافه ارزش است یا نیست؟ حتی اینکه گردش افتد، اینکه بخشی از ارزش این محص
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کاالها تحت شرایط سرمایه داری تولید شده یا نشده اند؟ هیچ تأثیری بر روی مقدار 

پول الزم برای گردش آنها نمی تواند داشته باشد. اگر بناست سؤالی مطرح شود، درستش 

نه فراهم آنست که مبلغ پول الزم در یک کشور برای گردش کل کاالها از کجا و چگو

 می شود؟ پرسش واقعی این است که باید به آن پاسخ داد. 

در اینجا نکته ای را باید در نظر داشت. از منظر تولید سرمایه داری، فرد سرمایه دار به 

محسوب می شود، پولی  شروع این خاطر که سرمایه ای را به گردش می اندازد، نقطه

کند، پیش تر سرمایه متغیر سرمایه دار  که کارگر برای تهیه وسائل معاش پرداخت می

بوده است و علی الظاهر ابتدا توسط او برای خرید نیروی کار به گردش افتاده است. 

درست است که ما نه با یک نقطه آغاز بلکه با دو آغازگاه مواجه هستیم، سرمایه دار و 

دو طبقه در کارگر هر دو نقطه شروع هستند و تمامی طرف های دیگر یا باید از این 

قبال آنچه انجام می دهند و در مقابل امکانی که می گیرند، پولی دریافت نمایند یا 

گیرنده اجاره بها، بهره و  مثالًشرکای مالک ارزش اضافی، شرکای سرمایه دار صنعتی، 

مانند اینها هستند. تمامی اینها واقعیت دارند اما حتی با ملحوظ داشتن  همه آنها همان 

سرمایه دار است که به عنوان نقطه آغاز گردش پول باقی می  نهایتاًباالتر آمد گونه که 

 مثالً ماند، بر همین اساس پرسش مورد کنکاش کماکان این است که طبقه سرمایه دار 

 600پوندی را به گردش انداخته است و چگونه می تواند پولی معادل  500یک سرمایه 

پوند را از روند گردش استخراج کند؟ برای یافتن پاسخ باز هم به سراغ یک مثال رویم. 

همزمان فراموش نکنیم که کل این واکاوی و محاسبه و گفتگوی  ما در رابطه با بازتولید 

این محدوده انجام می گیرد. به شرح مثال پردازیم. سرمایه دار ساده کاالها و فقط در 

پوند برای خرید  1000پوند وسائل تولید خریداری کرده است.  4000مالک یک مزرعه 

بر  .را محقق نموده است %100نیروی کار پرداخته است. نرخ اضافه ارزشی به میزان 

است. محصولی که باید  پوند استرلینگ شده 6000این اساس صاحب محصولی معادل 
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پوند به صورت وسائل کار و نیروی کار یا  5000به گردش افتد و داد و ستد شود. او 

بخش های ثابت و متغیر پیش ریز کرده است. اما این سرمایه دار در همان حال که کل 

هوش، حواس یا هستی خود را بر استثمار هر چه وحشیانه تر کارگران متمرکز ساخته 

سود هر چه سرشارتر می اندیشد باید وسائل معیشت، رفاه و عیش و نوش و است و به 

تفریح خود را هم فراهم سازد. همه اینها نیازمند تقبل هزینه است. فرض را بر این 

گذاریم که او در طول دوره واگرد سرمایه و تا پایان سال برای همین امرار معاش متعارف 

باز هم به یاد آریم که از بازتولید ساده صحبت می پوند نیاز داشته باشد.  1000خود به 

کنیم و مشخصه اساسی این شکل بازتولید آنست که کل اضافه ارزش ناشی از استثمار 

کارگران توسط سرمایه دار صرف می شود و هزینه می گردد. این بدان معنی است که 

گردش بیرون کشیده از  عمالًپوند را  1000سرمایه دار در طول سال یا طول دوره واگرد 

پولی که برای تهیه و خرج نموده است. او انواع کاالهای مورد نیاز را خریده است و 

آنها پرداخته است در همان حال که به عنوان جزء سازنده ای از ذخیره پول در 

گردش وجود دارد اما او این پول را در شکل محصوالت از گردش بیرون کشیده 

پوند  1000پوند بهای نیروی کار،  1000سائل تولید، پوند و 4000. سخن از است

 5000ارزش اضافه بود. سؤال هم آن بود که سرمایه دار یا فی الواقع طبقه سرمایه دار 

پوند از گردش بیرون  6000پوند استرلینگ به گردش انداخته است، چگونه قادر است 

از چرخه گردش بیرون  پوند 1000آرد؟ حال تا اینجا مشاهده می کنیم که او طی سال 

پوند برای تهیه وسائل  4000کشیده و هزینه کرده است. این بدان معناست که معادل 

 پوند برای خرید نیروی کار، پول در روند گردش موجود است.  1000تولید و 

جستجوی پاسخ را ادامه دهیم. قلمرو سرمایه گذاری یک بخش از طبقه سرمایه دار 

ید طال است. آنان همه اجزاء محصول خود را باید که جایگزین حفاری و استخراج و تول

سرمایه ثابت، سرمایه متغیر یا اضافه ارزش شود به صورت طال در تصاحب دارند. به این 
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کاالئی، بزرگتر از سرمایه پولی پرداخت شده،  –ترتیب اگر بخشی از سرمایه داران ارزش 

پولی بزرگتر از سرمایه کاالئی به  –وارد چرخه گردش می کنند، بخشی دیگر ارزش 

گردش می اندازند. اگر گروههائی از طبقه سرمایه دار بیش از آنچه پول به پویه دَوَران 

تزریق می کنند، از آن بر می دارند، گروه یا گروههائی هم بیشتر از چیزی که خارج می 

 کنند تزریق می نمایند. 

پوند طال برای جبران فرسودگی  500بر اساس فرض ما در مثال مورد کنکاش، تولید 

ساالنه پول در گردش کافی است. بر همین نکته چشم دوزیم و سرنوشت مابقی 

از نظر دور داریم.  عجالتاًمحصوالت تولید شده را که برای گردش خود به پول محتاجند، 

اضافه ارزشی که به شکل کاال تولید گشته حتی به این دلیل که اضافه ارزش ساالنه 

گری با همین میزان به شکل طال تولید شده است، پولی را که برای نقد شدن نیاز دی

پوند طال که  500دارد، در درون دَوَران به دست می ارد. این حکم در باره اجزاء دیگر 

 سرمایه پیش ریز شده می شود نیز صدق می کند.  –جایگزین پول 

 هم الزم است. از جمله: در بررسی مسأله واگرد سرمایه تعمق در نکاتی دیگر

دیدیم که تغییر در طول دوره واگرد اگر با ثابت ماندن سایر شرایط همراه  قبالً اول:

سرمایه جدیدی را الزم می سازد تا بتوان تولید را درهمان مقیاس پیشین  –باشد، پول 

 ادامه داد. برهمین مبنی گردش پول باید به اندازه کافی منعطف باشد.

شدت و بارآوری کار هم تغییر ط دیگر یکسان باقی مانند. زمان، شرای اگر همه دوم:

نکند، اما توازن میان اضافه ارزش و مزد دستخوش تغییر گردد، اولی کاهش یابد و دومی 

زیرا در یک  .دچار افزایش شود. در این صورت حجم پول در گردش متأثر نخواهد شد

سو مزدها باال می رود و پول بیشتری الزم می گردد اما اضافه ارزشها تنزل می کند و 

برای سامانیابی آنها پول کمتری نیاز است. حتی قیمت ها اگر چه ممکن است برای 

سرمایه دار منفرد تغییر کند ولی برای کل سرمایه اجتماعی بی تغییر باقی می ماند. 
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که با باال رفتن دستمزدها، حجم بیشتری پول در اختیار کارگران عده ای می گویند 

قرار می گیرد، تقاضای کاال از جانب آنان بیشتر می شود و الجرم قیمت کاالها افزایش 

می یابد!! عده ای دیگر جنجال می کنند که با افزایش دستمزدها، سرمایه داران شروع 

معیت مدعی هستند که با وقوع حالت های به باال بردن قیمت کاالها می کنند. هر دو ج

 باال گردش کاالها نیازمند حجم پول افزون تری می گردد.  

پاسخ ما به اولی ها این است که با افزایش مزدها، افزایش تقاضا و افزایش قیمت ها، 

بخشهائی از سرمایه آزاد، راکد، مشغول سفته بازی یا راضی به سودهای کم، راه  فوراً

قلمرو تولید مایحتاج معیشتی و محصوالت مورد نیاز را پیش می گیرند،  پیش ریز در

 عرضه باال می رود و قیمت ها به حال اول برمی گردد. 

در مورد دومی ها جواب از این هم روشن تر است. اگر سرمایه داران می توانستند فقط 

یه داری، به محض به دلخواه خویش، در ماوراء کارکرد قوانین سرمایه و شیوه تولید سرما

و یقینا بدون افزایش مزد هم این کار را انجام  قطعاًافزایش مزدها، قیمت ها را باال ببرند، 

می دادند. واقعیت آنست که کل اینها بهانه تراشی و معماری توجیهات سبعانه برای 

تشدید فشار استثمار توده کارگر، کاهش هر چه سهمگین تر بهای نیروی کار و صعودی 

 ن هر چه سرکش تر نرخ اضافه ارزش ها است. در این گذر سه نکته را تصریح کنیم. کرد

این یک قانون عام است که افزایش قیمت ها در صورت ثابت ماندن شرایط دیگر  -1

گونه ژحجم پول مورد نیاز برای گردش محصوالت را باال می برد. اما در همین جا یک با

معلول را عوض می کنند. باالرفتن قیمت ها است  پردازی اتفاق می افتد و جای علت و

که افزایش دستمزدها را الزامی می سازد. افزایش مزدها باعث باال رفتن قیمت ها نمی 

 گردد.
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در مواردی که مزدها فقط در یک حوزه محدود محلی باال رود، ممکن است و می  -2

ین ماجرا می تواند تواند مایه افزایش قیمت محصوالت همان حوزه معین شود. خود ا

 چند علت داشته باشد که شرح آنها شاید غیرالزم باشد. 

افزایش عمومی دستمزدها می تواند قیمت کاالهای تولید شده در رشته های با  -3

ترکیب ارگانیک نازل سرمایه، بارآوری پائین کار و نقش برتر سرمایه متغیر در مقابل 

های دارای ترکیب آلی باال و نقش برتر بخش ثابت سرمایه ثابت را باال برد، اما در حوزه 

 سرمایه در مقابل بخش متغیر آن، تنزل قیمت ها را در پی می آرد.   

 توضیح: 

نکته باال به احتمال زیاد برای توده وسیع کارگران دنیا و به طور خاص کارگران در ایران 

این پرسش را پیش خواهد آورد که اگر سرمایه داران به اراده خود و به طور دلخواه قادر 

به باال بردن قیمت ها نیستند، اگر افزایش مزدها نیست که سالح دست صاحبان سرمایه 

شاندن قیمت ها می گردد، پس چرا ما هر روز و دهه بعد از دهه، شاهد برای به طغیان ک

وقوع این ماجرا در زندگی خویش می شویم. هنوز بحث باالرفتن سنار دستمزد شروع 

نشده، قیمت ها فوج، فوج به اوج می روند و هیچ گاه هم راه بازگشت و تنزل پیش نمی 

آنچه مارکس می گوید نیز سخنی از  گیرند. این سؤال بسیار برحق و درستی است، اما

همه لحاظ، علمی، دقیق، سنجیده و مبتنی بر کالبدشکافی انداموار و ریشه ای شیوه 

بر مبنای اراده و هوس این یا آن سرمایه  اساساً تولید سرمایه داری است. قیمت کاالها 

سرمایه  دار تعیین نمی شود. در پروسه ای معین و زیر فشار عوامل و اهرم های درونی

شکل می گیرند، ظهور می کنند و برای مهلتی خاص حاکم می گردند. قیمت بیان 

الزم نهفته در آن محاسبه می شود.  اجتماعاً پولی ارزش کاال است. ارزش هر کاال با کار 

کار الزم اجتماعی متوسط کاری است که در هر دوره و هر شرایط تاریخی، اقتصادی، 

سطح بارآوری کار و مؤلفه های دیگر، برای تولید یک فراورده اجتماعی معین با رجوع به 
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معین ضروری است. کاال در مواردی نادر، مطابق ارزش واقعی خود به فروش می رسد 

و در غالب اوقات کمتر یا باالتر از این میزان در اختیار خریدار قرار می گیرد. فروش کاال 

بالعکس کاالها می  کامالً ی نیست. متضمن زیان ده مطلقاً در زیر ارزش واقعی خود 

توانند بسیار پائین تر از ارزش واقعی خود فروخته شوند و در عین حال سودهای کالن 

همراه آرند. روند تشکیل قیمتها به طور معمول چنین است که تولید کنندگان گوناگون، 

توجه به  محصوالت تولید شده خود را راهی بازار می کنند. هر واحد از این کاالها با

شرایط تولیدی ویژه حوزه تولیدش، درجه بارآوری کار، ترکیب آلی سرمایه، هزینه 

 کامالً بخشهای ثابت و متغیر سرمایه متراکم در کاال، می توانند دارای ارزش منشأ 

متفاوت با هم باشند. اما این کاالها در بازار سرمایه با هم به رقابت می پردازند. رقابت 

أثر از دو فاکتور تعیین کننده عرضه و تقاضا است. این دو عامل تعیین به نوبه خود مت

می کنند که کدام بخش از کل کاالها، بخش تولید شده در حوزه های دارای باالترین 

بارآوری کار و ترکیب آلی سرمایه، بخش دارای حد متوسط این مؤلفه ها یا باالخره 

یب ارگانیک سرمایه، پاسخگوی اصلی نیاز بخش با پائین ترین میزان بارآوری کار و ترک

مشتریان هستند؟ از یاد نبریم که بحث فقط بر سرکاالهای مصرفی تولید شده نیست، 

سخن اصلی حول تولیدات اجزاء استوار و گردان سرمایه ثابت است. کل کاالهای تولید 

به فروش می  الزم متراکم در آنها اجتماعاًمعادل کل ارزش ها یا همان کار  نهایتاًشده 

روند اما هر واحد محصوالت بر پایه مؤلفه هائی که گفته شد، زیر فشار عرضه و تقاضا 

به قیمتی فروخته می گردند که قیمت تولیدی نام دارد. قیمت این گونه پدید می آید 

اما آیا همه جا، همیشه، در همه کشورها و در تمامی شرایط چنین است. پاسخ برای هر 

و یقینا چنین نیست. سرمایه داران و به  قطعاًگوشه دنیا روشن است. کارگری در هر 

ویژه دولت سرمایه از راههای مختلف می توانند بر روی پروسه تشکیل و ظهور قیمت 

ها تأثیر بگذارند. قادرند دست به احتکار زنند، خیل کثیر متقاضیان حیاتی ترین مایحتاج 
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ه مواجه سازند، می توانند دست در دست هم معیشتی کارگران را با کمبود افراطی عرض

در معیت تمامی نهادهای قدرت سرمایه شروع به باال بردن بهای کاالها کنند و این 

قیمت ها را بر توده کارگر تحمیل نمایند. همه این ها به صورت بسیار ساده و بدون 

، حتی اوالًکه  هیچ هزینه قابل انجام است. نکته بنیادی در همه این موارد اما این است

در هر کدام این حاالت باز هم صاحبان سرمایه و دولت آنها از همان مجاری اندرونی 

سرمایه و سوار موج کارکردهای سرشتی سرمایه دست به کار افزایش قیمتها می گردند، 

احتکار توازن میان عرضه و تقاضا را بر هم می ریزد یا اقدام همزمان و متحد سرمایه  مثالً

در باال بردن قیمت ها مستقل از اینکه برنامه ریزی شده باشد یا نباشد، با رجوع  داران

، و اساسی ثانیاًبه وجود متقاضی کافی برای فروش رفتن محصوالت صورت می گیرد. 

تر آنکه به هیچ وجه، هیچ گاه و در هیچ شرایطی افزایش مزدها منشأ باال رفتن قیمت 

ری ایران به دنبال هر ریال افزایش دستمزد کارگران، ها نیست. اگر در جهنم سرمایه دا

دلیلش  اصالًموج خیره کننده ای از سیر صعودی قیمت ها راه می افتد، باز هم آنچه 

نیست همین باال رفتن دستمزد است. علت مستقیم حادثه این است که طبقه سرمایه 

د، احتیاج حاد دار موقعیت زمینگیر، فرسوده و زبون جنبش کارگری را خوب می دان

متوجه است. با استفاده  کامالًحیاتی کارگران به خرید ابتدائی ترین ارزاق معیشتی را هم 

از این فرصت، متحد و همگام، سبعانه و جنایتکارانه شروع به باال بردن قیمت ها می 

 کنند.         

 

 بازتولید گسترده  –2

در بازتولید گسترده برای گردش پول با هیچ مشکل پیچیده ای مواجه نیستیم. سرمایه 

اضافی که برای راه اندازی سرمایه مولد رشد یابنده الزم است، به وسیله جزئی از اضافه 

 –ارزش تأمین می گردد. این جزء به شکل درآمد مصرف نشده است، به صورت پول 
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ت. با این سرمایه مولد الحاقی، توده ای از کاالی اضافی سرمایه وارد دَوَران گردیده اس

نیز به عنوان محصول آن وارد بازار شده است. همزمان جزئی پول اضافی نیز که نیاز 

سامان یابی این کاالها است به درون پویه گردش راه یافته است. این پول اضافی در 

د، به سرمایه دار باز می لحاقی پیش ریز شده و در جریان واگراسرمایه  –شکل پول 

گردد. حال با در نظر داشتن تمامی ماجرا مجدد و به شیوه سابق این پرسش مطرح 

خواهد بود که پول اضافی برای سامانیابی اضافه ارزش افزون گشته که اینک در حالت 

 کاال است از کجا می اید؟ 

موجود در پاسخ کلی سؤال همان است که در بحث پیش آمد. جمع قیمت کاالهای 

دَوَران به خاطر افزایش بهای یک کاالی معین باال نرفته است. حجم کاالها دچار افزایش 

شده است و برای اینکه در گردش آنها خللی رخ ندهد حجم معینی پول اضافی الزم 

می باشد. این پول باید از راه صرفه جوئی در مصرف پول حاضر در پروسه گردش و یا 

گنج شده پیشین به پول موجود در دَوَران تأمین گردد. اگر این از طریق تبدیل  پول 

چاره اندیشی ها کفاف ندهد، آنگاه تولید اضافی طال الزم خواهد شد. جزئی از محصول 

با طال مبادله شود. مجموع نیروی کار و وسائل اجتماعی تولید که  مستقیماًاضافی باید 

ار دَوَران خرج می شود قلم سنگینی از مخارج در استخراج ساالنه طال و نقره به عنوان افز

شیوه تولید سرمایه داری یا به طور کل شیوه تولید کاالئی است. تولید این حجم طال 

مقداری از وسائل ممکن و اضافی تولید، مصرف یا ثروت واقعی را از دسترس جامعه 

وَران کاسته می خارج می سازد. در همان حال با این کار تا حدی که از هزینه ماشین دَ

شود می توان بارآوری کار اجتماعی را باال برد. در همین راستا هرقدر که گسترش 

سیستم اعتباری این نقش را ایفاء کند، ثروت سرمایه داری افزایش خواهد یافت. خواه 

از این طریق که بخش مهمی از روند تولید و کار بدون دخالت پول انجام گیرد و خواه 

 کمتر مشکل بیشتری از گردش کاال حل گردد. اینکه با پول 
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به مورد دیگری بپردازیم. به زمانی که گسترش مستقیم تولید رخ نمی دهد، بلکه جزئی 

از اضافه ارزش متحقق شده برای یک دوره کم یا بیش طوالنی ذخیره می شود تا بعدها 

که تولید مسلط  به سرمایه مولد تبدیل گردد. این امر را در جامعه ای بررسی می کنیم

آن سرمایه داری است و الجرم سوای طبقه کارگر و سرمایه دار هیچ طبقه سومی در 

آن وجود ندارد. کل خرید طبقه کارگر معادل دستمزد اوست، سرمایه متغیری است که 

طبقه سرمایه دار پیش ریز کرده است. با فروش محصوالت تولید شده به طبقه کارگر، 

ایه دار باز می گردد و با بازگشت آن سرمایه متغیر طبقه سرمایه این پول به طبقه سرم

حالت پولی به خود می گیرد. فرض کنیم مجموع سرمایه متغیر به کار رفته  مجدداًدار 

ضرب در ایکس پوند استرلینگ باشد.  100و نه پیش ریز شده سرمایه داران معادل 

خستین معامله انجام می گیرد. طبقه سرمایه دار با این پول نیروی کار می خرد و ن

کارگران با همین پول کاال می خرند و پول دوباره به دست سرمایه داران می رسد. در 

می  دقیقاًواقع معامله دوم اتفاق می افتد و این روند تداوم می یابد. فراموش نکنیم و 

ثابت یا بینیم که طبقه کارگر هرگز نمی تواند جزئی از محصول را که نماینده سرمایه 

اضافه ارزش است خریداری کند. اگر انباشت همه سویه پول بیانگر تقسیم واردات اضافی 

فلزات قیمتی میان سرمایه داران باشد این پرسش پیش می آید که پس طبقه سرمایه 

 دار چگونه پول انباشت می کند؟ پاسخ به اجمال در نکات زیر قابل تلخیص است. 

 سرمایه جمع می گردد. –شکل صوری پول  سپرده های بانکی که در – 1

سرمایه نیستند و فقط نمایانگر طلب هائی از  مطلقاًاسناد دولتی، اسنادی که  – 2

 می باشند. « محصول ملی»

اوراق سهام تا حدی که جعلی و محصول حقه بازی نباشند. اینها اسناد مالکیت  – 3

سرمایه واقعی متعلق به یک شرکت هستند یا حواله هائی برای اضافه ارزش هائی که 

 سالیانه از این سرمایه ها ناشی می گردد. 



 سرمایه اجتماعی  : بازتولید و گردش کل18فصل                                      112

 

  



 113                             دوم                                         جلد  :بازخوانی کاپیتال

 

 

 بخش سوم

 بازتولید و گردش کل سرمایه اجتماعی

 18فصل 

 مدخل –1

روند تولید بالواسطه سرمایه، روند کار و ارزش افزائی است. بازتولید سرمایه، مرکب از 

دَوَران سرمایه های کاالئی و پولی است. جمع اینها  این روند و دو دوره متمایز گردش یا

و  ا از هر طرف نگاه کنیم، روند خاصدورپیمائی سرمایه نام دارد. این دورپیمائی ر

مستقیم تولید فقط حلقه ای از آنست. حلقه ای که هم به مثابه واسطه فرایند گردش 

دیده می شود و هم فرایند گردش، واسط آن به حساب می آید. ظهور مدام سرمایه در 

شکل مولد در هر دو حال، مشروط به دگرسانی آن طی روند گردش است. در همان 

ی است که سرمایه در درون محیط دَوَران به حال که بازتولید شرط الزم دگرسانیهائ

سرمایه ظاهر می  –سرمایه و کاال  –طور مدام انجام می دهد و به تناوب در شکل پول 

 گردد. 

هر تک سرمایه، جزء استقالل یافته ای از سرمایه اجتماعی است. حرکت سرمایه 

گر استحاله اجتماعی شامل مجموع حرکات اجزاء آن یا واگرد تک سرمایه ها است. ا

کاالی منفرد حلقه ای از زنجیره استحاله جهان کاالها است، واگرد سرمایه مجزا نیز 

حلقه ای از دورپیمائی سرمایه اجتماعی است. این دورپیمائی از یک سو خرید نیروی 

کار توسط سرمایه دار و انحالل کارگر در روند تولید سرمایه داری را در بر می گیرد و 

رید و مصرف کاالها توسط طبقه کارگر از صاحبان سرمایه را شامل می از سوی دیگر خ

شود. در بخش اول کتاب حاضر )جلد دوم( شکلها و حاالت متنوع سرمایه در پروسه 
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دورپیمائی بررسی شد، در بخش دوم دورپیمائی را به شکل امری ادواری یا واگرد 

نده سرمایه، در فواصل زمانی کاویدیم و شیوه های تکمیل دورپیمائی اجزاء مختلف ساز

دوره ها را تجسس  –دوره ها و گردش  –متفاوت، عوامل بروز مدت های متفاوت کار 

نمودیم. در هر دو بخش موضوع کاوش ما تک سرمایه ها بود، در این بخش روند گردش 

سرمایه های منفرد را به مثابه اجزاء متشکله سرمایه اجتماعی و الجرم دورپیمائی کل 

 یه اجتماعی می کاویم.سرما

 

 سرمایه –نقش پول  –2

 سرمایه پولی عنصری از سرمایه اجتماعی با دو شاخص زیر است. 

نقش آغازگر دارد و به محرکی می ماند که تمامی فرایند تولید را به حرکت در  اول:

می آرد. عملکرد دو وجهی کاال به صورت کاال و پول یک نشانه کاال شدن محصول است، 

سرمایه به مثابه  –سرمایه داری نیز مستلزم ظهور سرمایه در شکل پول یا پول  تولید

محرک و نقطه آغاز فرایند است. همه عناصر سرمایه مثل مواد اولیه، ماشین آالت و 

نیروی کار باید پی در پی با پول خریداری گردند. آنچه در این مورد برای سرمایه منفرد 

 نیز مصداق دارد.  صادق است برای سرمایه اجتماعی

 –دوره و گردش  –بر حسب طول دوره واگرد سرمایه و نسبت متغیر میان کار  دوم:

سرمایه که مدام به شکل پولی پرداخت و تجدید می شود، در ارتباط  –دوره، این ارزش 

با سرمایه مولد راه افتاده، نسبت متفاوتی احراز می کند. اما مستقل از این نسبت، در 

سرمایه موجود در این فرایند است. می تواند به  –و احوال جزئی از ارزش  همه اوضاع

عنوان سرمایه مولد عمل کند، در کنار سرمایه مولد در شکل پولی مأوا گیرد و ایفای 

  نقش نماید.
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، باید این مسأله مهم را به خاطر داشت که میدان عمل سرمایه و در مورد نکته اول

مقیاس تولید، توسط حجم پول تعیین نمی گردد. حجم تولید می تواند با تشدید فشار 

استثمار کارگران یا تطویل روزانه کار افزایش یابد، در این حال حتی با فرض فزونی 

مایه پولی پرداختی برقرار نخواهد دستمزدها، تناسبی میان افزایش تولید و میزان سر

بود. سرمایه می تواند با استثمار شدیدتر نیروی کار یا طوالنی کردن روزانه کار بدون 

آنکه سرمایه پولی بیشتری پیش ریز نماید آب، زمین، جنگل و عناصر طبیعی رایگان را 

ه استوار، به خدمت گیرد و مایه افزایش حجم و ارزش محصول سازد. وسائل کار و سرمای

بدون نیاز به سرمایه اضافی شاید طول عمر بیشتر یابند یا ساعات بیشتری در روز مورد 

استفاده قرار گیرند، در این صورت طول دوره واگرد جزء استوار کوتاه تر و تحویل عناصر 

بازتولید سریعتر می شود. باال رفتن بارآوری نیروی کار نیز اگر چه بر ارزش کاالها نمی 

ید، اما بدون نیاز به سرمایه پولی افزونتر باعث افزایش حجم محصول می شود. همین افزا

بارآوری بیشتر می تواند سبب بازتولید سرمایه ثابت بیشتری شود، به جای یک ماشین 

چند ماشین را به  کار اندازد، با کار انداختن بیشتر سرمایه استوار و جلوگیری از فرسایش 

آن کمک رساند و پایه انباشت فزاینده تر را فراهم گرداند.  نامولدش به حفظ بیشتر

تمرکز فزاینده سرمایه های منفرد در دستان واحد، فاکتور دیگری است که با تحقق آن 

بدون نیاز به پیش ریز سرمایه انبوه تر، می توان بر بارآوری کار افزود و حجم محصول 

، مقدار سرمایه مولد بیشتری با سرمایه پولی را باال برد و سرانجام اینکه با واگرد سریع تر

 کمتری به کار می افتد. 

روشن است که بخشی از کار اجتماعی و وسائل تولید باید هر  کامالً  در باره نکته دوم،

سال صرف خرید پول مورد نیاز برای جایگزینی مسکوکات فرسوده شود. امری که 

طول دوره واگرد کمیت معینی سرمایه متضمن بروز کاهش در مقیاس تولید است. بنا به 

دوره و  –پولی الزم است تا سرمایه مولد به جریان افتد. تقسیم دوره واگرد به کار 
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دوره نیز موجد افزایش سرمایه پولی در شکل نهفته یا معلق می گردد. سرمایه  –گردش 

گردش ای که باید در جائی وجود داشته باشد تا صرف خرید مایحتاج پروسه تولید و 

دوره ناشی شده باشد، تابع  –سرمایه تا جائی که از طول مدت کار  –شود. نیاز به پول 

هر تک سرمایه مجبور است قالب پولی اتخاذ کند، )غیر از اعتبارات(   –1دو عامل است. 

تا به سرمایه مولد تبدیل شود. این سرشت تولید کاالئی کال و الجرم تولید سرمایه داری 

دراز به طور مستمر نیروی کار و وسائل تولید خریداری می  نسبتاًزمان طی   –2است. 

شود بدون آنکه در اثنای این مدت محصول تبدیل به پول شود، این امر پیش ریز حجم 

معینی پول را الزامی می سازد. نکته آخر آنکه در تولید اجتماعی مابعد سرمایه داری 

 پول به طور کامل فاقد موضوعیت خواهد شد.
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 : پیشینه های نظری واکاوی ها19فصل 

 

 فیزیوکرات ها 

یگانه عرصه انباشت ارزش افزای سرمایه را قلمرو کشاورزی می داند. عرصه ای که  کِنِه

در آن روند بازتولید با هر خصلت اجتماعی ویژه با روند بازتولید طبیعی آمیخته است. 

او محصول سال پیش را نقطه شروع دوره تولید می بیند، واقف است که یک جزء 

ظاهر می شود،  مجدداًان شکل طبیعی محصول حاوی ارزش سرمایه پیشین در هم

بدون آنکه وارد پویه گردش شود در دست مزرعه دار تولید کننده باقی می ماند تا به 

عنوان سرمایه به کار افتد. نگرش فیزیوکراتی به رغم تصور خیلی ها از جمله شخص 

کنه که خود را به درفش فئودالی می آویخت، نخستین نگرش منسجمی بود که به 

ی پرداخت. وی دریافت که زراعت به صورت سرمایه داری و در تصویر تولید سرمایه دار

 مستقیماًاست اداره می شود. کسی که  زراعی شکل بنگاهی که تحت تصدی سرمایه دار

به کشت و کار می پردازد کارگر کشاورزی است. تولید فقط اقالم مصرفی به بار نمی 

در تولید و نه گردش آرد، ارزش می آفریند و هدف ارزش آفرینی کسب اضافه ارزش 

تصاحب کننده اضافه ارزش  دارمزرعهاست. کارگر در اینجا تولید کننده ارزش اضافی و 

« مابلی»و « لنگه»است. نگرش فیزیوکراتی سرمایه داری از یک سو توسط کسانی مانند 

در « آدم اسمیت»و از سوی دیگر مدافعان مالکیت ارضی آماج انتقاد شدید واقع شد. 

را « کنه»ند بازتولید گامی به عقب می نهد. در بهترین حالت نظرات درست تحلیل رو

وی نام سرمایه استوار و گردان را « پیش ریزهای بدوی و ساالنه»تأیید می کند و برای 

به کار می گیرد. همزمان اشتباهات فیزیوکراتها را نیز صحه می گذارد، به طور مثال 

، کار مولد را به دارمزرعهر نیست به اندازه سرمایه هیچ سرمایه ای قاد»ادعا می کند که 

حرکت در آورد، نه فقط خدمتکاران که دامها را هم کارگر مولد می کند، طبیعت را نیز 
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همدوش کارگران بدون هیچ هزینه ای نیروی مولد می سازد، آنسان که ارزش کارش 

یک اقتصاددان  اسمیت با شعور آشنای« کمتر از ارزش کار پرخرج کارگران نیست.

بورژوا و نگاهی که تمامی تار و پودش به سود دوخته است، کارگران و حیوانات را کنار 

تأثیر کارگران و دامها در کشاورزی تولید ارزش به سیاق »هم می چیند و می گوید: 

کارگران مانوفاکتور، به اندازه مصرف خود، سرمایه پیش ریز شده و سود این سرمایه 

و سودش، بهره  دارمزرعهبسیار بزرگتر تولید می کنند، عالوه بر سرمایه نیست، ارزشی 

تولید می نمایند. بهره زمین مثل حاصل نیروهای طبیعت است که  منظماًمالکانه را هم 

واگذار نموده است!! در مانوفاکتور هیچ کار مولد هم  دارمزرعهمالک زمین آن را به 

د کالنی داشته باشد!! درآنجا طبیعت کاری نمی مقداری وجود ندارد که چنین بازتولی

کند، انسان است که همه کارها را انجام می دهد. سرمایه ای که در کشاورزی پیش ریز 

می شود نه تنها نسبت به سرمایه هم مقدارش در مانوفاکتور، کار مولد بیشتری به 

ر کشور می حرکت در می آرد که ارزش بسیار بزرگتری به محصول ساالنه زمین و کا

 «!! افزاید

آنچه در واکاوی اسمیت جائی احراز نمی کند، آنست که اضافه ارزش را نه زمین، گاو، 

گوسفند، طبیعت یا سرمایه ثابت، بلکه نیروی کار و بخش متغیر سرمایه می آفریند، 

سهم زمیندار، تاجر، مالک مستغالت و مانند اینها نه با معجزه حیوانات و طبیعت که با 

سخت « کنه»فه ارزش تولید شده توسط نیروی کار تأمین می شود. او در قیاس با اضا

سرمایه ثابت در شکل جدید را نه حاصل  –عقبگرا و رو به قهقرا است، ظهور ارزش 

مرحله مهمی از بازتولید، بلکه مؤلفه ای برای تمیز سرمایه استوار از گردشی می بیند!! 

، تغییر صاحب نمی دهد، گردش نمی کند، سود بذر سرمایه استوار است»می گوید: 

 «سرمایه دار نه از فروش که با افزایش آن به دست می آید
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 آدام اسمیت 

 نظریه های عام  -1

بهای هر کاال مرکب از سه بخش مزد، سود و بهره زمین »اسمیت بر این باور است که: 

کل کاالها نیز مصداق  است... این حکم که در باره هر کاالی خاص صادق است در مورد

، اسمیت در گیر «!!دارد. جمع قیمت محصول ساالنه هم حاصل جمع همین اجزاء است

و دار این آناتومی بی پایه ناگهان به یاد سرمایه می افتد و مجبور می شود جائی هم 

برای آن باز کند، راه چاره را در گشایش باب تمایز میان درآمد خالص و ناخالص می 

ر آمد خالص آن سهمی از درآمد ناخالص جمعیت یک کشور بزرگ است که بیند!!. د

پس از کسر هزینه های نگهداری سرمایه استوار و گردان در اختیارشان باقی می ماند. 

 اینها افاضات اسمیت است و توضیح ما این است: 

ی گیرد، او فقط به بازتولید ساده نظر دارد، فقط هزینه نگهداری سرمایه را در نظر م – 1

درآمد خالص فقط جزئی از محصول ساالنه است. یک جزء از این محصول به دستمزد، 

سود یا بهره مالکانه منقسم نمی شود، بلکه چه در سطح جامعه، چه در رابطه با تک 

 سرمایه دار به سرمایه تبدیل می گردد. 

سرمایه دار منفرد یا طبقه سرمایه دار به جای سرمایه ای که در تولید مصرف شده  – 2

کاالئی به دست می آرد که ارزش آن متضمن جبران سرمایه به کار  -است محصول 

رفته )بازتولید این سرمایه( بعالوه دستمزد کارگران، سود سرمایه و باالخره بهره مالکانه 

الزم نهفته در آن و قیمت بازار  اجتماعاً کار  قطعاً هر کاال می باشد. به بیان دیگر ارزش 

کاالها، حاصل جمع بهای سرمایه ثابت و متغیر به کار رفته در آن، بعالوه سود متوسط 

 یا سهمی از اضافه ارزش های آفریده کارگران است که به هر واحد کاال تعلق می گیرد.  

د عادی باید همواره اندکی بیشتر از پائین ترین نرخ سو»اسمیت ادامه می دهد که: 

جبران خسارت و زیان های اجتماعی دامنگیر سرمایه باشد. سود خالص همین فزونی 
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است... سود ناخالص همین سود خالص بعالوه جزئی است که برای این زیانهای احتمالی 

 « پس انداز می شود

مایه ای برای تولید توصیه می  –جزئی از سود ناخالص که در اینجا به صورت بیمه 

به سرمایه تبدیل  عمالًشود، بخشی از اضافه ارزش یا کار پرداخت نشده کارگر است که 

می شود، یعنی دستمایه پس انداز شده برای بازتولید می گردد. هزینه های نگهداری 

ا سرمایه استوار سرمایه گذاری جدید نیست، اما هزینه تعمیرات از جنس این هزینه ه

نمی باشد، بلکه جزئی از بهای سرمایه پرداخت شده است که سرمایه دار به جای 

پرداخت یکجا در آغاز، آن را تدریجی و از محل اضافه ارزش های حاصل استثمار 

 کارگران می پردازد. 

مجموع هزینه نگهداری سرمایه استوار باید لزوما از درآمد خالص »اسمیت می گوید: 

مورد نیاز برای راه افتادن سرمایه استوار و محصول کاری الزم  حذف شود، مواد خام

برای تبدیل این مواد به کاالی مطلوب را نباید جزء درآمد خالص محسوب کرد، اما 

بهای این کار می تواند جزئی از این درآمد باشد، زیرا مزد کارگران به مصرف آنها می 

کار و محصولی که این کار در آن تجسم رسد، در سایر انواع کار، مزد پرداختی در قبال 

 «  یافته هر دو جزء این مصرف هستند.

اسمیت در این جا با تمایز میان کارگران شاغل در تولید وسائل تولید و نیروی کار شاغل 

در تولید وسائل مصرف مواجه می شود. در نظر وی ارزش کاالهای تولید شده توسط 

دریافتی است که برای خود کارگران نقش کارگران نخست، حاصل جمع دستمزدهای 

درآمد دارد اما شکل وسائل تولید پیدا کرده اند، نه برای خودشان و نه دیگران قابل 

مایه  –مصرف نیستند. بر همین اساس عنصری از محصول ساالنه دخیل در مصرف 

 اجتماعی هم نمی باشند.
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د که آنچه در مورد مزدها می اسمیت نکات باال را کنار هم می چیند، اما از یاد می بر

برای اضافه ارزش مبدل به درآمد، بهره مالکانه یا عناصر ارزشی وسائل تولید  عیناً گوید، 

تعلق یافته به طبقه سرمایه دار نیز صادق است. همه اینها نیز شکل وسائل تولید دارند، 

مصرفی مصرف پذیر نیستند و تنها پس از نقد شدن می توانند صرف تهیه مایحتاج 

تولید شده توسط کارگران بخش دیگر شوند. اسمیت غرق محاسبه درآمدهای خالص، 

ناخالص با چرتکه مصرفی بودن و نبودن کاالها یا قالب صوری ارزش ها، از رؤیت و 

واکاوی نقش اضافه ارزش ها باز می ماند، او در همین راستا فراموش می کند که سرمایه 

درآمد، بهره مالکانه و  .درآمد نمی زاید ،کار، سرمایه ثابتبه کار افتاده در شکل ابزار 

سود همگی  اضافه ارزش یا کار پرداخت نشده کارگر هستند. اگر اسمیت افکار و باورهای 

متشتت خود در باره سرمایه استوار و گردان را یکجا جمع می زد و منسجم می ساخت، 

 نماید.    شاید می توانست همه آنها را در دو بند زیر تلخیص

محصول ساالنه اجتماعی از دو بخش تشکیل می شود، بخشی که تولید کننده  –اول 

وسائل تولید است و بخش دیگری که وسائل مصرف تولید می نماید، هر یک از این دو 

 نیازمند بررسی جداگانه است.

ارزش کل جزئی از محصول ساالنه که مرکب از وسائل تولید است به بخش های  – دوم

 زیر قابل تقسیم است. 

به بیان  .ارزش وسائل تولید یا ارزشی که در تولید این وسائل به کار رفته است – 1

 سرمایه ای که فقط تجدید می شود و در شکل تازه پدیدار می گردد.   -دیگر ارزش 

سرمایه ای که صرف خرید نیروی کار شده است یا جمع دستمزدهای  -ارزش  – 2

 پرداخت شده در این حوزه تولیدی، 

ارزشی که متشکل از سودهای صاحبان صنایع این بخش است و بهره های زمین  – 3

 نیز جزئی از آن است. 
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از کل  در بخش نخست یک جزء ارزشها، سازنده سرمایه استوار بازتولید شده و متشکل

سرمایه های منفرد به کار رفته در همین بخش هستند. همواره نقش سرمایه دارند، نه 

در مورد سرمایه دار منفرد و نه برای جامعه هیچ جزء درآمد خالص را تشکیل نمی 

دهند. وضع جزء دیگر ارزش ها، جزئی که بهای نیروی کار می شود، درآمد و سود 

دد، متفاوت است. برای دریافت کنندگان آنها شکل سرمایه دار یا بهره زمین می گر

درآمد دارند، اما برای جامعه درآمد نیستند، بلکه یک جزء از کل سرمایه اجتماعی 

محسوب می شوند، در عین حال که محصول اجتماعی ساالنه هر جامعه، فقط حاصل 

اهیت جمع محصوالت اعضای سرمایه دار آن است. بسیاری از این محصوالت بنا به م

خود فقط نقش وسائل تولید را بازی می کنند، حتی کاالهائی که می توانند نقش 

مصرفی داشته باشند، مانند مواد خام و کمکی باز هم برای تولید جدید به کار گرفته 

می شوند، به مثابه سرمایه عمل می کنند و البته این نقش را نه در دست تولید 

بازی می کنند. این  که آنها را به کار می گیرند کنندگانشان که فقط در دست افرادی

افراد سرمایه داران بخش دوم، بخش تولید وسائل مصرف هستند. اینهایند که یک جزء 

سرمایه یا تولیدات سرمایه داران بخش اول را در شکل وسائل تولید مورد نیاز خود )جزء 

ه سرمایه داران بخش تولید ثابت سرمایه( به کار می گیرند. این جزء از سرمایه متعلق ب

وسائل تولید که اینک توسط سرمایه داران بخش تولید وسائل مصرف به کار می افتد، 

مایه ای را پیدا می کند که سرمایه داران و  –از نقطه نظر اجتماعی نقش مصرف 

 کارگران بخش اول از طریق آن درآمدهای خود را به سامان می رسانند. 

ه خود را منسجم و پاالیش می کرد، احتماال به این نکته نزدیک اگر اسمیت نظرات آشفت

که کل  وسائل تولیدسرمایه یعنی  –می شد که: جزء ارزشی مشخصی از یک نوع کاال 

محصول اجتماعی ساالنه با راه اندازی آنها پدید می آید، در عین حال که برای کارگران 

است، برای جامعه نه درآمد که شاغل و تک سرمایه داران حوزه کارشان، درآمدآور 
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برای سرمایه داران منفرد تولید  وسائل مصرفسرمایه است. جزء ارزشی نوع دیگر یا 

سرمایه است و در همان حال قسمتی از درآمد اجتماعی را  -کننده این بخش، ارزش 

تشکیل می دهد. اگر اسمیت نظرات عام خود در باره بازتولید سرمایه اجتماعی را سر و 

مان می داد شاید به سمت جمعبست های باال می آمد، اما به هر حال، حاصل  واکاوی سا

 ها برای ما به شرح زیر است. 

حاصل جمع سرمایه های منفرد است،  صرفاًتردیدی نیست که سرمایه اجتماعی  یکم:

محصول کاالئی ساالنه نیز مجموع کاالهای تولید شده توسط تک سرمایه ها است، 

کاالها به اجزاء مختلف که در مورد هر سرمایه منفرد صدق می کند  - تجزیه ارزش

برای جامعه نیز صادق است. همه اینها واقعیت دارند، اما شکل ظهور و بروز همین 

 واقعیت ها در فرایند بازتولید سرمایه اجتماعی متفاوت است.     

زش ها که تولید مستقیم ما نه فقط تولید مزدها و اضافه ار بازتولید سادهدوم: حتی در 

سرمایه ثابت را هم شاهد هستیم. این درست است که کار روزانه فقط دو جزء ارزش 

الزم )مزد کارگر( و اضافی )سود، اجاره و ...( را می زاید، اما همزمان به جایگزین جزء 

 ثابت سرمایه ای می پردازد که در تولید وسائل تولید مصرف گردیده است.

     

 تجزیه ارزش مبادله  – 2

نظریه اسمیت دائر بر اینکه بها یا ارزش مبادله ای هر کاال و الجرم  تمامی کاالهای 

تشکیل دهنده محصول اجتماعی، از سه جزء مزد، سود و اجاره تشکیل شده است می 

حاصل جمع مزد  صرفاًبی بنیان تقلیل یابد که گویا ارزش کاال  عمیقاًتواند به این پندار 

ارزشی که کارگران مانوفاکتور به مواد می افزایند  » رزش اضافی است!! او می گوید:و ا

« به دو بخش تقسیم می شود، یک بخش مزد آنها و بخش دیگر سود کارفرما می گردد

کل محصول ساالنه زمین و کار هر کشور، شامل دو جزء »و در جای دیگر می گوید: 
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ا تجدید وسائل معاش، کاالها و فراورده های است. جزئی که برای جایگزینی سرمایه ی

سرمایه اختصاص می یابد و جزء دیگر که مشتمل بر سود سرمایه دار و بهره زمیندار 

 « است

اسمیت ظاهرا در پیچ و خم تمامی آشفته بافی ها، نگاهش را به این نکته هم می دوزد  

که در دست  جزئی -جزء متغیرش  -که: فقط یک جزء سرمایه موجد درآمد است 

سرمایه دار و برای او، کارکرد سرمایه احراز می کند، سپس برای خود کارگر مولد 

درآمدی می سازد، سرمایه دار یک بخش از سرمایه اش را صرف خرید نیروی کار می 

کند، به سرمایه متغیر تبدیل می نماید و با وقوع چنین تبدیلی، نه فقط این بخش 

اش نقش سرمایه صنعتی پیدا می کند. نیروی کار در  سرمایه، بلکه مجموع سرمایه

دست کارگر فقط یک کاال است، کاالئی که با فروش آن زندگی می نماید. این کاال در 

ارزش »دست خریدارش یعنی سرمایه دار، سرمایه متغیر می گردد. اسمیت می گوید: 

است، اما در  محصول در مانوفاکتور مرکب از دستمزد کارگران و سود سرمایه داران

کشاورزی کارگران عالوه بر بازتولید ارزشی که برابر مصرف خودشان و سرمایه استخدام 

به بازتولید بهره  منظماًاست،  زراعیکننده آنها )سرمایه متغیر( بعالوه سود سرمایه دار 

 « مالک زمین نیز می پردازند.

از این روی ارزش کاال  بهره مورد نظر اسمیت به هر حال جزئی از اضافه ارزش است و

به همان دو جزء دستمزد کارگر و سود سرمایه دار قابل تقسیم  نهایتاًدر محاسبات وی 

یا تحویل است. این نتیجه گیری بسیار نادرست و بی پایه، اسمیت را به ورطه تحلیلی 

گمراهساز و یکسویه در باره اجزائی می اندازد که ارزش هر کاال یا کل محصول اجتماعی 

مزد، »ساالنه به آن تقسیم می گردد. زیر فشار همین تحلیل است که او اعالم می دارد: 

سود، اجاره زمین، سه سرچشمه کل درآمدها یا تمامی ارزش های مبادله پذیر هستند 
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محاسبات و نتیجه !!. «و همه درآمدهای دیگر از این سه منبع مشتق و منشق می شوند

 گیری هائی که آکنده از آشفتگی ها است. از جمله:    

در فرایند بازتولید شرکت ندارند، اعم از کارگر  مستقیماًتمامی اعضای جامعه که  –الف 

و غیرکارگر، می توانند سهم وسائل مصرفی خود از محصول ساالنه را از دست طبقات 

ایه داران صنعتی، مالکان زمین و کارگران به دریافت کننده این محصول یعنی سرم

دست آرند. سهمیه های این اعضا برخالف اولیها، درآمدهای فرعی تلقی می شود. 

درآمدهائی که دریافت کنندگان آنها، کشیش، فاحشه، شاه، مزدور، ولی فقیه، جالد، 

چشمه وزیر، مرجع تقلید، سرلشکر، هر کدام به خود حق می دهند مشاغل خویش را سر

 این درآمدها دانند.

و در این راستا یا در ادامه این تحلیل ها است که آشفته فکری سفاهت بار اسمیت  –ب 

بیش از پیش فاش می شود، او که ابتدا در کنار همه استنتاجات نادرست، باالخره عناصر 

سازنده ارزش کاالها و مجموع ارزش های پرورده این عناصر را به درستی می دید، 

واقعی درآمدها خط می کشد و  منشأگهان جهتگیری معکوس آغاز می کند، بر روی نا

ترکیب یا صورت بندی حاضر آن ها را مقام سرچشمه واقعی کل ارزش ها تفویض می 

 نماید!!. کاری که همچنان در را بر روی میدانداری اقتصاد عامیانه باز می گذارد.

  

 جزء ثابت سرمایه   – 3

مراهه ای که افتاده است به افسون می آویزد تا جزء ثابت سرمایه را اسمیت در ورطه گ

یک جزء بهای گندم، بهره مالکانه را می پردازد... جزء »کاالها بیرون راند.  –از ارزش 

خواهد  دارمزرعهدیگر هزینه نگهداری کارگران و حیوانات!! می گردد... جزء سوم سود 

یا فرسودگی دامها اختصاص می  دارمزرعهشد... جزء احتمالی چهارم به جبران سرمایه 

)اسمیت با خونمایه طبقاتی یک نماینده سرمایه داری، در بیشتر جاها کارگران « یابد.
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و حیوانات را یکی می انگارد و کنار هم قرار می دهد( به اصل بحث وی پردازیم، او در 

قیمت کشت افزارها، به طور مثال »عبارات باال هم اصرار می کند که  اینجا، در ادامه

از همان سه جزء سود و مزد و بهره ترکیب  نهایتاً اسب یا هر وسیله کار و تولید دیگر 

مختصر بگوئیم کل استدالل های اسمیت تکرار مالل آور همان حکم پیشین « می شود

ه می باشد!! او قادر به رؤیت این است که قیمت کاالها حاصل جمع مزد، سود و بهر

واقعیت بسیار ساده نیست که قیمت تولیدی هر کاال بهای سرمایه ثابت و متغیر به کار 

رفته در آن بعالوه سهمی از اضافه ارزشها است که توسط کارگران تولید گردیده و در 

کاال می چهارچوب قوانین سرشتی سرمایه، نصیب هر واحد کاال و سرمایه دار مالک این 

شود. اسمیت عاجز از واکاوی ریشه ای ماجرا به ورطه بدترین تناقضات سقوط می کند. 

آفرینند که  ارزشهائی می ،قبول دارد و بارها تأکید می نماید که کارگران در روند تولید

افزون بر ارزش سرمایه استخدام کننده آنان )سرمایه متغیر( است. آنها هم بهای نیروی 

دار و بهره زمین را تولید می کنند. بحث را ادامه می دهد  هم سود سرمایهکار خود و 

و نتیجه می گیرد که کل محصول پروسه کار و الجرم کل محصول ساالنه اجتماعی 

مرکب از دستمزدها و سودها و بهره ها است. قیمت کل اینها و قیمت هر کاال نیز 

ال فراموش می گردد، سرنوشت متشکل از همین سه جزء است. آنچه در این میان ک

جزء ثابت سرمایه ای است که در تولید کاال به کار رفته و بخشی از بهای آن را تعیین 

می نماید. پیش تر گفتیم که تمرکز اسمیت بر بازتولید ساده است، با این حال ببینیم 

 که تکلیف این جزء ارزش کاال چه می شود؟ 

تا اینجا روشن است که اسمیت ارزش کاال را برابر حجم کاری می داند که کارگر  – 1

مزدی بر آن افزوده است، او قبول دارد که کارگر عالوه بر مزدش اضافه ارزش هم تولید 

مورد  عجالتاًمی کند. نوع درک وی از محاسبه کمی اضافه ارزش یا چگونگی توزیع آن 

که اضافه ارزش مجموعه ارزشی است که سرمایه دار بحث نمی باشد، نکته مهم آنست 
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الزم کارگر است که  اجتماعاً در قبال کسب آن هیچ چیز نمی پردازد، ارزش کاال، کار 

در آن تبلور یافته است. جزئی از ارزش کل کاال را این اضافه ارزش تشکیل می دهد که 

این مبنی مابقی این ارزش  برابر با دستمزد کارگر یا سرمایه متغیر سرمایه دار است. بر

ها یا در واقع اضافه ارزش را هم باید بر همین سیاق به عنوان جزئی از کل ارزشها 

 سنجید. 

آنچه در مورد کاالهای تولید شده در یک بنگاه صادق است، در مورد کل محصول  – 2

دارد،  ساالنه نیز صدق می کند، هر چه در باره کار روزانه یک کارگر مولد منفرد مصداق

طبقه »در مورد کار ساالنه کل کارگران مولد نیز صائب است. اسمیت قبول دارد که 

کارگر مولد توسط کاری که در طول سال انجام می دهد کل ارزش تولیدی این سال را 

و همان گونه که به کرات دیده ایم کل این ارزش « در محصول ساالنه تثبیت می کند

ره ها و به طور دقیق تر مزدها و سودها می بیند. )تصریح ها مرکب از مزدها، سودها، به

کنیم که تلقی اسمیت از کار مولد و غیرمولد یا نقش آن ها، در رابطه با تولید ارزش ها 

تمامی جستجوی  فعالًو اضافه ارزش ها در اینجا به هیچ وجه موضوع بررسی نیست( 

االخره تکلیف جزء ثابت سرمایه ماالل از حساسیت و عالقه ما بر این متمرکز است که ب

موجود در این محصوالت و ارزشهای آنها چه می شود؟ چرا اسمیت نامی از این نمی 

 برد؟ و این چشم پوشی او از کجا نشأت می گیرد؟ باید این را بکاویم. 

 –محصول را، با  ارزش محصوالت ساالنهاسمیت آنست که او  اولین اشتباه مهم

یکی می پندارد!! اولی شامل ارزش کل عناصری است که برای آماده  ارزش ساالنه،

ساختن محصول ساالنه مصرف گردیده است. عناصر و ارزشهائی که خود در سال پیش 

یا حتی طی سالیان پیش تولید شده اند. اینها وسائلی هستند که فقط ارزش خود را به 

تولید گردیده اند و  قبالًاند،  محصول جدید منتقل می کنند، ارزشهائی که وجود داشته

 صرفاً چنین نیست.  اصالً اکنون در فرایند تولید کاالی تازه ظاهر می شوند، دومی 
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محصول تولید شده در آخرین سال است. اسمیت قادر به تشخیص تفاوت این دوتا از 

 هم نیست. 

او  اما این اشتباه اسمیت با همه اهمیتش، ریشه در اشتباه بنیادی دیگر دارد.

مرتکب این خطای فاحش می شود زیرا از عهده شناخت خصلت دو گانه کار، 

انسانی است که  کار مجرد. در نمی یابد که مجرد و مشخص بودن کار عاجز است

شکل سودمندی کاال را بیان می دارد. کاالهائی  صرفاً کار مشخصارزش می آفریند و 

ی شوند حاصل کار اجتماعی انبوهی که با سودمندی های گوناگون در طول سال تولید م

هستند که در یک سیستم پیچیده، در هزاران شاخه مختلف، به کار می افتند، در همین 

روند و در درون این سیستم است که همه یا بخشی از ارزش وسائل تولید )ماشین آالت 

از  و مواد خام یا کار مرده قبلی( نیز مصرف می شود، به فراورده های جدید منتقل و

این طریق حراست می گردند، محصول ساالنه کل، نتیجه تمامی کار سودمندی است 

که در سال جاری صرف گردیده است اما فقط یک جزء از ارزش کل محصول ساالنه در 

ارزش ساالنه است که نتیجه  –طول این سال تولید شده است. این جزء همان محصول 

یا رویه سودمند کل محصول  کار مشخصت کار انجام گرفته در همان سال است. اسمی

اجتماعی تولید شده در طول سال حاضر را مشاهده می کند اما قادر به تعمق این 

الزم انسانی انجام یافته در این سال فقط بخشی  اجتماعاً  کار مجردواقعیت نیست که 

 از ارزش کل این محصول را تعیین می کند. 

 

 اسمیت، سرمایه  و درآمد  - 4

سرمایه دار جزئی از سرمایه پیش ریخته را صرف خرید نیروی کار می کند و به سرمایه 

متغیر مبدل می سازد، این جزء یا نیروی کار خریداری شده، در روند تولید مصرف می 

گردد و ارزش های تازه ای به شکل کاال می آفریند، آنچه تا اینجا اتفاق افتاده است 
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ور یا بازتولید بخش متغیر سرمایه است. کارگر به نوبه تجدید تولید جزء ارزشی مذک

خویش دستمزدش را صرف خرید مایحتاج معیشتی می کند، وسائلی را می خرد که 

نیاز بازتولید نیروی کار او هستند. مبلغ پول برابر سرمایه متغیر پیش ریز شده است که 

باقی است که او می تواند  برای کارگر نقش درآمد دارد. این درآمد تا زمانی برای کارگر

و امکان آن را دارد که نیروی کارش را به سرمایه دار بفروشد. کاالی کارگر یعنی نیروی 

کار فقط هنگامی به مثابه کاال عمل می نماید که در پیکر سرمایه تجسم یابد و به کار 

یت آنها را از افتد. در اینجا روندهای متنوعی از تولید و دَوَران به هم می آویزند که اسم

 هم جدا نمی سازد. 

پولی که سرمایه دار به خرید نیروی کار اختصاص می دهد، خرج نشده بلکه با  :اوالً

سرمایه است. اما آنچه در این حد انجام  –هدف ارزش افزائی پیش ریز شده و لذا پول 

 یافته فقط یک مبادله است و الجرم به حوزه دَوَران مربوط است. 

می شود، کارگر شکل طبیعی  روند تولیدوی کار خریداری شده جزء فعال نیر :ثانیاً

ویژه سرمایه، متفاوت با شکل طبیعی وسائل تولید یا عناصر دیگر سرمایه را پیدا می 

 کند و با صرف نیروی کارش ارزش و اضافه ارزش می آفریند.

ا جایگزین سرمایه سرمایه دار با فروش کاالهای تولید شده، جزئی از ارزش آن ر :ثالثاً

متغیر پیش ریز شده می نماید و در همین راستا موفق به خرید دوباره نیروی کار می 

 گردد. 

آن حصه از سرمایه که »اسمیت تفاوت میان مراحل باال را تمیز نمی دهد. او می گوید 

صرف تیمار کار مولد می شود، پس از آنکه در وظیفه سرمایه ای به سرمایه دار خدمت 

این حرف اشتباه است. پولی که سرمایه دار به « کند درآمدی برای کارگر می شود.می 

عنوان مزد می پردازد فقط در صورتی با وظیفه سرمایه ای به سرمایه دار خدمت می 

کند که او آن را به مثابه نیروی کار در پیکر عناصر مادی سرمایه اش به هم آمیزد و از 
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کلی سرمایه بارآور سازد. نیروی کار در دست کارگر  این طریق سرمایه اش را به طور

فقط کاال است و سرمایه نیست. پس از فروش است که سرمایه دار آن را در روند تولید 

به مثابه سرمایه به کار می گیرد. آنچه در اینجا دو نقش ایفاء می کند نیروی کار است. 

ارزش خود فروخته می شود و  به مثابه کاال در دست کارگر که مثل هر کاالی دیگر به

به عنوان سرمایه در دست سرمایه دار که هم ارزش و هم ارزش مصرفی ایجاد می نماید. 

پول نیست که دو بار عمل می کند، نیروی کار است که دو نقش را بازی می نماید. 

جزئی از سرمایه که در شکل مزد به کارگر پرداخت می شود، ارزشی است که او خود 

است. کارگر پیش از آنکه بهای نیروی کارش را دریافت دارد ارزشی بسیار بیشتر آفریده 

از آن برای سرمایه دار تولید کرده و تسلیم او نموده است. به این ترتیب از یک سو، 

خرید و فروش نیروی کار، جایگاه نیروی کار را به مثابه عنصری از سرمایه تثبیت می 

سرمایه متغیر همتراز بهای نیروی کارش را تولید  ستمراًمکند، آنسان که کارگر با کارش 

می کند و تحویل سرمایه دار می دهد. از سوی دیگر فروش دائمی نیروی کار منبع 

حفظ زندگی کارگر می شود و چنان می نماید که درآمدی برای گذران وی است. معنای 

تصاحب ارزش هائی است که تحت تأثیر فروش تکراری و پیوسته  صرفاًدرآمد در اینجا 

نیروی کار قرار دارد. این ارزشها فقط در خدمت بازتولید مدام کاالئی هستند )نیروی 

جزء ارزشی محصول تولید شده توسط » کار( که باید فروخته شود. اسمیت می گوید:

این حرف غلط نیست « شودکارگر که مزد او می گردد، به منبع درآمد وی تبدیل می 

ماهیت یا مقدار این بخش از ارزش کاالئی را تغییر نمی دهد. ارزش  مطلقاًاما این امر 

الزم مورد نیاز بازتولیدش تعیین  اجتماعاًنیروی کار مانند هر کاالی دیگر با مقدار کار 

خود می شود. ارزشی که در همان حال می تواند نام منبع درآمدی برای کارگر را به 

گیرد. مشکل در این نامگذاری نیست. یک معضل بسیار بارز آدام اسمیت در شناخت 

وی از درآمد و رابطه درآمد با ارزش کاالهای تولید شده توسط کارگران ریشه دارد. او 
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غلط پای می فشارد که گویا ارزش کاالهای جدید حاصل کار و استثمار  کامالًبر این باور 

زد و اضافه ارزش، یا درآمد کارگر و ارزش اضافی سرمایه دار اعم توده کارگر نیست که م

از سود و بهره زمین را تشکیل می دهد، بالعکس درآمد است که کل ارزش کاالهای 

تولید شده توسط کارگران را تشکیل می دهد!! استنباطی که از همه لحاظ نادرست 

 . است. این فقط اولی است که تشکیل دهنده دومی ها می باشد

اسمیت حجم آنچه را که درآمد کارگر می نامد به جای آنکه سهمی از ارزش کاالهای 

معکوس نظر می اندازد. او درآمد را تشکیل  کامالًتولید شده توسط وی بیند به شکل 

دهنده ارزش کاالهائی می بیند که کارگر خلق نموده است!! اما واقعیت چیز دیگری 

لید شده است که حجم درآمد کارگر را تعیین می است، سهمی از ارزش های جدید تو

کند، عکس آن صادق نیست. شالوده تعیین مزد کارگر نیز همان گونه که تصریح شد، 

کار اجتماعی الزم برای  صرفاً نسبت معینی از حاصل کار و تولید وی نمی باشد، بلکه 

روی کار ضروری و بازتولید نیروی کار یا بهای کاالهائی است که برای بازتولید این نی

 حیاتی هستند. 

خالصه کنیم، اسمیت به غلط می پندارد که بهای هر کاال یا کل محصول اجتماعی 

ساالنه مرکب از مزد، سود، بهره است، این تصور بی پایه او را به سمتی می راند که 

ارزش کاال را در حاصل جمع مزد و ارزش اضافی خالصه کند. قادر به شناخت سرچشمه 

ی اضافه ارزش نیست و بخش متغیر سرمایه را یگانه منشأ آن نمی بیند. بالعکس واقع

اختصاص یک جزء سرمایه به خرید نیروی کار یا همان سرمایه متغیر را موجب تغییر 

کل سرمایه به سرمایه مولد صنعتی و تبدیل تمامی اجزاء سرمایه به تولید کننده اضافه 

سود و بهره او را بر آن بر متشکل شدن ارزش از مزد، ارزش می انگارد!!! نظریه وی دائر 

رمایه داران، که کل محصول ساالنه کار را مزد کارگران و سود و بهره سمی دارد 

در همین راستا و زیر فشار همین خطای فاحش، برای مشاغل مختلف، زمینداران پندارد. 
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نها را سرچشمه درآمدها را گم کند و خود آ منشأنقش سرچشمه ارزش قائل گردد، 

سال جاری  ارزش –محصول را از  ارزش محصوالت ساالنهارزش ها بیند!!. اسمیت 

عاجز می  کار، مجرد و مشخص متمایز نمی سازد!! از عهده شناخت خصلت دو گانه

شکل  صرفاً کار مشخصآفریننده کل ارزشها است و  کار مجردیابد که  ماند. در نمی

سودمندی کاال را بیان می دارد. او در ورطه این آشفته فکری های خاص طبقاتی و 

ندیدن مسائل بسیار مهم دیگر است که موفق به رؤیت انتقال ارزشهای پیشین به فراورده 

های جدید در فرایند تولید، چگونگی انتقال و حفظ این ارزشها و تأثیر آنها بر ارزش 

را تمیز مراحل گردش و تولید سرمایه  اسمیت تفاوت میان کاالهای تازه نمی شود.

فاز خرید نیروی کار را که جزئی از پویه دَوَران است از فاز مصرف نیروی کار  نمی دهد.

در حلقه تولید که روند آفرینش اضافه ارزش است فرق نمی گذارد. وقتی از درآمد کارگر 

به جای آنکه دومی را تشکیل دهنده و ارزش های تولید شده ساالنه توسط او می گوید 

الزم یا بهای  اجتماعاًاولی بیند راه عکس پیش می گیرد. بهای نیروی کار را با ارزش کار 

وسائل زندگی مورد نیاز بازتولیدش توضیح نمی دهد، به جای آن، به درآمد می آویزد، 

تجزیه نمی کند.  «!درآمدها»ارزش های تولیدی ساالنه را به مزدها و اضافه ارزش ها یا 

دومی ها را تشکیل دهنده کل ارزش های تولیدی ساالنه تلقی می کند. اسمیت راه 

 درست شناخت سرمایه داری را با گمراهه جایگزین می سازد.

     

 متأخرین و میراث داران آدام اسمیت

 شواهد بانگ می زنند که او نیز تکرار کننده نظرات اسمیت است. به این بخشریکاردو: 

 از گفته های وی نگاه کنیم. 

باید این موضوع درک شود که تمامی تولید یک کشور مصرف می گردد. اما تفاوت »

بزرگی است که محصوالت مذکور توسط افراد تولید کننده ارزش مصرف شوند یا کسانی 
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که فاقد هر گونه نقش در ارزش آفرینی هستند. وقتی می گوئیم درآمد پس انداز و به 

اضافه می شود منظور آنست که بخشی از درآمد افزوده شده به سرمایه، توسط سرمایه 

   « کارگران مولد به جای کارگران غیرمولد مصرف گردیده است

ریکاردو نظریه تجزیه بهای کاال به مزد و ارزش اضافی را قبول می کند، اختالفاتش با 

او اجاره زمین را از لیست اجزای ضروری  – 1اسمیت در موارد زیر قابل تلخیص است. 

بهای کاال را به همان سرمایه متغیر و ارزش  – 2سازنده اضافه ارزش حذف می کند. 

اضافی تجزیه می نماید. عالوه بر آن برای محاسبه مقدار ارزش، بر خالف اسمیت از 

 رد. جمع کردن مزد و اضافه ارزش آغاز نمی کند، خود ارزش را نقطه عزیمت می گی

به ریکاردو انتقاد می کند که محصول را فقط به مزد و سود تقسیم می کند و « رمزی»

جایگزینی سرمایه استوار را به فراموشی می سپارد. آنچه رمزی در اینجا می بیند و آن 

 را سرمایه استوار می نامد در واقع نه بخش فیکس سرمایه، که کل سرمایه ثابت است. 

ارزش همه  »ای مخمصه ها راحت می کند. با فراغ بال می گوید  خود را از پاره« سه»

ارزش  »او ادامه می دهد که « محصوالت به صورت درآمد در جامعه تقسیم گشته است

، «کل هر محصول از سودهای مالکان زمین، سرمایه داران و صنعتگران تشکیل می شود

ن این احکام نتیجه می دستمزد را سود صنعتگر می نامد، او از کنار هم چید« سه»

 گیرد که درآمد جامعه معادل ارزش ناخالصی است که تولید شده است. 

نظریات اسمیت را می پذیرد « استورش»را از آن خود می کند. « سه»کشف « پرودون»

خرده می گیرد که آن نظرات را درست و دقیق به کار نگرفته است. او می « سه»و به 

مد ملت برابر با محصول ناخالص است، هیچ سرمایه ای اگر قبول شود که درآ»گوید 

)هیچ سرمایه ثابتی( را نباید از آن کسر کرد. در این صورت چنین ملتی می تواند تمام 

ارزش محصول ساالنه خود را به طور غیرمولد مصرف کند، بدون آنکه هیچ خللی به 

شکیل می دهند هیچ آینده خود وارد نماید. محصوالتی که سرمایه ثابت یک ملت را ت
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سکوت می کند که چگونه وجود این جزء ثابت سرمایه « سه»، «گاه مصرف پذیر نیستند

کاال را فقط دستمزد و اضافه  –با تحلیل اسمیتی تطابق می یابد!! تحلیلی که ارزش 

 ارزش می بیند و هیچ سرمایه ثابتی را وارد محاسبه نمی سازد. 

دقیقی ندارد و هیچ نظر روشنی بیان ننموده  در این رابطه هیچ بحث« سیسموندی»

 است.

می کوشند تا از نگرش اسمیتی گامی به جلو بردارند. ناکامی « بارتون، رمزی و شربولیه»

آنها در این است که از پیش موضوع را یکسویه نظر می اندازند، تفاوت میان ارزش 

 از هم جدا نمی کنند.  سرمایه ثابت و متغیر را با فرق میان سرمایه استوار و گردان

ارث اسمیت را ارج می گذارد و نظراتش را تکرار می نماید. نتیجه « جان استوارت میل»

آنکه آشفته بینی های اسمیتی به بقای خود ادامه داده است و دگم های او همچنان 

 اصول ایمان متعبدان اقتصاد سیاسی است. 
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 بازتولید ساده: 20فصل 

 طرح مسأله –1

محصول ساالنه مرکب از هر دو بخش محصول اجتماعی است. بخشی که جایگزین 

سرمایه می شود )بازتولید اجتماعی( و بخشی دیگر که توسط طبقه کارگر و سرمایه دار 

به مصرف می رسد. به تعبیر دیگر، محصول ساالنه مشتمل بر هر دو جزء مصرف مولد 

ساده اختصاص دارد و ما این واکاوی را از  و نامولد است. فصل حاضر به بررسی بازتولید

کاال... روند تولید..... کاال سرمایه، همراه با  –پول  –سرمایه کاالئی شکل گردش: 

 الزاماً شروع می کنیم. در این دَوَران ، تکلیف پدیده مصرف  پول و کاالی اضافه شده

فقط از ارزش سرمایه  'Cاست. سرمایه کاالئی   C'=C+c تعیین می شود، زیرا آغازگاه،

تشکیل نمی شود، بلکه اضافه ارزش را نیز در بر می گیرد. مصرف فردی   ثابت و متغیر

 و مولد هر دو، در این حیطه موضوع واکاوی هستند. در دورپیمائیهای 

 P…C'-M'-C…P   وM-C…P…C'-M'  حرکت سرمایه نقطه شروع و فرجام است

مهم، مستقیم و مقدم در کندوکاو این است و الجرم شامل مصرف هم می شود. پرسش 

سرمایه مصرف شده در تولید ساالنه چگونه جایگزین می گردد و درهم  –که ارزش 

تنیدگی این جایگزینی، با ارزش اضافی سرمایه داران و دستمزد کارگران چگونه است. 

 فراموش نکنیم که تمرکز گفتگوی ما بر روی بازتولید ساده است.

  

 دو بخش تولید اجتماعی  –2

 کل محصول اجتماعی و لذا کل تولید جامعه به دو بخش زیر تقسیم می گردد.  

کاالهائی که برحسب جنس خود، به مصرف مولد می رسند، یا  وسائل تولید: –اول 

 ظرفیت ایفای این نقش را دارند.
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سرمایه داران : کل کاالهائی که بنا بر خواص خود مورد مصرف وسائل مصرف –دوم 

 و کارگران قرار می گیرند.

در هر کدام از دو بخش باال کل حوزه های تولید که به آن تعلق دارند یک شاخه 

سراسری تولید به حساب می آیند. هر دو بخش در مجموع سرمایه اجتماعی را تشکیل 

 می دهند. سرمایه درون هر بخش مرکب از دو جزء مختلف است. 

ارزش نیروی کار اجتماعی هر بخش یا کار زنده ای که توسط سرمایه سرمایه متغیر:  – 1

 در آنجا استثمار می شود.

سرمایه ثابت: ارزش کل وسائل تولید که هر بخش به کار می افتد. این سرمایه به  – 2

سهم خود مرکب از اجزاء استوار مانند ساختمان یا ماشین آالت و بخش گردشی سرمایه 

ام، وسائل کمکی و کاالهای نیم ساخته است.  ارزش کل محصول ثابت از قبیل مواد خ

ساالنه در هر یک از دو بخش شامل دو جزء است. جزئی که تجسم سرمایه ثابت مصرف 

ارزش  صرفاًشده در تولید محصول است، خالق یا حامل هیچ ارزش تازه ای نیست و 

النه یا کار کل کارگران خود را به فراورده جدید منتقل می کند. جزء دوم توسط کار سا

مورد استثمار هربخش تولید می گردد. از این جزء، یک بخش صرف جایگزینی سرمایه 

متغیر پرداخت شده می شود و بخش دیگر ارزش اضافی سرمایه دار است. کل محصول 

ساالنه هر کدام از بخش ها به ارزش منتقل شده از سرمایه ثابت + سرمایه متغیر+ اضافه 

تقسیم است. از سرمایه ثابتی که در تولید محصول اجتماعی ساالنه به کار  ارزش قابل

مصرف می شوند و  تماماًساخته د خام، وسائل کمکی و کاالهای نیمگرفته می شود، موا

ارزش خود را به محصول جدید منتقل می سازند، اما در مورد سرمایه استوار چنین 

ه صورت استهالک وارد ترکیب محصول نیست. در هر دور واگرد فقط جزئی از آن ب

ساالنه می شود و ارزش خود را به محصول منتقل می کند. برای بررسی بازتولید ساده، 
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و نرخ ارزش  M، اضافه ارزشV، سرمایه متغیرCما از همان اسامی سرمایه ثابت 

 استفاده می کنیم. ارقام بیانگر میلیون پوند استرلینگ خواهند بود.    M/ V*100اضافی

 الف. تولید وسائل تولید 

و نرخ اضافه  V  1000و C 4000میلیون پوند مرکب از   5000سرمایه ای به میزان 

 درصد را مورد نظر قرار دهیم. محصول کاالئی آن عبارت از:  100ارزشی برابر با 

+1000 M = 6000 4000 C+1000 V  .است که در شکل وسائل تولید موجود است 

 ب. تولید وسائل مصرفی

 C  2000میلیون پوند سر و کار داریم که از 2500در اینجا هم با سرمایه ای به مبلغ 

 کاالئی آن مرکب از تشکیل گردیده است و محصول V  500و

 2000 C+500 V + 500 M = 3000   در شکل وسائل مصرفی وجود دارد. به این

 ترتیب کل محصول کاالئی ساالنه به شرح زیر خواهد بود. 

 C+1000 V+ 1000 M = 6000 4000وسائل تولید:  – 1

   C+500 V+500 M = 3000 2000وسائل مصرفی:  – 2

است. یادآوری کنیم که سرمایه استوار حاضر در فرایند تولید  9000کل ارزش محصول 

و جزئی از آن که به صورت استهالک وارد محصول می گردد را آگاهانه کنار نهاده ایم. 

تمرکز محاسبات ما بر بازتولید ساده است. شکلی از بازتولید که در آن کل ارزش اضافی 

گردش پولی واسط معامالت را هم چشم پوشی می  فعالً حالت مصرف غیرمولد دارد. 

نکته مهم قابل تعمق  3ا می پردازیم. در این رابطه کنیم و فقط به خود داد و ستده

 است

یا بخش تولید وسائل  2در بخش  500و ارزش اضافی تولید شده  500دستمزد  اول:

مصرف، به این دلیل که وسائل مصرفی هستند توسط خود کارگران و سرمایه داران این 

 می گردند.  بخش به مصرف می رسند، به بیان دیگر به محصول تبدیل شده و حذف
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که به صورت وسائل  1تولید شده در بخش 1000و ارزش اضافی  1000دستمزد  دوم:

اختصاص می  2تولید در این بخش تهیه شده اند  به خرید وسائل مصرفی از بخش 

سرمایه این بخش که کاالهای مصرفی هستند، رد و  2000یابد. این اقالم با جزء ثابت 

 د. بدل شده و از دور خارج می شو

است. این رقم مرکب از وسائل  1سرمایه ثابت بخش  4000آنچه باقی می ماند  سوم:

می تواند به مصرف رسد. در مبادله متقابل میان  1تولید است که فقط در همین بخش 

و  500سرمایه داران این بخش سامان می پذیرد. درست به همان گونه که دستمزد 

 درون همان بخش تسویه و تعیین تکلیف شد.در  2مربوط به بخش  500اضافه ارزش 

  

در مقابل  1مبادله بین دو بخش: دستمزدها و اضافه ارزش های بخش  – 3

  2سرمایه ثابت بخش 

در شکل وسائل تولید با سرمایه ثابت  1بخش  1000و ارزش اضافی  1000دستمزد 

سرمایه  2که شکل مصرفی دارد مبادله می شود. سرمایه داران بخش  2بخش  2000

واحدی خود را که در شکل کاالهای مصرفی است با وسائل تولید مورد نیاز  2000ثابت 

و ستد می کنند و در این گذر جزء  داد 1تشکیل دهنده سرمایه ثابت خود در بخش 

برابر  1ثابت سرمایه خویش را آماده ارزش افزائی می سازند. همزمان کارگران بخش

مزدهای خود و سرمایه داران این بخش برابر اضافه ارزش های خود کاالهای مصرفی از 

ین دریافت می کنند. مبادله با پول انجام می شود. گردش پول اینجا اهمیت تعی 2بخش 

کننده دارد. مزدهای کارگران هر دو بخش باید به شکل پولی پرداخت گردد. روند وقوع 

 داد و ستدها به شرح زیر است. 

میلیون پوند استرلینگ دستمزد به کارگران  1000صاحبان سرمایه،  1در بخش  اول:

ه داران به سراغ سرمای ارزش پولیپرداخت کرده اند. کارگران با این مزدها یا این مقدار 
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، تولید کنندگان وسائل مصرف می روند، به همین میزان، مایحتاج معیشتی 2بخش 

به پول تبدیل  2خریداری می کنند و در این راستا نیمی از جزء ثابت سرمایه بخش 

میلیون  1000مقدار پول دریافتی  2می شود. در پی این اقدام، سرمایه داران بخش 

می کنند. تا اینجا و  1مورد احتیاج خویش از بخش پوند را صرف خرید وسائل تولید 

که به عنوان  1میلیون پوند بخش  1000در دل این داد و ستد، ارزش سرمایه متغیر 

جزئی از محصول ساالنه این بخش در شکل وسائل تولید وجود داشت به پول تبدیل 

سرمایه می گردد و امکان می یابد که در دست سرمایه داران همین بخش به عنوان 

 پولی عمل نماید و صرف خرید مجدد نیروی کار شود. 

است. این جزء هم می تواند  1حال نوبت جزء ارزش اضافی سرمایه کاالئی بخش  دوم:

مبادله شود. این مبادله به نوبه خود  2میلیون پوند دیگر سرمایه ثابت بخش  1000با 

ف پرداخت گردد. فرض ما این نیازمند پول است و پول الزم می تواند از راههای مختل

فراهم  1و نیم دیگر را سرمایه داران بخش  2است که نیمی از آن را سرمایه داران بخش 

 می نمایند. در این صورت: 

میلیون پوند فراهم شده خود را صرف خرید وسائل تولید می کند  500مبلغ  2بخش 

فه ارزش و به صورت جزئی میلیون پوند وسائل تولیدی را که در شکل اضا 500و با این 

است خریداری می نماید. به این  1 از محصول سالیان، در دست سرمایه داران بخش

 2میلیون پوند دیگر از سرمایه ثابت بخش  500ترتیب در جریان انجام این معامله، 

میلیون پوند دیگر زیرا به خاطر داریم که پیش تر،  500جایگزین می شود. می گوئیم 

و در پروسه خرید وسائل مصرف از  1ن پوند آن توسط مزد کارگران بخش میلیو 1000

 2جبران گردیده بود، در نتیجه تا این جا سه چهارم سرمایه ثابت بخش  2بخش 

نیز نیمی از اضافه  1جایگزین شده و سامان یافته است. همزمان سرمایه داران بخش 

 ارزش خود را محقق و به پول تبدیل کرده اند.  
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میلیون پوند دریافتی از بخش  500،  مبلغ 1بعدی آن است که سرمایه داران بخش گام 

 2را به خرید وسائل مصرفی از همان بخش اختصاص می دهند، با این کار بخش  2

میلیون پوند دیگر از بخش ثابت سرمایه اش را، در شکل محصول مصرفی  500معادل 

به چنگ  مجدداًمیلیون پوند را  500می فروشد و در همین راستا  1ساالنه، به بخش 

به اندازه آن، وسائل تولید از بخش  متعاقباً می آورد یا به تعبیر دیگر بازیافت می کند. 

واحد سرمایه ثابت خود را جایگزین می  2000خریداری می کند و به این ترتیب کل  1

زء دیگری از نیز امکان می دهد تا ج 1سازد. داد و ستد اخیر، به سرمایه داران بخش 

میلیون پوند باقی مانده اضافه ارزش ها  500محصول ساالنه خویش را که ما به ازاء 

 است به پول تبدیل نمایند و در واقع محقق گردانند. 

میلیون  2000کل  2مهم و قابل توجه است آن است که بخش  کامالًآنچه در این جا 

پوند سرمایه ثابت خود را که در شکل کاالهای مصرفی و جزء اصلی محصول ساالنه این 

بخش بود، مجدد به وسائل تولید مورد نیاز خود تبدیل نموده است. عالوه بر آن، کل 

ن سرمایه گذاری ها و برای میلیون پوندی را هم که به صورت دست مایه جدا از ای 500

حل مشکالت موجود پولی، وارد پویه گردش ساخته بود، تأمین نموده یا بازیافت کرده 

نیز صادق است. این بخش نیز  1است. همین موضوع به گونه ای دیگر در مورد بخش 

نه فقط سرمایه متغیر خود را که در شکل وسائل تولید بود، با وسائل مصرفی مبادله 

میلیون پوند دست مایه تزریق شده به پروسه گردش را نیز بازیافت  500ت که کرده اس

نموده است. مرور آنچه تا این جا گفتیم در همان حال این را هم روشن می سازد که 

سرمایه ای بود که باید به شکل پول وارد چرخه دَوَران  -تحقق کل فرایند نیازمند ارزش 

هر دو بخش تهیه و پرداخت شد، اما آنها همان گونه شود. این پول توسط سرمایه داران 

این پول را به تمام و کمال دریافت کردند. به بیان دیگر سرمایه  مجدداًکه شاهد بودیم 

داران هر دو بخش در این بازتولید ساده، بر سرمایه خود نیافزودند اما هیچ ریالی هم از 
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ا حجم بزرگی اضافه ارزش به چنگ آن کاسته نشد. این نکته را هم فراموش نکنیم، آنه

 آوردند که صرف معاش، رفاه، تجمل و خوشگذرانی خود کردند. 

  

        2مبادله درون بخش –4

  وسائل معاش الزم و تجملی

با دستمزدهای  2موضوع بررسی ما است، کارگران بخش  فعالً در بازتولید ساده که 

از وسائل مصرفی و مایحتاج معیشتی را که خودشان در همین  بخشیدریافتی خویش 

بخش تولید کرده اند، خریداری می نمایند. محصول کار آنان اکنون در تصاحب طبقه 

سرمایه دار است و کارگران فقط به اندازه مزدی که گرفته اند، یک بخش این کاالها و 

داران با فروش این بخش از اقالم مصرفی را از طبقه سرمایه دار می خرند. سرمایه 

محصول کار و استثمار کارگران، به خود آنان، سرمایه متغیری را که در شکل دستمزد 

پرداخت کرده بودند، به طور کامل بازیافت می کنند. آنچه در این گذر اتفاق افتاده، این 

است که کارگران انبوهی محصول تولید کرده اند، کل این محصول به مالکیت طبقه 

بهای بازتولید نیروی کارشان را  صرفاً رمایه دار در آمده است. تولید کنندگان کارگر س

زیر نام مزد و در شکل پول دریافت نموده اند و حال با همین مزد و به اندازه آن، جزئی 

از محصول کار خود را که در تملک سرمایه داران است می خرند. صاحبان سرمایه با 

تصاحب کرده، کل دستمزدی را که پرداخته بودند بازیافت فروش این جزء از محصول 

می کنند. به بیان دیگر تمامی سرمایه متغیر خود را از نو به دست می آورند. بخش 

مرکب از شاخه های فراوان و گوناگون صنعت  2تولید وسائل مصرفی یا همان بخش 

 تند. است، اما کل این شاخه ها به دو عمده به شرح زیر قابل تقسیم هس

شاخه تولید وسائل ضروری مصرفی. شاخه ای که محصوالت معیشتی و مایحتاج  الف:

حیاتی طبقه کارگر و در همان حال کاالهای مصرفی مورد نیاز سرمایه داران را تولید 
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می نماید. نیاز به توضیح نیست که وقتی از احتیاجات زندگی در قلمرو هستی سرمایه 

صحبت می کنیم مفید و مضر بودن آن برای انسان هیچ  یا گستره تولید سرمایه داری

محلی از اعراب ندارد. این کاالها می توانند افیون و سموم مهلک باشند یا اینکه در شکل 

 نان و دارو تولید شوند. 

شاخه تولید وسائل مصرفی تجملی که یک جزء از مصرف طبقه سرمایه دار را تولید  ب:

ان را ر آنها بخشی از اضافه ارزش حاصل استثمار کارگرمی کند و سرمایه داران خریدا

. کارگران توان خرید آنها را ندارند. بر همین اساس، به این کار اختصاص می دهند

در  مستقیماًسرمایه متغیر یا دستمزدهای پرداخت شده، در هر دو شاخه این بخش، 

الف که تولید کننده وسائل مصرفی ضروری و حیاتی  2شکل پول به سرمایه داران بخش 

هستند برگردانده می شود، همان گونه که گفته شد، کارگران قادر به خرید زینت آالت 

یا وسائل تجملی نیستند، آنها کل مزدشان را صرف خرید مایحتاج اضطراری معیشتی 

ب وضع متفاوت است. در  2اما در مورد بخش کنند.  سرمایه داران شاخه الف میاز 

وسائل تجملی است و سامان پذیری آن نیازمند داد و  تماماًارزش،  –اینجا محصول 

میلیون  500میلیون پوند سرمایه متغیر و  500ستدهای دیگر است. فرض کنیم که 

 ردد.، به شرح زیر میان دو شاخه این بخش توزیع گ2پوند اضافه ارزش کل بخش 

میلیون پوند اضافه ارزش سرمایه  400میلیون پوند مزد کارگران و  400 شاخه الف:

 میلیون پوند.  800 جمعاًداران 

میلیون پوند اضافه ارزش صاحبان  100میلیون پوند مزد کارگران،  100 شاخه ب:

 میلیون پوند. 200سرمایه، کال 

د، آنها این پول را به سرمایه میلیون پوند دستمزد گرفته ان 100 ،کارگران شاخه ب

میلیون پوند کاالی مصرفی ضروری از  100داران شاخه الف می دهند و در قبال آن 

سرمایه داران مذکور )شاخه الف( دریافت می دارند. در این گذر از یک سو سرمایه متغیر 
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 100شاخه ب به این شاخه باز می گردد و از سوی دیگر سرمایه داران شاخه الف به 

 400 قبالًمیلیون پوند کاالهای تجملی دست می یابند. سرمایه داران اخیر )شاخه الف( 

میلیون پوند دستمزد به کارگران این شاخه پرداخت کرده اند، آنها با فروش کاالهائی 

میلیون پوند را هم  400که همین کارگران تولید کرده اند، به خود آنها، تمامی این 

 بازیافت می کنند. 

ینجا تکلیف سرمایه متغیر هر دو شاخه روشن شده است، به جستجوی سرنوشت تا ا

اضافه ارزشها پردازیم. فرض کنیم که سرمایه داران هر دو شاخه الف و ب، درآمدهای 

خود یا همان اضافه ارزش ها را، به نسبتهای مساوی میان کاالهای مصرفی ضروری و 

میلیون پوند اضافه ارزش ها را به  400م از هر کدام سه پنج مثالً تجملی توزیع نمایند. 

احتیاجات ضروری و دو پنجم را به کاالهای تجملی اختصاص دهند. در این صورت 

میلیون پوند را صرف وسائل مصرفی ضروری می کنند و  240سرمایه داران شاخه الف 

 میلیون پوند را به اشیاء تجملی تخصیص می دهند. سرمایه داران شاخه ب نیز 160

میلیون پوند را خرج کاالهای تجملی  40میلیون پوند را هزینه وسائل ضروری و  60

می کنند. با کدام مبادله ها این سامان پذیری انجام می گیرد؟ ماجرا این گونه است که 

 40میلیون پوند محصول تجملی این شاخه، به اندازه  100سرمایه داران ب از کل 

میلیون پوند را به سرمایه داران الف  60ند و معادل میلیون پوند را خود مصرف می کن

 می دهند تا در ازاء آن کاالهای مصرفی دریافت دارند. 

 و شاخه های دوگانه آن خواهیم داشت:  2به این ترتیب برای کل بخش 

 واحد اضافه ارزش الف 400واحد سرمایه متغیر و  400

 + 

 واحد اضافه ارزش ب 100واحد سرمایه متغیر و  100 

-------------------------------------------------------- 

 میلیون پوند 1000
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 500واحد سرمایه متغیر الف، در ازاء  400واحد اضافه ارزش و  100در این میان: 

  واحد سرمایه متغیر الف + ب،

 100واحد اضافه ارزش ب +  100ب در برابر واحد اضافه ارزش الف و  500همزمان 

مبادله می شوند. به این  واحد اضافه ارزش الف، 300واحد سرمایه متغیر ب + 

 میلیون پوند پروسه تحقق خود را طی می کند.  1000ترتیب کل  

اگر بازتولید را با همین نسبت ها، با محاسبه سرمایه ثابت هر دو شاخه دنبال کنیم آنگاه 

 خواهیم داشت.  2بخش  برای کل

 جمعاً ارزش اضافی،  400سرمایه متغیر +  400سرمایه ثابت +  1600:   شاخه الف

 میلیون پوند  2400

 جمعاً ارزش اضافی،  100سرمایه متغیر +  100سرمایه ثابت +  400:     شاخه ب

 میلیون پوند  600

 500یر + سرمایه متغ 500سرمایه ثابت +  2000و به عنوان حاصل جمع کل: 

 میلیون پوند  3000 =ارزش اضافی 

اتفاق افتاده است، به سراغ کل مبادالت  2حال با تعیین تکلیف آنچه در داخل بخش 

در پویه بازتولید ساده سرمایه داری برویم. در این رابطه شاهد  2و  1میان بخش های 

 وقوع داد و ستدهای زیر خواهیم بود.

محصول جدید ساالنه )سرمایه متغیر و اضافه ارزش( که به صورت وسائل  –ارزش  – 1

، بازتولید شده است، برابر با ارزش سرمایه ثابت موجود در محصول 1تولید در بخش 

قادر به جایگزین  2می باشد. اگر اولی کوچکتر از دومی گردد، بخش  2ساالنه بخش 

مقداری از آن مصرف نشده باقی می  کردن سرمایه ثابت خود نیست. اگر بزرگتر باشد،

 ماند. در هر دو حالت، فرض بازتولید ساده بر هم می ریزد. 
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در محصول ساالنه بخش تولید وسائل مصرف، سرمایه متغیر پرداخت شده به  – 2

کارگران تولید کننده اشیاء تجملی فقط به اندازه ارزش خود، با اضافه ارزش سرمایه 

مصرفی الزم مبادله می گردد، اما با همین مبادله است که  داران تولید کننده وسائل

سرمایه متغیر پرداخت شده سرمایه داران تولید کننده اشیاء تجملی به آنها باز می گردد 

محقق می شود. پس از این داد و ستد  2و سامان پذیری کل سرمایه متغیر بخش 

ستند. سرمایه داران واحد سرمایه متغیر خود ه 100سرمایه داران شاخه ب صاحب 

واحد کاالهای مصرفی معیشتی به کارگران همین شاخه  400شاخه الف نیز با فروش 

واحد اضافه  500سرمایه متغیر خود را پس می گیرند. کل سرمایه داران دو شاخه هم 

 ارزش خود را تصاحب می کنند.  

مایه متغیر این مصرف اشیاء تجملی را کاهش می دهد. بازتبدیل سر موقتاً هر بحرانی

شاخه به سرمایه پولی را دچار تأخیر می کند. اخراج کارگران این قلمرو نیز بر وخامت 

اوضاع می افزاید. ظهور این شرایط و گسترش آن به کسادی بازار فروش کاالها بر روی 

 روند تولید سرمایه نیز تأثیر می گذارد. 

د ساده و چگونگی مبادله میان دو مارکس در اینجا ضمن تشریح فرایند بازتولیتوضیح: 

بخش اساسی تولید سرمایه داری، به درستی، با تمامی دقت الزم، بدون اینکه هیچ 

جائی برای هیچ نوع مغلطه و تعبیر سوء باقی گذارد از تأثیر بحران بر روند گردش یا 

مبادله محصوالت دو بخش در بازتولید ساده و به طور مشخص حوزه های تولید اشیاء 

دقیق تر بگوئیم، مارکس در اینجا، در این بحث معین،  تجملی سخن به میان می آرد.

به هیچ وجه از ریشه بحران، از منشأ و زمینه های واقعی ظهور بحران صحبت نمی کند. 

بالعکس از عوارض و تأثیرات آن بر پروسه گردش سرمایه و مبادله میان بخش ها  کامالً 

نظریه پردازان »، اما خیلی ها از جمله شمار کثیری از می گوید. سخن مارکس این است

از  باژگون کامالًبه ویژه در انترناسیونال دوم، با برداشت «! شهیر مارکسیست
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کالبدشکافی مارکسی روند سامان پذیری سرمایه و داد و ستد میان دو بخش اساسی 

بحران ها از بطن تولید سرمایه داری چنین استنباط و سپس القاء کرده اند که گویا  

پروسه گردش سرمایه بر می خیزند!! گویا کاهش شمار مشتریان و مصرف کنندگان 

کاالها یا افت قدرت خرید توده های کارگر است که سلسله جنبان طغیان بحران ها می 

گردند!! گویا نامتوازنی رشد انباشت در بخش های اساسی تولید سرمایه و اختالل در 

ایه است که بحران را می زاید، می پرورد و به طغیان می اندازد!!! پویه دورپیمائی سرم

انگاره هائی که همه و هر کدام بیش از دیگری بی بنیاد و گمراه کننده اند. همواره، در 

همه ادوار، اما بیش از همیشه در دوره های اخیر، با تشدید انفجارآمیز بحرانها و گسترش 

تی سرمایه، توسط بورژوازی چپ نمای جهانی بی سابقه سرچشمه ظهور آنها در هس

 جنجال گردیده است. 

افراشتن بیرق عدالت طلبی کاپیتالیستی!!، نهضت جلوگیری عقالنی از تعمیق شکاف 

طبقاتی!! شِکوِه مسیحائی از نزول سهم کارگران و افزایش سهم سرمایه داران در تولید 

چالش بشردوستانه افت  ناخالص ساالنه، حتی کمپین های حزبی و اتحادیه ای

دستمزدها که از اواخر سده پیش تا امروز زیر بیرق های مختلف راه افتاده است، همه 

ها در مورد بحران سرمایه داری را بر پیشانی  هر همین وارونه پردازیو همه به نوعی، مُ

 خود حک دارند. مشکل آنان نه فقر، فالکت، گورخوابی، تباهی، بی بهداشتی، بی داروئی

و سیه روزی های دیگر طبقه کارگر که یافتن راهی برای مقابله با اوجگیری بحرانهای 

سرشتی سرمایه است. تصور نظریه پردازان، بانیان و پرچمداران این کمپین ها آنست 

که رشد سرطانی بیکاری، تنزل روزافزون دستمزدهای واقعی، کاهش طوفانی توان خرید 

می نامند، ریشه واقعی بروز و تشدید « صرف نامکفیم»کارگران و در یک کالم آنچه 

ها است، اگر سرمایه داران کمی رحم کنند، دیگ بخشایش خود را جوش اندازند،  بحران

کارگران کمتری را اخراج نمایند، بیمه بیکاری را محو ننمایند، چند ریالی بر مزد توده 
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را حل می کند، رونق همه کارگر شاغل بیفزایند، سرمایه داری هم مشکل کسادی بازار 

جا را فرا می گیرد، بحران ها از توفش باز می ایستند و سرمایه داران هم با فراغ بال، 

شروع به بذل و بخشایش و افزایش مزد «!! حاتم بخشی بی کران»امنیت خاطر و 

کارگران می کنند!! در همین راستا همه جا امن و امان می گردد ، خطر طغیان توده 

سر سرمایه رفع می شود و باالخره، به عنوان آرمان بزرگ آنها، ماندگاری  کارگر از

قادر به دیدن و درک آن نیستند،  اصالًسرمایه داری هم تضمین خواهد شد!!. آنچه اینها 

تولید وسائل معاش و  اساساًریشه واقعی بحران سرمایه است. تولید سرمایه داری 

شمار مصرف کنندگان این شکل کاالها مایه مایحتاج زندگی بشر نیست که تغییر در 

است. عظیم ترین  سرمایهاشتعال آتشفشان بحران گردد!! سرمایه داری شیوه تولید 

بخش آنچه تولید می کند سرمایه است و به صورت سرمایه پیش ریز می شود. کل 

مکانیسمهای اندرونی آن بسیج هستند تا از همه راههای ممکن قدرت بارآوری کار را 

از این  دقیقاًفزایش دهند، با حداقل نیروی کار حداکثر سرمایه را تولید نمایند، بحران ا

جا، از ژرفنای همین روند می جوشد، روند تولید افراطی سرمایه و باالرفتن قهری ترکیب 

آلی سرمایه که پیشی گرفتن نرخ انباشت از نرخ تولید اضافه ارزش، سیر نزولی نرخ سود 

بحران را قهری و گریزناپذیر می سازد. بحث ما در اینجا واکاوی موضوع  و باالخره طغیان

بحران نیست. فقط به همین حد اکتفاء می کنیم تا در جای خود، در بازخوانی جلد 

 سوم سرمایه به صورت تفصیلی به آن بپردازیم.

 

 مبادله با استمداد از گردش پولی  – 5

به رغم همه بحث های باال، ما هنوز در نیمه راه بررسی پروسه سامان پذیری دو بخش 

سرمایه اجتماعی، تولید وسائل تولید و تولید وسائل مصرف هستیم. بنا بر آنچه گفته 

 شد، دَوَران میان دو بخش اصلی تولید سرمایه داری طبق نمودار زیر جریان داشته است. 
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 با داده های: 2و  1بخش های  در گردش سرمایه میان – 1

 6000 =اضافه ارزش  1000متغیر +  1000ثابت +  4000    – 1بخش 

 3000  =ارزش اضافی  500متغیر +   500+  ثابت 2000   – 2بخش 

ارزش  1000سرمایه متغیر و  1000در برابر  2سرمایه ثابت بخش  2000مبادالت میان 

را همچنان  1واحد سرمایه ثابت بخش 4000به سرانجام رسیده است.  1اضافی بخش 

را پی  2به حال خود رها می کنیم، تا سرنوشت سرمایه متغیر + ارزش اضافی بخش 

 گیریم. 

 است. الف و ببه خاطر داریم این بخش دارای دو زیرمجموعه به نام شاخه های  - 2

 ارزش اضافی( 400سرمایه متغیر +  400الف: )

+ 

 ارزش اضافی( 100سرمایه متغیر +  100ب: )

= 
 2سرمایه متغیر و ارزش اضافی بخش  2000

 در اینجا: 

واحد سرمایه متغیر الف، در درون همین شاخه گردش خود را طی می کند.  400 اول:

محصول معادل آن را از سرمایه داران شاخه  –کارگران با مزد دریافتی خویش ارزش 

 د. ای که در آن استثمار می شوند، خریداری می کنن

بنا به فرض پیشین، سرمایه داران هر دو شاخه، سه پنجم اضافه ارزش های خود  دوم:

را صرف خرید وسائل ضروری معیشتی و دو پنجم آن را صرف خرید اشیاء تجملی می 

 نمایند. 
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هزار میلیون  240بر پایه همان فرض سه پنجم اضافه ارزش شاخه الف با مبلغ  سوم:

توسط سرمایه دارانش به خرید وسائل الزم زندگی اختصاص پوند در درون همین شاخه 

 می یابد. 

دو پنجم اضافه ارزش شاخه ب هم در همین شاخه توسط سرمایه دارانش  چهارم:

 خریداری می گردد. 

هنوز اجزائی از سرمایه هر شاخه پویه سامان پذیری خود را به فرجام نرسانده  پنجم:

هزار میلیون پوند اضافه ارزش سرمایه داران باقی است. در شاخه  160اند. در شاخه الف 

هزار میلیون اضافه ارزش سرمایه داران کماکان  60هزار میلیون مزد کارگران و  100ب 

 100بادالت ادامه پیدا می کند و چنان پیش می رود که بالتکلیف مانده است. روند م

هزار میلیون پوند اضافه ارزش سرمایه داران این  60هزار میلیون پوند مزد کارگران و 

 بخش صرف خرید وسائل ضروزی زندگی از سرمایه داران شاخه الف می شود. 

 2و  1نگاه دیگری به سامان پذیری سرمایه متغیر و اضافه ارزش در دو بخش 

 سرمایه اجتماعی

1- 4000 C +1000 V+ 1000 M = 6000 

  2- 2000 C + 500 V + 500 M = 3000  

 پروسه مبادالت به شرح زیر انجام می گیرد.

لیره استرلینگ دستمزد به صورت پول به کارگران این بخش  1000، مبلغ 1بخش  – 1

 می پردازد.

لیره استرلینگ وسائل معاش از سرمایه  1000با مزد خود معادل  1کارگران بخش  – 2

 می خرند. 2داران بخش 

لیره باال وسائل تولیدی به همین میزان از سرمایه داران  1000با  2سرمایه داران  – 3

 خریداری می نمایند.  1
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زیافت کرده کل سرمایه متغیر پرداختی خود را با 1تا اینجا سرمایه داران بخش 

 اند.

لیره استرلینگ از سرمایه داران  500وسائل تولیدی به مبلغ  2سرمایه داران بخش  – 4

 می خرند.  1

لیره دریافتی را صرف خرید کاالهای  500همین  1صاحبان سرمایه در بخش  – 5

 می کنند.  2مصرفی از بخش 

خریداری می  1ه داران لیره باال وسائل تولید از سرمای 500با  2سرمایه داران  – 6

 کنند.

می  2لیره دریافتی اخیر را صرف خرید وسائل مصرفی از بخش  500 بخش یک – 7

 نماید. 

لیره استرلینگ است و در این میان  5000حاصل جمع ارزشی کل داد و ستدهای باال 

، از بیرون پروسه در ردیف چهارم این نمودار 2لیره ای که سرمایه داران بخش  500

 گردش به درون آن تزریق کردند نیز به آن ها بازگشته است. 

در مبادالت باال شاهد هستیم که حجم ارزشی معینی پول برای گردش و سامان پذیری 

انبوه محصوالت تولید شده کفاف می دهد. هر چه واگردها کوتاه تر باشند، هر چه 

باز هم پول کمتری مورد احتیاج خواهد چرخش پول در گردش سریع تر انجام گیرد، 

بود. اگر تعداد مبادالت پی در پی معلوم باشد، حاصل جمع پول مورد نیاز تابعی از 

مجموع قیمت ها یا ارزش کاالهای در گردش است. اینکه از کل ارزش ها چه مقدار 

سرمایه باشد، در این گذر بی تفاوت خواهد بود.  –اضافه ارزش و چه حجمی ارزش 

همراه با سرمایه متغیر و اضافه ارزش  2روسه سامان پذیری محصوالت ساالنه بخش پ

مبسوطی که آوردیم باالخره ره فرجام پیش می گیرد،  نسبتاًاین گونه، با شرح  1بخش 
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اما مسیر واقعی رویدادها در همان سال، سایه دو عامل را برفراز سر خود سنگین می 

 یابد.

سرمایه تجاری در نخستین ظهور خود همواره   ی و مالی:حضور سرمایه های تجار – 1

شکل پول دارد، تاجر به معنای صاحب این جزء سرمایه، تولید کننده هیچ کاالئی نیست. 

ویژه،  کامالً در مورد سرمایه مالی نیز باید گفت که با پیدایش و نقش بازی خود دخالتی 

 نعتی به نمایش می نهد.اثرگذار و رشد یابنده را در فرایند گردش سرمایه ص

اقتضای تولید سرمایه داری است که اضافه ارزش ها یک  تقسیم ارزش اضافی: – 2

جا به دست سرمایه دار صنعتی رسد، اما حکم همین شیوه تولید و جبر پویه ارزش 

افزائی سرمایه است که میان گروههای مختلف طبقه سرمایه دار تقسیم شود. بخشی به 

، نصیب مالک زمین می گردد. سهمی به صورت بهره پول توسط شکل بهره مالکانه

بانکدار، رباخوار، مؤسسات عدیده پرداخت کننده وام تصاحب می شود. پس از اینها 

نوبت به دولت و نهادهای عریض و طویل دولتی می رسد. موضوعی که در شرایط کنونی 

نگارش کتابی خاص سرمایه داری، ماجرای خاص خود را دارد و تشریح آن نیازمند 

است. جای این بحث اینجا نیست اما در چند جمله، در داربست مبحث مشخص حاضر، 

به اختصار می توان گفت که دولت به عنوان نهاد برنامه ریزی عام و سراسری سرمایه 

اجتماعی هر کشور در حوزه های گوناگون، اقتصاد، سیاست، حقوق، فرهنگ، سازمان 

یسی، نظامی، امنیتی، حقوقی، مدنی و سیاسی سرمایه علیه اعمال قهر اقتصادی، پل

قدرت تضمین کننده کاهش تا آخرین  عمالًطبقه کارگر، آری با ایفای همه این نقش ها، 

نامحدود و هر چه عظیم تر کار اضافی توده های  کامالًمرز ممکن کار الزم و افزایش 

ستا و به عنوان نهاد تنظیم کارگر به نفع طبقه سرمایه دار است. دولت در همین را

مناسبات میان بخش های مختلف سرمایه و بورژوازی جهانی، در یک کالم به عنوان 
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سرمایه تشخص یافته در ساختار نظم سیاسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، سهم غول 

 آسائی در کل اضافه ارزش های حاصل استثمار طبقه کارگر دارد. 

  

 1 بخشبازتولید سرمایه ثابت  – 6

 1، تنها جزء از محصول ساالنه دو بخش 1میلیون پوند سرمایه ثابت بخش 4000رقم 

است که هنوز باقی مانده و تعین تکلیف نگردیده است. جزئی که به لحاظ ارزشی  2و 

در این سال یا در آخرین روند واگرد، آفریده نشده است. از پیش وجود داشته و وارد 

در مثال معین ما، دوسوم از کل محصول سالیانه این بخش  این فرایند گردیده است اما

را تشکیل می دهد. تا وقتی از تک سرمایه دار حرف می زدیم روال کار آن بود که تولید 

کننده وسائل تولید، محصوالت خویش را می فروخت و کاالهای مورد نیاز خود را 

د سرمایه اجتماعی است. خریداری می کرد. االن دیگر چنین نیست. بحث بر سر بازتولی

 1کل سرمایه است که دوسوم از محصول ساالنه اش به صورت وسائل تولید در بخش 

صاحبان این محصول همگی سرمایه داران تولید کننده وسائل تولید  باقی مانده است.

هستند، سرمایه متغیر هر دو بخش به طور کامل داد و ستد شده و مدار سامان پذیری 

است. اضافه ارزش های هر دو بخش نیز پروسه بازتولید خود را پشت  خود را پیموده

کل سرمایه ثابت هم بازیافت شده و به سوی سرمایه داران  2سر نهاده اند. در بخش 

است که دوسوم محصوالتش  1مالک بازگشته است. همه اینها انجام گرفته و فقط بخش

قادر به مبادله با هیچ جزء دیگر در شکل سرمایه ثابت باقی است، جزئی از سرمایه که 

سرمایه اجتماعی نیست، زیرا همه اجزاء دیگر روند داد و ستد خود را طی نموده اند. 

میلیون پوند سرمایه ثابت  4000کل این محدودیت ها چگونگی گردش و سامان پذیری 

ن را در کالف خود پیچیده است، اما همین محدودیت ها به نوبه خود راه دَوَرا 1بخش 

 و دورپیمائی این جزء را هم مشخص و آسان کرده است. 
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باید توسط طبقه سرمایه دار مالک خود و در میان آحاد همین  1سرمایه ثابت بخش 

مالکان مبادله شود. مشابه همان وضعی که در بخش تولید وسائل مصرف شاهدش 

ن داد و ستد بودیم. در آنجا نیز سهم مهمی از محصول ساالنه در درون همان بخش معی

میلیون پوند وسائل  4000هستند که باید  1 گردید، اینجا نیز شمار کثیر سرمایه داران

تولید را میان خود مبادله کنند، آن را جایگزین جزء فرسوده و مستهلک سرمایه ثابت 

 سازند. 

توده عظیمی از وسائل تولید در شکلهای بسیار متنوع از ماشین  1سرمایه ثابت بخش 

ت یدکی، مواد خام با خواص، قطعاًو تأسیسات گرفته تا انواع کاالهای نیم ساخته، آالت 

کاربرد، جنس، نقش و کیفیت های گوناگون است که می تواند در شمار کثیر قلمروهای 

کار و تولید به کار افتد. سرمایه داران این حوزه ها، شاخه ها و زیر مجموعه ها هستند 

و جایگزینی وسائل مستعمل و فرسوده پیشین خود هستند،  که هر کدام نیازمند نوسازی

برای از سرگیری پروسه پیش ریز و بازتولید سرمایه خود به تولیدات همدیگر محتاجند 

اینجا، در این بازار  1و آماده داد و ستد محصوالت با هم می باشند. سرمایه ثابت بخش 

 است که پویه سامان پذیری خود را به فرجام می برد.

  

 سرمایه متغیر و اضافه ارزش در هر دو بخش  – 7

االنه اجتماعی در بازتولید آنچه تا اینجا دیدیم حاکی است که کل ارزش محصول س

 سرمایه داری از اجزاء زیر تشکیل می گردد.ساده 

 شده است. بازتولیدکه در طول سال  2ارزش سرمایه متغیر بخش  یکم.

 تولید گردیده است. 2همین بخش . ارزش اضافی جدیدی که در دوم

 شده است بازتولیدکه طی سال  1ارزش سرمایه متغیر بخش  سوم.

 ارزش اضافی تازه تولید شده بخش یک.  چهارم.
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بر این اساس تا جائی که به بازتولید ساده مربوط است، کل ارزش محصول ساالنه با  

ی ساالنه برابر می باشد. ارزش وسائل مصرفی تولید شده در طول سال توسط کار اجتماع

در این شکل بازتولید باید هم چنین باشد زیرا همه آنچه تولید می شود مصرف می 

 گردد. 

توده کارگر مرکب از دو جزء است. کار الزم که در مثال ما ارزشی  روزانه کار اجتماعی

ندی میلیون پو 1500میلیون پوند می آفریند و کار اضافی که اضافه ارزش  1500معادل 

را نصیب سرمایه داران می کند. حاصل جمع اینها است که محصول ساالنه با ارزش 

میلیون پوند را پدید می آرد. رقمی که در عین حال معادل کل ارزش مصرفی  3000

تولید شده در سال است. در این میان یک نکته بسیار مهم است. اینکه برابر بودن کل 

ش مصرفی آفریده در همان سال، به هیچ وجه ارزش تولید شده در سال با کل ارز

یعنی در بخش تولید وسائل مصرف   2معنایش آن نیست که همه ارزش ها در بخش 

از این طریق بازتولید شده و به سوی صاحبانش  2تولید شده اند. سرمایه ثابت بخش 

بادله م 1بازگشته است که با سرمایه متغیر بازتولید شده و اضافه ارزش نوآفریده بخش 

ارزش محصولشان  2به همین دلیل است که برای سرمایه داران بخش  دقیقاًشده است. 

به سرمایه ثابت + سرمایه متغیر+ اضافه ارزش تقسیم می گردد، در حالی که از منظر 

متشکل از سرمایه متغیر و اضافه  2میلیون پوندی بخش  3000اجتماعی کل محصول 

برابر با سرمایه متغیر و اضافه ارزش  2ایه ثابت بخش ارزش است. دقیق تر بگوئیم، سرم

است. این دو جزء تشکیل دهنده محصول اجتماعی، در جریان مبادله شکل  1بخش 

واحد  3000های طبیعی خود را با هم جا به جا می کنند. واقعیت آن است که از 

 1واحد آن در بخش  2000و  2واحدش در بخش  1000محصول اجتماعی ساالنه 

 ولید گردیده است. ت
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نکته مهم بعدی اینکه اگر چه روزانه کار اجتماعی یعنی کاری که در طول سال توسط 

کل طبقه کارگر انجام می گیرد به دو جزء کار الزم و اضافی یا دستمزدها و اضافه ارزش 

ها تقسیم می شود اما حتی در بازتولید ساده، به یمن همین روزانه کار اجتماعی، سرمایه 

، در پروسه سامان پذیری محصول ساالنه، ارزش خود را بازتولید و حفظ 2بت بخش ثا

می کند. سرمایه داران هر دو بخش نیز متناسب با نرخ استثمار به اندازه یا چندین برابر 

 3000کل مزد کارگران اضافه ارزش نصیب خود می سازند. در مثال حاضر ما از ارزش 

ه، دوسوم آن به صورت ارزش های مصرفی با میلیون پوندی تولید شده ساالن

و اضافه ارزش های حاصل استثمار آنها مبادله می گردد  1دستمزدهای کارگران بخش 

پیش ریز می  مجدداًبازیافت و  2و از طریق این مبادله است که سرمایه ثابت بخش 

 شود. 

از روزانه کار  با همه اینها، تا جائی که از بازتولید ساده صحبت می کنیم، هیچ جزئی

برای تولید ارزش سرمایه ثابت به کار گرفته  2و چه در بخش  1 اجتماعی چه در بخش

 2000بعالوه  2میلیون ارزش اضافه و سرمایه متغیر بخش  1000نشده است. فقط 

 2000میلیون و  4000است که بر  1میلیون ارزش اضافی و سرمایه متغیر بخش 

اضافه گردیده است. ارزش جدیدی که در شکل وسائل  2و  1میلیون سرمایه های ثابت 

تولید آفریده شده، هنوز سرمایه ثابت نیست، فقط این خاصیت را دارد که به سرمایه 

که شکل مشخص  2ثابت تبدیل شود. ارزش های تولید شده آخرین سال در بخش 

انجام  میلیون پوند( حاصل یک سوم روزانه کار اجتماعی 1000مصرفی دارند، )معادل 

یافته در این بخش به صورت کار مشخص از نوع نانوائی، بافندگی است. جزء ارزشی 

میلیون پوند( محصول روزانه کار اجتماعی این بخش نیست، جزء  2000دیگر یعنی )

پیش ریز گردیده، به شکل وسائل  قبالً ثابت سرمایه است که در این سال تولید نشده، 
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بال مبادله با ارزش های نوین تولید شده در بخش مصرفی جدید ظاهر شده و به دن

 تولید وسائل تولید، نقش سرمایه ثابت را باز یافته است. 

 

 هر دو بخش در سرمایه ثابت  – 8

محصول ساالنه مورد تجسس مشتمل بر سه روزانه کار اجتماعی یک ساله با همان 

با  2و  1واحد در دو بخش اصلی تولید سرمایه داری یعنی بخش های  9000ارزش 

 اجزاء زیر است: 

 4000روزانه کار، با مقدار ارزشی ) 2( موجود دو بخش مرکب از Cسرمایه ثابت ) – 1

 ( واحد. 6000 = 2000+ 

( شامل نیمی از کل کار روزانه در تولید (Vکار الزمی که در اثنای سال انجام شده،  – 2

 واحد  1500ساالنه با ارزش 

 واحد  V + M = 3000محصول کار ساالنه  –ارزش  – 3

 واحد  C + V + M = 9000ارزش محصول کل مرکب از  – 4

در  جمعاًواحد  3000چنین به نظر می رسد که کل روزانه کار ساالنه با مقدار ارزشی 

تولید وسائل مصرف به کار افتاده است و از این حجم ارزش هیچ جزئی صرف سرمایه 

ثابت نشده است. به بیان دیگر هیچ جزء کار اجتماعی ساالنه صرف تولید وسائل تولید 

یش تر هم طرح شد و حل آن را باز گفتیم. ارزش نمی گردد. این معمائی است که پ

واحد( اما این  3000در سال است. ) 2محصول کار ساالنه برابر با ارزش تولیدات بخش 

محصول دوسوم بزرگتر از کار ساالنه ای است که در این بخش انجام یافته  –ارزش 

گر با ارزشی سوم دی است. فقط یک سوم کل کار اجتماعی ساالنه در این بخش است. دو

واحدی حاصل کار  2000انجام یافته است. این ارزش  1واحد در بخش  2000برابر 

در پروسه داد و ستد میان بخش ها، به صورت سرمایه ثابت به بخش  1کارگران بخش 
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نقش  نتیجتاًانتقال یافته است. در اینجا کال وارد پروسه تولید محصول شده است و  2

را احراز نموده است.  2رون محصول اجتماعی ساالنه بخش واحدی د 2000جزء ارزشی 

  2چرا ماجرا این چنین پیچیده می نماید؟ دلیلش آنست که ارزش سرمایه ثابت بخش 

شکل کاالهای مصرفی  عمالًبه محصول اجتماعی ساالنه این بخش منتقل شده و  تماماً

مصرف ضروری هستند و بسیار متنوع را به خود گرفته است. انبوه کاالهائی که همگی 

در سیمای موجودشان قابل پیش ریز به شکل سرمایه ثابت نمی باشند. این امر باعث 

سوم محصوالت بدون اینکه هیچ کاری  بروز یک تصور واهی می شود، این که گویا دو

برای تولیدشان انجام گرفته باشد، به مثابه ارزش های جدید امکان خلق یافته اند!!. در 

ار ساالنه انجام یافته در بخش تولید وسائل تولید است که با شکل سرمایه حالی که ک

 شده و جزء مهم محصول ساالنه آن گردیده است.  2ثابت وارد چرخه تولید بخش 

 

 اسمیت، استورش و رمزی – 9

واحد است.  9000مثال باال را همچنان با خود حمل می کنیم. ارزش کل محصول 

دیگر را وسائل  3000آن وسائل تولید است که به کار سرمایه ثابت می آید.  6000

مصرفی تشکیل می دهد و قابل تجزیه به دستمزد و اضافه ارزش است. ارزش این جزء 

یک سوم کل ارزش محصول ساالنه را که در واقع ارزش کل درآمد اجتماعی است فقط 

 3000تعیین می نماید. همه مصرف کنندگان اعم از کارگران و سرمایه داران فقط این 

دیگر وسائل تولید است و تنها نقش آن جبران جزء  6000واحد را مصرف می کنند. 

آن را می فهمد، هر چند  «استورش»ثابت سرمایه می باشد. این نکته ای است که 

ه اثبات آن نیست. او به گفتن این نکته اکتفاء می کند که ارزش محصول ساالنه قادر ب

محصوالتی که سرمایه یک ملت را تشکیل می »به سرمایه و سود قابل تقسیم است و 

 « دهد به هیچ وجه نمی تواند مصرف گردد
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یک پندار متحجر موهوم را پیش می کشد، وی مدعی است  «اسمیت» در این میان

ان )سود و بهره حصول اجتماعی نقش درآمد  دارد و از اضافه ارزش سرمایه دارکه کل م

دستمزد کارگران تشکیل می شود. نظریه ای که به جزمی جاویدان برای مالکانه( بعالوه 

اقتصاد سیاسی تبدیل شده و با مباحث و مثالهای بسیار عامیانه پشتیبانی گردیده است. 

مصرف کنندگان مجبورند تمامی ارزش محصول را صاحبان نظر استدالل می کند که 

به تولید کنندگان بپردازند. در این زمینه پروسه تشکیل قیمت یک پیراهن کتانی را 

مثال می آرند. اینکه ریسنده نخ باید کل ارزش کتان مرکب از بهای بذر، کود، علوفه، 

به او پرداخت کند. دام، مزد کارگران، جزء ارزشی سرمایه استوار کتان کار و غیره را 

بافنده نه فقط کل این هزینه ها که باید مزد کارگران بافندگی، اضافه ارزش سرمایه دار 

و دهها هزینه دیگر را نیز بپردازد، دوزنده باید مزید بر همه اینها انواع مخارج دامنگیر 

گیرد.  بافنده یا مربوط به حمل و نقل، مستغالت و فراوان هزینه های دیگر را نیز گردن

خریدار پیراهن ناگزیر است که کل این اقالم را به گاه خرید به عنوان قیمت بازار کاال 

 پرداخت نماید. 

غلط نیست و هر کودک دبستانی با آن اشنا است. معضل  مسلماًاستدالل یا محاسبه باال 

 اینجاست که اقتصاددانان به همین حرف درست خود هم پای بند نمی مانند، مثال باال

 . ارزش همه وسائل مصرفی این گونه استرا می آورند و همزمان اعالم می دارند که: 

ارزش کل محصول اجتماعی ساالنه  اوالًآنچه به تمام و کمال واقعیت دارد این است که 

مرکب از ارزش سرمایه ثابت و متغیر بعالوه اضافه ارزشی است که در طول سال تولید 

الزم متبلور در آن یا ارزش سرمایه ثابت،  اجتماعاًاال با کار ارزش هر ک ثانیاًشده است. 

سرمایه متغیر و اضافه ارزشی تعیین می گردد که بر مبنای نرخ سود و قیمت تولیدی، 

از کل اضافه ارزش های تولید شده به آن تعلق گرفته است. بر این اساس پیش کشیدن 

ارزش »ه ارزش کاالها در مورد جمله باال که توضیحات مربوط به لیست اجزاء متشکل
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سخنی نادرست خواهد بود. زیرا کاالهای غیرمصرفی « تمامی وسائل مصرفی صادق است

را مستثنی می کند. حکم مذکور تنها در صورتی می تواند درست باشد که لفظ مصرفی 

را به هر دو شکل مصرف، هم مولد و هم نامولد تعمیم داده شود. با این تعمیم آنگاه 

هر کاالئی اعم از مصرفی یا وسیله تولید، مرکب از سرمایه ثابت، متغیر و اضافه  ارزش

واحد است  9000ارزش موجود در آن خواهد شد. چنانچه ما ارزش کل محصول را که 

 3000اضافه ارزش تقسیم کنیم و  1500سرمایه متغیر و  1500سرمایه ثابت،  6000به 

هستند  درآمدرا فقط با این ویژگی که  واحد متشکل از ارزش اضافی و دستمزدها

بکاویم، آنگاه چنین به نظر می آید که  سرمایه متغیری در کار نیست. هر چه هست 

فقط سرمایه ثابت و در آمد است. باژگونه پردازیهائی که اقتصاد سیاسی علی العموم و 

زیر نام  به طور خاص انجام می دهد!!. با این توضیح که او سرمایه ثابت را هم رمزی

 سرمایه استوار طرح می کند!!

 

 سرمایه و درآمد: سرمایه متغیر و دستمزد – 10

ارزش کل محصول ساالنه، از ارزش کل کاری که در طول این سال صرف تولید آن شده 

است بزرگتر است. اگر از مجموع ارزش محصول ساالنه ارزشی را که به وسیله کار سال 

ارزشی نیست که بازتولید گردیده  دقیقاً جاری به آن اضافه شده است کم کنیم، باقیمانده 

در شکل وجودی تازه ای ظاهر شده است. چرا تفاضل  است. بلکه فقط ارزشی است که

میان ارزش کار ساالنه و محصول اجتماعی تولید شده در سال منطبق بر هم نیست؟ 

انبوهی از ارزش ها که هر سال با کار ساالنه کارگران  نسبتاًدلیلش این است که توده 

و حتی گذشته  بازآفرین شده و حفظ می گردد، ارزشهائی هستند که در سالهای پیش

دورتر توسط توده های کارگر تولید گردیده و به اجزاء استوار سرمایه ثابت تبدیل شده 

 اند. 
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واحدی محصول اجتماعی، با ترکیب  9000به نکته دیگری بپردازیم. یک بار دیگر ارزش 

4000 C  ،1000 V  1000و M  2000بعالوه  1بخش C ،500 V  500و M  بخش

عی نگاه اندازیم. فقط یک سوم کار ساالنه به تولید وسائل مصرف را از منظر اجتما 2

صرف تولید وسائل تولید شده است. وسائلی که  تماماًاختصاص یافته است. دوسوم آن 

فقط در شکل سرمایه ثابت قابل مصرف و پیش ریز هستند. بر همین مبنی در تولید 

، بیشترین جزء کار اجتماعی ساالنه در خدمت تولید سرمایه ثابت اساساًسرمایه داری 

می « سنیور»است. تفاوت میان این شیوه تولید و شکل تولید اقوام وحشی نیز نه آنچه 

 در همین است، در این که: دقیقاً گوید، بلکه 

 الف: بیشترین سهم کار ساالنه را به تولید سرمایه ثابت تخصیص می دهد.  

حشی وقتی تبر، چکش یا تیر می ساخت واقف بود که زمان کارش را صرف ب: انسان و

تولید وسائل مصرف نکرده، بلکه نیاز خود به یک وسیله تولیدی را پاسخ گفته است. 

 موضوعی که در تولید سرمایه داری رمزآمیز می شود. 

 گروهی از صاحبنظران اقتصاد سیاسی حاضر به قبول این واقعیت نیستند که نظریه

، به هیچ وجه «آنچه برای یک فرد سرمایه است برای فرد دیگر درآمد است و بالعکس»

شمول عام ندارد. به طور محدود می تواند درست باشد، اما به عنوان یک حکم کلی، 

 نادرست و باطل است. چرا؟ پاسخ نیازمند توضیح نکات زیر است. 

ت سرمایه دار وجود دارد. تا سرمایه متغیر درآغاز به صورت سرمایه پولی در دس -1

اینجا فقط سرمایه پولی است، به هیچ وجه سرمایه متغیر نیست. این سرمایه پولی اما 

بالقوه متغیر است زیرا می تواند چنین شود. سرمایه دار با این پول، نیروی کار می خرد 

دار  و آن را تبدیل به سرمایه متغیر می کند. از این لحظه پول مذکور برای سرمایه

سرمایه و برای کارگر فقط دستمزد یا بهای نیروی کار است. او با این دستمزد نیروی 

بفروشد و زندگی خود را به مثابه فروشنده نیروی  مجدداًکارش را بازتولید می کند تا 
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می کنند و دست به ابداع « ید بیضا»اقتصاد سیاسی در اینجا « عالمان»کار ادامه دهد. 

آنها کشف می کنند که کارگر با پولی که دریافت می کند، این توان بزرگی می زنند!! 

فروشنده نیروی کار باشد و از این طریق امرار معاش نماید!!، پس  مرتباً را می یابد که 

این پول سرمایه وی است!! و او را نیز باید در زمره سرمایه داران دانست!! شاید این 

ز آید، اما به هر حال نظریه ای مهم در کارنامه  خزعبالت بافی به نظر بسیار حیرت انگی

 نظریه پردازی های علمای بزرگ اقتصاد سیاسی است!!.

با  1)سرمایه متغیر( بخش  V 1000)اضافه ارزش( و  M 1000به سراغ مبادله  -2

2000 C  نیروی کارشان را به سرمایه  1برویم. کارگران بخش 2)سرمایه ثابت( بخش

مایحتاج معیشتی  2روشند. آنها با این پول از سرمایه داران بخش داران این بخش می ف

می خرند. آنچه در این گذر از منظر کارگر انجام می گیرد فروش نیروی کار به عنوان 

کاال در یک سوی و خرید کاالهای مصرفی برای بازتولید نیروی کار در سوی دیگر است. 

دنبال کنیم. او فروشنده کاال است.  2حال همین ماجرا را از منظر سرمایه دار بخش 

توده ای از وسائل مصرفی در اختیار دارد. پیش تر آنچه داشته سرمایه ثابتش بوده است 

که در پروسه تولید تبدیل به کاالهای مصرفی شده و اینک باید به مثابه کاال فروخته 

ید شود و شود تا پول حاصل از فروش آن، ابتدا سرمایه پولی گردد، سپس وسائل تول

نیست که  1باالخره نقش سرمایه ثابت پیشین را بازیابد. در اینجا سرمایه متغیر بخش 

تبدیل می شود، بلکه پولی است که برای بخش  2واحد سرمایه ثابت بخش  1000به 

نقش سرمایه پولی داشته است و در قبال خرید نیروی کار به کارگر پرداخت شده  1

ه دستمزد دریافت نموده و آن را صرف تهیه مایحتاج معیشتی است، کارگر، آن را به مثاب

دستمزد است. برای سرمایه  صرفاًخود کرده است. این پول برای کارگر نه سرمایه بلکه 

نیز تا اینجا به هیچ وجه نقش سرمایه ثابت پیدا نکرده است. پس از این  2دار بخش 

ی گردد، با این پول وسائل تولید وارد داد و ستد م 1است که وی با سرمایه داران بخش 
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دها می خرد و نیمی از سرمایه ثابت پیشین خود را بازیافت می کند. نتیجه کل داد و ست

بار دیگر ارزش سرمایه متغیرش را به صورت پول به  1در این فرایند آنست که بخش 

زد. دست می آورد، شکلی که می تواند آن را به عنصر متغیر سرمایه بارآورش مبدل سا

به عنوان خریدار کاال ظاهر شود باید اول نقش  مجدداًکارگر نیز برای آنکه بتواند 

اما متفاوت  2فروشنده نیروی کار را ایفاء کند. موضوع در ارتباط با سرمایه متغیر بخش 

است. در اینجا اگر فرایند گردش کاالها را میان جمع سرمایه داران و جمع کارگران 

واحد  500دالت به صورت بی واسطه انجام می گیرد. سرمایه داران لحاظ کنیم، این مبا

 500ارزش صرف خرید نیروی کار می کنند. کارگران با پول دریافتی )مزد( کل این 

واحد را در قبال فقط نیمی از آنچه خود تولید کرده اند به سرمایه دار باز می گردانند 

ریز مجدد، در اختیارش قرار می دهند. و از این طریق سرمایه متغیر وی را، برای پیش 

واحد ارزش دیگر نیز آفریده اند که توسط سرمایه دار به شکل  500آنها عالوه بر اینها، 

ارزش اضافی تصاحب شده و هزینه مایحتاج مصرفی او می گردد. )در بازتولید ساده( و 

( را 2بخش )واحد ارزشی سرمایه ثابت سرمایه داران این  2000باالخره کارگران کل 

 هم بازآفرین و حفظ نموده اند. 

در پی واکاوی مبادله اجزاء گوناگون بازتولید ساالنه، نتایج کار سال پیش را مرور کنیم. 

فرایند تولید در محصولش ناپدید شده است، کارگر نیروی کارش را فروخته و سوای هم 

خرج کردن مزدهای  با 1 ارز خود، ارزش اضافی هم تولید نموده است. کارگران بخش

بیرون می آرند و با این کار  2واحد را از بخش  1000خود، وسائل مصرفی به میزان 

واحد سرمایه ثابت این بخش را از شکل کاالئی به پولی تبدیل می کنند. بخش  1000

از این بخش، سرمایه  1واحد محصول معادل سرمایه متغیر بخش  1000با خرید  2

خارج و به سرمایه ثابت جدید خود مبدل می سازد. همزمان  ثابتش را از شکل پولی

باز می گردد. در جریان این داد و  1به شکل پولی به بخش  1ارزش سرمایه متغیر 
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همیشه سرمایه متغیرش را در دست دارد. ابتدا به عنوان  1 ستدها سرمایه دار بخش

سرمایه کاالئی،  –سرمایه پولی، بعد در حالت سرمایه مولد، سپس به عنوان ارزش 

سرانجام دوباره به شکل پولی که در مقابل نیروی کار قرار می گیرد. از آنجا که سرمایه 

همیشه در این یا آن شکل در ید اختیار صاحبان سرمایه است، پس به  1متغیر بخش 

هیچ وجه نمی توان گفت که به درآمدی برای کسی تبدیل می شود. آنچه واقعی است 

یا نیمی از حاصل استثمار کارگران  1واحد ارزش در کاالهای بخش  1000این است که 

نیز  2شکل پولی احراز می نماید و با این عمل، بخش  2این بخش با فروش به بخش 

نیمی از سرمایه ثابتش را جایگزین می کند. آنچه به درآمد تعبیر می شود، سرمایه 

تبدیل به نیروی کار می شود، به شکل پول نیست. این پول به محض اینکه  1متغیر 

نقش خود به مثابه شکل نقدی سرمایه متغیر را از دست می دهد. مبادالتی که توسط 

طبقه کارگر با پول دریافتی به عنوان مزد انجام می گیرد، به هیچ وجه مبادالت سرمایه 

 این طبقه است که شکل پولی یافته مبادله ارزش نیروی کار صرفاًمتغیر نیست، بلکه 

 است.

 

 جایگزینی سرمایه استوار  – 11

یک جزء از ارزش سرمایه ثابت، مرکب از وسائل کار به معنای اخص کلمه یا همان 

سرمایه استوار، در پروسه تولید به محصول منتقل می شود. این کار در شرایطی انجام 

تنها می گیرد که وسائل مذکور کماکان به عنوان عناصر سرمایه مولد عمل می کنند و 

جزئی از آنها به صورت استهالک وارد محصول می گردد. بر همین مبنی در بازتولید 

ساالنه فقط آن اجزائی از سرمایه استوار مورد محاسبه قرار می گیرند که عمرشان از 

یک سال بیشتر باشد. نیاز به گفتن نیست که حتی وسائل کار دارای عمر طوالنی هم 

یازمند جایگزینی گردد. این موضوع اساس محاسبه ما ممکن است دچار آسیب شود و ن
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را خدشه دار نمی سازد. عنصر ارزشی وسائل کار که به محصول منتقل می شوند با 

هزینه تعمیر هم فرق فاحش دارد. این عنصر مانند سایر اجزاء محصول پروسه تحقق 

ا بقیه اجزاء خود را طی می کند، اما پس از تبدیل محصول به پول است که تمایز آن ب

فراهم  مجدداًروش می شود. مواد خام و کمکی در شروع هر دور جدید پیش ریز، باید 

گردند. همان گونه که نیروی کار باید خریداری شود. عکس ماجرا در مورد استهالک 

سرمایه ثابت یا جزئی از سرمایه استوار که با فرسایش وارد محصول می شود، مصداق 

جزء به سرمایه بارآوری که با فرسایش خود، آن را زاده است باز  دارد. پول معادل این

نمی گردد تا در آن منحل و جزئی از آن شود. در کنارش قرار می گیرد و در شکل پولی 

خود باقی می ماند تا دوره بازتولید سرمایه استوار که ممکن است چند سال یا سالها 

رزش های مستهلک سرمایه استوار، باشد، سر رسد. در تمامی این مدت پول معادل ا

سال به سال در اینجا جمع و با هم ذخیره می شوند تا عمر وسائل کار مورد نظر به 

فرجام رسد جایگزینی آن امر ضروری پروسه تولید و بازتولید سرمایه شود. این گنج 

م. سازی خود عنصری از روند بازتولید سرمایه داری است. به نمودار اصلی خود باز گردی

بود. مجموع ارزش مصرف تولید شده در  C +500 V + 500 M 2000شامل.  2بخش 

   واحد است. عناصر متشکله محصول از لحاظ نسبت نیز 1000اینجا برابر 

2/3 C + 1/6 V + 1/6M 

هائی که در شرائط مختلف می توانند متنوع باشند. موضوعی که برای  هستند. نسبت

چگونگی مبادله بخش بحث حاضر ما علی السویه است. در اینجا محور اساسی واکاوی 

همگی یکجا کنار هم  2می باشد. اگر کل شاخه های تولید متعلق به بخش  2و  1های 

بخش، نقش یک مقدار میانگین در محصول این  Cتصور شوند، آنگاه مقدار نسبی ارزش 

همه کاالهای  2را احراز می کند. فراموش نکنیم که محصول اجتماعی ساالنه بخش 

 500Vگرفته تا معادل  2000Cمعادل مصرفی هستند و الجرم اجزاء متشکله آنها از 
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را در خود نهان داشته باشند.  Mو  Vو  Cهر کدام می توانند ترکیبی از  500Mو 

با تصور جمع کل شاخه های تولید وسائل تولید در یک جا، نقش  2000Cگفتیم که 

یک میانگین را پیدا می کند. این بدان معنی است که هرمقدار انواع کاالها که ارزش 

را  2/3C+1/6v+1/6Mباشد از لحاظ نسبت شکل  2000C+500V+500Mآنها 

 ردد. از لحاظ ارزش می تواند به شرح زیر تجزیه گ 2000Cخواهند داشت. 

1333,3C + 333,3V + 333,3M = 2000C 
 نیز به شرح زیر شاهد هستیم  2همین نیست ها را در مورد سرمایه متغیر بخش 

333,3C + 83,3V + 83,3M = 500V 

 و باالخره اضافه ارزش های این بخش نیز می تواند با همین نسبت ها تجزیه گردد.

333,3C + 83,3V + 83,3M = 500M 
را خواهیم داشت. عین همین  2000را با هم جمع کنیم رقم  3و  2و  1های  Cاگر 

حکم در مورد جزء متغیر و ارزش اضافی سه جزء نمودار هم صدق می کند. با دقت در 

سرمایه ثابت موجود در محصول اجتماعی  –کل نمودار می توانیم دریابیم که ارزش 

آن نهفته  500Mیا  500Vنه در  آن و 2000Cبه طور واقعی در  2 واحد بخش 3000

سرمایه ثابت  –که نماینده ارزش  2است. به بیان دیگر کل آن قسمت از کاالهای بخش 

است که با بیرون  2قرار دارد. در همین راستا این جزء از بخش  2000Cاست در همین 

افه این بخش مبادله می شود. مبادله ای که میان همین جزء و اجزاء سرمایه متغیر و اض

 -نیز هر چه مربوط به مبادله ارزش  1انجام می پذیرد. در مورد بخش  1ارزش بخش 

 آن گردد. 4000Cسرمایه ثابت این بخش است باید محدود به بررسی 

 جایگزینی جزء ارزشی فرسایش در شکل پول – 1

 –ارزش  مبادله می شود. 1بخش 1000V+1000Mبا  2بخش  2000C گفته شد که

را می سازد، در بر گیرنده جزئی نیز هست که  2که سرمایه ثابت بخش  2000کاالی 

معرف استهالک سرمایه استوار می باشد. به بیان دیگر تکلیف هزینه استهالک سرمایه 
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تعیین شود. این جزء یا  1با بخش  C-2استوار باید در اینجا و در مبادله میان همین 

به شکل  فوراًاستوار را جبران کند نباید و نمی تواند آنچه که باید استهالک سرمایه 

طبیعی تعویض گردد، بلکه باید حالت پولی یابد و ذخیره گردد. در مبادله میان 

1000V+1000M  2000در یک سوی و  1بخشC  در سوی دیگر، باید در  2بخش

. این نظر داشت که اولی شامل هیچ جزء ارزشی استهالک یافته سرمایه ثابت نمی باشد

است که حفظ می شود، اولی یا  2000Cعنصر یا این جزء ثابت فرسایشی فقط در 

1000V+1000M  2000در روند مبادله اجزاء تشکیل دهندهC   می گردند، به بیان

دیگر جزء جبران کننده استهالک سرمایه استوار که نمی تواند بالفاصله از شکل پولی 

قرار دارد. در این جا بالفاصله  2بخش  2000Cبه جزء استوار تبدیل شود در همین 

بخش اول که کاالهای تولیدی است 1000V+1000Mآید. تمام یک اشکال پیش می

بخش  200Cکه مصرفی است مبادله شود اما یک جزء  2بخش  2000Cباید با تمام 

و باید شکل پولی اتخاذ نماید. این پول  است که جبران کننده جزء فرسایشی است 2

رداخت نمی تواند به خودش پ  2000Cبیرون آید زیرا  2اند از سرمایه ثابت بخش نمی تو

و به طور مشخص تر از جزء اضافه ارزش این بخش استخراج 1کند. بالعکس باید از بخش 

باید این جزء مستهلک  2در پروسه مبادله با بخش  1و تضمین گردد. در واقع بخش 

سیار مهم است که یک نکته را به خاطر آوریم. شده را برایش نقد کند. در این میان ب

پولی که در دوران پیش ریز می شود، برای آنکه به سرمایه دار تولید کننده بازگردد 

نمی تواند  2000Cهنگام خرید  1باید با حجم برابری کاال داد و ستد شود. پس بخش 

رداخت نماید و فقط واحد ارزش پ 2000 مثالًپولی مزید بر ارزش آن بپردازد، مگر اینکه 

واحد را به صورت پول در  200باید  1باز پس گیرد. در چنین حالتی  2Cاز  1800

بازگشت ندارد. حتی در این صورت با مشکل  1قرار دهد. پولی که دیگر برای  2Cاختیار 

مواجه خواهد  200با اضافه تولیدی برابر  1دیگری مواجه خواهیم شد، اینکه بخش 
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کل شالوده بازتولید ساده را از هم می پاشد. بر همین اساس باید موضوع گردید. این امر 

را کاوید. کاری که اقتصاد سیاسی از آن فرار می کند و الم تا کاف در مورد آن خاموش 

می ماند، اما ماجرا چیست؟. پاسخ ساده و سرراست نیست. برای یافتنش باید از پیچ و 

 خم چند احتمال عبور نمود.

واحد ارزشی استهالک  200را بر همان فرض باال بنا می کنیم. اینکه  نخستاحتمال 

کل  2پنهان است و باید به صورت پول اندوخته شود. بخش  2بخش  2000Cدر 

2000C  دریافت می دارد.  1800می فروشد ولی فقط کاالهائی با ارزش  1خود را به

ه می گردد. جزء اول با تجزی 200و  1800به دو جزء  2بخش  2000Cبه این ترتیب 

مباله می شود و جزء دوم باید شکل اندوخته به خود گیرد. با این  1وسائل تولید بخش 

 فرض مبادالت زیر پیش رویمان خواهد بود.

(1) 1000V+1000M 
(2) 1800C+200c (d) 

 پروسه مبادالت را دنبال کنیم:

در شکل وسائل  2از بخش  1000Cلیره دستمزد کارگرانش،  1000با  1اول: بخش 

 مصرفی می خرد. 

 1واحد ارزشی در شکل کاالهای تولیدی از بخش  1000با این پول  2دوم: بخش 

می شود و  1 خریداری می نماید. داد و ستدی که سبب بازگشت سرمایه متغیر بخش

 سرمایه دارانش قادر به خرید نیروی کار مورد نیاز خویش می گردند. 

 -1لیره پیش ریز می کند و به همین اندازه وسائل تولید از  400 مبلغ 2سوم: بخش 

M  .می خرد 

 وسائل مصرفی تهیه می کند. C -2لیره از  400با همین  M -1چهارم: 

می  2لیره پیش ریز می کند و با آن وسائل مصرفی از بخش  400مبلغ  1پنجم: بخش 

 خرد. 
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 خریداری می نماید.  M -1لیره وسائل تولید از  400با همین  2ششم: بخش 

 حاصل داد و ستدها تا اینجا به شرح زیر است.

  را در اختیار گرفته و می تواند 2000Cاز  -1000V+800Mمعادل  1بخش  - 1

 400 را به مصرف سرمایه داران اختصاص دهد. 800را به دستمزد کارگران و  1000

 لیره نیز به صورت پول در دست دارد. 

لیره  400واحد ارزش به صورت وسائل تولید آماده پیش ریز دارد،  1800، 2بخش  - 2

 نیز به صورت پول دارا است.  

لیره ای را که به مدار گردش تزریق کرده اند، بازیافت  400هر کدام از بخش ها  -3

 نموده اند.

به همین  نیز 2لیره وسائل تولید و بخش  200کماکان معادل  1در این میان بخش  -4

واحد  200می تواند  1میزان وسائل مصرفی در دست دارند. بنا به فرض ما بخش 

باید برابر  2را خریداری کند، اما مشکل مهم آنست که بخش  2کاالهای مصرفی بخش 

لیره به عنوان هزینه استهالک سرمایه استوار را ذخیره نماید و به صورت پولی  200با 

قادر به یافتن جایگزین نیست و نمی  1اضافه ارزش بخش  %20نگه دارد. نتیجه اینکه 

تواند پویه سامان پذیری خود را به فرجام برد. پس کل این فرض باطل است و داد و 

 ستدهای باال مشکل بازتولید سرمایه حتی بازتولید ساده را حل نمی کند. 

ائل تولید به جای آنکه در شکل وس M -1به فرض دیگری رجوع کنیم. این فرض که  

نیازمند فروش باشد، نقش جزء اضافه ارزش سهم مالک زمین یا سرمایه دار موجر پول 

را بازی نماید. بیهودگی و ابطال این یکی از اولی بسیار بارزتر است. سرمایه دار تصاحب 

کننده کل اضافه ارزش ها برای اینکه بهره پول یا اجاره زمین را به عنوان سهم زمین 

دهنده پول بپردازد باید کاالها را به فروش رساند. پروسه ای که فاقد تضمین  دار و اجاره

است و الجرم حالل مشکالت نیز نخواهد بود. فرض سوم مجموعه ای از راه حلهای بی 
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آویختن به نقش کسانی که کارگران غیرمولد  مثالًپایه و سترون اقتصاد سیاسی است. 

که بی معنی بودنشان «!! توده بزرگ مردم»مندان، خوانده می شوند، مانند پزشکان و کار

محتاج توضیح نیست. فرض چهارمی نیز مشغله ذهن عده ای می باشد. این که به جای 

، سرمایه داران تولید کننده به تاجران آویزند و 2و  1مبادله مستقیم میان دو بخش 

و منگ هستند که آنها را گشایشگر کل بن بستها سازند.!! بانیان این فرض چنان گیج 

فراموش می کنند مشکل در شکل و شمایل طرفین مبادالت نیست. معضل آنست که 

باید به فروش رسد، چه در بازتولید ساده، چه  M -1واحد وسائل تولید  200باالخره 

گسترده پولی که توسط سرمایه دار تولید کننده پیش ریز شده است باید به او باز گردد. 

 حلها گامی به سوی گشایش این مشکل بر نمی دارند. هیچ کدام این راه 

 جایگزین سازی سرمایه استوار از طریق مبادله وسائل تولید – 2

با رد تمامی فرض های باال آنچه باقی می ماند این است که سرمایه به جایگزینی 

استهالک با پول بسنده نکند و راه  جانشین سازی از طریق وسائل تولید را پیش گیرد. 

لیره  1000با  1 دراین راستا  نیز چاره ای ندارد سوای آنکه به همان سیاق باال بخش

 2در شکل وسائل مصرفی خرید کند. بخش  2از بخش  1000Cدستمزد کارگرانش، 

بخرد. حتی  1واحد ارزشی در شکل کاالهای تولیدی از بخش  1000نیز با این پول 

خش در دو مقطع زمانی متفاوت هم به لیره از سوی هر کدام از دو ب 400پیش ریز 

قوت خود باقی می ماند، زیرا تصور اینکه فقط سرمایه داران یک بخش کل پول الزم 

برای مبادله کاالها را به گردش اندازند، تصوری واهی و باطل است. فرضیه باطل تری 

مایه پولی را پیش ریز کند که با آن کل استهالک سر 2هم وجود دارد. اینکه خود بخش 

صاحب یک ریسندگی را در نظر  مثالًاستوار پویه سامان پذیری خود را محقق سازد. 

آوریم. ماشین ریسندگی او جزئی از ارزش خود را به صورت استهالک از دست می دهد. 

پوند وارد  200ریسنده پنبه مورد نیاز را از پنبه کار می خرد و دراین گذر به طور مثال 
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او بر پوند را به  200پویه گردش می کند. پنبه کار از ریسنده نخ خریداری می کند و 

می گرداند. ریسنده همین را دستمایه جبران استهالک ماشین می سازد. این فرض 

حامل این تناقض است که سرمایه دار ریسنده در واقع باید برای تأمین هزینه استهالک 

 پوند از جیبش مایه بگذارد.  200سرمایه استوار  خود 

شامل انبوهی از سرمایه  2ش با همه اینها تناقض درون فرض باال بیشتر صوری است. بخ

داران است که جزء استوار سرمایه آنها در شرایط یکسانی قرار ندارند. گروهی از آنها با 

وضعی مواجهند که باید کل ماشین آالت خود را نو کنند و سرمایه استوارشان را 

جایگزین سازند. مابقی هم به لحاظ ابعاد استهالک و طول زمانی که برای نوسازی 

ین ها، فرصت دارند در شرایط متفاوتی هستند. با توجه به این تقسیم بندی فرض ماش

به گردش می  1برای مبادله با بخش  2پوندی که سرمایه داران بخش  400کنیم از 

اندازند، نیمی متعلق به گروه اول این جماعت باشد. گروهی که با فروش کاالهای خود 

جزء استوار سرمایه هایشان را هم باید نه فقط بخشی گردشی سرمایه ثابت بلکه 

 2پوند پیش ریز شده از جانب سرمایه داران  400جایگزین نمایند. در این صورت کل 

رسیده اینک از سوی طبقه  1که در پروسه خرید وسائل تولید به دست سرمایه داران 

ین باز می گردد. اما ا 2سرمایه دار بخش اخیر برای خرید کاالهای مصرفی به بخش 

می شود. این  2پول تقسیم می شود و نیمی از آن سهم سرمایه داران گروه اول بخش 

پوند پول نقد دریافت کرده است که با تبدیل به وسائل تولید، عناصر جنسی  200گروه 

سرمایه استوار می شود. این پول که اکنون بسان روزهای شروع کسب و کار توسط 

لها به صورت جزء فرسایشی سرمایه استوار به صاحبانش هزینه گردیده است، طی سا

پوند خود هیچ  200تا اینجا بابت  2آن ها باز می گردد. طیف دوم سرمایه داران بخش 

پوند را که در قبال فروش  200رقم  1خرید نکرده اند، ولی بخش  1کاالئی از بخش 

صرف خرید  دریافت نموده است 2اجزاء سرمایه استوار از گروه نخست سرمایه داران 
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می نماید و این طیف با همین پول سرمایه استوار  2بخش  2کاالهای مصرفی از طیف 

 خود را بازیافت می کند. 

 

 بازتولید مصالح پولی –12

کیلو با  674 170بالغ بر  1875تا  1871مجموع تولید ساالنه طال در فاصله زمانی 

استرالیا، امریکا و روسیه در  میلیون مارک بوده است، در آن زمان 476ارزش تقریبی 

کیلو، با  000 500 2از مرز   2006صدر تولید کنندگان قرار داشتند. این ارقام در سال 

میلیارد دالر امریکا(  500دالر )یک تریلیون و  000 000 000 500 1ارزش تخمینی 

در سال عبور نمود. موقعیت کشورها به لحاظ میزان تولید نیز دستخوش تغییر جدی 

شد. امروز چین، افریقای جنوبی، استرالیا، اندونزی، پرو، روسیه و کانادا به ترتیب مقام 

 های اول تا هفتم را در قلمرو استخراج طال دارا هستند. 

تولید طال مثل تولید همه فلزات دیگر به بخش تولید وسائل تولید تعلق دارد. فرض 

تشکیل دهد و نسبت میان اجزاء واحد ارزشی را  30کنیم که کل محصول ساالنه طال 

باید با سرمایه ثابت سایر  20باشد. در چنین وضعی  20C+5V+5M=30آن به شکل 

واحد ارزشی حاصل جمع سرمایه متغیر و اضافه  10شاخه های دیگر مبادله شود اما 

از خرید  طبیعتاًقابل داد و ستد است. سرمایه داران تولید کننده طال  C-2ارزش فقط با 

ی کار آغاز می کنند، اما دستمزد کارگران را نه با طالی تولید خویش که با پول نیرو

کاالهای مصرفی خرید می  2ذخیره قبلی می پردازند. کارگران با این پول، از بخش 

را به تصاحب خود در می آورند. این سرمایه  1بخش  5Vمعادل  2کنند و سرمایه داران 

جه به حدود احتیاج خود به طال، تمامی این پول را به داران اما به سیاق معمول و با تو

طال می خرند. تولید  1واحد آن از سرمایه داران  2بر نمی گردانند. معادل  1بخش 

را بازیافت نکرده اند اما می توانند بازتولید را آغاز کنند.  5Vکنندگان طال با اینکه همه 
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به  2در پروسه داد و ستد با بخش  عمالًواحد  2زیرا از مزدهای دریافتی کارگرانشان 

موجود است. پولی  2واحد دیگر نیز به شکل پول در بخش  3سوی آنان باز گشته است. 

که در آنجا کارکرد ذخیره الزم را دارد و سوای جبران استهالک جزء استوار سرمایه 

خوردار ثابت نقش دیگری برایش متصور نیست. این پول از توان تبدیل به سرمایه ثابت بر

پیش تر سرمایه متغیر  2نیست، برای پرداخت دستمزد هم به کار نمی افتد زیرا بخش 

واحد پول مورد گفتگو باید به طور  3خود را پیش ریز نموده است. به همه این دالئل 

 C-2به  M-2منتقل گردد و متقابال حجم کاالی معادل آن، از  M-2به  C-2کامل از 

انتقال یابد. نتیجه همه مفروضات آنست که یک بخش اضافه ارزش به صورت گنج در 

این بخش نگهاری می شود. اما این ذخیره فقط به همین حد محدود نیست. سرمایه 

داران تولید کننده طال اضافه ارزش های خود را در شکل طال وارد پویه گردش می 

خریداری می نمایند. در بخش اخیر طال  2کنند و در قبال آن وسائل مصرفی از بخش 

فقط جزئی از این طال به عنوان مصالح و ماتریال سرمایه ثابت عمل می کند. مابقی باز 

هم شکل اندوخته به خود می گیرد و همین جا ذخیره می شود. هر کدام این نکات در 

ن فرض خدمت اثبات فرضی است که در جائی از مباحث گذشته بر آن تأکید نمودیم. ای

که در شروع شیوه تولید سرمایه داری، گنج سازی یا ذخیره پول نقش تعیین کننده ای 

 در روند انکشاف این شیوه تولید بازی می کند.

هر چه سرمایه داری گسترش یابد کمیت پول در گردش از هر سو بیشتر خواهد شد. 

امر ما را به ایرادی در همین راستا نقش طال در افزایش این کمیت کمتر خواهد شد. این 

مطرح می شد. این که چگونه هر سرمایه دار « توک»بر می گرداند که روزگاری علیه 

می تواند ارزش اضافی خود را به صورت پول از محصول ساالنه بیرون بکشد؟ در این 

 زمینه، جمعبندی آنچه تا حال گفتیم نکات زیر را در اختیارمان قرار می دهد.
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برای تبدیل عناصر گوناگون توده کاالئی که ساالنه تولید می شود، همیشه باید پول  –1

به اندازه کافی موجود باشد. این موضوع به هیچ وجه متأثر از آن نیست که یک جزء از 

غلط حذف این  کامالًمحصول اجتماعی، متشکل از اضافه ارزش است. حتی با فرض 

ازمند حجم معینی پول است. پرسش مهم آنست که عامل، باز هم داد و ستد کاالها نی

این پول از کجا می آید؟ و پس از این است که جستجوی منشأ پول مورد احتیاج برای 

گردش درآمد سرمایه داران یا همان اضافه ارزش نیز جایگاه خود را احراز می کند. 

اما اینکه چرا پرسش هائی که تا همین جا کم یا بیش پاسخ الزم را دریافت کرده اند. 

 تا این حد برجسته می شود، دو دلیل قابل تأکید است.  سؤال دوم

اگر سرمایه دار را فقط مظهر سرمایه ببینیم و وجودش به عنوان مصرف کننده را  اول:

پیش ریز اضافه ارزش ها به مثابه  صرفاً از نظر دور داریم، آنگاه استفاده وی از پول هم 

دد، به بیان دیگر کاربرد ارزش اضافی توسط او به عنوان سرمایه کاالئی تلقی می گر

مخارج زندگی دیده نمی شود. در سیطره چنین نگاهی، به ناگزیر این جستجو هم 

موضوعیت پیدا می کند که پس پول الزم برای مبادله درآمد سرمایه داران از کجا می 

 آید؟

درآمد وارد چرخه گردش  وقتی که صاحبان سرمایه مقادیر معینی پول را در شکل دوم:

می سازند، چنین القاء می شود که گویا در قبال خرید یک جزء محصول ساالنه، هم ارز 

پولی کاالها را از جیب خود و از بیرون روند ارزش افزائی سرمایه پرداخت می کنند. 

تصوری از جنس توهم محض که منشأ پول پرداختی را به کلی از انظار دور می گرداند. 

جزئی از اضافه ارزش یا کار  صرفاً هزینه می کنند، « درآمد»سرمایه داران زیر نام  آنچه

پرداخت نشده کارگران زیر مهمیز استثمار آنان است. سرمایه دار به گاه خرید کاالهای 

مصرفی رنگارنگ، مستغالت شخصی بی انتها، دنیای زینت آالت، کهکشان امکانات 

مار توده کارگر، هیچ ریالی از هیچ کجای دیگر رفاهی و تفریحی، سوای حاصل استث
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نمی آورد. او در پروسه خرید این محصوالت، امکانات، آسایشها، بهشت زمینی رفاه و 

متحمل هیچ هزینه ای نمی شود. با چنگ اندازی سفاکانه  اصالًجهان بی کران تنعم 

تم وار پول می سرطانی و اختاپوسی بر کار و ارزش های آفریده طبقه کارگر است که حا

 ریزد و بازارها را پول باران می کند. 

قابل  V+Mدر مباحث قبلی دیدیم که آدام اسمیت کل ارزش محصول اجتماعی را به 

تجزیه می بیند. او در محاسبات خویش پیرامون چگونگی بازتولید محصول اجتماعی 

برای مثال مورد همین راستا، ساالنه ارزش سرمایه ثابت را صفر حساب می کند. در 

 3000واحد ارزشی محصول ساالنه توضیح سرنوشت  9000کاو ما یا سامان پذیری کندو

را کافی می انگارد، اسمیت می گوید  2و  1دو بخش  V+Mواحد ارزش مرکب از 

گردش محصوالت هر کشور متشکل از دو جزء است. مبادالت میان بازرگانان در یک »

ن در سوی دیگر. هر دو گردش به طور پیوسته و همزمان سو و بازرگانان و مصرف کنندگا

انجام می گیرد و هر کدام نیازمند مقدار معینی پول است. ارزش اجناس مورد داد و 

ستد میان بازرگانان به هیچ وجه نمی تواند از حجم مبادله میان آنان و مصرف کنندگان 

ارقام کالن پول است. باالتر باشد. گردش نخست در شکل عمده فروشی است و محتاج 

مشاهده « دومی بالعکس با پول خرد قابل تحقق است و سرعت انجامش افزون تر است

می کنیم که کل بحث حول داد و ستد دستمزدها و اضافه ارزش ها یا به تعبیر خود 

نیز اسیر همین غلط انگاری است و به « توماس توک»درآمدها می چرخد. « اسمیت»

شان دادن برخی تمایزات میان نظرات خود و اسمیت می کند، رغم تقالئی که برای ن

 همان وارونه بینی ها را تکرار می نماید.  نهایتاً

سرمایه صنعتی در آغاز کار برای تمامی جزء استوار خود باید پول پیش ریز کند.  – 2

این پول فقط به تدریج و در پروسه ارزش افزائی سالیان است که به سوی آن باز می 

د. بر همین مبنی سرمایه دار صاحب این سرمایه در آغاز بسیار بیشتر از آنکه پول گرد
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از پویه گردش خارج سازد باید به درون آن واریز کند. در تمامی رشته های صنعت که 

دوره، بیشتر است تزریق پول به چرخه گردش با هدف  –دوره، از کار  –طول تولید 

 مستقیماً ر طی دوره واگرد الزامی است. وسائل تولید خرید نیروی کار یا وسائل تولید، د

جزئی  کامالً اما  مستقیماًاز بازار کاالها بیرون کشیده می شوند و وسائل مصرف باز هم 

تر، توسط کارگران با مزدهایشان و سرمایه داران با یک جزء اضافه ارزشها برداشت می 

پویه گردش می کنند صرف نقد گردد. در طول این دوره پولی که سرمایه داران وارد 

سازی ارزش کاالها و اضافه ارزش نهفته در آنها می شود. با انکشاف سرطانی شیوه تولید 

سرمایه داری و نیاز به ساختمان راه آهن، بنادر، زهکشی زمین، حفاری کانال ها، اهمیت 

 این موضوع صد چندان می گردد. 

سرمایه استوار، بیش از پولی که برای  اگر سرمایه داران دیگر صرفنظر از هزینه – 3

ران ز چرخه دَوَخرید نیروی کار و بخش گردان سرمایه ثابت به گردش می اندازند، ا

پول  مرتباًخارج می سازند، سرمایه داران تولید کننده طال و نقره سوای فلزات قیمتی، 

ت به استثنای وارد گردش می کنند و کاال از آن بیرون می کشند. در اینجا سرمایه ثاب

جزء فرسوده آن، قسمت عمده سرمایه متغیر و همه اضافه ارزش منهای اندوخته 

 احتمالی سرمایه داران همگی به صورت پول به دوران ریخته می شود.

درست است که زمین، ساختمان، خانه، ماشین آالت، دام و کل اجزاء تشکیل  کامالً – 4

دوره و  –دهنده سرمایه استوار نیز بسان کاال در چرخه گردش هستند. در مدار تولید 

قل می شود. در همین دوره حضور دارند، ارزش آنها تدریجی به محصول منت –بعضا کار 

بازپردازی آنها همواره کمیت معینی پول نیز در  و به عنوان نیاز ترمیم، تعمیر ورابطه 

درست است اما باید در نظر  مسلماًحالت نهفته و غیرفعال الزم می گردد. همه اینها 

داشت که پول، واسطه کل مبادالت درون فرایند بازتولید نیست. هنگامی که مایحتاج 
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د دیگر کل این فرایند روند تولید تأمین می شوند، زمانی که چرخه تولید به کار می افت

 خارج از مدار گردش قرار می گیرد. 

 مستقیماً عین همین حکم در مورد تمامی محصوالتی صائب است که تولید کننده آنها 

مصرف کننده نیز هست. مصرفی که می تواند مولد یا غیرمولد باشد. با توجه به همه 

، از پیش در جامعه وجود این ها، کمیت معینی از پول مورد نیاز گردش محصول ساالنه

ارزش سال جاری تعلق ندارد.  –دارد. ذره، ذره انباشت شده است. این پول به محصول 

هم مکتبی ها و حتی مخالفان وی در مجادالت خود پیرامون گردش اسکناس،  ،«توک»

همیشه ناگزیر شده اند به فرضیه گردش فلزی خالص باز گردند، این کار را بسیار سطحی 

اده اند و این سطحی بودن برایشان اجتناب ناپذیر بوده است. ساده ترین شکل انجام د

 گردش پولی که به صورت خودجوش تکامل یافته است حاکی است که:

با تکامل روزافزون سرمایه داری، سرمایه پولی به عنوان وسیله پرداخت دستمزدها  الف:

تر می بالد، هر چه پروسه نقش عمده ای احراز می کند. هر چه این شیوه تولید بیش

تبدیل محصوالت به کاال شتابناک تر و فراگیرتر و همه جاگیرتر می شود، پول نیز 

جایگاه مهم تری احراز می نماید. حجم پول در گردش باید برای نقد ساختن کاالها 

کفاف دهد. قسمت اعظم این پول نیز در شکل دستمزدی است که سرمایه داران صنعتی 

 رید نیروی کار پرداخت کنند. باید برای خ

پرداخت های یکباره برای جایگزینی سرمایه استوار، بیرون کشیدن پی در پی ارزش  ب:

ها از گردش، در طول یک فرایند طوالنی برای تأمین هزینه های این جایگزینی به 

صورت پس انداز، تفاوت در اندازه و طول دوره بازگشت و سایر موارد مشابه، جزر و 

ی پول در تولید سرمایه داری برای مبادله محصوالت ساالنه و رشد خودجوش این مدها

 افت و خیزها را گریزناپذیر می سازد.
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 «  دستوت دو تراسی»نظریه بازتولید  –13

در پاسخ این سؤال که سود سرمایه داران «!! منطق دان بزرگ»دستوت دو تراسی  

آنان هر چه تولید می کنند به قیمتی گرانتر می »صنعتی از کجا می آید؟ می گوید: 

دوتراسی سپس نموداری از خرید و فروش ها رسم می کند و بر معامالت «! فروشند

مزدبگیران، به سرمایه دارهای مفت خوار و میان صاحبان سرمایه با هم، فروش کاال به 

مانند اینها انگشت می گذارد. او در محاسباتش از یاد می برد که معامالت سرمایه داران 

به شکلی که وی توصیف می کند، نه فقط هیچ سودی نمی زاید که مملو از ضرر هم 

از دیگری  هست. زیرا اگر بناست گران فروشی سرچشمه سود باشد، همه و هر کدام بیش

گران خواهند فروخت. مبادالت میان گرانفروشان نیز هزینه های زیادی دارد و الجرم 

البته در عالم « دستوت»آنچه در این میان متولد می شود نه سود که یکسره زیان است. 

خیال راه مفری پیش پای خویش باز کرده است. این راه که سرمایه داران فقط به 

مزدبگیران نیز بده و بستان دارند. اما این راه هم سخت بی راهه خویش نمی فروشند، با 

که شد. فروش به کارگران معنایش آنست است. هیچ سودی از درونش نمی جو

دستمزدهای دریافتی آنان در قبال خرید مایحتاج به سرمایه دار باز می گردد، باز هم 

ح است که صاحب سرمایه در این معامله اثری از سود پیدا نیست. تازه این سؤال مطر

مزد کارگران را از کجا آورده است. پرسشی که ظاهرا برای دستوت فاقد اهمیت است. 

صر است بعالوه او هنوز سودآور نبودن فروش به مزدبگیران را قابل قبول نمی داند زیرا مُ

که سرمایه داران با فروش گران تر باالخره سود خواهند برد. ترجمه زمینی این اصرار 

پوند دستمزد به کارگران پرداخت کرده است،  100آنست که به طور مثال سرمایه دار 

پوند به آنان می فروشد. حال سؤال این است که کارگران  120اما حاصل کار کارگران را 

پوند را از کجا می آورند؟ تا به صورت سود هبه سرمایه داران سازند؟!! آنها فقط  20این 
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ند. پول دیگری برای پرداخت ندارند که سود فروشنده کاالها پوند مزد گرفته ا 100

 شود. 

پوند است اما سرمایه  100دستوت باز هم قانع نیست و ادامه می دهد که مزد کارگران 

واحد محصول در اختیارشان قرار  80پوند فقط معادل  100دار برای باز پس گیری این 

نه آنچنان که دستوت نسخه پیچیده می دهد، سناریوی نامتعارفی نیست اما باز هم 

است. بلکه به این سیاق که کل سرمایه داران یا در واقع طبقه سرمایه دار رک و سرراست 

«! منطق دان کبیر»معضل  .از حاصل کار کارگران را به آنان نمی داد %20از همان آغاز 

عت می بیند اما این است که ایشان از یک سو مزد ناکافی کارگران را موجد ویرانی صن

در همین مزد به یغما رفته می کاود!! بر اساس آنچه  دقیقاً و از سوی دیگر ریشه سود را 

او به هم می بافد راه پارو کردن سودها فقط دستبرد زدن به دستمزدها است. کاهش 

مزدها هم صنعت را ویران و الجرم سرمایه دار را خانه خراب می کند، اگر مزدها به طور 

کافی برای بازتولید نیروی کار پرداخت شود نیز دیگر هیچ منبعی برای  واقعی یعنی

 جوشش سود سرمایه دار باقی نمی ماند. 

راه بعدی دستوت برای یافتن سرچشمه سودها فروش به سرمایه داران مفتخور یا افرادی 

. است که زیر نام بهره پول یا اجاره زمین و ... صاحب بخشی از اضافه ارزش ها شده اند

اما این راه نیز نه فقط هیچ کس را به ارض موعود یا مرکز جوشش و طغیان سودها نمی 

رساند که برقضا به سمت گورستان می راند. سرمایه دار بهره گیر و ربح خوار، سهمی از 

اضافه ارزش ها را تصاحب کرده است. فرض کنیم کل ارزش اضافی سرمایه دار صنعتی 

 80وندش نصیب این گروه شده است. اینان به نوبه خود پ 100پوند بوده است و  200

پوند هم به خدمه مفلوک  20پوند را صرف معیشت، رفاه و تن پروری خود می سازند، 

پوند را صرف خرید کاالهای مصرفی  80می دهند، بسیار خوب! حاال هم خودشان 

 20را با خویش از سرمایه داران صنعتی می کنند و همه خدمه آنان عین همین کار 
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یک چیز است.  نهایتاًپوند دریافتی خویش انجام می دهند. حاصل کل این داد و ستدها 

پوند اضافه ارزشی که یک الیه طبقه سرمایه دار از الیه دیگر گرفته است  100اینکه 

اکنون به وی باز می گرداند. کجای این گران فروشی است و از کجای این معامالت و 

 صرفاً کل این رطب و یابس بافتن ها مبادالت و گردش ها یک قطره سود می تراود. 

. پرده انداختن بر روی سرچشمه واقعی طغیان اضافه در خدمت یک چیز است

کار پرداخت نشده کارگران مزدی  صرفاً ارزش ها و سودها، ارزش اضافی و سود 

 است. هیچ منشأ دیگری ندارد. 

 

 

 

 

 



 نباشت و بازتولید گسترده ا: 21فصل                                                        180

 

 انباشت و بازتولید گسترده: 21فصل 

 

تولید سرمایه داری، تولید ارزش اضافی، افزایش افراطی اضافه ارزش از طریق سنگین 

سازی بی مهار کفه کار اضافی به زیان کار الزم، تبدیل اضافه ارزش ها به سرمایه الحاقی، 

خودافزائی سرطانی سرمایه و انباشت انفجاری جهان از سرمایه است. انباشت در این 

انباشت گسترده است و بحث ما در باره بازتولید ساده با تمامی  طبیعتاًشیوه تولید نیز 

 مدخلی برای ورود به این شیوه انباشت و بازتولید بود.     نهایتاً شرح و تفصیلش 

سرمایه دار اضافه ارزش خود را به پول تبدیل می کند و این پول یا سرمایه پولی را 

ء گردشی سرمایه ثابت و در یک کالم صرف خرید نیروی کار جدید، مواد خام، سایر اجزا

 4000مایحتاج چرخه ارزش افزائی سرمایه اش می سازد. برای مثال اگر در دور پیش 

واحد سرمایه متغیر  1000واحد سرمایه متغیر داشت، اگر این  1000سرمایه ثابت و 

در پروسه تولید و تحمیل یک نرخ استثمار صد در صدی و در دوره ما، چندین صد 

، چندین 1000درصدی بر توده کارگر،  1500ی و در جهنم سرمایه داری ایران درصد

واحد ارزش اضافی زائید، اینک در دور بعد همان سرمایه دار با حجم  15000هزار و یا 

بیشتر یا بسیار بیشتری سرمایه در شکلهای ثابت و متغیر وارد میدان انباشت می گردد. 

ثابت  12000متغیر یا  2000ثابت و  5000متغیر،  1200ثابت و  4800به طور مثال با 

متغیر روند پیش ریز را ادامه می دهد. او عظیم ترین حجم اضافه ارزش ها را  3000و 

به سرمایه الحاقی یا سرمایه جدید تبدیل می کند. نیروی کار بیشتری را با شدت 

ر، بر میزان سرمایه استثمار وحشیانه تری به کار می گیرد، با اضافه ارزش های انبوه ت

الحاقی خود می افزاید و زنجیره انباشت بیشتر، استثمار شدیدتر، ارزش اضافی انبوه تر، 

 انباشت عظیم تر را دنبال می کند. در این مورد چند نکته مهم را باید مفروض انگاشت. 
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اضافه ارزش موجود باید هم برای افزایش سرمایه ثابت، هم تأسیس بنگاه جدید  – اوالً

یا توسعه مؤسسه قدیم انباشت کفاف دهد. فراهم سازی این حجم اضافه ارزش چه بسا 

نیازمند گنج سازی و پس انداز نمودن مقادیر کوچک اضافه ارزش ها در طول دوره ای 

 معین، پیش از آغاز توسعه تولید باشد. 

و رخساره  تولید در مقیاس گسترده پیش از آن که اتفاق افتد، پیش زمینه ها – ثانیاً

روند واقعی زندگی می سازد. موضوع را با ذکر مثالی روشن های تحقق خود را وارد 

سازیم. سرمایه دار الف طی یک سال یا چند سال شروع به ذخیره پول می کند، در هر 

یا نماینده محصول اضافی و از پول را که معادل  ساالنه بخشیدور فروش محصوالت 

الجرم حامل ارزش اضافی است، به صورت پس انداز در می آورد. این اضافه ارزش ها را 

سرمایه بالقوه تبدیل می کند. پولی که هنوز سرمایه نیست  –بر هم می انبازد و به پول 

دلیل هدفی که در پیش و به هیچ وجه ثروت اجتماعی اضافی محسوب نمی شود، اما به 

سرمایه بالقوه را ایفاء می کند. پروسه ای که دشواریهای خاص خود  –دارد نقش پول 

 را دارد و ما پیش از شرح این دشواری ها باید نکات دیگری را توضیح دهیم.

 

 1اول: انباشت در بخش 

 گنج سازی  – 1

و چه در شکل  1 سرمایه گذاری ها چه در رشته های متعدد صنایع متعلق به بخش

انفرادی، مستقل از بزرگی و کوچکی یا شرایط فنی و وضع بازار خود، به لحاظ پروسه 

سرمایه بالقوه، در مراحل مختلفی قرار دارند. یک عده از سرمایه داران  –تشکیل پول 

سرمایه  –چه برای پیش ریز سرمایه در یک بنگاه، چه برای توسعه بنگاه موجود، پول 

بالقوه خود را در حد نصاب می بینند و تبدیل به سرمایه مولد می کنند. وسائل تولید، 

عناصر سرمایه ثابت می خرند و تولید را گسترش می دهند. عده ای دیگر در این 
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سرمایه می باشند. مواجهه  –موقعیت نیستند و همچنان دست به کار گردآوری پول 

الف محصول ساالنه ن است که به طور مثال، ایه دار چنیاین دو گروه سرم

400C+100V+100M=600  واحد اضافه ارزش را  100خود را به ب می فروشد. او

واحد پول فقط شکل پولی اضافه محصول  100دوران خارج کرده و می اندوزد. این  از

 سرمایه نیست. این کار همزمان مطلقاً است که اندوخته می شود، گنج سازی است و گنج 

توسط افراد زیادی انجام می گیرد. دهها نفر عین کار سرمایه دار الف را تکرار می کنند. 

سرمایه بالقوه گرد می آورند اما درست  –این سرمایه داران در این روند حجم باالئی پول 

در همان حال موانع مهمی بر سر راه گردش پول ایجاد می نمایند. باعث رکود پول می 

ن را مشکل می سازند. با همه اینها باید تأکید نمود که در گردش کاالئی شوند و کار دورا

ساده و مدت ها پیش از آنکه این گردش، خصلت گردش کاالئی سرمایه داری احراز 

مهم است که مقدار  کامالًکند، گنج اندوزی به گونه ای رخ می داده است، بعالوه این 

ولی است که در پویه دوران به صورت پول موجود در جامعه همواره بیشتر از حجم پ

فعال وجود دارد. نکته مهم که در دل کل بورژوازی قند آب می کند این است که با 

رشد سیستم اعتباری تمامی سرمایه های بالقوه از طریق تمرکز در بانک ها و مؤسسات 

ت مالی از حالت انفعال خارج می گردند، فعال می شوند و نقش سرمایه آماده به خدم

سرمایه آماده تبدیل به سرمایه بارآور را پیدا می کنند. اما اینکه سرمایه دار  –یا پول 

الف برای به فرجام رساندن گنج سازیهای خویش چه باید بکند، پاسخ این است که فقط 

بفروشد، محصول ساالنه را به فروش رساند، دست به خرید نزند، کل اضافه ارزش های 

ها را بر هم انبازد. تولید پی در پی اضافه محصول حامل اضافه  نهفته در اضافه محصول

ارزش شرط الزم گنج سازی اوست. در بحث مشخص حاضر که دوران به طور خاص در 

بررسی می گردد، شکل طبیعی اضافه محصول به عنوان جزئی از کل  1درون بخش 

بخش تولید محصول ساالنه همان شکل طبیعی سرمایه ثابت است. وسائل تولید در 
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وسیله های تولید است. یک پرسش مهم در همین جا آنست که اضافه محصول در 

دست سرمایه دار ب چه رلی دارد و به درد چه کاری می خورد؟ پیش از هر چیز 

خاطرنشان کنیم که اگر سرمایه دار الف بابت اضافه ارزش های خود پول از دوران خارج 

، همزمان کاالهائی را وارد پویه دوران می کند، می سازد و به صورت گنج در می آورد

بدون آنکه کاالئی از آن بیرون آرد. این امر سبب می شود که سرمایه دار ب و خیل 

همقطارانش بتوانند پول به دوران ریزند و سوای کاال چیز دیگری خارج ننمایند. 

و سرمایه های کاالهائی که در بررسی کنونی ما بنا به شکل طبیعی خود در سرمایه ب 

 مشابه آن، جزء استوار یا گردشی سرمایه ثابت خواهند بود. 

در بازتولید ساده دیدیم که بازتولید سرمایه، به هیچ وجه صرف خرید و فروش کاالها و 

تکمیل داد و ستدها با هم نیست. درک بسیار گمراه کننده ای که متولیان اقتصاد 

رفته تا آدام اسمیت آن را القاء کرده اند. بحث سیاسی و تجارت آزاد از فیزیوکرات ها گ

بر سر خرید و فروش ساده کاالها نیست، سخن از بازیافت، جایگزینی و بازتجدید تمامی 

اجزاء سرمایه، در تمامی حاالت، اعم از ثابت، متغیر، استوار، گردشی، پولی و کاالئی با 

سرمایه استوار، تدریجی و  مثالًتمامی ویژگیهای جداگانه هر یک از آنها است. اینکه 

طوالنی مدت ارزش خود را به محصول منتقل می کند، پول الزم برای جایگزینی آن 

باید با اضافه ارزش و سرمایه  2باید تدریجا ذخیره شود، کل ارزش سرمایه ثابت بخش 

مبادله گردد، مسائل خاص این مبادله از قبیل خرید یک طرفه سرمایه  1 متغیر بخش

در  قبالًو بالعکس یا همه موارد دیگری که  1از جزء اضافه ارزش بخش  2خش ثابت ب

فصل بیستم، به اندازه الزم توضیح داده شد، همه و همه در بررسی پروسه بازتولید 

گسترده اهمیت تام و تمام خود را خواهند داشت. تا جائی که مبادالت ساده یک سویه 

فروش  صرفاًصورت می گیرد و در جای دیگر رخ می دهد یعنی در یکجا فقط خریدهائی 

هائی اتفاق می افتد، این خرید و فروش ها باید به گونه ای متوازن گردند. فراموش 
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امری تصادفی  اساساًنکنیم که تعادل در ساختمان خودپوی شیوه تولید سرمایه داری 

است. با همه اینها جبر ارزش افزائی سرمایه است که برای سامان پذیری خود، چه در 

بازتولید ساده و چه در بازتولید گسترده، شرایطی فراهم سازد که به یمن تأثیراتش، 

محقق گردد. این شرایط به همان اندازه که برای  2و  1مبادالت جاری میان بخش های 

دها و متعادل کردن مبادالت الزم هستند، در صورت اخالل می توانند انجام داد و ست

مشکل زا و ناقض تعادل نیز باشند. حصول توازن میان بخش ها و سامان پذیری سرمایه 

بر این فرض استوار است که خریدها و فروش های یک سویه، همدیگر را جبران  اساساً

ی زنند که وقتی از شکل سرمایه داری خواهند کرد. کل این مؤلفه ها هم یکصدا بانگ م

 –تولید کاالئی صحبت می کنیم، پول نه تنها وسیله گردش، که در همان حال پول 

 سرمایه یا سرمایه پولی هست. 

 سرمایه ثابت الحاقی – 2

کارگر با کار خود فقط بهای نیروی کارش را بازآفرین نمی کند، فقط ارزش سرمایه 

حراست نمی نماید، سوای همه اینها چندین و گاه چند ده  ثابت را برای سرمایه داران

برابر آنچه به صورت مزد دریافت می دارد اضافه ارزش تولید می کند. این اضافه ارزش 

در محصول اجتماعی ساالنه شکل محصول اضافی را به خود می گیرد. در حالتی که 

وسائل تولیدی است که  اکنون مورد بررسی ما است، این اضافه محصول، خود از ابتدا،

برای ساختن وسائل تولید به کار می رود، اما همین اضافه محصول برای اینکه نقش 

پیش  3و ب  2و ب  1 سرمایه ثابت الحاقی را احراز کند باید توسط سرمایه داران ب

ریز شود. قبل از آن و تا زمانی که این محصول اضافی به فروش نرفته یا هنوز در دست 

سرمایه بالقوه را بازی می کند. مادام که ما  –ن الف است، فقط نقش پول گنج سازا

نظر می اندازیم الجرم خود را در بازتولید  1حجم ارزشی بازتولید را فقط از جانب بخش 

ساده محصور کرده ایم زیرا تا اینجا هیچ سخنی از تشکیل سرمایه ثابت الحاقی به میان 
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همان مقدار کاری است که اضافه ارزش  صرفاً نیز  نمی باشد. کار اضافی مورد بررسی

سرمایه داران در بازتولید ساده را تشکیل می دهد. در بازتولید ساده فرض ما این بود 

خرج می شوند و فقط  2به صورت درآمد، در ازاء کاالهای بخش  1که تمام اضافه ارزش 

لید ساده به بازتولید سرمایه ثابت این بخش را تجدید می کنند. برای آنکه از بازتو

بیش از آنکه حامل عناصر سرمایه ثابت  1گسترده عبور کنیم باید محصول ساالنه بخش 

باشد، برای بخش خودش اجزاء سرمایه ثابت تولید نماید. این گذار معموال  2بخش 

که همزمان وسائل تولید هر  1بدون دشواری انجام نمی گیرد، اما این خاصیت بخش 

 ید می کند، مایه سهولت کار می گردد. دو بخش را تول

اگر مسأله را تنها از لحاظ حجم ارزشی بکاویم، این نتیجه را می گیریم که هسته یا 

اساس بازتولید گسترده در بازتولید ساده متولد می شود، بنمایه مادی موضوع این است 

جاد سرمایه صرف تولید وسائل تولید و ای مستقیماً 1 که کار اضافی طبقه کارگر بخش

سرمایه بالقوه در نزد  –ثابت الحاقی این بخش می گردد. بر این مبنی تشکیل پول 

و همقطاران، از طریق فروش پی در پی محصول  3، الف 2، الف 1سرمایه داران الف 

شکل ساده پولی سرمایه ثابت الحاقی  عمالً سرمایه ای،  –اضافی، بدون هیچ هزینه پول 

تولید گردیده است. تبدیل متوالی سرمایه های بارآور بالقوه الحاقی  1است که در بخش 

موکول به فروش  3و  2و  1سرمایه بالقوه یا گنج، توسط سرمایه داران الف  -به پول 

است، هر پی در پی محصول اضافی یا فروش یکجانبه کاال توسط آنان بدون هیچ خرید 

چه سرمایه بارآور به کار افتاده در یک کشور و نیروی کار مورد استثمار این سرمایه 

بزرگتر و پرشمارتر باشد، به همان اندازه نیروی بارآور کار رشد یافته تر و در نتیجه 

 وسائل فنی بسط سریع تولید وسائل تولید بیشتر است. 

تولید و  1بخش  .و.. 3، 2، 1الف  توسط سرمایه داران مستقیماًمحصول اضافی که 

چنین  اوالً تصاحب می شود اگر چه پایه واقعی انباشت سرمایه یا بازتولید گسترده است، 
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به  ثانیاً،... این بخش ایفاء می کنند. 3، 2، 1نقشی را فقط در دست سرمایه داران ب 

نامولد است.  کامالًعنوان اندوخته، به عنوان سرمایه پولی که ذره، ذره تشکیل می شود 

محصول اضافی در این شکل با فرایند تولید همسو حرکت می کند، اما خارج از فرایند 

است. حتی سرباری برای تولید سرمایه داری است، به شکل سرمایه پولی بالقوه تلنبار 

در می آید و به کار گرفتن این حجم اضافه ارزش یک عرصه فعال حیات نظام اعتباری 

گردد. اما از این طریق به شکلی دیگر، در شکل سرمایه پولی بیشترین  و کاغذبازی می

تأثیر را بر انکشاف شتاب آلود سرمایه داری بر جای می گذارد. نکته مهم در اینجا آنست 

که کمیت پول موجود در کشور، سرعت گردش و غیره باید ثابت فرض شود. پول باید 

هد. شرایطی که برای گردش ساده نیز برای گردش فعال و گنج سازی هر دو کفایت د

اینجا متفاوت است، کمیت پول  مطرح بود. تفاوت مهم آنست که کارکرد اندوخته ها در

در تولید سرمایه داری کل محصوالت سوای جزء اندکی  ،اوالًنیز باید بزرگتر باشد. زیرا: 

ده، مابقی که توسط تولید کنندگان به مصرف می رسد و نیز فلزات گرانبهای تولید ش

در این شیوه تولید حجم سرمایه کاالئی و مقدار  ،ثانیاًیکسره به پول استحاله می شود. 

ارزش آن نه تنها به طور مطلق عظیم تر است که با سرعت بسیار خیره کننده ای هم 

فزاینده ای باید مدام به سرمایه پولی تبدیل  مستمراًسرمایه متغیر  ،ثالثاً رشد می کند. 

سرمایه های تازه با گسترش تولید هم عنان است و گنج  –تشکیل پول  ،عاًشود، راب

 سرمایه ها نیازمند پول است.  –سازی این پول 

 سرمایه متغیر الحاقی  – 3

در کتاب اول دیدیم که در نظام سرمایه داری همواره نیروی کار عظیمی به شکل ذخیره 

بدون هیچ افزایش در شمار کارگران موجود است. این را نیز خوب می دانیم که سرمایه 

شاغل، می تواند کار بسیار بیشتری را بر گرده آنها سنگین سازد و اضافه ارزش های به 

مراتب انبوه تری از قِبَل تشدید استثمار آنان به دست آرد. در جلد نخست این را نیز 
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خود را در  نشان دادیم که سرمایه مفروضی می تواند بدون انباشت بیشتر دامنه تولید

اینجا سخن از انباشت سرمایه به معنای  فاصله مرزهای معینی وسعت بخشد، اما در

اخص آن است. گفتگو از وضعی است که گسترش تولید با تبدیل اضافه ارزش به سرمایه 

الحاقی مشروط است و الجرم با توسعه پایه های عمومی انباشت سرمایه داری همراه 

 است. 

 

 2بخش دوم: انباشت در 

، اضافه محصول خود 1،... بخش 3، 2، 1فرض تا کنونی ما این بود که سرمایه داران الف 

،... در همین بخش می فروشند. حال بنا را بر این 3، 2، 1را فقط به سرمایه داران ب 

محصول اضافی خود را به  1گذاریم که سرمایه داران مذکور به جای فروش در بخش 

ر منوط به آنست که در قبال فروش، هیچ کاالی مصرفی خرید بفروشند. این ام 2بخش 

نکنند. زیرا اساس کار این سرمایه داران بر ذخیره پول ناشی از فروش اضافه محصول و 

سرمایه بالقوه، استوار است. این مبادله مشکالتی را پیش می آرد.  –تبدیل آن به پول 

ثابت در گرو آنست که نه فقط از شکل کاالئی به شکل طبیعی سرمایه  C-2بازیافت 

که حالت کاالئی  2هم با یک جزء سرمایه ثابت  M-1بلکه حداقل جزئی از  V-1کل 

 C-2محصول اضافی خود را به  1دارد، مبادله شود. اما اکنون سرمایه داران الف بخش 

می فروشند بدون آنکه هیچ کاالئی خرید کنند. این سرمایه داران پول حاصل فروش را 

ویه گردش خارج و به سرمایه پولی بالقوه تبدیل می نمایند. اقدامی که یک جزء از از پ

را در حالت کاالئی محبوس می کند، از تبدیل شدن به سرمایه  2سرمایه ثابت بخش 

ثابت بارآور باز می دارد، در همین راستا موجد اضافه تولید می شود و مانعی بر سر راه 

می گردد. اگر کل بازتولید اجتماعی مرکب از دو بخش  2بازتولید سرمایه های ب بخش 

 1را در نظر گیریم، می بینیم که تبدیل محصول اضافی سرمایه داران الف بخش  2و  1



 نباشت و بازتولید گسترده ا: 21فصل                                                        188

 

تبدیل ناپذیری قسمتی از سرمایه کاالئی معادل خود در  عمالًبه سرمایه پولی بالقوه، 

نبال می آورد. به این و متعلق به سرمایه داران شاخه ب این بخش را به د 2بخش 

که برای بازتولید ساده نیز آید، ای پدید نمیه ترتیب نه فقط بازتولید گسترد

محدودیتهائی ایجاد می کند. دقیق تر بگوئیم، حوادثی مانند تشکیل سرمایه پولی 

بدون طی پروسه  2و انباشته شدن ذخائر کاالئی در بخش  1الحاقی بالقوه در بخش 

، اضافه 1مولد، به بیان دیگر پیدایش سرمایه پولی مازاد در بخش تبدیل به سرمایه 

... همگی گواه وجود تناقضات  ، اختالل بازتولید بخش اخیر2تولید نسبی در بخش 

قهری سرمایه داری هستند، تناقضاتی که در بازتولید ساده نیز مشهودند. نکته مهم 

الحاقی پیش شرط انباشت واقعی  اینکه تبدیل تمام یا جزئی از ارزش اضافی به سرمایه

است، اما اینکه انباشت از مصرف می کاهد!! یک تحریف اقتصاد سیاسی است. با سرشت 

سرمایه داری در تناقض است زیرا القاء می کند که گویا مصرف نیروی محرک سرمایه 

 می باشد!!. 

و از مشکل پردازیم  2در پی تمامی این توضیحات به واکاوی دقیق تر انباشت در بخش 

سر راه بازتبدیل یک جزء از سرمایه کاالئی این بخش به شکل طبیعی سرمایه ثابت 

 2بخش  2000Cدر قبال  1000V+1000M-1م که  یدید قبالً مولد آن آغاز کنیم. 

 500، نیمی از آن، یعنی 1واحد اضافه ارزش بخش  1000مبادله می شد. اما اینک از 

واحد قادر  500د همین بخش تبدیل شده است. این واحد به سرمایه ثابت الحاقی خو

و سرمایه  2می تواند با بخش  1نیست و الجرم کل آنچه از بخش  C-2به مبادله با 

واحد  1500فقط  2000M=1000V+1000-1ثابت آن داد و ستد شود، به جای  

 نیز بالتکلیف است، امکان تبدیل از C-2واحد از  500ارزشی است. در همین ارتباط 

حالت کاالئی به سرمایه ثابت بارآور را ندارد، زیرا معادلی برای مبادله در مقابلش موجود 

واحد سرمایه الحاقی  500واحد در اینجا مظهر اضافه تولید است و با  500نیست. این 
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واحدی  500تطابق دارد. این احتمال وجود دارد که همین اضافه تولید  1نوین در بخش 

برای وسائل مصرفی  1واحد خرج شده، توسط کارگران بخش  1000، سرنوشت 2بخش 

و بازگشت آن به سرمایه داران این بخش را هم دچار اخالل کند. در مورد چگونگی 

چالش این مشکل معموال استدالل هائی با این مضمون صورت می گیرد که باید نوع 

فاقد شرایط  و 2واحد کاالهای مصرفی تولید شده در بخش  500استنباط از وجود 

واحد، اضافه تولید به  500این  اساساً ، تغییر کند. به این معنی که 1فروش به بخش 

حساب نیاید، بلکه عناصر ضروری استمرار پروسه بازتولید تصور شود. برای آن همان 

و گذار آن به سرمایه مولد  1حسابی باز گردد که پیش تر در مورد اضافه محصول بخش 

مانده در انبارها،  C-2واحد  500باید از اینجا عزیمت شود،  ز می شد.الحاقی بالقوه با

ذخیره مصرفی مورد نیاز حتمی پویه بازتولید تلقی گردد، در همان حال بر ضرورت 

تأمین یک سرمایه پولی اضافی برای ادامه کار تأکید شود و این حجم سرمایه فراهم 

 آید. 

تشکیل ذخیره و ضرورت آن برای  ،اوالً! پاسخ آنست که:  در برابر استنباط یا راه حل باال

هر دو دست به  2و  1هر دو بخش درست است، تا اینجا حرفی نیست. سرمایه داران 

اگر  ،ثانیاًذخیره کاال می زنند و فقط نوع کاالهائی که بر هم می انبازند متفاوت است. 

با ذخیره ای مشابه در سوی با ذخیره کاالئی به پایان می رسد،  2سال جاری در بخش 

دیگر، آغاز گردیده است و بر همین اساس این ذخیره ها باید از هر دو طرف حذف شود. 

و نکته اساسی اینکه تناقضات و مشکالت مورد بحث، در بازتولید ساده وجود نداشت.  ثالثاً

 د.در بازتولید گسترده است که به سرکشی می پردازند و وجود خود را تحمیل می کنن

  

 نمایش نموداری انباشت –سوم 

 بازتولید را با نمودارهای زیر بررسی می کنیم. 
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       الف:

4000C+1000V+1000M =6000  1- 
2- 1500C+376V+376M    =2252 

 8252                                                        جمع کل محصول ساالنه

بود،  9000 قبالًجمع کل محصول ساالنه در اینجا از نمودارهای پیشین کمتر است. 

برابر کنیم، اگر کوچکتر  10است. می توانستیم آن را افزونتر بگیریم، حتی  8252حال 

گرفته ایم فقط یک دلیل دارد، تغییر در کمیت اقالم به هیچ وجه شاخص تمایز میان 

اجزاء متشکله محصول اجتماعی در هر کدام از بخش بازتولید ساده و گسترده نیست، 

ها می توانند دستخوش تغییر کمی شوند بدون آنکه شکل بازتولید دچار هیچ تغییری 

گردد. آنچه دو شکل ساده و گسترده بازتولید را از هم متمایز می کند، نه مقدار کمی 

 بیاوریم.اجزاء که نوع تخصیص کیفی این اجزاء است. نمودار دومی را مثال 

  ب: 

1- 4000C+875V+875M =5750 

2- 1750C+375V+375M = 2502 

 8252                                                     جمع کل محصول ساالنه

محصول ساالنه به لحاظ ارزشی در هر دو نمودار یکسان است، اما ترکیب عناصر محصول 

چنان است که بازتولید به  ببر حسب وظائف و ایفای نقش در آن ها متفاوت است. در 

همان سیاق گذشته آغاز می شود و تداوم می یابد، در الف وضع به گونه دیگری است. 

 V+Mحاصل جمع  بنگر بازتولید گسترده است. در مبین بازتولید ساده و الف بیا ب

و دومی فقط  2000برابر است، اما در الف با هم فرق دارند، اولی  2بخش  Cبا  1بخش 

می باشد. در همین راستا باید نمودار الف را دقیق تر بررسی کنیم. فرض را بر  1500

صورت درآمد خرج  این می گذاریم که در هر کدام از بخش ها نیمی از ارزش اضافی به

آنچه می تواند شکل  1شود و نیمی دیگر سرمایه الحاقی گردد. با این فرض در بخش 
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واحد اضافه ارزش سرمایه  500واحد مزد کارگران بعالوه  1000درآمد به خود گیرد 

مساوی  2واحد سرمایه ثابت بخش  1500داران است. ارقامی که حاصل جمع آنها با 

 4000توانند بدون مشکل با هم مبادله گردند. از این که بگذریم است و از این روی می 

نیز برای بازتولید خود با معضل خاصی مواجه نیست زیرا  1 واحد سرمایه ثابت بخش

این کار از طریق داد و ستد میان شاخه های مختلف همین بخش محقق می شود. آنچه 

 2بخش  V+Mو  1بخش  واحد اضافه ارزش باقی مانده 500باقی می ماند سرنوشت 

است. این عناصر هستند که باید چگونگی مبادله میان آنها در درون بخش خودشان و 

نیز قرار است نیمی از اضافه  2میان دو بخش مشخص گردد. به یاد بیاوریم که در بخش 

واحد به  188ارزش به سرمایه الحاقی اختصاص یابد. دقیق تر بگوئیم در اینجا نیز باید 

واحد به سرمایه متغیر تازه تخصیص می  48رمایه جدید در آید، از این مقدار صورت س

 واحد نیز برای سرمایه ثابت الحاقی ملحوظ می شود. 140یابد و 

تنها  2واحد اضافه ارزش بخش  140اینجاست که با مشکل جدیدی مواجه می گردیم. 

به سرمایه مولد مبدل  می تواند 1از طریق جایگزینی با همین میزان اضافه ارزش بخش 

( فقط وسائل تولید است و 1گردد. نیاز به گفتن نیست که ارزش اضافی مذکور )بخش 

در هر دو بخش قابل مصرف است. این جایگزینی هم فقط از طریق خرید یک سویه در 

قرار است در همان  1ارزش اضافی بخش  500امکان پذیر است. زیرا  2درون بخش 

واحد را نقدی بخرد  140باید  2الحاقی شود. بنا بر این بخش بخش مبدل به سرمایه 

باز گرداند. اما باید دید  1بدون آنکه پول را از طریق فروش بعدی کاالهایش به بخش 

 که منبع پول برای این داد و ستد در کجا قرار دارد. همه جا را جستجو کنیم.

آغاز کنیم. این مقدار ارزش به عنوان دستمزد به  2واحد سرمایه متغیر بخش  376از 

کارگران این بخش پرداخت شده است و کارگران آن را در ازای خرید وسائل مصرفی، 

باز می گردانند. تا اینجا پول جدیدی پدید نیامده که  2در شکل پول به سرمایه داران 
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ج ساخت. بر همین اساس باید قبول نمود که منبع بتوان آن را از چرخه گردش خار

این مزیت را دارد که کارگران مورد استثمارش  1نسبت به  2انباشت پولی نیست، بخش 

باید کاالهای مصرفی مورد نیاز خود را از همین بخش خریداری کنند. این مسأله شاید 

 چشم آکنده از ولع سود سرمایه دار را برای دو کار وسوسه کند. 

دست به دزدی بزند و از پرداخت دستمزد متعارف کارگران ابا ورزد، درصدی از  –1

واحد مزد رایج را به حالت یا حیلت یا زور برای خود نگه دارد، این کار را به  376همان 

صورت پی در پی انجام دهد و از این طریق حجم قابل توجهی سرمایه پولی بیاندوزد. 

نیز به تمام و کمال ساخته است. معضل اما این  1ران بخش کاری که البته از سرمایه دا

است که سرمایه داران دستمزدها را از سر کرامت و بخشش به کارگران نمی دهند، اگر 

ندهند کارگری وجود نخواهد داشت و ارزش، اضافه ارزش و سرمایه ای تولید نخواهد 

یروی کار توده کارگر کفاف شد، بعالوه این مزدها چنان نازل است که برای بازتولید ن

نمی دهد، حال اگر این دستمزدها باز هم تنزل کند و حجمی از آن به سرقت رود موج 

اعتصاب کارگران که همیشه جاری است، رو به طغیان خواهد رفت. چه بسا وضع از این 

هم بدتر گردد و ماحصل همه صغرا، کبرا آن که آویختن به این شکل سرقت دستمزدها، 

ست معضل گردآوری سرمایه پولی اضافی را حل کند، برای این کار باید چاره بعید ا

 دیگری اندیشید.

کارگران مجبورند کل کاالهای  1برخالف بخش  2پیش تر گفته شد که در بخش  – 2

مصرفی مورد احتیاج خود را از سرمایه داران همین بخش بخرند. به بیان دیگر سرمایه 

داران فقط نیروی کار کارگران را نمی خرند، آنچه را که این کارگران تولید می کنند به 

می تواند به صاحبان سرمایه کمک کند که حجمی خود آنها می فروشند، این شرایط 

از مزدهای پرداختی را بدون هیچ ما به ازاء، از کارگران باز پس گیرند. این هدف به طور 

مثال تا حدی در سیستم پرداخت جنسی مزدها، تا حدی از طریق تقلب در پویه گردش 
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ی توان به یک راه سرمایه شاید تأمین شود. اما مشکل آنست که این ترفندبازی را نم

حل روتین برای تشکیل سرمایه مولد الحاقی تبدیل نمود. لذا باید به جستجو ادامه داد. 

همه چیز حاکی است که گشودن گره دشوار است. باید دید چه راهی باقی است؟ و 

برای بیرون کشیدن این پول از گردش و تشکیل سرمایه پولی اضافی بالقوه، چه باید 

به نظر می رسد!! و البته که هیچ کدام از راههای قبلی مثمرتر نیستند. « راه»کرد؟ دو 

سر عده ای دیگر کاله بگذارند و پول آنها را  2آنکه عده ای از سرمایه داران بخش  اول

چپاول کنند. این کار مقدور است اما حاصلش نه حل مشکل سرمایه پولی اضافی بالقوه 

سرمایه داران به سود فربهی یک بخش که فقط الغرتر شدن یک بخش  2در بخش 

که خاص وسائل معاش الزم  2قسمتی از ارزش اضافی بخش  دومدیگر خواهد بود. 

سرمایه داران این بخش است به سرمایه متغیر در درون همین بخش تبدیل گردد. در 

 . بیاوریممثال هائی  موارد مختلفو برای  هیمادامه د را باید بررسیاین رابطه، 

 ول مثال ا

 نمودار بازتولید ساده:   :الف

1-4000C+1000V+1000M = 6000 

2- 2000C+500 V+500 M = 3000 

حاصل جمع کل محصول ساالنه   

9000                                                                                                                          
 برای بازتولید در مقیاس گسترده: ب: نمودار اولیه

1-4000C+1000V+1000M=6000 

2- 1500C+750 V+ 750 M=3000  
      9000جمع کل محصول ساالنه                                                           

                                                  --------------------------- 
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 500نیمی از ارزش اضافی یعنی  1بخش  درب ا بر این گذاریم که در نمودار فرض ر

واحد  1500با  )500V+1000-)1  =1500واحد انباشت می شود، در این صورت باید 

واحد خواهیم  4500شاهد وجود  1جایگزین شود. با این کار در بخش  2سرمایه ثابت 

 1000واحد ارزش اضافی و  500با  (2C = 1500)بود که باید انباشت گردد. اینکه 

 در بازتولید ساده دیدیم. قبالًجایگزین شود چیزی است که  1واحد سرمایه متغیر 

واحد آن  400، معادل 1واحد ارزش اضافی بخش  500حال چنین در نظر آریم که از 

واحد می تواند بدون  400واحد به سرمایه متغیر اختصاص یابد.  100به سرمایه ثابت و 

مرکب  1واحد افزوده شود و با مانعی مواجه نیست. در این صورت بخش  4000أخیر بر ت

واحد اضافه ارزش که این آخری هم باید تبدیل  100متغیر و  1000ثابت،  4400Cاز 

وسائل تولید )معادل  1واحد از بخش  100به اندازه  2به سرمایه متغیر شود. بخش 

100M 4400  ،1آن بخش ( خریداری  می کند و به دنبالC+1100V  خواهد داشت

موجود  1600سرمایه ثابتی به میزان  2که جزء متغیر آن در حالت پولی است. در بخش 

واحد به سرمایه متغیر  50د باید ین حجم سرمایه ثابت به کار افتاست. برای آنکه ا

حد به وا 150می رسد. تا اینجا  800به  750موجود نیز اضافه شود. با این کار رقم 

واحد از اضافه ارزش  150افزوده شده است و کل این  2سرمایه ثابت و متغیر بخش 

واحد ارزش سرمایه متغیر این بخش  750این بخش کسر شده است. بنا بر این از کل 

  3000 =واحد باقی است. همزمان کل محصول ساالنه اش نیز شکل 600فقط 

1600C+800V+600M  .را پیدا می کند 

 100C+50V-(2)که به  2واحد وسائل مصرفی تولید شده در بخش  150ینها پس از ا

واحد توسط  100تبدیل شده در همان شکل طبیعی خود به مصرف کارگران می رسد. 

مصرف می گردد. اکنون وضعیت  2واحد توسط کارگران بخش  50و  1کارگران بخش 

 تغییر یافته دو بخش در آستانه انباشت این گونه است:
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1-4400C+1100V+500M=6000 

2- 1600 C+800 V+600 = 3000 

 9000حاصل جمع                                                                           

-------------------------- 

 وضعیت حساب سرمایه

1-4400 C+1100 V = 5500  

2- 1600 C+800 V = 2400  

 است و سرمایه های متغیر هر دو بخش در شکل پولی هستند.  7900حاصل جمع 

 وضعیت سرمایه در آستانه تولید به شرح زیر بود:

 1-4000C+1000V =5000 

2-1500C+750 V =2250 

واحد بوده است. اگر روند به همین سیاق ادامه یابد  7250جمع سرمایه ها به گاه آغاز 

 شت.در آخر سال بعد خواهیم دا

1-4400C+1100V+1100M=6600 

2-1600 C+800 V+800 M = 3200  
 واحد خواهد شد.  9800جمع کل محصول نیز 

به همین نسبت ادامه می یابد. از کل  1باز هم چنین انگاریم که انباشت در بخش 

سرمایه الحاقی  550به شکل درآمد خرج می شود و  550واحد ارزش اضافی  1100

واحد ارزش   550جایگزین خواهد شد.  V-1با  2سرمایه ثابت  واحد 1100می گردد. 

مبادله می شود. جمع ارزشی این  2نیز با همین مقدار کاالهای مصرفی بخش  1اضافی 

فقط  2می رسد در حالی که کل سرمایه ثابت  1650به  1دو معامله از سوی بخش 

سرمایه داران بخش  واحد ارزش اضافی  800واحد کسری باید از  50واحد است.  1600

 تأمین شود. اگر پول را کنار بگذاریم نتیجه معامالت چنین است:  2
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واحد مصرف مایه  1650به سرمایه تبدیل می شود.  4400C+550M  ،1در بخش 

 محقق می گردد. C-2سرمایه داران و کارگران نیز به وسیله کاالهای 

برداشت شده  2واحد ارزش اضافی  800واحد آن از  50که  1650Cنیز  2در بخش 

واحد ارزش اضافی باقی مانده را خواهیم  750واحد سرمایه متغیر و  800است بعالوه 

واحد سرمایه  50داشت. اگر ترکیب آلی سرمایه در این بخش ثابت ماند آنگاه باید برای 

واحد ارزش  750لغی که باید از واحد نیز سرمایه متغیر منظور شود. مب 25ثابت الحاقی 

 2اضافی همین بخش کسر شود. با انجام این کارها تصویر عناصر متشکله در بخش 

 چنین خواهد شد.

2- 1650 C+825 V+ 725 M  
 440سرمایه الحاقی گردد. اگر نسبت پیشین ثابت ماند، باید  550Mباید  1در بخش 

واحد اضافه  725اخیر در مبادله با  واحد متغیر باشد. رقم 110واحد سرمایه ثابت و 

واحدی کاالهای  110تحقق می یابد. این بدان معنا است که یک حجم  2ارزش بخش 

 1قرار گیرد توسط کارگران بخش  2مصرفی به جای آنکه مورد استفاده سرمایه داران 

واحد را به جای مصرف به سرمایه  110مصرف خواهد شد. سرمایه داران مذکور این 

واحد باقی  615فقط  2واحد اضافه ارزش بخش  725ل می کنند. با این کار از کل تبدی

واحد یاد شده به سرمایه  110خواهد ماند. اما ماجرا به این حد ختم نمی شود. با تبدیل 

 615واحد نیز برای سرمایه متغیر پیش ریز گردد. این رقم باید باز هم از  55ثابت باید 

 ی این پروسه نمودار ما شکل زیر را اتخاذ خواهد کرد.کسر شود و باالخره با ط

1- (4400C+440C) + (1100V+110V) = 4840 C +1210 V = 6050  

2- (1600C+50C+110C) + (800V+25V+55V) = 1760 C+880V= 2640 

 واحد خواهد رسید.  8690جمع کل محصول نیز به 

یان سال بعد با شمای زیر مواجه اگر بازتولید باز هم بر همین منوال تداوم یابد در پا

 خواهیم شد.
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1-4840 C + 1210 V + 1210 M = 7260 

2- 1760 C + 880 V + 880 M = 3520 

 واحد بالغ خواهد شد.  10780و جمع کل محصول بر 

این محاسبات را با همین ضرایب و نسبت ها و شاخص ها می توان ادامه داد و اگر 

از  2و  1سال بازتولید گسترده، مجموع سرمایه ها در بخش های  5چنین کنیم پس از 

5500C+1750V = 7250  8784بهC+2782V = 11566  افزایش داشته و در واقع

 2782واحد بود، اکنون به  1750قط کل ارزش اضافی در ابتدا ف .رشد کرده است 160%

واحد برای  500واحد ارتقاء پیدا کرده است. ارزش اضافی مصرف شده در سال اول 

 764و  1برای بخش  732بود. در پایان سال پنجم به  2برای بخش  600و  1بخش 

 درصدی است.  134رسیده است که گویای رشد  2برای بخش 

 مثال دوم

واحد فرض می کنیم. همه این محصول در شکل  9000ه را در اینجا کل محصول ساالن

به  .است %500یا  20به  100سرمایه کاالئی است. نسبت بخش ثابت به متغیر سرمایه 

است، بارآوری کار در حال شرایطی نظر داریم که رشد تولید سرمایه داری چشمگیر 

جمعیت نسبی است، نیروی مولد کار اجتماعی شاهد شکوفائی است. اضافه افزایش 

رشد می کند. محصول ساالنه در مثال مورد واکاوی ما با چشم  مستمراًطبقه کارگر 

 پوشی از کسور به شرح زیر است. 

1-5000 C +1000 V + 1000 M = 7000 

2-1430 C +285 V + 285 M = 2000 

الحاقی نیمی از اضافه ارزش ها را مصرف و نیم دیگر را سرمایه  1طبقه سرمایه دار بخش 

اضافه  500مرکب از  1واحد ارزش از بخش  1500می سازد. در این وضعیت الزم است 

مبادله شود. اما سرمایه ثابت  2واحد سرمایه متغیر با سرمایه ثابت بخش  1000ارزش و 
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ارزش اضافی کسر شود.  285واحد کسر دارد که باید از  70واحد است،  1430فقط  2

 داریم. اگر چنین کنیم وضع زیر را

1- (5000 C+500C) +(1500V+M)  

2- (1430 C + 70 C) + 285 V + 215 M  

تبدیل به سرمایه ثابت می شود سرمایه متغیری به میزان  2واحدی که در بخش  70

 215واحد باید از  14برای به جریان انداختن خود الزم دارد. این  14مساوی  70/5

واحد اضافه ارزش باقی  201ن صورت فقط کسر شود، در ای 2واحد ارزش اضافی بخش 

 201M+(285V+14V)+(1430C+70C)-2می ماند و نمودار ما چنین خواهد شد. 

منوال کار  1متغیر و اضافه ارزش بخش  1500و  2سرمایه ثابت بخش  1500مبادله 

روشن است که در بازتولید گسترده  کامالًبازتولید ساده است و نیازمند بحث نیست. اما 

است. پس به ببینیم چه  2بزرگتر از سرمایه ثابت بخش  1بخش  V+Mل جمع حاص

 رخ داده است و روند کار چگونه پیش خواهد رفت؟ . 

را تأمین نماید،  2باید با اضافه ارزش های خود سرمایه ثابت الحاقی  1همان گونه که 

ید چنان باشد با 2را تأمین کند. انباشت در بخش  1نیز باید سرمایه متغیر الحاقی  2

که جزء بزرگتری از کل تولید و الجرم جزء بزرگتری از محصول اضافی به شکل وسائل 

با  V+M-1کافی نیست که  مطلقاً ضروری مصرفی بازتولید گردد. در بازتولید گسترده 

2-C  .2بالعکس باید با  کامالً برابر باشد-C  بعالوه اضافه محصولی که به آن افزوده می

تراز گردد و امکان مبادله  2سرمایه ثابت الحاقی مورد نیاز توسعه بخش شود، بعالوه 

-1از  2یابد. در مثال مورد کندوکاو ما، در شروع کار دیدیم که سرمایه ثابت بخش 

V+M  2به  2واحد از اضافه ارزش  70کوچکتر بود. به همین دلیل-C  اضافه شد. موازنه

 رون بازتولید گسترده انجام گرفت. برقرار گردید و نوعی بازتولید ساده در د

فقط تعویض ساده درآمد با وسائل مصرفی است، اینک برای بخش  1آنچه برای بخش 

نه تنها بازتبدیل سرمایه ثابت به سیاق بازتولید ساده، از شکل کاالئی به شکل طبیعی  2
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ابت که فراتر از آن، تبدیل یک جزء محصول اضافی از شکل وسائل مصرفی به سرمایه ث

است. این ضرورتی است که بازتولید گسترده وضع و تحمیل می نماید. یک بار دیگر 

 نمودار ما با رجوع به آنچه گفته شد این گونه است  روند بازتولید را مرور کنیم.

1- 5000C+500M+1500 V+M =7000 

2- 1500C+299M+201 M = 2000 

ثابت و  417گردیده است به  سرمایه الحاقی 1واحد اضافه ارزشی که در بخش  500 

بیرون  2( معادل خود از اضافه ارزش بخش 83متغیر تجزیه می شود. جزء اخیر ) 83

به همین میزان عناصر سرمایه ثابت خریداری می کند و بر حجم  2می کشد، بخش 

واحد  17افزایش  2واحد جزء ثابت سرمایه در بخش  83موجود خود می افزاید. افزایش 

 ر در این بخش را هم الزامی می سازد. نتیجه این خواهد شدسرمایه متغی

1-(5000C+417C)+(1000V+83 V) = 5417C+1083V = 6500 

2- (1500C+83C) + (299 V+17V) = 1583 C + 316 V = 1899 

نیز از  2افزایش یافته است. در بخش  6500واحد به  6000از  1سرمایه در بخش 

 1ین روند ادامه یابد در پایان سال سوم، در بخش رسیده است. اگر ا 1899به  1715

 واحد سرمایه خواهیم داشت. 9858و مجموعا  2229به  2، در بخش 7629به 

 در صورت انباشت 2سوم: مبادله سرمایه ثابت بخش 

 حاالت متعددی قابل مشاهده است. C-2 با V+M-1در مبادله 

 در بازتولید ساده این دو با هم برابر هستند و به سادگی مبادله می شوند. – 1

در بازتولید گسترده بیش از هر چیز باید به نرخ انباشت نظر دوخت. در مثالهای تا  – 2

منظور نموده و برای سالهای  1اضافه ارزش بخش  %50کنونی نرخ انباشت را به میزان 

مان حال، نسبتی را که براساس آن سرمایه الحاقی به متوالی ثابت فرض کرده ایم. در ه

اجزاء ثابت و متغیر تقسیم شده است در حال تغییر به حساب آورده ایم. همین موضوع 

نصف اضافه ارزش  در نخستین حالتسه حالت متفاوت را در مقابل ما قرار داده است. 
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بدان معنی است که  است. این 2برابر سرمایه ثابت بخش  1و جزء متغیر سرمایه بخش 

2-C  1از-V+M  کوچکتر است. باید هم چنین باشد، زیرا در غیر این صورت انباشت

است. این مشکل با افزایش  C2بزرگتر از  2V+M/-1 در حالت دومقابل وقوع نیست. 

 2V+M/-1 حالت سومقابل حل است.   V-2و متناسب با آن بر  C2به  M2جزئی از 

قادر به بازتولید کل سرمایه ثابت خود  2ین وضعی بخش کوچکتر است. در چن 2Cاز 

خرید نماید اما هیچ نیازی به انباشت بیشتر  1نمی شود، برای رفع مشکل باید از بخش 

سرمایه متغیر ندارد، زیرا سرمایه ثابت با این خرید، فقط در همان ارزش پیشین خود 

ه داری سازگار نیست. انباشت بازتولید شده است. بازتولید ساده با شیوه تولید سرمای

سرمایه یعنی تولید واقعی سرمایه داری از این طریق ناممکن است. به بیان دیگر بازتولید 

را منتفی می سازد. با همه اینها حتی در  2Cو  V+M-1گسترده فرض تساوی میان 

نه  2Cاری نیز این امکان وجود دارد که بازتولید گسترده یا انباشت واقعی سرمایه د

تراز شود که از آن بزرگتر هم بشود. این به معنای بروز اضافه تولید  V+M-1فقط با  

 را باعث می گردد.  1به بخش  2است. رخدادی که فرار سرمایه ها از بخش  2در بخش 

  

 

 

  

 

 

                                                                                                                    

  

 



  


