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  چند کلمه از مترجم

  
مورد    دوم سرمايه (کاپيتال) همان اسلوبی بکار رفته که در                       جلد  ی  در ترجمه    
ی جلد اول، ضمن پيشگفتار مترجم، تشريح گرديده است. دراينجا               چگونگی ترجمه

ی کتاب بطور عمده بياری زبان فرانسه انجام   نيز مانند جلد اول درعين اينکه ترجمه
ی اصلی قرار داده شده است. بديگرسخن، سرتاسر                   يافته، متن آلمانی کاپيتال پايه            

لمانی سنجيده و مقابله شده است. همچنانکه درمورد آ اين ترجمه جمله بجمله با متن
ای   ی روسی سرمايه نيز برای رفع پاره        گرديده، در برخی موارد ترجمه جلد اول عملی

  ابهامات مورد استفاده قرارگرفته است.
ازجانب انستيتوی        ۱۹۶۶ای است که درسال        متن آلمانی مورد استفاده نسخه           

ی  متحدآلمان بوسيله حزب سوسياليست ی مرکزی کميته جنب  لنينيسم  ـ  مارکسيسم
چاپ شده و انتشار يافته است. اين نسخه          (Dietz Verlag)فرالگ برلن  بنگاه ديتس

کار انستيتوهای مارکسيسم ـ لنينيسم مسکو و برلن تصحيح     گروههای که باهمکاری
  ی چاپ شده يکی از کاملترين متون جلد دوم سرمايه بشمار ميرود. و آماده
  شده، عبارت برگردانده بفارسی دوم جلد آن کاپيتال،که بکمک ی فرانسه ی رجمهت

و    (Gilbert Badia)،  ژيلبرباديا      (Cohen-Solal) سوالل    هائی است که کوهن        از نسخه   
ـ  ـ انگلس شده توسط انستيتومارکس تهيه آلمانی متن ازروی (Erna Cogniot) ارناکونيو

پاريس  (Editions Sotiales) سوسيال اديسيون ی بنگاه يلهبوس و کرده ترجمه مسکو لنين
  انتشار يافته است. ۱۹۶۰و ۱۹۵۳در

ی جلد اول اختيار شده عينا در              که در ترجمه      کوشش شده است اصطالحاتی      
ای   جلد دوم نيز مورد استفاده قرارگيرد. هرجاکه ضرورت استفاده از اصطالح تازه                                   

که بمنظور  در پای صفحه ذکرشده است. عالئمیآن  آمده، معادل فرانسه وآلمانی پيش
ی جلد اول اختيار شده بود عينا در اينجا نيز مورد                      تشخيص زيرنويسها در ترجمه         

که به ترجمة فارسی جلد اول داده ميشود همه مربوط                    استفاده واقع شده. مراجعاتی
  است. ۱۳۴۲به صفحات جلد کامل سرمايه چاپ 
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  پيشگفتار
  

که از يکسو اثر منسجم         سرمايه برای چاپ، وآنهم بنحوی تاب دومک ساختن آماده
کاملی را تشکيل دهد و نيز از سوی ديگر منحصرا اثر خود مصنف باشد     المقدور و حتی

ای وجود      که غالبا بصورت قطعه  تعداد نگارشها،کثرت نبود. آسانی ، امرنه ازآن ناشرکتاب
 نويس   ت باال، تنها يک بخش (دست        داشت، انجام اين وظيفه را دشوارتر ميساخت. دس  

IV                     های بعدی، قسمت        ی نگارش     ) ، سراسر برای چاپ تحرير شده بود، ولی درنتيجه
عينی   مصالح کار بطور عمده ازلحاظ         یی اصل اگرچه توده اعظم آن نيز کهنه شده بود.

بودکه مارکس       شده آمادگی نداشت و بزبانی نگاشته نظر سبک نگارشفراهم بود ولی از
که اغلب با      قيد وخودمانی       کار ميبرد، يعنی با سبکی بی       مستخرجات خويش به ورددرم
بسا   گوئيهای صاف و عريان، با بکاربردن اصطالحات فنی انگليسی وفرانسوی، و چه   بذله

آن زبان همراه بود. اين سبک                های کاملی بزبان انگليسی و حتی صفحاتی به               با جمله   
شکلی است که هر بار در مغز مصنف پرورش يافته                 ها با همان      همانا رونويس انديشه         

های ديگری هستندکه از           بود. درکنار برخی از بخشها، که بتفصيل بيان شده، قسمت                     
  حيث اهميت با آنها برابرند، ولی فقط به ذکری ازآنها قتاعت شده است.

بندی آنها بزحمت انجام يافته  ، گردآوری شده ولی دسته مصالح فاکتی و تمثيلی
  روی آنها هنوز کار نشده است.و 

که اغلب درپايان       ی مطلب موجب آن شده است ی مصنف برای بيان دنباله عجله
که ناتمام  گسيخته، بمثابه عالئم راهنما، بجای بسط آنچه ی ازهم جمله چند فصول فقط

گاه    که  گفت  مانده، يادداشت شده است. سرانجام بايد از دشواری خواندن خطی سخن                     
  مصنف نيز ناخوانا بود. برای خود

کنم و در     نويسها را عينا نقل       که تا سرحد امکان دست         ام   کرده     اين بسنده     من به  
سبک نگارش، جز آنچه که خود مارکس تغيير ميداد، چيزی تغيير ندهم و تنها در                              
مواردی جمالت توضيحی و بسطی وارد سازم که لزوم آن مطلقا مسلم و عالوه برآن                                 

ايجاد    هائی، که در معنای آنها حتی             جمله   روشن و محقق باشد.       معنای مطلب کامال     
که   اند. جاهائی را          پذير بود، مرجحا کلمه بکلمه منتقل گرديده   دورترين ترديدها امکان

ی چاپی تجاوز نميکند     ، مجموعا از ده صفحهام يا چيزی افزودهام و کرده �من از نو انشا
  ی صوری دارند. لب فقط جنبهاو اين مط
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نويس از مارکس در مورد کتاب                نها شمارش مصالح کاری، که بصورت دست              ت 
انتقاد از      اند، نشان ميدهندکه مارکس، با چه وجدان بيمانند و با چه                         دوم بجای مانده    

عموم   خود جدی، ميکوشيد تا کشفيات بزرگ اقتصادی خويش را، پيش از آنکه به                              
     خود، بندرت امکان ميداد که وی                کمال برساند، و اين انتقاد از                عرضه شود، بسرحد

ز           بيان مطلب را، چه از           با افق فکری خويش، که           حيث شکل،     لحاظ محتوی و چه ا
ی مطالعات تازه وسيعتر ميگرديد، وفق دهد. اينک مصالح مزبور را                             پيوسته درنتيجه    

  آوريم. ذيال می
در   ) ١( ی انتقاد اقتصاد سياسی"          نويسی است تحت عنوان "درباره               نخست دست  

نوشته   ۱۸۶۳تا ژوئن      ۱۸۶۱دفتر که از اوت          ۲۳  صفحه بقطع ربعی مرکب از   ۱۴۷۲
تحت همين عنوان در      ۱۸۵۹که در سال  ای است شده است. اين دنبالة نخستين جزوه
و سپس مجددا در صفحات  )V - I(دفتر  ۲۲۰تا  ۱ برلن انتشار يافته است. در صفحات

مسائلی را که درکتاب اول سرمايه                 )، مصنف   XXIII - XIX(دفترهای       ۲۴۷۲تا   ۱۱۵۹
سرمايه تا پايان آن، مطرح ميسازد و                   مورد مطالعه قرار داده است، از تبديل پول به                       

 ۱۱۵۸تا   ۹۷۳ی مطلب مزبور است. در صفحات            نخستين نگارش موجود درباره              اين  
) از سرمايه، سود، نرخ سود، سرماية تجاری و سرماية نقدی،                        XVIII - XVI(دفترهای      

نويس کتاب سوم تشريح گرديده است، سخن                که بعدها در دست       نی از موضوعاتی     يع 
که خيلی بعد درکتاب سوم         که درکتاب دوم و همچنين آنچه              بعکس، مسائلی     ميرود.    

که   اين مسائل، ازجمله در بخشی              اند.    آوری نشده       مطرح ميشود، هنوز جداگانه جمع             
(دفترهای    ۹۷۲تا  ۲۲۰صفحات ، يعنی در نويس را تشکيل ميدهد ی اصلی دست مايه

XV - VIشامل    بخش   اند. اين      مطرح شده    فرعی ارزش، بطور ی اضافهها ی تئوری ) درباره
ی بنيادی اقتصادسياسی، يعنی تئوری  ی انتقادی تفصيلی درمورد مسئله يک تاريخچه

واری نيز عليه پيشينيان انجام ميگردد.                 ارزش است که درکنار آن بحث پولميک     اضافه
نويس کتاب دوم و سوم، موضوع بررسی ويژه و                     ر نکات اين بحث بعدها در دست           اکث  

نويس را، پس        دست  در نظر دارم که قسمت انتقادی اين   ای ميشود.  يافته منطقا تنظيم
است، بصورت کتاب  مورد استفاده قرارگرفته سومدوم وهای  که درکتاب ازحذف مطالبی

با وجود ارزرش انکارناپذيرش نميتوانست                      نويس چهارم سرمايه انتشار دهم. اين دست
  کتاب دوم مورد استفاده قرارگيرد. در چاپ کنونی

 ی فوق قرار ميگيرد.    سر نوشته کتاب سوم پشت نويس ازلحاظ تاريخ نگارش دست
تنها پس از آنکه       نوشته شده است.      ۱۸۶۵و   ۱۸۶۴قسمت اعظم آن الاقل درسالهای     

                                                
)۱ ("Zur Kritik der politischen Ökonomie" 
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کتاب اول زد، يعنی جلد       دست به تحرير س، مارکگرديد آماده  بطور اساسی اين نوشته
نويس کتاب سوم را برای           چاپ شده است. من اکنون اين دست         ۱۸۶۷که درسال  اولی

  چاپ آماده ميکنم.
خشتی  بقطع  نويس دست چهار از ای  مجموعه اول،  انتشارکتاب متعاقب دوران برای

کرده  گذاری شماره IVتا  I زرا ا که مارکس خود، آنها است دست کتاب دوم در راجع به
است،  ۱۸۶۷يا  ۱۸۶۵ سال  به   که محتمال مربوط ص) ۱۵۰(اول  نويس است. دست

 کنونی  بندی دوم، با تقسيم کتاب  ی بريده  کمابيش بريده  نخستين نگارش مستقل، ولی
از   اين جلد نبود. قسمتیر نيز هيچ قسمتی قابل استفاده درنويس مزبو دست از  آنست. 

   مستخرجاتی دفترهای به قولها ومراجعات نقلاز یا مجموعه  شامل III نويس شماره ستد
کتاب دوم است و قسمت  اول کرده و اغلب مربوط به بخش خود تنظيم است،که مارکس

ديگر آن عبارت از نگارش مسائل جداگانه و متفرق است ازقبيل انتقاد از نظريات آدام 
گردان و نيز در مورد منشأ سود و سپس  ی ار و سرمايهی استو سرمايه ی درباره اسميث

 آن در  ارزش و نرخ سود، که جای ميان نرخ اضافه  ی رابطه محتوی بيانی است درباره
-های تحرير دست ندادند و قسمت منابع، چيز زيادی به هکتاب سوم است. مراجعه ب

ی بعدی کهنه شهای نگار يافته، چه برای کتاب دوم و چه برای کتاب سوم، درنتيجه
نگارشی   IVنويس  لذا ناگزير ميبايستی از اغلب آنها صرف نظر ميشد. دستشده بود و

است از بخش اول و همچنين از نخستين فصول بخش دوم کتاب دوم، که برای چاپ 
اينکه بنظر ميرسد  ايم. با جای خود استفاده کرده آن در آماده شده است و ما نيز از

نويس  دست ، معذلک، چون اينتنظيم شده باشد IIنويس  بر دست مقدم IV نويس  دست
کتاب سودمندانه  ی تری دارد، توانستيم ازآن برای بخشهای مربوطه يافته صورت انجام

را برآن  IIنويس  بود که برخی نکات مستخرج از دست  کافیقدربرخوردار شويم. همين
ا کامل کتاب دوم و تاريخ تحريرآن نگارش تقريب نويس اخيرالذکر، يگانه بيافزائيم. دست

 اکنون از است، و هم که بمنظور نگارش قطعی تهيه شده است. يادداشتهائی ۱۸۷۰سال 
  شود." ی پايه قرار داده "تحريردوم بايد بمنزلهسخن خواهد رفت، صريحا ميگويندکه آن

ها پديدار ميشود و اين بطور عمده            ای در نوشته وقفه مجددا ۱۸۷۰پس از سال 
مطالعات ميکرد.   را صرف مدت بعادت خود، مارکس اين علول بيماری مصنف است. بنام

پول و سيستم  روسی، بازار امريکا و بويژه شرايط روستاهای  روستائی کشاورزی باشرايط
تحقيقات شخصی    شناسی وبخصوص    شناسی، زيست    بانکی وباالخره علوم طبيعی: زمين 

ويرا در اين دوران تشکيل ميدهند. درآغاز  یرياضی، محتوی دفترهای متعدد يادداشت
ای بازيافته است که          اندازه      مارکس احساس ميکردکه تندرستی خود را به            ۱۸۷۷سال 



     دومکاپيتال. جلد     ۱۴

  

که مستخرج    هائی  ها و يادداشت گذاری کار اساسی خويش بپردازد. عالمت بتواند از نو به
است، نشان     ۱۸۷۷تاريخ آنها پايان ماه مارس                 اند و    گفته  نويس پيش    از چهار دست     

ی پايه برای نگارش جديدی ازکتاب دوم                     ميدهند که مصالح مزبور ميبايستی بمنزله            
صفحه خشتی) بدست ميدهد.       V )۵۶نويس شماره  بکار روند. آغاز اين اصالح را دست

کتاب است، ولی تنظيم آن هنوز ناقص است،        نويس شامل چهار فصل ابتدای اين دست
ی  که مايه    گفت  ميتوان  اند، و پائين صفحات بيان شده نکات اساسی بصورت زيرنويس در

کامل از مهمترين         عذلک اين آخرين بيان        چين نشده است. م  گردآمده ولی دست اصلی
ی  ای آماده       کار بصورت نوشته       نخستين کوشش برای آنکه اين       قسمت بخش اول است. 

و پيش    ۱۸۷۷انجام گرفته است (پس از اکتبر             VIنويس شماره      چاپ درآيد، در دست      
صفحه بقطع ربعی است و قسمت اعظم فصل      ۱۷). اين فقط عبارت از ۱۸۷۸از ژوئيه 

)،که نمودار دومين وآخرين           ۱۸۷۸ژوئيه  VII )۲نويس شماره  دست يکم را در بر دارد.
  ی خشتی نيست. صفحه ۷کوشش مارکس است، بيش از 

کامل    ول که بدون يک تح      برای مارکس روشن شده بود    اين زمانبنظر ميرسد در
اش هرگز امکان نخواهد داشت نگارش کتاب دوم و سوم را بنحو                             در وضع تندرستی     

اغلب نمايشگر آثار اين              VIII - Vهای    نويس   دلخواه خويش آماده سازد. درواقع دست                    
-فرسا هستند. دشوارترين قسمت بخش اول در دست            نبرد قهرآميز عليه بيماری روان

ی بخش اول و تمام بخش دوم (باستثنای فصل       قيهتجديد نگارش شده بود. ب Vنويس  
مهم تئوريک نبودند، ولی بعکس بنظر مارکس                    هفدهم) حاوی هيچگونه دشواری              

بخش سوم، راجع به تجديد توليد گردش سرماية اجتماعی، احتياج مبرمی به تجديد                     
 بدوا تجديد توليد بدون توجه به               IIنويس شماره      نظر داشت. درحقيقت ضمن دست         

شدن آنست، مورد بررسی قرارگرفته و سپس بار ديگر با             پول، که واسطة عملی گردش 
برطرف شود و درواقع سرتاسر              الزم آمده بود اين نقيصه            آن مطرح شده بود.          توجه به   

ی مصنف تطبيق نمايد. بدينسان          يافته   گرددکه با افق ديد وسعت            بخش بنحوی اصالح  
ای با قطع ربعی است.         صفحه ۷۰فتری   بوجود آمد که فقط د         VIIIنويس شماره      دست 

ولی برای درک اين نکته که مارکس چه مطالبی را دراين چند صفحه متراکم ساخته،       
ز حذف مواردی که مأخوذ از دست                        است، به متن      IIنويس شماره      کافی است پس ا

  ی بخش سوم مراجعه شود. شده چاپ
قبل از هرچيز       نيز فقط يک نگارش موقت موضوع است و             VIIIنويس    دست   اين  

تحکيم   IIنويس    منظور از آن اين بوده است که نظريات نوی مصنف را در برابر دست                             
ای وجود نداشته است،          ی آنها چيز گفتنی تازه         که درباره        کند و بدون توجه به نکاتی           
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 نويس قسمت مهمی از فصل هفدهم   . همچنين دراين دستنظريات نو را تشريح نمايد
ودی با تخطی به مرزهای بخش سوم مجددا وارد شده و بسط         بخش دوم، اگرچه تاحد

يافته است، نظم منطقی غالبا گسيخته شده و بيان مطلب در برخی جاها ناقص مانده             
راکه مارکس خواسته          آنچه   و بويژه درآخر اين نوشته مطلقا متفرق و پراکنده است. ولی   

  شده است. صورت چه بنحو ديگر، در اينجا بيان اين است بگويد، چه به
کمی پيش از مرگ به         آنچه مارکس        اينها هستند مصالح کتاب دوم، که بنا به               

اين مأموريت       . من)٢(آنها "چيزی بسازم" يبايستی از، من ماست گفته )١(آنور دخترش اله
ترين مرزهايش پذيرفتم و تا آنجاکه امکان داشت کوشيدم اقدامات خود را                    را در تنگ

گوناگون محدود سازم. دراين اقدام همواره عمل                 ميان نگارشهایای از  به انتخاب ساده
ام. با      های پيشين قرار داده            ی آن با نگارش         خود را بر پاية آخرين نگارش و مقايسه                  

اند، فقط در       فنی نداشته     که صرفا جنبه    هائی   های واقعی، يعنی با آن دشواری                دشواری  
اينها         مورد بخش اول و سوم برخورد کرده                    اند.    نيز مشکالت کوچکی نبوده          ام. ولی 

  کنم. ی مصنف حل ام اين دشواريها را منحصرا در جهت انديشه کوشيده
که   قولها بمنظور تحکيم فاکتها آورده شده و يا در مواردی                        که نقل   غالبا هنگامی 

های   که بخواهد به عمق مسائل پی برد، مانند جمله                  است  اصل آنها دراختيار هرکسی           
-. فقط اين قاعده درمورد فصل دهم انجام   ام کرده يث، آنها را ترجمهمنقول از آدام اسم

قولهای    شدنی نبود، زيرا درآنجا سخن برسر انتقاد مستقيم از متن انگليسی است. نقل             
که در حيات مارکس           کتاب اول به چاپ دوم کتاب، يعنی به آخرين چاپی                        مربوط به    

  انتشار يافته، مراجعه داده شده است.
ی انتقاد     نويس "درباره  دوم سرمايه، عالوه بر نخستين نگارش دستدرموردکتاب 

کوتاه جسته     و چند يادداشت IIIشماره  نويس دست مذکور در ایه و قسمت علم اقتصاد"
گفته   خشتی پيش    نويس  دارد فقط دست گريخته در دفترهای مستخرجات، آنچه وجود 

کتاب   IIنويس    ی دست   درجه    ، که نگارش آن تقريبا بهمان    ۱۸۶۵ـ ۱۸۶۴بتاريخ  است

                                                
)۱( Eleanor, Marx-Aveling (Tussy) )۱۸۵۵ مارکس که خود درسالهای  ) ـ کوچکترين دختر کارل۱۸۹۸ـ

-کارگری، سازمان المللی کارگری انگلستان و نهضت بين قرن نوزدهم يکی از مبارزين فعال جنبش ۹۰و ۸۰

رگر بود. وی بسياری از آثار سوسياليستی را بزبان کارگران گاز لندن و جنبش زنان کا ی ی اتحاديه دهنده 
کرد و نام مرکب  ازدواج   Edward Avelingبا ادوارد اولينگ  ۱۸۸۴انگليسی ترجمه کرده است. در سال 

 مارکس ـ اولينگ را اختيار نمود.

ی بکنم، يعنی با آنها کار ”Woraus… ich ″etwas machen″ sollte“آلمانی چنين است:  ) عين عبارت به۲(
 ی تنظيم کتاب به انگلس است. . بهرحال روشن است که مقصود احالهآنها چيزی درآورم يا بسازم از
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ی ميان    ، که درآن رابطه    ۱۸۷۵سال  دوم کامل است، و سرانجام دفتری است مربوط به
- معادالت) بيان شده است. آماده           صورت رياضی (بشکل ارزش و نرخ سود به نرخ اضافه

کنم در    ساختن اين کتاب برای چاپ سريعا پيش ميرود. تاآنجاکه فعال ميتوانم قضاوت         
اين کتاب، البته جز درمورد برخی از بخشهای بسيار مهم آن، فقط با مشکالت     تدارک 

  صرفا فنی روبرو خواهم بود.
  

 ـــــــــــــــــ

  
که عليه مارکس ايراد شده است بپردازم،                   شايسته است در اينجا به رد اتهامی             

نب  جا   گريخته زده ميشد و اکنون، پس از مرگش، از                      که بدوا آهسته و جسته         اتهامی   
مثابه يک امر مسلم        ی آنان به      و دار و دسته   )١(های منبری و دولتی آلمان سوسياليست

که گويا مارکس مرتکب يک دزدی ادبی بزيان رود        بميان کشيده ميشود. اتهام اينست
ی اين مسئله فوريت داشت درجای               آنچه را که درباره           من سابقا   شده است.    )٢(برتوس

  عرضه کنم. مورد اسناد قطعی که دراين ام امکان آنرا يافته فقط اکنون ، ولی٣ام گفتهيگرد
بخش   "نبرد رهائی )٤(ماير ر. دراثر بار نخستين اتهام برای دارم اين اطالع تاآنجاکه من

  بشرح زيرين عنوان شده است: ۴۳ی  چهارم" صفحه ی طبقه

                                                
ـ  (Katheder und Staatssozialismus) ,(Socialisme de la Chaire et d’Etat)منبری ودولتی ) سوسياليسم۱(

درآلمان بوجودآمده واغلب نمايندگان  نوزدهم ی بورژوائی درعلم اقتصادکه درسالهای هفتاد سده جريان خرده
،  Karl Bücherبوشر ،کارل Adolph Wagnerواگنر آدولف (ازقبيل بودند برخاسته   دانشگاه استادان مبرزآن ازميان
مارکسيسم  سرسخت ازمخالفين وغيره). اينان Werner Sombart، ورنر زومبارت  G. Schmollerگوستاو شمولر

ی کارگر را  رژوائی بودند، برای آشتی طبقاتی تبليغ ميکردند و ميکوشيدند طبقهو هوادار نوعی رفرميسم بو
از نفوذ انقالبی سوسيال دمکراسی بيرون آورده بسود دولت پروس منحرف سازند. مکتب مزبور اقداماتی از 

سوسياليسم  های الکلی را "سوسياليسم دولتی" ميخواند. نام آهن و انحصارتوتون و نوشابه کردن راه نوع دولتی
 گرايش و تعاليم آنان بسود دولت برخاسته است. منبری يا دولتی از ترکيب دانشگاهی رهبران اين

)۲ (Johann Karl Rodbertus (Jagetzow) )۱۸۰۵ ۴۸۱اين شخص به زيرنويس صفحة   ) ـ درباره۱۸۷۵ـ 
 سرمايه، جلد اول، ترجمه فارسی مراجعه شود.اين بازنويسی]  ۸۱۹[صفحة 

"فقرفلسفه" که بسال  ″Misère de la Philosophie″مارکس  کارل کتاب پيشگفتار نخستين طبع آلمانی ـ در۳
 انتشار يافته است. Stuttgart در شهر اشتوتگارت  ۱۸۸۵

)۴ (Rudolph Hermann Meyer )۱۸۳۹ که  ) ـ اقتصاددان آلمانی از مخالفان بيسمارک. عنوان اثری۱۸۹۹ـ
  ايم چنين است:  ی فارسی آن را داده مهدر متن ذکر شده و ما ترج

″Emancipationskampf des Vierten Standes″ 
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ت "چنانکه قابل اثبات است، مارکس قسمت اعظم انتقاد خود را از اين انتشارا                                 
ام   ی سالهای سی    برتوس است که درآخرين نيمه           رون آورده است." (مقصود آثار رود           بي

  انتشار يافته است).
مجاز   که دليل خالفی اقامه نشده است خويشتن را در اظهار اين نظر        تا هنگامی

آنجا برميخيزد که خود رودبرتوس                 ميشمارم که تمام "قابليت اثبات" ادعای مزبور از                       
برتوس خود وارد         رود    ۱۸۷۹تقاعد ساخته است. درسال        را درآن باره م         اين آقای ماير 

 Tübinger ″Zeitschrift für (J. Zeller) die gesammte)ميدان ميشود و به ی. تسلر  

 Staatswissenschaft″, 1874, S. 219    
 ی اثر خود تحت عنوان: درباره

 ″Zur Erkenntnis unsrer Staatswirtschaftlichen Zustände (1842)  
  وضع اقتصاد دولتی ما) چنين مينويسد: (برای شناخت

مزبور آمده  اثر در که ی اينها (يعنی استدالالتی کردکه همه"شما مالحظه خواهيد
است) خيلی قشنگ بوسيلة مارکس... مورد استفاده قرارگرفته است، البته بدون آنکه                       

 Th. Kozakساک   کوت   گش، ت.    نامی از من برده شده باشد". و ناشر آثار وی پس از مر    
برتوس، چاپ      کاپيتال رود    کنيد به  يکند. (نگاهوکاست همين ادعا را نشخوار م کم نيز بی
تحت عنوان:      ۱۸۸۱که بسال     ) ـ سرانجام، در اثری           ۱۵برلن، مدخل، صفحه        ۱۸۴۴

″Briefen und sozialpolitischen Aufsätzen von Dr. Rodbertus-Jagetzow″ 
ی ر. ماير انتشار         برتوس ـ ياکتسف) بوسيله         ارير اجتماعی ـ سياسی رود         ها و تق    (نامه   
 مارکس  و )١(را ازجانب شفله خويشتن من "امروز ميگويد: صريحا است، رودبرتوس يافته
 ی ، صفحه   ۶۰ی  ی شماره  من نامی برده شده باشد." (نامهآنکه از بينم، بی شده می غارت
تری بخود ميگيرد: "در سومين             مشخص  ادعای رودبرتوس شکل           ، ). درجای ديگر۱۳۴
کوتاهتر و روشنتر، نشان          ی اجتماعی خود، من بطور اساسی مانند مارکس، ولی                      نامه  
، ۴۸ی  ی شماره    (نامه   گيرد".      دار ازکجا سرچشمه می          ارزش سرمايه       ام که اضافه       داده    

  ). ۱۱۱ ی صفحه
نشد. صفحات ادبی باخبر اتهامات راجع به دزدی  مارکس هرگز چيزی ازتمام اين

الملل    به بين  داشت، فقط درقسمت مربوط   Emanzipationskampfکه ازکتاب ای نسخه
ی  ام. مجله      ی صفحات را پس از مرگ مارکس بريده                  من خود بقيه     بريده شده بود و       

او                 را نيز هرگز نديده بود. همچنين نامه                 ) ٢( گن  توبين   های خطاب به ر. ماير هم نزد 
به   ۱۸۸۴نيز از لطف خود آقای دکتر ماير فقط درسال                     ناشناخته بود و توجه من         

                                                
)۱ ( Schäffle, (Albert Eberhard Friedrich) )۱۸۳۱شناس آلمانی. ) ـ اقتصاددان و جامعه۱۹۰۳ـ 

)۲ (Die Tübinger Zeitschrift 
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آشنائی داشت.      ۴۸ی   گرديد. بعکس، مارکس با نامه              قسمت مربوط به "غارت" جلب            
آقای ماير عنايت بخرج داده اصل نامه را به دختر کهتر مارکس تقديم نموده بود.                                     

نی انتقاد او را        ی اينکه بايد منبع نها      مارکس که بيشک از سروصدای اسرارآميز، درباره
نزد رودبرتوس جستجو نمود، چيزی بگوشش رسيده بود، اين نامه را به من نشان داد                  

ی آنچه رودبرتوس خود ادعا دارد اطالع                       و متذکرگرديدکه: اکنون وی سرانجام درباره    
اصيلی بدست آورده است. اگر رودبرتوس بيش از اين دعوی نميکند مارکس ميتواند                           

ارزانی دارد، و اينکه رودبرتوس بيان خويش را کوتاهتر و روشنتر از                           وی  اين ادعا را به
گذارد. و درواقع             ميشمارد، مارکس ميتواند اين خرسندی را نيز برای وی باقی                          آن او    

  شده تلقی نمود. ی رودبرتوس مجموع امر را تمام مارکس با اين نامه
جموع فعاليت    اين تلقی را مارکس بيشتر ازآنجهت ميتوانست داشته باشدکه م                      

برای    ۱۸۵۹نويسندگی رودبرتوس، چنانکه من خود واقعا اطالع دارم، تا حدود سال                            
ی علم اقتصاد     ی خود را درباره وی ناشناخته بود، و اين هنگامی است که او انتقاد ويژه

  آن، بلکه حتی در مهمترين جزئياتش پرداخته داشت. تنها درخطوط اساسی نه
ی مصنفين  در پاريس بامطالعه ۱۸۴۳خودرا درسال اقتصادی مارکس بررسيهای 

را  )٢(و ليست )١(بزرگ انگليسی و فرانسوی آغاز نمود. از ميان مصنفين آلمانی فقط راو
ای از وجود رودبرتوس  کلمه و ازآنان همين را بس داشت. نه مارکس ونه من ميشناخت

 Neue Rheinische)نو"  ی "راين الزم آمد که در روزنامه ۱۸۴۸نشنيده بوديم تاآنکه در

Zeitung)  های او را بعنوان نماينده مجلس و اقداماتش را بمثابه وزير مورد انتقاد    نطق
،  قرار دهيم. نادانی ما آنقدر بودکه از نمايندگان ايالت راين ميپرسيديم اين رودبرتوسی

ی  رباره    که اينطور ناگهانی وزير شده، کيست. و اين نمايندگان نيز کمترين اطالعی د                         
رود   های اقتصادی رودبرتوس نداشتند. اما بعکس درآنزمان مارکس بدون کمک     نوشته

دار ازکجا سرچشمه ميگيرد"  ارزش سرمايه که"اضافه تنها بسيارخوب ميدانست نه برتوس 
که کتاب    است  آمدن آن نيز کامال آگاهی داشت. اين واقعيتی                      بلکه از چگونگی بدست      

                                                
)۱ (Rau, (Karl Heinrich) )۱۷۹۲ريات آدام اسميث و ريکاردو را بصورت که نظ آلمانی ) ـ اقتصاددان۱۸۷۰ـ

 ی آلمانی خوانده است. سه باتيست مسائل مجزی و جداگانه مطرح ساخته است. مارکس وی را ژان

)۲( List, Friedrich )۱۷۸۹آلمان درنخستين  ترين دانشمند اقتصاددان بورژوازی )ـ مبرزترين ومترقی۱۸۴۶ـ
داری را دريابد، ولی  نتوانست پيوندهای درونی سيستم سرمايه ی قرن نوزدهم. وی باآنکه ازنظر تئوريک نيمه

داری صنعتی درآلمان کوشيد و فعاليت او برای توحيد گمرکات و  عمال بوسائل مختلفه برای استقرار سرمايه
ای  آلمان نقش ارزنده تنها ازلحاظ اقتصادی، بلکه ازجهت مبارزه در راه وحدت ملی آهن درآلمان نه راه خطوط

 نموده است. ايفا
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کار مزدوری  به راجع ۱۸۴۷کسل وی درسالوهای بر فرانسوکن۱۸۴۷"فقر فلسفه" چاپ 
اند،    منتشر شده   ۲۶۹و   ۲۶۴ی "راين نو" شماره            در روزنامه        ۱۸۴۷  و سرمايه که در      

آگاهی     ) ١( ی السال    بود که مارکس بوسيله         ۱۸۵۹اثبات ميرسانند. تنها حدود سال             به 
 )٢( ی بريتانيا     ه برتوس وجود دارد و سپس در موز                 هم بنام رود      که اقتصاددانی          يافت  

  ی اجتماعی" ويرا پيدا نمود. "سومين نامه
گويا مارکس رودبرتوس  است از فاکتها. اکنون ببينيم ادعای اينکه بستی اين جمع

  ای قرار دارد؟ را "غارت" نموده است ازلحاظ محتوی بر چه پايه
  ی اجتماعی خود، من مانند مارکس، ولی                  رودبرتوس ميگويد: "در سومين نامه                

  دار ازکجا سرچشمه ميگيرد." ارزش سرمايه ام که اضافه تاهتر و روشنتر نشان دادهکو
ارزش است. و درواقع نميتوان از آثار مارکس            ی مرکزی، تئوری اضافه پس نقطه

مطلب ديگري را نام برد که رودبرتوس بتواند بعنوان مالکيت برآن ادعائی داشته باشد.      
ارزش پيشاهنگ  را درمورد تئوری اضافه خويشتنبدينسان رودبرتوس درعبارت مذکور، 

  يغما برده است. که مارکس اين تئوری را از آثار او به است تلقی نموده مدعی
ی  ارزش بما چه ميگويد؟ نامه          ی منشأ اضافه ی اجتماعی درباره ولی سومين نامه

وسود را    هی مالکان مزبور باکمال سادگی ميگويدکه "بهره" ـ رودبرتوس زير اين نام بهره
ی  کاال ناشی نميشود، بلکه: "درنتيجه             با هم جمع ميکند ـ از "افزايش ارزشی" بر ارزش   

ميشودکه بر دستمزد تحميل ميگردد. بديگرسخن ازآنجا ناشی ميشود        کاهشی حاصل
  که دستمزد فقط بخشی از ارزش محصول را تشکيل ميدهد"، و درصورتيکه بارآوری                        

ی طبيعی محصول برابر گردد،            که مزد با ارزش مبادله  نيستکار بعدا کافی باشد "الزم 
ساختن سرمايه! و بهره باقی بماند". رود                  زيرا بايد چيزی از اين محصول برای جانشين         

ی طبيعی" محصول چگونه است که با وجود آن        نميگويد اين "ارزش مبادله برتوس بما
کارافزار،        اد خام و فرسايش       ساختن سرمايه"، يعنی البد برای جبران مو                 برای "جانشين      

  چيزی باقی نميماند.
خوشبختانه تشخيص اينکه کشف دورانساز رودبرتوس چه تأثيری در مارکس                              

ی  صفحه ی انتقاد وغيره"، دفتر دهم               کتاب "درباره          نويس   کرده ميسر است. در دست          

                                                
)۱ (Lassalle, Ferdinand )۱۸۲۵بورژوائی  ) ـ نويسنده و شورانگيز (آژيتاتور) آلمانی دارای افکارخرده۱۸۶۴ـ

انقالب سوسياليستی  ی طبقاتی، مبارزه انقالبی مارکسيسم بويژه درمورد مربوط به و از مخالفين تئوری وعمل
) ايفا نمود. ۱۸۶۳کارگران آلمان ( ی سرتاسری جاد اتحاديهای در اي و ديکتاتوری پرولتاريا. السال نقش عمده

 سرانجام با بيسمارک متحد شد و نيز از سياست وحدت آلمان "از باال" پشتيبانی نمود.
)۲( British Museum 
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ی معترضه. آقای رودبرتوس. يک  و بعد يادداشتی وجود دارد تحت عنوان: "جمله ۴۴۵
که مارکس در       ی نظر است    ی مالکانه". فقط از اين نقطه              ی بهره    ئوری جديد درباره          ت 

ی اجتماعی را مورد توجه قرار ميدهد. اما حساب تئوری                        يادداشت مزبور سومين نامه
آميز زيرين تصفيه ميشود:          � ارزش درمجموع خود با تذکر استهزا                  رودبرتوسی اضافه        

که درآنجا مالکيت زمين و            وری ميپردازد       "آقای رودبرتوس بدوا به بررسی وضع کش                   
ز آن به اين نتيجه                     ميرسد که بهره،      مهم ی   سرمايه از يکديگر جدا نيستند و سپس ا

- ارزش را قرارميدهد)، بطورساده مساوی با کار پرداخت تمام اضافه وی که زيرآن (نامی

  ی کار مزبور ميباشد". که نماينده نشده يا برابر با مقدار محصولی است 
ارزش توليد نموده و نيز              اضافه  که   دار قرنهای مديدی است           ولی بشريت سرمايه      

که   ای   ی منشأ آن بيانديشد. نخستين نظريه      که درباره اين مرحله رسيده است تدريجا به
- ارزش از عالوه        اضافه که از عمل مستقيم دادوستد ناشی شده عبارت از اين بوده است

 )١( ها  ليست  آيد. اين نظريه ميان مرکانتی              می  کردن مبلغی به ارزش محصول بيرون                
پی برد که در چنين حالتی           اين نکته    به  ) ٢( حکمفرما بود، ولی بزودی جمس استوارت                 

ی مزبور مدتها، بويژه در             با اين وجود نظريه         رد دارد ناچار بايد ديگری ببازد.  که يکی ب 
از دانش       ) ٣( دام اسميث    ی آ   ولی اين نظـريه بوسيله          ميان سوسياليستها، پايدار ماند.            

  کالسيک رانده شد.
  ست فصل ششم چنين آمده است:خکتاب ن )٤(در اثر وی "ثروت ملل" 
اينکه سرمايه         انباشته شد، طبعا               (Stock)"بمحض  فرادی  ا از     در دست  برخی 

کار وادارند          آمد را به     ر آنان سرمايه را بدينسان مورد استفاده قرار ميدهندکه افرادی کا     
ی  اد خام و وسايل زندگی بدهند تا با فروش محصوالت کار آنان، يا بوسيله                  آنها مو و به

که   آنچه که کار ايشان به ارزش آن مواد خام افزوده است، سود بدست آورند... ارزشی                    
افزايند دراينصورت به دو بخش تحليل ميشودکه يکی از آنها             کارگران به مواد خام می

که بابت     سود کارفرما را، نسبت به تمام مبلغی              دستمزد آنها را ميپردازد و بخش ديگر     
  ريز کرده است، تأمين مينمايد". مواد خام و دستمزد پيش

                                                
جلد اول "سرمايه" همين بازنويسی]  ۱۲۴ـ۱۲۳[ ۹۵ی  به زيرنويس صفحه Mercantilismeی مکتب  ) درباره۱(

 مراجعه شود. ترجمه فارسی

)۲ (James Steuart جلد اول همين بازنويسی]  ۵۲۸و  ۲۴۸[ ۳۱۵و  ۱۶۰  . مراجعه شود به زيرنويس صفحه
 "سرمايه" ترجمه فارسی.

)۳( A. Smith بازنويسی] همين ۶۰[ ۵۸و ۵۷ صفحات زيرنويس جلد اول شودبه"سرمايه" ترجمه فارسی . مراجعه . 

)۴ (″Wealth of Nations″ 
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  و کمی پس از آن ميگويد: 
"ازآن هنگام که تمام سرزمين کشوری ملک خصوصی ميگردد، مالکين، مانند                             

ی اند حاصل بردارند و حت            که خود نکاشته     همه مردم ديگر، دوست ميدارند از جائی                   
برای محصول طبيعی زمين بهره طلب ميکنند... کارگر مجبور است... بهری از درآمد                     

. کارش بدست آمده يا توليد شده است، به مالک تسليم نمايد                     ی  خود را، که درنتيجه         
ی مالکانه را بوجود          اين بهر، يا آنچه که با آن يکسان است يعنی بهای اين بهر، بهره                         

  آورد". می
، مارکس راجع به ۲۵۳ی  صفحهانتقاد وغيره"  ی  فته "دربارهنويس پيشگ در دست

اين قطعه چنين متذکر ميشود: "پس بدينسان بنظر آدام اسميث اضافه ارزش، يعنی                               
گرديده است ولذا         که زياده برکار مزدگرفته انجام و درکاال مجسم                        کار يا کاری       اضافه  

ی عامی است که       ، مقوله  که دستمزد، معادل آن را تشکيل ميدهد                زياده برکاری است       
  آيند". سود بمعنای اخص و بهره مالکانه فقط انشعابات آن بشمار می

   ميگويد (کتاب اول فصل هشتم) : آدام اسميثسپس 
، مالک تقريبا ازجميع محصوالتی  مالکيت خصوصی درآمد اينکه زمين به "بمحض

ی او نخستين      بهره   که کارگر ميتواند درآن زمين بروياند يا بچيند، سهم طلب ميکند.               
کشاورز ندرتا دارای وسائلی      که در زمين انجام ميگردد. ولی برداشت از حاصل کاريست

ی  سرمايه    است که زندگی او را تا هنگام درو تأمين نمايد. معموال معاش وی بوسيله                              
(stock)                 ريز ميشود که او را بکار ميگمارد و اگر قرار                       کارفرما يعنی فارمداری، پيش

ی وی    د که سهمی از محصول کار او را برداشت کند و يا بعبارت ديگر سرمايه                           نميبو 
گماردن وی نميداشت. اين سود             ای به    او برنميگشت، هيچگونه عالقه ی سود به اضافه به

که در زمين انجام ميگيرد. محصول تقريبا هرنوع                    دومين برداشت از حاصل کاريست             
ها   کارخانه  ی همهها و در عموم پيشهدرست. کار ديگری تابع همين برداشت بنفع سود ا

کار، مواد خام و دستمزد و             کارفرمائی هستندکه تا انجام نهائی              اکثرکارگران محتاج به          
کار  کار آنها يا ارزشی را که اين ارفرما سهمی از حاصلک ريز کند. اين معاش آنها را پيش

ی سود   دهنده    که تشکيل  افزايد، برميدارد و همين سهم است ی محمول کار می به ماده
  اوست".

  ) :۲۵۶ی  نويس صفحه در اينجا مارکس ميافزايد (دست
ی مالکانه و سود سرمايه را           "بدينسان آدام اسميث دراينجا باکلماتی صريح بهره     

که برابر      محصول وی، يعنی از ارزشی     کارگر يا از ارزش بمثابه برداشتی ساده از محصول
ست، تلقی ميکند. ولی همچنانکه خود آدام اسميث سابقا                  با کار افزوده به مواد خام ا                
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ار باشد که کارگر اضافه         بخشی از ک     ن بيان کرده است، اين برداشت نميتواند بغير از آ            
ی دستمزد خود و يا آنچه معادل مزدش را فراهم ميسازد، به      کننده کار جبرانبر مقدار

ی  نشده   کار و بخش پرداخت         افزايد. بديگرسخن، سهم مزبور جز اضافه                ی خام می     ماده   
  کار وی چيز ديگری نيست".

دار    ارزش سرمايه       اضافه    که "   بنابراين آدام اسميث در زمان خود ميدانسته است                     
و حتی ازآن زميندار نيز بر وی معلوم بوده است. از سال                           گيرد"    ازکجا سرچشمه می     

، رودبرتوس      مارکس صريحا اين مسئله را تصديق ميکند. درحاليکه بنظرميرسد ۱۸۶۱
دنبال باران گرم تابستانی سوسياليسم دولتی                   وگروه ستايشگرانش، که مانند قارچ به                

  کرده باشند. فراموش اند، اين نکته را کامال رون آمدهبي
نفسه   ارزش را فی        مارکس ادامه ميدهد و مينويسد: "با اين وجود اسميث، اضافه         

ی مالکانه      ارزش بصورت سود و بهره            که اضافه    ی ويژه، از اشکال خاصی           و بمثابه مقوله    
خطاها و  )١(که نزد او، و باز هم بيشتر نزد ريکاردو پيدا ميکند، تميز نميدهد. ازآنجاست

رودبرتوس صادق  بکلمه درمورد کلمه عبارت بسياری در تحقيق بروز ميکند". اين نقايص
ی  . وی از بهره       ی مالکانه + سود است        است. "بهره"ی او بطور ساده عبارت از جمع بهره 

جورکه نزد پيشينيان   همانمالکانه تئوری سراسر غلطی برای خويش ميسازد و سود را 
 ی عام مجموعه     ارزش مارکس شکل        اضافه   بسته ميپذيرد. بعکس     است چشم يافته خويش

که بالعوض ازجانب مالکين وسائل توليد تصاحب ميشود و طبق قوانين                           ارزشی است    
ويژه       ی، که نخست        کامال  له  ا به            بوسي است،  مارکس کشف شده  اشکال خاص و       ی 

ی مالکانه تقسيم ميگردد. اين قوانين درکتاب سوم تشريح           ی سود و بهره شده دگرسان
های واسط الزم         ميشوند وآنجا برای نخستين بار نموده خواهد شد چه بسيار حلقه                        

آن به سود و به       ی   بطورکلی، به دريافت استحاله    ارزش اضافه ميگردند تا بتوان از درک 
ی  در درون طبقه        ارزش       اضافه   ی مالکانه، و لذا به درک قوانين حاکم بر توزيع                         بهره  

  دار، رسيد. سرمايه
 اضافه   ريکاردو باز هم دورتر از آدام اسميث رفته است. وی ديد خود را در مورد  

آدام     ای از ارزش قرار ميدهد،که گرچه بشکل جنينی نزد                       ی تئوری تازه        بر پايه ارزش 
اسميث وجود دارد، ولی او در عمل تقريبا همواره آنرا بفراموشی ميسپارد. اين همان                          

ريکاردو از تعيين          ت تمام دانش اقتصادی بعدی ميشود.                که مبدأ حرک        تئوری است    
گرفته است، توزيع ميان کارگر و               که درکاال جای        ی مقدارکاری        وسيله   ارزش کاالها به        

در اثر      که ،   اين نتيجه ميرسدکه مقدار ارزشی              ند، يعنی به   دار را اسنتساج ميک         سرمايه  

                                                
)۱ (Ricardo  همين بازنويسی] ۵۶[ ۵۵ی  صفحه زيرنويس ترجمه فارسی شود به "سرمايه" جلد اول . مراجعه . 
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) ارزش       اضافه   ی خام افزوده ميشود، به دستمزد و سود (دراينجا بمعنای                          کار به ماده      
ی  که در رابطه        رغم هر تغييری     کاالها، علی . وی ثابت ميکند که ارزش تقسيم ميگردد

قانون فقط استثناآت        اند و برای اينمميکه بود باقی  حاصل شود، همان� جز دو بين اين
است. ريکاردو، بااينکه زياده از حد درکليات باقی ميماند (مارکس، کاپيتال     نادری قائل

 ارزش      اضافه  زد و   ی روابط متقابل ميان دستم           درباره     جلد اول، فصل پانزدهم)، حتی               
ميسازد.  از قوانين عمده را مسجل (که وی درشکل سود مورد توجه قرار ميدهد) برخی

ای بر ميزان سود، که در موارد معينی از آن                      ی مالکانه را بمثابه اضافه           و نيز وی بهره      
  تفکيک ميشود، اثبات ميکند. 

رودبرتوس گامی فراتر از ريکاردو برنداشت. تضادهای                           يک از اين نکات      در هيچ
ده و يا ، که مکتبش را ويران ساخت، يا بر رودبرتوس مجهول ماندرونی تئوری ريکاردو

  های اقتصادی به خواستهای پندارآميز کشاند. حل ويرا بجای راه
″Zur Erkenntnis etc.″ S. 130  

، نيازی به انتظار اثر رودبرتوس                  ارزش       اضافه    تئوری ريکاردوئی ارزش و                 ولی  
″Zur Erkenntnis etc.″             برداری شود. در          بهره   نداشت تا درجهت سوسياليستی ازآن

 از اثری تحت عنوان:) ١( ۶۱۷ی  هجلد اول سرمايه صفح
"The Source and Remedy of the National Difficulties, A Letter to Lord 
Russel", London 1821. 

 ”The Possessors of surplus produce or Capital“    ی ذيل نقل شده است:        قطعه 
صاحبان اضافه      اصطالح،    محصول يا سرمايه). در اين نوشته که تنها                (صاحبان اضافه     

 )٢( ای   ميبايستی توجه را نسبت به اهميت آن جلب ميکرد و پامفله    ،محصول يا سرمايه
ای، که مارکس آن را از فراموشی بيرون کشيده است، چنين گفته                            چهل صفحه است  

  ميشود:
دار) هرقدر ميخواهد    ی نظر خود سرمايه دار برسد (ازنقطه سرمايه که بايد به "آنچه 

کارگر نميتواند  ″Surplus labour″کار  که وی هرگز جز اضافه مر مسلم استباشد، اين ا
  ).۲۳" (صندک چيز ديگری را تصرف کند، زيرا کارگر بايد زندگی

  

ر اضافه                         دار    که سرمايه    کاری    ولی اينکه کارگر چگونه زندگی ميکند ولذا مقدا

                                                
 ۳، زيرنويس شماره ۹۰۱[صفحة  ۲۶زيرنويس شماره  ۵۳۱ی  صفحه جلد اول، "سرمايه" ترجمه فارسی، )۱(

 . همين بازنويسی]

)۲ (Pamphlet ی مشخص يا شخص معينی  ليه نظريهاست ع آميز و شديدلحنی ی کوچک يا دفترکنيه نوشته
 مانند منتشر ميشود. نامه نويسنده شب� امضا که اغلب بی
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  يست بسيار نسبی.چه بزرگی ميتواند باشد امر متصرف ميشود به
که بر حجمش افزوده ميشود،            کند نه بهمان نسبتی   نچه ارزش سرمايه تنزل"چنا

  که برای زندگی        حداقل الزمی        � دار حاصل هر ساعت کار کارگر را، تا ورا                   آنگاه سرمايه
کارگر بگويد: "تو ديگر نان             دار ميتواند به       چالند... باالخره سرمايه ضرور است، می کارگر

اين مرحله        زمينی نيز ميتوان زيست. و ما اکنون به                 سيبنبايد بخوری، زيرا با شلغم و        
-آنجا کشاندکه بجای نان سيب          "اگر بتوان کارگر را به    ). ۲۴و  ۲۳" (صفحات  ايم رسيده

کشيده شود.     ازکارش بيرون         هآيدک    زمينی بخورد، آنگاه مسلما اين امکان بوجود می                     
بود که بمنظور معاش خود و           کند نيازمند آن        يعنی اگر مثال برای آنکه با نان زندگی                

صورت ارتزاق       در ،)١(خويش نگاهدارد شنبه را برای کار روزهای دوشنبه و سه اش خانواده
ی  فقط نيمی از دوشنبه برای اين منظور کفايت ميکند و بدينسان نيمه  زمينی با سيب

زاد   دار، آ      شنبه، خواه بنفع دولت و خواه برای سرمايه                   ديگر روز دوشنبه و تمام روز سه   
-که منافع دريافتی سرمايه (it is admitted) است مسلم امر ). اين۲۶ی ميگردد" (صفحه

 )٢( ی پول يا سود بنگاهی        ی مالکانه باشد و خواه بصورت بهره                داران، خواه بشکل بهره            
  ).۲۳ازکار غير پرداخت ميشود" (ص

  

گفته   رودبرتوس بطورکامل است جز اينکه بجای "بهره" منافع       اين خود "بهره"ی 
نويس "درباره انتقاد وغيره"                  شده است. در اين مورد مارکس متذکر ميشود (دست                      

  ):۸۵۲صفحه 
  

دوز    که "پينه    است   شناخته، که انتشارش مصادف با دورانی                    ی کم   "اين پامفله      
توجه را بخود جلب ميکرد، متضمن پيشرفتی                تازه داشت      ) ٣( کولوخ    باورنکردنی" مک        

را "سود" (ونيز اغلب  ارزش يا، چنانکه ريکاردو آن ت. اضافهاساسی نسبت به ريکاردو اس
که نويسنده پامفله نامگزاری  نحوی ميخواند، يا نفع، به )surplus produce محصول اضافه

                                                
شنبه برای جبران دستمزد کارگر  که اگر از روزهای هفته مثال کار دو روز دوشنبه و سه ) مقصود اينست ۱(

 است. زمينی فقط نيم روز کافی کفايت ميکرد، در صورت اجبار به ارتزاق با سيب

گرفته شده است   Geschäftآلمانی  ی  وکلمه entrepriseی فرانسوی  ی بنگاه در اينجا بمعنای کلمه مه) کل۲(
 داری تصدی شود. اسلوب سرمايه ی صنعتی و بازرگانی است که به و اصطالحا اعم از هر مؤسسه

)۳ (Mac Culloch, John Ramsay   )۱۷۸۹  ات و تعاليم ) ـ  اقتصاددان اسکاتلندی و مبلغ نظري ۱۸۶۴ـ
قولهای مکرری در جلد اول سرمايه شده  داری. از اين شخص نقل ريکاردو و يکی از ستايشگران نظام سرمايه

جلد اول "سرمايه" ترجمه  همين بازنويسی] ۸۰۶[صفحة  ۴۷۳صفحه  ۱۰است، ازجمله در زيرنويس شماره 
 .فارسی
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کارگر مجانا انجام           کهکار،کاري     ، اضافه surplus labourميکند، دراينجا مستقيما بمثابه 
  ِ آن ارزش نيروی   ی کاری انجام ميدهدکه بوسيلمقدار�� ميدهد، بمثابه آنچه وی در ورا

کارش جبران ميگردد و ازآنجا معادلی برای مزدش توليد ميکند، تلقی ميگردد. هر                                     
،  (surplus value)ارزش  کار بااهميت بود، تحويل اضافه کردن ارزش به اندازه که تحويل

کار نيز     به اضافه نموده ميشود، (surplus produce)محصول  خود بصورت يک اضافه که
بهمان اندازه اهميت داشت. درواقع اين مطلب را سابقا آدام اسميث گفته است و رکن   

دهی ريکاردو را تشکيل ميدهد. ولی هيچگاه اين مسئله نزد وی بصورت       ی بسط عمده
  ."مطلق گفته نشده و تسجيل نگرديده است

  نويس آمده است: دست ۸۵۹ی  سپس باز درصفحه
، مصنف درميان مقوالت اقتصادی از پيش موجود، گير افتاده است.                  براين "عالوه

انجامد،  نامطبوعی می یتضادها سود بهو ارزش اضافه اختالط ريکاردو نزد عيناً همانطورکه
گرفتاری دچار ميشود.  همان ارزش را نفع سرمايه مينامد، به اينکه اضافه وی نيز، ازجهت

ارزش را به         ی اضافه    حيث برتری دارد،که اوال همه               با اين وجود، او بر ريکاردو از اين                     
 ارزش را نفع سرمايه مينامد درعين         کار تحويل ميکند و ديگرآنکه، اگر وی اضافه اضافه

ودش شکل صمق سرمايه) (نفع Interest of Capital اصطالح که زير ميگردد حال متذکر 
کانه، نفع پول و سود بنگاهی        اش يعنی بهرة مال را با اشکال ويژه کار است وآن عام اضافه

قرار    ازاين اشکال ويژه يعنی نفع را بجای شکل عام  فرق ميگذارد. ولی وی دوباره يکی
 slangنويس  دستجوشهای اقتصادی (در درهم  نو به را ازکه وي کافيست ميدهد و همين

  ذکر شده است) بکشاند".
نيز نميتواند      ماست. وی ی قامت رودبرتوس  قبائی برازنده اخير همچون ی گفته اين

ارش، نام       پرداخته برهاند. وی نيز به اضافه      خويشتن را از قيد مقوالت اقتصادی از پيش
برآن اين نام را هم تحت              ی آنرا ميدهد و عالوه            شده  يکی از اشکال فرعی و دگرسان            

وی باز در       که  طا اينست  خ ی اين دو       غيرمشخص ميسازد. نتيجه       کامال )١(عنوان (بهره)
ريکاردو بصورت انتقادی  به غلطد، پيشرفت خودرا نسبت بنديهای اقتصادی فرومی مسره

ی تئوری ناقص خود ، که هنوز سر از تخم                  تعقيب نميکند و بجای آن ميکوشد برپايه        
بيرون نياورده است، بنای پندارآميزی بسازد و با آن مانند جاهای ديگر دير برسد.                                        

آماده     ۱۸۴۲"بهره"ی رودبرتوسی، که تازه در                   نشر يافت و بر       ۱۸۲۱پامفله در سال       

                                                
ی فرانسوی  که در اين ترجمه بهره در برابر کلمه  ماين نکته جلب ميکني ) يکبار ديگر توجه خواننده را به۱(

rente  سود برای ،profit پول برای  ی ، بهرهinterêt ی مالکانه در مقابل  و بهرهrente foncière   انتخاب شده
  Rente ، Profit  ،Zins  ، Bodenrenteکه بترتيب در زبان آلمانی چنين است: 
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  گرديد، سبقت جست.
های  هائی است،که در سال ی نوشته دار مجموعه يه ی ما فقط جلوترين طال پامفله

داری  ارزش ريکاردوئی را بسود پرولتاريا عليه توليد سرمايه تئوری ارزش و اضافه بيست
 )١( نبرد ميکند. تمام کمونيسم اوون             خود بورژوازی عليه وی                برميگرداند، و با اسلحه         

بر ريکاردو تکيه ميکند. ولی در  مسائل اقتصادی بمباحثه برميخيزد، ی تاآنجاکه درباره
سال  کنار اين مصنف رديف کاملی از نويسندگان ديگر هستند، که مارکس حتی در                             

يدهد. ) مورد استفاده قرار م۴۹را عليه پرودون (فقر فلسفه، صفحه ای ازآنها عده ۱۸۴۷
غيره "وچهارصفحه       وغيره و     ) ٤( کين  ، هوجس   ) ٣( ، تامپسون    ) ٢( ادموندس      هستند  جمله ازآن

  وار از اثر ويليام تامپسون تحت عنوان: آثار، من فقط فال عظيم ی توده ميان اينوغيره". از
″An Inquiry into Principles of the Distribution of Wealth, most conductive to 
Human Happines″ 

ی اصول توزيعی ثروت، که بيشتر درجهت بهروزی آدمی سير ميکند)،              (تحقيق درباره
 فقط در    نوشته شده،    ۱۸۲۲قول ميکنم. اين اثر، که در             نقل  ۱۸۵۰چاپ جديد، لندن 

آورند،      انتشار يافته است. در اين کتاب ثروتی، که طبقات غيرمولد بدست می                           ۱۸۲۴
نسبت به محصول کارگر انجام ميگيرد،             که   است جا بمثابه برداشتی تلقی شده      در همه

  و اين نيز با عبارات نسبتا شديدی بيان شده است.
از راه نيرنگ با                                     "گرايش مستمر آنچه را که ما جامعه ميخوانيم اين بوده که 

کارش    اين سازدکه  متقاعدساختن، از طريق ترس يا اجبار، کارگر توليدکننده را وادار به
). "چراکارگر ۲۸کار خود انجام دهد" (صفحه  درکمتر ازمحصولای هرق را درعوض حصه

داران  که سرمايه ). اين عوضی۳۲خودرا بدست آورد؟" (ص کار محصول مطلق نبايد جمع
 �ی استفاده از زمين يا اشيا          بهانه ی زمين يا سود ميربايند، به کارگر مولد زير نام بهرهاز

تواند     آن کارگر توليدکننده می   ی ا بوسيلهآن ي روی،که ی مواد طبيعی ديگر است... همه
خودرا بکار اندازد، درحاليکه خودکارگر مالک چيزديگری   توليدکردن شايستگیامکان و

جز همين شايستگی نيست، به ديگرانی تعلق داردکه منافعشان در جهت عکس منافع 
اين چه جزئی آيد. بنابر  ار میی فعاليت وی بشم او قرار دارد و موافقت آنان شرط اوليه

                                                
)۱ (Owen کنيد.  "سرمايه" ترجمه فارسی مراجعه جلد اولهمين بازنويسی]  ۱۷۵[ ۱۲۲ی . به زيرنويس صفحه  

)۲ ((Thomas Rowe) Edmonds ) های  ی سوسياليست که در زمره )  اقتصاددان انگليسی۱۸۸۹ـ ۱۸۰۳ـ
     کارگر انتزاع کرده است. ی ی تئوری ريکاردو نتايج مثبت بسود طبقه آيد و بر پايه پندارباف بشمار می

)۳ (Wiliam Thompson )۱۷۸۵ ـ اقتصاددان ايرلندی از سوسياليستهای پندارباف.۱۸۳۵ـ ( 

)۴ (Hodgskin کتاب اول "سرمايه" همين بازنويسی]   ۵۵۹[صفحة  ۳۳۲ی  کنيد به زيرنويس صفحه  ـ نگاه
 ترجمه فارسی.
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وی انفاق ميشود، وابسته به       کار به خسارت همين  جبران کار خود او که بعنوان حاصلاز
متناسبا  "... ).۱۲۵آن باشد؟" (صفحه  نيست يانبايستی وابسته به داران لطف اين سرمايه

کسرکردنها را ماليات، سود يا دزدی          شده، اعم از آنکه نام اين با مقدار محصول برداشت
  )۱۲۶رند" وغيره وغيره. (صفحه بگذا

نويسم.   معينی  نمی احساس شرمندگی عبارات را بدون که من اين کنم بايد اعتراف
 اينکه مارکس رغم سالهای بيست، علی به داری انگلستان مربوط اينکه ادبيات ضد سرمايه

ی  مفله  آنان، ازقبيل پا  از مطالب برخیداده و آنها مراجعه فلسفه" مستقيما بهدرکتاب "فقر
 کرده، در      کين وغيره را در جلد اول کاپيتال مکررا نقل                     ، هوجس   ) ١( ، راونستون      ۱۸۲۱

پوشی قرارگيرد. ولی اين             آلمان بدينسان کامال ناشناخته است، باز ميتواند مورد چشم        
اموخته است"،    ي"واقعا هيچ نکه  ، يعنی همان کسی)٢(تنها آن "نويسنده عامی"  امر که نه

که   ) ٣( قبای رودبرتوس بياويزد، بلکه آن استاد معنون و مورد احترامی                       نااميدانه بدامن
کند که    خود را فراموش          کالسيک   فضل خويش را برخ ميکشد"، تا اين درجه اقتصاد             "

اسميث   ی از رودبرتوس متهم سازدکه خود درآثار آدام   ئمارکس را جدا به دزدی چيزها
جه اقتصاد رسمی در روزگار ما سقوط و ريکاردو وجود دارند، نشان ميدهدکه تا چه در

  کرده است.
است    گفته است؟ و چگونه     ای چيز تازه ارزش چه ی اضافه آخر مارکس درباره  ولی

ارزش مارکس مانند رعديکه درآسمان صاف بغرش درآيد تأثير نموده         که تئوری اضافه
ينيان ی پيش   ی کشورهای متمدن را فراگرفته است، درحاليکه تئوريهای کليه                           و همه  

  اند؟ گرائيده خاموشی تأثير به انضمام رودبرتوس بی سوسياليست او به
  تاريخ شيمی ميتواند دراين مورد برای ما نمونه باشد.

 )٤(فلوژيستيک همه معلوم است، هنوز تئوریگذشته، همانطورکه بر در پايان قرن
که از    وسوزی را باين قسم توضيح ميداد              حاکم بود. تئوری مزبور ماهيت هر سوخت                

آن   جسم سوزان جسم ديگری، جسمی فرضی، يک سوخت مطلق، جدا ميشودکه به                        

                                                
)۱ (Piercy Ravenston وفات در سال)و، يکی از ) ـ اقتصاددان انگليسی از هواداران مکتب ريکارد۱۸۳۰

 بورژوازی انگلستان و مخالف نظريات مالتوس. مدافعين منافع خرده

شده است. غرض انگلس از  ذکر شده، که دارای همان معنای ترجمه Literatus vulgarioدر متن التينی  )۲(
 الذکر است. آن رودلف ماير سابق

از هواداران  که يکی است يسم منبریاقتصاددان و استاد آلمانی ازمکتب سوسيال Adolph Wagner) مقصود ۳(
 ).۱۹۱۷ـ۱۸۳۵سياست ارتجاعی بيسمارک بود (

)۴ (Phlogiston, Phlogistique وسوز معلول آن شمرده ميشود. که بنا به تصور قدما سوخت ی سيالی . ماده 



     دومکاپيتال. جلد     ۲۸

  

- های شيميائی شناخته     نام فلوژيستون ميدادند. اين تئوری برای توضيح اغلب پديده                        
ی آنزمان کافی بود، ولواينکه در برخی موارد بدون اعمال قهر نسبت به واقعيات                           شده

هوا بدست آورد "که وی آنرا                نوعی   ) ١( لی  يست پر  ۱۷۷۴پذير نميشد. ناگاه در           امکان   
چنان خالص و خالی از فلوژيستون يافت که هوای عادی در مقايسه با آن فاسد بنظر                     

درسوئد همان   )٢(ميرسيد". وی آنرا هوای خالی از فلوژيستون ناميد. کمی بعدازآن شله
اين وی تشخيص داد نوع هوا را توليد کرد و وجود آنرا در آتمسفر ثابت نمود. عالوه بر 

و يا جسمی را در هوای عادی بسوزانند، اين گاز  درصورتيکه جسمی را درآن بسوزانند
  داد. هوا) آن نام (آتش اين جهت به ناپديد ميشود، به

ن با   وکه ترکيب ناشی از اختالط فلوژيست              گرفت   "ازاين فاکتها وی چنين نتيجه            
که از شيشه خارج       آتش يا حرارتی        وسوز) جز عناصر هوا (يعنی درمورد سوخت زيکی ا

  ٣ميشود چيز ديگری نيست".
لی و شله هردو اکسيژن ساخته بودند ولی بدون آنکه بدانند چه چيزی                           پريست

  دراختيار خود دارند. آنها در "مقوالت" فلوژيستيکی موجود "گيرکرده بودند". عنصری                        
وجود    البی در شيمی به    يکی را سرنگون سازد و انق    تفلوژيس ی که ميبايست تمام نظريه

 )٤(اطالع الووازيه لی بالفاصله کشف خود را به آنها عقيم ماند. ولی پريست آورد، دردست
رسانده بود و وی نيز براساس اين فاکت جديد تمام شيمی فلوژيستيک را                            در پاريس 

ی هوا، عنصر شيميائی        که نوع تازه       کرد   در معرض بررسی قرار داد و نخست او کشف                  
وسوز از جسم سوزان فرار             که در سوخت     ت. اين فلوژيستون اسرارآميز نيست              نوی اس   

است           تمام                    ميکند، بلکه همين عنصر جديد  . بدينسان  ميگردد ترکيب  با جسم  که 
  خود با سر ايستاده بود، بروی پاهايش استوار ساخت. شکل فلوژيستيکیباراکه  شيمی

                                                
)۱ (Joseph Priestly )۱۷۳۳سی دان، فيلسوف ماترياليست و مرد سيا ) ـ دانشمند انگليسی، شيمی۱۸۶۵ـ

 .۱۷۷۴ترقيخواه انگلستان. کاشف اکسيژن در

)۲ (Karl Wilhelm Scheele )۱۷۴۲دان سوئدی. ) ـ شيمی۱۷۸۶ـ 

 Roscoe-Schorlemmer: ″Ausführliches Lehrbuch der Chemie″, Braunschweig 1877, I, P, 13, 18ـ ۳

)۴ (Antoine-Laurent Lavoisier )۱۷۴۳که يکی از بنياد فرانسویدان معروف  ) ـ دانشمند شيمی۱۷۹۴ـ-

گزاری شيمی نو، ترکيب هوا، کشف اکسيژن و نقش اين جسم  آيد. اصطالح گزاران شيمی جديد بشمار می
ی  ی مهمترين تحقيقات وی بشمار ميروند. در علم فيزيک نيز تحقيقات وی  درباره درعمل سوخت در زمره

هميت است. الووازيه، که يکی از تحصيلداران گـاز هستند دارای ا که در حالت  حرارت و خواص اجسامی 
همراه ديگر کسانيکه  ۱۷۹۴رژيم سلطنت مطلقه فرانسه بود، پس از انقالب در   Fermier generauxکل  

 گرديد. دارای اين سمت بودند اعدام
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لی و شله     همزمان با پريست      وی مبنی بر اينکه گويا او خود  یاگرچه ادعای بعد
نيست   وجود ترديدی      اين و مستقل از آنها اکسيژن را توليد نموده نادرست است ولی با

که درمقايسه با آن دو ديگر، که فقط اکسيژن را بدون کوچکترين وقوف توليد نموده                     
  بودند، کاشف واقعی اکسيژن الووازيه است.

ارزش، همانند نسبت          اضافه   نسبت ميان مارکس و پيشينيانش درمورد تئوری                  
ارزش    �  لی و شله است. مدتها پيش از مارکس وجود اين جز                      بين الووازيه و پريست           

ارزش ميناميم، محقق گشته و نيز بنحو کمابيش روشنی                   ما اکنون اضافه که  ،محصول
دار تصاحب ميشود،          ی سرمايه    که بالعوض بوسيله       ماهيت آن، بمثابه محصول کاری             

لی از اينجا پا فراتر نگذاشته بودند. برخی از آنان، يعنی اقتصاديون                                بيان شده بود. و       
ای را که طبق آن حاصل کار ميان کارگر و صاحب                     کالسيک، حداکثر، رابطه          بورژوائی    

ها،   توليد تقسيم ميشود، مورد تحقيق قرارداده بودند. ديگران يعنی سوسياليست وسائل
ساختن   پنداری برای برطرف  رجستجوی وسائلميکردند ود توزيع را غيرعادالنه تلقی اين

که دربرابرآنها          ای   پرداخته     عدالتی بودند. هردوگروه در مقوالت اقتصادی از پيش      اين بی
  قرار داشت مقيد ماندند.

ی پيشينيان    آنگاه مارکس وارد صحنه شد و درواقع درست جهت مقابل کليه                        
ای ميديد.      ند مارکس فقط مسئله       حلی ديده بود       خود را اختيار نمود. آنجاکه اينان راه            

مارکس ديدکه دراين مورد، نه هوای خالی از فلوژيستون هست و نه آتش هوا، بلکه                                      
و يا    ی يک واقعيت اقتصادی           سر تشخيص ساده     اکسيژن وجود دارد، و نيز سخن بر               

ی واقعيتی  امر با عدالت جاويدان و اخالق حقيقی نيست، بلکه سخن درباره تعارض اين
برای دگرگونی تمام اقتصاد فراخوانده شده است و برای درک مجموع توليد                                  که   است 

ی اين فاکت،       که کاربرد آنرا بداند کليدی است. بر پايه                    داری در دست آنکس          سرمايه  
وی تمام مقوالت موجود را موردبررسی قرارداد، همچنانکه الووازيه  برمبنای اکسيژن،   

بررسی آورده بود. برای دانستن آنکه اضافه            مقوالت موجود شيمی فلوژيستيکی را زير 
ارزش خود چيست. تئوری ارزش ريکاردو نيز ارزش چيست برای وی الزم بود بداندکه  

ميبايستی بدوا تحت بررسی انتقادی قرار ميگرفت. پس مارکس کار را ازآنجهت که                                  
ه را  آفرينی دارد مورد مطالعه قرار داد و برای نخستين بار اين مسئل                                 خاصيت ارزش     

آورد و سرانجام         آفريند و چرا و چگونه آنرا بوجود می    کاری ارزش می مسلم نمودکه چه
ی از اين نوع چيز           که بطورکلی ارزش جز کار منعقدشده               اين نکته را مقطوع ساخت         

درک آن نرسيد. سپس مارکس            که رودبرتوس تاآخرهم به ای ديگری نيست، يعنی نکته
ی کاالها،      مبادله  و نشان داد چگونه وچرا کاال و               يق نمود کاال و پول را تحق ی بين رابطه
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کاال و پول را بوجود           که در نهاد خود دارند، ضرورتا تضاد ميان              کيفيت ارزشی  جهتاز 
که وی بر اين اساس بنا نموده نجستين تئوری کامل پول است                       . تئوری پولیآورند می

ی پول به      ارکس استحاله    که اکنون تلويحا پذيرش عمومی يافته است. م                   و همانست   
است.  کار دادکه مبنای آن خريدوفروش نيروی  سرمايه را مورد بررسی قرار داد و نشان

کار قرارداد، با يک  آفرينی آنرا بجای کار و خاصيت ارزش که دراين مورد وی نيروی آنگاه
از مشکالتی را حل نمود که درمواجهه با آن مکتب ريکاردوئی به ورشکست   ضربه يکی

  ی متقابل سرمايه      ساختن مبادله  آهنگ ازعدم امکان هم کشانده شد. وآن مشکل عبارت
   ی کار بود. و کار با قانون ريکاردوئی تعيين ارزش بوسيله

 داد، امکان يافت     متغير را تشخيصثابت و  ی که مارکس تفاوت ميان سرمايه آنگاه
رين جزئياتش بنماياند و         کوچکت  آفرينی را در حرکت واقعی و تا                  ی ارزش      که پروسه    

که هيچيک از پيشينيان وی درآن توفيق نيافته بودند. بدينسان                          روشن سازد ـ امری       
اقتصاددانان        وی در درون خود سرمايه تمايزی تشخيص دادکه، نه رودبرتوس و نه                                 

همين نکته مفتاح     آن نرسيده بودند، درحاليکه             � بورژوا، هيچيک به درک کمترين جز  
و  د، آنچنانکه يکبار ديگر کتاب دوم              مسائل اقتصادی را بدست ميده            ترين    حل بغرنج   

که خواهيم ديد آنرا بنحو چشمگير اثبات ميکنند. مارکس                       بيشتر از آن کتاب سومی        
ارزش مطلق و       ارزش نيز دورتر رفت، دو شکل آن يعنی اضافه             ی خود اضافه در مطالعه

و در تکامل تاريخی توليد           نسبی را کشف نمود و نقش مختلف ولی قاطعی را که هرد               
ارزش، نخستين تئوری عقالنی     اند نشان داد. وی براساس اضافه داری ايفا نموده سرمايه

دستمزديرا که دراختيار داريم بپرداخت و برای اولين بار خطوط اساسی يک تاريخ                                      
  داری و نموداری ازگرايش تاريخی آنرا رسم نمود. انباشت سرمايه

خواندن تمام اين مطالب مانند آنچه همواره اقتصاددانان واما رودبرتوس؟ پس از 
يابدکه وی      روا ميدارند درآن "تجاوزی عليه جامعه" پيدا ميکند و چنين می                              مغرض  

ترگفته است و سرانجام کشف          کوتاهتر و روشن       ارزش نسبی      ی منشأ اضافه     قبال درباره      
  انطباق است، يعنی به       کنونی سرمايه" قابل          ميکند که تمام اين مطالب البته "بشکل             

که آقای     تصوری   مفهوم سرمايه"، يعنی به سرمايه آنچنانکه تاريخا وجود دارد، ولی نه "به
  رودبرتوس در عالم خيال از سرمايه ساخته است.

 ميخورد ونميخواست      سر فلوژيستون قسم به مرگ دمپيرکه تا لی پريست نظير کامال
کسی بودکه اکسيژن       لی واقعا نخستين پريست که تفاوت  از اکسيژن چيزی بداند. با اين

ارزشش، يا بهتر بگوئيم با "بهره"اش،                  توليدکرده بود، درصورتيکه رودبرتوس با اضافه                       
و   ای را کشف نموده است          ی پيش پا افتاده        که از نو مسئله       که کرده اينست       تنهاکاری    
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کاشف   نخستين  گويا وی     الووازيه، برازنده ندانست مدعی شودکه     مارکس، برخالف روش
  ارزش است.  جود اضافهونفس 

تمام کارهای اقتصادی ديگر رودبرتوس در همين سطح قرار دارند. مارکس در                        
کردن    ی ويرا درمورد بدل             او توجه داشته باشد، شيوه           آنکه به    کتاب "فقر فلسفه"، بی         

يشگفتار (خيالبافی) مورد انتقاد قرار داده است، و من در پ                   )١(يک اتوپی ارزش به اضافه
که او،     ام. توضيحی     ی آلمانی اين اثر، آنچه را که باز دراين باره الزم بود گفته                                ترجمه  

ثر                              ی  طبقه  ) ٢( مصرفی   کم  براساس    از بحرانهای تجاری ميدهد، پيش از او در ا کارگر، 
  تحت عنوان: )٣(سيسموندی

  

″Nouveaux Principes de l’Economie Politique“, Livre IV, chap. IV″  

که سيسموندی همواره بازارجهانی را درمدنظر داشته        معذلک بااين تفاوت .٤آمده است 
بافيهای وی      است، درصورتيکه افق رودبرتوس از مرزهای پروس تجاوز نميکند. انديشه   

ميشود يا از درآمد، يک بحث اسکوالستيکی     ی اينکه آيا دستمزد ازسرمايه ناشی درباره
ی  کتاب دوم سرمايه آمده است. تئوری بهره                   همين  آن در بخش سوم است و رد قطعی

که انتقاد از       نويس مارکس      وی ملک طلق او باقی مانده است و ميتواند تا انتشار دست                
  راکه وی برای آزادساختن مالکيت ارضی    اقداماتی خرهآنرا در بر دارد راحت بيارمد. باال

پندارآميز است. درواقع               کهنه پروسی از فشار سرمايه پيشنهاد ميکند، باز هم بکلی                   
پيشنهادهای مزبور از يگانه سئوال علمی، که دراين مورد مطرح است، پرهيز ميکند و          

ای   آن سئوال اينست: چگونه ممکن است که زميندارکهنه پروسی با درآمد ساليانه                              
مارک خرج کند و هيچگونه قرضی هم              ۳۰۰۰۰مارک، فرضا       ۲۰۰۰۰مثال درحدود       
  نداشته باشد؟

ارزش بفنا رفت. آنچه را که               برسر اضافه    ۱۸۳۰يکاردوئی درحدود سال  مکتب ر
اين مکتب نتوانسته بود حل کند برای جانشينش، اقتصاد عاميانه، باز بيشتر الينحل                               

                                                
)۱ (utopie 

)۲ (Unterkonsumtion, Sous-consomation 

)۳ (Sismondi همين بازنويسی]  ۵۶ [صفحة ۵۵ی  فارسی زيرنويس صفحه ی "سرمايه" ترجمه . به جلد اول

 شود.  مراجعه

تر ميشود  ازپيش فشرده کمی از مالکين، بازار داخلی بيش ی گردآئی ثروت ميان عده ی ـ "بدينسان درنتيجه۴
-که انقالب خارجی جستجوکند، يعنی درنقاطی را دربازارهای  که محلهای فروش و صنعت همواره مجبوراست

  بالفاصله درتعقيب اين جمله توصيف ميشود) ۱۸۱۷زرگتری درانتظار آنهاست". (ازجمله بحران سال های ب
 ″Nouv. Princ.″, ed. 1819, I. p. 336 
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   اند: که برسرآن مکتب مزبور به ورطه افتاد ازاينقرار بوده ای ماند. آن دو مسئله
 ی با سرمايه، کار زنده دارای ارزش دلهمباولی دراست.  گير ارزش ـ کار اندازه اوال

که با آن مبادله ميشود. مزد، ارزش مقدار معينی از  کار متبلوری کمتری است نسبت به 
زنده توليد ميکند ويا         که  همين مقدارکار است محصولی از ارزش کمتر کار زنده، همواره

حل است.    يرقابل اينصورت مطرح شود غ آنست. درواقع مسئله درصورتيکه به ی نماينده
ی مارکس بصورت درست مطرح گرديده ولذا پاسخ آن داده شده     همين سئوال بوسيله

آفرين خود نميتواند  کار بمثابه فعاليت ارزشخود دارای ارزش نيست. است. کار بخودی
ای داشته باشد، گرما خود  دارای ارزش خاصی باشد، همچنانکه ثقل نميتواند وزن ويژه

ای اطالق      رت خاص نيست و به الکتريسيته نيز شدت جريان ويژه                   ی حرا    دارای درجه        
بلکه نيروی کار است.         نميشود. آنچه بمثابه کاال خريدوفروش ميشود، خود کار نيست،  

که درآن بمثابه محصول  است ازکاری آن تابعی کار،کاال ميشود ارزش از هنگاميکه نيروی
که برای توليد و تجديد           الزمی است     اجتماعی تجسم يافته است و برابر با کار اجتماعا         

-ارزش بهيچ      ی اين    کار برپايه خريدوفروش نيروی کار ضرور است. بنابراين  توليد نيروی

  وجه تعارضی با قانون اقتصادی ارزش ندارد.
کار زنده را مورد  برابر که بمقدار ای ثانيا ـ بنابرقانون ريکاردوئی ارزش، دو سرمايه

ی شرايط     همه   برابری  ميپردازند، درصورت آن بهای برابر يز براینوميدهند  استفاده قرار
ارزش     ديگر در زمانهای واحد محصوالتی با ارزش برابر توليد ميکنند و همچنين اضافه     

کار زنده مورد استفاده            مبالغی برابر يکديگراست. ولی اگر مقادير غيربرابری با سود آنها
بق اصطالح ريکاردوئی، سودی برابر تحصيل                 ارزش، يا ط          قرار دهند نميتوانند اضافه          

که ميزان     های برابر، هراندازه             نمايند. ولی عمال خالف آن واقع ميشود. درواقع سرمايه                 
ی آنها ازکار زنده باشد، در زمانهای برابر بطورمتوسط سودهای متساوی توليد          استفاده

زمان     که ريکاردو در    مميگيري ارزش قرار ميکنند. پس اينجا ما درمقابل تضادی با قانون
آن برنيامد. همچنين رودبرتوس     ی حل خود تشخيص داده بود و مکتب وی نيز ازعهده

حل آن بپردازد، آنرا مبدأ خيالبافی                    هم نتوانست اين تضاد را نبيند، ولی بجای آنکه به 
نويس     را مارکس سابقا در دست          اين تضاد      .    (Zur Erk.″ S. 131″)رار داد.       ـخويش ق   

″Zur Kritik″   داده     کتاب سوم     ی "کاپيتال" در         نقشه   بر   آن بنا     حل  کرده بود. راهحل
که   تا انتشار آن هنوز ماههای چندی در پيش است. بنابراين اقتصاددانانی                             شده است.

کنند و وی را يک پيشتاز باالتر              ميخواهند در رودبرتوس منبع نهانی مارکس را کشف        
د در اين موقع فرصتی دارند تا نشان دهند اقتصاد                    لقی مينماين  از مصنف "کاپيتال" ت         

-وارد     تنها بدون لطمه       کنند چگونه، نه      اگرآنها ثابت       رودبرتوسی چند مرده حالج است.             
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که نرخ      است    قانون، ممکن و واجب            آوردن به قانون ارزش، بلکه بعکس بااعمال اين                        
بحث بپردازيم.        گر به ا يکدي  که از نو ب      ی برابرمتوسطی بوجود آيد، آنگاه ما حاضريم             بهره

کتاب دوم      اين فاصله لطفا تعجيل بخرج دهند. بررسيهای درخشان اين   چه خوبست در
ای   اند، فقط مقدمه       نشده مانده      تا امروز تقريبا کاوش          که   هائی و نتايج کامال نو در عرصه

د ی روند تجدي       کتاب سوم بشمار ميروندکه درآن نتايج نهائی بيان مارکس درباره            برای
ردد. هنگاميکه کتاب سوم انتشار           ـداری تشريح ميگ        هـاساس سرماي      توليد اجتماعی بر

  ر از اقتصاددانی بنام رودبرتوس کم سخن خواهد رفت.ـيابد ديگ
گفته است، جلد دوم و سوم "کاپيتال"                 من    همچنانکه مارکس خود مکررا به             

  ميبايستی به زن او تقديم ميگرديد.
  ۱۸۸۵مه  ۵مارکس، لندن، در سالروز والدت 

  فريدريش انگلس
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 پيشگفتار برای چاپ دوم

  
 

تجديد طبع      خود عبارت از   اساس چاپ دوم حاضر در
شده،    چاپی تصحيح     های است. غلط اول چاپ ی کلمه بکلمه

گرديده و بعضی        مباالتيها در سبک نگارش حذف           برخی بی   
اند قلم     الب بوده    که فقط حاوی تکرار مط    کوتاه های جمله از

  اند. خورده
ای بوجود      جلد سوم، که اشکاالت کامال غيرمنتظره              

است. اگر      آماده شده      نويس  آورد، اکنون تقريبا بصورت دست
  سالمت بمانم چاپ آن ميتواند در همين پائيز آغازگردد.

  
  ۱۸۹۳ژوئيه  ۱۵لندن، 

 فريدريش انگلس
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  يکمفصل 

  

  دورِ پول ـ سرمايه
  

ندو١(دورپيمائی ر(
شده  گيرد،که بنابرمطالبِ ايضاح            می  انجام مرحله سه سرمايه در 

  دهند: درکتاب اول، توالیِ زيرين را تشکيل می
گردد. پولش        می   ظاهر    خريدار   چون بازارکار و دربازارکاال دار سرمايه  مرحلة اول:

  G – Wدورانیِ     عملِ ديگرسخن به گردد يا می مبدل کاال به

ک)    (پ ـ   ) ٢( 
  دهد. را انجام می

شود.   نَحوِ بارآور مصرف می          دار خريده است به      سرمايه که کاالهائی  مرحلة دوم:
که   است  رساند. نتيجه: کاالئی          انجام می     اش روند توليد را به            سرمايه  

  است. ة آنارزشش بيش از ارزشِ عناصرِ توليدکنند
کااليش به پول بدل          گردد.     بازار برمی       دار چون فروشنده به           سرمايه      سوم:    مرحلة  

  دهد. می انجام را پ) ـ  (ک    W– G دورانیِعملِ ديگرسخن، يابه شود، می
                                                

 IIنوشتة  ) دست۱(

"کاپيتال" اختيارکرده و ازکلمات  ها هستندکه مصنّف ها عيناً همان ) دراين ترجمه حروف و فرمول۲(
داردکه حروف  توجه خواننده است. شده گرفته  وغيره (کار) Arbeit(کاال)،  Ware(پول)،  Geld آلمانیِ

 راست خواند. کتاب را بايد، برخالف شيوة نگارشِ فارسی، از چپ به التينیِ مورد استفاده دراين
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 G – W… P… Ẃ – Ǵ    پس فرمول دورپيمائیِ پول ـ سرمايه چنين است:                 

ئی    G  و W دهندة     نشان    Ẃ و  Ǵو  انی قطع شده استدهندکه روند دور ها نشان می نقطه
  اند.   افزايش يافته اضافی] [ارزش ارزش هستندکه در اثرِ اضافه

اندکه برای       موردبحث قرارگرفته   ای سوم درکتاب اول فقط تا اندازه و اول مراحلِ
  های   مه سبب جا   همين است. به درک مرحلة دوم، يعنی روند توليد سرمايه، ضرور بوده

مکررِ خود      طیِّ دورپيمائیِ    کند و بر می اش به که سرمايه درمراحلِ مختلفه را گوناگونی
  اند.  اَفکَنَد، مورد توجه نبوده دور می پوشد و بار ديگر به يک بار می

  اينک اَشکالِ مزبور نخستين موضوعِ بررسیِ ما هستند.
است   ود درک نمود، بدواً الزم          خ اينکه بتوان اين اَشکال را درحالت خالص برای

پذيری سروکار ندارند          خود با تغييرشکل و صورت خودیِ که به واحوالی از همة اوضاع
کاالها برحسب       تنها چنين فرض خواهد شدکه         همين جهت دراينجا نه        چشم پوشيد. به    

ماندن    که درصورت يکسان    گذاريم شوند، بلکه بنا را بر اين می ارزش خود فروخته می
،که    هم   ارزشی    يابند. بنابراين ازآن تغييرات همين نَهج وقوع می رايط عمالً نيز امور بهش

  کنيم. نظر می آيد، صرف ميان است طیِّ روند دورپيمائی به ممکن

  
 I.  : لمرحلة او  G – W )١(  

  
G – W فخريدار، تبديل        برای     امر    اين کاالست. مبلغی پول به مبلغی تبديلِ معر  شدن

کاالشان به پول است. آنچه موجب    گشتنِ کاالست و برای فروشندگان، مبدل پولش به
حال بخشِ وظيفة مشخّصی در      کاالها درعين گردشِ شود،که از اين رويداد عمومی می

وجود آيد، بدواً شکل خود رويداد نيست، بلکه                 ، بهدورپيمائیِ مستقلِّ سرماية انفرادی
                                                

 است.  آغازشده مورد استفاده قرارگرفته ۱۸۷۸که در دوم ژوئية  VIIنوشتة شمارة  پس دست ) ازاين۱(
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که جای خود را با پول      است صلت مصرفیِ ويژة کاالهائیمضمون ماهویِ آن، يعنی خ
  کنند. عوض می

اند،که عواملِ عينی و          کار قرارگرفته        توليد و ازسوی ديگر نيروی         ازسوئی وسايل
که مورد توليد        شخصیِ توليدکاالها هستند و طبعاً نوع ويژة آنها بايد با آن رقَمِ جنسی         

  است، انطباق داشته باشد.
  کنيم، آنگاه برای مجموعِ           فرض   ) ١(   Pmتوليد را      و وسايل Aکار را  ویچنانچه نير

تر:   يا خالصه     W = A + Pm  خواهيم داشت:        که بايد خريداری شوند چنين            کاالهائی    
A
PmW پس، اگر  .G – W   حتَوی درنظرگرفته شود، بهازلحاظ م    صورتA

PmG – W 
به دو  Gگردد. مبلغِ پولیِ  تجزيه می G – Pmو   G – Aبه   G – Wشود يعنی  مینموده 

توليد.    خرد و جزِء ديگر وسايل            کار می    شود که يک جزِء آن نيروی            جزء تقسيم می    
اين دو رديف خريد، مربوط به بازارهائی هستندکه مطلقاً از يکديگر متمايزند. يکی                                    

  يگری به بازارکار تعلّق دارد.کاال و د  از آنها به بازارِ خاصِّ
شود،   می   آن مبدل     به  Gکه    کيفی مجموعة کاالهائی،             بر اين تقسيمِ      ولی عالوه     

A
PmG – W  ِیرابطة کم فنماست. العاده خصلت که فوق آن نيز هست معر  

ندة آن،که       کار به دار       کار، يا بهتر بگوئيم، بهای نيروی               که ارزشِ نيروی        دانيم می
صورت دستمزد، يعنی        دهد، به     کاال در معرض فروش قرار می               نيروی خود را همچون      

شود؛   نيز هست، پرداخته می        [کارِ اضافی] کار که متضمنِ اضافه مانند قيمت مجموعةکاری
کارِ   مارک باشدکه محصولِ         ۳کار برابر با        که اگر مثالً ارزشِ روزانة نيروی                   نَحوی   به 

مثابه قيمت يا دستمزد   است، در پيمان ميان خريدار و فروشنده همين مبلغ بهپنج ساعته 
  کشد. گيردکه مثالً ده ساعت طول می کاری قرار می

نفرکارگر منعقد شود، اينان بايد مجموعاً طیِّ                   ۵۰چنانچه فرضاً چنين پيمانی با         
                                                

)۱( Pm  آلمانیِ  کلمة مرکّبِ از نخستين حروفProduktionsmittel وسايل) است. توليد) گرفته شده 
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کار،   ساعت ۲۵۰کار به خريدار تحويل دهندکه نيمی ازآن يعنی  ساعت ۵۰۰يک روز 
است. تعداد و حجمِ وسايل           [کارِ اضافی]       کار   روزانة کار، صرفاً متضمنِ اضافه            ۲۵برابر با 

  شود بايد برای استفاده از اين مقدارکارکافی باشد. که خريداری می توليدی 

Aبنابراين 
Pm G – W شخّصی آن مبلغِ م     که طبق  تنها بيانگرِ يک رابطةکيفی نيست

گردد،     کار می    توليد و نيروی       ليرة استرلينگ، متناسباً تبديل به وسايل              ۴۲۲پول، مثالً     
و  Aکار    که در برابرِ نيروی           بلکه معرف يک رابطة کمی ميان اجزاِء پولی نيز هست                     

يا کارِ    [کارِ اضافی]        کار   شود. اين رابطه طبقِ ميزان اضافه                پرداخت می      Pmتوليد    وسايل   
  کارگر انجام دهند از پيش معين است.   که بايستی تعداد مشخّصی زائدی
  

ليرةاسترلينگ      ۵۰نفرکارگر به      ۵۰ريسی، مزد هفتگیِ     کارگاه نخ مثالً اگر در يک
ساعت   ۵۰۰ساعته (متضمنِ     ۳۰۰۰کارِ هفتگیِ  که توليدی شود و ارزشِ وسايل  بالغ می

ليرةاسترلينگ      ۳۷۲سايلِ مزبور به نخ الزم دارد،                ، برای تبديلِ و         )   [کارِ اضافی]       کار   اضافه  
  توليدگردد.  باشد، آنگاه مسلّماً بايد چنين مبلغی صَرف خريد وسايل

  

-ميزان ارزش        های مختلف صنعت، استفاده ازکارِ زائد تاچه        که دررشته مسئله اين

تفاوت    ی بی کلّ  مورد به     کند، دراين        می   توليد ايجاب  صورت وسايل را به گزاریِ اضافی
که برای     که در همة شرايط، آن قسمت پولی              است. اکنون تنها اين مسئله مطرح است              

خريداری شده         G – Pmکه بنا بر جزِء       توليدی     توليد خرج شده ـ آن وسايل             وسايل   
درست     نسبت  به   منظور محاسبه و   بدين پيش که از است الزم بنابراين کافی باشد و است ـ

  ميزانی برسدکه بتواند حجمِ          توليد بايد به   عبارت ديگر حجمِ وسايل به تأمين شده باشد.
مقدار    توليد به     گردد. چنانچه وسايل         کند تا بدين وسيله مبدل به محصول            کار را جذب      

کافی وجود نداشته باشد، آنگاه استفاده ازکارِ اضافی،که تحت اختيارِ خريدار است،                
توليدی    وسايل    اگر    گردد.     مورد پوچ می     نيز دراين وی اختيارداریِ و شود نمی پذير امکان

نشده ازکار       صورت چون سيراب        بيش ازکار تحت اختيار وجود داشته باشند، درآن                      
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  گردند. مانند، ناگزير به محصول مبدل نمی باقی می

Aاينکه معاملة  محض به
Pm G – W   و نيروی    توليد   وسايلانجام يافت، خريدار تنها

)١(اندازی راه ندارد. وی به است دراختيار الزم توليد خواستة سودمندی برای که را کاری 
 

کار    کار، يا بر مقدارکاری بيش ازآنچه برای جبران ارزشِ نيروی                                 بزرگتری از نيروی         
 )٣( دادن     شيئيت  يا   ) ٢(تحقّق راکه برای توليدی  حال وسايل است، تسلّط دارد و درعين الزم

ای   خواسته    توليد   عوامل     وی   بنابراين است. است، دراختيارگرفته ضرور مجموعةکار اين به
ای ازکاالهای         ديگرسخن توده را،که ارزشی بزرگتر از عناصرِتوليدیِ خود دارند، يا به

  دار را، تحت تسلّط خود دارد. ارزش اضافه
کلِ جنسی  ريز نموده اکنون ش          صورت پول نقد پيش        که وی به     بنابراين ارزشی        

[ارزش      ارزش     کاال) اضافه      که (درقالبِ       مثابه ارزشی      تواند به     يافته است و از اين راه می             

عبارت ديگر، ارزشِ مزبور در موضع يا در شکلِ سرماية                  زايد، تحقّق يابد. به می اضافی]
تواند     که می   استعداد است      اين که دارای ای سرمايه است، يعنی بارآور يا مولّد قرارگرفته

ای را که دارای           کار اُفتَد. ما سرمايه         به [ارزش اضافی] ارزش مثابه آفرينندة ارزش و اضافه به
  خوانيم. می Pاين شکل است 
 Aکه به    است  ئی  Gخود برابر با        که  است  Pm  A +مساوی با ارزشِ      P ولی ارزشِ

با نَحوة وجود            Pهمان ارزش ـ سرماية           Gگرديده است.         مبدل   Pm  و  ی است، منتها 
ـ   ديگرسخن پول     به پول، يا صورت است درحالت و به ای متفاوت، يعنی ارزش ـ سرمايه

  سرمايه است.

Aمعاملة  پس
Pm G – Wعامِّ آن شکلِ بر ، يا بنا G – W مجموعة  از است ،که عبارت

                                                
)۱ (Flüssigmachung  (آلمانی) ـliquidité   .(فرانسه) 

)۲ (Verwirklichung   (آلمانی) ـréalisation .(فرانسه) 

)۳ (Vergegenständlichung   (آلمانی) ـmaterialisation .(فرانسه) 
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ند دورپيمائیِ ای از رو مرحله حال کاالها، درعين ای از دوران عمومیِ خريدها و مرتبه
خود  نقدیِ يا پولی ـ سرمايه ازشکلِ ارزش آن دهدکه ضمن می مستقل سرمايه را تشکيل

  گردد. سرماية مولّد می سخن، پول ـ سرمايه بدل به کوتاه آيد يا به شکلِ بارآور درمی به
پس در شکلی از دورپيمائی، که در اينجا بدواً مورد بررسی قرارگرفته است،                                   

شود ولذا پول ـ سرمايه نيز مانند              ثابه نخستين حاملِ ارزش ـ سرمايه ظاهر می              م  پول به   
  شود. ريز می وسيلة آن سرمايه پيش گرددکه به شکلی نمودار می

  

را انجام       پولی    تواند وظايف    دهدکه می می قرار وضعی سرمايه، سرمايه را در ـ پول
میِ خريد و وسيلة عمومیِ         وسيلة عمو    ما وظايف      حالت مورد بحث        دهد، چنانکه در        

کار بدواً خريداری           نيروی     کندکه   می   صدق تاآنجا کند. (وظيفة اخير می را ايفا پرداخت
گردد و نيز تاآنجاکه وسايل              آن پرداخت می        کار افتاد بهای        ازآنکه به      شود و پس     می 

 G – Wآماده وجود ندارند و بايد سفارش شوند، پول درشکلِ              صورت توليد در بازار به 
سرمايه،     ـ  پول    شودکه نمی ازآنجا ناشی توانائی کند.) اين می مثابه وسيلةپرداخت عمل به

  خيزدکه پول است. سرمايه است، بلکه ازآنجا برمی
  

را انجام      پولی   تواند وظايف     ازسوی ديگر ارزش ـ سرمايه درحالت نقدی، تنها می
ظايف پولی را به وظايف            که اين و     دهد و قادر به انجام وظيفة ديگری نيست. آنچه                      

که اين وظايف در حرکت سرمايه ايفا                  است  کند، نقشِ مشخّصی     ای مبدل می      سرمايه  
سرمايه     دورپيمائیِ       که ميان مرحلة بروزِآنها با ديگرمراحلِ    پيوندی کنند و بالنتيجه از می

هائی   کاال   به پول ماست، که نخست زيرِ بررسیِ شود. مثالً درموردی وجوددارد ناشی می
دهد، و بنابراين      جنسیِ سرماية مولّد را تشکيل می شودکه پيونديافتنِ آنها شکلِ بدل می

  داری در نهاد آن نهفته است. باطناً و بِالقوه نتيجة روند توليد سرمايه

Aکه در     يک بخش از پولی      
PmG – W              کند، در     وظيفة پول ـ سرمايه را ايفا می

ایِ   آن خصلت سرمايه      آوردکه ضمن      دست می   ای به    گردش، وظيفه       انجام خود اين     اثرِ 
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به دو جزِء  Gمانَد.گردشِ پول ـ سرماية  اش باقی می شود و خصلت پولی آن ناپديد می
G – Pm  وG –A وسايل نيروی ، يعنی خريد شود. اين جزِء       کار، تجزيه می  توليد وخريد

  دار خريد نيروی         ازجانبِ سرمايه   G –Aبررسی قرار دهيم.   خود مورد خودیِ اخير را به
توانيم بگوئيم       کار، فروش است ـ اينجا می            کارگرِ دارندة نيروی             کار است. ازجانبِ         

است   G – Wايم. آنچه برای خريدار               کار، زيرا شکلِ دستمزد را مفروض دانسته فروشِ
)G  – A =( دراينجا نيز (کارگر)        وشنده  فر    برای  هرخريدی، مانند  A – G   )استW– G =     ،(

کارش. اين نخستين مرحلةگردش يا استحالةکاالست (کتاب اول،                يعنی فروشِ نيروی
کاالی     اين معامله ازجانبِ فروشندة کار عبارت از تبديلِ                       )   ١( الف).     ۲فصل سوم، بند     

وسيلة کارگر      آيد تدريجاً به       دست می   سان به   که بدين  است. پولی آن شکلِ پولیِ خود به
آورند و اقالمِ مصرفی هستند             های او را برمی    که نيازمندی کاالهائی در ازاِء يک سلسله

شود، يعنی     نموده می     A – G – Wصورت    به   وی    کاالی    کاملِ   گردشِ    شود. پس    خرج می 
گردشِ سادة کاالها   و بنابراين در شکلِ عامِِّ  G – Wو دوم   A – G ( = W – G )نخست

W – G – W واسطة سادة                    کندکه طیِّ آن پول به   تجلّی می ران، مانندوارِ دمثابه وسيلة فر
  کند. کاال عمل می مبادلة کاال به

  

G – A      نمای استحالة پول ـ سرمايه به سرماية مولّد است، زيرا جزِء                      جزِء خصلت
سرمايه،    ريخته در شکلِ پول واقعاً به          مزبور شرط اساسی است برای اينکه ارزشِ پيش

تنها    G – Pm، مبدل شود. لزومِ         است  [ارزش اضافی]         ارزش     که زايندة اضافه     يعنی به ارزشی
همين   بخشد. به    تحقّق می  G – Aشده از راه   کارِ خريداری که به انبوه جهت است ازآن 

از اين نقطه نظر معرفی     G – Aسبب درکتاب اول (بخش دوم، تبديلِ پول به سرمايه)، 
ه است. ولی موضوع را بايد دراينجا از نقطه نظرِ ديگری، يعنی در ارتباط ويژة آن           شد

  ایِ سرمايه است، مورد بررسی قرار دهيم. با پول ـ سرمايه که شکلِ پديده

                                                
 .همين بازنويسی]  ۱۸۸[صفحة  ۱۲۹"سرمايه"، ترجمة فارسی، جلد اول، صفحة  )۱(
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ولی نه     شود.   داری تلقّی می       سرمايه  مثابه نمائی برای شيوة توليد            به    G – Aعموماً   
که   کار پيمان خريدی است         نی برآنکه خريد نيروی        ايم، مب     که ما ذکرکرده        بدان سببی   

کار يعنی مزد      ازآنچه برای تأدية قيمت نيروی                 کار، بيش      درآن تسليمِ مقدارِ بيشتری           
[کارِ    کار   که تعهد تسليمِ اضافه      جهت  گيرد؛ و نيز نه ازآن           است، مورد تعهد قرار می  الزم

ديگر برای       عبارت    ريخته، يا به اية پيشاساسی برای بارورساختنِ سرم ، يعنی شرطاضافی]
شکلش،   مناسبت  شود؛ بلکه بيشتر به      می مقرر پيمان ، درآن [ارزش اضافی] ارزش توليد اضافه
مثابه صفَت    شود و اين به      شکلِ دستمزد با پول خريداری می کار در که  امر ازلحاظ اين

  گردد. مميزة اقتصاد پولی تلقّی می
مثابه صفَت مميزه تلقّی       که به  بودن شکل نيست بار ديگر، نامعقول دراينجا باز يک

کار،    که  است  بودن دراين        شود. غيرعقالنی  گرفته می نديده منطقی اين بی ليکن  گردد. می
مشخّصی    کميت  ولذا هيچ     باشد داشته ارزشی تواند هيچ زا، خود نمی مثابه عنصرِ ارزش به

قيمت ميسر سازد و درحالِ           رزشی باشدکه تعبيرِ آن را به           تواند دارای ا           ازکار نيز نمی      
ای   استتاريافته     شکلِ  دستمزد    که  دانيم   می ما قراردهد. ولی پول از باکميت مشخّصی برابری

کاری تلقّی      کار مانند قيمت      وسيلة آن مثالً بهای روزانة نيروی                که به است است، شکلی
ساعت   ۶که مثالً درمدت  نَحوی کند، به می شودکه طیِّ يک روز ازآن نيرو تراوش می

مثابه ارزشِ عملکرد دوازده ساعتة                    کند به   کار توليد می       نيروی   که اين     کار ارزشی       
  گردد. کار، تلقّی می نيروی مزبور، يعنی

G – A شودکه   اصطالح پولی تلقّی می  مثابه ضابطه و نشانة اقتصاد به جهت به ازآن  
کند. پس     اش ولذا پول همچون خريدار جِلوِه می                  الی دارنده       کار دراين مورد مانندکا

). ولی      و خريد فعاليت انسانی         است (يعنی فروش        مناسبت يک رابطة پولی         اين تلقّی به    
شود وارد      اصطالح خدمات خوانده می             که به   که پول مانند خريدارِ آنچه              مدتهاست  

گشته ويا خصلت عمومیِ اقتصاد         بدلبه سرماية پولی م Gآنکه  ميدان شده است، بدون
  دگرگون شده باشد.
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شود. پول شکلِ      که باکدام نوع ازکاال مبادله می                 است  برای پول مطلقاً يکسان          

             است تا نشان دهدکه آنها ذهناً              کاالهاکافی      معادلِ همة کاالهاست. فقط همان قيمت
کشند و فقط درنتيجة        پول می    هنمايندة مبلغِ معينی پول هستند و انتظارِ تبديلِ خود را ب                    

، به   متصرفشان     برای    ، را    آنها     آورندکه      دست   توانند شکلی به     پول می     جاشدن با    جابه  
    های مصرف مبدل سازد.ارزش 

شود وکاالئی  بازار وارد می کار مانندکاالی دارندة خود به بنابراين همينکه نيروی
پذيرد،  صورت دستمزد، انجام می ، بهپرداخت در ازاِءکار شکلِ گرددکه فروشش به می

خريد و فروشِ سايرِکاالها  آنگاه ديگر خريد و فروشِ آن معرف چيزِ خاصّی غير از
  نيست.

رود، بلکه خود اين امر  فروش می کاال به کار بسان که نيروی نما اين نيست خصلت
   ساز است. کند خصلت کار مانندکاال ظهور می که نيروی

Aبا عملِ    
Pm   G – W                    دار    ، يعنی استحالة پول ـ سرمايه به سرماية مولّد، سرمايه

روند،     شمار می   کاال به    ، تاآنجاکه اين عوامل            را   توليد   پيوند عواملِ شيئی و شخصیِ       
گردد، يا در         دهد. همينکه برای نخستين بار پول به سرماية مولّد مبدل می                         انجام می    

اُفتَد، وی مجبور است بدواً و             کار می    مثابه پول ـ سرمايه به        اش به    ی دارنده  اولين بار برا
آالت    ها، ماشين    توليد،کارگاه        کند، به خريد وسايل        کار خريداری        ازآنکه نيروی        پيش 

کار تحت تسلّط او قرارگرفت الزم                اينکه نيروی      محض  وغيره مبادرت ورزَد، زيرا به                 
باشند      که وسايل    است  ند آن نيرو را چون نيروی                      توليد حاضر  بتوا کار مورد       تا وی 

  استفاده قرار دهد.
  شوند. سان نموده می دار امور بدين ازجانبِ سرمايه

شودکه    پذير می    ای امکان      کارش از لحظه       کارگر: فعاليت مولّد نيروی      اما ازجانبِ
ازآنکه      راين پيش   بناب    توليد درارتباط قرار داده شود.              دنبال فروشش با وسايل آن نيرو به
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حالت    توليد، از شرايط عينیِ فعاليت خويش جداست. دراين       فروش برسد، از وسايل به
صاحبش    های مصرف برای        منظورِتوليد ارزش       مستقيماً به تواند می نه کار جدائی، نيروی

شِ که درتوليدکاالئی مورد استفاده قرارگيرد تا از محلِّ فرو         است ممکن اُفتَد ونه کار  به
کار درنتيجة فروشش به           اينکه نيروی      محض  کند. ولی به      کار ارتزاق        آن دارندة نيروی            

دهندة سرماية       صورت يکی از اجزاِء تشکيل           توليد به    توليد پيوست، مانند وسايل     وسايل
  آيد. مولّد خريدارِ خود درمی

خريدار    مانندG  – A     کار، در عملِ        بنابراين هرچند دارندة پول و صاحبِ نيروی                  
دار وکاالدار در برابرِ هم واقع                     عنوان پول      و فروشنده با هم در ارتباط قرارگيرند و به                    

شوند ولذا ازاين جهت صرفاً با يکديگر دررابطة پولی باشند، معذلک خريدار درعين           
که   وسايلی    شود، يعنی    توليد وارد ميدان می            مثابه دارندة وسايل            حال از همان ابتدا به           

آيند.    شمار می   کارِ صاحب نيرو به        يط مادی برای مصرف بارآورِ نيروی                    خود، شرا    
گيرند.    می   غير قرار      مالِ   مثابه کار، به دارندة نيروی برابرِ توليد در وسايل ديگرسخن: اين به

شودکه    کارِ غيری تلقّی می   ازسوی ديگر فروشندة کار در برابرِ خريدارش مانند نيروی
اش پيوست شود تا اين سرمايه بتواند واقعاً           يد و بايد به سرمايهآ تحت فرمان وی درمی

برای انجامِ معاملة           وکارگرِ مزدور   دار که سرمايه ای درلحظه اُفتَد. پس  کار مولّد به طور به
G  – A    )A – G     طبقاتی         می   قرار     برابرِ يکديگر       در    کارگر)     جانب    از گيرند، مناسبات

  مفروض است.ميان آنها از پيش موجود و 
که از پيش      است، ولی خريدوفروشی          آری اين يک خريدوفروش و رابطة پولی                   

است ولذا چنين       عنوان مزدور برای فروشنده مفروض        دار برای خريدار و عنوان سرمايه
کار، يعنی وسايلِ زندگی و وسايل               يافتنِ نيروی      ای وجود داردکه شرايط فعليت           رابطه

  ند.ا  کار جدا شده ت غير، از صاحب نيرویمثابه مالکي توليد، به 
شود  انجام می    G  – A که   منشأ اين جدائی اکنون مورد بحث ما نيست. هنگامی                   

  G  – Aکه اگر       است  اين جدائی وجود دارد. آنچه در اين مقام مورد توجه ماست اين        
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ا مانند شکلِ   عبارت ديگر پول دراينج            شود و يا به     مثابه وظيفة سرماية پولی ظاهر می          به
که درمورد مزبور          اين دليل نيست      وجه تنها به     هيچ  گردد، به      وجودیِ سرمايه نمايان می          

ازاِء يک فعاليت انسانیِ ثمربخش يا خدمتی وارد شده   پول همچون وسيلة پرداخت، به
اُفتاده است. پول در اين شکل فقط                کار    و لذا بنا بر نقشِ پول مانند وسيلة پرداخت به                 

توليد خويش،      کار درحالت جدائی از وسايل               تواند خرج شودکه نيروی دان سبب میب
کار نيز هست)، قرار دارد و                توليد خود نيروی        مثابه وسايل   (که شاملِ وسايلِ زندگی به

توليد    کار به دارندة وسايل           آنگاه رفع تواند شدکه نيروی              که اين جدائی     جهت نيز ازآن
-کار به خريدار تعلّق دارد، در                 رو نيزکه عملکرد نيروی          ازآن    فروخته شود و بنابراين          

مرزهای مقدارکارِ الزم برای تجديدتوليد بهای           وجه منطبق با هيچ که حدودش به حالی
  آن نيرو نيست. 

گرددکه اين رابطه            ای فقط بدان جهت در روند توليد نمايان می                     رابطة سرمايه     
آن خريدار و        که تحت   شرايط اقتصادیِ ذاتاً متفاوتی خود در عملِ دوران، در  خودیِ به

  آنها، وجود دارد. گيرند و در مناسبات طبقاتیِ می قرار برابرِ يکديگر فروشنده در
شود. بالعکس وجود خود اين رابطه                  اين رابطه از طبيعت خود پول ناشی نمی                

  مبدل سازد. ای تواند يک نقشِ سادة پولی را به يک وظيفة سرمايه که می است
  درمورد مطالعة سرماية پولی، (که ما موقّتاً آن را فقط درحدود وظيفة مشخّصی                          

کنيم)، معموالً دو خطا درجنبِ يکديگر                ايم بررسی می      آن برخوردکرده          که اکنون به  
که ارزش ـ سرمايه درحالِ سرماية پولی          را کنند. اوالً: وظايفی يا آميختة با هم بروز می

تواند از عهدة اين وظايف برآيدکه در شکلِ                     جهت می   د، و درست بدان       ده   انجام می 
که   سازند، درصورتی      آن متفرع می ایِ خطا از خصلت سرمايه است، ـ به پولی قرارگرفته

آن   انجامِ وظايف مزبور تنها مرهون حالت پولیِ ارزش ـ سرمايه و شکلِ تجلّیِ پولیِ                              
حال موجبِ انجامِ        ای از عملِ پولی را،که درعين                ژه است. وثانياً بالعکس: خاصيت وي             

انگارند (ولذا پول و سرمايه با                 شود، ناشی از ماهيت خود پول می              ای می    نقشِ سرمايه   
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ای مستلزمِ وجود شرايطی           که ايفای نقشِ سرمايه        شوند)، درصورتی     يکديگر مشتَبه می
وران سادة کاالها وگردشِ پولیِ مربوط                 مورد د که در است  G  – Aمانند انجامِ معاملة 

  وجه وجود ندارند.  هيچ آن به به
  

کاالست. ولی تا        که دارد، خريدوفروشِ              خريدوفروشِ بردگان نيز بنا بر شکلی              
ای را انجام دهد. چنانچه بردگی  تواند چنين وظيفه بردگی وجود نداشته باشد پول نمی

عکس وجود     کار برد. به       يداریِ بندگان به         توان پول را برای خر             برپا باشد، آنگاه می         
  پذير سازد. تواند بردگی را امکان وجه نمی هيچ پول در دست خريدار به

  صورت   کارِ خويش يا به       شکلِ فروشِ    کارِ شخصی (به     اين امر که فروشِ نيروی            
توليد   وارِ     ای تصادفی، بلکه مانند شرط اجتماعی نمونه                 مثابه پديده      کارِ مزدوری) نه به       

انجامِ نقشِ      سرماية پولی در مقياسِ جامعه به              که  کند، و اين واقعيت         کاالئی تجلّی می     

Aمورد مطالعة کنونیِ ما، يعنی  
PmG  – A ندهای تاريخی        ، مبادرت میورزَد، رئی را    و

ه شده است   کارگسيخت    توليد و نيروی         داردکه طیِّ آن پيوند بدویِ وسايل            مفروض می
مثابه    نکشان به    توليد و زحمت      و درنتيجة آن تودة مردم، يعنی زحمتکشان، فاقد وسايل       

گيرند. مسئلة اينکه آيا پيوند مزبور پيش                 می   قرار     برابرِ يکديگر       مالکينِ اين وسايل، در  
کارگر خود درجنبِ سايرِ وسايل،          که ازگسيختن و انحالل دارای اين شکل بوده است

رفته يا خود مالک آن وسايل بوده است، در مورد بحث ما                             شمار می   ليد به  تو  وسيلة  
  تأثيری ندارد.

Aکه عملِ  پس واقعيتی 
PmA  – G  ا نه       پاية آن استقرار می بريابد توزيع است، ام

، توليد   آن، يعنی توزيعِ وسايل مصرف، بلکه توزيعِ خود وسايل                       معنای عادیِ      توزيع به    
کار قرار      اند و در سوی ديگر نيروی             سو متمرکزگرديده       آن در يک       که عواملِ مادیِ       

  داردکه از عواملِ مزبور جدا شده است.
 G  – Aآنکه عملِ      از توليد، جزِء مادیِ سرماية توليد، بايستی پيش   بنابراين وسايل
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در برابرِکارگر قرار            سان يعنی مانند سرمايه       گردد، بدين   بتواند يک عملِ اجتماعیِ عام
  گرفته باشند.

سيرِتکاملیِ     يابد در     می   اينکه استقرار      محض داری به که توليد سرمايه ايم سابقاً ديده
نسبت پيوسته بزرگتری آن را           کند، بلکه به     تنها اين جدائی را تجديد توليد می               نه  خود  

موضوع    رآيد. ولی      متفوق د     و  گير همه اجتماعی وضع صورت به تاآنکه دهد می گسترش
گردد    طرف ديگری هم دارد. برای اينکه سرمايه تشکيل شود و بتواند برتوليد مسلّط                              

بالنتيجه     کاال و    باشد ولذاگردشِ  رسيده پيشرفت از نیيعمرحلة م که دادوستَد به  است الزم
نوز که ه   آن چنين تکاملی را طی کرده باشند. زيرا تا هنگامی          همراه توليدکاالئی  نيز به

اند امکان نداردکه مانندکاال در                  اجناسی برای فروش و بنابراين مانندکاال توليد نشده                       
مثابه خصلت مادیِ مسلّط توليد، تنها برپاية                  گردش قرارگيرند. ولی توليدکاالئی به                    

  گردد. داری نمودار می توليد سرمايه
خوانده شده است،        ) ١( ان آنچه رهائیِ دهقان         که اکنون، در دنبالِ           داران روس زمين

کنند، از دو چيز         می   ده،کارگران مزدور اجير  رعايای بيگاری جای های خود به زمين در
شودکه پيش از فروشِ         شکوِه دارند: نخست دربارة فقدان سرماية پولی. مثالً گفته می                 

وجود   راکه    مزدوران مبالغِ هنگفتی دستمزد پرداخت وآنها اولين شرط محصول بايد به
داری انجام يابد بايد سرمايه                 شيوة سرمايه    پول نقد است فاقدند. برای اينکه توليد به                   

مورد     شکلِ پول موجود باشد تا بتوان دستمزدها را پرداخت نمود. در اين                                پيوسته به  

                                                
الکساندر     که در زمان سلطنت       ) اشارة مصنّف به لغوِ سرواژ (رژيمِ ارباب ـ رعيتی) در روسيه است          ۱(

                 م امپراتورِ روسيه بنابرفرمانورية     ۱۹دوسرمايه         ۱۸۶۱ف رِ های م    داری و قيام        و درتعقيبِ پيشرفتکر
داری و رهائیِ دهقانان از وابستگیِ فئودالی به     آن رِفُرمِ بورژوائیِ زمين گرفت و محتَوایِ انی انجامدهق

نامِ شخصیِ خويش، حقِّ تَرک زمين، داشتنِ  زمين و به ارباب بود. بنابراين قانون دهقانان حقِّ معامله به
ديگرسخن شخصيت و اهليت حقوقی      آوردند و به دست اَموالِ منقول و غيرمنقول، انتخابِ حرفه را به

 يافتند.
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توان از غوره حلوا            توانند خويشتن را تسلّی دهند  چه با شکيبائی می                 داران می        زمين  
تنها اختيارِ پولِ خويش را دارد، بلکه صاحب اختيارِ                      دارِ صنعتی نه     ايه و سرم   )١(ساخت
  )٢(گران نيز هست.يپولِ د

است:  اگرهم پول باشد    نماتراست وآن چنين داران خصلت اما شکايت دومِ زمين
وقت دلخواه برای خريد موجود نيست، زيراکارگرِکشاورزِ     کارِآزاد وکافی به نيروهای

  ای بر زمين هنوزکامالً از وسايل               دهکده )٣(الکيت مشترک همبودهایروس درنتيجة م
کلمه نيست. ولی       کاملِ   معنای   توليد خويش جدا نشده است ولذا هنوز "مزدورِ آزاد" به          

، يعنی تبديلِ      G – Wکه   است  آن   مقياسِ جامعه شرط الزم برای             وجود کارگرِ آزاد به            
  گر شود. ية پولی به سرماية مولّد جِلوِهصورت تبديلِ سرما کاال، به پول به

که فرمولِ     گسترده است     داریِ     که فقط بر پاية توليد سرمايه           است   بنابراين مسلّم      
،  شکلِ طبيعیِ دورپيمائیِ         G – W … P … Ẃ – Ǵدورپيمائیِ پول ـ سرمايه يعنی            

سِ جامعه است.     مقيا  گردد، زيرا چنين توليدی مستلزمِ وجود طبقة مزبور به                       سرمايه می
کند،   توليد نمی    [ارزش اضافی]         ارزش     داری تنهاکاال و اضافه           ايم توليد سرمايه    چنانکه ديده

عظيمِ    کند واکثريت      تری تجديدتوليد می        نسبت پيوسته وسيع  بلکه طبقة مزدور را نيز به
  سازد. کارگران مزدبگير مبدل می توليدکنندگان مستقيم را به

 G – W… P… Ẃ – Ǵيافتنِ فرمولِ  ه اينکه  نخستين شرط جريانسان نظر ب بدين

حضورِ دائمیِ طبقةکارگرِ مزدور است، نفسِ وجودآن پيدايشِ قبلیِ سرمايه            از عبارت
  دارد. می را مفروض مولّد ازآنجا نيز شکلِ دورپيمائیِ سرماية شکلِ سرماية مولّد و را به

                                                
با زمان  يعنی  “Mit der Zeit pflügt man Rosen„آمده است:  آلمانی   المثَلِ ) در متن اين ضرب۱(

  شود. چيز درست می ديگرسخن، با صب و شکيبائی همه گُل چيد، يا به توان که می است
که ما ترجمة   l’argent des autreeن فرانسه ذکر شده است: زبا ) در متن، قسمت اخير عبارت به۲(

 ايم. آن را آورده فارسیِ

 کار رفته است. آلمانی به Gemeindeو   Communautéکلمة فرانسویِ  جای ) همبود و همبودی به۳(
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 II  . مولّدنقشِ سرماية م:  مرحلة دو  

  
، با تبديلِ    G – Wدورپيمائیِ سرمايه که اينک مورد بررسیِ ماست با عملِ دورانیِ

شدن به    بايد دوران با مبدل           شود. بنابراين ناگزير می  کاال، يعنی با خريد آغاز می پول به
مستقيم    گردد. ولی نتيجة        پول يا فروش تکميل    کاال به ، يعنی تبديلِ G – Wعکس خود 

Aعمل 
PmG – W ازگسيخته عبارت شدن رانوصورت   که به   است  ای  ـ سرمايه آن ارزش د
با تبديلِ پول ـ سرمايه به سرماية مولّد، ارزش ـ سرمايه شکلِ                ريز شده است. پول پيش

تواند دوران را ادامه دهد، بلکه بايد در مصرف، يعنی                            که با آن نمی جنسی يافته است
    در مصرف                 ر واردگردد. مصرفکار                 کار، يعنی     نيروی     بارآوندور کار، جز در درون

تواندکارگر را از نو مانندکاال بفروشد، زيراکارگر                 دار نمی امکان تحقّق ندارد. سرمايه
کارِ وی چيز ديگری         نيروی   دار جز استفاده در زمان مشخّص از                  بنده نيست و سرمايه      

کار متمتّع     نيروی   تواند از       دار فقط درصورتی می           نخريده است. ازسوی ديگر سرمايه             
کاالساز مورد استفاده قرار دهد. پس                     مثابه   توليد، به      کمک وسايل    شودکه آن را به        

نتيجة نخستين مرحله عبارت از ورود به مرحلة دوم، يعنی ورود به مرحلة باروریِ                                        
  سرمايه است. 

   …  Pصورت     حرکت به   
A
Pm  G – W        ها نمودارِ      شودکه درآن، نقطه         نموده می

کاالها     گردشِ    سرمايه از محيط     که   حال   گسيختگیِ دوران سرمايه هستند، ولی درآن                  
بنابراين مرحلة       يابد.   آن ادامه می  شود، روند دورپيمائیِ توليد می شده وارد محيط خارج

درآمد يا منزلگاه         مثابه پيش    ية مولّد، فقط به      نخستين، يعنی تبديلِ پول ـ سرمايه به سرما 
  شود. گر می ه سرماية مولّد، جِلوِدوم، يعنی ايفای نقشِ  مقدمِ مرحلة

A
PmG – W             تنها بر    داردکه فرد اجراکنندة اين عمل نه                  اين نکته را مفروض می
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ها   ط دارد، بلکه شخص مزبور اين ارزش                هائی با اَشکالِ مصرفیِ دلخواسته تسلّ            ارزش    
تَرک  است. ولی وقوع عمل، درست در پول صورت پول دراختيار دارد و صاحب را به

مانَد مگرآنکه تَرک پول، خود، متضمنِ                 نمی   اين پول است و فرد مزبور پولدار باقی                  
فروشِ آن به برگشت ا پول جز از راهدست   تواند به     کاال نمی جيبِ صاحب پول باشد. ام

  کند. مثابه توليدکنندة کاال مفروض می وی بازگردد. پس نفس عمل، وی را به
W – G          زدور تنها از فروشِ نيرویکند. نگاهداریِ اين           کار زندگی می       . کارگرِ م

که به    کند. بنابراين پرداختی            کارگر ـ مصرف روزانه را ايجاب می                   نيرو ـ بقاِء فردیِ        
وی بتواند خريدهائی            کوتاه تکرار شود تا         در موعدهای        يوسته و شود بايد پ     کارگر می     

را ـ    W  W – G –يا       W  A – G –  که برای ادامة بقائش ضرور است ـ يعنی عملِ                    را  
 اش  سرمايه  دار، و       سرمايه ـ پول مانند وی دربرابرِ پيوسته دار بايد سرمايه نمايد. پس تکرار

  مانند پول ـ سرمايه، قرارگيرد.
کارگران مزدور، بتوانند                 ی ازسوی ديگر، برای اينکه تودة توليدکننده، يعنی                      ول  

که وسايلِ ضروری زندگی فروشی باشند،               را انجام دهند الزم است    W A – G –عملِ 
واحوالی مستلزمِ        کاال در برابرِ او قرارگيرند. بنابراين چنين اوضاع                           شکلِ يعنی دائماً به     

کاالست ولذا با وسعت دامنة توليد  صورت محصوالت به وجود درجة باالئی ازگردشِ
کند،  توليد     که توليد از راه کارِ مزدور عموميت پيدا می کاالئی نيز مالزمه دارد. آنگاه

  نوبةخود تقسيم     يافتنِ توليدکاالئی نيز به نيز بايد شکلِ عامِّ توليد باشد. عموميت  کاالئی
يافتنِ پيوسته     کند، يعنی مستلزمِ ويژگی         ای را ايجاب می         نده کارِ اجتماعیِ پيوسته فزاي          

آن   مستلزمِ  کند،    مثابه کاال توليد می        دارِ مشخّص به    که يک سرمايه است بيشترِ محصولی
  تجزيه   صورت روندهای مستقل          توليدی مکملِ يکديگر، پيوسته به          که روندهای        است  

نيز بسط     G – Pmکند،     گسترش پيدا می         G – Wکه   همان ميزان       گردند. بنابراين به         
  وسايل  که خود،      توليدکاالئی       توليد، از       ديگرسخن، جدائیِ توليد وسايل            به    يابد.    می 

توليد مزبور خود، در برابرِآن                  پذيرد و وسايل      يک نسبت انجام می توليد آن هستند، به
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توليد    حسب نياز روند مشخّصِ       کنند، ولی بر      را توليد نمی  وسايل که اين توليدکنندگانی
توليد از شاخة        چون اين وسايل       گيرند.     خرند، مانندکاال قرار می             آنها را می      خويش   

حساب خود     کامالً از شعبة توليد ديگر مجزّاست و مستقالً به          اندکه توليدی بيرون آمده
  بايد خريداری         شوند ولذا ناگزير    وارد می ديگرمانندکاال است، درشاخةتوليد کرده عمل

تری، مانند محصوالت         مقياسِ پيوسته وسيع     گردند. شرايط مادیِ توليدکاالئی خود، به     
همين نسبت ناگزير       گيرند. به     می قرار برابرِ وی کاال، در مثابه توليدکنندگان غير، يعنی به

که   گر، ميدانی    عبارت دي      دار وارد ميدان شود، يا به        مثابه پول ـ سرمايه دار بايد به سرمايه
  يابد. کند توسعه می اش مانند پول ـ سرمايه عمل سرمايهبايد 

داری را ايجاد          توليد سرمايه    که شرط اساسیِ  واحوالی ازسوی ديگر: همان اوضاع
توليدکاالئی به         کنند ـ يعنی وجود يک طبقةکارگرِ مزدور ـ براَنگيزندة گُذار هر                          می 

يابد،    می   گسترش   داری     سرمايه   توليدکاالئیِ        که  ميزانی ند. بههست داری سرمايه توليدکاالئیِ
های مستقيم است و      ،که مرجحاً متوجه رفعِ نيازمندی              درمورد هر شکلِ پيشينِ توليد          

گر اعمال     آور و انحالل         نمايد، اثری تالشی         کاال مبدل می       فقط مازاد محصول را به            
مهم   شودکه فروش محصول مبدل به           می آن    داری موجب       توليدکاالئیِ سرمايه     کند. می

ور شود، (چنانکه مثالً           خود شيوة توليد حمله         آنکه ظاهراً به        گردد: نخست بی        عمده  
ها   ها، عرب     ها، هندی     داری بر اقوامی مانند چينی               نخستين اثرِ تجارت جهانیِ سرمايه           

را    توليدکاالئی     دوانَد، همة اَشکالِ         آنجاکه ريشه می وغيره چنين بوده است)، و سپس،
توليدکننده، ويا فقط براساسِ فروشِ                سازد، اعم از اينکه برپايةکارِشخصیِ                ويران می     

دهد و    کاال قرارگرفته باشد. بدواً توليدکاالئی را عموميت می                          مثابه   مازاد محصول به        
  )١(آورد. داری درمی صورت سرمايه  مرحله تمامِ توليدکاالئی را به سپس مرحله به

  

آن   توليد همواره عوامل           کارگران و وسايل        شکالِ اجتماعیِ توليد هرچه باشند،          اَ

                                                
 .  VIنوشتة بعد براساسِ دست و از اين به VIIنوشتة  ) تا اينجا از روی دست۱(
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که از يکديگر جدا هستند فقط بالقوه عاملِ توليد                   مانند. ولی اينان تا هنگامی             باقی می   
هم پيوند     که اين عوامل به        گيرد الزم است       روند. برای اينکه توليدی انجام                 شمار می   به 

های   گيرد تميزدهندة دوران   وسيلةآن اين پيوند انجام می که به ای يابند. نوع وشيوة ويژه
  است. مختلفة اقتصادی ساخت اجتماعی

کارگرِ آزاد از          که مورد بحث ماست، نقطة حرکت عبارت از جدائیِ                 در وضعی
که چگونه و تحت چه شرايطی اين هردو عامل                  ايم   توليد خويش است و ديده        وسايل

اند. روند  اش، با هم جمع شده مثابه شيوة زندگیِ بارآورِ سرمايه بهدار،  در دست سرمايه
هم پيونديافتة کاال درآن            دهندة شخصی و مادیِ به         که بدين نَحو عواملِ تشکيل         واقعی

يعنی روند توليد          شوند، و بنابراين خود پروسة توليد نيز، تابعی از سرمايه                         داخل می    
تفصيل   اثر به    آن درکتاب اولِ اين که ماهيت توليدی ن روندگردد ـ هما داری می سرمايه

کار   کشی از نيروی        کارگاه بهره        حال   تشريح شده است. هرکارگاه توليدکاال درعين                   
-شيوة استثمارِ دوران          صورت   به   که  است  داری     تنها توليدکاالئیِ سرمايه         ولی     گردد،     می 

دادن روندکار وتکاملِ            وسيلة سازمان خود، به سيرِتحولِ تاريخیِ آيدکه در سازی درمی
طور غيرقابل       سازد و به     عظيمِ تکنيک، تمامِ ساختمان اقتصادیِ جامعه را دگرگون می               

  گذرد. های پيشين درمی ای از همة دوران مقايسه
-کار، ازحيث اينکه اَشکالِ وجودیِ ارزش ـ سرماية پيش                       توليد و نيروی      وسايل

آفرينی و     که در اَثنای روند توليد و در ارزش          های مختلفی حاظ نقشريخته هستند، ازل
صورت سرماية ثابت و متغير          کنند، به    ايفا می     [ارزش اضافی]     ارزش بالنتيجه در ايجاد اضافه
اينکه آنها عناصرِ مختلفة سرماية مولّد               گردند. و نيز از جهت           از يکديگر متمايز می        

دار    تصرف سرمايه     که به   توليد، آنگاه      شوندکه وسايل مايز میهستند باز از اين لحاظ مت
که نيروی     روند، درصورتی     شمار می درآمدند حتّا خارج از روند توليد نيز سرماية او به

آورد.      می    دست  را به     انفرادی يک سرماية وجودیِ درون پروسة توليد شکلِ تنها در کار 
عکس   کارگرِ مزدور،کاالست، به               اش،    روشنده  کار فقط در دست ف      که نيروی درحالی
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او تعلّق     دار،که استفادة موقّت ازآن نيرو به                    تنها در دست خريدارِ خود، يعنی سرمايه               
های   توليد، خود نيز از هنگامی مبدل به چهره          شود. وسايل يابد، مبدل به سرمايه می می

وجود     شخصیِ مثابه شکلِ   کار، به     گردندکه نيروی   مادیِ سرماية مولّد ياسرماية مولّد می
کارِ آدمی       قدرکه نيروی       رود. بنابراين همان            اين سرماية مولّد، بتواند در پيکرِ آنها فرو           

خصلت اجتماعیِ       نيستند. اينان چنين       توليد نيز طبيعتاً سرمايه طبعاً سرمايه نيست، وسايل
شوند،   آيد، دارا می         وجود می ويژه را تنها در شرايط مشخّصی، که طیِّ تحولِ تاريخ به

آورند و يا خصلت         صورت پول درمی        آنچنانکه نظيرِ همين شرايط، فلزّات قيمتی را به   
  کنند. پول ـ سرمايه را به پول تحميل می

  

دهندة خود را مصرف          شود اجزاِء تشکيل       که وارد عمل می       سرماية مولّد هنگامی
کار   که نيروی  ا ارزشِ باالتر درآورد. مادامصورت تودة محصولی ب کند تا آنها را به می

کند، مازاد ارزشِ محصول بر ارزشِ عواملِ             می مثابه يکی از عواملِ سرمايه عمل تنها به
است.    وجودآمده است نيز ثمرة سرمايه               کارِ زائد به        وسيلة  که به   دهندة سرمايه      تشکيل 

-دار اضافه      است ولذا برای سرمايه           يه کار،کارِ رايگان سرما           نيروی   [کارِ اضافی]        کارِ اضافه

کندکه در برابرِ آن خرجی نکرده است.                   ، يعنی ارزشی ايجاد می           [ارزش اضافی]          ارزش    
بارور      [ارزش اضافی]         ارزش     که با اضافه است بنابراين محصول، تنهاکاال نيست بلکه کاالئی

است   ماية مولّدی     يعنی برابر با ارزشِ سر    )١( P + Mاست با  آن مساوی است. ارزشِ شده
 .) M(   است  که توليد شده     ارزشی    اضافة اضافه    ، به )Pکاال مصرف شده ( که برای ساختنِ

توليدی    توليدآن وسايل        فوند نخ باشدکه برای  ۱۰۰۰۰کاال عبارت از  که اين کنيم فرض
ليرة استرلينگ جذب شده         ۵۰ارزشِ      کاری به     ليرة استرلينگ و نيروی          ۳۷۲ارزشِ      به 

توليد مورد مصرف را که بالغ بر                روند ريسندگی، ريسندگان ارزشِ وسايل           باشد. طیِّ 
حال ارزشِ جديدی برحسبِ مصرف               اند و درعين       کرده    شود به نخ منتقل     ليره می    ۳۷۲

                                                
)۱(M    نمايندةکلمة  نخستين حرفMehrwert اضافه) است.  اضافی] [ارزش ارزش (  
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ليرة استرلينگ است. بنابراين            ۱۲۸اندکه مثالً بگوئيم نمايندة           وجودآورده         کارِ خود به 
  ليرة استرلينگ است. ۵۰۰ فوند نخ حاملِ ارزشی معادلِ ۱۰۰۰۰
  

 III  . ممرحلة سو : Ẃ – Ǵ  
  

که ديگر اينک بارورگشته           ارزش ـ سرمايه )١(ایِ مثابه شکلِ زندگی وظيفه کاال به
که مستقيماً از نفسِ روند توليد برخاسته               گردد، شکلی     سرمايه می   کاالـ    است، مبدل به     

معمول   داریِ     سرمايه  شيوة  خويش به تماعیِاست. چنانچه توليدکاالئی درتمامِ وسعت اج
کاالی    رفت، خواه       شمار می   کاالـ سرمايه به      بود، آنگاه هرکاالئی از اصل، جزئی از         می

بود. مسئلة      خام ياتوری بروکسل، اسيد سولفوريک ويا سيگار می                  ازآهن مزبور عبارت
گشتن   درجة سرمايه      هايش نامزد      مناسبت ويژگی    کدام نوع به کاالها اينکه درميان جمعِ

دردسرهای مطبوعی          از   يکی نمايد، ايفا را عادی کاالی نقشِ ازآنها بايد يک وکدام است
  خود برای خويشتن تراشيده است. )٢(که اقتصاد اسکوالستيک است

  نمايد. اجناسی      وظيفةکاالئی عمل       که به   است کاالئی ناگزير ازآن سرمايه در شکلِ
اند، بايستی فروخته شده          ت و از اصل برای بازار توليد شده              اس که سرمايه مرکّب ازآن

  را انجام دهند. W – Gگردند و بنابراين بايد حرکت  به پول مبدل
ای است. اگر روند           فوند نخِ پنبه    ۱۰۰۰۰ از دار عبارت کاالی سرمايه که کنيم فرض

معادلِ     زشِ نوئی    ار    ليرةاسترلينگ جذب نموده و           ۳۷۲مبلغ توليدی به  ريسندگی، وسايل
ليرة   ۵۰۰ليرة استرلينگ ايجادکرده است، آنگاه نخِ مزبور دارای ارزشی برابر                                   ۱۲۸

                                                
)۱ (Funktionelle Daseinsform (آلمانی) Form d’existence fonctionnelle .(فرانسه) 

)۲( Scolastique, Scholastik  یِ تدريسِ عبارت  ـکه مسائل  ای است آخوندی و مدرسه  از شيوة عاد
شود. فلسفه و دانشِ قرون وسطائی در اروپا و  و نقد بيان می ای، بدون فحص  گرفته برپاية اصولِ مسلّم

 شرق بر اين شيوه مبتنی بوده است.
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گردد. اين قيمت از راه فروش                 نامِ خود بيان می        استرلينگ خواهد بودکه در بهای هم              
)W – G  (  کاالئی     که اين عملِ سادة هرگردشِ   شود چيزی باعث می شود. چه  نقد می

ای درآيد؟ هيچ تغييری در درون خود عمل                      صورت يک وظيفة سرمايه هحال ب درعين
دار به      مثابه شیِء مصرف      کاال، زيرا کاال به        دهد، نه در مورد خصلت مصرفیِ روی نمی

آن، زيرا در جريان معامله هيچگونه تغييرِ                  شود، و نه درمورد ارزشِ فروشنده منتقل می
کند. ارزشِ       آن تغيير می     پيوندد، بلکه فقط شکلِ       وقوع نمی     کاال به    مقداری در ارزشِ           

سان  صورت پول وجود دارد. بدين                صورت نخ وجود داشت و اينک به              مزبور بدواً به       
شود. در     پديدار می      W – Gو مرحلة اخير       G – Wيک تفاوت اساسی بينِ مرحلة اول          

زيرا ازطريقِ دوران به               کند،    ريخته وظيفة پول ـ سرمايه را ايفا می      مرحلة اول پولِ پيش
تنها هنگامی      گردد. اما در مرحلة دوم، کاال         خاصّ تبديل می مصرف کاالهائی با ارزش

آماده و پرداخته و پيش             صورت   کندکه اين خصلت را به         عمل   مثابه سرمايه     تواند به     می 
  آورده باشد. همراه ازآنکه دوران آغاز شود، از پروسة توليد به

ندوليرة استرلينگ در شکلِ نخ        ۱۲۸ريسندگی، ريسندگان، ارزشی معادلِ  طیِّ ر
ازمعادلِ مخارجی          ليره عبارت   ۵۰ليرةاسترلينگ ۱۲۸ ازاين  که کنيم اند. فرض ايجادکرده

ليرة استرلينگ ديگر، ـ با           ۷۸کار پرداخته است و           دار در ازاِء نيروی              باشدکه سرمايه    
آورده است.        دست  ارزشی باشدکه به    % ـ اضافه۱۵۶ميزان  کار به کشیِ نيروی درجة بهره
است،که     Pفوند نخ اوالً مشتمل بر ارزشِ سرماية مولّد                   ۱۰۰۰۰قرار ارزش         پس بدين   

ليرة   ۵۰ليرة استرلينگ، و سرماية متغير =             ۳۷۲اجزاِء آن عبارتند از سرماية ثابت =                   
 ۸۴۴۰ود مساوی با      شودکه  خ    ليرة استرلينگ می      ۴۲۲آن برابر با         استرلينگ، و جمع     

است، يعنی برابر با ارزشِ عواملِ                  W  مساوی    Pفوند نخ است. اما ارزشِ سرماية مولّد                 
کاال در      در دست فروشندگانشان مانندG – W             مرحلة      در    که    است   دهندة آن تشکيل

غ مبلـ  ارزشی به     اند. ولی در ثانی ارزشِ نخ مشتمل بر اضافه                    دار قرار داشته         برابرِ سرمايه     
مثابه    به   Wشود. بنابراين        فوند نخ نموده می         ۱۵۶۰که خود با      ليرة استرلينگ است      ۷۸
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ای از     اضافة زائده       به  W  يعنی  ،    W +�Wاست با    فوند نخ مساوی        ۱۰۰۰۰بيان ارزشیِ 
W  =)۷۸ خواهيم آن را  ليرة استرلينگ،که ما میw          بناميم، زيرا آن نيز در همان شکل

آورده است. پس          دست  ی بدوی به      Wاکنون ارزشِ         داردکه     کاالئی وجود         ارزش ـ    
 Wکه   . آنچه    W + w = Wليرة استرلينگ برابر است با           ۵۰۰فوند نخ =     ۱۰۰۰۰ارزشِ 

  آورد، مقدار مطلقِ ارزشیِ          درمی Ẃصورت  فوند نخ، به ۱۰۰۰۰مثابه بيان ارزشیِ  را، به
های ديگر، از        Wطلق مانند تمامِ     ليرة استرلينگ) نيست، زيراکه اين مقدار م           ۵۰۰آن (

که درآن تجسم يافته است            کاال، با مقدارکاری            لحاظ بيان ارزشیِ هرکميت مفروضِ             
آن   يعنی مقدار ارزشیِ        Ẃگردد. اين امر مربوط است به مقدار نسبیِ ارزشِ                         تعيين می  

ايه  که برای توليدش مصرف شده است. ارزشِ اين سرم                     Pدر نسبت با ارزش سرماية 
  Ẃجاگرفته است. ارزشِ           Ẃداده در         دست  که سرماية بارآور به      ارزشی عالوة اضافه به

فوند نخ     ۱۰۰۰۰) برآن فزونی دارد.     w([ارزش اضافی]  ارزش ميزان اضافه بزرگتر است و به
ترگرديده است، و         غنی   ارزشی   اضافه که بارور شده و با ای است حاملِ ارزش ـ سرمايه

بيانگرِ    Ẃداری است.        که محصولِ روند توليد سرمايه          جهت است  ده ازآناگر چنين ش
که درتوليدش       ای   سرمايه    کاال ـ محصول با ارزش است، رابطة ارزشِ يک رابطة ارزشی

بنابراين مبينِ آن               که ارزشش مرکّب از ارزش ـ سرمايه و                  است  صَرف شده است و 
شدة  که شکلِ دگرسان     جهت  ند نخ فقط ازآنفو ۱۰۰۰۰ است.  [ارزش اضافی] ارزش اضافه

واتصالی قرار        اند، و بنابراين در ربط      گرديده Ẃکاالـ سرماية  هستند،   Pسرماية بارآور 
ديگرسخن    اندکه بدواً تنها در دورپيمائیِ اين سرماية انفرادی پديدار شده و يا به        گرفته

  توان چنين     است. می    وجود يافته    اش نخ توليدکرده، که باسرمايه داری فقط برای سرمايه
صورت   فوند نخ را به        ۱۰۰۰۰است،که     که فقط يک رابطة داخلی، نه خارجی                 گفت 
کاالی مزبور درمقدارمطلق               داری  آورد. زادنشان سرمايه برِ ارزش ـ سرمايه درمی ارزش

آن نسبت به      است، يعنی در مقدار ارزشیِ             آن   آن نيست، بلکه در مقدار نسبیِ             ارزشی   
  کاال در درون آن جا داشته است. شدنش به سرماية مولّدی قرار داردکه پيش از مبدل
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ليرةاسترلينگ فروخته         ۵۰۰مبلغ  فوند نخ بنا بر ارزشِ خود به              ۱۰۰۰۰بنابراين اگر      
بيش نيست، يعنی تبديلِ سادة          W – Gشود، اين عملِ دورانی بنفسه جز عملِ سادة                  

مثابه مرحلة       صورت پول. ولی همين عمل، به              ئی به  کاال   ارزشی است ثابت از شکلِ         
 ۴۴۲يابیِ ارزش ـ سرماية          ای از دورپيمائیِ يک سرماية انفرادی عبارت از سامان                    ويژه

است. بنابراين        کاال نهفته       که در شکمِ      ای است    ليره   ۷۸ارزشِ      ليرة استرلينگ + اضافه       
Ẃ G –  ١(شکلِ پولی است. اش به ئیکاال کاالـ سرمايه از شکلِ عبارت از استحالة(   

کاالئی وجود دارد، يعنی               که برای همة محصوالت          است  همان    Ẃاينک وظيفة     
سرماية     هرقدر     رساندن.     انجام    به   را W – G ومرحلة دورانیِ رفتن فروش پول، به گشتن مبدل

وند توليد     کاالـ سرمايه باقی باشد و در بازار متوقّف بمانَد، ر            بارورشده در شکلِ اکنون
و   آوَرد. بنا بر کم وجود می دهد و نه ارزش به ساکن است. سرماية مزبور نه حاصل می

کند و شکلِ پول     کاالئیِ خود را رها می               که طیِّ آن سرمايه قالبِ          زيادبودن زمانی           
درجات     عبارت ديگر برحسبِ سرعت فروش، همان ارزش ـ سرمايه به            پذيرد، يا به می

رود و مقياسِ تجديدتوليدگسترش             کار می    زائی به     آفرينی و ارزش   محصول منفاوت از
سرماية معينی منوط       اول نموده شدکه درجة کارآئیِ           شود. درکتاب يابد ياکوتاه می می

ای مستقلّ از مقدار ارزشیِ             که خود تا درجه        های روند توليد است، ضرايبی           به ضريب
  سرماية مزبور هستند.

را درمورد درجة            ای تازه های شودکه روند دورانی، ضريب داده میدراينجا نشان 
سرمايه     آوردکه مستقلّ از مقدار ارزشیِ        ميدان می آن، به وانقباض تأثيرِ سرمايه و انبساط

  هستند.
مثابه حاملِ سرماية بارورشده،             ، به    Ẃکه تودة کاالئیِ         است  براين، ضروری عالوه

را از سر بگذرانَد. مقـدار فروش در اينجا صفَتǴ  –  Ẃ                        حالة   با تمامِ حجمِ خود است       

                                                
 .V نوشتة  .  از اين پس بنا به دستVIنوشتة  ) تا اينجا از روی دست۱(
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ای ازمجموع       جزِء پيوسته   تنهائی، فقط معرف به کند. هرکاال کنندة اساسی پيدا می تعيين
دار توفيق       فوند نخ وجود دارد. اگر سرمايه      ۱۰۰۰۰استرلينگی در ليرة ۵۰۰است. ارزشِ 
ليرةاسترلينگ بفروشد، تازه           ۳۷۲مبلغ   آن به    ارزش     فوند نخ را بنا به      ۷۴۴۰يابدکه فقط 

کاررفته را جبران نموده است و                توليد به     ارزشِ سرماية ثابت خود يعنی ارزشِ وسايل                  
نچه    ۸چنا ۴ پيش                          ۴۰ ية  ما عِ سر مجمو رزشیِ  ا ر  مقدا تنها   ، وشد بفر ند  را      فو يخته  ر

کند و    را نقد     اضافی]    [ارزش      ارزش     آورده است. وی بايد زيادتر بفروشد تا اضافه                      دست  به 
ای   ليره   ۷۸[ارزش اضافی]           ارزش     فوند نخ را بفروشد تـا بتواند اضافه               ۱۰۰۰۰لذا بايد تمامِ       

که   ليرةاسترلينگی     ۵۰۰دار با مبلغ       آورد. بنابراين سرمايه             چنگ  فوند نخ)را به        ۱۵۶۰(=  
ند، و معاملة او      ک  آورد فقط ارزشِ برابری دريافت می                    دست می   کاال به    در ازاِء فروشِ  

کارگران      ليره به  ۵۰جای  ای بيش نيست. اگر وی به ساده  W – Gدر درون دوران جز  
 ۷۸جای    او به    [ارزش اضافی]         ارزش     ليرةاسترلينگ مزد پرداخته بود، آنگاه اضافه                    ۶۴خود 
رسيد. ولی      % می  ۱۰۰% به   ۱۵۶کشیِ وی از  شد. و درجة بهره ليرةاسترلينگ می ۶۴ليره 

گردد. فقط نسبت بينِ          وجود مانندگذشته در ارزشِ نخِ وی تغييری حاصل نمی                      ين باا  
مانند پيش عبارت        W – Gشد. عملِ دورانیِ          نَحوِ ديگری می      اجزاِء مختلفة ارزش به          

  ليرةاسترلينگ است. ۵۰۰آنهاکه  فوند نخ در ازاِء ارزش ۱۰۰۰۰بود از فروش  می
w = Ẃ W +   =)۴۲۲ ليرةاسترلينگ). ۷۸نگ + ليرةاسترلي  

W –  ِبرابر است با ارزش P است با  ارزش     يا سرماية مولّد، واين نيز مساویG   ئی
ليرة   ۴۲۲ريز شده بود و در مثال ما =         ، يعنی درخريد عوامل توليد پيش G – Wکه در 

  استرلينگ است.
يرةاسترلينگ    ل  ۴۲۲برابر با     Wشود،آنگاه        خود فروخته ارزش  تودةکاالبنابه چنانچه

[محصولِ    محصول   فوند نخ اضافه      ۱۵۶۰ليرةاسترلينگ، يعنی برابر با ارزش                  w    =۷۸و   

    + Ẃ– Ǵ  w)  (G + g)  –  (W =بناميم، آنگاه          gرا    wخواهد بود. اگر بيان پولیِ               اضافی]   

 :  در شکل صريح خويش عبارت از              …Ẃ – Ǵ    G – W … P بنابراين دورپيمائیِ        و
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… P … (G – W) – (G – g)
A
Pm  G – W .خواهد بود 

از بازارکار         کاال و  خاصِّ بازارِ دار اقالمِ مورد مصرف را از در مرحلة اول، سرمايه
کاال را تنها دربازارِ واحدی، يعنی بازارِ خاصِّ     کشد. ولی درمرحلة سوم، وی بيرون می

الی خود اينک از بازار، ارزشی بيش ازآنچه سابقاً                 ريزد. اما اگر وی باکا کاال، فرومی
که اکنون ارزش ـ کاالئی بيش               کشد، اين فقط بدان سبب است    ريخته است بيرون می

را به بازار        Gکشيده بود به بازار تحويل داده است. او ارزشِ                  از آنچه درگذشته بيرون
معادل     ريزد و     آنجا می    هرا ب  + w W کشيد. اکنون  را بيرون Wآن  ريخت ومعادلِ ارزشیِ

فوند نخ بود،       ۸۴۴۰برابر با ارزش          Gکشد. در مثال ما         را بيرون می          G + gآن  ارزشیِِ
گرفته بود ارزشِ         آنچه    ريزد و لذا نسبت به         فوند نخ به بازار می    ۱۰۰۰۰ولی وی اينک 

  دهد. بزرگتری به بازار تحويل می
  

ريزد تنها بدان جهت          ا به بازار می       يافته ر    ازسوی ديگر اگر وی اين ارزشِ فزونی  
توليد    [ارزش اضافی]         ارزش     کار اضافه     کشی از نيروی    برکت بهره که در روند توليد به است

[محصولِ    محصول   پذيری از محصول در اضافه              صورت جزِء قسمت      کرده است (که به        

، سرمايه ـ کاال     که تودة کاال       عنوان حاصلِ اين روند است  شود). تنها به نموده می اضافی]
وسيلة انجامِ معاملة        به است.    رودکه بارورگرديده    شمار می ای به ـ سرمايه محملِ ارزش و

Ẃ – Ǵ رسند. سامان می به [ارزش اضافی] ارزش ريخته و هم اضافه ، هم سرماية پيش  
ها، يا در فروشِ يکجای مجموعِ تودة کاالئی                     يابیِ هردو در سلسلة فروش   سامان

،  Ẃ – Ǵشوند. ولی همان عمل واحد دورانیِ        است، ممزوج می بيانگرِ آن  Ẃ – Ǵکه  
که عمل    از اين لحاظ متفاوت است             [ارزش اضافی]          ارزش     برای ارزش ـ سرمايه و اضافه             

مزبور درمورد هر يک از اين دو، بيانگرِ مرحلة دورانیِ مختلف و منزلگاه ديگر از                                        
 wگذرانند.         هرکدام از آنها در درون دوران از سر می                          که   است  سلسله استحاالتی     

عرصة وجودگذاشته است         )، تازه در درون روند توليد پا به                     [ارزش اضافی]          ارزش     (اضافه   
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کاالئی،     گذارد. شکلِ      کاال، قدم به بازار می             صورت   هم به   ولذا برای نخستين بار، آن             
آن يا نخستين      اولين عملِ دورانیِ         w – gلِ است و بنابراين عم آن نخستين شکلِ دورانیِ

که با عملِ دورانیِ          است آن  رود، و لذا هنوز در انتظارِ  شمار می آن به  ایِ  شکلِ استحاله
 w – gعکس خود يا دگرسانیِ وارونة 

  تکميل شود.  ١
انجام    W – Ǵدر همين عملِ دورانی    Wکه ارزش ـ سرماية   گردشی اما در مورد

 W– Gـ سرمايه عملِ دورانی        نَحوِ ديگراست. همين معامله برای ارزش دهد وضع به یم
نخستين عملِ     Gريختة بدوی است.          ی پيش    Gبرابر با       يعنی     W   =  P   که درآن  است

صورت اصلیِ     به    W – Gـ سرمايه افتتاح نموده و با معاملة  مثابه ارزش خود را به دورانیِ
را    W – G)  ۲و   G – W)  ۱و بنابراين هر دو مرحلة متقابل دوران:                   خود برگشته است 

تواند همان روند دورپيمائی را بار ديگر از                       که می   شکلی درآمده است     پيموده و باز به
کاالئی     نخستين، دگرسانی از شکلِ         [ارزش اضافی]           ارزشِ      سر بگيرد. آنچه برای اضافه            

شکلِ بدویِ خود      ه بازگشت يا واگشتی به        صورت پولی است، برای ارزش ـ سرماي                 به 
 است.

  از راهA
Pm G – W کاال،    مبلغ برابری  ، پول ـ سرمايه بهA      وPm      لگرديد.     ، مبد

دهند. اينک ارزش           کاالها دوباره وظيفة کاالئی را مانند اقالمِ فروشی انجام نمی                              اين  
، وجود     Pمولّد وی،      سرماية ارزش است، مانند ارد که سرمايه دست خريدارشان آنها در 

نوعی ازکاالکه ذاتاً با  دهد آنها به با مصرف بارآور انجام می Pکه  ای دارند و در وظيفه
تنها ارزششان      شوند، و بدين وسيله نه          توليد متفاوت است، مانند نخ، تبديل می                 وسايل  

  يابد. ليرةاسترلينگ افزايش می ۵۰۰ليرةاسترلينگ به  ۴۲۲گردد، بلکه از  حفظ می

                                                
صادق  را از هم جداکنيم اين حکماضافی]   [ارزش ارزش که ما ارزش ـ سرمايه و اضافه هر نَحوی ـ به۱

ارزش نهفته است. ولی در يک فوند  ليرةاسترلينگ اضافه ۷۸فوند =  ۱۵۶۰فوند نخ  ۱۰۰۰۰است. در
 ارزش خوابيده است. پنی اضافه ۸۷۲/۱اونس برابر با  ۴۹۶/۲شيلينگ نيز  ۱نخ = 
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از بازار       G – Wکه درمرحلة نخستين     کاالهائی جای وسيلة اين استحالة واقعی به به
که هم از لحاظ ماهوی و هم از حيث                   گيرد   اند، کاالئی قرار می            کشيده شده      بيرون   

ود ارزشی با آنها متفاوت است و اينک بايد وظيفة کاالئی انجام دهد، به پول مبدل ش           
   فروش رود. و به

صورت انقطاعی از روند دورانیِ ارزش ـ                       که روند توليد فقط به          رو است    ازاين    
است.     کرده     را طیG – W      مرحله، يعنی       کند،که تاکنون فقط نخستين   سرمايه جِلوِه می

هم   Wپيمايدکه     ، را آنگاه می        W – Gارزش ـ سرمايه، دومين وآخرين مرحله، يعنی                 
لحاظ ماهوی و هم از جهت ارزشی تغيير يافته است. ولی اگر ارزش ـ سرمايه                                   از   
که طیِّ روند توليد          شودکه تنها تغييری      ، ديده می     خود مورد دقّت قرارگيرد              خودیِ    به 

است. ارزش ـ سرماية مزبور بدواً مانند ارزش                      آن   برآن عارض شده در شکلِ مصرفیِ           
ليرةاسترلينگ      ۴۲۲مثابه ارزش       داشت واکنون به    ودوج Pmو  Aليرةاسترلينگ در  ۴۲۲

ـ سرمايه      مرحلة روند دورانیِ ارزش         فوند نخ وجود دارد. پس اگر ما فقط دو ۸۴۴۰در
ارزشش تصوير نمائيم، آنگاه دورپيمائیِ ارزش ـ سرماية مزبور                نظر از اضافه را، صرف

  چنين خواهد بود:
۱  (G – W    ۲  (W – G  ،          مينکه درآن دو  W           ای   دارای شکل مصرفیِ تغييريافته

عبارت از شکلِ       G – W – Gاست و بنابراين           Wاست، ولی ارزشش معادلِ نخستين             
کاال در جهات متقابل، يعنی استحالة پول                جاشدن   که ازطريق دو بار جابه            است  دورانی 

ارزشی    صورت پول را، درموردآن                 کاال و استحالة کاال به پول، ضرورتاً برگشت به           به
  کند. ريز شده است، ايجاب می که با پول پيش

صورت پول،      ريخته به  ، که برای ارزش ـ سرماية پيش Ǵ  Ẃ –همان عملِ دورانیِ
[ارزش      ارزش     اضافه    است، در مورد         پول    شکل  دومين وآخرين استحاله و بازگشت به                

رود و از راه           ار می  شم آن نيز به      حال عمل مشترک       ، که کاال ـ سرمايه درعين           اضافی]    
  تجعرسد، نخستين     سامان می    شکل پول همراه با ارزش ـ سرمايه به               کاال به   [بازگشت]         ر
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و نخستين مرحلة       W – Gشکل پول است و  کاالئی به دگرسانی يعنی استحاله از شکل
  است.   آن دورانیِ

: بازگشت نهائیِ       بنابراين بايد در اينجا دو مطلب را مورد توجه قرار داد. اوالً                                  
شکلِ پولیِ بدوی خود وظيفة کاال ـ سرمايه است. ثانياً: اين وظيفه                          ـ سرمايه به   ارزش     

خود    کاالئیِ    است از صورت بدویِ    [ارزش اضافی] ارزش متضمنِ نخستين تغييرشکلِ اضافه
کند، از سوئی شکلِ       ای ايفا می      شکل پول. پس شکلِ پولی در اينجا نقش دوگانه                  به  
 ت ارزشی     ردواً با پول پيش         است  جعريز شده است ولذا بازگشت به همان شکل                که ب

شدة ارزشی      است. ازسوی ديگر اولين شکلِ دگرسان                گشوده     را    که روند    است  ارزشی
گردد. هرگاه، آنچنانکه در               کاال در دوران وارد می                شکل که برای نخستين بار به    است 

اند بنا به ارزش خود            دهندة کاال ـ سرمايه        که تشکيل   اينجا فرض شده است،کاالهائی            
اند. دراين شکل         گرديده مبدل   G + g ارز خويش به هم w –   W  فروش روند، آنگاه به

G + g  )۴۴۲ + که اکنون     است   ليرة استرلينگ)      ۵۰۰ = ليرة استرلينگ ۷۸ ليرةاسترلينگ
گيرد. اينک ارزش ـ سرمايه           ر قرار میدا رسيده در دست سرمايه سامان کاال ـ سرماية به 

  شکل معادل عام وجود دارند. صورت پول ولذا به به [ارزش اضافی] ارزش و اضافه
درآمده       خود    نخستين   شکلِ  همان   ـ سرمايه دوباره به          پايان روند، ارزش در بنابراين

و طی نمايد.      تواند از نو مانند پول ـ سرمايه همان روند را از سر بگيرد                          است ولذا می     
به    اين روند، اَشکالِ                     همين سبب  درست  نهائیِ   (G)پول ـ سرمايه      که شکلِ بدوی و 

ايم. در پايان         هستند، ما اين شکل از روندگردشی را دورپيمائیِ پول ـ سرمايه خوانده                          
  ريخته تغييرکرده است. اين جريان، شکل تغيير نيافته ولی مقدار ارزشِ پيش

G + g ن نيست (درمثال ما چيزی جزليرةاسترلينگ).       ۵۰۰مبلغی پول با مقدار معي
سامان رسيده است،       که به   ای   کاال ـ سرمايه      مثابه   ولی مانند نتيجة دورپيمائیِ سرمايه، به               

که ديگر مانند       است [ارزش اضافی]           ارزش     ارزش ـ سرمايه و اضافه          اين مبلغ پولی متضمنِ       
آنها    يابیِ   اند. سامان       نون در جنب يکديگر قرارگرفته           اند، بلکه اک       نخ درهم ادغام نشده      
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250 است. هر يک ازآن دو شکل پولی مستقلّی داده  به

212
ارزش ـ سرمايه       ازمبلغ مزبور  

250ليرةاسترلينگی است و  ۴۲۲
ليرةاسترلينگی است. اين جدائی،             ۷۸ارزشِ  آن اضافه 39

آن مضمون صوری        ـ سرمايه حاصل شده است، تنها دارای     کاال يابیِ مانوسيلة سا که به
کرد. اين جدائی در روند تجديد توليد                    که ما اکنون دربارة آن صحبت خواهيم         نيست

شود  ملحق می   Gکامالً يا قسماً به       gکند، يعنی برحسب اينکه         اهميت می  کسب سرمايه
-مثابه جزئی از سرماية پيش      آنکه به لذا برحسبگردد و آن ضميمه نمی وجه به هيچ يا به

کامالًً مختلفی را طی        های   توانند دوران         نيز می    Gو  g کرد يا نه،         ريخته عمل خواهد      
  کنند.

، يعنی به قالب پول برگشته است، ولی       Gشکلِ بدویِ خود  سرمايه از نو به Ǵدر 
  يافته است. که وی درآن مانند سرماية سامان شکلی به

ليرةاسترلينگ و      ۴۲۲يعنی  Gدراينجا اوالً يک تفاوت کمی وجود دارد. بدواً                           
شود،   بيان می    Ǵ   …  Gاسترلينگ شده است و اين تفاوت در     ليرة ۵۰۰يعنی  Gاکنون 

وسيلة   حرکت نيز فقط به      دهد وخود کميتاً مختلف دورپيمائی را نشان می که دو انتهای
- يعنی اضافه     M = Ǵ – G   و ) Ǵ > Gاست ( Gبزرگتر از  Ǵگرديده است.  ها بيان نقطه

، آنچه اکنون وجود          … G  Ǵعنوان حاصلِ اين دورپيمائی  .  ليکن به[ارزش اضافی]  ارزش
است. اکنون      گشته  خاموش     که درآن پروسةپيدايشش      است است. اين محصولی Ǵدارد 

Ǵ وابستگی به حرکتی است، وجود      را پديدآورده           ه او  ک  برای خود باألستقالل و بدون
  آن نشسته است. جای به Ǵدارد. جنبش پايان يافته و 

اضافة    ريخته به    ليرةاسترلينگ)، يعنی مانند سرماية پيش  G + g )۵۰۰مثابه  به Ǵولی 
حال بيانگرِ يک رابطة کيفی است، بااينکه اين رابطة کيفی  آن، درعين ایِ ليره ۷۸زائدة 

شود و لذا مانند     نام نموده می ای ميان اجزاِء يک مجموعة هم رابطهصورت  خود تنها به
است واينک دوباره شکل بدویِ            ريخته که سرماية پيش Gدارد.  يک رابطةکمی وجود
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رسيده   سامان   صورت سرماية به      ليرة استرلينگ) را بازيافته است، اکنون به                    ۴۲۲خود (   
رسيده   سامان   مثابه سرمايه نيز به       بلکه به  کرده     تنها خويشتن را حفظ       وجود دارد. وی نه            

ريخته مانند      ليرة استرلينگ)، که نسبت به سرماية پيش              g    )۷۸است و از اين حيث با          
جهت    است. وی ازآن         آيد، متفاوت می شمار رودی ازآن به و  آن، مانند زاد ميوة زائده و

مثابه    به  Ǵی زائيده است.       که همچون ارزش، ارزش       رسيده است سامان مثابه سرمايه، به به
و  کند، بلکه صاف     ديگر مانند پول ساده جِلوِه نمی              Gای وجود دارد.              رابطة سرمايه      

گرديده     زا شده بيان      که ارزش      ـ سرمايه قرارگرفته، در ارزشی کنده همچون پول پوست
که   اَفزا شود و بيش از ارزشی             تواند ارزش        که می   است ولذا دارای اين خاصيت است              

 که مانند سرمايه      است  Ǵاش با بخش ديگری از           مناسبت رابطه     به  Gدارد، بزايد.            خود  
تأثيرِ     کرده، معلولِ       ريزی او طرح خود که بخشی مناسبت همان پابرجا شده است، يعنی به

 Gسان  دهد. بدين      آن را تشکيل می      که جهت عمل است ای مثابه نتيجه علّیِ او است و به
تفاوتی      خويش، با     بودن درونیِ      گون شودکه باگونه گر می جِلوِه ئی همچون مبلغ ارزشی

  ای است. ای (مفهومی) در نهاد آن جا دارد، بيانگرِ رابطة سرمايه که ازلحاظ وظيفه
که خود اين       ای است    ولی اين فقط بيانی از نتيجة حاصله، بدون توجه به پروسه                       

  شود. حاصل ازآن نتيجه می
کيفی از يکديگر متمايز          که اجزاِء ارزشند، ازلحاظ               ثاجزاِء ارزشی، از اين حي              

با اَشکالِ                        آنکه آنها به        نيستند، مگر    مثابه ارزشِ اقالمِ مختلفه و اشياِء مشخّص، يعنی 
کاال مورد توجه قرارگيرند.           گوناگون ی انواعها شرزمصرفیِ متفاوت و بنابراين مانند ا

شود. در     اجزاِء ارزش هستند ناشی نمی           صرف اينکه     که از خودآنها به  است اين تفاوتی
که پول برای       همان جهت    کاالها مستحيل شده است، درست به            گونه تفاوت      پول همه   

همگون    عناصرِ   از     ای مرکّب    ليره ۵۰۰پول است. يک مبلغ مشترک  معادل  شکل آنها همة
آن    يش اينکه در وجود خالص اين مبلغ پول، آنچه باعث پيدا        ای است. نظر به يک ليره

ثر تفاوت                 شده مستحيل   های   که هر يک از بخش          ای   های ويـژه       گرديده و هرگونه ا
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که   است، تنها تفاوتی        هنگام روند توليد دارا هستند ناپديد شده      دهندة سرمايه به تشکيل
ريخته    سرماية پيش   انگليسی)،که       به  Principalاصل( مبلغ مفهومیِ مانَد درشکلِ اينک می

ليرةاسترلينگی      ۷۸ ارزشی    که مبلغ   است  ای   زائده      دهد، و   می را تشکيل نگیليرةاسترلي ۴۲۲
 G=  ۱۰۰باشد،که ازآن         ليرةاسترلينگ    ۱۱۰برابربا Ǵکه مثالً   کنيم است. فرض آن معرف

دهندة مبلغ       است. ميان دو بخش تشکيل         [ارزش اضافی]        ارزش اضافه M=  ۱۰مبلغ اصل، و 
ده ليرة دلخواهی           کند. هر    می  حکومت   تفاوتی    مفهوماً بی   مطلق ولذا   ای، برابریِ ليره ۱۱۰

11همواره برابر با 

10ای است، خواه اين ده ليره،                 ليره   ۱۱۰کل  مبلغ 1

 ۱۰۰ازمبلغ اصلی     1
 ليرةاسترلينگ زيادشده باشد. بنابراين مبلغ اصلی و مبلغ                     ۱۰يا معرف      ريخته   ليرة پيش   

11پذيرند. در مثال ما           کل، بيان     مثابه اجزاِء مبلغ        فرعی يعنی سرمايه و مبلغ اضافی، به           
10

   ،

11دهد و  مبلغ اصل يا سرمايه را تشکيل می

1
که   ، مبلغ اضافی را. پس بدين سبب است            

ای در بيان پولیِ خود         سرمايه يابد، رابطة که سرمايه سامان می در پايان پروسه، هنگامی
  رسد. نظر می ناملموس به

نيز صادق است. ولی با اين             Ẃ ( = W + w )که اين حکم دربارة           است  صحيح
کاالئی هستند،      نيز اجزاِءارزشیِ متناسب يک تودة همگونw                  و   Wگرچه    که  تفاوت   

رود    شمار می   به آن    است و وی محصولِ مستقيم Pراکه  منشأ آن Ẃتوان از  معذلک می
گيرد، رابطة      که بالواسطه از دوران سرچشمه می ، شکلی Ǵکه در  دريافت، درصورتی

  ناپديدگرديده است. Pمستقيم با 
مستتر، و بيانگرِ       Ǵوفرعی وجود دارد ودر     که بين مبلغ اصلی تفاوت غيرملموسی

مانند پول ـ سرمايه       طور فعال      مجدداً به    Ǵاينکه  محض است،  به G … Ǵنتيجة حرکت 
مانند بيان پولیِ        Ǵکه   عکس، درموردی         رود. ولی به        اُفتَد بالفاصله از بين می         کار می به

مانَد. دورپيمائیِ          سرماية صنعتیِ بارورشده ثابت مانده است، تفاوت مزبور نيز باقی می          
کند)،    عمل می    Gمانند    Ǵآغاز شود با اينکه اکنون  Ǵتواند با  پول ـ سرمايه هرگز نمی
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عنوان بيان رابطة           عبارت ديگر هرگز به          شود، يا به     شروع می    Gاين دورپيمائی تنها با           
کند.   می   ـ سرمايه عمل     ارزش    پرداخت پيش شکل به فقط گردد بلکه آغاز نمی ای سرمايه

-ريزگرديد تا از نو ارزش       ليرةاسترلينگ از نو همچون سرماية پيش ۵۰۰اينکه  محض به

  دهد. شمارآيد نقطة مبدأ را تشکيل می آنکه نقطة رجعت به جای اين مبلغ به اَفزا شود،
ليرة   ۵۰۰ای بالغ بر       ليرة استرلينگ اکنون سرمايه           ۴۲۲مبلغ   ای به    جای سرمايه     به 

ای بيشتر از      ريز شده است، يعنی پولی بيش از پيش و ارزش ـ سرمايه                     استرلينگ پيش   
بين دو جزِء تشکيل               ناپديد شده است وکامالً چنين                    گذشته، ولی نسبت  دهندة آن 

کار   مثابه سرمايه به      ليرةاسترلينگ به      ۵۰۰ليره،     ۴۲۲جای    گويا از ابتدا به          نمايدکه    می 
  افتاده است.

نمايش  Gصورت  که خود را به وجه دراين نيست هيچ وظيفة فعالِ پول ـ سرمايه به
است. حتّا درگردشِ سادة            Ẃز آن    ای ا    ،  بيشتر وظيفه     Ǵمثابه    دهد. نمود ويژة آن به            

يعنی معاملة دومی          G – W  ۲در     G –W    ، (G  ۲ـ   G  ۱W     ،  ۲ – ـ  ۱کاالئی، يعنی در (       
برکت    ،که به    ای است از معاملة نخستين     فقط نتيجه Gمثابه  آن به گردد. نمايش فعال می

در بر      Ǵکه    ای   هشود. رابطة سرماي        وارد ميدان می          ۱Wشدة    آن مانند شکلِ دگرسان       
  جزِء ديگرکه زائدة ارزشیِ     ـ سرمايه، به مثابه ارزش از اجزاِءآن به يکی نسبت دارد، يعنی

آوردکه در اثر تکرارِ پيوستة                 دست می   ای به    است، هنگامی مسلّماً معنای وظيفه             آن  
[ارزش      ارزش     دوران سرمايه و دوران اضافه به دوگردش يعنی به G … Ǵ  ،Ǵدورپيمائی 

کيفی نيز    کمی بلکه ازجهت      تنها از لحاظ       گردد و لذا دو جزِء مزبور نه                ، منقسم   اضافی]   
ايفا نمايد.      gوظيفة ديگری غير از          Gديگرسخن    وظايف مختلفی را انجام دهند، يا به               

دار نيست بلکه آنچه صريحاً         خود متضمنِ مصرف سرمايه خودیِ به G … Ǵولی شکل 
د عبارت از خوداَفزائی و انباشت است و انباشت نيز قبل از هر چيز بيانگرِ                             کن  بيان می   

  شود. ريز می که پيوسته از نو پيش ای است  نموِّ ادواریِ آن پول  ـ سرمايه
عبارت از      Ǵ = G + g    داراست، معذلک که سرمايه  با وجود شکل غيرملموسی
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دراينجا       است. ولی     که پول زائيده       لیاست، يعنی پو يافتةآن ـ سرمايه درشکلِ سامان پول

Aایِ پول ـ سرمايه را با نخستين مرحله، يعنی   بايد تفاوت وظيفه
Pm W  –       G      .دريافت

آيد و اگر مانند پول ـ سرمايه              گردش درمی        مثابه پول به      به  Gدر اين مرحلة نخست،          
تواند وظيفة پولی         در حالت نقدی می       که وی تنها      جهت است  رود فقط ازآن کار می به

و   Aاند، يعنی      کاال قرارگرفته        صورت   ، که در برابرِ وی به           Pرا انجام دهد و با عناصر        
Pm                     رانی وی تنها بهواُفتَد. ولی نظر به         کار می    مثابه پول به      ، مبادله شود. دراين عمل د

کاالهای مورد    و ازآنجاکهاينکه اين عمل، نخستين مرحلة روند ارزش ـ سرمايه است، 
حال وظيفة پول ـ سرمايه          درعين    Gای دارند،         ) ، شکل مصرفیِ ويژه          Pmو   A  خريد (   

که زائيدة      ارزشی    اضافه   يعنی   g  ارزش ـ سرمايه و  Gاز  که مرکّب Ǵکند. ولی  را ايفا می
 آن است، بيانگرِ ارزش ـ سرماية بارورشده ، نمودارِ هدف، نتيجه و وظيفة مجموعِ                                   

  روند دورپيمائیِ سرمايه است.
  

يافته مجسم     ـ سرماية سامان      مثابه پول     وبه  پولی مزبوررا درشکلِ نتيجة Ǵامرکه  اين
شودکه وی شکل پولیِ سرمايه و پول ـ سرمايه است، بلکه                   سازد ازآنجا ناشی نمی    می
ای   ايه شکل پول است يعنی سرم      که وی سرمايه ـ پول، سرماية به            عکس، ازآنجاست    به

است. بازگشت       شده   ريز پول پيش صورت آغاز نموده و به شکل اين را با که پروسه است
است، نه ازآن پول ـ سرمايه.             Ẃشکل پول، چنانکه ديده شد، وظيفة کاال ـ سرمايه،   به

فقط شکل   ) gکه اين تفاوت (        است بايدگفت     Gو   Ǵاما آنچه مربوط به تفاوت ميان               
 Ẃکه   است   G + gجهت برابر با        فقط ازآن        Ǵاست و بس.       Wيعنی زائدة        wپولیِ  

 بت ميان سکه اين تفاوت وجود دارد و ن                    است  Ẃبود. بنابراين در        W + w  مساوی با
که وی زائيده درآن نيز موجود و بيان شده است، پيش      ارزشی ارزش ـ سرمايه و اضافه

گردند، که درآن دو جزِء ارزشی                    يل مبلغی پول تحو     يعنی به   Ǵازآنکه اين هردو به             
مستقالً در برابر يکديگر قرارگيرند ولذا نيز امکان انجام وظايف مستقل و متفاوتی                                     
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  پيداکنند.
Ǵ  يابیِ فقط عبارت از نتيجة سامانẂ   .استẂ    مانندǴ    مختلفه،    های   تنها صورت

ين امر مشترکندکه      اند و هردو در ا کاالئی و شکل پولیِ ارزش سرماية بارورشده شکل
ـ سرمايه     ارزش    اند زيرا       رسيده  سامان ـ سرماية بارورشده هستند. هردو، سرماية به ارزش
که   يعنی انتاجی      [ارزش اضافی]         ارزش     ضميمة اضافه   ارزش ـ سرمايه است به        که   حيث  ازاين 

اينکه     آمده، در هردو وجود دارد،گو                    دست  وسيلة خود او به       ازآن مشخّص است و به        
ـ   قسمت ازمبلغی پول يا ازآن ارزش            درشکلِ غيرمحسوس رابطة بين دو ابطه تنهااين ر

که خود    ارزشی    مثابه بيان خارجی سرمايه نسبت به اضافه               شود. ولی به      کاالئی بيان می      
 Ǵوجودآورده و ازآن متفاوت است، ولذا همچون بيان خارجیِ ارزشِ بارورشده،                            به
شود.   احدی هستندکه فقط با اَشکالِ مختلفی نموده می               همانندند و بيانگرِ چيزِ و          Ẃو  

کاال ـ سرمايه       که يکی پول ـ سرمايه و ديگری           تمايزِ اين دو از يکديگر در اين نيست                
شوند. تاآنجاکه آنها          بودن وکاالبودن از هم مشخّص می                است بلکه آنها ازلحاظ پول          

کار افتاده       سرمايه به  مثابه  که بهباشند ای می کنندة ارزشِ بارورشده و نمودار سرمايه بيان
مبينِ نتيجة عملِ سرماية مولّد يعنی تنها وظيفه                  وسيلة آن    ای هستندکه به       است، فقط 

آنها، پول ـ       که هردوی      است  زايد. وجه مشترک آنها دراين                ارزش ـ سرمايه ارزش می           
ب پول و   سرمايه وکاال ـ سرمايه، حاالتی از زيست سرمايه هستند. يکی سرمايه در قال                

تواند چيز ديگری جز           آنها نمی    کاال. بنابراين وظايف ويژة متفاوت                   ديگری در قالبِ        
مثابه محصولِ مستقيمِ روند          ـ سرمايه، به      تفاوت بينِ وظيفة پول و وظيفة کاال باشد.کاال

تر و   داری، عالئمِ اين منشأ را با خود دارد و لذا از لحاظ شکل معقول                                 توليد سرمايه    
است،که درآن هرگونه اثری از اين پروسه مستحيل است             تر از پول ـ سرمايه محسوس

گردد. پس بنابر      کاال، در پول محو می شکلِ مصرفیِ ويژة کلّی، هرطور  ـ همچنانکه، به
کند وخود، محصولِ        ـ سرمايه عمل می  کاال مثابه خود به Ǵکه  آنگاه گفته شد فقط آنچه

که مورد     آنگاه    محصول ولذا فقط  شدة اين ه شکلِ دگرساناست ن بالواسطة روند توليد



           ۶۹کارل مارکس    

  

 

شود.   ناپديد می  Ǵآورِ  است، شکلِ غريب و شگفت توليد عبارت از خود مصالحِ پولی
  مثالً درمورد توليد طال فرمول چنين خواهد بود:

… P … Ǵ   ( G + g ) A
Pm G – W         

نخستين    که در    ازآن طالئی        بيش Pکند زيرا  ال ـ محصول عمل میمانند کا Ǵکه درآن 
G           دهد. پس در اينجا جنبة            ريزشده بود، طال تحويل می            يعنی در پول ـ سرماية پيش

غيرعقالنیِ اکسپرسيون  G … Ǵ ( G + g )            مثابه    ، که درآن جزئی از يک مبلغ پول به
  گردد.   اپديد میکند، ن مادرِ جزِء ديگری از همان مبلغ جِلوِه می

  
 IV  .دورپيمائیِ تام  

  

A   که روند دورانی پس از نخستين مرحلة خود                   ديديم   
PmG – W    وسيلة  ،  به    P 

مثابه اجزاِء       اند اکنون، به   که دربازار خريداری شده  Pmو A شود.کاالهای  گسيخته می
 عبارت از      مصرف   محصولِ اين       د، و  شون  ارزشیِ سرماية بارآور مصرف می                 مادی و    

گسيختة دورانی          است. روند     ارزشی تغيير يافته  که از لحاظ مادی و ـ  Ẃاست ـ   کاالئی
G – W     وسيلة   بايد بهG    –  W   مين و          ولی به   گردد.      تکميلآخرين       مثابه محمل اين دو

اولی،      Wزشی متفاوت با      ار    از لحاظ مادی و         است     کاالئی      ه، ک     Ẃ  مرحلة دورانی،          
) ۲،  و    ۱W   –  G)  ۱شود:     سان سلسلـة دورانی چنين نموده می            گردد. بدين       پديدار می  

Ǵ – ۲Ẃ  م، کاالی ديگری جانشينِ           ، که ضمنکاالی نخستين        آن، در اَثنای مرحلة دو
۱W ۲صورت     و شکل مصرفیِ متفاوتی به        که دارای ارزش بيشتر          شده استẂ    ،است
است   Wپاية عناصر    بر Ẃ، يعنی توليد  Pکه سبب آن عملِ  هنگامِ انقطاعی اين امر به و

         و خود اَشکالِ وجودیِ سرماية مولّدP   عکس،   روند، وقوع يافته است. به              شمار می   به
ایِ سرمايـه که در برابرِ ما قـرار داشت (کتاب اول، فصل                               آن نخستين شکل پديده       
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 )۱W   –  G   ،۲  (Ǵ  –  ۱W) ۱است:  تجزيه شده طريق  (که بدين Ǵ  – G – Wيعنی )١(چهارم)
که در مرحلة نخستين،        کاالست   بار همان      دو  دهد.     می   نشان    بار    واحد را دو       کاالی همان

گردد. با وجود اين            صورت پولِ بيشتر برمی        شود و در مرحلة دوم به   آن بدل می پول به
کاال و  مشترکندکه در اولين مرحلة آنها پول بهتفاوت اساسی، هردو دوران در اين امر 

که در مرحلة       ديگر سخن، پولی      گردد، يا به       کاال به پول تبديل می           در مرحلة دومشان        
-دوباره جاری   شود. ازسوئی اين مرحلة دوم سرازير می است از نو به نخست خرج شده

آنچه    به  گشته نسبت  گشتن پولِ باز    مبدأ حرکت خود و ازسوی ديگر افزون شدن پول به
  آنها مشترک است. ريزشده نيز بينِ هردوی  پيش

 [نهفته]  متضمر  Ǵ G – W –فرمول عامِّ   در G – W … Ẃ – Ǵ که  است جهت اين از
  است.

که در هردو استحالة ناشی           است  شود اين    براين حاصل می   که عالوه نتيجة ديگری
زمان  بار وجودهای ارزشی برابر مقدار و هم ، هر Ǵ Ẃ –و   G – Wاز دوران، يعنی در 

شوند. تغيير ارزشی، منحصراً       پا می گيرند و با هم پابه حاضری دربرابر يکديگر قرار می
که همچون استحالة واقعیِ سرمايه در              ، يعنی روند توليد است          Pمربوط به دگرسانیِ        

  گردد. مقابل استحاالت صرفاً صوریِ دوران، مشهود می
  

آن را، که عبارت      يا شکلِ روشن  G – W … P …  Ẃ – Ǵنون مجموعِ حرکت اک

  Ẃ ( W + w ) –  Ǵ ( G + g ) … از  است 
A
Pm G – W  ،   مورد بررسی قرار دهيم. در

هم وابسته       های به    کندکه از يک سلسله دگرگونی           اينجا سرمايه مانند ارزشی جِلوِه می      
پيمايدکه جمعاً مراحل يا          گذرد، يعنی سلسله استحاالتی را می              يکديگر می   و منوط به 

محيط دوران هستند         به  اين مراحل متعلّق        دهند. دو تا از         مراتبِ تمامِ روند را تشکيل می  
ـ سرمايه     يک از اين مراحل، ارزش                هر   روند توليد است. در            ازآنها مربوط به         و يکی   

                                                
 .]بازنويسی همين ۲۶۵ـ ۲۵۱۱[صفحات ۱۶۹ ـ۱۶۲صفحات فارسی، کاپيتال،ترجمة اول جلد به کنيد ) نگاه۱(
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ای تطبيق     وظيفة متفاوت و ويژه       ها با يک ازآن چهره که هرکند، چهرة ديگری پيدا می
کند و   مانَد بلکه نمو می      تنها ارزشِ پيش ريخته باقی می            دارد. در درون اين حرکت نه    

که   همان شکلی   ـ سرمايه به     اَفزايد. سرانجام درآخرين مرحله، ارزش                بر مقدار خود می
که اين پروسة کلّ        همين سبب است   گردد. به      درآغاز پروسة کلّ ظاهر شده بود برمی                

   يک روند دورپيمائی است.
  

کند عبارتند      می   خود اختيار     درون مراحلِ دورانیِ ـ سرمايه در که ارزش شکلی دو
که مربوط     ـ سرمايه    کاال ـ سرمايه وآن شکلی از ارزش             از شکلِ پول ـ سرمايه و شکلِ

که در    ای   آور (مولّد) است. سرمايه           سرماية بار    به مرحلة توليدی است عبارت از شکلِ      
اَفکَنَد و طیِّ هرکدام از           پذيرد و دور می         کلّ خود اين اَشکال را می           جريان دورپيمائیِ   

دهد، سرماية صنعتی است ـ صفَت صنعتی        آنها وظيفة منطبق با آن مرحله را انجام می                  
يد مورد استحصال     های تول     شودکه هر يک از رشته        ای اطالق می       آن سرمايه دراينجا به

  گيرد. می داری را، فرا شيوة سرمايه به
  

-ـ سرمايه،کاالـ سرمايه، سرماية بارآور، دراينجا معرف انواعِ سرمايه  بنابراين پول

جدا از يکديگر         کارِمستقلّ و     های   آنها نيز مضمون رشته     های مستقلّ نيستند،که وظايف
سرماية صنعتی را نشان        ایِ   اَشکالِ وظيفه    را تشکيل داده باشند. آنها در اين مورد فقط                 

  گيرد. خود می دهندکه هر سه شکل را متوالياً به می
  

رودکه مراحل مختلفة آن            نَحوِ عادی پيش می       دورپيمائیِ سرمايه فقط آنگاه به             
بروز   G – Wگردد. چنانچه توقّفی در مرحلة نخستينِ  وقفه از يکی به ديگری منتقل بی

توقّف درمرحلة توليد      مانَد، واگر اين گنج راکد می صورت سرمايه بهکند، آنگاه پول ـ 
که ازسوی ديگر        مانند درحالی       توليد معطّل می  صورت ازسوئی وسايل پيدا شود، درآن

حادث شود،      Ǵ   –  Ẃگردد. هرگاه توقّف درآخرين مرحلة                  اشتغال می    کار بی    نيروی   
  سازند. ورانی را مسدود مینرفته جريان د  آکنده و فروش کاالهای آنگاه
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کندکه خود دورپيمائی، توقّف سرمايه را                  ازسوی ديگر، طبعِ موضوع حکم می            
ايش برای مدت معينی مشروط سازد. سرماية صنعتی در            های پويه در هر يک از بخش

ـ سرمايه     شکل مشخّصی به پول ـ سرمايه، سرماية مولّد وکاال      هر يک ازمراحل خود به
انجام    ت. فقط پس ازآنکه سرماية مزبور وظيفة منطبق با هر يک ازمراحل را بهپابند اس

تواند مرحلة جديد اسحالی را از سر                 آن می     آوردکه با        دست می   رساند شکلی را به      
  بگذرانَد.

  

ـ   که ارزش      ايم   کرده    را روشن سازيم، در مثال خود چنين فرض امر ينکه اين ا برای
باکلِّ مبلغ ارزشی         است برابر     آمده  دست ه درمرحلة توليد بهای ازکاالک سرماية آن توده

  است   طور فرض شده      ديگرسخن، اين      ريز شده است، يا به        پول پيش   باشدکه درآغاز به
مرحلة بعدی     ای به    ريخته همواره يکجا از مرحله              پيش پول    که تمامِ ارزش ـ سرماية به           

که جزئی از سرماية         ) ١( فصل ششم)   ايم (کتاب اول،          شود. ولی ما سابقاً ديده          منتقل می  
آالت)، همواره درتعدادکمابيش بزرگی             معنای خاص (مثالً ماشين کار به ثابت، وسايل

جزئاً     آنها فقط     روند، و بنابراين ارزش  کار می نو به های توليدی از تکرارِ همان پروسه از
سرمايه    د دورپيمائیِ     اندازه اين وضع، رون   چه اينکه تا گردد. مسئلة به محصول منتقل می

مطلبِ زيرين را        است   قدرکافی      دهد، بعداً نشان داده خواهد شد. فعالً همين را تغيير می
ليرةاسترلينگ      ۴۲۲متذکّر شويم: درمثالِ مورد اختيار ما، ارزش سرماية مولّدکه برابر با    

بنابراين     است و    آالت وغيره       متوسط ابنيةصنعتی، ماشين فرسايش شده، فقط شاملِ فرض
فوند    ۱۰۶۰۰هنگام تبديل      آالت، به      است،که ابنيه و ماشين        فقط شامل آن جزِء ارزشی 

 ۶۰  ريسندگیِ يک هفتة       کند،که نتيجة پروسة    فوند نخ، به نخی منتقل می ۱۰۰۰۰ پنبه به
استرلينگی    ليرة   ۳۷۲ريختة    که سرماية ثابت پيش     توليدی است. بنابراين در وسايل ساعته

شوند   می   نَحوی وارد  آالت وغيره به کار، ابنيه، ماشين است، وسايل گرديده لآنها تبدي به

                                                
 همين بازنويسی] . ۳۴۴تا  ۳۲۸[ ۲۱۲ـ۲۰۴کنيد به جلد اول سرمايه (ترجمة فارسی) صفحات  ) نگاه۱(
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مطلقاً    امر    اند. معذلک اين        کرده    کرايه    هفتگی  بهائی   اجاره بازار دربرابرِ آنهارا از  گوئی که
که مقدارِ نخِ توليدشده در            است   قدرکافی      دهد. همين     تغييری در مسئلة مطروحه نمی          

های مشخّصِ مورد محاسبه ضرب نمود            های سال    ند را در هفته      فو  ۱۰۰۰۰هفته، يعنی    
گرديده     که در اين مدت به محصول منتقل    ای شده توليد خريداری  تا تمامِ ارزشِ وسايل

ازآنکه بتواند مانند            ريخته، پيش     که پول ـ سرماية پيش       است  است، معلوم شود. روشن         
اين وسايل تبديل شود ولذا از نخستين مرحله                 هکار اُفتَد بايستی بدواً ب به Pسرماية مولّد 

که در  ای که ارزش ـ سرمايه است  آيد. و نيز در مثال ما روشن  است بيرون  G – Wکه 
ندوازآماده       تواند قبل     ليرةاسترلينگ نمی   ۴۲۲رود، يعنی نخ فرومی توليد در اَثنای ر  شدن

وارد شود.         Ǵ   –  Ẃمرحلة دورانیِ       فوند نخ، در        ۱۰۰۰۰دهندة  مثابه جزِء تشکيل نخ، به
  توان فروخت. ازآنکه رشته شود نمی نخ را پيش

  
که متمايز از عناصر سرماية مولّد             ئی  مانند چيز مادی       Pدر فرمول عام، محصول            

آن از پروسة توليد جدا            شودکه زندگیِ      گردد، همچون شيئی ديده می            است تلقّی می   
که نتيجة    نسبت به عناصر توليد است. و هرگاه            شده و دارای شکل مصرفیِ متفاوتی               

اينکه جزئی از        شود همواره چنين است، ولو           عنوان شیء وارد ميدان می            روند توليد به
که مانند     است درموردگندم         کار رود. چنين        مثابه عامل تجديد توليد به محصول از نو به

است ولذا دارای         ازگندم محصول فقط عبارت رود، ولی کار می بذر درتوليد خودش به
اند.    خورده     که باآن جوش       است   وکود     کار، ابزار    نيروی ازقبيل ازعواملی ای متمايز چهره

مادیِ     محصول    ازصنعت وجود دارندکه محصولِ روند توليد، نه    های مستقلّی رشته ولی
ارد   کاالست. در ميان اين قبيل صنايع تنها آنکه اهميت اقتصادی د                         است و نه    ای   تازه   

معنای اخصّ باشدکه برای           ونقل به    است از صنايع ارتباطی، خواه صنايع حمل                عبارت   
ها   تلگراف    ها،   کاال و يا نقل انسان برقرار شده، و خواه ويژة انتقال اطالعات، نامه حمل

  وغيره باشد.
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   گويد: در اين باره می ١فر چوپا. 
  

نه       خا رمی      "کار و س                 دا توليدکند  جناسی  ا اً  بدو ند  نی      پس مصرف  توا کنندگا
  آن جستجو نمايد." برای

گرديد مانندکاال در          که آماده شد و از روند توليد خارج           (محصول وی، آنگاه
  شود،که خود از اين پروسه جداست.) دوران وارد می

هستند    جدا    که ازلحاظ زمانی ومکانی            عملی   توليد ومصرف مانند دو سان "بدين
کند   ل،که محصوالت جديدی توليد نمی            ونق   شوند. در صنعت حمل      ديده می    

دهد، اين دوعمل با           مکان   نمايدکه مردم واشياء را نقل              اکتفا می   اين ولی فقط به
که   ای   شوند. خدمات (انتقال مکان) ـ بايد در همان لحظه                      يکديگر منطبق می    

توانند     می   ها  آهن   راه    که عملی شعاعِ جهت همين گردند. به مصرف شوند می توليد 
 ۵۳ورست (    ۵۰خويش را جستجو نمايند حد اکثر از هر دو جهت                    ن  مشتريا  

  کيلومتر) است."
  

ونقل باشند ـ عبارت از تغييری            ها ياکاالها مورد حمل           نتيجه ـ اعم ازآنکه انسان           
آنکه در انگلستان،         جای   شود، مثالً نخ به      که ازلحاظ محلّی در وجود آنها پيدا می است

  ون در هندوستان است.محلِّ توليد خود، باشد اکن
رساند همان خود تغيير محل است.            فروش می     ونقل به    که صنعت حمل   آنچه   ولی  

و  ونقل يعنی با پروسة توليد صنعت حمل           آيد، با روند حمل          بار می    که به   نتيجة مفيدی   
کنند و   ونقل مسافرت می        ها وکاالها با وسايلِ حمل           نقل، پيوند ناگسستنی دارد. آدم                

                                                
، ۱۸۷۵آهـن) مسکـو،  (اقتصاد راه  знодороҗное хозяйство   : A . Tchuprov елеЖ)۱ـ۱(ـ  ۱

  ۷۰،  ۶۹صفحات 
روسی از مکتب ليبرال، متخصص  ) ـ اقتصاددان وآمارشناس۱۹۰۸ـ ۱۸۴۲) چوبرف، الکساندر ايوانويچ (۱ـ۱(

 آهن.  در امور راه
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که انجام     است  رت اين وسايل وتغييرمحلِّ آنها، درست همان پروسة توليدی   نفسِ مساف
پذير است و اين نتيجه مانند شیِء            دهند. نتيجة مفيد فقط طیِّ روند توليد مصرف                 می 

کند   که از اين پروسه متفاوت باشد و پس از توليدش مثل جنس تجاری عمل                     مصرفی
سودمند، مانند        نتيجة  . اما ارزش مبادلة اين داردگردش درآيد، وجود ن کاالبه عنوان و به

گرددکه درآن مصرف شده            وسيلة ارزش عناصر توليدی معين می            هرکاالی ديگر، به      
که    ارزشی    آن اضافه     ، يعنی    [ارزش اضافی]         ارزش     عالوة اضافه      توليد) به   کار و وسايل (نيروی

است. اين     ونقل ايجاد شده عت حملصن کارگران شاغل دری [کارِ اضافی] کار در اثر اضافه
سودمند ازلحاظ مصرفش نيزکامالً مانندکاالهای ديگر است. چنانچه انفراداً                                   نتيجة  

طور بارآور مصرف          اگر به    گردد، ولی        آن نابود می       مصرف شود، ارزشش با مصرف           
فته  ونقل قرارگر       حمل   که مورد     کاالئی    توليدیِ مراحل از  آن يکی خود که نَحوی شود، به

گردد. بنابراين          خودکاال منتقل می       آن مانند ارزشِ الحاقی به   آيد، آنگاه ارزش شمار  به

– Ǵ    … P :     شود  می   ونقل چنين    صنعت حمل   فرمول برای      
A
Pm   G – W ،          زيرا خود

ر ناپذير باشد، مورد خريداری و مصرف قرا          که ازآن جدائی پروسة توليد، نه محصولی
که درمورد       است  سان فرمول مزبور تقريباً درست دارای همان شکلی                     گيرد. بدين      می 

 شکل تغييريافتة آن     Ǵکه دراينجا       توليد فلزّات بهادار وجود دارد، فقط با اين تفاوت                          
آيد، نه آن شکلِ طبيعیِ طال        وجود می که در اَثنای روند توليد به سودمندی است نتيجة 

  جهد. شود و ازآن بيرون می پروسة توليد اين فلزّات ايجاد می که طیِّ ای و نقره
  

 ارزش    تنهاتملّک اضافه   است،که درآن نه سرمايه يگانه شيوةزندگیِ سرماية صنعتی

است. بنابراين        بلکه ايجادآن نيز وظيفة سرمايه     [محصول اضافی] محصول اضافه يا [ارزش اضافی]
آن با وجود تضادّ      داری است و هستیِ يد سرمايهکنندة خصلت تول سرماية صنعتی تعيين
که سرماية صنعتی     تدريج    مزدور مالزمه دارد. به               ان  رداران وکارگ          طبقاتی ميان سرمايه      

کند، تکنيک و سازمان اجتماعیِ روندکار ولذا نوع                       بر توليد اجتماعی تسلّط پيدا می           
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سرماية   که پيش از      سرمايه، ديگرِشود. انواعِ  جامعه نيز دگرگون می اقتصادی ـ تاريخیِ
تنها   اند نه    صنعتی در درون شرايط توليد اجتماعی سپری شده يا درحال اُفول پيدا شده               

يابد، بلکه براساس آن          مکانيسم وظايفشان درانطباق باآن تغيير می    گردند و تابع آن می
مانند و     ميرند، می     زيند ومی اند می که يافته کنند، ولذا بنا بر همين اساسی نيز حرکت می

های   عاملينِ رشته   ثابه  م  وظايف خويش به        که با   ای   پول ـ سرمايه وکاالـ سرمايه اُفتند.  می
های   کند، تنهاعبارت ازآن شيوه             وکار، در جنب سرماية صنعتی ظهور می              ويژة کسب    

اً دوران متناوب          محيط درون هستندکه سرماية صنعتی در ایِ مختلفی  زيست اَشکالِ وظيفه
  های زيستی هستندکه در نتيجة تقسيم            اَفکَنَد. اينها شيوه       دور می     آورد و به       دست می   به 

  اند. کار مستقل شده و جداگانه پرورش يافته اجتماعیِ
رود    آميزد، از درون آن می               کاالها درمی  باگردش عمومیِ  G … Ǵازسوئی دور 

ديگر اين دور برای شخصِ            گردد. از سوی         آن می     آيد و جزئی از        درون آن می        و به  
دهد،که      ، حرکت خاص و خودمختاری از ارزش ـ سرمايه را تشکيل می                          دار    سرمايه  

شود،   درخارج ازآن انجام می          ديگر ءِِکاالها و جز عمومیِ گردشِ جزئی ازآن در درون
که دو    . اين اوالً بدان جهت است            کند  ولی همواره خصلت مستقلِّ خود را حفظ می                

مثابه    گيرند به    که در محيط دوران انجام می                 Ǵ  –  Ẃو    G – Wيعنی  مرحلة حرکت 
، وظيفة    G – W ایِ مشخّصی هستند. در         مراحلِ حرکت سرمايه دارای خصائلِ وظيفه                 

 Ǵ   –  Ẃ توليد، از لحاظ ماهوی معين است و در                  کار و وسايل       نيروی     مثابه   به  Wجزِء   
که   ثانياً بدين سبب    رسد.    سامان می    به  [ارزش اضافی]         زش ار ضميمة اضافه ارزش ـ سرمايه به

آنکه رجعت پول به نقطة عزيمت             ، مصرف مولّد را در بر دارد. سوم                   Pروند توليدیِ       
  آورد. صورت دور فروبسته و در خود محصوری درمی را به G … Ǵخود، حرکت 

                          وخود،       رانیِ   بنابراين از سوئی هر سرمايـة انفرادی در هر دو مرحلة دG – W     و
Ǵ  – W         ِد و در درون آن همچون                 وجود می     کاالها را به       ، عاملی ازگردش عمومیرآو

ای از سلسلة عمومیِ        چسبدکه خود، حلقه       کند ياآنچنان می       پول ياکاال چنان عمل می         
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ران          ديگرسرماية گردد. ازسوی کاالئی، می  جهان  استحاالتوعمومی،     مزبور درداخلِ د
توليدی مرحلة        آن، محيط      دهدکه طیِّ     مستقلِّ خويش را انجام می            پيمائیِ ويژه و      ر دو  

گرددکه ازآغازِ حرکت خود از               می همان شکلی بر ئی بيش نيست، و سرمايه به انتقالی
آن   پيمائیِ ويژة خود، که متضمنِ استحالة واقعیِ              دست داده بود. سرمايه در درون دور

مثابه    تنها به   دهد. نه    خويش را نيز تغيير می  حال قدرِ ارزشیِ رعيندر روند توليد است، د
  گردد. بزرگترشده و رشديافته برمی  پول ـ ارزش، بلکه همچون پول ـ ارزشی

سرمايه،    پيمائیِ را مانند شکلِ ويژة روند دور Ǵ  G – W … P … Ẃ –سرانجام اگر 
آنگاه شکل   کرد، مورد توجه قراردهيم که بعداً بررسی خواهيم درجنبِ اَشکالِ ديگری

  شود: مزبور با خصوصيات زيرين نموده می
 صورت پول و     کند، زيرا سرماية صنعتی به         پيمائیِ پول ـ سرمايه جِلوِه می         ـ مانند دور  ۱

 دهد. خود     روند را تشکيل می         بازگشت تمامِ ونقطة ـ سرمايه مبدأحرکت پول مثابه به

ريز شده    پيش   پول خرج نشده بلکه فقط  مثابه که دراينجا پول به است بيانگرِآن فرمول
است و بنابراين فقط شکلِ نقدیِ سرمايه، پول ـ سرمايه است. ازسوی ديگر فرمول            

مصرف.   است نه ارزش شدة حرکت تعيين مبادله، هدف دهدکه ارزش می مزبور نشان
ست، ا   آن   ملموس    و   لمستق  تجلّیِ  که صورت نقدیِ ارزش، شکلِ   دليل همين درست به

ترين    است، به محسوس آغاز و انجامش پولِ واقعی ،که نقطة G … Ǵشکلِ دورانیِ 
است. روندتوليد         داری  سرمايه درآری علّت محرکة توليد پول دهدکه می وجهی نشان

درآری      ناپذير، مانند بدآمد ناگزيری در راه پول                        مثابه حلقة واسط اجتناب          تنها به  
داری قرار        که تحت شيوة توليد سرمايه        هائی   همين جهت همة ملّت     کند. به وِه میجِل

  شوند. درآری، بدون واسطة توليد، می دارند اَدواراً دچار سرگيجة خواست پول
است از انقطاعِ دو مرحلة            پيمائی عبارت      ،  در اين دور       Pـ منزلگاه توليد، يعنی نقش۲

بـه دوران سادة           است  نوبـة خـود فقط توسلی        کـه به    ،  Ǵ   G – W … Ẃ –دورانـیِ  
Ǵ – G – W دور    توليد . پروسة ندودهندة    پيمائی، رسماً وصريحاً نشان        درخود چهرة ر
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بارورسازیِ        مثابه وسيلة    داری، صرفاً به    سرمايه پروسه درشيوةتوليد که اين است نقشی
شدن هدف    که نفسِ متمول     امر است     گرِ اينکند ولذا بيان ريخته، ايفا می ارزشِ پيش

  ويژة اين توليد است.
 Ǵ   –  Ẃشود، حلقة دومِ دوران   آغاز می G – Wها از مراتبِ مرحله اينکه سلسله ـ نظربه۳

که بايد بارور شود     ای است يعنی پول ـ سرمايه Gاز  است. پس نقطة عزيمت عبارت
مثابه    به  Gاست، که درآن          G + gارورشده      ، يعنی پول ـ سرماية ب        G  و نقطة انتها    

 Gپيمائیِ   شود. اين امر دور          نمودار می      gيافته درکنارِ زاد و رود خود       سرماية سامان
سازد. ازسوئی از جهت شکل            از دو لحاظ متمايز می           Ẃو    Pرا از هردو دورزنیِ              

يعنی   پولی هر دو سر دور، ولی پول شکل حياتیِ مستقل و ملموس ارزش است،                            
درآن هرگونه اثری از       که  يافتة خود است ارزش محصول در شکل ارزشیِ استقالل

 P … P  که شکل  ديگر ضرور نيست     است. ازسوی  کاالها محوگرديده مصرف ارزش
مطلقاً هيچگونه تفاوت ارزشی  W…Ẃ و درشکل درآيد P … Ṕ (P + p)صورت  به

نماست   جهت خصلت   ازآن G … Ǵآن مشهود نيست. بنابراين فرمول   بين دو طرف
رجعت     ـ سرماية بارورشده نقطة   ـ سرمايه، نقطة عزيمت و ارزش ارزشکه ازسوئی 

سرماية     مثابه وسيله، و       ريخت ارزش ـ سرمايه به          دهدکه پيش   نَحوی تشکيل می را به
که    جهت  بدان     ديگر   وازطرف       شوند می گر جِلوِه جريان مجموع هدف مثابه به بارورشده

 ای  پول ـ سرمايه   صورت ولذا به مستقل ارزشیِ پول، يعنی درشکل صورت رابطه به اين
تنها    وسيلة ارزش، نه  به [ارزش اضافی] ارزش توليد اضافهگردد.  زايد، بيان می که پول می 

کنندة پول     شود، بلکه در شکلِ خيره          پروسه نشان داده می            ) ١( مثابه آلفا وگامای          به 
                                                

بودن    منظورِ بيان يکسان       ) آلفا وگاما نخستين وآخرين حروف الفبای يونانی در ادبيات اروپائی به                    ۱(
توان آن را از الم تاکام يا            امری يا عملی ازآغاز تا پايان خود اصطالح شده است. در زبان فارسی می

ايم ترجيح      کاپيتال اختيار نموده           که درترجمة جلد اول           ای   ود. ولی بنا به شيوه       از الف تا يا ترجمه نم          
 مانده، در زيرنويس توضيح دهيم. که همچنان، به متن وفادار ايم داده
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  گردد. مینَحوِ چشمگير عيان  به
سامان رسيده ومکمل    به Ǵ  – Ẃمثابه نتيجة که به ای ، يعنی پول ـ سرمايه Gـ ازآنجاکه ۴

هنگـامِ   که به    است، مطلقاً در همان شکلی قرار دارد              G – Wدهندة مرحلة   و پايان
تواند، همچنانکه از اين دور بيرون     است، می خود داشته گشايشِ نخستين دورپيمائیِ

-، همان دور G + g Ǵ =صورت پول ـ سرماية بزرگترشده (انباشته) :  ز نو بهآمده، ا 

هنگامِ   که به   مبين اين امر نيست        G … Ǵپيمائی را باز ازسرگيرد. الاقل خود شکل  
پيمائیِ   شود. بنابراين چنانچه دور            جدا می    Gازگردشِ       gپيمائی،گردشِ       تکرارِ دور      

رارآن مورد توجه قرار دهيم، ازلحاظ صوری فقط   نظر از تک پول ـ سرمايه را صرف
صورت مصرف مولّد،        است. مصرف درآن تنها به       انباشت زائی و بيانگرِ روند ارزش

Aوسيلة   به
PmG – W        پيمائیِ   که در اين دور         ،  بيان شده و اين يگانه مصرفی است

  سرماية انفرادی مستتر است.
  

است ولذا نخستين مرحلة   W … Gيا    A – Gعبارت از   G  – Aکارگر   ازجانب
زندگی).    (وسايل A – G – W گردد، يعنی انفرادیِ وی میکه واسطةمصرف استدوران

پيمائیِِ سرمايـة انفرادی وارد              است ديگر در دور          G – Wکه عبارت از      دومين مرحله
آن مفروض بوده است،           تاده و از جانب       راه اف      وسيلة آن به     شود، ولی اين مرحله به        نمی

دار در بازار           کشیِ سرمايه    مثابه مادة قابل بهره           آنکه بتواند پيوسته به        زيرا کارگر برای           
انفرادی     از هرچيز ديگر بايد زنده باشد ولذا بايد خود را از راه مصرف  يافت شود پيش

کار   مولّد نيروی      کند. ولی خود اين مصرف، دراينجا فقط مانند شرط مصرف                         حفظ 
کارگر با مصرف  که حد است وسيلةسرمايه، مفروض شده است و بنابراين فقط تا آن به

 کاالهای    يعنی   Pmاما     کند.   می   وتجديدتوليد     حفظ کار نيروی مثابه به را خويشتن شخصی،
ديگری     مولّد چيز     مصرف    مصالحِ تغذية    از غير شوند، به می وارد پيمائیدور که در واقعی

زندگی     وسايل    تبديلِ   ر، يعنی  کارگ  فردیِ مصرف است برای ای وسيله A – Gنيستند. عمل 
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نيز بايد زندگی       نيز بايدآنجا باشد ولذا دار که سرمايه است خون وی. راست گوشت و به
دار وارد عمل شود. درواقع برای تأمين                        مثابه سرمايه     کند و مصرف نمايد تا بتواند به            

کند و بنابراين در اين             که وی نيز مانندکارگر مصرف             است  افی قدرک    اين منظور همين     
شکل از روند دورانی بيش از اين فرض نشده است وحتّا خود اين فرض هم ازلحاظ                        

يابد    ای پايان می       ولذا با نتيجه      شود  بسته می   Ǵصوری بيان نشده است، زيرا فرمول با                  
  گردد. ازدياديافته وارد عملمثابه پول ـ سرماية  تواند به که بالفاصله می

، يعنی فروش     Ẃ Ǵ –آنچه ازطرفی مستتراست. ولی Ǵ  – Ẃمستقيماً در Ẃفروش 
اينکه درپروسة مصرف وارد           برای است وکاال خريد ، يعنی G – Wاست ازجانب ديگر 

های   نظر از فروش       شود (صرف    گردد مآالً فقط ازلحاظ ارزش مصرفش خريداری می              
مصرف    کاالی مورد خريد برحسب ماهيت خود به     که است آن ن اعم ازای) و اي واسطه

پيمائیِ سرماية     طور مولّد مصرف شود. ولی اين مصرف در دور                      انفرادی رسد و يا به          
کاالی    مثابه   شود. اين محصول درواقع به               وارد نمی      است  Ẃ  آن   که محصول    انفرادی     

نَحوِ بارِزی برای مصرف غير             به  Ẃ  دور افکنده شده است.  پيمائی بهفروشی از اين دور
لی   که ما نزد مفسرينِ سيستمِ مرکانتی           همين جهت است    تخصيص داده شده است. به          

های مفصّلی     موعظه  دهد)، به را تشکيل می آن اساسِ G – W … P … Ẃ – Ǵ (که فرمول
ملّت  کند و   دار بايد فقط مانندکارگر مصرف       خوريم مبنی بر اينکه شخص سرمايه برمی

های   ملّت  طورکلّی پروسة مصرف را به       خود و به کاالهای بايست مصرف دار می سرمايه
منزلة وظيفة      مولّد را به      عکس، خود بايد مصرف          ترند واگذارد و به            که نادان      ديگری   

ها، چه ازلحاظ شکل و چه از نظر محتَوا،                 اصلیِ زندگیِ خويش بشمارد. اين موعظه               
  آورند. ياد می کليسا را به ة آباِءاغلب اندرزهای پارسايان

  
* * *  
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است از دوران و توليد و متضمن                پيمائیِ سرمايه وحدتی       دور   گفته شد،    بنابرآنچه 

اقدامات دورانی هستند،گردشِ   Ǵ – Ẃو  G – Wآنهاست. تاآنجاکه دو مرحلة  هردوی
 هائی   مثابه بخش  نانچه آنها بهرود. ولی چ شمار می کاالها به سرمايه جزئی از دوران عامِّ

تنها با محيط     با وظايف مشخّص و مراحلی از دورپيمائیِ سرمايه ملحوظ شوند،که نه                          
توليد نيز سروکار دارند،آنگاه سرمايه در درون ران بلکه بامحيطوکاالها     گردش عامِّ د

االها کمک    ک   گردش عامِّ        دهد. در مرحلة اول،             پيمائیِ ويژة خويش را انجام می              دور   
ای درآيدکه بتواند مانند سرماية بارآور (مولّد) وارد ميدان                                 چهره   کند تا سرمايه به      می 

  خوردکه سرمايه صورت اين درد می کاالها به گردد. و در مرحلة دوم، دوران عامِّ عمل
ده دور افکن      اش ميسر نيست، به       پيمائی  ، يعنی صورتی راکه با آن تجديد دور           )١(کاالئی
ارزشی     اضافهويژة خود را ازگردشِ  پيمائیِدور دهد تا سرمايه امکان میحال به  درعين

  که بر او روئيده است جدا سازد.
ترين ولذا بارِزترين و              پيمائیِ پول ـ سرمايه، ويژه            که دور      همين جهت است    به 
پديده        خصلت   ،که هدف و سببِ       است  پيمائیِ سرماية صنعتی     ایِ دور       نماترين شکل 
نَحوِ چشمگيری در      درآری و انباشت، به             ارزش، پول         ساختنِ   زا   آن: ارزش           محرک  

اينکه نخستين مرحله عبارت       فروختن) نمايش يافته است. نظر به تر منظورِگران (خريد به
                                                

همين ترتيب  " ذکر شده و به (Warenform)کاالئی  نويس مارکس"صورت يا شکل ) دراصل دست۱(
چاپ    ) آمده است. ولی در          ۱۸۸۵، هامبورگ،  (Meissner)نِرمايسنيز در چاپ اولِ جلد دوم (چاپ 

" قيدگرديده است. اين (Warenfunktion)آن "وظيفة کاالئی جای ) به۱۸۹۳دوم اين جلد (هامبورگ، 
  منظور جلوگيری از سوءتفاهم دربارة ماهيت يافته، ظاهراً به انگلس انجام وسيلة فريدريش که به تصحيح

هرحال دراين ترجمه ترجيح داده شد فرمول اصلی،که با سبک زبان                   ده است. بهکاالئیِ خود پول بو
آن   کاالئی فارسی نيز بيشتر تطبيق دارد، حفظ شود. خواننده توجه داردکه منظور از دوراَفکندن شکل

ی کاال   ريخته و نقدشدن يابیِ سرماية پيش مان کاالئی ندارد، بلکه دراينجا سا گويا پول، صفَت که نيست
 توليدشده مورد نظرِ مصنّف است.
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شودکه منشأ اجزاء سرماية مولّد از بازارِکاالهاست        وضوح ديده می است، به G – Wاز 
تجارت     دوران و       را به     داری   سرمايهپروسةتوليد بودن  مشروط طورکلّی امر، به ونيز همين

پيمائیِ پول ـ سرمايه تنها عبارت از توليدکاال نيست، فقط خود اين                    دهد. دور نشان می
آن مفروض است. اين           گيرد و وجود دوران از پيش برای                   دور از راه دوران انجام می         

مثابه صورت بدوی و خالصِ            تعلّق دارد و به       ، که به دوران          Gواقعيت خود در شکل        
امر درمورد         که اين    است، درصورتی  گردد، نهفته ريخته نمايان می ارزش ـ سرماية پيش
  کند. پيمائی مصداق پيدا نمیدو شکلِ ديگرِ دور

ريخته را     زائی از ارزشِ پيش            روکه پيوسته ارزش         پيمائیِ پول ـ سرمايه ازآن           دور   
،  بيانP … P    مانَد.  در        نمـودارِ عمومیِ سرمايـة صنعتی باقی می            در بر دارد، همواره          
وسيلة   که به   تنها مانند ارزشی      مثابه بهای عناصرِ توليدی، و بنابراين            پولیِ سرمايه فقط به

گرديده است، ظاهر       اين صورت در محاسبات دفترداری تثبيت شمارپول بيان شده و به
  شود. می

G – G     دهد     پيمائیِ سرمايـة صنعتی را تشکيل می        ای از دور        يژه  هنگامی شکل و
  ريز و با همان شکل برداشت         صورت پولِ پيش بار به وارد برای نخستين که سرماية تازه

خواه     ای به رشتة ديگر، و   شده باشد، خواه برداشت مزبور در اثر انتقال سرمايه از رشته
گرفته باشد. اين امر متضمنِ           ر انجام    وکا   کشيدن سرماية صنعتی ازکسب        درنتيجة بيرون   
ريخته،    صورت پولِ پيش      برای نخستين بار به        [ارزش اضافی]          ارزش     که اضافه    موردی است     

ارزش مزبور        شودکه اضافه     ويژه آنگاه چشمگيرتر می        اُفتَد و به کار می مثابه سرمايه به به
کار   انند سرمايه به    که از درون آن بيرون آمده است م                   ای  در رشتة ديگری غير از رشته

  افتاده باشد.
G … Ǵ مثابه    تواند به     باشد ومی   سرمايه پيمائیِ يکآخرين دور تواند نخستين يا می

کار افتاده       که تازه به      است  ای   يه  شکل سرماية کلِّ اجتماعی تلقّی شود. اين شکل سرما             
است   باشته شده صورت پول ان ای باشدکه تازه به سرِ سرمايه اينکه سخن بر از است، اعم
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گرديده تا از يک رشتة توليدی     پول بدل ای سروکار باشدکه تماماً به کهنه ويا با سرماية
  به رشتة ديگر انتقال يابد.

ها وارد است، درست           پيمائی که همواره در همة دور مثابه شکلی پول ـ سرمايه، به
آفريند، يعنی       می   ضافی]  [ارزش ا       ارزش     اضافه  که   سرمايه  خاطر آن جزئی از           اين دور را به        
ريزِ دستمزد عبارت از پرداخت نقدی است       شکل عادیِ پيشپيمايد.  می سرماية متغير،

دهان    به  سرگرفته شود، زيراکارگر دست         کوتاه از و اين روند بايد پيوسته در موعدهای
 اش  سرمايه    دار و     ـ سرمايه    صورت پول    دار بايد مستمراً به سرمايه کند. بنابراين زيست می

مانند پول ـ سرمايه، در برابرِکارگر قرارگيرد. دراينجا آنچنانکه در مورد خريد وسايل       
تواند     پذير است، پاياپای مستقيم يا غيرمستقيم نمی               کاالهای مولّد امکان  توليد و فروشِ

کاال،    صورت   بزرگترين حجم پول ـ سرمايه عمالً فقط به                که  نحوی  گيرد (يعنی به انجام
منظور برقرارساختنِ          شکل شمارپول درآيد و سرانجام پول نقد تنها به                   پول فقط به     و 

سرماية     حاصل از    [ارزش اضافی]     ارزش اضافه ديگر قسمتی از کار رود). ازسوی ها به موازنه
به    برای مصرف شخصیِ خود خرج می                  وسيلة سرمايه     متغير،  ر  امری      دا به    شود ـ  که 
صورت   کند به    که طی   بيراهی و و همواره اعم از هر راهکوچک مربوط است  بازرگانیِ

ارزش     شود. اين جزء از اضافه           خرج می    [ارزش اضافی]         ارزش     شکل پولیِ اضافه     نقدی و به
دهد. پيوسته سرماية متغير از نو             هرقدرکوچک يا بزرگ باشد تغييری در مطلب نمی                  

مثابه    به  gو   ) G  – A(   يافته  صدستمزد تخصي پرداخت برای که ای ـ سرمايه پول صورت به
ظاهر    شود،   خرج می    دار    های شخصیِ سرمايه     منظور رفع نيازمندی          که به   ارزشی    اضافه  

همچون زائدة آن،          gريخته و     مثابه ارزش ـ سرماية متغيرِ پيش            به  Gبنابراين     گردد.      می 
  گردند. شوند تا در همين شکل نيز خرج می شکل پول تثبيت می هردو ضرورتاً به

، در شکل خود متضمن   Ǵ = G + gبا نتيجة آن   G – W … P …Ẃ – Ǵ فرمول
ريختة بارورشده        که از بروز ارزش پيش خصلتی فريبنده است کاری وحاملِ يک اشتباه

روی     بر   بارورشدن ارزش بلکه     بر نه گردد. تکيه آن يعنی پول، ناشی می شکل معادل در
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گرددکه سرانجام ارزشی     شود، بر اين امر تکيه می گذاشته می صورت پولیِ اين پروسه
شود ولذا     کشيده می    صورت پول از دوران بيرون                 ريز شده است به      بيش ازآنچه پيش      

اصطالح   پذيرد. سيستم به      می  گردد افزايش       دار می که ازآن سرمايه ای حجمِ طال يا نقره
که منحصراً در دوران           تی، يعنی حرک     Ǵ   –  G –  Ẃجز بيان شکلِ غيرمعقول        ) ١( پولی  

اين    تنها به      – Ǵ    Ẃ)  ۲و    W   –  G)  ۱گيرد چيز ديگری نيست ولذا دو عملِ    انجام می
شود  خود فروخته می       درمعاملة دوم باالتر از ارزش Wگرددکه  تواند توجيه صورت می

کشيده   رون  بود ازآن بي      هنگام خريد در دوران ريخته شده ازآنچه به پولی بيش و بنابراين
صورت شکل منحصر تثبيت      به    G – W … P …Ẃ – Ǵکه     آنگاه    عکس  شود.  به    می 
کاال،    تنهاگردشِ     که درآن نه       گيرد   لی قرار می      ترِ مرکانتی     گردد، پاية سيستمِ پيشرفته  می

  رسد. نظر می مثابه عنصر الزم به بلکه توليدکاالها نيز به
آن، تازمانی  وتفسيرِ پندارآميزِ مربوط بهG – W … P …Ẃ – Ǵ آورِِ  خصلت وهم

طور قطع تثبيت نشده و از حالت سياليت و نوگردی                     ماندکه شکل مزبور به         باقی می   
مثابه يکی از صُورِ       که اين شکل نه به      مستمر خارج نشده است، و بنابراين تا هنگامی                  

اش  دهندهخصلت فريب تلقّی نگرديده است، دورپيمائی بلکه مانند صورت منحصرِآن
  دهندة صُورِ ديگر است. خود نشان خودیِ مانَد. ولی اين شکل به جای می به

  

داریِ روند توليد را از پيش مفروض      اوالً تمامِ اين دورپيمائی خود صفَت سرمايه
که ملزومِ آن است، پاية اين               دارد، ولذا همين روند توليد با وضعِ اجتماعیِ خاصّی              می

Aمساوی با        G – W   دهد.    دورپيمائی را تشکيل می        
Pm  G – W       است،  ولیG – A 

توليد ازلحاظ اينکه جزئی از سرماية مولّد                    است و بنابراين وسايل کارگرِ مزدور مستلزمِ
شمار  به مثابه تابعی از سرمايه          زائی و روند توليد، نيز به              هستند، ولذا روندکار و ارزش                

  روند. می
                                                

  Monetärsystem , System monétaire ـ  ١
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شکل پولی، عيناً مانند صورت         تکرار شود، آنگاه رجعت به   G … Ǵثانياً چنانچه 
جا بازکند.       Pشود تا برای       ناپديد می        G – Wرسد.    نظر می   گذرا به      پولیِ مرحلة اول،      

خود همچون      نيز   پول    صورت به آن مداوم برگشت همچنين ريزِ پول و پيش تکرارِ پيوستة
  کند. گذرائی از دورپيمائی نمود می ظاتلح

  ثالثاً:
    …G – W … P … Ẃ – Ǵ .  G – W … P … Ẃ – Ǵ .  G – W … P وغيره 
  

شود،  ، نمودار می  P … W – G .  G – W … Pاز همان دومين تکرارِ دورپيمائی، دور 
های   ومِ دورپيمائی   سان عم انجام رسيده باشد. بدين به Gپيش ازآنکه دومين دورپيمائیِ 

 G – Wمورد توجه قراردادکه           نَحوی به P … Ẃ – G – W … Pشکل  توان با را می بعدی
گذرائی برای دورپيمائیِ پيوسته مکررِ                  مرحلة اولِ نخستين دور، فقط اقدامِ تدارکیِ                     

نيز درمورد هر سرماية صنعتی                   سرماية مولّد به       بار         شمارآيد. عمالً  نخستين  که برای 
  پذيرد. اُفتَد، جريان بر همين نَهج وقوع می کار می شکل سرماية نقدی به به

انجام رسيده باشد، نخستين دور             به Pازآنکه دومين دورپيمائیِ  ديگر پيشازسوی
Ẃ – Ǵ .  G – W … P … Ẃ شدة آن  (يا کوتاه Ẃ Ẃ –يعنی ،(     دورِکاالـ سرمايه، طی

سان  دارد و نيز بدين           بر   را در      ديگر    شکل  بتدا دو    ا   سان شکل اول، از        است. بدين      شده 
ارزشیِ متجلّی در شکل                                 بلکه همچون بيان شکل پولی، نه چون بيان ارزشیِ ساده 

  گردد. معادل، يعنی پول، ناپديد می
  

که برای نخستين بـار دورِ             واردی را در نظـرگيريم              در پايان، سرمايـة منفرد تازه              
G – W … P … Ẃ – Ǵ      سان   پيمايد. بدين      می راG – W         مرحلة تدارکی، پيش      درآمد

گذراند. بنابراين مرحلة               که سرماية منفرد مزبور از سر می             نخستين روند توليدی است        
G – W ری نيست، بلکه بهاز پيش مقر توليد است    ،  شرط ندوکه اين مرحله          عکس، ر

امر فقط درمورد سرماية منفرد              ی اين  سازد. ول     يا آن را مشروط می کند و را تحميل می
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از دورپيمائیِ پول ـ        عامِّ دورپيمائی درمورد سرماية صنعتی عبارت کند. شکل صدق می
داری از پيش مفروض باشد       که شيوة توليد سرمايه است سرمايه است، و اين درصورتی

-سرمايه   گيردکه خود ملزومِ توليد           ئی انجام     ولذا دورپيمائی در درون وضع اجتماعی                   

  داری است.
است،   گرفته شده    مثابه اصلی مقدم، ازپيش مسلّم        داری به توليد سرمايه پس پروسة

و چنانچه اين حکم درمورد نخستين دورپيمائیِ پول ـ سرماية يک سرماية صنعتیِ تازه    
کاراُفتاده صدق نکند درخارج از اين مورد صادق است. استمرارِ وجود اين روند                                         به 

  است.P … P  يد وابسته به دورپيمائیِ مستمرِّ  تول

Aاين پيشينة مسلّم، خود درنخستين مرحله، يعنی در     
Pm  G – W     شود  ، ظاهر می

                   زدور است و ازسوی ديگر                  زيرا ازسوئی مرحلة مزبور مستلزم وجودطبقة کارگرِ م
است برای فروشندة      G – Wتوليد   خريدارِ وسايل آنچه درمرحلة اول برای که بدان سبب
کاال ـ سرمايه ولذا خودکاال را از پيش                   ، وجودẂ     است و بنابراين        Ẃ – Ǵآن وسايل 

سرماية مولّد (بارآور) مفروض                 مثابه تابعی از       داری، يعنی به        مانند نتيجة توليد سرمايه       
  دارد. می

  
  

•  
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  فصل دوم

  

  )١(ور)پيمائیِ سرماية مولّد (بارآدور

  
  

  
  ]محصول اضافی= محصول  اضافه ،کارِ اضافی= کار  اضافه، ارزش اضافی= ارزش  اضافه[

  

  قرار است: پيمائیِ سرماية مولّد (بارآور) بديندورفرمولِ عامِّ 
  

P … Ẃ – Ǵ – W … P 

معنای   (بارآور) ولذا به             مولّد    تجديد اَدواری وظيفة سرماية معنای به پيمائیاين دور
مثابه پروسة تجديد        به   معنای روند توليد سرمايه          ديگرسخن به    جديد توليد است، يا به       ت 

تنها توليد، بلکه تجديد توليد اَدواری                  اَفزائی است. يعنی نه          توليد در ارتباط با ارزش              
که سرماية صنعتی در شکلِ مولّد (بارآور)     است ای ارزش است و نمايشگرِ وظيفه اضافه

دهدکه     نَحوی انجام می        اَدواراً مکرر به            صورت   بار، بلکه به      برای يک      خود، نه فقط     
که، (در برخی         است  گرديده است. ممکن   وسيلة نقطة انجام معين آن خود به گيریِازسر

در همان     Ẃگذاریِ سرماية صنعتی)، جزئی از               های سرمايه     موارد، در بعضی از رشته            
مثابه وسيلة توليد مستقيماً        آمده است، دوباره به            که ازآن مانندکاال بيرون    پروسة کاری

                                                
)، باهم  درمقابلِ   سرماية مولّددرکنارِ ( سرماية بارآور)(کوشش شده است اصطالحِ  ) دراين ترجمه۱(

ر است   کار رود و اين بدان منظو              به   Produktives Kapitalيا      Capital productifاصطالحِ اروپائیِ 
 ) جانشينِ مفهومِ رايج (مولّد) گردد.جديد (بارآوررفته اصطالحِ  که رفته 
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آن به پولِ واقعی يا عالمت پولی، احتراز                    واردگردد. از اين راه تنها از استحالة ارزش              
  دست  صورت شمارپول بيان مستقلّی به          ديگرسخن، اين دگرسانی فقط به  شود، يا به می
هائی وجود دارندکه در             رزش   شود. پس ا     آورد. اين جزِء ارزشی واردگردش نمی               می

ندوران داخل درپروسة شوند ولی توليد وارد می رواست درمورد جزئی          نيستند. چنين     د
به      که سرمايه   Ẃ از    ز اضافه           دار  مصرف   صورت جنسی به      محصول به    عنوان قسمتی ا
 اهميت هستند و دست باال       داری بی  رساند. معذلک اين قبيل موارد در توليد سرمايه می

  آيند. حساب می درکشاورزی به
  کند: در مطالعة اين شکل فوراً دو چيز جلب نظر می

، گردشِ پول ـ سرمايه را روندG … Ǵ                که در شکلِ نخست يعنی    اوالً درحالی
 G – Wای ميان دو مرحلة آن،             کند و فقط مانند واسطه        ، قطع می     Pتوليد، يعنی وظيفة 

کنونی، مجموعِ روندگردشِ سرماية                د، در شکلِ مورد بحث  شو می گر جِلوِه Ẃ – Ǵو 
   رانی است                    صنعتی و حرکتومرحلة د که فقط انقطاعی را تشکيل          کامل آن در درون

گيرد،    مثابه واسطی ميان دو سوی سرماية مولّد (بارآور) قرار می                            دهد ولذا تنها به        می 
گشايد وآن      پيمائی را می      لّد دور    عنوان نخستين سرماية مو         که به   يعنی ميان آن سری       

آن   صورت ازسرگيریِ        همان شکل ولذا به        منزلة آخرين سرماية مولّد به             که به   انتهائی   
معنای خاصّّ، فقط مانند واسط تجديد توليدی نمودار                  بندد. دوران به پيمائی را میدور
  شود و از راه اين نوگردی استمرار دارد. گرددکه اَدواراً نو می می

پيمائیِ   يابدکه در نقطة مقابلِ شکلِ دور            ثانياً مجموعِ دوران در شکلی نمايش می 
نظر از مقدار ارزشی، شکل دوران درآنجا چنين بود:                         پول ـ سرمايه قرار دارد. صرف     

(G – W. W – G) G – W – G                        ولی در اينجا شکل مزبور، باز صرف نظر از مقدار
گردشِ سادة      يعنی دارای شکل         W   –  (W – G. G – W) W – Gارزشی، چنين است:        

  کاالئی است.
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 I.  ساده تجديد توليد  
  
  ندودواً رب– W Ẃ – Ǵ ِدو سر را،که ميان P … P ران درمحيطوگيرد،    انجام می     د

  دهيم. مورد بررسی قرار می
وظيفة    .  Ẃ = W + w = P + w نقطة عزيمت اين دوران، کاال ـ سرمايه است:                    

که   ئی   Pدهی به ارزش ـ سرمايه =            ، (که عبارت است از سامان            Ẃ – Ǵکاال ـ سرماية 
نند جزئی ازکاالی                                 ما و اکنون  بيده است  وجود دارد، و            Wدرکاال ـ سرمايه خوا

صورت جزِء ترکيبیِ        که نيز اکنون به       ارزشِ محتَوی درآن          رسانیِ اضافه همچنين سامان
پيمائی مورد     هستی يافته است)، در نخستين شکلِ دور               wرزشِ    همان تودة کاالئی با ا 

رانومين مرحلة دشده را    گسيخته  بررسی قرارگرفته است. ولی درآنجا وظيفة مزبور دو
پيمائیِ تام بود. دراينجا، همين وظيفه، دومين مرحلة            داد و مرحلة انجامِ دور تشکيل می

پايان     Gپيمائیِ اول با        دهد. دور       را تشکيل می    پيمائی ولی نخستين مرحلة دوران              دور   
تواند     مثابه پول ـ سرمايه از نو می           بدوی به     Gبدوی عيناً مانندǴ        اينکه    يابد و نظر به      می 

ارزش)      (اضافه       gو       Gدومين دور را بگشايد، آنگاه الزم نبود دورتر رفته ببينيم آيا         
        که در درونǴ        های متفاوتی اختيار         دهند يا راه       راه ادامه می         ههستند همراه يکديکر ب

کنيم، آنگاه      پيمائی را در تکرارش دنبال               کنند. البته اگر قرار بود ما نخستين دور                   می 
پيمائیِ سرماية مولّد        که سخن برسرِ دور       گرديد. ولی اکنون            چنين بررسی ضرور می       

خستين دورپيمائیِ سرماية        گردد، زيرا تعيين ن       (بارآور) است اين نکته بايد حل وتصفيه
 Ǵ   –  Ẃکه درآن،       است  جهت الزم      مولّد خود با اين مطلب وابستگی دارد و نيز ازآن                      

گردد. مسئلة       تکميل   G – Wوسيلة    شود و بايد به      گر می   مثابه مرحلة دورانی جِلوِه             به 
نوط به   اينکه آيا فرمول، نمايشگرِ تجديد توليد ساده يا تجديد توليدگسترده است، م                             

که دراين باره اتخاذ              پيمائی برحسبِ تصميمی      گردد. خصلت دور          حلِّ اين نکته می      
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  کند. شود، تغيير می می
دواً تجديدتوليدمولّد سادة سرماية ب (ربارآو)                 ه قراردهيم و همچنانکهرا موردتوج

شِ اول فرض نموديم همة شرايط را يکسان و فروش وخريدکاالهارا بنا بر ارز       درفصل
ارزش، داخل در مصرف شخصیِ               خود مفروض بگيريم. بنا بر اين فرض، تمامِ اضافه                    

به پول انجام يافت، آن             Ẃکاال ـ سرماية        اينکه تحولِ     محض   . به  گردد    دار می     سرمايه  
پيمائیِ سرماية صنعتی را ادامه           که نمايندة ارزش ـ سرمايه است دور            جزئی از مبلغِ پول

  صورت طال درآمده، واردگردشِ عامِّ                    که به ارزشی يعنی اضافهدهد. قسمت ديگر،  می
دار است، ولی درخارج از حيطة           گردش پول ناشی از سرمايه گردد. اگرچه کاالئی می

  گيرد. دوران سرماية انفرادیِ وی قرار می
فوند نخ     ۱۰۰۰۰ما عبارت بود از           Ẃايم کاال ـ سرماية         که ذکر کرده       در مثالی    

مثابه    آن ارزش ـ سرماية مولّد است و به      ليرةاسترلينگ ۴۲۲ليرةاسترلينگ.  ۵۰۰ارزش به
دهد،    شروع شده ادامه می   Ẃوسيلة  فوند نخ، دوران سرمايه را که به ۸۴۴۰شکلِ پولی 

فوند نخ و جزِء       ۱۵۶۰ليرةاسترلينگی، يعنی صورت پولیِ            ۷۸ارزشِ      که اضافه   درحالی
  ای را در درون            شود و راه جداگانه           ن دوران خارج می          اضافیِ محصول ـ کاال، از اي            

  کند. گردش عامِّ کاالها طی می

  W          –      –           G             W  
A
Pm  

 Ẃ        +          –      Ǵ         + 
  w                              g        – … w 

 
g – w                  ط پول انجام          سرمايه   که    عبارت از يک سلسله خريدهائی استدار توس

کاالهای حقيقی و خواه در برابرِ خدمات، برای شخصيت                            دهد و خواه در قبالِ            می 
های   زمان     پراکنده ودر     صورت خريدها به کند. اين اش خرج می ارجمند خود وخانواده

جاری     منظورِ مصرف     پولی به     ذخيرة ورتص به گاه سان پول شوند. بدين مختلف واقع می
که پول ازگردش خود بازايستد، ناچار                    گنج، زيرا درصورتی   شکل وجود دارد وگاه به
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ای   گنجينه  مثابه وسيلة دوران،که شاملِ شکلِ              اش به    آيد. وظيفه       گنج درمی     صورت   به 
شود. پول     می، وارد ن       Gآن،     شکلِ پولیِ   به   گردد، درگردشِ سرمايه     آن نيز می گذرای 

  خرج شده است. ريز نشده، بلکه پيش
  ريخته تماماً از يکی از مراحل خود به                 که همواره سرماية پيش         ايم   کرده    ما فرض   

 مولّد    مجموعِ ارزشِ سرماية            Pـ کاالی      گذرد، دراينجا نيز محصول             مرحلة ديگر می     

ارزشی     انضمامِ اضافه      هدارد ب       بر ليرةاسترلينگ در P = ۴۲۲ از است (بارآور) راکه عبارت
ـ   ليرةاسترلينگ. در مثال ما که محصول               ۷۸وجودآمده است =          که طیِّ روند توليد به        

فوند نخ وجود دارد و يا اگر آن را                    ۱۵۶۰شکل  ارزش به پذير است، اضافه کاال تقسيم
عکس   است. اما به       اونس نخ موجود    ۲۹۶/۲شکل  کنيم به نسبت يک فوند نخ حساب به

آن    ترکيبِ ارزشیِ       ليرة استرلينگ و      ۵۰۰قيمت ـ کاال مثالً ماشينی باشد به  محصولاگر 
ليرةاسترلينگ اضافه        ۷۸نيز مانند نخ باشد، اگرچه يک جزِء ارزشیِ اين ماشين برابر با  

توان بدون آنکه          ليره فقط در تمامِ ماشين وجود دارد و نمی           ۷۸ارزش است، ولی اين  
آن را منهدم ساخت آن را به ارزش ـ            مصرف سان ارزش رد و بدينک تکّه ماشين را تکّه

توانند     طور ذهنی می      ارزش تقسيم نمود. لذا دو بخشِ ارزشی فقط به                     سرمايه و اضافه     
، آنچنانکه       Ẃ  مستقلِّ کاالی      همچون عناصر صورت اجزاِء پيکرِکاال نمايش يابند، نه به

دهد. درمورد         فوند را تشکيل می       ۱۰۰۰۰هر فوند نخ جزِء قابل تفکيک و مستقلّی از            
بتواند     gطورکامل فروخته شود تاآنکه        کاال ـ سرمايه يعنی ماشين، به کاال، اول بايدکلِّ

فوند نخ  بفروشد، آنگاه          ۸۴۴۰دار     واردگردشِ ويژة خودگردد. بالعکس اگر سرمايه              
ارزش درشکل        فه از اضا     ای جداگانهکامالً  مانده نمايشگرِگردشِ فوند باقی ۱۵۶۰فروش

W   )۱۵۶۰      (فوند نخ g – )۷۸        = (ليرةاسترلينگW                 (وسايل مصرفی) خواهد بود. ولی
پذير    قدر در هر يک از اجزاِء محصول نمايش                   فوند نخ همان      ۱۰۰۰۰عناصر ارزشیِ     

دهد آن     فوند نخ امکان می        ۱۰۰۰۰کلّ   کلّ. همچنانکه محصول       هستندکه درمحصول      
ليرةاسترلينگ، به ارزش ـ            ۳۷۲  ارزش  فوند نخ به C (۷۴۴۰ارزش ـ سرماية ثابت (  را به
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 m  (۱۵۶۰ارزش (      ليرةاسترلينگ و اضافه        ۵۰ارزش     فوند نخ به ۱۰۰۰) Vسرماية متغير (
است هر فوند نخ را        سان ممکن   کنيم، بدان      ليرةاسترلينگ، تقسيم       ۷۸ارزش      فوند نخ به    

اونس      V    =۶۰۰ /۱پنس،    ۸/ ۹۲۸ ارزش بهاونس نخ  C= ۹۰۴/۱۱   کرد: نيز چنين تقسيم
-پنس. همچنين سرمايه    ۸۷۲/۱ارزش  بهاونس نخ  m = ۴۹۸/۲پنس،  ۲۰۰/۱ارزش بهنخ 

ارزشی راکه در هر يک      فوند نخ، عناصرِ اضافه ۱۰۰۰۰تواند با فروشِ تدريجیِ  دار می
تدريج     کند و از اين راه به            های فروشِ متوالی وجود دارد تدريجاً مصرف                        از بخش   
  سامان برساند. را به C + V مجموع 

فروش    فوند نخ به     ۱۰۰۰۰داردکه تمامِ     بر را نيز در فرض طريقه عمل اين ولی اين
جبران     Vو     Cفوند نخ ارزش        ۸۴۴۰که از راه فروش  رود و همچنين متضمن آن است

  ).۲گردد. (کتاب اول، فصل نهم،  
و نيز   جا دارد Ẃکه در  ای ارزش ـ سرمايه Ǵ  – Ẃوسيلة عملِ  هرجهت، به ولی به

 آورند يعنی مبالغ پولی دارای   دست می پذيری به يک زندگیِ تفکيک ارزش، هر اضافه

است   ارزش      برگشتة    ، شکلِ واقعاً  gمانند  Gمورد،  هردو گردند. در متمايزی می زندگیِ
ی بيانی    شود و درآن حالت تنها دارا               کاال نموده می       مثابه قيمت    فقط به     Ẃکه بدواً در  

  ذهنی است.
W – g – W   مرحلة آن       نخستين   که  است  سادةکاالئی       گردشِ از يکعبارتw – g 

رانوکاال ـ سرمايه  در د– Ǵ   Ẃعکس،   پيمائیِ سرمايه، فرو رفته است. به  ، ولذا در دور
 g – wآن  مرحلة مکمل

مايه   سر   پيمائیِ  کاالها، از دور     عمومیِ مثابه منزلی ازگردش ، به)١(
ـ سرمايه و اضافه      گردشِ ارزش ،يعنی wو Wگردد. دوران اُفتَد وازآن جدا می بيرون می

  آيد: دست می به ازاينجا نتايج زيرين شود. منشعب می Ǵبه  Ẃاز تغييرشکل  ارزش، پس 

                                                
نويس مارکس  های بعدی از روی دست آمده بود که در چاپ w – gهای اول و دوم  ) در چاپ۱(

 صورت متن اصالح شده است. به
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سامان   به  ،    Ẃ = Ẃ – Ǵ – (G + g)درنتيجة عملِ  ـ سرمايه کاال  که اوالً: از هنگامی
متحد بوده  Ẃ – Ǵارزش،که تا آن موقع در  د، حرکات ارزش ـ سرمايه و اضافهرس می

پس   گردند زيرا ازاين         می پذير شدند، تفکيک می ای حمل وسيلة تودة کاالئیِ يگانه و به
  مثابه مبالغ پولی، دارای اَشکالِ مستقلّی هستند. آنها به هردوی

خرج شود،  دار عنوان درآمد سرمايه به  gثانياً: چنانچه اين تجزيه وقوع يابد، يعنی 
آن   که دورپيمائی برای          ایِ ارزش ـ سرمايه به راهی              مثابه شکلِ وظيفه     به   Gکه   درحالی    

درارتباط با اعمال بعدی    Ẃ – Ǵدهد، آنگاه عملِ نخست يعنی  است، ادامه معين نموده
شود،   پذير می    نمايش  ، هستند، مانند دوگردشِ متمايز               g – wو    G – Wکه عبارت از        

گردشِ  ، که هردو ازلحاظ شکل عمومی به w – g – wو  W –  G –  Wصورت  يعنی به
  کاالها تعلّق دارند. عادیِ

ارزشیِ      اجزاءِ    تقسيم، غيرقابل درموردکاالهای که است جاری اين وانگهی، عمل بر
به                       لباً  غا لندن  ختمانیِ  نجام      صور  آن ذهناً تفکيک شوند.مثالً در صنعت سا ا نسيه  ت 

هائی    قسط  شود، متصدیِ ساختمان برحسب مراحل مختلفه پيشرفت بنای خانه پيش            می
مراحل هنوز خانه نيست، بلکه فقط جزِء واقعاً موجود           يک ازاين کند. هيچ دريافت می

رغم واقعيت خود فقط يک    که درحال ساختمان است ولذا علی ای است از خانة آينده
اندازة کافی واقعيت            دهد، ولی با اين وصف به           خانه را تشکيل می      جزِء ذهنی از تمامِ         

آنچه بعداً     کنيد به   های مکرری پرداخت. (نگاه                قسط  اعتماد آن پيش       داردکه بتوان به          
  ضمن فصل دوازدهم خواهدآمد.)

باهم هستند،     Gو   W  ارزش،که هنوز در ثالثاً: اگرحرکات ارزش ـ سرمايه واضافه
صورت درآمد        ارزش به      که جزئی از اضافه        نحوی   ر جدا شوند (به     فقط قسماً از يکديگ    

ارزش ـ سرمايه،         درخود     نيابد،آنگاه وقوع آنها بين جدائیِ وجه هيچ به يا باشد) خرج نشده
درمثال ما      کند.    آن، تغييری بروز می          کامل   اش و پيش از انجامِ   پيمائیحتّا در درون دور

مثالً با     G – Wاگر عملِ      ليرة استرلينگ بود. حال  ۴۲۲ارزش ـ سرماية بارآور، برابر با 
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پيمائی را    ليرةاسترلينگ ادامه يابد، آنگاه سرماية مزبورآخرين مراتبِ دور            ۵۰۰يا  ۴۸۰
گذشته است طی خواهد نمود.          ليرةاسترلينگ بزرگتر از ارزشِ               ۷۸يا   ۵۸که   با ارزشی    

  سرمايه بستگی داشته باشد.  زمان ترکيبِ ارزشیِ است با تغييرِ هم اين امر ممکن
Ẃ – Ǵ           ران و مرحلة نهائیِ دورومين مرحلة ددو  ،(G …Ǵ) I   ،       پيمائیِ   در دور

دهد. بنابراين،         می    را تشکيل کاالئی گردشِ مرحلة اولِ ما، مرحلة دوم دور و مورد بحث
گردد. ولی  تکميل  Ǵ – Ẃبايد با    Ẃ – Ǵگيرد،   تاآنجاکه دوران مورد توجه قرار می

Ẃ – Ǵ ارزش نه ندودراينجا وظيفة را (که اَفزائی تنها اکنون ر P ،     لاست) پشت     مرحلةاو
سامان رسانده است. بنابراين               کاال ـ محصول را نيز به          سرگذاشته بلکه نتيجة آن يعنی        

ارزش ـ سرماية      ،که نمايشگرِ  کاالـ محصول  يابیِ اَفزائیِ سرمايه ونيز سامان ارزش  پروسة
  پذيرد. پايان می Ẃ – Ǵافزوده است، با  ارزش

کامالً    g – wکه   ايم   کرده    سان ما تجديد توليد ساده، يعنی موردی را فرض                    بدين  
، از    W – G  –  W مانندw – g – w   اينکه هر دو دوران،           شود. نظر به جدا می G – Wاز 

ند (وبنابراين هيچگونه تفاوت ارزشی                 کاالئی تعلّق دار  گردش حيث شکل عام خود به
آسانی چنين پنداشت  توان مانند اقتصاد عاميانه به دهند)، می ميان دو سرِ خود نشان نمی

های مصرفی      ازتوليد سادةکاالها، توليد ارزش           داری عبارت گويا روند توليد سرمايه که
اقتصاد     زآنچنانکه درکه برای نوعِ معينی از مصرف تخصيص داده شده است و ني است

آنها با     ساختنِ منظورِ جانشين     دار فقط به      شود،کاالهائی هستندکه سرمايه    عاميانه بيان می
  نمايد. کند و يا بدان مقصود مبادله می دارِ ديگر توليد می کاالهای مصرف

W کاالـ سرمايه وارد ميدان میتمامِ پروسه،که عبارت     از ابتدا مانند شود و هدف
دار، با نموِّ        که مصرف سرمايه      نيست آن تنها نافیِ اَفزائی) است، نه گرشدن (ارزشاز توان

درستی متضمنِ چنين      مقدار ارزش (ولذا نيز با نموِّ سرمايه)، افزايش يابد، بلکه خود به        
  افزايشی است.

(يا    wدهد،کاالی توليدشدة            دار انجام می        که درآمد سرمايه         درواقع درگردشی          
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خوردکه      اين درد می       کند)، تنها به      که ذهناً با آن تطبيق می      Ẃ  ـ محصولجزئی ازکاال 
خصوصیِ   مصرف   گرددکه     ازکاالهائی بدل سلسله يک پول به اين وسيلة بدواً نقد شود وبه

رويدادکوچک را ازنظر دور داشت                 دراينجا نبايد اين کند. ولی دار را تأمين می سرمايه
کار است     دار مفت تمام شده، تجسمِ اضافه    ه برای سرمايهک است کاالئی ـ ارزش   wکه 
گذارد. پس        قدم به صحنه می     Ẃکاال ـ سرماية       همين سبب از ابتدا مانند جزئی از          و به
وارد در روند است          که ای پيمائیِ ارزش ـ سرمايهعلّت وجودیِ خود به دور به بنا wاين 

گردد، آنگاه        نَحوی مختل    وقفه شود و يا به      وابستگی دارد. و اگر اين دورپيمائی دچارِ
حال موجبِ      رود، بلکه درعين         کلّی از بين می      شود و يا به     محدود می     wتنها مصرف     نه 

گردند. در       wشودکه بايد جانشين        کاالهائی می      آن سلسله    همين اختالالت در فروشِ           
امکان فروش پيدا   Ẃرسد ويا فقط برای قسمتی از  سامان نمی به Ẃ – Ǵموردی نيز که 

  آيد. شود، همين وضع پيش می می
دوران       هنگامی در      تا   دار، تنها    سرمايه گردشِ درآمد مثابه ، به w – g – wکه  ديديم

که جزئی از سرمايه در  است، يعنی تا زمانی Ẃئی از  که جزِء ارزشی سرمايه وارد است
وسيلة   جزء به     اينکه اين     محض  به   ولید. آي می شمار آن به ایِ ـ سرمايه کاال ایِ شکل وظيفه

g – w  ِکامل  ولذا در شکلw – g – w سرماية  ، استقالل پيدا می ِکند، ديگر درحرکت
بنابراين     است.    گرفته   جا سرچشمه   شود، اگرچه از همين دار وارد نمی ريختة سرمايه پيش

سرمايه متضمنِ    حرکت سرمايه بستگی داردکه حيات               جزِء مزبور فقط از اين لحاظ به  
  دار است. وسيلة سرمايه به ارزش دار وآن نيز مشروط به مصرف اضافه وجود سرمايه

کند.   کاال عمل می     المثَل نخ است، تنها همچون         که فی   Ẃدرون دوران عام،                در  
که   ای   کاال ـ سرمايه، يعنی با چهره             عنوان    گردشِ سرمايه، به        مثابه يکی از منازلِ         ولی به 

پس از فروشِ کند.  اَفکَنَد، عمل می دور می گيرد وگاه به خود می گاه به زش ـ سرمايهار
است خارج       آن     که محصول    ای   نخ به بازرگان، نخ مزبور از روند دورپيمائیِ سرمايه                          

مانـد.     دوران عام باقی می           محيط    کاال همچنان در          مثابه   وجود به       اين    شود، ولی با      می 
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 های دورپيمائیِ خودمختار          از منزلگاه آنکه ديگر يکی رغم قدارکاال، علیگردشِ اين م

ومنطقیِ مقدار       استحالة واقعی       يابد. بنابراين  دهد، ادامه می نمی تشکيل را سرماية ريسنده
  است، يعنی     درون دوران فروريخته                به  W – Gوسيلة معاملة      به دار     که سرمايه     کاالئی   

  ای   کلّی از استحاله      تواند ازلحاظ زمانی و مکانی به    يرة مصرف، میآن به دا گذارِ نهائیِ
کند، جدا باشد.        سرمايـة تجاریِ وی عمل می          مثابه    آن همين مقدارکاال به             که ضمن 

انجام رسيده است بايد در محيط عام نيز       سرمايه بهگردشِ  که درمورد ای همان استحاله
  وقوع يابد.

ائیِ سرماية صنعتیِ ديگری وارد شود، باز تغييری در                   پيم چنانچه نخ از نو در دور
 های  پيمائی  آميزیِ دور       شود. دوران عام، همچنانکه شامل درهم                  اين مسئله حاصل نمی 

دوران      گردد،     های انفرادی می         اجزاِء خودمختارِ سرماية اجتماعی، يعنی جميعِ سرمايه           
انفرادی       اند ويا درعرصة مصرف          خته نشدهبازار ري مثابه سرمايه به نيزکه به را هائی ارزش

  گيرد. شوند، در بر می وارد می
را نزديکتر مورد بررسی قرار دهيم، آنگاه                     Ǵ = G + gکه ما دوران         درصورتی    
  لحاظ    که جزئی از دوران عام است، و ازآن                     جهت  سرمايه، ازآن  پيمائیِرابطة ميان دور

،  Gگردد.      دهـد، عيان می       ودمختار را تشکيل می       پيمائیِ خ   هائی از يک دور         که حلقه  
مثابه درآمد خرج شده          ، به   gدهد.     پيمائیِ سرمايه ادامه می         مثابه پول ـ سرمايه به دور      به
)g – wمی عام رانود تنها جزئی     اُفتَد.    پيمائیِ سرمايـه بيرون می        شود و از دور   ) ،  وارد

اُفتَد.    کار می    مثابه پول ـ سرماية الحاقی به            که به  شود  پيمائیِ سرمايه می     از آن وارد دور            
 کند. هدف اين دوران عبارت از                 پول فقـط مانند مسکوک عمـل می              w – g – wدر 

که   است  اقتصاد عاميانه اين          [کودنی]      نمايشگرِ بالدت     دار است.       مصرف شخصیِ سرمايه    
 ارزش ـ محصول      از     جزئی   گردش    سرمايه ــ يعنی    پيمائیِ  اين دوران غيروارد در دور                   

پيمائیِ سرمايه     عنوان صفَت مميزة دور          شود ــ به   صورت درآمد مصرف می            راکه به    
  کند. قَلَمداد می
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، (يعنی      ) G = P(   است  P  با که برابر Gـ سرماية  ، ارزش )G – Wدومين مرحله ( در
ية صنعتی را آغاز      پيمائیِ سرما   که اينک دور       مساوی با ارزش سرماية بارآوری است                   

که در مرحلة       ئی  ارزش، ولذا با همان مقدار ارزشی                    کند)، دوباره خالی از اضافه                 می 
که   رغمِ تفاوتی      شود. علی    دارا بود ظاهر می           G – Wپيمائیِ پول ـ سرمايه       دور    نخستينِ

ـ سرمايه تبديل شده       کاال   که اکنون به      ای   وجودآمده، وظيفة پول ـ سرمايه               در جاها به     
  . Aو  Pm کار، به  توليد و نيروی  گشتن به وسايل است، يعنی مبدل همان است

  

،   ) Ẃ – Ǵـ سرمايه ( ، ارزش ـ سرمايه، در وظيفةکاال w – gزمان با  سان، هم بدين

Aآن   درگذشته است و اينک وارد مرحلة مکمل W – Gازمرحلة 
Pm G – W  شود.   می

Aاست از  مِّ آن عبارتگردش تا بنابراين
Pm W – G – W .  

  
،که درقالب    ئی مانند شکلِ بدوی کاالـ  پول)،  G … Ǵپيمائیِدور(  I: درحالت اوالً

گردد، وارد شده بود، ولی دراينجا پول ـ کاال از ابتدا                    ريز می آن ارزش ـ سرمايه پيش 
مرحلة دوران        ـ سرمايه طیِّ نخستين     کاال  شودکه می مبلغِ پولی وارد عمل مانند جزئی از

)Ẃ – Ǵ        ل بهر            ) در قالب آن مستحيل شده است، و لذا از اومثابه استحالة سرماية بارآو
 )P         ِآيد.    ميدان می     شکل پول درآمده است، به            به   کاال ـ محصول      ) ، که درنتيجة فروش

ارزش ـ سرمايه وجود داردکه بدوی      پس دراينجا پول ـ سرمايه از ابتدا مانند شکلی از
 G –Wمرحلة   که است ترک مجدد شکل پولی ندارد، زيرا فقط با نهائی نيست ونيز جنبة

 که  هم   G –Wآن جزئی از       گردد. بنابراين  تکميل W – Gتواند با مرحلة انجامیِ خود  می
وسيلة   کندکه به    نمی   ای جِلوِه ساده ريختة پيش است، ديگر مانند پولِ G – Aحال  درعين

ارزش     فوند نخ، به      ۱۰۰۰همان ريزِ ازپيش شود، بلکه عبارت خريداری می کار آن نيروی
کار را تشکيل       ليرةاسترلينگ است،که جزئی از ارزش ـ کاالهای آفريدة نيروی                              ۵۰
کارگر     که دراينجا برای         پولی گردد. می ريز پيش کار نيروی ازاِء پول به درقالب دهد و می
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  است از جزِء ارزشیِ          ای    شده    معادلِ دگرسان        از شکل   شود تنهـا عبارت       ز می ريـ   پيش 
که   است  اکنون دليلی برآن          و اين خود هم       که خود وی توليد نموده است.                 هائی  کاال  

  از جانشين     وجه تنها عبارت        هيچ  است، به    G – Aبه   که مربوط    حدی ، تاآن G –Wمعاملة 
شکلِ مصرفی نيست، بلکه متضمنِ         در برابرِکاالئی به           صورت نقدی     کاالئی به      ساختنِ 

  کاالئی هستند.  که مستقل از نفسِ دوران عامِّ  عناصرِ ديگری است
 Ǵشکل دگرسان شدة  مانندẂ گذشتة   شودکه خود محصولِ عملِ        گر می  جِلوِهP 

کارِگذشته نمايش       پولیِ   مثابه بيان     به  Ẃيعنی روندتوليداست. بنابراين مجموع مبلغِ پولیِ  
ريسندگی      روند     محصولِ    که  ليرةاسترلينگ      ۵۰۰= نخ فوند ۱۰۰۰۰ما يعنی يابد. درمثال می

که خود برابر با          است  Cريخته    فوند نخ ازآن مساویِ سرماية ثابت پيش                  ۷۴۴۰است،   
 V   =  ۵۰  ريخته   پيش   سرماية متغيرِ       =     ازآن      فوند نخ ديگر  ۱۰۰۰ است؛ ليرةاسترلينگ ۳۷۲

است. چنانچه      ليرةاسترلينگ     ۷۸برابربا   mارزش  نخ = اضافه فوند ۱۵۶۰يرةاسترلينگ ول
شرايط     که  درصورتی      شود و    ريز  نو پيش ليرةاسترلينگ از ۴۲۲ = سرماية بدوی فقط Ǵاز 

فوند    ۱۰۰۰۰از   کارگر فقط جزئی G – Aديگر يکسان باقی مانده باشند، آنگاه با عمل 
طور مساعده      فوند نخ) را در هفتة بعد به          ۱۰۰۰فته (ارزش پولیِنخ توليدشده طیِِّ اين ه

کارِگذشته است. درصورتی       ، همواره مبينِ W – Gمثابه نتيجة  کند. پول، به دريافت می
کاالهای موجود    درمقابلِ Gگردد ولذا  فوراً در بازارکاال انجام G  –  Wکه عملِ مکمل  

شکل ديگر (کاال)       رِگذشته از يک شکل (پول) به     در بازار مبادله شود، بار ديگر بازکا
متمايز است. اعمال مزبور            W – Gاز      G –Wپذيرد.  ليکن از لحاظ زمانی،  تحول می

 G –Wکه عمل    داری     شوند، مثالً چنانچه سرمايه   زمان انجام می طور استثنائی هم فقط به
خويش     است،کاالهای   W – Gعمل برای وی  که همين داری دهد و سرمايه را انجام می

فقط برای موازنة             G  حساب يکديگر واريزکنند و سپس            را متقابالً و در يک زمان به       
و  کم تفاوت زمانیِ  G – Wو ازآنW – G   است ميان انجام  کار رود. ممکن ترازنامه به
 نمايندة   W – G، همچون نتيجة عملِ      Gباشد. اگرچه ای وجود داشته مالحظه بيش قابل
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شدة کاالهائی       نمودارِ شکلِ دگرسان   G – Wتواند درمورد عملِ  کارِ پيشين است، می
وجه در بازار وجود ندارند و بايستی بدان سبب درآينده به بازار                                  هيچ  باشدکه هنوز به   

گردد. وهمچنين        پذير می    انجام    Wمجدد   از توليد پس تازه  G – Wکه عادتاً عملِ  آيند
گيردکه همين       ئی انجام       Wزمان با االهائی باشدکه توليدآنها همنمودارِک Gاست  ممکن

G  ِپولی مبادلة   بيان آنهاست. مثالً در موردG – W     وسايل است   توليد) ممکن       (خريد
، تاآنجاکه       gگردد. و نيز    استخراج شده باشد خريداری [معدن] ازآنکه ازکان ذغال پيش

تواند     شود، می    صورت درآمد خرج نمی          گردد و به  میمانند پول ـ انباشت وارد عرصه 
است درمورد خرج           شود. همچنين    آينده توليد می       که تازه درسال        ای باشد    نمايندة پنبه    

 A    =۵۰است در مورد دستمزد         و نيز چنين   g – wصورت   دار به شدن درآمد سرمايه
حال   ة کارگران است، بلکه درعين   کارِگذشت تنها شکلِ نقدیِ ليرةاسترلينگ. اين پول نه

است   شُرف انجام   اکنون در که هم کاری است، يعنی زمان يا آينده ای برسرِکارِ هم حواله
 دهنتواند لباسی بخردکه در هفتة آي       و يا بايد درآينده تحقّق يابد. با اين پول کارگر می

کند،   می  معيشت صدق   از وسايل      ويژه درمورد اقالمِ بسياری   وضع به شود. اين دوخته می
مصرف رسند.     که برای جلوگيری از فاسدشدن، بايد تقريباً بالفاصله پس از توليد به                            

شود، درواقع شکلِ         صورت پول پرداخته می    که دستمزدش به کارگر هنگامی سان بدين
دار    سرمايه  کند.    می   کارگران ديگررا دريافت     ازآن خويش يا ازکارِآتیِ ای شده دگرسان
دهد. کارِکنونی         اش می    آينده     کارِ    سرِ  ای بر    وی حواله      ازکارِگذشتة کارگر به          با جزئی 

وسيلة   دهد و به     ای را تشکيل می  وجودنيامده که ذخيرة هنوز به ياآيندة خودکارگراست
باد   آفرينی تماماً به       گردد. در اينجا ديگر پندارِ ذخيره                  اش پرداخت می        کارِگذشته    آن   
  )١(رود. می

                                                
ما همة اين مطالب به        نويسِ مارکس راجع به مسئلة اخير تذکّر زيرين قيد شده است: "ا                         ـ  در دست۱

سازی) در همين بخش از  آفرينی (يا ستنج شود." درواقع مسئلة ذخيره بخشِ آخرِکتابِ دوم مربوط می
 گرديده است. های ديگر مشروحاً مطرح کتاب دوم و نيز در بخش
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Aدرگردشِ :  ثانياً
Pm W – G – W  دهد.    همان پول دو بار جای خود را تغيير می

مثابه خريدار      آن را به آورد و سپس دست می دار بدواً آن را در مقامِ فروشنده به سرمايه
خوردکه از نو آن را            اين درد می       صورت پول تنها به       دهد. استحالة کاال به    از دست می

کاالئی تحويل نمايند. بنابراين شکلِ پولیِ سرمايه، يعنی هستیِ                      ولی به قالبِ    از شکلِ پ   
ديگر سخن    صورت پول ـ سرمايه، دراين حرکت فقط لحظة گذرائی است، يا به   آن به 

کار رود،       مثابه وسيلة خريد به       حرکت جريان دارد، پول ـ سرمايه اگر به که اين زمانی تا
متقابالً ازيکديگر         داران  که سرمايه شود ودرصورتی گر می جِلوِه تنها مانند وسيلة دوران

شود ولذا فقط آنگاه چنين خصلتی            کنند، مانند وسيلة پرداخت واقعی نموده می         خريد
  گردد. آوردکه پرداخت تفاوت ترازنامة محاسباتی الزم می دست می به

  

وسيلةپرداخت        عنوان    به دوران يا لةوسي مانند ازاينکه اعم ـ سرمايه، پول : وظيفة ثالثاً
جای  گردند، يعنی به W جانشينِ   Pmو   Aکه واسطه شود تا  است کار رود، فقط اين به

که   ارزشی    ازکسرِ اضافه ـ محصول و از سرماية بارآور نتيجه شده است (پس که کاال نخ
اش عبارت      ذا وظيفه  صورت درآمد صرف شود) عناصرِ توليدیِ آن را بنشانَد ول بايد به

کاال است.     دهندة اين      کاال به عناصرِ تشکيل      از استحالة مجدد ارزش ـ سرمايه از شکلِ               
که وظيفة مزبور تنها عبارت از برگرداندن مجدد کاال ـ                           گفت  توان    پس سرانجام می     

  سرمايه به سرماية بارآور است.
و  بنا به ارزش خود تمام             Ẃ  گيرد بايد     نَحو عادی انجام        برای اينکه دورپيمائی به            

کاالئی      که    است   آن    تنها متضمن    ،  نه    W – G – Wبر اين،      کمال فروخته شود. عالوه  
کاالی ديگرگردد، بلکه نفساً جانشينیِ مزبور را تحت روابط ارزشی يکسان                                جانشينِ  

  در بر دارد.
ارزشِ      درواقع       د. ولی گرد می واقع نَهج همين به جريان که ايم کرده ما دراينجا فرض

که روابط       است  ويژگی     داری درست دارای اين  سرمايه کند وتوليد می تغيير توليد وسايل
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آيد    وجود می     کار به    که پيوسته در بارآوریِ       هائی وسيلة دگرگونی ارزشی را مستمراً، به
ارضِ  ع   که  تغييرارزشی     دهد. دربارة اين است، تغييرمی داری سرمايه نمای توليد وخصلت

همين   شود و بعداً مورد بحث ما قرار خواهدگرفت، اکنون فقط به                            عوامل توليد می       
، در    Ẃبه    Pکاال ـ محصول، يعنی از             توليد به    تبديلِ عوامل       ) ١( کنيم.   اشاره اکتفا می      

گردد.     درمحيط دوران واقع می              Pبه   Ẃاستحالة مجدد  گيرد ولی توليد انجام می  محيط
که روند      گيرد. ولی درصورتی           پادرميانیِ استحالة سادة کاالئی انجام می                  اين عمل به     

ای ازآن روند           گردد، محتَوی عملِ مزبور لحظه            تجديد توليد در مجموعِ خود ملحوظ     
بر    گردشیِ سرمايه، نفساً تبادلِ موادی را در       مثابه شکلِ ، به W – G – Wرود.  می شمار به

ايجاب     W – G – Wبر اين، تحول    ای مشخّص است. عالوه  دارد که از لحاظ وظيفـه
ارزشیِ      نيز رابطة     عوامل    اين    باشد و Ẃ توليد مقدارکاالئی مساوی با عوامل Wکندکه  می

شودکه    تنها چنين فرض می      بدویِ خود را نسبت به يکديگر حفظ نمايند. بنابراين نه                       
که در    اين مسئله نيز مفروض است         گردند، بلکه       ارزش خود خريداری می              کاالها بنابه 

شود، واالّ پروسه          آنها عارض نمی        جريان دورپيمائی هيچگونه تغييری هم بر ارزش                     
  گيرد. طور عادی انجام تواند به نمی

  

شود تا از     دور افکنده می   که به شکلِ بدویِ ارزش ـ سرمايه است G … Ǵ  ،Gدر 
که طیِّ    است  فقط عبارت از شکلی       P  P …Ẃ –  Ǵ –  W    ،G …گردد. در        نو پذيرفته    

ند اخذ شده و در جريانوند      روهمين ر گرديده است. دراينجا شکلِ            دوباره دفع        خود
شود. سرمايه در شکلِ        پولی فقط مانند صورت ارزشیِ مستقل و فرارِ سرمايه ديده می                  

Ẃ که   صبر است  همان اندازه بی ، برای پذيرشِ صورت پول بهǴ  آن،    بازيافت     محض  به
تاب است. تا هنگامی  صورت سرماية بارآور، بی برای دوراَفکندن و تبديلِ مجددش به

دهد ولذا بارور          ای را انجام نمی         که سرمايه در قالب پول ايستاده است وظيفة سرمايه                    
                                                

 ) اين مطلب در فصل پانزدهمِ همين جلد (کتاب دوم) مورد بحث قرارگرفته است.۱(
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 مانند وسيلة      Gگيرد. دراينجا        می   قرار    [آمادة بارورشدن]             آيش    گردد، سرمايه درحالت           نمی 

که شکل پولیِ     . آن استقاللی     ) ١( مثابه وسيلة دوران سرمايه            کند، اما به      دوران عمل می        
دهد،    می  نمايش خود (دورِ پول ـ سرمايه) ارزش ـ سرمايه، درنخستين حالت دورپيمائیِ

تيک) حالت اول را تشکيل             سان نقد (کری      شود و بدين     دراين شکلِ دوم ناپديد می            
) به G – Wآورد. چنانچه دگرسانیِ دوم ( ای درمی شکل ويژه ا بهدهد که فقط آن ر می

صورت   توليد دربازار مواجه شود)، درآن                      نبودن وسايل       (مثالً با     موانعی برخوردکند         
  شودکه   آنچنان می      گردد و عيناً      می   دورپيمائی، يعنی جريان روند تجديد توليد، قطع                     

که   تفاوت دراينجاست       است. ولی جای مانده ای به کاال ـ سرمايه گوئی سرمايه در شکلِ
کارنياُفتادن       است. به    پذيرِکاالئی   پول بيشتر از بقاِء آن در قالبِ تباه دوامِ سرمايه درشکل

که اگر سرمايه زمان         شود درصورتی      بودن آن نمی       مثابه پول ـ سرمايه، مانعِ پول            پول به
نيست بلکه     کاال    تنها ديگر      مانَد، نه   ای متوقّف ب      ـ سرمايه    درازی در انجام وظيفة کاال               

تواند  پولی، می براين، سرمايه درشکل . عالوهدهد را نيز ازدست میدخو یِِمصرف  ارزشِ
که   صورت سرماية بارآورِ ديگری درآيد، درصورتی        جای شکلِ مولّد بدویِ خود به به

  اصالً قادر به جنبيدن از جای خود نيست. Ẃبا صورت 
  

Ẃ – Ǵ – W صوری فقط مستلزم که  است  آن ، ازلحاظẂ ران اعمالی     درمحيطود
 Ẃ – Ǵ – Wآنکه    آيند، ولی برای  شمار می خود مراحلِ تجديدتوليدآن به دهد،که انجام

طور حقيقی تجديدتوليد         گرديده است به       Ẃکه جانشينِ     W   است  سرانجام يابد، الزم         

                                                
   )۱ـ۱(".(Took)توکاست: "عليه  آمده ازاين مطلب چنين يسِ مارکس پسنو ) در دست۱(
تئوریِ پولیِ ريکاردو   منتقدينِ از  )، يکی۱۸۵۸ـ ۱۷۷۴انگليسی(  اقتصاددان توک توماس) مقصود مصنّف، ۱ـ۱(

بااينکه     خوانده است. وی  ")of any value("دارای ارزشکی   اقتصاددان انگليسیِ  آخرين را  که مارکس وی است
ای را  تواند وظيفه کند معذلک نمی بودن محدود نمی درستی برخالف ريکاردو وظيفة پول را در وسيلة دوران به

 توک  توماس    که بين وظايف مختلفة پول وجود دارد درک نمايد.                         دهد و روابطی        که پول ـ سرمايه انجام می         
 اران آزادیِ بازرگانی بوده است.ها نگاشته و از هواد کتابِ معتبری دربارة تاريخِ قيمت
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که خارج از روند           است  های تجديدتوليدی وسهپر يابی منوط به شود. ليکن اين سرانجام
   است. نمايندة آن  Ẃ که اند ئی قرارگرفته تجديدتوليد سرماية انفرادی

A  ، عمل Iدر شکل 
PmG – W                 استحالة پول ـ سرمايه به سرماية فقط تدارک ،
ـ سرمايه     مجدد کاال     ، عمل مزبور عبارت از دگرسانیِ               IIبارآور است، ولی در شکلِ   

همان مقياسِ     گذاریِ صنعتی به      که سرمايه    ديگر سخن، مادام   به سرماية مولّد است، يا به
که   ماند، عملِ مزبور عبارت از بازگشت به همان عوامل توليدی است               گذشته باقی می 

 همچون  ،   Iاست. پس دراينجا نيز عملِ يادشده، مانند شکل            آن برخاسته خود از درون
که دراين مورد با بازگشت               کند ولی با اين فرق     مرحلة تدارکیِ پروسة توليد تجلّی می

ای برای تجديد توليد و            به همان پروسه و تجديد آن سروکار است ولذا خود مقدمه                       
  رود. شمار می اَفزائی به نيز برای تکرارِ روند ارزش

بارت از يک مبادلة         ع     G – Aکه  اکنون الزم است يک بار ديگر متذکّر شويم                
کار   ارزش به      توليد اضافه     ) که بايد برایAاست ( کاالها نيست، بلکه خريدکاالئی عادیِ

که از لحاظ مادی برای انجام اين هدف                    است  فقط تشريفاتی    G – Pmرود، همچنانکه 
  ضرور است.

Aبا انجام       
Pm  G – W    ،G            يعنی  دوباره به سرمايـة مولّد ،P      ل میگردد و     ، مبد

  کند. پيمائی را از نو آغاز میدور
  چنين است:  P … W – Ǵ – Ẃ … P بنابراين شکلِ روشن و صريح

 … P                            
A
Pm  W –   G  – W    

P … Ẃ   +        +                                                         
w –     g   –  w                                                 

  
                          ر عبارت از خريدکاالها به       تبديلِ پول ـ سرمايه به سرماية بارآو       منظورِ توليد

پيمائیِ   شود، در دور      سان مصرف بارآور می مصرف بدين که کاالهاست. فقط هنگامی
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شده  مصرف    سان  بدين   وسيلةکاالهای    به که است آن مالز شرط گردد. می وارد سرمايه خود
که با توليد و حتّا توليدکاالئی،که هدفش                  وجودآيد. و اين چيزی است ارزش به اضافه

کاالی ديگر       کاالئی به     ساختنِ زندگیِ توليدکنندگان است، تفاوت بسيار دارد. جانشين
کلّی غير از مبادلة          چيزی به   شود ماهيتاً     ارزش می       سان منوط به توليد اضافه          که بدين   

است. ولی با اين وجود اقتصاديون برای اثبات  که پول فقط واسطةآن محصوالت است
  کنند. همين امر استناد می پذير نيست به اينکه سرريزِ توليد امکان

گردد، دورپيمائی شاملِ             تبديل می    Pmو   A، که به     Gعالوه بر مصرف بارآور             
 W – G  مساوی با  که  است  A – Gکارگر    شود که برای يز مین  – A Gنخستين حلقة 

شود و مصرف     انجام می  A – G – Wصورت  وسيلة کارگر به که به شود. از دورانی می
سرمايه    ، در دورپيمائیِ  G – Aمثابه نتيجة  گيرد، فقط نخستين حلقة آن به او را در بر می

شود، بااينکه  ، وارد درگردشِ سرماية فردی نمی  W  –   Gدوم يعنی گردد. عمل وارد می
دار    کارگر برای طبقة سرمايه          خود از درون آن برخاسته است. ولی وجود دائمیِ طبقة  

طبقة    شود، برای     انجام می G – Wکارگر نيز،که از راه  مصرف بنابراين ضرورت دارد و
  مزبور ضرور است.

ارزش     پيمائیِ خود ادامه دهد و نيز اضافه               آنکه ارزش ـ سرمايه بتواند به دور  برای
  است کند اين ايجاب می  W – Gکه عملِ  گردد، تنها چيزی دار مصرف وسيلة سرمايه به

فروش    جهت به   فقط ازآن  Ẃکه  است رود. بديهی فروش شود، يعنی به پول بدل به Ẃکه 
مصرف، اعم از        است ولذا برای نوعی از انواع              مصرف رودکه جنسی دارندة ارزش می

وسيلة   گردش خود ادامه دهد، مثالً به                به  Ẃمولّد يا شخصی، شايستگی دارد. ولی اگر    
دورپيمائیِ      وجه به ادامة         هيچ  کرده است، بدواً اين امر به               که نخ را خريداری          بازرگانی     

ای وارد       کرده و به بازرگان فروخته است لطمه                    که نخ توليد     ئی  آن سرمايـة انفرادی           
دار    سرمايه   شخصیِ دهد وباآن نيز مصرف     خود ادامه می حرکت تمامِ پروسه بهکند.  نمی

که   ای است    يابد. اين نکته       اين روند وابسته است، همچنان جريان می                   وکارگر، که به       
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  ها واجد اهميت است. درمورد بررسیِ بحران
عواملِ واقعیِ        به تواند از نو       گرديد، می پول بدل فروخته شد و به Ẃاينکه  محض به

کنندة   را مصرف     Ẃتجديدتوليد مبدل شود. حاال خواه        عواملِ روندکار، ولذا دوباره به
اين امر مستقيماً       قصد بازفروش بخرد؛           آن را به      قطعی خريده باشد و خواه بازرگانی                

-توليد سرمايه      که  کاالئی  های توده آورد. حجمِ وجود نمی تغييری درجريان به هيچگونه

آورد، مشروط به يک ميدان از پيش مقررِ عرضه و تقاضا، برای                              وجود می     داری به     
-هـا، نيست بلکه بسته به مقياسِ خود اين توليد و نيـاز به پيوسته                       برآوردن نيازمندی           

داران      غير از ديگر سرمايـه         کالن، به      است. خريـدارِ مستقيمِ توليد           دادن آن         گسترش  
تواند،     بازرگان باشد. روند تجديدتوليد تاحدود معينی می                      کالن   تواند   صنعتی، فقط می

اش واقعاً وارد مصرف انفرادی يا مولّد شده باشند،                        بازارريخته       کاالهای به      بدون آنکه     
ای   کاالها، در دورپيمائیِ سرمايه               گسترده جريان يابد. مصرف            مقياسِ   بر همان پايه يا به  

فروش    اينکه  مثالً نخ به      محض  شود. به    ه است، وارد نمی        که اجناسِ مزبور را بيرون داد  
دورپيمائیِ خود را، قطع نظر از               تواند   که نمايندة آن است می ای رفت، ارزش ـ سرمايه

که محصول فروخته        آغاز نمايد. تا هنگامی نو رفته خواهدآمد، از سرِ نخِ فروش آنچه به
دارد. دورپيمائیِ           خودرا منظّمِ يز جريانچ دار همه شود ازنقطة نظرِتوليدکنندة سرمايه می

تر   گسترده    پروسه   چنانچه اين       شود. و    نمی   است، قطع    آن   نمايندة ـ سرمايه،که وی ارزش
توليد است ـ ، آنگاه اين             که خود متضمنِ توسعة مصرف بارآورِ وسايل                شود، ـ امری     

باگسترشِ تقاضا)       ران (لذا  کارگ تواند با توسعة مصرف انفرادیِ می  تجديدتوليد سرمايه
پذير    مصرف بارآورآغاز شده و بدان وسيله امکان            راه همراه باشد، زيرا روند مزبور از

آن مصرف شخصیِ      ارزش و همراه      اضافهتوليد  که است سان ممکن گرديده است. بدين
  درحالی     دار نيز رشدکند وتمامِ روند تجديدتوليد دروضع شکوفائی قرارگيرد،         سرمايه

درحقيقت      باشند، ولی     شده مصرف صورت ظاهر وارد به ازکاالها فقط بزرگی که بخش
  نرفته روی دست بازفروشان مانده ولذا واقعاً هنوز دربازار باشند. اينک اَمواجِ      فروش به
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گرددکه جذب موجِ پيشين             رسند و سرانجام معلوم می          کاالها متعاقبِ يکديگر می         
ی بيش نبوده است. سرمايه ـ کاالها بر سرِ جای خود در بازار                        وسيلة مصرف، ظاهر     به

کرده باشند کاالی خود          آنکه فروش      ستيزند. ديررسيدگان برای            با يکديگر متقابالً می      
ها   اندکه موعد پرداخت          فروشند. کاالهای پيشين هنوز نقد نشده          تر از بها می پائين  را به

کنند و يا برای       بورند يا خود را مفلس اعالم      کاالهای مزبور مج رسند. دارندگان سر می
مطلقاً ارتباطی        فروش هرقيمتی بفروشند. اين باشند،آنهارا به اينکه امکان پرداخت داشته

تبديلِ     ، با ضرورت مطلقِ      تقاضای پرداخت باوضعِ حقيقیِ تقاضا ندارد. اين امر تنها با 
حران درمورد کاهشِ مستقيمِ            گيرد. ب     کاال به پول سروکار دارد. سپس بحران درمی                     

کند، بلکه در      تقاضا برای مصرف انفرادی، بروز نمی   تقاضای اشياِء موردمصرف، يعنی
 گردد. کاهشِ مبادلة سرمايه با سرمايه، درکاهشِ روند تجديدتوليد سرمايه،آشکار می

ـ  مثابه پول   شود تا وظيفة خودرا به جانشينشان می G، که  A وPm کاالهای  هرگاه
منظور استحالة مجدد به سرماية بارآور تخصيص                  که به   ای   کاال، مانند ارزش ـ سرمايه            
باةست در موعدهای مختلف، خريداری شده يا پرداخت                        يافته است، انجام دهد ـ می  

های متوالی باشد        نمايشگرِ يک سلسله خريدها و پرداخت         G – W که نَحوی گردند، به 
صورت  که جزِء ديگرآن به دهد، درحالی را انجام می G – Wعمل  Gـ آنگاه جزئی از 

انجامِ     شود، برای      می   ناشی   پروسه   خود شرايط که از زمان معينی در ماند تا نقدی باقی می
کار رود. جزِء مزبور فقط موقّتاً از دوران خارج        به G – Wزمان با متناوب  معامالت هم

صورت   و وظيفة خود را انجام دهد. دراين   گردد شده است تا در زمان مقرر وارد عمل
است؛   دوران مقررگشته          برای يا وسيلة دوران به که است ای رکود خود وظيفه نفسِ چنين

گسيختة   وجودش مانند خريد ـ مايه يا پرداخت ـ مايه، تعليق حرکتش، وضع ازهم                               
ند پول ـ   که پول درآن، يکی از وظايف خود را مان                      گردشش، عبارت از حالتی است             

جزئی     حال سکون درآمده خود           که موقّتاً به مورد پولیکند. زيرا دراين سرمايه اجرا می
،  Pبا   کاال ـ سرماية برابر        است از ارزشِ        ) است، جزئی     G   )G – g = Gاز پول ـ سرماية       
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گردد. ازسوی        که دورپيمائی ازآن ناشی می     استيعنی مساوی با ارزش سرماية مولّدی
 آيد. بنابراين شکلِ        گنج درمی     صورت   گردد به     که ازگردش خارج می            ديگر هر پولی     

، وظيفة      G – W  در    آنچنانکه  است، عيناً پول ـ سرمايه ازمورد تابعیشدة پول دراين گنج
شود و اين بدان جهت          مثابه وسيلة خريد يا پرداخت، تابعی از پول ـ سرمايه می           پول به
ل دارد و پول دراين مورد حالتی از سرماية                       که دراينجا ارزش ـ سرمايه شکل پو        است

گی مجموع دورپيمائی از پيش            که پيوست   است ـ حالتی     صنعتی در يکی از مراحل آن           
که   شود  حال اينجا دوباره اين مسئله تأييد می                   آن تحميل نموده است. ولی درعين               به 

ز وظايف     پول ـ سرمايه، در درون دورپيمائیِ سرماية صنعتی، هيچ وظيفة ديگری غير ا  
پيوندی با ديگر        حال وظايف مزبور فقط درارتباط و هم                   دهد و درعين پولی انجام نمی

 شوند. ای می که دارای مفهوم وظايف سرمايه مراحل اين دورپيمائی است

شود، خود     ای، نمودار می      ،  مانند رابطة سرمايه Gبه   g  همچون نسبت  Ǵاينکه 
  است   Wنيست، بلکه ناشی از وظيفة کاال ـ سرماية  ای از پول ـ سرمايه مستقيماً وظيفه

فقط نتيجة روند توليد و بارورگشتنِ        ، Wو   w  صورت رابطة ميان نوبة خود، به که به
  سازد. در درون آن پروسه را منعکس می ارزش ـ سرمايه

ايط   در اثرِ شر    G که نَحوی موانعی برخوردکند، بههرگاه پيشرفت روند دورانی به
خودرا معلّق سازد و ازآن   G – Wخارجی، ازقبيلِ وضع بازار وغيره، مجبور شود عمل

-گنج  کمابيش درازی در وضع پولی بماند، آنگاه از نو حالت            جهت ناچارگردد مدت

گذار    اينکه   محض  که درگردشِ سادة کاالها نيز، به شود ـ حالتی آفرينیِ پول پديدار می
   گردد. اين يک        گسيخته شد، ظاهر می      علّت عوامل خارجی        هب     G – Wبه     W – Gاز   

سان درمثال ما پول دارای شکلِ آيش يافته و نهانی                  ناخواسته است. بدين اندوزیِ گنج
  دهيم. ازاين مسئلة مزبور را  موردبررسی قرار نمی است. ولی اکنون بيش پول ـ سرمايه

نقدیِ خود، مانند نتيجة قطع           اما در هر دو حالت، رکود پول ـ سرمايه در وضع                       
گيرد،    زيان آن انجام          سود هدف يا به      گسيختگی به   شود، خواه اين         حرکت نموده می      
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  خواه دلخواسته باشد يا ناخواسته، خواه بنا بر وظيفه باشد يا معارض با آن وقوع يابد.
  

 II  .مقياس گسترده انباشت و تجديد توليد به  
  

پذيراست، خودسرانه نيستند،        گسترش ند توليدآن رو دردرون که هائی چون نسبت
آمده، با       دست  ارزش به      که اضافه    است  سا ممکن اند، چه ب     فرموده بلکه ازلحاظ فنّی پيش

های مختلف به      شدن تخصيص يافته است، فقط با تکرارِ دورپيمائی            اينکه برای سرمايه
کند يا در دورپيمائیِ           ملحجم الزمی برسدکه با آن واقعاً بتواند مانند سرماية افزوده ع  

شدن آن ضرور      ارزش ـ سرماية وارد در روند داخل شود (بنابراين تا آن هنگام انباشته      
شکل پول ـ سرماية      دراين      شود و   می   منجمد  گنج  صورت  به ارزش اضافه رو است). ازاين

ست صورت نقدی منجمد مانده ا      به که تا است  جهت نهان ـ سرمايه گردد. ازآن نهان می
آفرينی در اين مورد مانند               گنج  پس  ) ١( گردد.     مثابه سرمايه وارد ميدان عمل         تواند به نمی

همراهی    حال وابستگی و شودکه درعين داری ديده می سرمايه ای از روند انباشت  لحظه
تجديدتوليد،       پول ـ سرماية نهان، روند  با آن، ذاتاً ازآن متمايز است. زيرا باوجود يافتنِ

                                                
وسيلة  که اکنون به است "، مأخوذ از تصورِ فيزيکی در مورد حرارت نهانی (latent)) اصطالح "نهان ۱(

که مارکس در بخش سوم (که            همين سبب است   تئوری تبديل نيرو تقريباً کنارگذارده شده است. به        
 به که از انرژی توانی يا بنا را ")potentiel(" بالقوه"مورد اصطالح " اين است) در آن مؤخّر   نگارش

 صورت "سرمايـة بالقوه گرفته است،  به  وام )۱ـD’ Alembert (  )۱ ( داالمبِر  شباهت از سرعت بالقـوة

(capital virtuel; virtuelles Kapital) دهد. فريدريش انگلس " مورد استفاده قرار می  
دان    دان، فيلسوف و طبيعی         ـ  نويسنده، رياضی        ) ۱۷۸۳ـ۱۷۱۶(     Jean Baptiste Le Rond d’Alembert)  ۱ـ۱(  

که دارای افکار ماترياليستی بود                داالمبِر    رود.      شمار می   که در زمرة روشنگران بزرگ قرن هجدهم به        فرانسوی
نويسندة معروف فرانسوی                        دانشمند و  ه با   (Encyclopedie)تنظيمِ آنسيکلوپدی        به    (Diderot)  رو   ديده   همرا

ای مبتنی بر طبيعت و ماديت دفاع نمود، ولی             که برآن نوشت از فلسفه ای المعارف) پرداخت و در مقدمه�(داير
  های متافيزيکی نبود. تنها جنبة مکانيکی داشت، بلکه پيگيرانه و خالی از انديشه فلسفة مادیِ وی نه
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وجودآمده،        عکس، اگر پول ـ سرماية نهانی دراينجا به                 کند. به    دگسترش پيدا نمی      خو 
دارِ توليدکننده قادر نيست بالفاصله مقياس توليد خويش را                          که سرمايه    رو است    ازآن    

ای   محصول خود را به توليدکنندة طال يا نقره                   که وی اضافه       توسعه دهد. درصورتی         
کندکه در      ريزد ويا اگرآن را با بازرگانی معامله        ان میدور بفروشدکه سيم و زَر تازه به

نمايد ـ امری      محصول ملّی، از خارج طال يا نقرة اضافی وارد می                       ازاِء قسمتی از اضافه         
ای بر اندوختة ملّی  که همانند مورد پيشين است ـ آنگاه پول ـ سرماية نهانی وی افزوده 

که در دست خريدار، وسيلة دوران                   چهگردد. در همة موارد ديگر، آن                   زر و سيم می    
گيرد و    خود می    گنج به   دار فقط شکل     ليرة استرلينگ، در دست سرمايه            ۸۷بود، مثالً     

نَحو ديگری     که اندوختة ملّی طال و نقره به             است  که واقع شده اين         بنابراين تنها چيزی        
  گرديده است. توزيع

که   نَحوی   کند، (به     عمل   لةپرداخت    وسي   مانند    پول ما، دارِ هرگاه درمعامالت سرمايه
را در مواعدکمابيش طوالنی پرداخت نمايد)، آنگاه اضافه     کاال خريدار بايست قيمت-

شود، بلکه     اَفـزائی تخصيص يافته است به پول تبديل نمی                 که برای سرمايه        محصولی  
اکنون در      شودکه شايد هم     ، اسناد مالکيت بر معادلی مبدل می          [سفته]  طَلَب صورت فَتَه به

آورد. اين مورد، مانند            دست اختيارِ خريدار باشد و يا شايد فقط در نظر داردکه بعداً به
گذاری شده است، در روند تجديدتوليد         آور وغيره پول که در قبالِ اسناد بهره مواردی

ادی   انفر     های   ديگرسرمايه      دورپيمائیِ  است در اگرچه ممکن شود، نمی ما وارد دورپيمائیِ
  گردد. صنعتی داخل

    سرمايه    تمامِ خصلت ارزش ـ سرماية پيش                    توليد رشدنريخته، ولذا       داری با بارو
ارزشِ ممکن، مالزمه دارد. ولی در مرحلة                        در مرحلة اول با توليد هرچه بيشترِ اضافه                

بنابراين با تبديلِ اضافه                         ارزش به سرمايه بستگی           ثانی منوط به توليد سرمايه است و 
تر، که     گسترده    مقياسِ   مراجعه شود). انباشت يا توليد به              ۲۲کتاب اول، فصل         رد (به    دا  

شود ولذا توانگرترشدن را              ارزش ديده می           تر اضافه    مانند وسيلة توليد پيوسته وسيع        
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داری     توليد سرمايه    کلّیِ   دهد و درگرايش         دار را نشان می مثابه هدف شخصیِ سرمايه به
تاب اول باز نموده شد، بعداً درنتيجـة تکاملِ خود، برای                         گنجيده است، چنانکه درک         

اش شرط    گردد. افزايش دائمیِ سرمايه                دارِ انفرادی مبدل به ضرورتی می                  هر سرمايه   
آنچه سابقاً توضيح داده شده          شود. ولی بيش از اين لزومی ندارد به                   آن می    نگاهداریِ     

  است برگرديم.
  

که در    ايم   کرده    د بررسی قرار داده چنين فرض              ما بدواً تجديدتوليد ساده را مور               
است   شود. واقعيت اين         صورت درآمد خرج می          ارزش به      اين تجديدتوليد تمامِ اضافه          

صورت درآمد صرف        ارزش به      بايد بخشی از اضافه         که در شرايط عادی همواره می               
های معينی     ان  آيا در درون دور             که  افزاگردد. اين مسئله شود و بخش ديگری ازآن مايه

کار   افزائی به      مايه    منظورِ  به وگاه سراسر شود می توليدشده تماماً مصرف ارزشِ گاه اضافه
تفاوت است. در ميانگين حرکت ـ که فرمول عام فقط                     کلّی در اين امر بی         رود، به   می
دهد. ولی برای اينکه فرمول را                  تواند بيانگرِآن باشد ـ اين هر دو حالت روی می                      می 
شود. فرمول      ارزش انباشته می           که تمـامِ اضافه        ج نکرده باشيم بهتر است بپذيريم          بغرن  
A
PmP … Ẃ – Ǵ – Ẃ      ِریبيانگرمقياس بزرگتر و با ارزشِ  به که است سرماية بارآو

 خود  که نمو کرده است دورپيمائیِ            گردد و مانند سرماية مولّدی بيشتر تجديدتوليد می
محض   نمايد. به     دورپيمائیِ اول خود را تجديد می                 ديگرسخن،     کند، يا به     را آغاز می      

مثابه نقطة عزيمت در برابر خود داريم، فقط با اين                        به  را   Pآغازِ اين دورپيمائی، از نو 
  اولی است.  Pسرماية بارآورِ بزرگتری نسبت به کنونی،   Pکه  تفاوت

شروع    Ǵپيمائی با     دور   ،  دومين      G … Ǵ  که در فرمول       همچنين است هنگامی    
 مقدار    کندکه دارای        ای عمل می ريخته ـ سرماية پيش ، مانند پولG مثابه  به Ǵ شود و می

پيمائی راگشوده    دورکه نخستين  است ای بيش ازآن ـ سرمايه معينی است. اين خود پول
اثری     شود، هر    ارد ميدان می     ريخته و ـ سرماية پيش اينکه با نقش پول محض بود، ولی به
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گردد. اين        ارزش است، ناپديد می            افزائیِ اضافه       که مرهون مايه       اش   از وجود نمويافته         
کند نامرئی      پيمائیِ خود را آغاز می           دور   که   ای   ـ سرمايه    مثابه پول     منشأ در شکلش به    

ای   تازه    پيمائیِ  که مانند نقطة عزيمت دور          ، آنگاه     Pطور است درمورد          شود. همين    می 
  کند. عمل می

  

کنيم، آنگاه ديده         پيمائیِ اولی، مقايسه        دور   ، يا با     G … Ǵرا با       P … Ṕچنانچه   
خود و    خودیِ    به  G … Ǵوجه دارای معنای واحدی نيستند.                  هيچ  شودکه اين دو به        می 
ی در  ـ سرمايه (يا سرماية صنعت        يعنی پول    Gکه   است  پيمائی منفرد، بيانگرآنمثابه دور به

زا   زايد، ارزشی ارزش             که پول می     ـ سرمايه)، پولی است          مثابه پول     پيمائی خود به     دور   
اينکه نخستين     محض   به   Pپيمائی   عکس، در دور         کند. به    ارزش تخم می       است، اضافه    

اَفزائی نيز در همان حال انجام يافته                   سررسيد، روند ارزش          مرحله، يعنی روند توليد، به      
که ارزش ـ سرمايه         (يعنی مرحلة دورانی) است         Ẃ – Ǵیِّ مرحلة دوماست و پس از ط

ئی وجود دارندکه در            Ǵرسيده، مانند آن         سامان   ـ سرماية به     ارزش، مانند پول         + اضافه
ارزش     مثابه آخرين جزء و منتها ديده شده بود. اينکه توليد اضافه    پيمائی بهنخستين دور

آن   که قبالً مورد بررسیِ ما قرارگرفته (فرمولِ روشنِ          P …  Pجام رسيده در شکل ان  به
وسيلة   نموده شده است، يعنی به          w – g – wوسيلة   ) به  ) ١( کنيد مالحظه ۴۷را در صفحة 

اضافه     ودوران        اُفتَد   می   بيرون      سرمايه    دوران     از     ود خ   دوم     مرحلة  طیِّ که ئی پيمائیدور آن
 P … Pوسيلة  حرکت به  تمامِ شکل،که  دهد. پس دراين ان میمثابه درآمد نش را به ارزش   

کند، بارورشدن      آن وجود پيدا نمی شود هيچگونه تفاوت ارزشی ميان دوسرِ نموده می
منعکس شده است. فقط عمل   G … Ǵارزش نيز مانند  ريخته، توليد اضافه ارزشِ پيش

Ẃ – Ǵ  درG … Ǵ آخرينکند و در مرحله جِلوِه می مانندP …  P مين مرحلة       بهمثابه دو
  شود. دوران ديده می مرحلة پيمائی و نخستيندور

                                                
 مراجعه شود. يسی]همين بازنو ۱۴۱[صفحة  ۷۴صفحة  ) در اين ترجمه به۱(
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 که  ارزش نيست، بلکه نمودارِ آن است                  اضافه    نمايشگرِ توليـدP …  Ṕ    ،P      در   
-اَفزاگرديده ولذا سرمايه انباشته شده است و بنابراين نشان                     ارزشِ توليدشده مايه اضافه

ای   سرمايه   ارزشِ     اضافه   به  ـ سرماية بدوی از ارزش ، مرکّب Pدربرابرِ Ṕ که است آن دهندة
  آن انباشت شده است. که درنتيجة حرکت است

Ǵ  ،مثابه منتهای سادة  بهG … Ǵ ،  ونيزẂ  اين ها  پيمائی  دور ، آنچنانکه در درون 
دهند،    می  شانرا ن نيستند، بلکه نتيجةحرکت بيانگرِحرکت خود خودیِ شود، به نموده می

صورت پولی سامان يافته          کاالئی يا به      يعنی بارورشدن ارزش ـ سرمايه را،که در شکلِ        
،  W + wيا     G + gمثابه     سازند. بنابراين آنها ارزش ـ سرمايه را به                    است، منعکس می 

کنند. آنها      ارزش است، بيان می      که اضافه مثابه نسبت ارزش ـ سرمايه به زاد و رودش به
دهند.    می  ـ سرماية بارورگشته نمايش         مختلف ارزش دورانیِ نتيجه را همچون اَشکالِ ينا

  ای نيست    ، وظيفه     Ǵو چه در شکل     Ẃيافته، چه در شکل  ولی خود اين باروریِ انجام
ـ   باشد. هيچکدام از پول           شده  که خواه از سرماية نقدی و خواه از سرماية کاالئی ناشی  

های   مثابه اَشکالِ ويژه و متفاوت سرماية صنعتی، مانند شيوه                   سرمايه، به     ـ  سرمايه وکاال   
توانند وظيفةديگری جزآنچه             آن سرمايه هستند، نمی     خاصّ وظايف که منطبق با بروزی
پولی وکاالـ سرمايه         تواند وظايف       ـ سرمايه فقط می    آنهاست انجام دهند؛ پول به مربوط

اجرا نمايد و تفاوت ميان آنها غير از تفاوت ميان پول                        کاالئی را     تواند وظايف تنها می
وکاال چيز ديگری نيست. همچنين سرماية صنعتی، در شکلِ سرماية بارآورش، فقط                            

آفرينِ ديگر وجود         تواند مرکّب از همان عواملی باشدکه در هر روند کارِ محصول  می
که   کاری    سوی ديگر نيروی      توليد)، و از          کار (وسايل      دارد، يعنی ازسوئی شرايط عينیِ         

درون محيط توليد، زندگیِ       پردازد. چنانکه در نَحوِ بارآور (بنابرهدف) به فعاليت می به
طورکلّی ولذا با روند            که با روند توليد به         وسيلة دارابودن ترکيبی     سرماية صنعتی جز به

محيط    سرماية مزبور در        کند، ميسر نيست، هم آنچنان          داری نيز تطبيق    توليد غيرسرمايه
کاال و پول، سروکار          دوران جز آنکه با دو شکل منطبق با اين محيط، يعنی با اَشکالِ                       
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- کند. ولی همچنانکه از پيش مجموعِ عوامل توليد بدان                      تواند زيست      داشته باشد نمی    
ئی  غيراست، نيرو       کارِ  کار، نيروی شوندکه نيروی مثابه سرماية بارآور اعالم می جهت به

توليدش را       که وی وسايل      آنچنان خريده     دار از دارندة ويژة آن عيناً هم که سرمايه است 
نيز ازکاالداران ديگر خريداری نموده است، و بنابراين همانگونه نيزکه روند توليد                                          

مثابه اَشکالِ     اُفتَد، پول وکاال هم به            جريان می     خود مانند وظيفة مولّد سرماية صنعتی به            
ورانیِ               آيند ولذا وظايف         رانیِ همان سرماية صنعتی درمی  دود وظايف آن   آنها نيز مانند

سازند و يا      که آنها يا وظايف سرماية بارآور را آماده می                         نَحوی   گردد، به      سرمايه می   
صنعتی   که سرماية    مثابه اََشکالِ وظايفی        آنها به شوند. فقط پيوستگیِ خود ازآن ناشی می

شود  راحل مختلفة روند دورپيمائیِ خود انجام دهد، دراينجا موجب آن می                بايد طیِّ م
ـ سرمايه     کاال    حال تابعی از پول ـ سرمايه و              که وظيفة پولی و وظيفة کاالئی درعين                

مثابه    پول به     وظايف مميزِ ويژة      خواصّ و شودکه گردند. بنابراين خطاست اگرتصور می
ایِ آنهاست، ونيز همچنان خطا          از صفَت سرمايه [جداشده] عکاال، متفرِّ مثابه پول، وکاال به

توليد انگارند،که           سرماية مولّد را ناشی از وسايل      های  عکس ويژگی خواهد بود اگر به
  خود شکلِ وجودیِ سرماية بارآور هستند.

مثابه رابطة ارزش ـ        تثبيت شدند، يعنی به W + wو  G + gمثابه  به Ẃيا  Ǵهمينکه 
ارزش است تحقّق يافتند، آنگاه اين رابطه در هردوی     که اضافه ايه به زاد و رودشسرم

که در    است ـ امری     شده   کاال، تعبير     صورت   پول و بار ديگر به           صورت   آنها، يک بار به       
از    رابطه نه      که اين    است  آورد. بنابراين روشن     وجود نمی ماهيت خود موضوع تغييری به

کاال   ها و وظايف سرشتیِ      شود و نه از ويژگی         نفسه ناشی می    پول فی    خواصِّ ووظايف       
که   نمای سرمايـه، يعنی ارزشی           گيرد. در هر دو مورد ويژگیِ خصلت                   سرچشمه می  

دهد    انجام می Pکه  ای همواره ازوظيفه Ẃاست.  شده نتيجه بيان مانند زاست، فقط ارزش
پيمائیِ   که در دور        نيست  Ẃغير از شکل     هيچگاه چيز ديگری به         Ǵ  شود و   حاصل می  

رسيده   سامان   اينکه پول ـ سرماية به        محض شده است. بنابراين به سرماية صنعتی دگرسان
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 بودن رابطـة        گيرد، ديگر صفَت مبين        می    سر  ایِ خود را از          وظيفـة ويژة پول ـ سرمايه          

  واقع G …  Ǵکه  آنگاه هد.د  خوابيده است، ازدست می Ǵ = G + gرا که در  ای  سرمايه
ارزشِ خفته در        که تمامِ اضافه      است، حتّا درصورتی         سرگرفته   را از پيمائیدور Ǵ شده و

Ǵ مثابه  اَفزا شده باشد، ديگر نقشی به مايهǴ صورت    کند، بلکه به   ايفا نمیG        از نو وارد
ش ـ  آنکه با ارز        جای   پيمائی به   دور   ايم، دومين         که ماگرفته     شود. در مثالی        ميدان می    

گردد.     ليرةاسترلينگ آغاز می          ۵۰۰۰ليرةاسترلينگ شروع شود با           ۴۲۲سرماية بدوی      
ليرةاسترلينگ بزرگتر از           ۷۸دازة    ان    پيمائی است به    دور   گشايندة     که  ای   ارزش ـ سرمايه      

ديگر وجود دارد،          پيمائیِدور پيمائی باپيش است. اين تفاوت در مقام مقايسة يک دور
که     ليرة استرلينگی     ۵۰۰نيست.     باألنفراد       پيمائی  ای در درون هر دور            مقايسه  چنين ليکن 

مثابه    پيمائیِ به   آغازِ دور        ليرة آن قبل از         ۷۸است، و     ريز شده    مانند پول ـ سرمايه پيش        
دارِ   که باآن سرمايه ای ليره ۵۰۰ارزش وجود داشت، هيچ نقش ديگری، جز نقشِ اضافه

پيمائیِ   است در دور       نمايد. همچنين     کند، ايفا نمی      ز می  پيمائیِ را آغا  ديگر نخستين دور
شود،   تجديد دور می      واردP که مقدارش بزرگتر شده است مانند  ئی Ṕسرماية بارآور. 

  کند.  عمل می P … P درمورد تجديدتوليد ساده  Pآنچنانکه  عيناً هم

Aدر مرحلة  
Pm Ǵ – Ẃ         وسيلـة    مقدار افزوده فقط بهẂ      شود ولی نه      نموده می

اين امر خود       Ẃاست، ازطريق        Pmو   Aجمع   حاصل  Wاينکه    . نظربه     Pḿو   Áاز راه      
است. از اين        ی بدوی     Pخفتة درآن بزرگتر از            Pmو   Aشودکه مجموع    نشان داده می

 که نموِّ   دانيم    نادرست باشد، زيرا می           Pḿو   Áصورت    گذاری به      گذشته شايد عالمت    
 Pmشود و در جريان اين تغيير، ارزشِ                  آن می    سرمايه موجبِ تغيير در ترکيبِ ارزشیِ     

طور مطلق تنزّل      طور نسبی، و غالباً به         همواره به      Aکه ارزشِ       يابد، درحالی        افزايش می     
  کند. می
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 III.  انباشت پول  

  
روندسپار    تواند به ارزش ـ سرماية             ارزش طال گشته، می         اضافه    که آيا    اين مسئله     

 پيمائی واردگردد، در پروسة دور Ǵ، با مقدار  Gسان همراه سرماية  ملحق شود و بدين

دهند. چنانچه       می   روی       g  سادة وجود از  که مستقل است احوالی و اوضاع نه، منوط به يا
 که در جنب بنگاه اولی          عنوان ارزش ـ سرمايه در بنگاه مستقل ديگری                   به  gقرار باشد     

کارآيد      تواند به می  فقط درصورتی gکه  است کار اُفتَد، آنگاه روشن شود به تأسيس می
 gکه   ای باشد. هرگاه بنابراين باشد              که دارای مقدار حداقلِّ الزم برای چنين مؤسسه                       

های ارزشیِ       نسبت  و P عوامل مادی آنگاه روابط رود، کار بنگاه بدوی به منظورِتوسعة به
سازند. همة وسايل      وجود مقدار حداقلِّ مشخّصی مشروط می را به gستفاده از آن، باز ا
کيفی هستند، بلکه با يکديگر         ای   تنها دارای رابطه           که دراين بنگاه درکارند نه               توليدی   

رابطة کمیِ معين و حجمِ متناسبی دارند. اين روابط مادی عواملِ وارد در سرماية                                        
بايد دارا       gبارشدة برآنها، معيِّنِ حجمِ حداقلّی هستندکه                های ارزشیِ       بارآور و نسبت       
گردد، يا       کار اضافی توليد و نيروی  مثابه سرماية الحاقی، مبدل به وسايل باشد تا بتواند به

تواند بر تعداد         کارگاه ريسندگی نمی          که  است  توليد تبديل شود. چنين          وسايل    فقط به  
مالزم    ) ١( های   ها و تارکش      حال سوکه ـ شانه     درعين   های خود بياَفزايد مگرآنکه       دوک

                                                
اندکه در زبان         ) کلمات "سوکه ـ شانه" و "تارکش" در برابرِ اصطالحات تکنولوژيکی اختيار شده                   ۱(

شوند.  خوانده می Banc d’étirage و cardeفرانسه  زبان وبه Vorspinnstuhl و  Kratzeترتيب  آلمانی به
زند و حالّجی       يا خارهای فلزّیِ خود شانه می            ها   که پنبة خام را با سوکه         است  اولی عبارت از ماشينی       

  کند. صورت تار آمادة رشتن می که الياف پنبه را به است کند و دومی ماشينی می
زبان    های جديد اصطالحات فنّیِ مشخّصی به            کار با ماشين     رسدکه بايستی در جريان           نظر می   چنين به  

 ←اشد، ولی ازآنجاکه وجود چنين اصطالحاتی ده بموجودآ فارسی برای اَدوات ريسندگیِ مزبور به
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که توسعة اين ريسندگی         است  مخارجی نظر از افزايشِ صرف اين باآنها را تهيه نمايد، و
گردد الزم       گسترش مزبور انجام         کند. پس برای اينکه          بابت پنبه و دستمزد ايجاب می           

دتاً بابت افزايش هر دوک             ای بالغ شود (عا        مبلغ شايسته   ارزش، خود به         اضافه   که  است 
اين حجم حداقلّ را            gکه    شود). تا هنگامی       وارد يک ليرة استرلينگ حساب می              تازه   

که   هائی   gپيمائیِ سرمايه چندين بار تکرار شود تا مبلغ  نياورده است، بايد دور  دست به

Aولذا در  Gبا  است بتواند همراه  وسيلة آن توليد شده متوالياً به
Pm Ǵ – Ẃ   عمل وارد ،

منظورِ ترقّیِ بارآوری           ماشينِ ريسندگی،که به      گردد. حتّا تغييرات سادة جزئی، مثالً در 
  های   ريسندگی، توسعة ماشين        موادّ     بابت   زيادتری های مستلزمِ هزينه خود شود، می انجام
که   شود، انباشتی     انباشته می     gکننده وغيره است. بنابراين در اثنای مدت الزم،                          آماده    

است. وظيفة ويژة آن عبارت از                P … Pنيست، بلکه نتيجة تکرار         gخود وظيفة ويژة 
های مکرر     پيمائی  که درنتيجة دور         صورت پول تا هنگامی باقی بماند              که به     است  اين   

لّی حداق    اندازة کافی مبالغ اضافی دريافت دارد و به                        ، به  افزائی، يعنی از خارج             ارزش    
آنچنان مقداری         ديگرسخن، بايد به        برسدکه برای انجام وظيفة فعال ضرور است. به                    

کار رود و درموقع            مثابه ارزش ـ سرمايه به         تواند به صورت واقعاً می برسدکه تنها درآن
که وارد درعمل است، در وظيفة سرماية                   Gلزوم، چون جزِء انباشتة ارزش ـ سرمايه                  

گنجی   صورت   شود و فقط به     ين اثنا پول مورد بحث توده می              مزبور شرکت نمايد. درا    
کند وجود دارد و بس. بنابراين انباشت پول،                       که روند تکوين و نمو خود را طی می                

  کندکه با انباشت واقعی، يعنی باآن انباشتی        می  سازی، دراينجا مانند روندی جِلوِه گنج
طورگذرا همراه است.           بخشد، به    رش می  که مقياسِ مورد عملِ سرماية صنعتی را گست             

گنجیِ خود خفته است مانند         که در حالت      تا هنگامی   گنج   که  ازآن جهت گذرا است          

                                                                                                       
  کلمات  ترجمه  دراين ناچار است بوده و تحقيق نيز دربارة آنها مقدور نگرديده   رجم مجهولبر مت →

 اند. حال بيانگرِ وظايف اَدوات مزبور هم هست، اختيار شده گفته،که درعين پيش
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که فقط    است  اَفزائی شرکت ندارد و مبلغ پولی               کند، در روند ارزش             سرمايه عمل نمی    
  کند، و بدون آنکه خود دخالتی داشته باشد، پول موجود در همان صندوقی                                نمو می  

  شود. که وی قرار دارد ريخته می
که در دوران حضور ندارد، شکلِ    است تنها عبارت از شکل پولی ای گنجينه شکلِ

شود. اما      صورت نقدی نگاهداری می           سبب به   گردشش قطع شده و بدين  که است پولی
جز درمورد اَشکالِ      است و مشترک   توليدکاالئی همة اقسامِ سازی بينِ پروسة گنج خود 
کند. ولی      نمی   ايفا    داری     هدف    خود هيچ نقشِ     خودیِ   داری، به سرمايه از نيافتة پيش رشد

گردد    ای نمودار می        سازی چون پروسه  ـ سرمايه، وگنج مثابه شکل پول دراينجاگنج، به
که پول در      طورگذرا همراه انباشت سرمايه است، و اين بدان سبب و تاآنجاست          که به

پول           ايفا می       ـ سرما   اين مورد نقش  سازی و    گنج  که  است   آن   کند، ونيز برای         ية نهان 
  نی            شکل پول، ازلحاظ وظيفه           ارزش به      اضافه  ایِ    گنجينه  حالتای مرحلة تدارکیِ معي

ارزش به سرماية واقعاً درجريان است.                   پيمائیِ سرمايه برای تبديلِ اضافه            خارج از دور        
رود و     شمار می   رماية نهان به     ـ س  گنج، پول     که  يافتن است    پس ازلحاظ همين تخصيص       

مورد     هر    که بايد داشته باشد تا بتواند در پروسه ورودکند در ای همين سبب نيز اندازه به
گنج خفته است  حالت که به منوط به ترکيبِ ارزشیِ سرماية بارآور است. ولی تا زمانی

ای   صورت سرمايه     وز به  کار اُفتَد ندارد، و هن             ـ سرمايه به     هنوز امکان اينکه مانند پول            
که مانندگذشته      جهت نيست   کارنياُفتادنش ازآن         که درحال آيش قرار دارد؛ اما به است

که هنوز برای انجام           رو است    گسيختگی حاصل شده، بلکه ازاين           اش   در انجام وظيفه        
  اش شايستگی ندارد. وظيفه

پولِ   مانند اندوخت       اش، يعنی   گشتنِ پول را درشکل واقعیِ ابتدائی ما دراينجا توده
صورت   شکلِ محاسباتیِ صرف يا به      است به   گيريم. اين عمل ممکن    حقيقی، درنظر می

در دست دارد. آنچه مربوط به اَشکال                  Ẃدار فروشندة        که سرمايه    هائی باشد    طَلَب  فَتَه 
آيد    درمی     صورت پولی     ميان به    ـ سرماية نهان خود دراين    آن پول که تحت است ديگری



     دومکاپيتال. جلد     ۱۱۸

  

گيرد، برات يا انواع             آن تعلّق می     که بهره به     زايد، مثالً مانند سپردة بانکی             می که پول    
ارزش    موارد اضافه       قبيل  شود. دراين  ما نمی موضوع موردبحث وارد بهادار، اکنون اوراق

صنعتی منشأ    پيمائیِ سرماية    ای، خارج از دور             ويژه     ای   پول منجرشده وظايف سرمايه          به 
نفسه،   پيمائی، فی    وجه با آن دور         هيچ  ها وظايفی هستندکه اوالً به دهد. اين خود انجام می

ای هستندکه از وظايف سرماية صنعتی     سروکاری ندارند وثانياً متضمن وظايف سرمايه
  اند. متمايزند و تا اينجا هنوز مورد بررسیِ ما قرار نگرفته

  

 IV.  اندوخت ـ مايه  
  

ارزش درقالب          که اضافه    ت،گنجی  اکنون مورد بررسی قرارگرف               که هم  در شکلی
که انباشت     ئی است   ماية نقدی است، شکل پولی         کند عبارت از انباشت   آن زندگی می
گردد. ولی         سان خود الزمه انباشت سرمايه می             گيرد و بدين      خود می    سرمايه موقتاً به     

ی در  کارآيد، يعن       ای نيز به     تواند برای انجامِ خدمات فرعیِ ويژه                   اين انباشت ـ مايه می       
گردد ولذا       P … Ṕپيمائیِ سرمايه وارد شود، بدون آنکه خود دارای شکل               روند دور

  گسترش يافته باشد. داری بدون آنکه تجديدتوليد سرمايه

طول انجامد ولذا چنانچه            بيش از حدّ عادیِ خود به           Ẃ – Ǵکه پروسة  درصورتی
دی تأخير شود و يا اگر با وجود انجام                 نَحوِ غيرعا    ـ سرمايه به پول، به         در استحالة کاال      

گردد به باالتر         آن مبدل     ـ سرمايه بايد به       که پول    توليدی     اين استحاله، مثالً بهای وسايل          
که وظيفة انباشت ـ  ای است اندوخته پيمائی ترقّی نمايد، آنگاه ممکناز ميزان آغازِ دور
ه يا جزئی ازآن فراخوانده شود.                 ـ سرماي    دهد برای اشغالِ مقامِ پول             مايه را انجام می         

-رود تا اختالالت دور            کار می    مثابه اندوخت ـ مايه به         سان انباشت ـ ماية نقدی به بدين

  پيمائی را جبران نمايد.
که در    چنين اندوخت ـ مايه متمايز از ماية وسايل خريد و پرداختی است                             اين  
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ـ سرماية     ذکر بخشی از پول    مورد بررسی قرارگرفت. وسايلِ اخيرال P … Pپيمائیِ دور
وارد درعمل هستندکه اجزاِءآن فقط درمواعد زمانی متفاوت و متعاقب يکديگر وارد        

تشکيل   ای را     ـ سرمايه شوند، (وبنابراين اََشکال وجودیِ قسمتی از ارزش می عمل ميدان
ـ   پول   طورکلّی وارد در روند است). درتمامِ طولِ روند توليد پيوسته                                دهندکه به     می 

که مخارج     گردد درحالی        آيد، زيرا امروز وجوهی عايد می        وجود می سرماية ذخيره به
 که  درصورتی      رود    می  فروش   کاالبه بزرگی مقاديرِ شود؛ امروز انجام دورتری درموعد بايد

فواصل     درچنين     است. بنابراين     موکول آينده روزهای مقاديربزرگ به تجديدخريدکاال به
صورت نقدی وجود دارد. بالعکس اندوخت ـ مايه                       سرمايةگردان به  همواره بخشی از 

ـ سرمايه، نيست بلکه قسمتی از          تر جزئی از پول        کاراُفتاده، يا دقيق           جزئی از سرماية به       
است   ارزشی    که در مرحلة تدارکیِ انباشت خود قرار دارد، جزِء اضافه            ای است سرمايه

که   خود روشن است      خودیِ    البته اين نکته به     سرماية فعال نشده است.  که هنوز مبدل به
که   وجه سؤالی دربارة وظايف مشخّص پولی                هيچ دار به درصورت احتياج برای سرمايه

-يابیِ روند دور         شود، بلکه وی آنچه دارد برای حفظ جريان دراختيار دارد مطرح نمی

 Gد انتخاب ما،که         مثالً در نمونة مور        دهد.     اش مورد استفاده قرار می               پيمائیِ سرمايه    
از سرماية      ليرةاسترلينگ است، اگرقسمتی      ۵۰۰برابر با Ǵليرةاسترلينگ و  ۴۲۲مساوی با

شکل پشتوانة نقدی وجود داشته            مثابه ماية وسايل پرداخت و خريد، به                 ای به    ليره   ۴۲۲
واحوال، همة         ماندن اوضاع       که درصورت يکسان        باشد، آنگاه چنين حساب شده است      

کند. ولی       شود و نيز برای انجام منظورکفايت می                پيمائی وارد می       ر دور    آن پشتوانه د      
تواند     ارزش است و فقط هنگامی می           ليرةاسترلينگ اضافه      ۷۸اندوخت ـ مايه جزئی از 

 گرددکه اين دورپيمائی در              ليرةاسترلينگ     ۴۲۲پيمائیِ سرمايه با ارزش          وارد روند دور 
اندوخت ـ مايه جزئی از انباشت ـ مايه                 بد، زيرا      نماندن شرايط انجام يا           حالت يکسان    

وجود آيد وارد          ای در مقياس تجديد توليد به             است و در اين مورد بدون آنکه توسعه             
  گردد. عمل می
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ـ سرماية نهان است ولذا تبديلِ پول را به                   انباشت ـ ماية نقدی خود، وجود پول               
  ـ سرمايه در بر دارد. پول

يافته را     که تجديدتوليد ساده وگسترش              سرماية بارآور         پيمائیِ  کلّیِ دور     فرمول   
 گيرد چنين است: جمعاً دربر می

                                                  ۲                  ۱  
  

 … P ( Ṕ )
A
Pm  P … Ẃ – Ǵ .  G – W  

که در    است. درصورتی     Ǵمنهای   G  =g، ۲باشد آنگاه در شمارة   P =P  چنانچه
ـ   تماماً يا جزئاً به پول          gکه    اين معناست    باشد به    Ǵمنهای     gبزرگتر از         G،  ۲شمارة   

  سرمايه بدل شده است.
پيمائیِ   پيمائیِ سرماية صنعتی را در درون شکلِ دور                اقتصادکالسيک روند دور           

  دهد. سرماية بارآور مورد مطالعه قرار می
  
  
  

♣  
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  فصل سوم

  

  کاال ـ سرمايه  پيمائیِدور
  

  
  
  

   Ẃ – Ǵ – W … P … Ẃ است:  ـ سرمايه چنين کاالپيمائیِفرمولِ کلّی برای دور
Ẃ تنها نه شود،   می   نمودار     پيشين  پيمائیِ  مثابه شرط هردو دور  به محصول، بلکه مانند

برای ديگری الاقل تا آن حد               را    Ẃ – Ǵاست،    G – Wزيرا آنچه برای يک سرمايه            
انفرادیِ       های   کاالی سرمايه       ـ  توليد، خود، محصول   وسايل از داردکه بخشی می مفروض
مثالً در نمونة مورد اختيار           اند.   افتاده کار يک به های هر پيمائیدور هستندکه در ديگری

ر وغيره هستند.      دا   سازِ سرمايه    دار، ماشين      ـ سرماية کان      کاال    ها وغيره،     ما، ذغال، ماشين
  G … Ǵ  همان نخستين تکرار شدکه حتّا از داده چهارم نشان يکم، بند عالوه درفصل به

، بلکه    P … Pپيمائیِ   تنها دور       انجام برسد، نه       پيمائیِ دوم به      آنکه اين دور         و پيش از    
  نيز از پيش مفروض است.  Ẃ … Ẃپيمائیِ دور

 Ẃآخری بزرگتر از           Ẃقوع يابد، آنگاه         گسترده و     مقياس   هرگاه تجديدتوليد به        

  نموده شود. Ẃ΄که در اينجا با  بدوی است و بدان سبب الزم است
که اوالً در شکل سوم         است  تفاوت ميان شکل سوم و دو شکل نخستين درآن                 

که   گشايد، درحالی        پيمائی را میدورکه با دو مرحلة متضادّ خود،  مجموع دوران است
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شود و در شکل دوم، مجموع            دوران درنتيجة روند توليدگسيخته می                  در شکل اول،      
ای برای روند تجديدتوليد نمايان                 مثابه وسيله     دوران با دو مرحلة مکملِ خود فقط به                 

شکلِ دورانی       G … Ǵ  در    دهد.    می تشکيل را P … Pواسط ميان  حرکت گردد، ولذا می
شکل مزبور وارونه است   P … P .  در  G – W – G = Ẃ – Ǵ .  G – Wاز است عبارت

همين   شکل دورانی نيز به         Ẃ … Ẃدر   .    W – G – W = Ǵ – Ẃ .  G – W قرار: بدين
  صورت اخير است.

 سرآغاز  Ṕو  Ǵهای  که نوک ، حتّا درصورتی IIو  I های پيمائیثانياً: درتکرارِ دور
 وجود   های مزبور به       پيمائی  که تحت آن دور        یپيمائیِ مجدد را تشکيل دهند، شکل       دور

از نو   Pو  Gديد را مانند روند ج،  Ǵ = G + g   ، Ṕ = P + p   گردد. اند محو می آمده
نموده شود، ولو اينکه           Ẃمانند    Wبايد نقطة عزيمت         IIIکند. ولی در شکل        آغاز می    

شرح زيرين      اشد. دليل اين امر به        پيمائی بر همان مقياس پيشين قرار داشته ب       تجديد دور
گشايد،    ای را می      پيمائیِ تازه     با عنوان خود، دور            Ǵاينکه    محض  ، به   Iاست: در شکل     

صورت   به   است    ای   ريزِ ارزش ـ سرمايه         کند، يعنی پيش     عمل می   Gمانند پول ـ سرماية     
که طیِّ    باشتیريخته در اثر ان         حجمِ پول ـ سرماية پيش       گردد.      اَفزا    که بايد ارزش        نقدی  
پيمائیِ نخستين حاصل شده افزايش يافته است. ليکن خواه حجمِ پول ـ سرماية                           دور   
که وجوه مزبور صرفاً            امر    ليرة استرلينگ باشد، در اين             ۵۰۰خواه     ۴۲۲ريخته    پيش 

ديگر مانند سرماية        Ǵآورد.       وجود نمی     کنند تغييری به     مانند ارزش ـ سرمايه جِلوِه می            
ای است     ارزش بارآورده و دارای رابطة سرمايه                          اضافه   که  ای   ه يا سرمايه    افزود     ارزش    

 که بايستی در جريان روند بارورگردد.                    ای است    وی اکنون فقط سرمايه         وجود ندارد.      
که   مثابه ارزش ـ سرمايه         بايد همواره، به         Ṕاست.    نيز صادق       P…Ṕهمين امر درمورد         

عکس،   تجديد نمايد. به        را   پيمائیدور ادامه و خود ملع توليدکند، به ارزش اضافهبايد  می
ای   ـ سرمايه    ارزش    يابد، بلکه با       گشايش نمی   ـ سرمايه با ارزش ـ سرمايه کاال پيمائیِدور

پيمائیِ   تنها دور       بنابراين از ابتدا نه            يافته است.     کاال فزونی        که در شکل     شود  آغاز می    
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، بلکه متضمنِ    گيرد   وجود دارد، در بر می             کاال    صورت   ارزش ـ سرمايه را،که اينک به  
ارزش نيز هست. بنابراين چنانچه در اين شکل، تجديد توليد ساده                            دورپيمائیِ اضافه       

گردد. درست        ی با همان مقدار ابتدای حرکت در نقطة انتها نيز ظاهر می  Ẃواقع شود 
، Ẃ  جای   رپايان به     سرمايه واردگردد، د      دورپيمائیِ در ارزش اضافه از بخشی اگر که است

΄Ẃ يعنیẂ با    باز    بعدی    دورپيمائیِ   شود، ولی در بزرگتری پيدا میẂ   يابد،    می   گشايش
سرماية     ـ  وحجمِ ارزش        است  بزرگترازآن دورپيمائیِ پيشين           کنونی Ẃ که  با اين تفاوت
شودکه    آغاز می     ارزشی    ازگذشته است ولذا نيز دورپيمائیِ جديد با اضافه                  انباشته بيش 

دورپيمائی را       Ẃوجود آمده و دارای نسبت مقداریِ بزرگتری است. درهرحال  ازه بهت
  ارزش است. گشايدکه برابر با ارزش ـ سرمايه + اضافه می ای ـ سرمايه با کاال
  

Ẃ که به ئی صورت  W    مثابه    به   گردد،     می   وارد      ديگری    سرمايةصنعتیِ   پيمائیِ  دور     در
 است  نمای سرماية صنعتیِ ديگری        ند، بلکه صورت    ک سرمايه تجلّی نمی خود اين شکل 

 ) G – Pm(يعنی G – Wرود. عمل می کار به يکاين توليد  وسايل همچون که محصولش
  است. Ẃ – Ǵسرماية اولی، برای اين سرماية دوم 

Aدر جريان دوران  
Pm G – W   ،A    و Pm  دست   کاال در  مثابه که به حد  تا آن

کار   که نيروی    است کنند؛ اينجاکارگری فروشندگان خود هستند نقش همانندی ايفا می
رساند. برای       فروش می     که آنها را به      توليد است  وسايل فروشد وآنجا دارندة خود را می

کار و    نيروی     کند،   مثابه پول ـ سرمايه عمل می          اين مقام به       اش در     که سرمايه     خريدار    
که آنها در برابرِ سرماية            اند، ولذا مادام           که هنوز خريداری نشده           مانی  توليد، تا ز    وسايل

جزکاالبودن ندارند.            کنند، نقشی    که شکل پول دارد، مانندکاالی غير برخورد می                    وی
تواند در دست        می   Pmفقط از اين لحاظ با يکديگر فرق دارندکه                  Aو   Pmدراينجا 
سرماية فروشنده      کاالئی   شکل  Pmآنکه  شرط هوبنابراين سرمايه باشد، ب Ẃاش  فروشنده

کارگر هيچگاه جزکاال چيز ديگری نيست و تنها                  برای    Aکه   را تشکيل دهد، درحالی      
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  درآيد.  Pصورت رکنی از  شودکه در دست خريدارش به سرمايه می  هنگامی
ارزش ـ        کاالئی صورت شکل ساده، به Wمثابه  تواند به هرگز نمی Ẃ سبب همين به

کاالـ سرمايه همواره دارای                 مثابه   به  Ẃشود.    پيمائی   گشای يک دور       مايه، خود راه        سر
است (دراين          Pای است. از نقطة نظر ارزش مصرف، محصول عمل                       صفت دوگانه    

مثابه    به )١(کاال از دوران برخاسته و فقط  ، همچون  Pmو  Aمورد نخ)، که عناصر آن،  
اند. ثانياً: از ديدگاه ارزش، عبارت از ارزش ـ                              ر افتاده     کا  آفرينندگان اين محصول به           

  توليد شده است.  P، که طیِّ عمل  mارزش ـ   عالوة اضافه است به Pسرماية 
تواند و بايد      = ارزش ـ سرمايه، می W = P  که است Ẃپيمائی خود تنها ضمن دور

که در درون        حصول م  ارزش جا دارد، يعنی از اضافه      که درآن اضافه Ẃاز بخش ديگر 
مزبور مانند نخ واقعاً        بخش ازآنکه دو   است، جداگردد، اعم ارزش پنهان شده آن اضافه

اينکه    محض  هرحال به     پذيرنباشند. به     تفکيک پذير باشند ويا چون درمورد ماشين جدائی
Ẃ  بهǴ لشوند. پذير می گرديد آنها جدائی مبد  

فوند نخ، بتواند         ۱۰۰۰۰د مورد مثال ماکه مجموع محصول ـ کاال، مانن درصورتی
در      Ẃ – Ǵمعاملة     که   پذيرگردد      شود و بالنتيجه امکان           جدا    جنس  هم   مستقل   اجزاءِ     به  

ارزش ـ سرمايه در     که   است درپِی نمايش يابد، آنگاه ممکن های پِی ای از فروش سلسله
کامل     صورت   به  Ẃلذا ارزش و ازآنکه اضافه کند، و پيش  عمل Wمثابه  کاالئی، به  شکل

  جداگردد. Ẃخود سامان يافته باشد، از 
ليرة   ۴۴۲فوند =     ۸۴۴۰ليرة استرلينگ، ارزش           ۵۰۰ارزش     فوند نخ به     ۱۰۰۰۰در   

است. و چنانچه       گرديده     تفکيک  ارزش   که از اضافه است سرمايه ـ استرلينگ برابرباارزش
 ۸۴۴۰سترلينگ بفروشد، آنگاه اين          ليرةا    ۴۲۲مبلغ   فوند نخ را به     ۸۴۴۰دار بدواً  سرمايه

                                                
يعنی    nurاست ولی اصالح فوق  اکنون ذکرشده عنیي "nun کتاب " آلمانی های اول ودوم ) درچاپ۱(

کميته  مارکسيسم ـ لنينيسم وسيلة انستيتو مارکس ـ انگلس ـ لنين مسکو، وانستيتوی به  nunجای  فقط به
  نويس اصلیِ مارکس انجام شده است. مرکزی حزب سوسياليست متحد آلمان، با مراجعه به دست
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خواهد بودکه عبارت از ارزش ـ سرمايه درجامة کاال است و نيز         Wفوند نخ نمايشگر 
است و   ارزش     اضافه     ليرةاسترلينگ   ۷۸ه مساوی باک فوندی نخ ۱۵۶۰محصول اگر اضافه

Ẃ ر می آنران واردگردد، درآن را نيز دربوامکان   دار صورت سرمايه گيرد، ديرتر در د 

 يابدکه می
A
Pm W – G – W محصول اضافه ازگردش پيش راw – g – w .انجام دهد  

فوند نخ     ۱۰۰۰ليرةاسترلينگ و سپس       ۳۷۲ارزش      فوند نخ به     ۷۴۴۰يا اگر بدواً       
توليد (بخش      ، وسايل Wاست باجزِء اول  شود، ممکن ليرةاسترلينگ فروخته ۵۰ارزش به

کار، جبران       ) يعنی نيروی     V(بخش سرماية متغير       W) و با جزِء دوم          Cية  ثابت ـ سرما   
   شود و سپس وضع مانند مورد پيشين جريان يابد.

پيمائی چنين    درپِی وقوع يابند و شرايط دور                های پِی ولی چنانچه اين قبيل فروش
 C + V + mرا به      Ẃ آنکه جای به تواند می دار سرمايه سازند،آنگاه پذير امکان را اقداماتی

  معمول دارد.   Ẃکند، اين جداسازی را نيز درمورد هر يک از اجزاِء قابل تقسيم  تجزيه
  

 Ẃ   )۱۰۰۰۰مثابه جزئی از        ليرةاسترلينگ و به       ۳۷۲فوند نخ که برابر با  ۸۴۴۰مثالً 
است باز به      است، ممکن      ليرةاسترلينگ) نمايندة بخشِ ثابت سرمايه               ۵۰۰فوند نخ =     

، يعنی ارزشِ      که فقط سرمايةثابت ليرةاسترلينگ ۷۶۸/۲۷۶ارزش فوند نخ به ۳۶۰/۵۵۳۵
ارزش     فوند نخ به     ۷۴۴کند وبه   فوند نخ را جبران می ۷۴۴۰توليد مورداستفاده در  وسايل

فوند     ۱۱۶۰/ ۶۴۰گردد، سرماية متغيراست، تجزيهتنها جانشينِ  که ليرةاسترلينگ ۲۰۰/۳۷
محصولی خواهد بودکه          ليرةاسترلينگ عبارت از اضافه            ۵۸/ ۰۳۲ارزش مانده به نخ باقی

رفته   فوند نخ فروش       ۷۴۴۰تواند از مزبور می دار سرمايه است. بنابراين ارزش حاملِ اضافه
ليرة   ۳۱۳/ ۹۶۸بهای    فوند نخ به     ۶۲۷۹/ ۳۶۰  ارزش ـ سرماية فرورفته درآن را با فروش              

 ۵۰/ ۰۳۲ندی را که برابر با         فو۶۴۰/۱۱۶۰محصول  ِ اضافه کند و ارزش استرلينگ جبران
  ليره است مانند درآمد خرج نمايد.

ليرةاسترلينگ و برابر با           ۵۰فوند نخ را که مساوی با      ۱۰۰۰تواند  همچنين وی می



     دومکاپيتال. جلد     ۱۲۶

  

 ۷۴۴فروش رساند:        قرار به     کرده و بدين       همين نَحو تقسيم    ارزش ـ سرماية متغير است به 
 ۱۰۰فوند نخ،      ۱۰۰۰ارزش ـ سرماية       ليرةاسترلينگ بابت        ۳۷/ ۲۰۰مبلغ   فوند نخ را به      
فوند نخ، و      ۱۰۰۰ليره بابت بخش متغيرِ سرماية وارد در همان                   ۵ارزش      فوند نخ را به      

ليرةاسترلينگ بابت بازيافت مجموع ارزش ـ               ۲۰۰/۴۲ارزش فوند نخ را به ۸۴۴بنابراين 
 ۷/ ۸۰۰زش   ار   فوند نخ به     ۱۵۶تواند     فوند نخ، و سرانجام می           ۱۰۰۰سرماية محتَوی در      
  همين عنوان مصرف نمايد. است، به محصول وارد درآن اضافه ليره را،که نمايندة

فوند    ۱۵۶۰که فروش ميسرگردد،           تواند، درصورتی     دار مزبور می باألخره سرمايه
 ۱۱۶۰/ ۶۴۰کندکه فروش       نَحوی تقسيم    ليرةاسترلينگ را به        ۷۸ارزش      مانده به     نخِ باقی   

فوند    ۱۵۶۰توليد را که در درون       ةاسترلينگ، ارزشِ وسايللير ۰۳۲/۵۸مبلغ  فوند نخ به
ـ  ليرةاسترلينگ بازيافت ارزش        ۸۰۰/۷ارزش فوند نخ به ۱۵۶نخ جاگرفته جبران نمايد و

ليرةاسترلينگ،      ۶۵/ ۸۳۲فوند نخ =      ۱۳۱۶/ ۶۴۰سرماية متغير باشد و مجموع اين دو با        
مقدار نخ مزبورگردد وسرانجام اضافه           منزلة بازيافت تمامِ ارزش ـ سرماية محتَوی در به

  پذير شود. صورت درآمد خرج ليرةاسترلينگ به ۱۶۸/۱۲=  ۳۶۰/۲۳۴محصول 
نوبة خود قابل        که در نخ موجود است به          C   ،V  ،mهمچنانکه هر يک از عناصر

پنس نيز    ۱۲شيلينگ =   ۱ارزش      آنچنان هر فوند نخ به         همين اجزاء است، هم         تجزيه به   
      ست.پذير ا تقسيم

C    =۷۴۴/۰   =  پنس  ۹۲۸/۸فوند نخ  
V    =۱۰۰/۰   =  پنس  ۲۰۰/۱فوند نخ  
m    =۱۵۶/۰   =  پنس  ۸۷۲/۱فوند نخ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

m  + V  + C  = ۱  پنس  ۱۲  = فوند نخ   
کنيم همان    گانة فوق را با هم جمع           های سه   های فروش       عجم  اکنون اگر حاصل       

  آيد. دست می شود، به فوند نخ حاصل می ۱۰۰۰۰که درمورد فروشِ يکجای  ای نتيجه
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  بابت سرماية ثابت چنين داريم:
  ليرةاسترلينگ ۷۶۸/۲۷۶فوند نخ =   ۳۶۰/۵۵۳۵:   ۱درمورد فروشِ 
  ليرةاسترلينگ   ۲۰۰/۳۷فوند نخ =    ۰۰۰/۷۴۴:    ۲درمورد فروشِ 
  ليرةاسترلينگ     ۰۳۲/۵۸فوند نخ =   ۶۴۰/۱۱۶۰:   ۳درمورد فروشِ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ليرةاسترلينگ   ۳۷۲فوند نخ =     ۷۴۴۰       باهم                       
 ر:بابتسرماية متغي  

 ليرةاسترلينگ  ۲۰۰/۳۷فوند نخ =   ۰۰۰/۷۴۴:    ۱درمورد فروشِ 

  ليرةاسترلينگ    ۰۰۰/۵فوند نخ =   ۰۰۰/۱۰۰:    ۲درمورد فروشِ 
  ليرةاسترلينگ      ۸۰۰/۷فوند نخ =   ۰۰۰/۱۵۶:    ۳درمورد فروشِ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ليرةاسترلينگ  ۵۰فوند نخ =   ۱۰۰۰باهم                           
  ارزش: بابت اضافه

 ليرةاسترلينگ  ۰۳۲/۵۸خ  = فوند ن ۴۶۰/۱۱۶۰:   ۱درمورد فروشِ 

  ليرةاسترلينگ    ۸۰۰/۷فوند نخ  =   ۰۰۰/۱۵۶:    ۲درمورد فروشِ 
  ليرةاسترلينگ    ۱۶۸/۱۲فوند نخ  =   ۳۶۰/۲۴۳:    ۳درمورد فروشِ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ليرةاسترلينگ  ۷۸فوند نخ =    ۱۵۶۰باهم                           
  کل: جمع

 ليرةاسترلينگ ۳۷۲فوند نخ =   ۷۴۴۰سرماية ثابت :  

  ليرةاسترلينگ  ۵۰فوند نخ =   ۱۰۰۰سرماية متغير :   
  ترلينگ ليرةاس  ۷۸فوند نخ =    ۱۵۶۰ارزش :    اضافه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ليرةاسترلينگ ۵۰۰فوند نخ =  ۱۰۰۰۰باهم               
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Ẃ – Ǵ ۱۰۰۰۰فوند نخ چيز ديگری نيست. اين   ۱۰۰۰۰خود جز فروش  خودیِ به 
ن    قيمت جنس از قرار فوندی يک               کاالست. خريدار به          خ مانند هر نخ ديگری        فوند 

ضمن   مند است. حاال اگر وی          فوند عالقه     ۱۰۰۰۰ليرةاسترلينگ دربرابرِ ۵۰۰شيلينگ يا
  که   است   آن     کند فقط برای      معامله احياناً دخالتی درمورد ترکيب ارزشیِ سرمايه می                         

کمتر از يک شيلينگ فروخته شود و با            است  کندکه يک فوند نخ ممکن     گُريزانه ثابت
اين وجود باز فروشنده معاملة سودمندی انجام داده باشد. ولی مقدار خريد وی منوط                 

است، مقدار      بافندگی     کارخانة خريدار، صاحب است. مثالً اگر های خود او به نيازمندی
کار افتاده است،        که در بافندگی به خريد وابسته به ترکيبِ سرماية خاصِّ خود او است

ای را     بايد ازسوئی سرمايه        Ẃآن  که طبق هائی  فروشد. نسبت او می که به نه ازآن ريسنده
کند و ازسوی ديگر         دهندة آن را) جبران            کار رفته است (يا اجزاِء تشکيل              که درآن به      

شدن و يا برای        منظور خرج     ارزش به      محصول باشد، اعم از اينکه اضافه              نمايندة اضافه     
نب   ای وجود دارندکه              پيمائیِ سرمايه    دور   تخصيص يافته باشد، تنها در            سرمايه   اشت ا

های مزبور هيچ سروکاری با فروش                  فوند نخ است. نسبت        ۱۰۰۰۰آن    کاالئیِ    شکل
ارزش     بنابه   Ẃکه   خود ندارند. مضافاً بر اينکه در اينجا چنين فرض شده است         خودیِ به

صورت پول مطرح       کاالئی به     ئلة تبديل آن از شکلِ  رود ولذا فقط مس فروش می خود به
سرماية    اين    پيمائیِ  که در دور    ای وظيفه ، ازلحاظ شکل Ẃ است برای بس. بديهی است و

کنندة سرماية بارآور بيرون آيد، مسئلة اينکه                     مجزّا داراست و بايد از درون آن جبران     
کنند اهميت     صله پيدا می    هنگام فروش قيمت و ارزش از يکديگر فا                   تا چه اندازه به         

های صوریِ صرف      کنونیِ ما که معطوف به تفاوت           کننده دارد، ولی در بررسیِ               تعيين 
  است طرح اين مطلب جا ندارد.

گردش    ، روند توليد ميان دو مرحلة مکمل و متقابل                  G … Ǵ، يعنی    Iدر شکل   
دررسد خاتمه       Ẃ – Ǵئی  آنکه مرحلة نها       از   شود، روند مزبور پيش           سرمايه نموده می      

ريز شده، با آن وسايل به             توليد پيش     مثابه سرمايه بدواً در وسايل               يافته است. پول به        
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گرديده و اين محصول ـ کاال از نو به پول بدل شده است. اين                             محصول ـ کاال مبدل      
چيز  کارِ همه که به وکار و نتيجة آن عبارت از پول است ازکسب  است ای يک دور بسته

که امکان     فقط درصورتی      [آغاز مجدد]     سان تجديد مطلَع خورد. بدين چيز می درد همه و به
پيمائی باشد،  آخرين دور تواند هم می G … P … Ǵشود.  وجود داشته باشد انجام می

دهد، و هم       می   انيمنفرد پا سرماية عملِ يک وکار، به ازکسب گيری کناره که درصورت
اينجا     در  ده است.     ة گرد   ای باشدکه تازه وارد ميدان عمل                  سرمايه   پيمائیِ  دور    نخستين 

  ، يعنی از پول به پول بيشتر رسيدن. G … Ǵحرکت عمومی عبارت است از 
 P، تمامِ روند دورانی در پِیِ                   Ṕ (  P … Ẃ – Ǵ – W … P، يعنی (     IIدر شکل 

 Iکه عکس شکل   ترتيبی کند، ولی با رود و در پيشاپيشِ دومی حرکت می نخستين می

اش همانا روند توليد،           ی نخستين سرماية بارآور است و وظيفه      Pگيرد.  است انجام می
عکس، روند       ی نهائی به     P  دنبال دارد.         که به   ئی است   مثابه شرط مقدم روند دورانی               به 

است.   رِآن   درشکلِ بارآو   صنعتی تجديد وجود سرماية از توليد نيست، بلکه فقط عبارت
وسيلة آن استحالة       که به   و درحقيقت اين نتيجه را مرهون آخرين مرحلة دوران است                         

پيوند     که با   ئی  عواملِ ذهنی وعينی آن به  شود، يعنی انجام می Pm و Aارزش ـ سرمايه به 
باشد،    Ṕو خواه       Pآفرينند. سرمايه، خواه             سرماية بارآور را می           خود شکل وجودیِ       

وسيلة آن بتواند از نو مانند سرماية                که به    کند  ای ظهور می      باز در شکل آماده     سرانجام 
انجام رسانَد. صورت   است به که بايسته نَحوی گردد و روند توليد را به بارآور وارد عمل

اَفزائی را       ارزش      G …  Ǵ، شکل تجديد توليد است و برخالفP … Ṕ  کلّیِ حرکت، 
رو آسان     امرکارِ اقتصادکالسيک را ازآن           سازد. همين نمیمانند هدف پروسه منعکس 

داری را ناديده بگيرد وچنين وانمود                تواند شکل معين روندتوليد سرمايه کندکه می می
  است  گوئی سخن برسرِآن     خود هدف پروسه است، چنانکه خودیِ گويا توليد به کندکه

است محصول با انواع         هر قدر ممکن     تر توليد شود و       که تا امکان دارد بيشتر و ارزان                 
) G –Wتوليد (    را برای نوسازیِ         گردد، تا بتوان بهری ازآن  مبادله ديگر  بيشتر محصوالت
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 مورد   دراين     gو   Gکار برد. پس، ازآنجاکه               ) بهg – wمنظورِ مصرف ( و بهرِ ديگر را به
آيدکه     وجود می     هشوند، اين امکان ب         گُريزنده پديدار می           تنها همچون وسايل دورانی           

گرفته شود و تمامِ پروسه ساده و            ـ سرمايه ناديده        های پول و هم ازآن پول        هم ويژگی
 )١( گرددکه ويژة راسيوناليسم              ئی  کند، يعنی واجد آنچنان حالت طبيعی               طبيعی جِلوِه   

که   شود وآنگاه      سطحی است. درموردکاال ـ سرمايه نيز بنا بر مقتضا، سود فراموش می              
شود  می   معرفی    کاال   مثابه   ـ سرمايه، فقط به  کاال توليداست پيمائیِمجموعِ دور سخن برسرِ

شود. بدين نَحو       ـ سرمايه عنوان می کاال گردد باز ولی تا مسئلة اجزاِء ارزشی مطرح می
  گردد. که انباشت نيز مانند توليد تلقّی می است طبيعی

که    وند دورانی هستند        ،  دو مرحلة رẂ – Ǵ – W … P…Ẃ          در شکل سوم،    
گيرد.    ، انجام می       II   ،P … Pهمان ترتيب شکل      گشايند و اين امر به         پيمائی را میدور

آيد.    آن می   دنبال ، عبارت از روند توليد است، به Iکه، مانند شکل  اش با وظيفه Pسپس
با      که از روند توليد حاصل می             ای   با نتيجه   يابد.    يان می   پيمائی پا   ، دور     Ẃشود، يعنی 

                                                
)۱( Rationalisme تينیِ که مشتق ازکلمة الRatio د و عقل است، به بهرگرايشی     طورکلّی به معنای خ

شودکه در برابرِ افکارِ دگماتيک مابعد طبيعیِ الهی، مذهبی و عرفانی قرارگرفته                    در فلسفه اطالق می
ای از  کلّی و عام شاملِ عده است. اين تعريف درک نيروی خرد و تعقّل قابل چيز به که همه است و برآن

 ماترياليستی چون توان می هم چنانکه شود، می اجتماعی و گوناگون فلسفی های گرايش به متعلّق سفةفال

Spinoza  ئی ثنوی و(Dualiste)  رد      دکارتمانندهائی   آليست   است ايده     وهم ممکن     را درزمرةآن شم
ت، راسيوناليسم گرايش دانست. ازلحاظ تئوریِ شناخ را ازآن اين هگلو  (Leibnitz)نيتس اليبچون 

های حسی و يعنی مکتب (empirisme)و آمپيريسم (sensualisme)فلسفیِ سانسواليسم مکاتب دربرابرِ
  شمارد. ترين وسيلة شناخت حقيقت می آنها خرد را عمده گيرد، زيرا برخالف  تجربی قرار می

 کردن]    [پرستش  عليه افکارِ تَعبد      توان آن را به خردگرائی ترجمه نمود، طیِّ مبارزه                           که می   راسيوناليسم  
حال  درعين است ولی نموده ايفا  سويه، نقش بااهميتی گرائیِ يک آليسم وتجربه دينی، مابعدطبيعی، ايده

گوناگون و بغرنجِ واقعيت به    تجربه و عمل و با عدمِ درک جوانبِ بهادادن به کردن تعقّل وکم با مطلق
 يدان داده است.های سطحی و نادرست م تحليل
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يعنی تجديدحيات سادة سرماية بارآور، خاتمه        Pپيمائی با ، دور IIهمچنانکه درشکل 
پيمائی پايان     ـ سرمايه است، دور         ، که زندگیِ مجدد کاال          Ẃپذيرد، دراينجا نيز با            می 
است   Pخودکه    سرمايه بايد پروسه را با صورت نهائیِ ، IIيابد. همچنانکه در شکل  می
که با ظهورِ مجدد       است  آنچنان نيز دراينجا الزم            مثابه روند توليد از نو آغازکند، هم                  به 

گشايش    Ẃ – Ǵنو بامرحلة دورانی  از پيمائیکاالـ سرمايه، دور  سرماية صنعتی درشکل
ـ سرماية     ارزش   ، يعنی Ǵپيمائی ناتمام هستند، زيرا دورِآنها با يابد. اين هردو شکل دور

 ل شده است، بسته نمی                 ای   ر شده  باروداً به پول مبدشود. بنابراين هردو بايد به              که مجد  
کامل    پيمائیِ  جهت متضمنِ تجديدتوليد هستند. دور            همين  دهند و به     حرکت خود ادامه    

  است. Ẃ … Ẃاز  عبارت  IIIدر شکل 
دراين      که فقط   است  سازد اين     که شکل سوم را از دو شکل اولی متمايز می               آنچه

سوی باروری، خود ارزش ـ سرماية بارورشده است، نه ارزش ـ         شکل نقطة حرکت به
ای،    مثابه رابطة سرمايه        ، به   Ẃکه درانتظارِ بارورشدن قرار دارد. دراينجا                     سرماية بدوی

کند،   دورپيمائی اعمال می    نقطة حرکت است و از همين لحاظ تأثيرِ قاطعی بر مجموعِ 
ن نخستين مرحلة خود، هم دورپيمائیِ ارزش ـ سرمايه را در بر دارد و                               از هما    Ẃزيرا 

ارزش، ولو         جهت تأثيری قاطع داردکه اضافه       ارزش است و نيز ازآن هم متضمنِ اضافه
طور متوسط بايد قسماً مانند درآمد خرج شود و                   نه در هر دورپيمائیِ مجزّا، ولی به                 

  رانودw – g – w  سرمايه   اشت انب    مثابه عامل     ديگـری ازآن بايد به   کند و سهم را طی  
  کند. عمل

مثابه شرط    ،  مصرف تمامِ محصول ـ کاال، خود از پيش، به                   Ẃ … Ẃدر شکل   
کارگر ومصرف شخصیِ     فردیِ است. مصرف سرمايه، مفروض عادیِ جريان دورپيمائیِ

گيرد. بنابراين       ر میمحصول، مجموعِ مصرف انفرادی را درب  نشدة اضافه قسمت انباشت
همچون  Ẃدورپيمائی مصرف درمجموع خود، خواه شخصی باشد و خواه بارآور، در

نيز شامل     کارگررا      شخصیِ (درواقع مصرف  بارآورکه است. مصرف شرط مالزمی وارد
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کارگر     کار، تا حدود معينی، خود محصول دائمیِ مصرف شخصیِ     شود زيرا نيروی می
جزآنچه     مصرف فردی ـ به      گيرد.    ر سرماية انفرادی انجام میهسيلة و است)، مستقيماً به

گردد    می  تلقّی  اجتماعی    عملی   عنوان    به ـ فقط ضروراست بشخصه دار سرمايه زندگیِ برای
  دار مفروض نشده است. وجه مانند اقدام شخصیِ سرمايه هيچ و به

ريخته    پيش مثابه حرکت ارزش ـ سرماية             ، مجموع حرکت به       IIو     Iدر اَشکال     
، سرماية بارورشده است،که در قالبِ تمامِ محصول ـ                         IIIشود. در شکل      نمودار می     

دهد و دارای شکلِ سرماية درحال حرکت، يعنی                       کاال، نقطة عزيمت را تشکيل می           
که اين حرکت به حرکت           ـ سرمايه است. تنها پس از استحالة آن به پول است                    کاال  

گردد. در درون اين شکل از دورپيمائیِ سرمايه                         یسرمايه و حرکت درآمد منقسم م            
مصرف ـ ماية فردی ازسوئی و به ماية                 که تقسيم مجموع محصولِ اجتماعی به             است 

ـ   اين دو صورت درهرکاال            تجديدتوليد ازسوی ديگر، و نيز انقسام خاصِّ محصول به                   
  سرماية انفرادی، جاگرفته است.

G … Ǵ    ن امکانئی برحسب حجمی از        گسترشِ دورپيما         متضمg   که در      است
  شود. دورپيمائیِ جديد وارد می

کمترازآن، دورپيمائیِ        هم با همان ارزش پيشين و شايد Pاست  ممکن P … Pدر 
با اين وجود نمايشگرِ تجديدتوليد برپاية وسيع                               تری هم باشد.      جديد را آغازکند و 

شده   تر  کار ارزان        يشِ بارآوریِ     افزا درنتيجة عناصرکاالئی که درصورتی است مثالً چنين
که عناصر توليدی     است درمورد عکس اين حالت، مثالً هنگامی باشند. بالعکس ممکن

تر شده باشند، با اينکه سرماية بارآور ازلحاظ ارزشی افزايش يافته است تجديد                       گران
 Ẃ … Ẃکوچکتری نمودارگردد. اين حکم دربارة                       توليد از جهت ماهوی درمقياس

  نيز صادق است.
مثابه    نو به    از    مزبور     شکل  است.  توليد مقدم شرط سرمايه کاالئیِ ، شکلِ Ẃ … Ẃ در

هنوز   Wگردد. چنانچه اين          ی دوم برمی       Wصورت    شرط در درون اين دورپيمائی به                



           ۱۳۳کارل مارکس    

  

 

شود. غالباً اين        صورت دورپيمائی متوقّف می            توليد يا تجديدتوليد نشده باشد، درآن                
W     ه مثاب   بايد بهẂ   صنعتیِ ديگری، تجديدتوليدگردد. دراين دورپيمائی،                           سرمايةẂ 

مثابه نقطة عزيمت، نقطة واسط، نقطة انتهای حرکت وجود دارد ولذا پيوسته حاضر               به
  مزبور شرط دائمیِ روند تجديدتوليد است. Ẃاست. 

در  هر سه دورپيمائی        وجود دارد.   IIو   Iو اَشکال  Ẃ … Ẃتفاوت ديگری ميان 
گشايد    که روند دورپيمائی خود را می              که سرمايه با همان شکلی اين خصلت مشترکند

دست   بندد و بنابراين شکل بدویِ خود را از نو به                       با همان شکل روند مزبور را می              
که   است  ،  شکلی   G, P, Ẃآورد تا همان دورپيمائی را از سرگيرد. شکل بدویِ                          می 

-ضميمة اضافه   به  IIIشود (درشکل      ريز می    آن صورت پيش      به همواره ارزش ـ سرمايه        

شمار  که برآن روئيده است)، و بنابراين ازلحاظ دورپيمائی، شکل بدویِ آن به                ارزشی 
شدة يک شکل    درهرحال عبارت از صورت دگرسان                  Ǵ, P, Ẃرود. شکل نهائیِ        می 

  که خود شکل بدوی نيست. ای درون دورپيمائی است وظيفه
شکلِ   II     Pو در شکل    است،   Ẃشدة   ، شکل دگرسان  I   ،Ǵسان در شکل نبدي
کاالئی     وسيلة يک جريان سادة دوران        اين استحاله به IIو  Iاست (و در  Gيافتة  استحاله
عبارت     III   ،Ẃشود). در       کاال و پول، انجام می          وسيلة تعويضِ صوریِ جا ميان يعنی به

، اوالً     IIIاينجا يعنی درشکل     عنی سرماية بارآور است. ولی، ي  Pشدة از شکل دگرسان
آن نيز     کند، بلکه در مقدار ارزشیِ             ای سرمايه تأثير می        تنها در شکل وظيفه      استحاله نه   

مورد نتيجة تغيير محلِّ صوریِ ناشی از روند دورانی               ثانياً دگرسانی دراين مؤثر است و
که طیِّ روند توليد، بر شکل مصرفی و         است حقيقیای  نيست، بلکه عبارت از استحاله

  گرديده است. بر ارزشِ اجزاِء کاالئیِ سرماية مولّد، عارض
 I   ،II    ،IIIهای     ،  از پيش برای هر يک از دورپيمائی                   G, P, Ẃشکل سرآغاز   

وسيلة سلسله استحاالت      شود به   که در نقطة انتها از نو پديدار می     مفروض است. شکلی
 پيمائیِ يک تک    که نقطة نهائیِ دور         ،   Ẃاست.     دورپيمائی مقررگشته ولذا ملزوم   خود 
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 Ẃی اين سرمايه که خارج از دوران است و                       Pسرماية صنعتی است، فقط با شکل        
که    جهت  ازآن     ،   I، نقطة انتها در شکل        Ǵرود، مالزمه دارد.               شمار می   به   آن   محصول  

مثابه چيزی     را از پيش در دست خريدار، به       Gاست، )  Ẃ )Ẃ – Ǵشدة  دگرسانشکلِ 
درون  به Ẃ وجود دارد و ازراه فروش G …Ǵپيمائیِداردکه خارج از دور مفروض می

سان  پيمائی درآمده است. بدين            صورت نقطة نهائی خود آن دور              کشيده شده و به      آن  
که درخارج       است ، است، يعنی چيزی )Pm  )W  و Aی نهائی مستلزمِ  II ، P نيز درشکل

مثابه شکل نهائی در قالب آن جايگزين شده است.                به  G – Wوجود دارد و از طريق  
نتهای اخير صرف                 ـ سرماية     پيمائی يک پول      نظر شود، نه دور         ولی چنانچه از نقطة ا

پيمائیِ   دارد، و نه دور            طورکلّی از پيش مفروض می            ـ سرمايه را به       منفرد وجود پول        
سازد. در      سرماية بارآور را الزم می              های    پيمائی  د از پيش وجود دور          مولّ    تک سرماية   

ممکن     Iشکل  ل     Gاست   ،  پو ر شکل             نخستين  د و   ، باشد يه  ما ند      می  II    ،Pـ سر ا تو
  ، يعنی: IIIنخستين سرماية بارآور باشدکه پا به صحنة تاريخ نهاده است. ولی درشکل 

  

W  –          G     –    W  
A
Pm   … P … Ẃ 

                           Ẃ            –    Ǵ          
 w   –         g      –    w 

  

Aپيمائی  باردردور      يک  است. مفروض پيمائیدوراز ، دوبارخارجWوجود
PmẂ – Ǵ – W .

،کاالست،  و ازآنجاکه           است در دست فروشنده  Pmاز  که مرکّب جهت ، ازآن Wاين 
ـ سرمايه است و حتّا اگر چنين  کاال داری است خود، محصولِ يک روند توليد سرمايه

ی ثانَوی     wشود. بار ديگر در          ـ سرمايه ظاهر می     مثابه کاال نباشد، در دست بازرگان به
ود کاال وج       صورت   قرار دارد، وآن نيز بايد به                    w – g – wکه در دورِ           مفروض است  

ـ سرمايه     کاال     Pm   و   Aهرحال اعم ازآنکه            آن ميسرگردد. به       داشته باشد تا خريداریِ
 باشند يا نباشند، آن هردو مانندẂ        کاالئی دارند. همين           کاال هستند و ميان خود روابط

که مساوی     جهت  ، ازآن      Wنيز صادق است. بنابراين           w – g – wی دوم    wامر درمورد
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کاال هستند و بايد، طیِّ          که  ای است     دهنده    دارای عناصرِ تشکيل        است،     ) W )+ A Pmبا 
نيز، بايد در    w – g – wآنها را کاالهای نظير بگيرند، همچنانکه درمورد  دوران، جای 

  .گردند  wکاالهای همانند ديگری جانشين دومين  دوران
ه شيوة مسلّط، هرکاالئی در         مثاب   داری، به       براين، بر پاية شيوة توليد سرمايه              عالوه   

بازرگان      دست  که به   صفت را هنگامی     اين    باشد. يا     بايدکاالـ سرمايه        دست فروشندةآن      
يا اگر هنوز              می  نباشد در دست خود بازرگان                 رسد داراست و  کاال ـ سرمايه       چنين 
 ينِجانش    که   ـ  اقالمِ وارداتی           باشد ـ مثالً از      کاالئی    است  الزم     صورت    شود. درغيراين      می

  آن داده است. گشته ولذا فقط شکل وجودیِ ديگری به کاالـ سرماية بدوی يک
مثابه اَشکالِ   شود، به ازآنها تشکيل می  Pکه سرماية بارآور  Pm و Aعناصرکاالئی 

آوری     کاال دارا بوده و ازآنجا جمع                 ای را که در بازارهای مختلف                ، چهره     Pوجودی     
که   است   اند، و در اين پيوستگی           هم پيوسته   آنها به    دهند. اينک      اند، از دست می         شده 
و در درونIII          توانند نقشِ سرماية بارآور را ايفاکنند. پس اگر تنها دراين شکل                             می 

که نقطة عزيمت      شود، ازآنجاست       ظاهر می    Wمثابه شرط مقدم   به Wپيمائی، خود دور
مثابه    آنکه به    ، (ازحيث      Ẃلِ پيمائی با تبدي     کاالست. دور        عبارت از سرمايه در شکلِ          

ارزش، بزرگتر شده          وسيلة الحاقِ اضافه       کند و اعم ازآنکه، به     ارزش ـ سرمايه عمل می
شود.   دهند، آغاز می         که عناصرِ توليدی آن را تشکيل می             کاالهائی     يا نشده باشد)، به        

گيرد وخود  ر میرا در بW – G – W ( = A + Pm) ولی اين استحاله تمامِ روند دورانی 
در هردو سر قرارگرفته است، ولی نوک ثانَوی، که                        Wاست. پس در اينجا   نتيجة آن 

دست   گيرد، يعنی از بازارکاال به               از خارج می          G – Wوسيلة    ئی خود را به       Wشکل 
که روند      پيمائی نيست، بلکه فقط عبارت از دو منزلگاه اولية آن است                        آورد، دور         می 

پس وظيفة خود يعنی روند توليد             که ازآن      است  Pگيرد. نتيجة آن        ی را در بر می دوران
  کند. را آغاز می

سرآغاز،      Ẃهمان شکل    پيمائی، به    همچون پايان دور          Ẃکه   فقط آنگاه است      
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در    روندتوليد. ليکن         دوران، بلکه چون نتيجة            مثابه نتيجة روند       به   هن   گردد، اما       ظاهر می   
G … Ǵ  وP… P  دو منتها يعنی ،Ǵ  وP   ران هستند. پس دراينود ندونتايج مستقيمِ ر ،

غير، مفروض      ، دردست Pو بار ديگر Ǵبار  که يک است پيمائیمورد تنها در پايان دور
  گردند. می

دارد، چنين شرط مقدمی       ها، تاآنجاکه دور ميان دو منتهااليه جريان دورپيمائی اين
مانند پروسة توليدP        مثابه پول غير وجود داشته باشد و               به  Gدارندکه       نمی را مفروض      

را   A + Pm (W =  خود از پيش (   Ẃ … Ẃعکس  غير، عرض وجود نمايد.  ولی به
روند دورانیِ          وسيلة  که به   دارد .کاالئی         کاالی غير و در دست غير، مفروض می       مثابه به

گرددکه درنتيجة         می  تبديل  مولّدی سرماية شود، به کشيده می یپيمائدور درون به مقدماتی
  شود. پيمائی ظاهر میشکلِ نهائی دور از نو به  Wآن  عمل

در درون حرکت خود، سرماية    Ẃ … Ẃپيمائی که دور همين دليل ولی درست به
گوناگون     انواع       Pmدارد و  مفروض می  A + Pm (W = صنعتی ديگری را در شکل (

آالت، ذغال،        گيرد، (که مثالً درنمونة اختيارشدة ما ماشين می ديگررا دربر های رمايهس
پيمائی   تنها مانند شکلِ عامِّ دور        را نه آن آيدکه خود الزم می است)، خودبه روغن وغيره

  که در قالب   ئی بنگريم مورد توجه قرار دهيم، يعنی نه فقط آن را چون شکل اجتماعی
گذاری) ملحوظ        صنعتی را (بجز درمورد نخستين سرمايه               تک سرماية    توان هر     آن می   
صنعتی  های   سرمايه   مثابه شکلِ حرکت مشترک همة تک        را تنها به  آن و بنابراين داشت،

ها   سرمايه   حال بايد آن را مانند شکل حرکت جمعی تک                 شمارآورد، بلکه درعين            به 
که   دار تلقّی نمائيم، يعنی حرکتی            ايه کلِّ سرماية طبقة سرم        مثابه شکل حرکت     ولذا به    

شود  صنعتی فقط مانند يکی از اجزاِء حرکتی نمودار می                    سرماية   آن هر تک در درون 
آنهاست. مثالً اگر ما مجموعِ           های ديگر پيوند يافته و وابستة به                 که با جنبشِ سرمايه      

حرکتی بپردازيم        تحليل   کاالئیِ ساالنة کشوری را مورد توجه قرار دهيم و به                 محصول
 شود و  ها می   بنگاه    محصول جانشينِ سرماية بارآور همة              وسيلة آن، سهمی ازاين          به  که  
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که    شود  نمايد، آنگاه ديده می            را تأمين می       عمومِ طبقات     ديگر مصرف انفرادیِ              سهم
Ẃ … Ẃ سرمايةاجتماعی اينکه شکلِ ، درعين است، شکلِ حرکت ارزش     اضافه  حرکت
  گشته است. که از اين سرمايه ناشی صولی نيز هستمح يا اضافه

های انفرادی است (که             جمعِ سرمايه    اين امرکه سرماية اجتماعی، برابر با حاصل                 
گيردکه     شود و نيز سرماية دولتی را تا حدی در بر می                     های سهامی می     شاملِ سرمايه   

دهند و    ستفاده قرار می      مزدورِ بارآور مورد ا               کارِ   ها وغيره     آهن   ها در معادن، راه        دولت
کلِّ سرماية اجتماعی         که حرکت    کنند) و اين مسئله         دارِ صنعتی عمل می      مانند سرمايه    

آن   وجه نافیِ     هيچ  انفرادی است، به          های   جمعِ جبریِ حرکات سرمايه         مساوی با حاصل     
که اين حرکت، ازحيث اينکه حرکت سرماية شخصی منفرد شده است، مصدرِ       نيست

مثابه    که ضمن مطالعة همين حرکت، به          هائی   هائی باشد غير از آن پديده             بروزِ پديده       
کلِّ سرماية اجتماعی، ولذا در پيوندش با حرکات اجزاِء ديگر،               يکی از اجزاِء حرکت

کلِّ سرماية     کندکه حرکت      حال اين امر را نفی نمی             گردد. و نيز درعين            مشهود می   
-هنگامِ بررسیِ دورپيمائیِ هر تک  بايد بهاجتماعی،گشايندة مسائلی باشد،که حلِّ آنها 

  آنکه ازآن نتيجه شود. سرماية انفرادی مفروض باشد نه
Ẃ … Ẃ دوی فقط  ارزش ـ سرماية پيشکه درآن،  است يگانه دورپيمائیريختة ب

که از بادیِ       است  سان حرکتی    دهد و بدين      گشا را تشکيل می      جزئی از منتهای حرکت        
کند، يعنی مانند حرکتی نمودار            صنعتی عرض وجود می        سرماية   کلِّ  مثابه جنبشِ امر به

جزئی    آن   ای را که جانشينِ سرماية بارآور است و هم شده شودکه هم جزِء محصول می
مثابه    طور متوسط بهری ازآن به            محصول است، و به       از محصول را، که حاویِ اضافه               

دهد.     می   کارآيد، نمايش       اشت بهعنصرِانب ديگرش بايد مانند بهرِ شود و درآمد خرج می
گيرد،    مثابه درآمد در بر می             ارزش را به         شدن اضافه    تاآنجاکه اين دورپيمائی خرج               

کاالست،    که  Wشاملِ مصرف انفرادی نيز هست. ولی ازآنجاکه نقطة عزيمت، يعنی                         
 صورت يکی از اقالمِ مصرفی وجود دارد، دورپيمائیِ مزبور بدين سبب نيز متضمنِ                    به
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گردد ناگزير         داری توليد می         شيوة سرمايه    که به   مصرف انفرادی است. اما هر جنسی               
پذيرش آن را برای مصرف بارآور يا مصرف    ـ سرمايه است، خواه شکلِ استعمال کاال

ـ    فقط جهت ارزشی و بارورگشتنِ ارزش          G … Ǵشخصی ويا هردو نامزدکرده باشد. 
)  P … P   )Ṕدهـد و بس؛   سرتاسر رونـد نشان می ريخته را مانند هدف سرمايـة پيش

که   مثابه پروسة تجديد توليد است با سرماية بارآوری                     به   نمايشگرِ روند توليد سرمايه          
که از همان سرآغـاز، با             W … Ẃدارای مقداری مساوی يا افزوده است (انباشت)                        

ز پيش متضمنِ مصرف بارآور          کند، ا    داری خودنمائی می          سيمای توليدکاالئی سرمايه      
که در نهادش جا دارد فقط               و مصرف شخصی است ولذا مصرف مولّد با بارورشدنی           

شکلِ  به   Ẃاست   شود. سرانجام، چون ممکن            آن نموده می       ای از حرکت        مانند شعبه  
خود اين      ئی درآيدکه نتواند از نو در هيچ پروسة توليدی واردگردد، خودبه                                   مصرفی  
اند،    که در اجزاِء محصول بيان شده              Ẃشودکه اجزاِء ارزشیِ مختلف             ات می  نکته اثب   

سرماية کلِّ اجتماعی درنظرگرفته              مانند شکلِ حرکتẂ … Ẃ      آنکه      بايد، برحسب 
گردد، مقام       عنوان حرکت مستقلِّ يک سرماية منفرد صنعتی تلقّی می                شود و يا به     می 

دهدکه دور        اين دورپيمائی خود نشان می              های    متفاوتی احراز نمايند. همة ويژگی                 
  مزبور تنها يک دورپيمائیِ سادة سرماية انفرادی نيست.

که   ـ سرمايه، يعنی حرکت جميعِ محصوالتی            ، حرکت کاال      Ẃ … Ẃدر شکل 
منفرد    مستقلِّ سرماية    مقدم دورپيمائی       اند، هم مانند شرط توليد شده داری شيوة سرمايه به

آنکه اين      گردد. بنابراين برای   آن نمايان می حال مانند معلول رعينشود وهم د نموده می
اکتفا نموده دل خوش    اين توان به نمی خود درک شود، ديگر شکل درتمام خصوصيت

ای در     شده    مراحلِ موظّفاً مشخّص       سوئی   از     G – W و      Ẃ – Ǵ  که استحاالت  داشت
شمار  کاالئی عام به       هائی از دوران           های سرمايه هستند و ازسوی ديگر حلقه              دگرسانی   

انفرادی با          آيدکه درآميزیِ استحاالت يک سرماية                 روند. اين ضرورت پيش می             می 
که برای مصرف         کلّ  های فردی ديگر و با آن جزئی از محصول                     استحاالت سرمايه     
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-که درمورد تحليلِ دور       است سبب همين گردد. به شخصی تخصيص يافته است، روشن

  دهيم. سرماية فردی صنعتی، ما مرجحاً دو شکل اول را پايه قرار میپيمائی 
گيرد، دورپيمائی          می   انجام    ديگر   حاصل  که محاسبه ازحاصلی به  مثالً درکشاورزی

Ẃ … Ẃ م بذراَفشانی،          کند. درشکل     می  جِلوِه مجزّا انفرادی سرماية مانند شکل يکدو
گويند، درشکل       ها می   ه فيزيوکرات  است، ياآنچنانک حاصل، مبدأ حرکت IIIودرشکل
، حرکت ارزش ـ         IIIشوند. در شکل      انجام می     ) ١( ريزها و در سوم بازگيرها            دوم پيش

که    شود، درحالی       سرمايه از ابتدا مانند جزئی از حرکت محصول ـ تودة کل نموده می          
  هد.د ای از حرکت سرماية منفرد را تشکيل می فقط لحظه Ẃ، حرکت II و Iدر شکل 

، کاالهای موجود در بازار شرط دائمیِ روند توليد و تجديد توليد                     IIIدر شکل 
شود  روی اين شکل متمرکز می         که توجه به     همين سبب هنگامی    دهند. به     را تشکيل می
آيند و    کاالئی بيرون می        کلّية عناصرِ روند توليد از دوران  رسدکه نظر می آنگاه چنين به

سويه، عناصری از روند توليد را، که مستقل                 نيستند. اين ديد يک جزکاال چيز ديگری
  دارد. کاالئی هستند، از نظر دور می از عواملِ

است، دراينجا        تمام محصول (تمام ارزش) مبدأ حرکت   Ẃ … Ẃاينکه در  نظر به
شرط  خارجی) تجديدتوليدگسترده، به                آيدکه، (صرف نظر از بازرگانیِ                 چنين برمی   

محصول   از اضافه     ای   حصّه آن گرددکه پذير می نیِ بارآوری، تنهاهنگامی امکانما يکسان
افزائی تخصيص يافته است از پيش عواملِ مادیِ الزم برای سرماية مولّد                        که برای مايه

مثابه پاية      الحاقی را در بر داشته باشد. بنابراين، تاآنجاکه قرار است توليد يک سال به                              
به       بعد  ند           ار رود، يا چنانچه امکان باشدکه همين عمل هم                    ک  توليد سال  وبا ر زمان 

محصول فوراً      که اضافه    تجديد توليد ساده در ظرف همان سال انجام شود، الزم است                   

                                                
 Reprises)و (Avances است زبان فرانسه ذکرشده ها عيناً به فيزيوکرات  اصطالحات  آلمانی ) درمتن۱(

 ايم. کرده ريزها و بازگيرها) ترجمه صورت (پيش که ما آنها را به
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نمايد. افزايشِ بارآوری       را شايستة انجام وظيفة سرمايةالحاقی  آن توليدگرددکه شکلی به
را باال ببرد، ولی معذلک           آن آنکه ارزش د بدونرا بزرگترکن سرمايه تواند پيکرِ فقط می

  شود. افزائی تدارک می ئی برای ارزش از اين راه مصالح اضافی
قرارگرفته است و وی با انتخاب اين                   Ẃ … Ẃبر پاية      ) ١( هنِک جدول اقتصادی        

(که تنها شکلِ مورد  G … Ǵگيری درمقابل شکل  جهت ، برای  P … Pجای  شکل به
  است)، هوشمندیِ بزرگ و درستی از خود نشان داده است. )٢(مرکانتيلی قبول نظامِ

  
  
  
  

■  
  
  
  
  
  
  

  

  

                                                
)۱ (Quesnay جلد  ۵۳۴و  ۵۶ی صفحات ها . دربارة اين اقتصاددان فرانسوی و جدولش به زيرنويس
 مراجعه شود. همين بازنويسی] ۹۰۶و  ۷۳[صفحات ول ترجمة کاپيتال ا

)۲  (Système Mercantile  ،Merkantilsystem  ۹۵های صفحات  ـ دربارة اين مکتب به زيرنويس 
 مراجعه شود. اين بازنويسی] ۱۲۴[صفحة ترجمة فارسی جلد اول  ۹۶و 
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  فصل چهارم

  

  پيمائی گانة روند دور اَشکالِ سه
  

  
  

گانه    را عالمت مجموعِ روند دورانی بشماريم، آنگاه اَشکالِ سه                         ) ١(   CKچنانچه   
  گردند:  صورت ذيل بيان توانند به می

  

G – W … P … Ẃ – G     (I 

P … CK … p                 (II 

CK … P ( Ẃ )               (III 
  

مثابه    گردآوريم، آنگاه تمامِ مالزمات مقدمِ روند، به                           هم   سه شکل را با     اگر هر   
يابند. هر      که خود روند ايجادکرده است، نمايش می                   ای نتيجة خود روند، مانند مالزمه

کند. مجموعِ    مثابه مبدأ حرکت، نقطةگذار ونقطة بازگشت جِلوِه می هيک از لحظات ب
صورت   شود و روند توليد به          روند مانند وحدت روندهای توليد و دوران نموده می                            

  کند و بالعکس. واسط روند دوران تجلّی می
انگيزنده،      علّت   و   کننده تعيين هدف مثابه به ارزش بارورساختنِ دورپيمائی، سه هر در

که خود روندP ،   با II، خود شکل مبين هدف مزبور است. شکل  Iمشترک است. در 
                                                

)۱ (C  ازنخستين التينیِ  کلمة حرفCirculation د)ران) ووK  ازنخستين کلمة آلمانیِ حرفKreislauf 

 (دورپيمائی) گرفته شده است.
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گيرد،    دورپيمائی با ارزشِ بارورگشته سر می                  IIIشود. در      اَفزائی است آغاز می     ارزش
-ای هم تکرار شود، باز با ارزشِ از نو بارور                        مانده    مقياس يکسان     و حتّا اگر حرکت به 

  رسد. پايان می به ای شده
است،   W – Gبرای خريدار   G  –  W، و  G  –  Wبرای فروشنده  W – Gتاآنجاکه 

که سابقاً    است  کاالهاست و تابع قوانينی         گردشِ سرمايه فقط نمايشگرِ استحاالت عادیِ
دراين مورد راجع به حجمِ پولِ درگردش بيان شده است (کتاب اول، فصل سوم، بند       

های   صوری متوقّف نشويم، بلکه دگرسانی            جهت   اينکه دراين          محض  ی به . ول   ) ١( دوم)    
های انفرادیِ مختلفه را در پيوندشان با يکديگر بنگريم ولذا درواقع پيوند ميان                سرمايه

مثابه جزئی از حرکت روند تجديدتوليدکلِّ                    های فردی را به          های سرمايه     دورپيمائی     
توان با تبديل شکل سادة         ه ديگر اين روند را نمی سرماية اجتماعی ملحوظ داريم،آنگا

  پول وکاال ايضاح نمود.
حال مبدأ حرکت و نقطة           که پيوسته چرخان است، هر نقطه درعين              ای   در دايره      

بازگشت      نقطة   عزيمتی   را متوقّف سازيم،آنگاه هرنقطة است. چنانچه چرخش بازگشت
ويژه (تلويحاً) مستلزمِ دورپيمائیِ ديگر            دورپيمائیِ تنها هر که نه سان ديديم نيست. بدين

مالزمه      ديگر    اَشکال    دورپيمائی در انجامِ شکل، با يک است، بلکه تکرارِ دورپيمائی در
سخن، تنها   ديگر   کنند، يا به     ها صرفاً صوری جِلوِه می        سان همة تفاوت      دارد. پس بدين        

  ارند.کننده هستی د گيرند و فقط برای مطالعه خود می جنبة ذهنی به
مثابه شکلِ ويژة حرکتی مورد بررسی قرار               ها به هرگاه هرکدام از اين دورپيمائی

گوناگونی وجود دارند، آنگاه باز هم        های منفرد صنعتیِ گيرندکه در درون آن سرمايه
کند. ولی در واقعيت هر             صورت يک اختالف انفرادی بروز می                  به  اين تفاوت فقط       

با هر سه شکل وارد ميدان است. سه دورپيمائی، يعنی                      حال      سرماية انفرادی درعين           

                                                
 اين بازنويسی] ۱۸۸[صفحة  ۱۲۹کاپيتال، جلد اول، صفحة  ) ترجمة فارسی۱ِ(
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گيرند، پيوسته درکنار         خود می    گانة سرمايه به      های سه   که چهره    اَشکال تجديد توليدی       
ـ سرمايه     کاال   صورت   اکنون به       که مثالً ارزش ـ سرمايه از قسمتی يابند. وقوع می يکديگر

ولی در همان زمان قسمت ديگر               شود،   وارد در عمل است، مبدل به پول ـ سرمايه می             
آيـد و مانندکاال ـ سرماية نـو وارد دوران                       ارزش ـ سرمايه از روند توليـد بيرون می                   

کند و همچنين     ایِ خود را طی می         پيوسته شکل دايره       Ẃ … Ẃسان    گردد. بدين       می 
ود و در    است درمورد دو شکلِ ديگر. تجديد توليد سرمايه در هر يک از اَشکال خ                             
آنها    درپِیِ    هر يک از مراحلش دارای همان استمرارِ استحاالت اين اَشکال وگذارِ پِی                               

عبارت از وحدت واقعیِ هر                گانه است. پس دراينجا مجموع دورپيمائی       از مراحل سه
  است.  سه شکل آن 

که ارزش ـ سرمايه          ايم چنين فرض شده است         کرده    که تاکنون     هائی   در بررسی    
صورت پول ـ سرمايه، خواه مانند سرماية بارآور                  ر ارزشیِ خود، خواه بهبرحسبِ مقدا

شود. مثالً فرض شده بود         وکمال و يکجا وارد ميدان می      ـ سرمايه، تمام مثابه کاال ويا به
تماماً به      شود وسپس   پول ـ سرمايه ظاهر می          صورت   بدواً به     ليرةاسترلينگ     ۴۲۲ تمامِ که

ارزش     ـ سرمايه، يعنی نخی به        گردد و سرانجام در قالبِ کاال               می سرماية بارآور مبدل          
ارزش جاگرفته است)           ليرةاسترلينگ اضافه        ۷۸آن    ليرةاسترلينگ (که در شکم          ۵۰۰

هائی هستند.     اين فرض، مراحلِ مختلفه بنا به تعداد خود،گسست                      شود. در     پديدار می     
که   ماند، يعنی تا زمانی          قی می  شکلِ نقدی با    ليرةاسترلينگ به      ۴۲۲که   مثالً تا هنگامی    

صورت پول ـ سرمايه        اند، تمامِ سرمايه فقط به انجام نيافته G – W ( A + Pm )خريدهای 
سرماية بارآور        اينکه سرماية مزبور به   محض کند. به صورت عمل می آن وجود دارد و به

وارد عمل است.        شود ديگر نه مانند پول ـ سرمايه و نه مانند کاال ـ سرمايه                       مبدل می   
آنکه    محض  ديگر، به   است، همچنانکه ازسوی شده سرمايه قطع آن مجموعِ روند دورانیِ

صورت  و خواه به Gصورت  دو مرحلة دورانیِ خود، خواه به از  يکی سرماية مذکور در
Ẃ ، توليدش می عمل ندودورپيمائیِ       سان  بدين   شود. پس می گسيخته کند، تمامِ رP… P  
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 همان اندازه نيز نمودارِ              گردد، بلکه به       تنها بيانگرِ تجديد اَدواریِ سرماية بارآور می                 نه

که روند دوران هنوز طی                گسيختگیِ وظيفة آن و قطع روند توليد تا هنگامی است                   
گيرد و    بريده انجام می        آنکه مستمر باشد بريده        جای   صورت توليد به      نشده است. بدين      

آنها را بخت و اتّفاق، بنا             يابدکه طول      ئی وقوع می      های زمانی  در بخش تجديدآن فقط
است مثالً درمورد     کند. چنين می مرحلة روند دورانی، معين ياکُندیِ انجامِ دو سرعت به

 زمانی   تا روند توليدش کند و کار می خصوصی مشتريان برای فقط که چينی ورِ پيشه يک

  توقّف است.که سفارش تجديد نشده م 
درواقع، اين امر درمورد هر جزء تنهائی از سرماية وارد درحرکت صادق است،               

هزار فوند نخ        گذرانند. مثالً ده         درپِی از سر می       وکلّية اجزاِء سرمايه اين حرکت را پِی                
آيند    فوند نخ تماماً ازمحيط توليد درمی               ۱۰۰۰۰است. اين هفتگیِ يک ريسنده محصولِ

       د محيط ران می     و واردکه درمحصول مزبور جا دارد بايد                  ای   شوند. ارزش ـ سرمايه         و
شکل پول ـ    که اين ارزش ـ سرمايه به            گردد و تا هنگامی         تماماً به پول ـ سرمايه مبدل          
دوران       تواند دوباره درپروسةتوليد وارد شود. بدواً بايد در   سرمايه باقی مانده است نمی

شود. روند دورپيمائیِ           هستند بدل A + Pmبارآورکه  رمايةس عواملِ نو به از واردگردد و
ای و ورود به مرحلة بعدی،               است، خروج از مرحله سرمايه عبارت ازگسيختگیِ دائمی

تنها مرحلة   کردن يک قالب و حلّول در قالب ديگراست. هر يک از اين مراحل نه تُهی
  کند. ع میحال آن را دف سازد، بلکه درعين ديگر را مشروط می

داری است و خود با پاية فنّیِ اين                 ليکن استمرار، عالمت مشخّصة توليد سرمايه             
ببينيم    نيست. پس     مسلّم   هم، هميشه    اين استمرار يابی به توليد مالزمه دارد، اگرچه دست

فوند نخ مانند کاال ـ         ۱۰۰۰۰که مثالً    دهند. درحالی        امور در واقعيت چگونه روی می               
شود و تعويض آن به پول (خواه وسيلة پرداخت، خواه وسيلة                ازار وارد میسرمايه به ب

های تازه، ذغال و لوازم ديگری در                     گيرد، پنبه     خريد يا فقط شمارپول باشد) انجام می    
بنابراين چون ديگر از صورت نقدی وکاالئی                          روند توليد جانشين آنها می             شوند و 
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اند، انجام وظيفة خويش را             آورده      دست  ارآور به     آمده و از نو باز شکلِ سرماية ب      بيرون
فوند نخ به پول       ۱۰۰۰۰کنند و در همان اَثنا، که اين               عنوان سرماية بارآور آغاز می            به

کند تا از     فوند نخِ پيشين دومين مرحلة دورانیِ خود را طی می                       ۱۰۰۰۰شود،    بدل می   
لّية اجزاِء سرمايه، روند دورپيمائی       گردد. ک صورت پول به عناصر سرماية بارآور مبدل

زمان با يکديگر در مراحل مختلفـة اين                  کنند و هم    را يکی پس از ديگـری طی می             
سان سرماية صنعتی، با استمرارِ دورپيمائیِ خويش، درآن                      دورپيمائی قرار دارند. بدين  

آن جزئی  برایای متناسب باآنها قراردارد.  واحد درهمة مراحل و درهمة اَشکال وظيفه
  درحالی       Ẃ … Ẃگردد، دورپيمائی           که نخستين بار ازکاال ـ سرمايه به پول بدل می                

 Ẃ … Ẃمثابه کلِّ متحرک، دورپيمائی             که برای سرمايـة صنعتی، به          يابد   گشايش می   
شود و با دست ديگر پول دريافت         ريز می رود. از دستی پول پيش شمار می طی شده به

آن در نقطة ديگر قرين           ای، با بازگشت        درنقطه    G – Ǵگشايشِ دورپيمائی        گردد.     می 
  کند. است. همين حکم درمورد سرماية بارآور نيز صدق می

تنها وحدت       بنابراين دورپيمائیِ واقعیِ سرماية صنعتی درحال استمرارش، نه                              
چنين  يز هست. ولیآن ن سه دورپيمائیِ روندهای دوران و توليد است، بلکه يگانگیِ هر

-اجزاِء مختلف سرمايه مراحل پشت      از تواند وجود يابدکه هريک يگانگی هنگامی می

شکل   يک   مرحله، از  کنند، وبتوانند از يک درپِی طی دورپيمائی را پِی قرارگرفتة سرهم
مثابه کلِّ اين       ديگرسخن، سرماية صنعتی، به        گردند، يعنی به       ای به ديگری منتقل        وظيفه
واحد      درآن      باشد ولذا  داشته گوناگون قرار وظايف و حال درمراحل ، خود درعيناجزاء

قرارداشتن       کنارهم    منوط به     هرجزء     بودن    درپِی  پِی کند. دراينجا را طی هر سه دورپيمائی
کارخانه،      سان درسيستمِ زنجيریِ    است. بدين سرمايه ء است، يعنی وابسته به انقسامِ ااجز

وسته در درجات مختلفة روند آفرينش خود قرار دارد، دائماً                    محصول درعين اينکه پي
اينکه سرماية صنعتیِ      گذار از يکی از مراحل توليد به مرحلة ديگر است. نظر به        درحال

دار است و درمورد هر             که وابسته به امکانات سرمايه        انفرادی دارای مقدار معينی است
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صی است، لذا ناگزير انقسام آن بايد طبق     ای از صنعت دارای مقدار حداقلِّ مشخّ شتهر
سرماية موجوداست و       بزرگیِ گيرد. وسعت روند توليد وابسته به های معينی انجام نسبت

روند توليد      که درکنارِ        حد  ـ سرمايه را، تاآن          سرمايه و پول       کاال ـ    روند توليد نيز حجمِ   
کنار هم بودن اجزاء،که شرط پيوستگیِ                  سازد. ولی      ته می خود وابس      کنند، به    عمل می  

که در درون آن      توليد است، فقط درنتيجة حرکت اجزاِء سرمايه وجود دارد ـ حرکتی
بودن خود نتيجة        کنند.کنارهم      اجزاِء مزبور متعاقب يکديگر مراحل مختلفه را طی می                    

پذير    داشته شود وکاال فروش          قسماً باز    Ẃ … Ǵاست و بس. مثالً اگر         بودن    درپِی    پِی 
توليد     وسايل    شود و جانشينیِ     نباشد،آنگاه در دورپيمائیِ اين جزءگسست حاصل می                     

از روندتوليد         Ẃصورت    آن، به     که در پِیِ     گيرد؛ اجزاء ديگری            وسيلة آن انجام نمی        به 
چنانچه    يابند.    وسيلة پيشينيان مسدود می        شوند، راه وظيفة تبدلیِ خويش را به   خارج می

گردد و سرتاسرِ       واحوال مدتی دوام داشته باشد، آنگاه توليد محدود می                            اين اوضاع     
نظمی در ترادف     گردد، موجبِ بی که در توالی حاصل ايستد. هر واماندگی روند بازمی

شودکه در مجموع        آن می    شود؛ هر توقّف در يک مرحله، موجب                  کناری) می       (هم  
سرمايه،   تنها درمورد جزء فروماندة                 ن نه ي ادگردد و ا       کمابيش توقّف ايج        دورپيمائی     

  کند. بلکه درمورد مجموع سرماية انفرادی بروز می
نَحوی   مراحل، به      توالیِ    از شکل يابد، عبارت می درآن نمايش پروسه بعداً که شکلی

همين   ديگراست. به    آن ازمرحلة مرحلة جديد مشروط به خروج گذار سرمايه به که است
ایِ   هـکالِ وظيف   شاز اَ      ويژه نيز دارای يکی             های   يک از دورپيمائی           ه هر ک  جهت است   

، در نقطة عزيمت و در نقطة بازگشت است. ازسوی ديگر، روندکلّ درواقع                                  سرمايه  
که در درون آنها    است گانه، يعنی اَشکال مختلفی های سه عبارت از وحدت دورپيمائی

ایِ سرمايه      اَشکال وظيفه      لّ، دربرابرِ هريک از   ک دورپيمائیِشود.  می پروسه بيان استمرار
که استمرارِ روند         است يابد و واقعيت اين همچون دورپيمائیِ ويژة آن شکل نمايش می

ای،    اَشکال وظيفه     دورچرخیِ هرکدام ازهاست.  هريک از اين دورپيمائی کلّ وابسته به
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ويژه    کلِّ توليد، به       دکند. شرط ضروری برای رون               دورچرخيدن ديگر را ايجاب می                
حال پروسة تجديد          که روند توليد درعين          است    برای سرماية اجتماعی، عبارت از اين                 

توليد باشد و بالنتيجه روند دورپيمائی هر يک از مواضع آن نيز باشد. اجزاِء مختلف                                  
شودکه    یکند. نتيجه آن م    ایِ مختلف عبور می سرمايه متوالياً از مراحل و اَشکالِ وظيفه

زمان    شود، هم    ای، بااينکه دائماً جزِء ديگری از سرمايه درآن نموده می    وظيفه شکل هر
که   کند. يک جزء از سرمايه، اما جزئی                با ديگران، دورپيمائیِ ويژة خويش را طی می          

صورت کاال ـ سرمايه وجود          شود، به    دائماً درحال تغيير است و دائماً تجديد توليد می          
مثابه پول ـ سرمايه هستی داردکه مبدل                گردد؛ جزِء ديگر به          ول تبديل می    داردکه به پ       

کاالـ سرمايه      داردکه به  بارآور وجود سرماية جزِءسوم مانند شود و به سرماية بارآور می
که   گردد. حضورِ دائمیِ اين هر سه شکل، نتيجة دورپيمائیِ سرماية کلّ است                         بدل می 

  گردد. از اين سه مرحله تأمين می وسيلة عبور خود تحقيقاً به
کلّ، در مراحل مختلفة خودکه مکاناً درکنار يکديگر قرار                         مثابه   پس سرمايه، به     

درپِی از يک مرحله، از              دارند، درآن واحد حضور دارد. ولی هر جزء، پيوسته و پِی                              
شود و   ای ديگر وارد می           ای، خارج شده به مرحله و شکل وظيفه                 يک شکل وظيفه   

ها چنان اَشکال سيالی هستند         کند. شکل   ان متوالياً در درون همة آنها عمل می                س بدين  
شود. هر يک از اَشکال آنچنان در پِیِ                  آنها ناشی می     کناریِ    آنها از هم       زمانیِ    که هم  

کندکه بازگشت جزئی از سرمايه به يک                 آن حرکت می      شکلِ ديگر و در پيشاپيش        
گردش ويژة       يگر است. هر جزء مستمراً به          شکل د  شکل، مستلزمِ بازگشت ديگری به           

که در اين شکل          دهد، ولی همواره جزِء ديگری از سرمايه است                        خويش ادامه می        
زمان و پياپی حرکت تام چيز             غير از مواضع هم       های ويژه به       گردش   وجود دارد، و اين

  ديگری نيستند.
با       حقّق می گانه ت    های سه   کلّ تنها با وحدت دورپيمائی               استمرارِ روند         يابد، نه 

کلّ همواره دارای چنين استمرار                 سرماية اجتماعیِ      که فوقاً ذکر شد.        آنها     گسيختگیِ 
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  گانه نيز برخوردار است. سههای  است و پروسة آن پيوسته از يگانگیِ دورپيمائی
انفرادی،گاه، استمرارِتجديدتوليد،کمابيش دچارِگسيختگی            های  درمورد سرمايه

های   های مختلف، به حصّه       های ارزشی، در زمان        آنکه غالباً توده برایشود. نخست  می
آنکه ممکن است        گردند. دوم         ای تقسيم می     ای و وظيفه       نابرابر ميان اَشکال مرحله             

که بايد توليد شود، ولذا برحسب محيط             کاالئی های مزبور، برحسب خصلت آن حصّه
هائی از توليدکه         شده باشند. سوم در رشته       گذاری، مختلفاً تقسيم         توليدیِ ويژة سرمايه  

نند                                  اين وابستگی معلولِ شرايط طبيعی باشد (ما وابسته به فصول سال هستند، خواه 
آيد، مثالً ازقبيل         گيری وغيره) و خواه درنتيجة مواقع قراردادی پيش            کشاورزی، ماهی

رِگسيختگی   وبيش دچا     استمرار،کم    که است شود، ممکن خوانده می کارِموسمی که آنچه
ترين صورت     ترين و يکدست     که پروسه با منظّم      گردد. درکارخانه و در معدن است                  

اَشکال    وجه موجب تفاوت در         هيچ های توليد به رشته تفاوت در اين گيرد. ولی انجام می
  شود. عمومیِ روند دورپيمائی نمی

قاتی نيست، يعنی شود، تنها متضمنِ روابط طب که بارور می مثابه ارزشی سرمايه، به
کارِ مزدور قرار           مثابه   تنها متضمنِ خصلت اجتماعیِ مشخّصی،که برپاية وجودکار به                    

با                    دارد، نيست. سرمايه عبارت از حرکتی است                     ، عبارت از يک پروسة دورپيمائی 
مختلف روند دورپيمائی           نوبة خويش متضمنِ سه شکل است،که خود به مراحل مختلفه
سکون   درحال     که  چيزی    مانند    حرکت، نه     مثابه توان به سرمايه را فقط میاست. بنابراين 

انگارند،      مثابه تجريد صرف می        يابیِ ارزش را به           است، درک نمود. آنهاکه استقالل               
(بالفعل) است.       in actuکنندکه حرکت سرماية صنعتی خود همين تجريد      فراموش می

دهد،که      گوناگونی انجام می          حرکات    گذرد و     در اينجا ارزش از اَشکال مختلفی می               
گردد.     شود، بزرگتر می       حال بارور می        کند و هم درعين  آن هم خود را حفظ می ضمن
اينکه ما در اين مقام بدواً فقط با شکلِ حرکتیِ ارزش سروکار داريم، تحوالتی             نظر به

ورد توجه ما      گردد، م      اش   است عارضِ ارزش ـ سرمايه، طیِّ روند دورپيمائی که ممکن 
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داری     که با وجود همة تحوالت ارزش، توليد سرمايه                    است  اند. ولی روشن        ار نگرفتهقر
تواند به هستیِ خود ادامه دهدکه ارزش ـ سرمايه                         فقط تا هنگامی هستی دارد و می             

مثابه ارزش استقالل يافته، روند دورپيمائیِ خود را                         ديگرسخن، به     شود، يا به    بارور می
نَحوی   های ارزشی به       توان بر دگرگونی         کند، ولذا تا زمانی هستی داردکه می                  طی می  

گر   ه  از اَنحاء تسلّط يافت وآن را خنثی ساخت. حرکات سرمايه مانند اقداماتی جِلوِ                                 
مثابه    گويا وی به       که  نَحوی   زنند به    دارِ منفرد سر می        گويا از ناحية سرمايه          شوندکه   می 

با          دارِ مولّد عمل می         ريدارِکاال و سرمايه         خريدارکاال وکار، مانند خ                کند و بنابراين 
که ارزش ـ سرمايةاجتماعی         آورد. هنگامی گردش درمی را به دورپيمائی خويش فعاليت

است چنين روی دهدکه سرماية             شود، آنگاه ممکن       دچارِ يک دگرگونیِ ارزشی می             
- انجامِ خواست       که توانائیِ   جهت نياورد و ازآن تاب دگرگونی شخصیِ وی دربرابرِ اين

ارزشی     های   های اين دگرگونیِ ارزشی را ندارد، از پای درآيد. هر قدر دگرگونی                                      
-يافته، در برابرِ پيش    خود ارزش استقالل باشند، حرکت خودبه درپِی] [پِی حادتر و متواتر

کند؛   أثير می  دارِ منفرد، با نيروئی همانند روند ابتدائی طبيعت ت     گيری و محاسبة سرمايه
عادی تابعِ زدوبندهای غيرعادی باشد، خطر بيشتری حيات           توليد که جريان اندازه و هر

های اَدواری         دهد. پس، اين دگرگونی             های خصوصی را مورد تهديد قرار می                سرمايه  
وسيلة تحوالت مزبور ثابت           گويا خالفش بايستی به        که  ارزش، مؤيد همان چيزی است

دست  مثابه سرمايه، وجود مستقلّی به که ارزش، به ی مؤيد اين نکته استگرديد، يعن می
  اَفزايد. آن می کند و بر شدت وسيلة حرکتش اين استقالل را حفظ می آورد و به می

تغييرمقدار     ميان   پيوسته  که  است  آن   توالی دراستحاالت سرماية روندپو، متضمن   اين
نيروی     دربرابرِ      ارزش يابیِ آيد. اگراستقالل عمل يسه بهبدوی، مقا ارزشیِ سرمايه وارزش

کار) آغاز        (خريد نيروی       G – Aکار، ضمن معاملة       آفرين، يعنی در برابرِ نيروی       ارزش
 کار تحقّق يابد،آنگاه استقالل           از نيروی   کشی صورت بهره دراَثنای روند توليد به شود و

شود، زيرا دراين دورپيمائی،                 نمودار نمی      مزبور ديگر دراين دورپيمائی از نو                    ارزشیِ   
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پول،کاال و عوامل توليد، فقط اَشکالِ ارزش ـ سرماية روند پويا هستند و دراين مورد                    
  گردد. که با ارزش تغييريافتة سرماية کنونی مقايسه می گذشته است مقدار ارزشیِ

داری است       يه شيوة توليد سرما      نمای   يابیِ ارزش،که خصلت          عليه استقالل    ) ١( يلیبِ 
  گويد:   کند، چنين می مثابه پندارِ برخی از اقتصاديون تلقّی می و وی آن را به

  

“Value is a relation between cotemporary commodities, because such only 

admit of being exchanged with each other.”  
يک زمان حاضرند، زيرا فقط            که با هم در       کاالهائی     ای است ميان      يعنی: "ارزش رابطه 

  توانند با يکديگر مبادله شوند."  کاالهائی می چنين
گـويد    های مختلف می     عليـه مقايسة ارزش ـ کاالهـا در دوره                  بِيلیاين مطلب را 

گشت، فقط     ها تعيين   که هرگاه يک بار ارزش پول برای هر يک از دوره                           ای   ـ مقايسه  
- کاال در دوره      آيدکه برای توليد همان نوع میکاری در معنای سنجشِ ميزان مصرف به

          خيزد،که ارزش مبادله            برمی   بِيلی  کلّیِ  های مختلف الزم است. اين نظر از عدمِ درک
نظر   کند، ولذا  به       گيرد و شکل ارزش را با خود ارزش اشتباه می                     را برابر با ارزش می           

کنند، و    بادله عمل نمی   نَحوِ فعال همچون ارزش م            اينکه ارزش ـ کاال به           محض  وی به   
مبادله شوند،      صورت واقعی بايکديگر         توانند به    های مزبور نمی که ارزش بنابراين آنگاه

 درصورتی      فقط   ارزش      نداردکه       امر ازاين تصوری کمترين بِيلی نيستند. پذير سنجش ديگر

ين ع  اش   دورپيمائی       مختلفة  کندکه درمراحل         می   ـ سرمايه ياسرمايه عمل        ارزش      مثابه به
زمان) نيستند بلکه        (هم   cotemporaryوجه    هيچ  که به   خود باقی بماند، و دراين مراحل                

                                                
)۱ (Samuel Bailey )۱۷۹۱کارِ   که مشاجراتش عليه تئوریِ          ) ـ فيلسوف و اقتصاددان انگليسی        ۱۸۷۰ـ

دای بسياری درمحيط اقتصاددانان ايجاد نمود و در جلد اول سرمايه                                در موقع خود سروص        ريکاردو
     وی به نظريات راً به نظريات وی اشاره شده است. با اينکه ايراداتعاری از نقد علمی         ريکاردو     مکر

وجود  ريکاردوکه درتئوریِ  تضادهائی از آشکارساختن برخی و برپاية اقتصاد عاميانه است معذلک به
 ذوق و سطحی" خوانده است. ده است. مارکس وی را منتقدی "بیداردکمک نمو
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  گيرند، با نفس خود سنجيده شود. سرهم قرار می  پشت
برای اينکه بتوان فرمولِ دورپيمائی را درحالت خالص خود مورد مطالعه قرار                                      

بايد    شوند، بلکه    یکاالها بنا به ارزش خود فروخته م                  که  نيست فرض شود     داد،کافی       
 P…Pای انجام پذيرد. مثالً شکل           مانده    کردکه اين امر در شرايط يکسان همچنين فرض

پيوندد و     وقوع می     که در درون روند توليد به                ئی  را، صرف نظر ازکلّية انقالبات فنّی               
کند، موردبررسی         کاهی  را دچارِ ارزش دارِ مشخّص سرمايه تواند سرماية بارآورِ يک می

ارزشیِ     است از بروزِ يک تغيير درعوامل نيز از همة آن تأثيراتی،که ممکن قراردهيم؛ و
ای   ذخيره     درصورت وجود         را،  وآن پديدآيد کاالـ سرماية موجود ارزشِ سرمايةمولّد در

فوند نخ بنا      ۱۰۰۰۰يعنی   Ẃازکاالی مزبورِ ترقّی يا تنزّل دهد، چشم بپوشيم. چنانچه                       
فوند،که مساوی      ۸۴۴۰ليرةاسترلينگ است فروخته شود، آنگاه  ۵۰۰به ارزش خودکه 

جبران نموده       خوابيده بود       Ẃای راکه در         ليرةاسترلينگ است، ارزش ـ سرمايه          ۴۴۲با 
کرده باشد، (دراينجا ما از نَوسانات سادة      است. ولی اگر ارزش پنبه، ذغال وغيره ترقّی

برای     ليرةاسترلينگ ديگرکافی          ۴۲۲صورت شايد اين ايم)، درآن نظرکرده قيمت صرف
اضافی       ـ سرماية    آنگاه پول       نمايد؛     جبران را سرماية بارآور توليد عوامل تمامِ نباشدکه آن

قيمت عوامل       اگر    عکس  گيرد. به ـ سرمايه انجام می  کند و پيوند پول ضرورت پيدا می
شود. روند فقط        یـ سرمايه آزاد م          صورت مقداری پول         کرده باشد، درآن          مزبور تنزّل  

که درجريان  يابدکه روابط ارزشی ثابت بمانند. تاهنگامی طورعادی جريان می آنگاه به
-کنند، روند عمالً پويان است. هر              تکرارِ دورپيمائی اختالالت يکديگر را جبران می                     

 دار صنعتی بايد سرماية نقدیِ          همان اندازه سرمايه           که اختالالت مهمتر است، به           اندازه     
و ازآنجاکه       اختيار داشته باشد، تا بتواند خود را به زمان جبران برسانَد.                              بزرگتری در      

توليد پيشرفت سرمايه درجريان          توليد ندوگردد    تر می   انفرادی وسيع      داری مقياسِ هر ر
کند،  اين وضع با        ريز شود نيز با آن ترقّی می            که بايد پيش     ای   و مقدارِ حداقلِّ سرمايه         

داران     سرمايه    انحصارِ   صورت به را دارِصنعتی سرمايه وظيفة ازپيش بيش ديگری،که لِعوام
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  شود. آورد، ضميمه می بزرگ صاحب پول، اعم از منفرد يا مشترک، درمی
طورگذرا بايد دراينجا متذکّر بودکه هرگاه تغييری در ارزش عوامل توليد                                        به 

ازسوی    Ẃ … Ẃو   P … Pسو و   کي   از   G … Ǵحاصل شود، آنگاه تفاوتی ميان شکل
  گردد.   ديگر پديدار می

که برای نخستين       ای   سرمايه   کاراُفتاده، يعنی  به تازه سرماية فرمولِ مثابه به ، G … Ǵدر
توليد، مثالً موادخام،           ـ سرمايه وارد ميدان شده است، تنزّل ارزش عوامل  بار مانند پول

گشايشِ يک بنگاه با وسعت معين،کمتر  یشودکه برا آن می موادکمکی وغيره موحب
گردد، زيرا وسعت روند              گذاریِ نقدی الزم           از ميزان قبل از تنزّلِ موادّ مزبورسرمايه                    

که نيروی توليد در سطح يکسانی باقی مانده باشد)، وابسته به حجم         توليد، (درصورتی
تواند تحت استيال        یکار م    که ميزان معلومی از نيروی              و مقدارِ وسايل توليدی است            

کار   توليد بستگی دارد و نه منوط به ارزشِ نيروی                        درآورد، ولی نه به ارزشِ وسايل                   
ارزش      اگر در     مؤثراست). بالعکس،    افزائی ارزش فقط درمقدارِ کار نيروی است (ارزشِ

 ئی وقوع يابد،       دهند، ترقّی      مولّد را تشکيل می        آن عوامل توليدکاال،که عناصرِ سرماية                
ـ سرماية بيشتری الزم است تا بتوان بنگاهی را با وسعت معين بنيادگذارد.                        آنگاه پول

گذاریِ جديد الزم است            که برای سرمايه       ای   ـ سرمايه     در هردو مورد فقط مقدارِ پول               
گردد و در مورد دوم،               ـ سرمايه آزاد می   درمورد نخست مقداری پولگردد.  متأثر می

های صنعتیِ جديد انفرادی بدواً در رشتة معينی از توليد                         سرمايه  آنکه ازدياد          شرط  به 
  طور عادی متداول شده باشد، سرماية نقدیِ بيشتری ريخته خواهد شد. به

 G … Ǵفقط درصورتی خود نمايشگرِ            Ẃ … Ẃو    P … Pهای     دورپيمائی     
 شده اضافه    ی   gکه   هنگامی   باشد، يعنی   هم انباشت حال درعين Ẃو P حرکت شوندکه می

الذکر،     گردد. صرف نظر از حالت فوق         ازحالت پولیِ صرف به پول ـ سرمايه مبدل می
سازد.    متأثر می    G … Ǵنَحوی غير از      تغيير ارزشی در عناصر سرماية بارآور آنها را به

 دهندة سرماية وارد در روند                دراينجا باز ما از تأثير چنين تغيير ارزشی بر اجزاِء تشکيل       
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های بدوی نيستندکه مستقيماً تحت            گذاری     پوشيم. دراين مورد، مايه              توليد، چشم می     
نخستين      که در     شود  ئی متأثر می      گيرند، بلکه آن سرماية صنعتی           تأثير قرار می        مقام 

آنچه    کند. بنابراين       توليد خود را طی می        پيمائیِ خويش نيست و دارد روند تجديد دور
Aرد   گي  تحت تأثير قرار می       

PmẂ … W           آن   ـ سرمايه به     کاال     است، يعنی بازگشت
ارزش (يا تنزّل قيمت)، ممکن           کاال هستند. درصورت تنزّل که عناصری ازتوليد خويش

يابد،که      گذشته ادامه می    همان مقياس توليد به   تجديد يا روند حالت اتّفاق اُفتَد: است سه 
شدن سرماية نقدی      شود و توده      ز پول ـ سرماية پيشين آزاد می            صورت جزئی ا      درآن    

تر) وقوع يابد و         گسترده مقياس آنکه انباشت واقعی (يعنی توليد به گيرد، بدون انجام می
ارزش) به انباشت ـ مايه،که مقدمه و همپای اين انباشت است،     (اضافه gآنکه تبديل  بی

بزرگتر      ای   پايه    بر   تجديدتوليد      دهند، روند  امکان فنّی های چنانچه نسبت يا، پذيرد؛ تحقّق
افکند بزرگتری از         يابد؛ و يا پس       بود،گسترش می       صورت ممکن می     ازآنچه درغيراين       

  دهد. مواد خام وغيره روی می
ـ سرمايه     کاال    که بايد جانشينِ       عواملی     ارزش       هنگام ترقّیِ      به   حالت   اين    عکس  

خود انجام      صورت تجديدتوليد، ديگر باوسعت عادیِ                شود. دراين       پديدار می      گردند    
شودکه سرماية نقدیِ       شود)، يا ضرور می         تر می   کوتاه    کارکردن      گيرد (مثالً مدت       نمی 

 داد (پيوند        پيشين ادامه      وسعت  توليد را به       گردد تاآنکه بتوان تجديد             اضافی وارد ميدان         

آنکه      جای   باشد، به    ه وجود داشته      ؛ يا آنکه انباشت ـ ماية نقدی، چنانچ                ـ سرمايه)     پول  
مقياس   آن به    اندازیِ      کاررود،کال ياجزئاً صرف راه                روند تجديدتوليد به          گسترشِ   برای   

که دراينجا       شود. اين نيز خود پيوند پول ـ سرمايه است، فقط با اين تفاوت                    گذشته می 
دار    خود سرمايه     امکانات پول، نيست، بلکه از بازار از منشأ سرماية نقدی ازخارج، يعنی

  شود. صنعتی ناشی می
ای   واحوال تغييردهنده ، اوضاع  Ẃ … Ẃو  P … Pکه درمورد  است ولی ممکن

بزرگی     باشد (يعنی بخش   ريس ما مقادير بزرگی پنبه انبارکرده مثالً اگر پنبهبروز نمايد. 
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ز سرماية مولّدش       صورت ذخيرة پنبه باشد)، آنگاه قسمتی ا                  از سرماية بارآورش به             
ها ترقّی     عکس اگر قيمت     شود؛ به    کاستی می   درنتيجة سقوط قيمت پنبه دچارِ ارزش               

رود. ازسوی        صورت ارزش اين قسمت از سرماية مولّدش باال می                     نموده باشند، درآن     
صورت نخ     ـ سرمايه، مثالً به        کاال    شکل ديگر چنانچه وی مقادير بزرگی جنس را به                   

اش ولذا      ـ سرمايه    کاال    هنگامِ سقوط قيمت پنبه بهری از        شد، آنگاه بهداشته با پنبه، نگاه
گردد. درمورد        کاستی می پيمائی وی دچار ارزشدورطورکلّی تمامِ سرماية وارد در  به

Aکند. سرانجام در روند  ترقّیِ قيمت پنبه عکس اين پديده بروز می
Pm Ẃ – G – W  ،

دهندة  يابیِ پول ـ سرمايه، پيش از تغيير ارزشیِ عناصر تشکيل عنی سامان، ي Ẃ – Gاگر 
W ل ديده                نَحوی   صورت سرمايه فقط به       حاصل شده باشد، درآنکه درمورد حالت او

A   که    دومين عمل دورانی           گردد، يعنی در        آمد متأثر می      شد از اين پيش     
Pm  G – W 

شرط  روی دهد تنزّل يا ترقّیِ قيمت پنبه، به  Ẃ – Gش از انجامِ . ولی اگر واقعه پياست
آمدن يا باالرفتن بهای نخ            واحوالِ ديگر، متناسباً موجبِ پائين ماندن همة اوضاع يکسان

  گردد. می
توليد واحدی       که دررشته     ئی  انفرادی  مختلف های روی سرمايه رويدادها به اين تأثيرِ

است درآن قرارگرفته         که ممکن واحوال مختلفی حسب اوضاعتواند بر اند می کاررفته به
آزادشدن ياپيونديافتنِ پول ـ سرمايه               که است باشند بسيار متفاوت باشد. همچنين ممکن

گردد. ولی اين امر             از تفاوت در مدت روند دورانی ولذا از سرعت دوران نيز ناشی                                 
مقام موردتوجه ماست تنها عبارت          ناست. آنچه دراي )١(مربوط به بررسیِ مسئلة واگرد

                                                
)۱ ( Umschlag -  Rotation  کارل مارکس به         ۱۸۶۸آوريل     ۳۰ـ اگرچه ما اين اصطالح را در نامة

ايم  کرده اول "چرخش" ترجمه جلد همين بازنويسی] ۱۲۰۵ ـ۱۱۹۹[) ۷۱۶ـ۷۱۲ (صفحات انگلس فريدريش
نظر رسيدکه "واگرد" بيشتر با مفهوم اين مقولة اقتصادی، چنانکه ديده                              به تر چنين    ولی با توجه دقيق    

 انتخاب شده است. Rotationکند ولذا اين اصطالح در برابرِ  خواهد شد، تطبيق می
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 G … Ǵکه، برحسب تغيير ارزشی عناصر سرماية بارآور، ميان                      از تفاوت واقعی است    
  کند. و دو شکل ديگر روند دورپيمائی بروز می

  
 صورت شيوة مسلّط      گسترش يافته ولذا به          داری      که شيوة توليد سرمايه        هنگامی  

Aکه در بخش دورانی            درآمده است، قسمت بزرگی ازکاالهائی                  
Pm  G – W    وسايل  

آيند.    کاراُفتادة غير درمی        ـ سرماية به کاال  صورت دهند، خود به را تشکيل می Pmتوليد 
ـ سرمايه، انجام        پول   به   ـ سرمايه    کاال     ،  يعنی تبديلِ    Ẃ – Ǵ بنابراين از لحاظ فروشنده         

درون      رود. بالعکس، سرماية صنعتی در شمار نمی مطلق به امر قاعدة گيرد. ليکن اين می
، کند می  کاال عمل صورت پول وخواه همچون آنجاکه خواه به خود، يعنی روند دورانیِ

-ميدان آمده باشد، دور            ـ سرمايه به  کاال  ـ سرمايه و يا همچون مثابه پول اعم از اينکه به

کند، و    های توليد اجتماعی تالقی می            ن شيوه تري   متفاوت    کاالئیِ    اش باگردش       پيمائی  
حال توليدکاالئی نيز باشند. کاال              های مزبور درعين          که شيوه   اين تالقی تا حدی است        

خواه محصول توليدی باشدکه مبتنی بر بردگی است و خواه فراوردة دهقانان (چينی،               
دولتی باشد (آنچنان         (هند شرقیِ هلند) و يا توليد          ) ٢( هندی)، يا همبودها         ) ١(های ريوت

های قديم تاريخ روسيه بر پاية سرواژ استوار بوده است)، و يا                               که در دوران          توليدی   
کاال و پول      صورت   هرحال به     وحشی وغيره باشد ـ به        خود، محصول اقوامِ شکارگر نيم     

حال هم     گيردکه نمايندة سرماية صنعتی است و درعين               در برابر پول وکاالئی قرار می           
                                                

)۱( Ryots پای دهقانی هستند و بخشی از محصول که اکثراً از قشرِ خُرده دارِ هندی ـ دهقانان اجاره 
 رسانند. فروش می رِ خرمن و يا در بازار بهشاورزیِ خود را در سک 

شکل همبودگی  است و ناصرخسرو نيز به کلمة قديمیِ فارسی راکه يک همبودی  ) مترجم، همبود و۲(
،  Commune    ،Communautéکار برده است در برابرِ اصطالحات خارجیِ                      درآثار فلسفیِ خود به          

Gemeinwesen  ،нищбо اش وغيره به دوی بهمعنای جماعتطورکلّی و صرف نظر از اَشکال   تراکیِ ب
 آن اختيارکرده است. ويژة تحولیِ
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ـ   کاال   شودکه   ارزشی وارد می          پيمائیِ اضافه    پيمائیِ اين سرمايه و هم در دور               در دور     
گردد ولذا در هردو شعبة دورانی          صورت درآمد خرج می سرمايه حامل آن است و به

اند    کاالها ازآن بيرون آمده                که اين    ـ سرمايه وارد است. خصلت روند توليدی                   کاال  
پيمائی   درون دور         کنند و مانندکاال در کاال عمل می ابهمث آنها در بازار بهاست. تفاوت بی

که سرماية مزبور حامل          ارزشی  دوران اضافه در شوند همچنانکه می وارد سرماية صنعتی
روند دورانیِ سرماية صنعتی را برجسته                   گردند. بنابراين آنچه            است نيز داخل می       آن  
است.  مثابه بازارجهانی جود بازار بهسويگیِ منشأ آن، و سازد عبارت از خصلت همه می

کند.   آنچه درموردکاالهای خارجی درست است دربارة پول خارجی نيز صدق می                                 
همان قسم نيز      کند، به    کاال عمل می     عنوان    ـ سرمايه در برابر پول فقط به      کاال  همچنانکه

ينجا نقش پول    کند و بس. پول درا          ـ سرمايه، تنها وظيفة پولی ايفا می     پول در برابرِکاال
  دهد. جهانی انجام می

  معذلک دراين مورد دو نکته شايان تذکّر است:
کاالئی  ) ديگر حالتPmانجام رسيد،کاالها ( به G – Pmمجرد اينکه عمل  اوالًـ به
  ایِ   وظيفه   سرمايةصنعتی درشکل     های وجودیِ      ازشيوه صورت يکی کنند وبه را تَرک می

شود  می   ناپديد     نيز   آنها    منشأ   سان  بدين  آيند. ولی درمی است بارآور سرماية يعنی P که آن
روند.     آن فرومی      ندارند ودرشکم       هستی سرمايةصنعتی وجودیِ مثابه اَشکال وديگر جز به

توليدشان ضرور است و از           آنها تجديد     ماندکه برای جانشينیِ         معذلک اين امر باقی می         
که بيرون از       های توليد ديگری است         يوه داری وابسته به ش   اين حيث شيوة توليد سرمايه

که تا    است  داری اين        گرايشِ شيوة توليد سرمايه          اند. ولی      آن قرارگرفته         درجة تکامل      
سرحد امکان هر توليدی را به توليدکاالئی بدل نمايد. عمده وسيلة آن برای نيل بدين           

یِ خويش است، وتوليد منظور درست عبارت ازکشاندن هرتوليد در درون روند دوران
   است. دخالت سرماية صنعتی همه        داری کاالئیِ پيشرفته خود همانا توليدکاالئیِ سرمايه

شودکه همة توليدکنندگان      رانَد، ولی از اين راه موجب می جا اين تحول را به جلو می
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  کارگرِ مزدورگردند. مستقيم مبدل به
شوند (ودرآن زمره           انیِ سرماية صنعتی وارد می         که در روند دور          ثانياً ـ کاالهائی    

شمارآوردکه سرماية متغير، پس از پرداخت دستمزد                     بايد وسايل معيشت الزمی را به            
که   شود)، از هرمنشائی          آن وسايل بدل می         کار به    توليد نيروی        کارگر، برای تجديد           

ـ   کاال   صورت  رچه باشد، بهاند ه که ازآن برخاسته باشند و شکل اجتماعیِ روند توليدی
کاالی سوداگری يا سرماية بازرگانی، در برابرِ سرماية صنعتی قرار                               شکل سرمايه، به    

های توليد را در بر            گيرند. ولی اين سرمايه بنا به سرِشت خود،کاالی همة شيوه                       می 
  گيرد. می

نچنان  آ  مقياس بـزرگ است، هم          داری متضمن توليد به         همچنانکه توليد سرمايـه      
که    کند  که فروش در مقياس بزرگی انجام پذيرد، ولذا ايجاب می                                نيز ضرور است    

به مصرف                    نه  بازرگان فروخته شود  به  نفـرادی. درصورتی                جنس  ا اين      کنندة  کـه 
دار صنعتی است و بنابراين            کنندة مولّد ولذا خود سرمايه             کننده، خود مصرف        مصرف  

ت       که سرماية صنعتی رشته      درصورتی      به رشتة ديگر تحويل             وليد، وسايل     ای از  توليد 
شکلِ  داران ديگر (به           دار صنعتی به سرمايه       دهد، آنگاه فروش مستقيم يک سرمايه               می 

دار صنعتی فروشندة مستقيم و          حيث هر سرمايه     يابد. ازاين          سفارش وغيره) وقوع می           
ان خود بازرگان خويش است، اگرچه وی همين سمت را در مورد فروش به بازرگ                                   

  نيز داراست.
داری     توليد سرمايه     بازرگانی، درعداد واجبات  مثابه وظيفة سرماية به دادوستدکاال

بنابراين ما فعالً آن را برای              يابد.     گسترش می    از پيش    است و با تکامل اين توليد بيش            
يل گيريم، ولی درتحل         داری مفروض می         ازجهات روند دوران سرمايه       دادن برخی نشان

که فروش مستقيماً و بدون مداخلة بازرگان انجام     کنيم کلّیِ اين پروسه چنين فرض می 
  دارد. گيرد، زيرا اين مداخله نقاط مختلفی از حرکت را مستور می می
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  :)٢(کند  لوحانه بيان می کنيم، که مطالب را کمی ساده مراجعه )١(موندیسسيبه 
رسد در جزِء      نظر می   ه در مشاهدة اول به   بردک کار می به "تجارت سرماية هنگفتی

نبارِ        هائی   ايم نيست. ارزشِ ماهوت              تفصيل ذکرکرده        آنچه ما جريانش را به            که در ا
آن بخشی از توليد ساالنه،که توانگر  فروش انباشته شده است نسبت به بازرگان ماهوت

کلّی بيگانه جِلوِه      هکار وادارد، بدواً ب               دهد تا وی را به         صورت اُجرت می       به مستمند به   
آن    ای،که ما از        آنکه جانشينِ سرمايه        کاری نکرده مگر          کند. معذلک اين سرمايه          می 

روشنی درک شود، ما آن را  آنکه رشد ثروت به ايم،گرديده است. برای صحبت داشته
،  ای   آنگاه سرمايه       ايم.  را تامصرفش دنبال نموده ايم وآن درمرحلة آفريدش درنظرگرفته

نظر ما همواره همان آمد، چه               کار افتاده است، به           بافی به    الً درکارخانة ماهوت          که مث  
گرديد، تنها به دو حصّه تقسيم             کننده مبادله     که با درآمد مصرف          اين سرمايه هنگامی      

شکل سود تشکيل داد و بهر ديگر در شکل              دار را به       شد. بهری ازآن درآمدکارخانه                
  که اينان سرگرمِ بافتنِ ماهوت تازه بودند. هنگامیگرديد،  دستمزد، درآمدکارگران

که اجزاِء مختلفة اين سرمايه     برای سود همگان بهتراست دريافتندکه زودی ولی به
دار و     کارخانه       برای انجامِ دوران ميان               ) ٣( اکو   جانشين يکديگر شوند و اگر صد هزار            

دار، تاجرِ        کارخانه     ميان کواصد هزار  شدکه اين کرد، بهتر می کفايت می کننده مصرف
گرديد. شخص اولی فقط با ثلث اين مبلغ                فروش نيز تقسيم می       عمده و بازرگان جزء           

که توليدش     ای   کاری را که با تمام آن انجام داده بود، اجرا نمود، زيرا در لحظه                        همان
نده الزم    کن  ازآنکه برای پيداکردن مصرف       را بسيار زودتر بود، تاجر خريدار پايان يافته

                                                
ترجمة فارسی  کاپيتال جلد اول همين بازنويسی] ۷۲[صفحة ۵۵صفحة  به زيرنويس Sismondi ) دربارة۱(

 کنيد. مراجعه

قول را مستقيماً  اين نقلاست. ما  زبان فرانسه نقل شده عيناً به سيسموندیکتاب، قول  آلمانیِ ) در متن۲(
 ايم. کرده و ازآوردن متن فرانسه آن خودداری نموده فارسی ترجمه از زبان فرانسه به

)۳ (Ecu .پول نقرة قديم فرانسه برابر با سه ليره وگاه بيشتر . 
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وسيلة سرماية     نوبة خود زودتر به           فروش نيز به       يافت. سرماية تاجرِ عمده           آمد، می     می 
ريزشده و قيمت       تاجرِ جزءفروش جبران شده بود... تفاوت ميان مجموع دستمزد پيش      

آورد. تفاوت مزبور            وجود می     ها را به     کننده بايستی سود سرمايه        آخرين مصرف   خريد
خود         تاجر و جزءفروش ازآن هنگام توزيع می دار، کارخانه  ميان شودکه اينان وظايف

باآنکه سه شخص و سه              اند، و عمل به        را ميان يکديگر تقسيم نموده             انجام رسيده، 
  که بود." کار برده همان شده است جای يکی ـ به بخش سرمايه به

ــ  (Nouveaux Principes, I, P. 139, 140).  

کردند، زيرا نظر          طور غيرمستقيم درتوليد شرکت می      به ــ "همه (يعنی بازرگانان)
- که شیِء توليدشده دراختيار مصرف              اينکه موضوع توليد مصرف است، تا هنگامی     به

  (Ib., P. 137)يافته تلقّی نمود."  توان توليد مزبور را انجام کننده قرار نگرفته است، نمی
  

کتاب   دراين      که   هائی   بررسی  درتمامِ طورکلّی به عامِِّ دورپيمائی و اَشکال بررسیِ در
دهيم و از نماد ـ         آن مورد توجه قرار می            شود، ما پول را در شکل فلزّیِ            دوم انجام می       

هاست، و همچنين از       که نشانة سادة ارزشی است و فقط ويژة برخی از دولت                        ) ١( پول  
نيافته است، صرف نظر می               پول اعتباری        با      کنيم. زيرا اين امر           که هنوزگسترش  اوالً 

داری هيچ       تحول تاريخی تطبيق دارد، چه پول اعتباری در مرحلة بدویِ توليد سرمايه                        
کند و يا فقط نقش ناچيزی دارد. ثانياً ازلحاظ تئوريک ضرورت اختيار         نقشی ايفا نمی

اعتباری      پول   گردش  شيوة انتقادی تاکنون دربارة آنچه به موجه است زيرا تمامِ روش اين
عقب   که به   است  را وادار نموده       آنها گرديده، همواره و ديگران مطرح )٢(وکتازجانب 

                                                
)۱ (symbolisch, symbolique 

)۲ (Thomas Tooke )۱۷۷۴ اارزشی در بارة تاريخ ) ـ  اقتصاددان انگليسی و نويسندة کتاب ب۱۸۵۸ـ
برخاست.  curency principleکمیِ پول مکتب  های تئوری با مخالفت به  ـ وی۱۸۵۶ تا ۱۷۹۲ها از قيمت

 مارکس وی را "آخرين اقتصاددان انگليسیِ دارای ارزشکی" خوانده است.
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توانست داشته باشد.        برگردند و ببينند مسئله بر پاية گردشِ ساده فلزّی چه صورتی می      
مثابه وسيلة خريد و هم مانند وسيلة  تواند هم به کردکه پول فلزّی می ولی نبايد فراموش

کتاب دوم      طورکلّی برای ما دراين             کردن مسائل به       لحاظ ساده    کار اُفتَد. از        پرداخت به     
  آن مطرح است. ایِ فقط نخستين شکل وظيفه

روند دورانیِ سرماية صنعتی،که فقط جزئی از روند دورپيمائیِ منفرد آن را                                     
گردش عمومی       دهد، تا آن حد که نمود از يک سلسله عمليات در درون                         تشکيل می  

سوم).  اول، فصل است (کتاب گرديده که سابقاً بيان است ابعِ قوانين عامیکاالئی است، ت
آيد    کمتری الزم      سرمايه زمان که سرعت پوية پول بيشتر باشد و برای هر تک هر اندازه

ليره، نيز      ۵۰۰کاالئی و پولی خود بگذرد، همان مبلغ پول، مثالً            تا از سلسله استحاالت
کاالـ    های انفرادی درشکل          ديگرسخن سرمايه     صنعتی (يا به    های   تواند سرمايه      بيشتر می  

کند. بنابراين، پول، هرقدر بيشتر مانند وسيلة پرداخت                  درپِی وارد دوران سرمايه) را پِی
کند،  کمتری را ايجاب می کار رود، دوران همان حجم ارزشی ازسرمايه، وجود پول به

کاال ـ سرمايه امکان        توليد يک    ساختن وسايل     که مثالً درمورد جانشين           ولذا هر اندازه          
های   که مهلت     داشته باشد، هر اندازه             پاکردن محاسبات وجود            پرداخت از راه پابه             

پول    اندازه احتياج به   همان تر باشد، به مثالً درمورد پرداخت دستمزدها،کوتاه پرداخت، 
  کمتر است. برای دوران

واحوال ثابت فرض          دوران و ديگر اوضاع            که سرعت    ازسوی ديگر، درصورتی           
گردش اُفتَد وابسته به جمع              ـ سرمايه به     مثابه پول     که بايد به      شود، آنگاه حجم پولی         

 کاالها     در تعدادکاالها)، يا چنانچه مقدار و ارزش                           کاالهاست (قيمت ضرب        قيمت
  وابستگی دارد. معلوم باشد، به ارزش خود پول

روند دورانیِ          الها فقط تاآنجا قابل اعمال هستندکه                کا  گردشِ     ولی قوانين عامِّ        
که   سرمايه شامل يک سلسله اقدامات سادة دورانی است؛ اما قوانين مزبور درموردی                                 

های صنعتیِِ منفرد را تشکيل          پيمائیِ سرمايه    های مشخّصی از دور          اين اقدامات بخش         
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  دهند، محل اعمال ندارند. می
  

پيوستگیِ  که روند دورانی را در  است طلب بهترازهمه اينم ساختنِ اين برای روشن
  مورد توجه قرار دهيم:شود،  آن، چنانکه در دو شکل ذيل ديده می بالانقطاع

  

               W  –           G – W      
A
Pm    … P  ( Ṕ )                 

 II)  P … Ẃ        –  Ǵ  
                

                w  –           g  –  w 
 

                W –           G – W      
A
Pm  … P … Ẃ 

III)          Ẃ        –  Ǵ           
 

                w  –           g  –  w 

  
طورکلّی مورد توجه قرار             انی به   روند دوران مانند سلسله اقدامات دور                     چنانچه   

)، آنگاه روند مزبور           G  –  W – Gمثابه    باشد خواه به      W – G – W  مثابه   گيرد (خواه به       
دهدکه هرکدام از استحاالت مزبور    کاالها را نشان می تنها دو سلسلة متقابل استحاالت

کاال يا پول      نوبة خود متضمنِ استحالة متقابل           گردد به     که جداگانه ملحوظ         درصورتی    
  که در برابرآن قرار دارد. غيری است

W – G  کاال،  ازجانب صاحبG – W    ِازجانب خريدار است. نخستين دگرسانی
است.   صورت پول قرارگرفته     که به است ، دومين استحالةکاالئی W – Gصورت  کاال به

یِ استحالة    آميز   آنچه دربارة درهم کند. بنابراين صدق می G – Wحالت برای  عکس اين
شد در مورد      کاالی ديگر در مرحلة ديگرگفته                کاالئی در يک مرحله با دگرسانیِ               
دار مانند خريدار و فروشندة کاال                 کندکه سرمايه     گردش سرمايه تا آن حد صدق می            

کاالی ديگـری و مانندکاال              مثابه پول در برابرِ           اش به    سان سرمايه    کند و بدين     عمل می  
آميزیِ    حال مبيِّنِ درهم       آميزی درعين       افتد. ولی اين درهم            کار می    هدر برابرِ پول غير ب          
  ها نيست.  استحاالت سرمايه
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آميختن استحاالت      تواند معرف درهم        می G – W ( Pm )اوالً، همچنانکه ديديم، 

ريس، يعنی      های مجزّای مختلفی باشد؛ مثالً جای قسمتی ازکاال ـ سرماية پنبه                      سرمايه  
صورت پول وجود دارد به               که به   اش   سان قسمتی از سرمايه  گيرد. بدين ینخ، را ذغال م

کاال وجود      شکل دارِ ذغال توليدکن به         که سرماية سرمايه آيد، درحالی کاال درمی شکل 
عمل دورانی واحد دراينجا نمايشگرِ استحالة       آيد. همين صورت پول درمی دارد ولذا به

دارند) ولذا معرف           های مختلف توليد تعلّق   رشته است (که به متقابل دو سرماية صنعتی
هاست. با اين وجود، چنانکه ديديم، الزم                    آميزیِ سلسله استحاالت اين سرمايه             درهم   
آن باشد، يعنی       ایِ   کاال ـ سرمايه در معنای مقوله         شود،    آن می    جانشين Gکه  Pmنيست 

دار    صولِ يک سرمايه    ایِ يک سرماية صنعتی و مح        لزومی نداردکه دارای شکل وظيفه
قرار دارد، ولی            W – Gو در سوی ديگر        G – Wباشد. اگرچه همواره در يک طرف      

،  G – Aگذشته   نيست. از اين        آميخت استحاالت سرمايه       معنای درهم اين امر هميشه به
های سرمايه نيست، زيرا          آميزیِ دگرسانی       کار، هرگز معرف درهم            يعنی خريد نيروی      

شودکه اين نيرو       کارگر است، ولی فقط هنگامی سرمايه می               کار،کاالی       ی نيرو  بااينکه    
 حتماً   Ǵکه   الزم نيست Ẃ – Ǵدار فروخته شده است. ازسوی ديگر در روند  به سرمايه
کار   کاالی نيروی       تبديلِ    باشدکه از پولی Ǵکه  است ـ سرمايه باشد. ممکن کاال بدلِ يک

ا بدلِ محصولی باشدکه زحمتکشان مستقلّ يا بردگان            است و ي آمده دست (دستمزد) به
  اند. و رعايا و همبودها توليدکرده

 هراستحاله،    مشخّص   ای   وظيفه   نقش که ايفای وجه ضرورنيست هيچ ولی، درثانی، به
استحاالت     بروزِ      آيد، حتماً معرف  می سرماية منفرد پيش دورانیِ يک رونددرون  که در

پيمائیِ سرماية ديگر باشد ـ حتّا اگر هم فرض شودکه مجموعِ                  در دور    منطبق و متقابل
،  P … Pپيمائیِ   دور     گردد. مثالً در    داری انجام می  شيوة سرمايه توليد در بازارجهانی به

ارزشِ   کند، خود برای خريدار فقط بدلِ نقدیِ اضافه را پول می Ẃ، که  Ǵاست  ممکن
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A  اقالمِ مصرفی باشد)؛ يا در کاال از که وی باشد (درصورتی
Pm Ǵ – Ẃ          بنابراين در) 

فقط    Pmبرای فروشندة            Ǵکه    شود)، امکان دارد         که سرماية انباشته وارد می آنجائی
و يا حتّا درصورتی             ريخته   کنندة سرماية پيش              جبران    آمده    دست  پول به     که  اش باشد 

وجه دوباره درگردشِ سرماية وی وارد             هيچ نحرف شود، بهسوی مخارج درآمدی م به
  نگردد.

عمليات دورانیِ     کاالئی،که ميان گردش آميزی سادة استحاالت پس مطالعة درهم
کندکه اَرکان       کاالئیِ ديگر مشترک است، اين مسئله را حلّ نمی                   سرمايه و هرگردش       

کنندة   ط اجزاِء خودمختار عمل         های منفرد فق      مختلفة سرماية کلّ اجتماعی،که سرمايه            
روند، در روند دوران ـ خواه سخن بر سرِ سرمايه باشد يا راجع به اضافه  شمار می آن به

امر مستلزمِ شيوة تحقيقِ ديگری      شوند.  اين ارزش ـ چگونه متقابالً جانشينِ يکديگر می 
ه نزديکتر مورد        که هرگا    عباراتی قناعت شده است         است. تاکنون دربارة اين مسئله به                

آميزیِ استحاالت متعلّق به           تحليل قرارگيرند جز ديدهای غيردقيقی،که تنها از درهم                        
  گرفته شده است، محتَوای ديگری ندارند. عاريت کاالئی به هرگردش

  

  ٭
  

پيمائیِ سرماية صنعتی، ولذا نيز ازآن              روند دور     های ترين ويژگی يکی از ملموس
دهندة سرماية بارآور از             که از سوئی عناصرِ تشکيل  ين وضع استداری، ا توليد سرمايه

  آيند وبايد پيوسته ازاين بازار تجديد شوند ومانندکاال خريداری                 بازارکاالها بيرون می
آيد    کاال بيرون می       صورت  پيمائی بهگردند؛ ازسوی ديگر محصولِ روندکار ازاين دور

فروخته شود. مثالً بيائيم يک فارمدارِ جديد اسکاتلند                    کاال       مثابه   و پيوسته بايد از نو به        
کنيم. اولی تمامِ محصول خود             مقايسه   ) ١( کوچک مد قديم قاره         دهقان     يک   را با     سفلی

                                                
 ) مقصود قارة اروپا غير از جزايرِ بريتانياست.۱( 
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کلّية عناصرِ اين محصول، حتّا بذر، را نيز از بازار جبران نمايد؛                لذا بايد فروشد و را می
کند، تا سرحدّ امکان         ماً مصرف می   ديگری قسمت اعظم محصول خويش را مستقي               

کار، لباس وغيره را خود             فروشد و تاآنجاکه مقدور است اَدوات       خرد وکم می کم می 
  سازد. می

را                             است  ای    بر چنين پايه      عتباری  اقتصاد ا اقتصاد پـولی و  اقتصاد طبيـعی،  که 
رِ يکديگر قرار     نمای حرکت اقتصادیِ توليد اجتماعی در براب           مثابه سه شکلِ خصلت به

  اند. داده
  

وجه برای نماياندن مراحلِ تکاملی دارای ارزشِ يکسان          هيچ اوالً اين سه شکل به
است، تاآنجا    که اقتصاد اعتباری خوانده شده، خود شکلی از اقتصاد پولی  نيستند.آنچه

دگان  ای با شيوة مبادله ميان خود توليدکنن               که هردو نامگذاری بيانگرِ وظايف مبادله                  
مثابه پاية اقتصاد اعتباری             داریِ پيشرفته اقتصاد پولی فقط به                هستند. در توليد سرمايه         

سان اقتصاد پولی و اقتصاد اعتباری تنهـا با مراحلِ تکاملیِ                           کند. پس بدين      جِلوِه می   
طبيعی،    اقتصاد     وجه در برابرِ         هيـچ  داری تطبيق دارنـد، ولی به                مختلف توليد سرمايـه      

ای مالک باشد آنگـاه          ای متفاوت و مستقلّی نيستند. اگـر چنان قاعده                   شکالِ مبادلـه    اَ 
دو   آن توان اَشکال بسيار متفاوت اقتصاد طبيعی را نيز با ارزشی يکسان در برابر حقّاً می

  قرار داد.
  

که مورد تکيه قرار         ثانياً درمقوالت زيرين: اقتصاد پولی و اقتصاد اعتباری، آنچه                    
شود خود اقتصاد، يعنی نقشِ روند               مثابه عالمت تميزدهنده برجسته می             گيرد و به     می 

کند و   ای قرار داردکه با اقتصاد تطبيق می                   توليد نيست، بلکه تکيه برآن شيوة مبادله              
بود   ميان عاملينِ مختلفة توليد يا توليدکنندگان جاری است. درچنين صورتی الزم می                 

جای اقتصاد طبيعی،        گرديد ولذا به        مقولة اول نيز معمول می          که همين روش درمورد            
کامالً بسته، مثالً       شد. يک اقتصاد طبيعیِ       جنس) گفته می     ای (جنس به      اقتصاد معاوضه     
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  يک از اين مقوالت بگنجد. توانست در هيچ پرو، نمی )١(کاهایاين دولت
- ت و محصول درمتفاوت        اس مشترک توليدکاالئی  نوع ميان همه  ثالثاً اقتصاد پولی

آيد    درمی     چنين   آنگاه    کند. پس می تجلّی کاال صورت به توليد اجتماعیِ های ترين ساخت
داری است فقط عبارت از وسعت و طول و                  ی توليد سرمايه     نما  گويا آنچه خصلت      که 

عناصرِ    شود ولذا     می  توليد کاال مثابه تجارتی، به درآن، محصول مانند قلمِ که است عرضی
که ازآن      کاال در اقتصادی        دهندة ويژة آن نيز بايد از نو مانند قلمِ تجارتی، چون شکيلت

  اند، واردگردند. بيرون آمده
منزلة شکل عمومیِ توليد         داری عبارت از توليدکاالئی به                  درواقع توليد سرمايه          

رو پيوسته در سيرتحولیِ خود چنين              است و ازآن        جهت چنين   است، ولی تنها ازآن           
کند وکارگر،کارِ خويش، يعنی               شودکه دراين توليدکار، خود مانندکاال بروز می                      می

کنيم، مطابق با       فروشد وآن را نيز، چنانکه ما فرض می                 کارش را، می        عملکرد نيروی     
همان تدريج       فروشد. به   گردد، می که ازطريق مخارج تجديدتوليدآن تعيين می ارزشش

همين   گردد. به      دارِصنعتی می     توليدکننده نيز سرمايه    کند، کار جنبة مزدوری پيدا می که
خودرا      کامل   داری (ولذا توليدکاالئی نيز) هنگامی وسعت   توليد سرمايهکه  جهت است

آوردکه توليدکنندة مستقيمِ روستائی نيزکارگرِ مزدورگردد. در مناسبات                               دست می به
زدور، رابطة پولی، ي        سرمايه  ميانفروشنده و خريدار، جنبة              دار وکارگرِ م عنی مناسبات

                                                
که در سدة پانزدهم ميالدی تا استيالی         آمريکای جنوبی پوست ومِ سرخ،  ق  Inka ،Incas اينکاها)  ۱(

های پرو، اکوادور، بوليوی و شمالِ شيلی دولت شکوفائی داشتند. سازمان                                ها در سرزمين      پانيولی  اس 
 دهقانی به اينکاهااقتصادیِ دولت آيالنام  برپاية دودمان يا همبود (Aylla)                استوار بود. زمين و دام به

نمود.    مثابه نمايندة عالیِ همة همبودها سهمی از محصول را وصول می             همبود تعلّق داشت و دولت به
که در ايران از  دودمانی است های وِيساز بسياری جهات شبيه به  اينکاهاسازمان اجتماعی و اقتصادیِ 

اهیِ ساسانی نيز در     هزارة چهارم پيش از ميالد وجود داشته است و بسياری ازآثار آن تا پايان شاهنش            
 جای مانده است. جامعة ايران به
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کند. ولی اين رابطه ازلحاظ اساسی                  که مالزم با خود توليد است، پيدا می                 ای   رابطه   
عکس ناشی ازآن       مبتنی بر خصلت اجتماعیِ توليد است نه بر شيوة مبادله،که خود به                    

  است.
تاپای آن     باری، اين نگرش با محيط بورژوائی،که فکرِ انجامِ سوداهای نُقلی سر                       

آنکه خصلت شيوة توليد را         جای   شود به کند و موجب می را فراگرفته است، تطبيق می
  )١(پذيرند. پاية طرز مبادلة منطبق با آن تلقّی نمايند، عکس آن را می

که   ريزدکمتر از ارزشی است           شکل پول در دوران فرومی که به دار ارزشی سرمايه
ريزد بيش از آن         کاال در بازار فرومی             صورت   به  که  کشد، زيرا ارزشی         ازآن بيرون می        

تجسمِ    مثابه   صرفاً به    که وی  است. مادام آورده کاال از بازار بيرون شکل که به است ارزشی
وی پيوسته بزرگتر         کاالی   ـ   ارزش  کند، عرضة می دارصنعتی، عمل سرمايه، مانند سرمايه

مورد يکديگر       او دراين        قاضای وت   عرضه   که  کاالی اوست. درصورتیـ  ازتقاضای ارزش
اش بارور نشده، مانند سرماية بارآور            آن معنی خواهد بودکه سرمايه را جبران نمايند به

که باردارِ اضافه          ای بدل شده است       کاال ـ سرمايه     کار نياُفتاده است. سرماية بارآور به       به
ارزشی     توليد هيچ اضافه      گوئی در اَثنای روند               که  است  ارزش نيست. اين بدان معنی               

است.    کار نياُفتاده       به   کار بيرون نکشيده ولذا اصالً مانند سرمايه      نيرویکاال از  صورت به
تر از آنچه خريده است بفروشد"، ولی در                    که "گران        دار مجبور است       درواقع سرمايه       

ند توليد    رو  قراردادن           که وی از راه واسطه            جهت است   اين امر موفّقيت وی تنها ازآن              
کاالهای ارزشمندتر          که خريده به      تری را     ارزش     کم  تر يعنی   داری،کاالی ارزان               سرمايه  

که   جهت است   فروشد نه ازآن         تر می   گران    کرده است. اگر وی           تری مبدل     ولذاگران       
که ارزش      رسانَد، بلکه بدان سبب است         فروش می     کاالی خود را باالتر از ارزشش به                 

                                                
که در    هائی است    ـ از اين پس تا پايان فصل، مطالب طبق يادداشت           Vنوشتة شمارة  ) تا اينجا دست۱(

 ، در ميان مستخرجات ازکتب نوشته شده است.۱۸۷۸يا  ۱۸۷۷ای مربوط به سال  جزوه
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  است.  عناصر توليدیِ آن  کاال برتر از مبلغ ارزشیِ
نسبت تفاوت بينِ       سازد به    اش را بارور می دار سرمايه آن سرمايه که برحسب نرخی

 ـ   کند و ارزش    وی عرضه می که کاالئی  نسبت فزونیِ ارزشِ وتقاضای او، يعنی به عرضه
برقرار    دو تعادل       اين    که ميان   نيست اين وی يابد. هدف تقاضادارد، افزايش می که کاالئی

باشد و عرضة     که تا سرحدّ امکان عدم تعادل وجود داشته است کند، بلکه هدف او اين
  او بر تقاضايش بچربد.

دار نيز      دارِ منفرد حقيقت دارد، دربارة طبقة سرمايه                      مورد يک سرمايه        آنچه در    
  صادق است.

فقط  دار صرفاً تجسمِ سرماية صنعتی است، تقاضای خاصِّ وی                  تاآنجاکه سرمايه    
،  Pmکار است. چنانچه تقاضای اورا درمورد       توليد و نيروی  عبارت از خواست وسايل

از    که اين تقاضاکوچکتر       است  ازلحاظ ارزشمندی مورد توجه قرار دهيم، آنگاه روشن  
تر از ارزشِ        که پائين    توليد را با ارزشی          دار وسايل     ريختة وی است. سرمايه سرماية پيش

ای   ـ سرمايه    کاال   کمتری نسبت به     مراتب دارای ارزش              ولذا به    خرد    سرماية اوست می     
  کند. عرضه می که است

آن  بنا بر      کار است، ارزشمندیِ          اما آنچه مربوط به تقاضای وی درمورد نيروی                      
شودکه ميان سرماية متغير وکلِّ سرماية وی وجود دارد. بنابراين                               ای تعيين می     رابطه   

داری تقاضای مزبور      که در توليد سرمايه  مين علّت استه است. و به  V : Cمساوی با  
دار    شود. سرمايه     توليد می     کوچکتر از تقاضا درمورد وسايل        ازلحاظ نسبی بيش از پيش

  .  Aاست تا  Pmای بيشتر خريدارِ  پيوسته به درجة فزاينده
کند   زندگی می       طور عمده دستمزد خود را صَرف وسايل               کارگر به     اينکه    نظر به  

دار    زند، تقاضای سرمايه        زخم وسايلِ ضروریِ زندگی می             را به     آن   و بزرگترين بخش      
طور غيرمستقيم عبارت از تقاضا دربارة آن وسايل      حال و به کار، درعين درمورد نيروی
  V شوند. ولی اين تقاضا مساوی با            که در مصرف طبقة کارگر وارد می                مصرفی است
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کارگر قسمتی از دستمزد خود را              که  ر نيست. (آنگاه      است و يک اتم هم ازآن بزرگت              
نداز می       پس  عتبار                            ا ا بر  ينجا از همه نوع مناسبات مبتنی  ناچار درا چشم   ) ١( کند ـ ما 
کرده    گنج مبدل    که وی قسمتی از دستمزد خود را به                 پوشيم ـ اين بدان معناست         می 

تقاضای    شود.) مرز نهائیِ        میمثابه تقاضاکننده ياخريدار وارد ن     همان نسبت به است و به
، ولی عـرضة وی برابـر است با            است    c + vکه خود =    C  دار مساوی است با سرمايه

c + v + m            ِکاال ـ سرماية وی چنين باشد:            و لذا اگر ترکيب c۸۰    +v  ۲۰    +m  ۲۰ ،

5ی  و بنابراين ازلحاظ ارزشمند           c۸۰  +v ۲۰   او مساوی خواهد بود با آنگاه تقاضای
1 

که او توليدکرده          ئی   mکه درصد حجم      کوچکتر از عرضة او خواهد بود. هر اندازه                     
کوچکتر خواهد    اش قدر تقاضای وی درنسبت با عرضه (نرخ سود) بزرگتر باشد، همان

طورغيرمستقيم      به   کار ولذا      نيروی     دربارة   دار سرمايه تقاضای توليد، باپيشرفت بود. اگرچه
توليد     وسايل    ورد وسايلِ ضروریِ زندگی، تدريجاً نسبت به تقاضای وی درمورد                           درم   

دار    شود، معذلک ازسوی ديگر نبايد فراموش نمودکه تقاضای سرمايه                          کوچکتر می   
کوچکتر از سرماية اوست.           طور متوسط حساب شود، همواره              ، اگر به     Pmدرمورد       

تر   يد همواره بايد ازلحاظ ارزشی پائين                تول    دار درمورد وسايل            بنابراين تقاضای سرمايه        
يکسان    ای برابر و تحت شرايط      دار ديگری باشدکه با سرمايه کاال ـ محصولِ سرمايه از

دوتا نيستند،      داران يکی       اينکه سرمايه     ) ٢( دهد.    توليد مزبور را به وی تحويل می                وسايل  

                                                
آن نيز در عداد مناسبات  خری وامثال دهای قسطی، نسيهکه دراينجا عالوه بر خري ) بايد توجه داشت۱(

 اعتباری است.

شرايط  ازلحاظ دار سرمايه هردو چون شودکه متذکّرمی توضيحاً نگردد ابهام دچارِ خواننده اينکه برای )۲(
رماية کاال ـ سرمايه بيشتر از س و مقدارِ سرمايه برابر هستند و بنابرآنچه در متن ذکر شده همواره ارزشِ

کوچکترازسرماية اوست،  توليد همواره وسايل دار درمورد تقاضای سرمايه اينکه ونظربه است ريخته پيش
 c + v + mبرابربا      که  اش  عرضه ولذا دهد می توليد تحويل که وسايل داری محصولِ سرمايه ضرورتاً ارزشِ

 خرد (مترجم). وليد را میت که اين وسايل داری باشد اوست بايد بيشتر از ارزشِ تقاضای سرمايه
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ليرة   ۱۰۰۰ری برابر با       دا   سرماية سرمايه    که   کنيم  دهد. فرض      تغييری در اصل مسئله نمی    
صورت تقاضای     ليرةاسترلينگ است. دراين           ۸۰۰آن =  استرلينگ باشد،که بخش ثابت

نوبة    داران به       ليرةاسترلينگ است. ولی اين سرمايه    ۸۰۰داران ديگر =  وی ازهمة سرمايه
ارزشِ     توليدی به      ای و نرخِ برابرِ سود، وسايل     ليره۱۰۰۰خود جمعاً و برحسب هرسرماية

نظر ازآنکه چه مبلغ از سرماية             کنند (صرف    آماده می      تحويل ليرةاسترلينگ برای ۱۲۰۰
اُفتَد چه     که به هرکدام ازآنها می             شود ومقداری       ای سهمِ هريک ازآنها می           ليره   ۱۰۰۰

3دارِ اولی فقط         نسبتی در سرماية کلّ داراست). بنابراين تقاضای سرمايه                   
عرضة آنها     2

5تقاضای ويژة وی ازلحاظ ارزشی فقط برابر با                       کل  که   کند، درحالی       جبران می    را   
4 

  عرضة خود اوست.
  

طورگذرا وارد عرصة واگرد           اينک يک بار ديگر الزم است، پيش از بررسی، به
ليرة استرلينگ      ۵۰۰۰دار مفروض        سرماية سرمايه   که مجموع  کنيم سرمايه شويم. فرض

ليرةاسترلينگ ديگر سرماية گَردان وی                ۱۰۰۰ليرة آن سرماية استوار و      ۴۰۰۰دکه باش
سرماية    ) ١( است.   c۸۰۰    +v  ۲۰۰ليره =      ۱۰۰۰را تشکيل دهد. بنا به فرض سابق اين               

اش يک بار درسال واگَرد   مجموعِ سرمايه گَردان وی بايد پنج بار درسال واگَردکند تا
ليرةاسترلينگ، يعنی         ۶۰۰۰ـ کاالی وی برابر با             صورت محصول     داشته باشد. درآن         

ارزشی     آنگاه همان نسبت اضافه        اش خواهدبود.  ريخته ليره بزرگتر ازسرماية پيش ۱۰۰۰
  شود: که فوقاً بيان شد ازآن نتيجه می

                                                
سو و سرماية ثابت و متغير ازسوی ديگر  ) دربارة تفاوت ميان سرماية استوار وگردان (سيار) از يک۱(

 ۵۵۳و بعد و صفحة     همين بازنويسی]       ۳۲۸[ ۲۰۴کاپيتال ترجمة فارسی، فصل ششم، صفحة  به جلد اول
 ۱۲۰۵  ـ۱۱۹۹[   ۷۱۶ـ   ۷۱۲(صفحة  ۱۸۶۸ريل آو ۳۰و همچنين به نامة مارکس به انگلس مورخ  ]۹۳۸[

تفصيل دربارة  کتاب مصنّف به ترجمة فارسی) مراجعه شود. ونيز دربخش دوم ازهمين همين بازنويسی]
 کند. مفهوم سرماية استوار وگردان بحث می
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۵۰۰۰ C   : m ۱۰۰۰   ۱۰۰برابر است با  )c + v   : ( m  ۲۰      شودکه    . پس ديده می
ی درمورد نسبت ميان جمع تقاضای وی و مجموعِ عرضة                    وجه تغيير   هيچ اين واگَرد به

5آورد و تقاضا همچنان  وجود نمی وی به
  کوچکتر از عرضه است. 1

که سرماية استوارش در ده سال نو شود. پس درچنين صورتی وی ساالنه                  گيريم

10
اساس باز برای     اين کند. بر است، مستهلک میليرةاسترلينگ  ۴۰۰آن را که برابر با  1

ليرةاسترلينگ پول       ۴۰۰اضافة    ماند به    ليرةاسترلينگ سرماية استوار باقی می              ۳۶۰۰وی   
غير   نقد. تاآنجاکه تعميرات ضروری باشند و ازحدود متوسط متعارف تجاوز نکنند به               

صورت مورد      اين   گذاریِ بعدی معنای ديگری ندارند. ممکن بود مطلب را به     سرمايه از
گذاری،      را ازابتدای سرمايه       تعميری های دار هزينه گوئی سرمايه که داديم می قرار بررسی

گذاری     شود، در ارزيابیِ سرمايه            که در محصول ـ کاالی ساالنه وارد می                 آن ميزانی      به 

10که هزينة تعميرات درشکم مبلغ نَحوی آورد، به حساب خود به
استهالک منظور  بابت 1

کمتر از حدّ متوسط باشد، آنگاه اين               شده است. (چنانچه درواقع نيازهای تعميریِ وی    
است، همچنانکه اگر باالتر ازآن حد باشد برای وی باخت         دار بردی خود برای سرمايه

دارکه در       ها درمقياسِ جميعِ افرادی از طبقة سرمايه               شود. ولی اين تفاوت محسوب می
مجموع سرمايه       هرحال بااينکه اگر      شوند.) به پا می تة صنعتی اشتغال دارند پابههمين رش

ليرة     ۵۰۰۰همچنان برابرِ        دارها     باشد، تقاضای ساالنة سرمايه     يک واگرد درسال داشته 
ماند، معذلک اين تقاضا در           باقی می     ريخته است،     که مساوی با سرماية پيش     استرلينگ

که درمورد بخش استوار سرمايه پيوسته                يابد، درحالی     یمورد سرماية گردان افزايش م
  درکاهش است.

  دار تمامِ اضافه         که سرمايه    کنيم  پردازيم. چنين فرض           اکنون به تجديد توليد می          
را از نو در توليد بارآور                Cکند و فقط مقدار سرماية بدویِ              را مصرف می       gارزش     

دار برابر با عرضة اوست، ولی از لحاظ                    حال تقاضای سرمايه         اندازد. دراين            کار می    به 
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دار تقاضای خويش را از حدّ               مثابه سرمايه     اش چنين نيست. زيرا وی به      حرکت سرمايه

5
5 ارزشی). مقدار دهد (ازلحاظ تجاوز نمی اش  سرمايه 4

1
دار    مانند غيرسرمايه      وی     را   آن   

های   داربودنش بلکه برای نيازمندی                 نه در وظيفة سرمايه         آن را     کند، يعنی    مصرف می   
  برد. کار می های خويش به شخصی يا خوشی

  شرح زير است: پس حساب وی بر پاية درصد به
  

  ۱۲۰، عرضه = ۱۰۰دار      تقاضا =  مثابه سرمايه به
  ، عرضه =    ــ  ۲۰گذران تقاضا =  مثابه خوش به

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ۱۲۰، عرضه = ۱۲۰جمع تقاضا                         =  
  

داری را مفروض داشته ولذا               که نيستیِ توليد سرمايه است چنين فرضی برابر با اين
اشيم. زيرا چنانچه فرض شودکه              ب   حکم نابودیِ خود سرماية صنعتی را صادرکرده                   

افزائی بنفسه، آنگاه اساس             داری خوشی و تمتّع است نه ثروت               اصل محرک سرمايه     
  داری حذف شده است. سرمايه

دار،     که سرمايه    تنها الزم است      ولی اين فرض ازلحاظ فنّی نيز غيرممکن است. نه               
وخريد     مساعد فروش      ) ١( مقارنات آنکه بتواند درانتظارِ برای ها و در برابرِ نَوسانات قيمت

کند تا بدان      که سرمايه انباشت      ای تشکيل دهد، بلکه مجبور است           اشد، سرماية ذخيره   ب
                                                

ست. ا کار برده شده ) بهKonjukturenآلمانی  (به Conjonctures) مقارنات در برابر اصطالح التينی ۱(
  عاريت    های اروپائی از اخترشناسیِ قديم به        های فارسی و عربی و هم در زبان که هم در زبان کلمه اين

قرارگرفتنِ ستارگان معين در برج واحدی از منطقه البروج است، در                               زمان    معنای هم   گرفته شده و به
عين اقتصادی اصطالح شده        زمان شرايط م        معنای استقرارِ هم        داری، به        اقتصاد سياسیِ جديد سرمايه        

قديم    شود و مانند اخترشناسیِ       وکار محاسبه می      کسب  های رونق و فروکشِ          است و بر پاية آن دوران  
 گردد. قران نحس و سعد استخراج می
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های فنّی را در درون ارگانيسم مولّد خود                       وسيله توليد را گسترش دهد و پيشرفت               
  جايگزين سازد.

صورت پولی      را به    خود   ارزش      اضافه    انباشتنِ سرمايه، وی بدواً بايد بهری از         برای
کند، مانندگنج آن را افزايش دهد                  آورده است ازگردش خارج                دست  که از دوران به  

گسترشِ بنگاه قديم ياگشايشِ مؤسسة جنبی را                که اين پول ابعاد الزم برای                 تا حدی   
شود،   دار افزوده  نمی         سازی ادامه دارد، برتقاضای سرمايه گنج  که پيدا نمايد. تا هنگامی

کاالی    استعانت   که به   ول راکد شده است و وی از بازارکاالها در برابرِ معادلِ پولی                               پ 
کاال خارج      صورت   کشيده است هيچ معادلی به         شدة خويش از درون آن بيرون                عرضه 

  کند. نمی
ايم.ازجمله اين امر با مسئلة اعتبار ارتباط پيدا                           دراينجا از اعتبار چشم پوشيده              

، آن را در برابرِ بهره، نزد بانکی به                 انبارد  مرورکه پول می دار، به کندکه مثالً سرمايه می
  سپارد. جاری می حساب
  
  
  
  

□  
  
  
  
  
  
  



           ۱۷۳کارل مارکس    

  

 

  

  

  فصل پنجم

  

  )١(زمان دوران

  
  
  

چنانکه ديده شد، حرکت سرمايه از راه محيط توليد و دو مرحلة محيط دوران،                   
توليد      درمحيط توليد، زمان      آن گيرد. مدت توقّف در درون يک توالیِ زمانی انجام می

آن در محيط دوران، زمان دوران سرمايه است.                            دهد و مدت ايست          را تشکيل می    
جمعِ   کند برابر با حاصل       که سرمايه دورپيمائیِ خود را طی می                بنابراين مجموعِ زمانی          

  زمان توليد و زمان دوران است.
آن محدود نيست.        به  است ولی روندکار که زمان توليد متضمنِ مدت است بديهی

آالت،     توليد، مانند ماشين       وسايلصورت  به ثابت که جزئی از سرماية خاطرهست بدواً به
که دائماً از نو تکرار           روندکاری ابنيه وغيره، وجود داردکه تا پايان عمر خود در همان 

روندکار، مثالً دراَثنای شب،   گيرند. البته توقّف هنگامی  شود مورد استفاده قرار می می
های توليد منتفی       کند، ولی بقاِء آنها را در محلّ         کار را قطع می   وسايلانجام وظيفة اين 

کنند، بلکه هنگامِ خوابيدن هم ازآن                کار می    که  تنها در زمانی       اين وسايل نه     سازد.     نمی 
رة معينی از مواد خام و     دار ضرورتاً بايد ذخي ها هستند. ازسوی ديگر سرمايه کارگاه اين

شده، در     روند توليد بنابرمقياسِ از پيش تعيين              دارد تا   مواد کمکی را تحت اختيار نگاه
                                                

 . IVنوشتة  ) از اينجا طبق دست۱(
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تصادفات روزانة عرضة             آنکه وابسته به         کوتاه يا بلندتری، پيش رود بدون                 های   مدت  
براين    شود. بنا    می   مصرف    مولّد    نَحو  تدريجاً به   فقط وغيره ذخيرة موادخام بازارگردد. اين

ميان ١(توليد زمان( عملکردآن تفاوت پيدا می        وزمان       شود. پس زمان    توليد،    وسايل  توليد
توليد     مثابه وسايل      آن به    که در اَثنای       ـ زمانی   ۱گيرد:  های زيرين را در بر می اصالً مدت

روندتوليد، و        آن    که طیِّ   هائی ـ ايست۲روندتوليد هستند  کنند ولذا درخدمت عمل می
ند دراين که توليدی  وسايل بالنتيجه وظايفوـ زمانی   ۳است   گشته  روند، متوقّف       فرومی    ر  

اکنون،     اند ولذا از هم         مثابه شرايط روند آماده             آن وسايل مزبور اگرچه به             که در اَثنای      
اند. هرتفاوتی         نگرديده      وارد      رَوندتوليد       هستند، ليکن هنوز در         سرمايةبارآور         مبينِ  خود

که ميان زمان حضورِ         است  ايم، عبارت از تفاوتی       که ما تاکنون مورد بررسی قرار داده 
سرماية بارآور در محيط توليد و زمان حضورآن در روند توليد وجوددارد. ولی روند           

ی کارگردد، يعنی فواصل          روندکار و بالنتيجه زمان            تواند موجبِ انقطاعِ          توليد خود می     
آن   کارِآدمی به       آنکه همچنان چاشنیِ      کار بدون      آن محمول     وجودآوردکه در اثنای               به 

گردد. دراين مورد، بااينکه روند                     های فيزيکی     وانفعاالت پروسه        زده شود، تسليمِ فعل       
کار قطع شده است، روند توليد و بالنتيجه                   مثابه وسايل     توليد به     وسايل  کار ولذا وظيفة        

شده،    کشته  که  است مثالً درمورد تخمی       يابد. چنين می توليد همچنان ادامه  لوظيفة وساي
که از مانوفاکتورها، مانند               کار بسياری    تخميراست، مصالح سرداب درحال که در شرابی
شوند. دراين موارد زمان توليد                    وانفعاالت شيميائی واگذار می               فعل ها،که به      دباغی   

      کار   دو عبارت از فزونیِ زمان توليد بر زمان                      وت ميان آن      کار است. تفا      بيشتر از زمان
سرماية بارآور نهانی در محيط              شودکه    است. اين فزونی همواره يا ازآنجا نتيجه می                    

کار افتاده باشد، يا ازآنجاکه                   آنکه در خود روند توليد به               توليد وجود دارد بدون              
                                                

که  ، زمانی نيستتوليد دراينجا زمان توليد وسايل گرفته شده است.  کلمه زمان توليد درمعنای فعال )۱(
کاال ـ  که طیِّ آن وسايل مزبور در روند توليد يک محصول است است، بلکه مدتی برای توليدآنها الزم

 شرکت دارند. فريدريش انگلس
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  روندکار حضور ندارد.کند ولی در  سرماية مزبور در روند توليد عمل می
مثابه لوازمِ روند توليد خوابانده شده                   که فقط به    سرماية بارآور نهانی         آن جزء از       

است، مانند پنبه، ذغال وغيره درمورد ريسندگی، نه چون عاملِ ايجادکنندة محصول                              
،  تای اس    دهد. اين سرماية خوابانده  آفرين عملی انجام می مثابه ارزش تأثير دارد و نه به

رود.     می   شمار  الزمی به     جريان بالانقطاعِ روندتوليد شرط برای خوابيدن خود بااينکه اين
کار   که برای جادادن اين ذخاير مولّد (سرماية نهان) به                            ابنيه، اسباب و لوازم وغيره،                

شوند ولذا جزئی از سرمايـة بارآورِ                  روند، خود شرايط روند توليد محسوب می                   می 
مثابه نگهبانان اجزاِء مولّد درمرحلة       دهند.آنها وظيفة خودرا به را تشکيل می ريخته پيش

دهند. هرگاه در اين مرحله کار ـ روندهائی ضرورگردند، مواد خام            تدارکی انجام می
آفرينند،     ارزش می کار بارآور هستند و اضافه صورت شوند ولی درآن تر می گران وغيره

 های  مانَد.گسيختگی     می   اُجرت باقی      مزدوری بی     ند همةکارهایمان کار زيرا بهری ازاين
ارزش     اُفتَد، نه     کار نمی    سرمايةبارآور به        آن طیِّ که تمامِ روندتوليد، يعنی فواصلی عادی
شبانه سرچشمه     کارواداشتن       برای به      تالش   که ارزش. ازاينجاست کند ونه اضافه می توليد

آيد    وجود می     کار به    که درزمان  بند چهارم). فواصلی هشتم، اول، فصل گيرد. (کتاب می
وجود    سر بگذراند، نه ارزش به             را از   خود روندتوليدآن  کار طیِّ که محمول است والزم

آن را     رانند، جزئی از زندگیِ            پيش می   ارزش، ولی محصول را به              آورند و نه اضافه         می 
بايد ازآن بگذرد. ارزشِ اَدوات               کار محمول که ناچار است ای دهند و پروسه  می تشکيل

شود، خودکار است          کنند به محصول منتقل می       کار می    که  نسبت تمامِ زمانی       وغيره به    
دهد وآنچنانکه غبار پنبه جزئی از توليد                   ای قرار می        که محصول را در چنين مرحله            

محصول  خودرا به شود، ارزشِ اينکه درمحصول وارد نمی باوجود رود و شمار می پنبه به
روند. جزء       شمار می   همان وجه شرط توليد به          کارکردن اَدوات نيز به               کند،   منتقل می  

آنها    که عمل   کاری    آالت وغيره، يعنی وسايل         ديگری از سرماية نهان مانند ابنيه، ماشين
های غيرعادی       گردد ـ گسيختگی     های عادیِ روند توليد قطع می              وسيلة ايست    فقط به  
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اَفزا    ها وغيره، زيان خالص هستند و بس ـ ارزش                    ن توليد، بحران        درنتيجة محدودشد      
که اين جزء از         آفرينی وارد باشند. مجموع ارزشی                 آنکه در محصول        شوند بدون     می 

مصرف است،     است، چون ارزش         آن   عمر متوسط   افزايد وابسته به    محصول می سرمايه به
  دهد. ارزش ازدست میکارنکردن مقداری  کارکردن و چه در زمان هنگام چه به

حضور   ،که با وجودگسيختگیِ روندکار به              آن جزِء ثابت سرمايه سرانجام، ارزش
وسيلة   گردد. به      دهد، از نو درحاصلِ روند توليد ظاهر می          روند توليد ادامه میخود در 

اندکه در درون           توليد دراين مورد تحت شرايطی قرارگرفته                     که وسايل    خودکار است     
گذرانند و نتيجة آن         های معلومِ طبيعی را از سر می           خود پروسه     ايط آنها خودبه    آن شر

حصولِ اثرِ مفيد مشخّص و يا تغييری در شکل ارزش مصرف آنهاست. کار همواره                             
آنکه وسايل مزبور را واقعاً و               شرط  کند به   توليد را به محصول منتقل می           ارزشِ وسايل      

که آيا کار      رف نمايد. اين مسئله مهم نيست           توليد مص     صورت وسايل     برطبق هدف به     
کار تأثيرکند       روی محمول      به  کار     وسيلة وسايل    برای حصول اين منظور بايد مستمراً به               

توليد را در شرايطی قرار دهدکه                  که با ايجاد تکان الزم وسايل              است  يا آنکه تنهاکافی    
های طبيعی تغييرمورد نظر  خود و بدون دخالت ديگرکار تحت تأثيرِ پروسه آنها خودبه

  وجودآورند. را به
باشد    جهت  خواهد باشد ـ خواه ازآن        کار هرچه می توليد بر زمان علّت بيشیِ زمان

توليد فقط سرماية بارآور نهان هستند ولذا هنوز مرحلة تدارک روند واقعیِ             وسايلکه  
های   ند توليد، درنتيجة توقّف         که در درون رو    گذرانند، يا بدان سبب توليد را از سر می

روکه خود روندتوليد            يا سرانجام ازآن  است و آن، انجام وظيفة وسايل مزبور قطع شده 
مثابه    توليد به     وسايل   يک از اين موارد            نمايد ـ در هيچ      روندکار را ايجاب می            انقطاعِ    
ارزشی نيز      هاضاف    کنند، هيچ    کاری نمی  کنند. ازآنجاکه هيچ کنندة کار عمل نمی جذب

توليد خويش      زمان     بخشی از   که سرماية بارآور در نمايند. بنابراين تا هنگامی جذب نمی
مزبور از انجامِ روند              های   کار است، هرقدر هم توقّف            متجاوز از زمان          قرار داردکه         
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دهد.    سرماية بارآور روی نمی  افزائیِ  ناپذير باشند، هيچگونه ارزش افزائی جدائی ارزش
کار بيشتر با يکديگر تطبيق داشته باشند             اندازه زمان توليد و زمان                 که هر   ن است روش  

معين بزرگتراست.       مولّد معين درمدت   سرماية افزائیِ يک ارزشبارآوری و اندازه همان به
امرکه تاسرحدّ امکان از فزونیِ زمان توليد نسبت به                 داری در اين گرايشِ توليد سرمايه

کارش    شود. ولی انحراف زمان توليد سرمايه از زمان    هد از اينجا ناشی میکار بکا زمان
کار است و      که زمان توليد، محيط بر زمان              خواهد باشد، اين امر مسلّم است      هرچه می

رود. بنابراين زمان توليد                شمار می   ، خود مالزمة روند توليد به             [زمان اضافی]          زمان    اضافه  
کند و بر     مصرف توليد می      که طیِّ آن سرمايه، ارزش               همواره عبارت از زمانی است              

اينکه زمانی را       مثابه سرماية بارآور وارد عمل است، ولو                    افزايد ولذا به         ارزش خود می    
  کند.  افزا باشد توليد می آنکه ارزش است و يا بدون نيز در برگيردکه يا درحالت نهانی

کند.   ـ سرمايه النه می       سرمايه و پول     در درون محيط دوران، سرمايه مانند کاال ـ            
شکل پولی و ازصورت        کاالئی به     که خودرا ازشکل    است ازاين روند دورانی عبارت دو

- امرکه دراين مورد استحالة کاال به پول درعين      کاالئی مبدل سازد. اين صورت پولی به
شدن  ينکه بدل   که درکاال جايگزين شده است، و ا               است  ارزشی    يابیِ اضافه     حال سامان    

حال استحاله يا تجديد استحالة ارزش ـ سرمايه در سيمای عناصرِ                        کاال درعين      پول به   
مثابه    ها به   که اين پروسه       دهد   اين مسئله نمی       وجه تغييری در       هيچ  است، به     آن   توليدیِ    

  های دورانی، روندهای استحاالت سادة کاالئی هستند.روند
کنند. در اَثنای زمان دوران                 توليد يکديگر را متقابالً دفع می       زمان دوران و زمان 

کند نه اضافه      کاال توليد می      کند ولذا نه      نمی   خويش سرمايه مانند سرماية بارآور عمل               
که   نَحوی   آن مورد توجه قرار دهيم، به        ترين شکل ارزش. هرگاه دورپيمائی را در ساده 

واردگردد،         ديگر مرحلة ای به کاسه ازمرحله يک بار يکجا و ـ سرمايه هر مجموعِ ارزش
که زمان دوران        که روند توليد ولذا خوداَفزائیِ سرمايه تا هنگامی آنگاه محسوس است

که تجديد روند توليد تُند و      ادامه دارد قطع شده است و برحسبِ طولِ اين مدت است
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رمايه متعاقب يکديگـر        های مختلفـة س    عکس، قسمت    که به   شود. درصورتی        کُند می  
دورپيمائی        سرهم در   پشت ـ سرمايه ارزش مجموعِ دورپيمائی که نَحوی باشند، به دورپيما

که هر قدر توقّف پيوستة اجزاِء قابل     است گوناگون انجام شود، آنگاه روشن های حصّه
که   ترگردد ناگزير بايد آن قسمتی از سرمايه                   تقسيمِ سرمايه درمحيط دوران طوالنی                

کوچکتر شود. بنابراين انبساط و انقباضِ                   محيط توليد اندرکار است            طور مداوم در         به 
که مقدار معينی از        ای   زمان دوران نسبت به قبض و بسط زمان توليد، يا نسبت به دامنه                 

کنند. هر     اُفتَد، همچون حدودی منفی تأثير می               کار می    مثابه سرماية بارآور به   سرمايه به
آلی پيداکنند يعنی هرقدر زمان دوران                   استحاالت دورانیِ سرمايه جنبة ايده               که   اندازه     

شود  اندازه عملکرد سرمايه بيشتر می            همان   نزديک شود، به       صفر برابر با صفرگردد يا به
شود  صفر نزديک می     آن بزرگترخواهدبود. مثالً زمان دوران به         وبارآوری وخوداَفزائیِ

هنگامِ تحويل پرداخت  کند و محصولش به کار می داری بنا به سفارش که سرمايه آنگاه
  گردد. توليد ويژة خود او انجام می  نيز با تحويل وسايل شود وآن پرداخت می

افزائیِ      ارزش   توليد وبالنتيجه روند  طورکلّی زمان زمان دوران سرمايه، بهسان  بدين
دوران است. ولی اين            اسب با طولِ مدت    سازد. و اين محدوديت متن آن را محدود می

درجات بسيار متفاوتی زمان            وکم شود ولذا به مختلف زياد طور بسيار تواند به مدت می
چيزی   بيند عبارت از آن          می  ) ١( توليد سرمايه را محدود نمايد. اما آنچه اقتصاد سياسی                

                                                
داری  که درنتيجة رشد سرمايه ) مقصود مصنّف از اقتصاد سياسی همواره عبارت از اقتصادی است۱(

 آنکه نمايندگانش سبب است و به  اقتصادکالسيک بورژوائی شدهو تشديد مبارزةطبقاتی جانشين علم 
کوشند  پردازند و می ها می های اقتصادی به توصيف مظاهر خارجیِ پديده جای تحليل علمیِ پديده به

را اقتصاد عاميانه  آن  آن را روپوشی نمايند، مارکس کرده وتضادهای نَحوی توجيه داری را به تا سرمايه
 سه باتيست ژانانگليسی،  مالتوس ازعلم اقتصاد بورژوائی بخش نمايندگان برجستة اين ملهخواند. ازج می

آنها  فرانسوی هستندکه مارکس مکرراً درکتاب سرمايه نظريات یباستياآمريکائی و  کاریفرانسوی، 
 را مورد انتقاد قرار داده است.
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افزائی      ارزش    ن بر روی روند  که زمان دورا تأثيری کند، يعنی که در ظاهر بروز می  است 
اقتصاد سياسی اين تأثير منفی را بدان جهت مثبت تلقّی                    کند.    طورکلّی اعمال می         به 

اين ظاهر دلبستگی پيدا         آن مثبت است. اقتصاد مزبور بيشتر ازآنجا به    نمايدکه  نتايج می
ايه، مستقل از     گويا سرم      که   پندارد     مثابه دليلی بر اثبات اين امر می               کندکه آن را به        می 

افزائی      ارزش    کار، منبعِ فياضِ مرموزی از               کشیِ  روند توليد خويش ولذا فارغ از بهره                  
سوی او جاری است. بعداً خواهيم ديد چگونه                     محيط دوران به         اختيار داردکه از             در  

خورد. اين نمـود نيز، چنانکه باز ثابت                    حتّا اقتصاد علمی نيـز فريبِ اين ظاهر را می                 
  گرددکه عبارتند از: گوناگونی تحکيم می های  وسيلة پديده شد، به خواهد

آن علّت منفی      وسيلة  که به   ای   داری درمورد محاسبة سود ـ شيوه شيوة سرمايه .۱
های   های متعلّق به محيط     شود، يعنی برای سرمايه مثابه علّت مثبت تلقّی می به

-ران است، طوالنی    زمان دوآنها فقط در  که اختالف گذاریِ مختلف سرمايه

 مثابه يکی از     سخن، به   ها، ياکوتاه       ترين مدت دوران مانند عامل ترقّیِ قيمت             
 کند. عللِ برابرساختن سود تأثير می

دهد، ولی زمان          ای از زمان واگرد را تشکيل می                   زمان دوران فقط لحظه             .۲
کند   وِه می  واگرد متضمنِ زمان توليد يا تجديد توليد نيز هست. لذا چنين جِل  

گويا آنچه مرهون زمان توليد يا تجديدتوليد است از برکت زمان دوران       که
 ناشی شده است.

که بدواً     کاالها به سرماية متغير (دستمزد) مبدل شوند، الزم است            برای اينکه .۳
  گردند.   آنها به پول تبديل

فی در محيط دوران         سرماية متغير اضا    بنابراين درمورد انباشت سرمايه، تبديل به                   
يابد مانند نتيجة       که از اين راه وقوع می              گيرد. لذا انباشتی        يا در زمان دوران انجام می                

  شود. زمان دوران وانمود می
را ـ خواه از    G – Wو   W – Gدر درون محيط دوران، سرمايه دو مرحلة متقابل  
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ن دوران آن به دو بخش تجزيه                 کند. بنابراين زما          اين سمت يا سمت ديگر ـ طی می        
که جهت    آن ازکاال به پول الزم است و زمانی                       گشتن  که برای مبدل        شود: زمانی      می 

  کاالئیِ ساده        که قبالً از دوران           تحليلی   کاال مورد نياز است. بنا بر             آن از پول به          تبديل  
يعنی فـروش،          W –  Gکه     ايم (کتاب اول، فصل سوم) اين نکته معلوم است                    کرده   

عادی، اين دگرسانی            رود ولذا درشرايط    شمار می دشوارترين بخش استحالة سرمايه به
صورت پول، همواره در             دهد. ارزش به            بزرگترين بخشِ زمان دوران را تشکيل می                   

کاال، بايد بدواً از راه استحالة به     صورت پذير خود قرار دارد. ولی ارزش به شکل مبادله
  آورد ولذا خصلت همواره آماده به                    دست  پذيریِ مستقيم را به         ن سيمای تبديل   پول اي    

      ندورانی سرمايه، آنجاکه مرحلـة                  خدمت را کسب نمايد. ولی در رودG – W      آغاز
معين   گذاری     گرددکه در هر سرمايه          کاالهائی مطرح می        شود، مسئلة تبديل پول به         می 

توليد در بازار           وسايل  است   ممکن دهند.     می   تشکيل عناصر مشخّص سرماية بارآور را             
گردند، يا در        حاضر نباشند و شايد آنها تازه بايد توليد شوند، يا از بازارهای دور حمل 

باشند وغيره، خالصه   ها تغييرکرده باشد، قيمت آنها نقائصی بروزکرده امرِ رسيدن عادیِ
دريافتنی نيست، اما حتّا برای وقوع     G – Wشکل   که در تغيير واحوال متعددی اوضاع

تراست. همچنانکه       کوتاه    گاه درازتر وگاه           خواهدکه     جزء ازمرحلة دوران مدتی می اين
W – G   وG – W  توانند ازلحاظ زمانی از يکديگر جدا باشند، از جهت مکانی نيز  می

از نظر مکانی       که بازار خريد و بازار فروش   است ممکن آنها هست، يعنی  امکان جدائیِ
بازار خريد و بازار فروش     که  است ممکن ازکارخانجات  مثالً حتّا اغلبمتفاوت باشند. 

اشخاصِ    وفروشنده      درکارخانجات، خريدار    ازنظرمکانی متفاوت باشند. مثالًحتّا اغلب
همان اندازه ضرورت داردکه خود توليد و                      دوران به      مجزّائی هستند. درتوليدکاالئی،           

توليد متضمن هردو        تجديد    قدر الزمندکه عاملين توليد. روند                ين دوران همان       لذا عامل    
وظيفة سرمايه است و بنابراين ضرورت نمايندگی اين دو وظيفه را نيز در بر دارد، چه          

وسيلة کارگرِ مزدبگيری،که عاملِ   گيرد و چه به عهده دار اين وظايف را به خود سرمايه
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که عاملين      آن باشد      تواند دليل      ها را اجرا نمايد. ولی اين امر نمی                ار است، آن      د  سرمايه  
سرماية     وظايف     گرددکه     آن تواند پاية شوند، همچنانکه نمی مشتَبه توليد عاملين دوران با

                                 تران اُجرور مخلوط شوند. عاملين دسرماية بارآو کاالئی و سرماية پولی با وظايف
خرند و    که ميان خود می        دارانی       ستانند. ولی اگر سرمايه          توليد می     خود را از عاملين         

که   صورت هنگامی هم      نه محصول ايجادکنندو نه ارزش بيافرينند، درآن                        فروشند   می 
 عهدة   آنها امکان دهد يا وادارشان سازدکه اين وظيفه را به                           وکارشان به      کسب  وسعت

ها   بسياری از بنگاه       شود. در      ديگری واگذارند، باز هيچ تغييری در وضع حاصل نمی                      
گويا      که  گيرند. اين سخن       تناسب ميزان سود اُجرت می            خريداران و فروشندگان به              

کند.   شود هيچ چيزی را روشن نمی          کنندگان پرداخته می         وسيلة مصرف    اُجرت آنها به   
مثابه عامل توليد،         کنندکه خود به       توانند پرداخت         کنندگان فقط هنگامی می         مصرف  

توليد،    مالِ عاملين      اال توليدکرده باشند و يا آنکه چنين معادلی را از       ک صورت معادلی به
وسيلة خدمات شخصی،      آنها وغيره) و خواه به  مثابه شريک حقوقی (به خواه از راه سند

  تصاحب نموده باشند.
  ميانW – G  وG – W  هيچ که به است تفاوتی وجه مربوط به اختالف شکل ميان  

  W – Gگيرد. هم       داریِ توليد سرچشمه می    لکه از خصلت سرمايهکاال و پول نيست، ب
  خود فقط تحولِ سادة مقدار معلومی ارزش از يک شکل به                      خودیِ    ، به    G – Wو هم   

ارزشی را در بر          يابیِ اضافه     حال سامان      درعين   Ẃ – Ǵشکل ديگر هستند و بس. ولی  
جهت فروش     همين  چنين نيست. به      G – Wاست. اما درمورد     گرفته جای Ẃداردکه در 

منظورِ   ضرور به    است ای معامله از  عبارت G – Wمهمتر از خريد است. درشرايط عادی 
ارزش نيست.       رسانیِ اضافه     سامان   بيانگرِ آن است، ولی به            Gکه   بارورساختنِ ارزشی         

  ارزش است، نه انجام آن. ای برای توليد اضافه مقدمهW – G معاملة 
مثابه ارزش مصرف، حدود              کاالها، يعنی وجود آنها به              وجودیِ خود        صورت  

اند.    کند. کاالها ذاتاً ميرنده            ،  تحميل می     Ẃ – Ǵمشخّصی را به دوران کاال ـ سرمايـه  
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اند در مصرف مولّد          که يافته    کاالها برحسبِ تخصيصی       بنابراين اگر طیِّ مدت معلومی     
آنگاه     نشوند،    خريداری  ديگرسخن درمهلت معين ا بهي يامصرف فردی وارد نگردند، و

کردن ارزش مصرف خود، خاصيت حاملين                  گردند و با گم       و فساد می     دچارِ خرابی      
 گرفته و    آنها جای     درون که در ای دهند. ارزش ـ سرمايه ارزش مبادله را نيز از دست می

مصرف فقط       های   . ارزش     شود  است نابود می       که برآن سرمايه روئيده           ارزشی   اضافهنيز 
خوداَفزا هستندکه پيوسته نو شوند ومجدداً توليد        تاآنجا حامل ارزش ـ سرماية پاينده و

جای   های مصرف تازه، چه از همان قماش و چه از نوع ديگر، به                        گردند، يعنی ارزش
ر آماده، ولذا ورودشان از اين راه د                         کاالی    آنها در شکل     آنها بنشينند. بنابراين فروش             

رود.کاالها         می   شمار  توليدآنها به       مصرف مولّد يا انفرادی، شرط پيوسته مکررِ تجديد                   
بتوانند      تا  کنند  کهنة خودرا عوض مصرف ارزش شکل معينی درون زمان مجبورندکه در

خويش     دائمیِ     راه اين پيکرنوکُنیِ          دهند. فقط از   ادامه زندگیِ خويش ای به درقالب تازه
گوناگون     ی کاالها    مصرف   ارزش     بمانَد. فسادناپذيریِ باقی تواند می بادلهم ارزش که است 

 که فاصلة کمابيش درازی         است  ممکن يا تُندتر است. بنابراين            برحسب نوع آنها کُندتر
- تر ياطوالنی      کوتاه    کاالها مدت      آنها وقوع يابد. لذا امکان داردکه    مصرف ميان توليد و

کاال، زمان         مثابه   برند و يا به    سر کاال ـ سرمايه به،  مانندW – G  تری در مرحلـة دوران  
     رانول نمايند. مرزی                    کوتاه    دکاال به     که از راه فساد جنس يک            تر يا درازتری را تحم

شود، عبارت از حدّ مطلق اين قسمت از زمان                    زمان دوران کاال ـ سرمايه تحميل می               
عنوان    کاال ـ سرمايه به        که  مطلق زمان دورانی است            حدّ ديگرسخن    به   يا دوران است،        

تواند از سر بگذراند. هرقدرکاال بيشتر فسادپذير باشد بيشتر نيازمند                             کاال ـ سرمايه می     
فروش رسد. هرقدر         که هرچه زودتر پس از توليد خود مصرف شود ولذا به                       آن است   

ندازه محيط مکانیِ دوران آن               همان ا    کمتر قابل دورشدن از محلِّ توليد خود باشد به                 
کند.   همان اندازه بازار فروش آن جنبة محلّیِ بيشتری پيدا می                             شود و به    تر می   تنگ 

آن برای زمان         که جوهر طبيعیِ     کاالئی بيشتر و حدّ مطلقی        بنابراين هرقدر فسادپذيری             
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آنکه    آن برای      همان اندازه شايستگیِ      تر است، به کند تنگ اش تحميل می کاالئی ِ دوران
داری فقط در         داری قرارگيردکمتر خواهد بود. توليد سرمايه                         محمولِ توليد سرمايه       

ونقل موجبِ نزديکیِ نقاط           گسترش وسايل حمل      که  ميزانی    جاهای پرجمعيت و يا به         
کاالهائی تسلط يابد. ولی با اين وجود تمرکزيافتنِ توليد                          تواند بر چنين      گردد، می      می 

تواند بازارِ نسبتاً          نقاط پرجمعيت حتّا می        های افراد معدود در            ها در دست   کاال اين قبيل
های   ها، و شيرفروشی      بزرگی برای چنين اجناسی فراهم سازد، چنانکه مثالً آبجوسازی

  روند. شمار می بزرگ وغيره ازآن موارد به
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  فصل ششم

  

  های دوران هزينه
  
  
  

 I . هزينه رران ههای سوی د  
  

  

  ـ زمان فروش و خريد۱

  
ازمعامالت      عبارت     حال  کاال، درعين به پول پول واز های سرمايه ازکاالبه تغييرشکل

- سرمايه    نظرِ  ازنقطة     يعنی   ذهنی    ازلحاظ      هستند.    وخريد،     فروش    اقدامات   يعنی دار، سرمايه
های فروش و       د، مدت    گير  استحاالت سرمايه انجام می          آن اين      که در اَثنای       دار، زمانی       

دار در بازار مانند              آن سرمايه     که در اَثنای         است  ديگرسخن، زمانی         خريد است، يا به      
سرمايه، يک بخش ضروریِ        زمان دوران      کند. همچنانکه  فروشنده و خريدار عمل می

دار    سرمايه  که طیِّ آن      آنچنان نيز زمانی         دهد هم    زمان تجديد توليد آن را تشکيل می              
بازار سرگرم است، بخشی است از زمان انجام وظيفة وی                         کند و به    خريدوفروش می       

 و کسب  يافته. اين زمان جزئی از مدت                دار، يعنی مانند سرماية شخصيت          مثابه سرمايه     به 
  کار است.
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شوند، در     خريدوفروش می       که دارند       ارزشی    کاالها بنابه      که  ايم   کرده    چون فرض   [
ارزش از شکلی به شکل          يافتنِ همان     نی تنها سخن برسرِ تحول     کنو  موارد مورد بحث         
کاالئی است ـ سخن      صورت پولی و از قالب پولی به قالب               کاالئی به ديگر، از صورت

ارزش خود فروخته شوند،              برسرِ يک تغيير حالت است و بس. حاال اگرکاالها بنابه                     
تغيير   ت خريدار، بی      صورت مقدار ارزشی، هم در دست فروشنده و هم در دس                       درآن    

ارزش     کاالها به     آن دگرسان شده است. چنانچه            مانَد و فقط شکل وجودیِ         جای می    به 
ماند.    تغيير باقی می     يافته بی    های تبديل     جمعِ ارزش      فروخته نشوند، آنگاه حاصل             خود  

  آنچه در جهتی اضافه است، در طرف ديگر منهاست.
وفروشنده     خريدار که ميان است تیازمعامال عبارت G – W و W – Gاما استحاالت 

آنکه در     ويژه    گيرد. تا ميان آنها توافق حاصل شود مدتی وقت الزم است، به               انجام می
کوشد تا معامله را        که طیِّ آن هر يک از طرفين می    ای درجريان است اين مورد مبارزه

رابر هم قرار      اندرکاری ب        کند و در هر دو طرف نيز افراد دست                 سود خود تمام      بيشتر به  
کند، آنگاه جنگ        ئی با يونانیِ ديگر تالقی           اند: "هرگاه يونانی            گفته  اند، چنانکه      گرفته  

است، ولی نه برای      کار تغييرحالت مستلزمِ صرف وقت و نيروی )١( گيرد." سختی درمی
ديگر.کوشش  جای شکل از ارزش به ساختنِ شکلی منظور جانشين آفرينی بلکه به ارزش

منظور تصاحب مقدار بيشتری ارزش ازجانب طرفين انجام            دراين فرصت به که متقابلی
که ضمن يک محاکمه در       کاری    دهد. همچنانکه      گيرد تغييری در اصل مطلب نمی          می 

نمايد،    شود افزايشی در مقدار ارزشی مال مورد نزاع ايجاد نمی                              دادگاه مصرف می         
کند، هيچ ارزشی        هم پيدا می     کارکه درنتيجة سوء نيت طرفين افزايش                آنچنان اين      هم 

                                                
گرفته شده " Rival Queens"تحت عنوان  نويس انگليسی  درام  Nathanael Lee) اين جمله از اثرِ ۱(

  گرديده است: زبان انگليسی نقل و در متن عين عبارت به
„When Greek meets Greek then comes rthe tug of war.”   
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  آورد. وجود نمی به
که   داری درمجموع خود، يعنی روندی                  کار ـ لحظة ضرورِ روند توليد سرمايه  اين

عملِ  تواند به گيرد ـ تقريباً می متضمنِ دوران نيز هست و يا دوران خود آن را در بر می
گيرد.    وليد حرارت مورد استفاده قرار می                 منظورِ ت    گرددکه به      ای تشبيه    سوزاندن ماده        

شمار  وسوز به    درواقع اين عملِ سوزاندن، با اينکه يک لحظة ضرور از روند سوخت                             
مثابه مادة سوخت        آنکه ذغال را به         آورد. مثالً برای    وجود نمی رود، خود حرارت به می
آن را ازحالت جامد        سان را با اکسيژن پيوند دهم و بدين آن که من است کار برم الزم به

، ذغال به      که حاصل اين پيوند است        گاز درآورم (زيرا در انيدريدکربونيک                        حالت   به  
 مآيد)، ولذا موجب گاز درمی  حالتيادرحالتش        آن  فيزيکیِوجودیِکه درشکلِ  آن شَو

اند    هم پيوسته   به  دی که در مجموعة جام          کربن   های   گردد. تجزية مولکول          تغيير حاصل  
ترکيب     بر   های خود، ضرورتاً مقدم     آنها به اتم کربن و تجزية های و نيز ترکشِ مولکول

حرارت     به  رو تبديل     که ازاين  جديداست واين خود مستلزم صرف مقدارمعينی نيروست
دار    کاالها سرمايه گفته شد چنانچه صاحبان شود. بنابرآنچه کسرمی گردد بلکه ازآن نمی

که صرف خريد و      يدکنندگان مستقل و بالفصل باشند، آنگاه زمانی                 نباشند، بلکه تول     
که همواره      همين جهت است    کار خودآنهاکسرگردد، و به   شود بايد از زمان فروش می

قبيل معامالت به روزهای       شد اين (چه درعصر باستان وچه درقرون وسطا) کوشش می
  عيد موکول شود.

کند   داران پيدا می          سرمايه  دست   ئی به  ال کا    که اين معامالت         است اَبعادی      بديهی   
است    نيست وفقط واسطة تغييرشکلِ ارزش          آفرين که ارزش تواندکاری وجه نمی هيچ به
ای در تحول جوهری           معجزه    اولی چنين     طريق    کارِ آفرينندة ارزش مبدل سازد. به                   به 

ن امر نتيجه شودکه      تواند از اي        تواند از راه انتقال عملی نيز ميسرگردد، يعنی نمی                      نمی 
آنکه خود رأساً آن "عملِ سوزاندن" را انجام دهند، آن را                    جای داران صنعتی به سرمايه

گيرِآنها هستند. مسلّم        ثالثی درآورندکه اُجرت     کار وکاسبیِ منحصرِ اشخاص صورت به
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که نيروی      نيست  صنعتی  داران      عشق چشم و ابروی سرمايه        ثالث به که اين اشخاص است
های مالکانة يک        دهند. برای مأمور وصول بهره               خويش را دراختيارآنها قرار می                 کار   

کارآنها حتّا يک پشيز هم بر             که  مالک زمين يا برای پادوی يک بانک، اين مسئله                        
کيسه از بانکی به بانک ديگر منتقل              کيسه  که  ارزش بهرة مالکانه يا مسکوکات طالئی                

  )١( ]وت است.تفا بی یکلّ افزايد، به گردند نمی می
  

صورت   به  خريدوفروش      دارد، کار وامی به خود نفع به را ديگری که داری سرمايه  برای
آيد. ازآنجاکه وی محصول بسياری از افراد را درمقياسِ وسيع                                ای عمده درمی     وظيفه

فروش  که محصول مزبور را در همان مقياس به کند، ناگزيراست اجتماعی تصاحب می
که   ا مجدداً از صورت پول به عوامل توليد مبدل سازد. ولی زمانی                       ر آن رسانَد و سپس

آورد. از        وجود نمی     شود، چه قبالً و چه بعداً هيچ ارزشی به               صرف خريد و فروش می 
خواسته     اينکه   بدون     کند. ولی     می   دهد پنداری بروز می تجاری انجام سرماية که ای وظيفه

تجاری بپردازيم، نکتة زيرين خود از پيش                      باشيم فعالً بيش از اين به مسئلة سرماية              
  روشن است:
تجديدتوليد را      نفسه غيرمولّد است ولی خود مرحلة واجبی از                    ه فی ک  ای   وظيفه  
شمار مبدل به      ای بی    کار از حالت عمل فرعیِ عده      د، اگر درنتيجة تقسيمده  تشکيل می

درآيد، درخصلت           ن وکار ويژةاينا کسب صورت معدودگردد، وبه ای منحصرِعده اشتغال
-مثابه عامل سادة تغيير        کند. يک نفر بازرگان (دراينجا به   خود وظيفه تغييری بروز نمی

وسيلة معامالت     تواند به    است) می وفروشندة ساده ملحوظ خريدار عنوان کاالها، به شکلِ
صورت وی     خريدوفروش بسياری از توليدکنندگان را کوتاه نمايد. درآن                               خود زمان     

 شود و يا آنکه به        که مانع از صرف بيهودة نيرو می                مانند ماشينی تلقّی نمود       را بايد     
                                                

کاپيتال در پايان  که مصنّف گرديده است که ميان دو قالّب قرار داده شده از يادداشتی نقل ) قسمتی۱(
 است. آورده VIIIنوشتة  دست
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  ١کند. شدن مدتی از زمان توليد کمک میآزاد
دار    سرمايه  مثابه    کنيم، (زيرا ما فقط بعداً بازرگان را به آنکه مطلب را ساده ما برای

خريدوفروش        عاملِ   ين ا   که  پذيريم    می  چنين دهيم)، می قرار بررسی تجاری مورد وسرماية
معامالت     را دراين        کارش    کارخود و زمان  فروشد. وی نيروی را می کارش که است کسی

W – G و G – Wکند همچنانکه     می   راه تأمين     را ازاين خويش نمايد و زندگیِ صَرف می
الزمی      وظيفة    کند. وی     می   زندگی     سازی     [قُرص]      حب   يا   مثالً ازريسندگی  ديگری شخص

دهد زيرا روند تجديدتوليد، خود مستلزمِ انجام وظايف غيرمولّد است.                                 یرا انجام م      
وجود    کارش نه ارزش به           کند ولی محتَوی      کار می    همان خوبیِ ديگری        اين شخص به   

آيد. سودمندیِ وی         شمار می   های توليد به       برج  آورد نه محصول. خود او در عداد                    می 
کارِ بارآور        به وظيفة بارآور، يا کارِ غيرمولّد را به              وظيفة غيرمولّدی را که  درآن نيست

وسيلة انتقال وظيفه انجام داد، اين خود                   ای را به      شد چنين استحاله    مبدل سازد. اگر می        
کوچکتري    که بخش   امر است     رفت. سودمندیِ وی بيشتر دراين               شمار می   ای به    معجزه  

                                                
  گردد." ـ "هزينة اين تجارت، با اينکه ضرور است، بايستی مانند مخارج سنگينی تلقّی۱

(Quesnay: ″Analyse du Tableau économique″, in Daire, ″Physiocrates″ 1re partie, Paris, 
1846, P. 71.) 

  چشمی  ی حاصل بروز آن هم       آيد، يعن     وجود می     که از رقابت بين بازرگانان به ، "سود"یهنِکبنا به نظر 
که دقيقاً موردتوجه قرارگيرد،  کند "حصّه يا نفع خودرا پائين بياورند... درصورتی که آنها را وادار می

کننده، فقط اجتناب از ضرر است. ولی اجتناب از                     برای فروشندة دست اول و برای خريدارِ مصرف          
که از تجارت ناشی         ا افزايش ثروتی نيست        های بازرگانی، يک محصول واقعی ي                زيان درمورد هزينه

ونقل مورد نظر        مثابه مبادله و مستقل از مخارجِ حمل        خود تنها به خودیِ شده باشد، خواه تجارت را به
).  ۱۴۶ـ۱۴۵ونقل در نظر داشته باشيم." (ص               های حمل    قرار دهيم، و خواه آن را  در پيوند با هزينه                       

  کسانی   گردن    شود، يعنی به     فروشندگان محصوالت تحميل می          گردن    های بازرگانی همواره به   "هزينه
شدند."    پردازند منتفع می         که خريداران می          داشت از تمام قيمتی         که اگر مخارج واسط وجود نمی              

  ستان." پردازند و بازرگانان اُجرت ) "مالکين و توليدکنندگان اُجرت۱۶۳(صفحة 
(P. 164. Quesnay: ″Dialogues sur le Commerce et sur les Travaux des Artisans″, in 
Daire, ″Physiocrates″, 1re partie, Paris, 1846.) 
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کند. ازاين باالتر،        لّد بستگی پيدا میاين وظيفة غيرمو کار جامعه به کار و زمان از نيروی
باشيد   که حتّا اگرخواسته       است  که عامل مزبورکارگرِ سادة مزدبگيری      توانيم بپذيريم می

  شود هرقدر باشد، اين امر مسلّم است              او پرداخت می        که به   مزدی   گيرد.     بيشتر مزد می    
کند. شايد وی روزانه             می   کار    از وقت خودرا مفت           کارگر مزدور، بخشی               مثابه   که به  

کار   ساعت به   ۱۰که   کند، درحالی       کار را دريافت می           ارزش ـ محصولِ هشت ساعت        
کارِ   ساعت  دهد مانند هشت   که انجام می [کارِ اضافی] کاری اشتغال دارد. دو ساعت اضافه

کارِ الزم،       ساعت  وسيلة اين هشت      اينکه به آورد، ولو وجود نمی الزمش هيچ ارزشی به
گردد. اوالً چنانچه ازلحاظ اجتماعی                   وی متنقل می     کار اجتماعی به       از محصول      بخشی 

کار   ساعت    کار طیِّ ده    شودکه هم قبالً وهم بعداً نيروی مورد مطالعه قرارگيرد ديده می
چيز   کار برای هيچ       نيروی    است. اين      صرفاً دراين وظيفة دوران مورد استفاده قرارگرفته                

بارآور قابل استفاده نيست. ثانياً جامعه در ازای اين دو ساعت                               کارِ    ديگر، برای هيچ       
دهندة    وسيلة انجام     پردازد ولواينکه دوساعت مزبور به                  اُجرتی نمی     [کارِ اضافی]      کار    اضافه  

  کار مصرف شده است.
های   هزينه    آورد. ولی      دست نمی اضافی به از اين راه جامعه هيچ محصول و ارزش

کند، يعنی     پنجم تقليل پيدا می       ميزان يک     ايندة آن است، به       توليد،که شخص مزبور نم  
پنجم اين زمان دوران              يک دارد. جامعه بابت            ساعت خرج برمی        ۸ساعت     ده  جای    به 

 پردازد. ولی اگر            رود، هيچ معادلی نمی           شمار می   آن به    فعال، که شخص مزبور عامل          
آنگـاه عدمِ پرداخت دو ساعت                گمارد،     کار می    که اين عامل را به          دار است     سرمايه  

  هائی   شود، يعنی از هزينه        دورانیِ سرماية شخص او می  های  مزبور، موجب تقليلِ هزينه
دار    کاهد. برای سرمايه         صندوق خودکسرکند، می دار بايد ازحسابِ دريافتیِ سرمايهکه 

-کاال   که  کند. آنگاه   تر می را تنگ اش است زيرا حدّ منفیِ باروریِ سرمايه اين نفع مثبتی

خريدوفروش             کوچک و مستقل، بخشی از وقت شخصیِ توليدکنندگان خودرا صرف
شان  وظيفة توليدی       که درفواصلِ انجام        است کنند، اين بخش يا فقط نمايشگرِ زمانی می
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  شود و يا معرف انقطاعِ زمان توليد آنهاست. صَرف می
که    دوران است،        يشگرِ هزينة    شود، نما    سان صرف می    که بدين    درهرحال وقتی        

گُذارِ      که برای       ای است    افـزايد. اين هزينه           گشته نمی   های دگرسان      هيچ چيز به ارزش       
دارِ    سرمايه  صورت پول ضرورت دارد. تاآنجاکه                   کاالئی به     های مزبور از شکلِ        ارزش    

مستقيم  شود، فقط از اين حيث با توليدکنندة                دوران نمودار می  توليدکننده مانند عامل 
نمايد ولذا دامنة          مقياس بزرگتری خريدوفروش می  دار به سرمايهکندکه  تفاوت پيدا می

وکارش     دامنةکسب      وسعت   که هم آنگاه ولی است. تر وسيع دوران مثابه عامل به وی عمل
دوران خويش را مانند کارگرِ مزدور         عاملين دهدکه  کند و يا امکان می او را وادار می

شود. ناگزير       نمی  جيرکند)، باز ازلحاظ عينی درخود پديده هيچ تغييری حاصل   بخرد (ا
ميزان معينی در روند دوران، (تاآنجاکه اين روند صرفاً                              کار بايد به      کار و زمان       نيروی   

گذاریِ اضافی        خود اينک مانند سرمايه     امر همين گردند. ولی است)، مصرف تغييرشکل
گرددکه فقط       کاری   سرماية متغير بايد وقف خريد نيروهایتی از گردد. قسم نمودار می

کند و نه     ريزِ سرمايه نه محصول ايجاد می            شوند. اين پيش      کار انداخته می       در دوران به
که   ای   ريخته   سرماية پيش   نسبت خود از وسعت دامنة           گذاریِ مذکور به         سرمايه  ارزش.      

گوئی بخشی از محصول        گرددکه     چنان می    عيناً کاهد.     کند، می    طور مولّد عمل می       به 
خرد. اين       فروشد و می     ماندة محصول را می          که بخشِ باقی     مبدل به ماشينی شده است      

کار و    تواند نيروی       شود. با اينکه ماشينِ مفروض می           کاهشِ محصول می  ماشين موجبِ
تأثيری    روندتوليد هيچ       شودکاهش دهد، در ديگرچيزهائی را که در دوران مصرف می

  دهد. دوران را تشکيل میهای  کند و فقط بخشی از هزينه نمی
  

 ـ دفترداری۲

  
شود،   می   مصرف    دفترداری      امورِ در کار زمان مقداری واقعی، خريدوفروشِ درکنارِ
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نيز   دفتری    های   وهزينه     يافته، قلم، مرکّب،کاغذ، ميزتحرير    آن عالوه برکارِتجسم که طیِّ
مقداری      ديگر    ازسوی     کار و  سو نيروی يک از درعمل دفترداری شوند. بنابراين وارد می

  مورد نيز مسئله عيناً مانند زمان خريدوفروش است. شوند. دراين کار مصرف می وسايل
های خود، مانند ارزشِ             مثابه وحدت در درون دورپيمائی                   چنانچه سرمايه را به        

خواه در ميان محيط توليد و             سرمايه،   شودکه    روندسپار، درنظرگيريم آنگاه ديده می                  
شمارپول     صرفاً ذهنی درسيمای     وجودی خواه در درون دومرحلة محيط دوران، دارای

توليدکنندة      دارِ    سرمايه    دماغِ     که بدواً درمغزِتوليدکنندةکاال وازجمله در    است ـ وجودی
  بهای    سبةمحا   يا   گذاری     دفترداری،که قيمت         وسيلة   شود. اين حرکت به     کاال نمودار می

ويژه جنبشِ      شود. حرکت توليد و به          وارسی می      تثبيت و    گيرد،    می   بر   کاالها را نيز در         
مثابه حاملينِ ارزش، مانند نامِ اشيائی وارد صحنه        ط بهکاالها فق آن که ضمنـ  باورسازی

آنها در پولِ محاسباتی (شمارپول) تثبيت شده است ـ                   شوندکه وجود ذهنیِ ارزشیِ می
کاالتوليدکنندة منفرد         که  کنند. تاهنگامی    سان بازتابِ نمادآسائی درمخَيله پيدا می بدين

داری     کشاورزی سرمايه        ـ   دهقان     مانند    کند (مثالً    محاسباتش را درکلّة خود تنظيم می            
طورِ فرعی     آورد)، و يا به وجود می دار را به فارمدار دفترنگاه بار نخستين   برای   که  است 

ز زمان توليدش، دفتر حسابی دربارة مخارج، عوايد، موعدهای پرداخت                                      و خارج ا     
مقتضای   که وی به کاری عمل و وسايل که اين است دارد، ملموس می خويش وغيره نگاه

گرچه    که  است  ئی  کارِ اضافی     زمان ووسايل    دهد معرف صَرف آن مورداستفاده قرار می 
 کند و  طور مولّد مصرف      تواند به ی میهرجهت هم از وقتی که و ضرورت دارد ولی به

آفرينی     رود و درمحصول و ارزش    کار می توليد به روند واقعیِ که در کاری هم ازوسايل
شود، نه از جهت        در ماهيت اين وظيفه تغييری حاصل نمی              ١کاهد.    گردد، می    وارد می

                                                
که   يابيم. با اين وجود ديديم               ها می   ـ در قرون وسطا دفترداری در امورِکشاورزی را فقط در صومعه      ۱

ب اول، صفحة      حتّا در همبودهای باستانیِ هندی يک نفر دفتردارِکشاورزی وجود داشته است (کتا                          
 ←ازکارمندان همبود استقالل يافته است. مثابه وظيفة منحصرِ يکی مورد دفترداری به . دراين)۱ـ۱()۳۴۱
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کند وموجب      می  دارِتوليدکنندةکاال پيدا   که دراثر تمرکزيافتن در دست سرمايه وسعتی
عنوان    باشد به  کاال   توليدکنندگان خُرده عدة بسياری وظيفة عمل انجام آنکه جای به شود می

وسيع نمودار    روندتوليد درمقياسمثابه وظيفة درون يک  دار و به وظيفة يک نفر سرمايه
 شد و آن شمرده می      که جزِء فرعیِ      سببِ جداشدنش از وظايف مولّدی             گردد، و نه به       

عمل تخصيص    انجام اين    که منحصراً به ای وظيفة عاملين ويژهصورت  آن به يابیِ استقالل
  اند. داده شده

يابی يک وظيفه، موجبِ تبديلِ اين وظيفه به عاملِ آفرينندة         کار و استقالل تقسيم
-خود ولذا پيش از خود           خودیِ    شود، مگرآنکه وظيفة مزبور به            محصول و ارزش نمی      

کار   اش را به      سرمايه  که تازه      داری     سرمايه  چنين خصلتی بوده باشد.         مختاريش دارای         
که جزئی ازآن را برای اجيرکردن يک نفر دفتردار وغيره و نيز             اندازد ناگزير است می
کار افتاده و اينک        اش بدواً به که سرمايه وسايل دفترداری تخصيص دهد. درصورتی به

رد شده است، آنگاه مجبور است قسمتی از                در جريان پيوستة روند تجديد توليد وا                 
منظور نگاهداریِ دفتردار، مستخدم                 پول، دائماً از نو به کاالرا، ازراه تبديل بهـ  محصول
کشيده شده است،        رونـد توليـد بيرون        که از      کار برد. اين بخش سرمايه           آن به    و امثال     
شود.   کسر می   از مجموع مبلغ      که   های دوران تعلّق دارد، يعنی به مخارجی                       به هزينه   
وظيفه مورداستفاده         انجام اين       که منحصراً برای کاری است حتّا درمورد نيروی (همچنين

                                                                                                       
توليد،  شود ولی توليد وحسابداریِ جوئی می کار در وقت، زحمت ومخارج صرفه ازراه اين تقسيم →

مانند. با دفتردار،           اوتی باقی می     کشتی از بارنامه متمايز است،کماکان چيزهای متف               همچنانکه بارِ يک
وسيلة  وظيفة وی به  به های مربوط است و هزينه کشيده شده کارِ همبود ازتوليد بيرون يک جزء از نيروی

شود.   گردد بلکه از راه برداشت مقداری از محصول مشترک پوشانده می                              کارِ خودش جبران نمی          
دار صدق  وزياد دربارة دفتردارِ سرمايه کم عيناً بیکه درمورد حسابدارِ همبود هندی صادق است  آنچه

  ).IIنويس شمارة  کند. (از دست می
 همين بازنويسی] جلد اول از ترجمة کاپيتال به فارسی. ۵۶۶[صفحة  ۳۳۶کنيد به صفحة  ) رجوع۱ـ۱(
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  گيرد.) قرار می
  دفترداری، يعنی ميان مصرف غيرمولّد و زمان    های ناشی از  حال، ميان هزينه بااين

درمورد     ز صرف وقت     ناشی ا    که صرفاً   هائی   هزينه  سو و   کار درمورد دفترداری از يک
تمايزی وجود دارد. مخارج اخير فقط ازشکل            ديگر، وجه ازسویهستند  خريدوفروش

گيرند. اما       اجتماعیِ مشخّصی از روند توليد، يعنی از روند توليدکاالئی سرچشمه می                           
انفرادیِ خود       صرفاً  گيرد و خصلت      مقياس اجتماعی انجام         هرقدر روند توليد بيشتر به           

آن ضرورت بيشتری        بست ذهنیِ   مثابه وارسیِ روند وجمع دست دهد، دفترداری بهرا از
تر است تا درتوليد پراکندة            داری الزم        کند. بنابراين دفترداری درتوليد سرمايه              پيدا می

وری و دهقانی ولذا در توليد مبتنی بر همبودی ضرورت بيشتری دارد تا در توليد            پيشه
که دفترداری مبدل به يک حسابداریِ                  ميزانی ن با تمرکز توليد و بهليک )١(داری. سرمايه

  ند.نک کاهش پيدا می های دفترداری شود، هزينه اجتماعی می

                                                
 ) برای درک مشخّص اين حقيقت تاريخچة دفترداری درايران نمونة بارزی است. درواقع ازسوئی  ۱(

جمشيد و سيستم منظّمِ ثبت و ضبط زمان ساسانی درمورد                 شده از ايالم باستان و تخت            اسنادکشف   
است (حتّا     های بعدی منتقل شده       که به دوره    امالک و عوايد ناشی ازآن و نيز ارزيابیِ محصول وغيره

ويژة  تحولکه درنتيجة  ای از اقتصاد متمرکزی است باحفظ اسامی واصطالحات عصر ساسانی)، نشانه
وجود    های عمدة آن (خراجِ جمعی و ماليات وغيره) به های بدوی و بقاِء بسياری از ويژگی همبودگی

  ديگر تاهنگامی     است. ازسوی آمده ولذا دفترداری متمرکز واحدهای دهقانی و دولتی را پديدآورده 
دهد و هنوز مناسبات توليد           می  های عمدة اقتصاد ايران را تشکيل              کاالئی يکی از پايه که توليد خُرده

- وری و خُرده        کند و توليد پراکندة پيشه          داری موفّق نشده است در اقتصاد ايران عميقاً رسوخ      سرمايه
صورت   داری مرتبط سازد، مدتها دفترداریِ خصوصی درکشور ما به                دهقانی را کامالً به بازار سرمايه

ماند وحتّا سخنی هم از دفترداریِ               به و تجار) باقی می        وران،کَس       نويسی (نزد پيشه       خط و سياق    چوب  
که با    آورد. تنها درآغاز قرن بيستم و پس از انقالب مشروطيت است                             ميان توان به دهقانان منفرد نمی

گردد.     تصويب قانون تجارت داشتنِ دفاترِ منظّم ميان بازرگانان و مؤسسات توليدیِ مهم متداول می                      
 سال سابقه ندارد. ۶۰ترداریِ جديد نيز درايران بيش از آموزش اُسلوبِ دف
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صرفاً ظاهری    استحاالت      را،که از       دورانیهای  هزينهکلّیِ  اينجا فقط خصلت ما در
مزبور دراين مقام         های    سازيم. ورود در اَشکالِ جزئیِ هزينه               شوند، مطرح می ناشی می

را مشاهده       دورانی     مخارج عظيمِ      طور چشمگير اين زائد است. ولی برای اينکه بتوان به
اجتماعی     شکل  هستند ولذا از       ارزش استحالة صوریِ به صرفاً مربوطکه  نمود ـ (مخارجی

گذرا و     توليدکنندة کاال فقط لحظات           شوند و نزد تک      مشخّصِ روند توليد ناشی می         
روندکه درکنارِ وظايف مولّد وی و يا درآميختة باآن جريان                               شمار می   اهميتی به    کم 

عمل    که اين    است نظری به ورود و خروج پول ازآن هنگام انداخت                           ـ کافی   ) ١( دارند)   
آيد،    خصوصی درمی    های ها وغيره و يا صندوقدارِ بنگاه وظيفة منحصر بانکصورت  به

گردد. آنچه بايد مسلّم دانست               سِ بزرگی متمرکز می       مقيا  کند و يا به     استقالل پيدا می     
تغييری درخصلت        خود موجب  شدة دگرسان های دوران باسيمای هزينه که اين است اين

  شوند. خويش نمی
  

 ـ پول۳

  
توليد نگردد، همواره            کاال توليد شود ويا مانندکاال عنوان ازاينکه محصولی به اعم

کاررفتن درمصرف     که برای به است مصرفی رزشازصورت مادیِ ثروت، يعنی ا عبارت
کاال توليد      مثابه   که به   ای   است. ارزشِ فراورده   فردی يا درمصرف بارآور تخصيص يافته

-آن هيچ    که در سيمای مصرفیِ واقعیِ          آن وجود دارد، چيزی            شده است ذهناً در بهای

مثابه    طال ونقره به     کاالهای مشخّصی مانند         امرکه     کند. ولی اين     گونه تغييری ايجاد نمی
شوند   کنند و تحت اين عنوان منحصراً در روند دوران جايگزين می                              عمل می   پول  

                                                
و  را پس     مصنّف   بندیِ   جمله    ترتيبِ    که  است  مطلب، مترجم ناگزير شده           درک       ساختنِ  آسان   ) برای  ۱(

کند و جملة معترضه را بينِ دو هالل قرار دهد. مترجم فرانسوی نيز برای رفعِ دشواری متوسل به     پيش
 ايم. که ما ازآن تبعيت نکرده ه استای شد بندیِ ويژه جمله
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مانند)،     می   صورت نهان درمحيط دوران باقی     به ولو نيز، وغيره گنج، ذخيره مثابه (وحتّا به
ت. صرفاً محصول شکل اجتماعیِ مشخّصی از روند توليد، يعنی روند توليدکاالئی اس          

گيرد   خود می    کاال به    داری، شکل عامِّ فراورده صورت اينکه بر پاية توليد سرمايه نظر به
که شکل پولی  شود ولذا مجبور است کاال توليد می صورت  محصول بهو قسمت اعظم 

کاال   مثابه   که به   ثروت اجتماعی  اينکه تودة کاالئی، يعنی بخشی از را بپذيرد و نيز نظر به
که مانند وسيلة      ای   پيوسته درحال نمو است. ـ بالنتيجه حجمِ طال يا نقره                ،  کند  عمل می  

  کاالهائی     اين    کند.   می   پيدا   است، افزايش عمل وارد وغيره  ذخيره وسيلةپرداخت، دوران،
شوند.   نمی  بارآور داخل         فردی ونه درمصرف درمصرف کنند نه مثابه پول عمل می که به

که در يک قالب تثبيت يافته است و بدان صورت                   ستاين عبارت ازکارِ اجتماعی ا              
که بخشی از ثروت اجتماع در               عالوه، همين امر        رود. به      کار می    مانند ماشين دوران به         

وسيلة   کندکه پيوسته فرسايش پول به     است ايجاب می گرديده اين شکل غيرمولّد تثبيت
کار اجتماعی بيشتری          که  ديگر سخن مستلزم آن است   گردد و يا به آن جبران  جنس هم
که ازلحاظ      هائی   مقدار بيشتری طال و نقره تبديل شود. نزد ملّت                  شکل فراورده ـ به        ـ به 

که در    گَزافند، زيرا بخشی از ثروت        های تعويض هزينهاند اين  داری تکامل يافته سرمايه
، برای    مثابه پول ـ کاال       طورکلّی بااهميت است. طال و نقره، به                قالب پول راکد شده به         

توليد سرچشمه    اجتماعیِ آورندکه فقط ازشکل وجود می ئی به دورانی های  جامعه هزينه
طورکلّی هستندکه باگسترشِ توليدکاالئی و                توليدکاالئی به      های    ها برج   گيرند. اين می
توليد سرمايه            به  با توسعة  اجتماعی                  داری زياد می           ويژه  ز ثروت  شوند. اين بخشی ا

   ١درقبالِ روند دوران فدا شود. که بايد است

                                                
ساختن  منظور آسان کشورکه به است از سرماية آن کشور جريان دارد بخش معينی که در يک ـ "پولی۱

ریِ يا باالبردنثروت  از مقداری بنابراين است. گرديده خارج مولّد های ديگر،کامالً ازهدف بخش بارآو
گردانی درآورد، همچنانکه چنين صرف ثروتی برای ساختن  طصورت واس را به بتوان طال تا است الزم

 Economist″, Vol. V. P. 250″) کند ضرور است."       که بايد هرتوليد ديگری را آسان يک ماشين
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 II . های نگهداری هزينه  
  

که ازنظر      دوران، درصورتی     ارزش، از تغييرشکل که فقط از های دوران آن هزينه
  ازسرمايه      اجزائی      گردند.  نمی کاالها وارد ارزش در شوند می ناشی شود، ملحوظ مفهومی

که از    دار فقط مبلغی است       ديدگاه سرمايه       شوند، از     ها جذب می  وسيلة اين هزينه که به
که اکنون مورد بررسیِ           های دورانی        شود. هزينه     کسر می   شدة وی    سرماية بارآورِ خرج     

قبيل هزينه                     اين  رند.  توليدی                 ماست ماهيت ديگری دا از روندهای  ها ممکن است 
ا زير شکل   رسند ولذا خصلت مولّد آنه          انجام می     گيرندکه فقط در دوران به              سرچشمه 

های مزبور ازلحاظ اجتماعی مورد                 ماند. ازسوی ديگر چنانچه هزينه    دورانی مستور می
غيرمولّدکار، اعم     صرف شودکه آنها اگرچه خرج محض و مطالعه قرارگيرند ديده می

توانند     يافتة گذشته، هستند معذلک درست بر همين اساس می          ازکارِ زنده يا کارِتجسم
کاالی وی چيزی        آفرين ايفاکنند و بر بهای فروش               ار نقشِ ارزش       د  برای تک سرمايه      

های   های مزبور برحسب محيط          شودکه هزينه     بياَفزايند. اين امر بدواً ازآنجا نتيجه می                    
توليدی،      محيط   يک   دوران       در   مختلف انفرادی های توليد، وگاه برحسبِ سرمايه مختلفة

که از بابت       نسبت سهمی  کاال، اين مخارج به          بهای   ای به    متفاوت هستند. با ايجاد افزوده    
اَفزايد      که ارزش می       شوند. ولی هرکاری          اُفتَد تقسيم می     دار می     هر تک سرمايه     آنها به   

زا ـاَف   ارزش     داری همواره اضافه            ارزش نيز  بياَفزايد و بر اساس سرمايه                  تواند اضافه      می 
به مقدار خود آن است           کند وابسته      ، زيرا کار، ارزشی را که ايجاد می                    خواهد بود      
 دار   که سرمايه    آورد منوط به ميزانی است             وجود می     که به   ارزشی    که اضافه    درصورتی    

آنکه بر     کنند بی   کاال را گران می         که  هائی   پردازد و بنابراين هزينه  دربرابرکار اُجرت می
بياَفزايند و لذا از لحاظ جامعه برج                      آن     ارزش مصرف        به    ) ١( های    چيزی  مار ش  توليد 

                                                
 قيد شده است.   faux fraisزبان فرانسه ) در متن به۱(
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دار سرچشمة توانگرشدن باشند. ازسوی ديگر،                  توانند برای تک سرمايه           روند، می      می 
که اين      شود  آن می    کاال، فقط موجب         که افزودة مخارج مزبور بر بهای                    اين سبب   به 

وجه از     هيچ  طور مساوی سرشکن شوند، خصلت غيرمولّد آنها به                های دوران به          هزينه  
داران را ميان          های تک سرمايه      های بيمه زيان       مثالً شرکت  که   رود. چنين است   بين نمی

های   شودکه زيان      کنند. ولی معذلک اين امر مانع ازآن نمی                   دار تقسيم می طبقة سرمايه
  شمارآيند. کلّ سرماية اجتماعی،کماکان ضرر به شده، ازلحاظ سان سرشکن بدين

  
  طورکلّی سازی به ذخيرهـ ۱

  
کاال ـ سرمايه، يا در زمان ايستش در بازار،        مثابه به هنگام زيست خود محصول، به

آيد و    که ازآن بيرون می          روند توليدی      که فراورده در فاصلة ميان      ديگرسخن مادامی به
دهد.    شود قرار دارد، يک ذخيرة کاالئی را تشکيل می   که درآن وارد می روند مصرفی

صورت ذخيره وجود دارد، در                 ولذا به     که در بازار است         کاالئی    مثابه   کاال ـ سرمايه، به      
شود: يک بار همچون محصول ـ کاالی خود سرماية                   هر دورپيمائی دو بار نمايان می               

که   روندپويای مورد نظر، و بار ديگر بالعکس مانند محصول ـ کاالی سرماية ديگری                            
بته ممکن  گردد. ال       سرماية بارآور تبديل      بايد دربازار موجود باشد تاخريداری شود و به

که اين محصول ـ کاالی اخيرالذکر بايد تازه بر پاية سفارش توليد شود. درآن                                   است 
حال، جريان روند           بااين    که توليد نشده است برِشی روی خواهد داد.                 صورت تا زمانی

توليد) پيوسته در بازار           ای ازکاالها (وسايل           کندکه توده    توليد و تجديد توليد طَلَب می
کار است     خريد نيروی      ا ذخيره تشکيل دهند. همچنين سرماية بارآور متضمنِ  باشند ولذ

کارگر بايستی       که  و شکل پول دراين مورد فقط صورت ارزشیِ وسايل زندگی است                        
تر دربارة اين مسئله            مفصّل  [؟]    آورد. درجريان ابند   دست قسمت اعظم آن را در بازار به

کنيم. اينک خود را در            مسلّم فرض می     گفت ولی اکنون اين نکته را              سخن خواهيم   



     دومکاپيتال. جلد     ۱۹۸

  

که خود را به محصول ـ کاال مبدل نموده   ارزش ـ سرماية روند سيار قرار دهيمديدگاه 
ـ   گردد. پس سرماية مزبور اکنون مانند کاال                   و اکنون بايد فروخته شود يا به پول مبدل    

آيد و توقّفی        رمی  صورت ذخيره د        که به   کند، يعنی در حالتی است          سرمايه عمل می    
تمايل خود دربازار دارد. هرقدر زودتر خريداری شود روند تجديد               برخالف هدف و

  مانع از تبديل واقعیِ موادی است Ǵ – Ẃتغييرشکل  تر خواهد بود. وقفه در توليد روان
ه مثاب   که بايد در دورپيمائیِ سرمايه ضرورتاً وارد شوند، چنانکه از ادامة وظيفة آن به                                     

نظر   ، چنين به    G – Wکند. ازسوی ديگر از ديدگاه                سرماية بارآور نيز جلوگيری می             
بودن روند        بازار يعنی ذخيرةکاالئی، شرط روان    کاال در رسدکه موجودبودن دائمیِ می

  گذاریِ تازه يا افزايش سرمايه است. تجديد توليد و نيز شرط سرمايه
ها،   بازار مستلزم ساختمان     مثابه ذخيرةکاالئی در بهـ سرمايه، کاال  داشتنِ راکد نگاه

کارانداختنِ مقاديری سرماية ثابت است. و نيز با پرداخت             ها، سراها ولذا به انبارها، تيم
کاالها در مخازن آنها صرف شود،          که بايد برای انبارکردن کاری مبالغی بابت نيروهای

ر معرض نفوذ عواملِ زيانکارِ طبيعی قرار         عالوه کاالها فسادپذيرند و د مالزمه دارد. به
شکل  کار انداخت،که بهری ازآن به                 دارند. برای محافظت آنها بايد سرماية اضافی به                    

  ١شود. کار زده می زخمِ نيروی گردد و بهر ديگر به کار می مادی صرف وسايل
  

ةکاالئی،     مثابه ذخير     آن ولذا به       ایِ   کاال ـ سرمايه     بنابراين زندگیِ سرمايه در شکلِ            

                                                
زند:  شرح زيرين تخمين می هه بهما۹ گندم را طیِّ يک فصل مخارجِ انبارکردن )۱ـ۱(کُربِت، ۱۸۴۱ـ در۱
جاکردن   % بابت جابه۱بهای انبار، % برای اجاره۲گندم،  % بهره بابت بهای۳% زيان مقداری (اُفت)، ۵/۰

پنس در هر      ۶شيلينگ و  ۳% يا   ۷کار تحويل و تحول، يعنی مجموعاً   % برای۵/۰ونقل،  و اُجرت حمل
  اند ـ بازنويس] % چاپ شده۰۵/۰% اشتباهاً ۵/۰، اعداد [درکتابشيلينگ قيمت دارد.  ۵۰که  گندم کوارتر

(Th. Corbet: An Inquiry into the Causes and Modes of the Wealth of Individuals, etc. 
London, 1841), [p. 140] . 

  .ريکاردوـ اقتصاددان انگليسی قرن نوزدهم، از وابستگان مکتب  کُربِت توماس) ۱ـ۱(
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محيط توليد نيستند در عداد مخارجِ دوران            به کندکه چون متعلّق هائی ايجاب می هزينه
گرديده است از        تشريح   Iهای دورانی با آنچه در زير بند                  روند. اين هزينه         شمار می   به 

شوند ولذا کاال را         کاال وارد می        آن جهت تفاوت دارندکه تا اندازة معينی در ارزش                          
که برای نگهداری و نگهبانیِ ذخيرة                 کار   درهرحال سرمايه و نيروی             کنند.    یگران م    

اند. ازسوی ديگر،          کشانده شده     شوند، از روند مستقيم توليد بيرون               کاالئی مصرف می 
مثابه    کار نيزکه به      اند، و ازجمله نيروی              کار رفته     که در اين مورد به           هائی   بايد سرمايه    

گردند.     وسيلة محصول اجتماعی جبران          شود، به    وارد می     رکنی از سرمايه دراين جمع             
سان  کار است، بدان        ها مانندکاهش درنيروی توليدیِ               بنابراين تأثيرِکاربرد اين سرمايه               

بيشتری سرمايه وکار الزم                          گوئی برای دست        که  يابی به نتيجة سودمند معين مقدار 
  هستند.  برج ها آمده است. اين

که معلولِ تشکيلِ ذخيرة کاالئی هستند فقط از طول زمان                      ئی  های دورانی        هزينه  
شوند، ولذا تنها از         می  پول، ناشی صورت کاالئی به شکلِ های موجود، از استحالة ارزش

شوند   گيرند (يعنی فقط ازاين نتيجه می     مشخّصِ روندتوليد سرچشمه می اجتماعیِ شکل
ن ناگزير بايد استحالة به پول را از سر                کاال توليد شده و بنابراي            صورت   که محصول به    

که   که مخارج مزبورکامالً دارای همان خصلتی هستند                     همين سبب است   بگذراند). به       
کاالها     برشمرده شد. ازسوی ديگر، اگر ارزش                  Iهای دوران در زير بند        درمورد هزينه

خود   عنیي   مصرف   ارزش      که  است  جهت  يابد ازآن می افزايش يا شود می حفظ مورد دراين
دارند،      گذاری خرج برمی         محصول، تحت شرايط مادیِ مشخّصی،که ازلحاظ سرمايه                   

کند   های مصرف را متأثر ازکار اضافی می               آنچه ارزش گيرد و اقداماتی ازقبيل قرار می
اين روند، معامالت          به  مربوط    کاالها، دفترداریـ  شود. اما محاسبة ارزش می تحميل برآن

است،   نهان    کاال درآن  ـ  عکس برروی ارزش مصرف،که وجود ارزشخريدوفروش، بال
آن سروکار دارند و بس. بنابراين باآنکه درمورد                ها فقط با شکل کنند. اين تأثيری نمی

      جرای   سازی (که اينجا ناخواسته است) فقط از وقفه                  های مربوط به ذخيره            مفروض، ب
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بند    های زير      برج    با يرند، معذلکگ وقفه سرچشمه می ازضرورت اين شکل و درتعويض
I  است  ارزش نيست بلکه حفظ ارزشی           آنها تغييرشکل    جهت متمايزندکه موضوع     ازآن  

مصرف، وجود دارد ولذا فقط از راه حفظ        مثابه محصول، همچون ارزش که درکاال به
پذيراست. دراينجا ارزش            آن امکان مصرف، نگاهداریِ خود ارزش فراورده ونگهداریِ

کاهش    ولی    يابد.    می تقليل عکس کند، بلکه به می افزايش پيدا نه و رود می مصرف نه باال 
  ای   ريخته   پيش گردد.همچنين ارزش         شود وخودآن حفظ می مصرف محدود می ارزش

يافته و چه      کار نو، چه تجسم       ولی  کند.    مورد ترقّی نمی       نکه درکاال وجود دارد در اي             
  پيوندد. آن می زنده، به

ها ازخصلت        برج    اندازه اين    چه کنيم تا بررسی ن بايد تحقيق را پيشتر برانيم واکنو
آن، يعنی      يافته ومطلق     عموميت    شکل توليدکاالئی در از طورکلّی و ويژة توليدکاالئی به

 های  برج    حد   چه   ديد تا     ديگر بايد   ازسویگردند.  می داری، ناشی سرمايه ازتوليدکاالئیِ
داری فقط       سرمايه  اجتماعی وجه اشتراک دارند و در درون توليد                         توليد    مزبور با هر     
  شوند. ایِ خاصّی می آورند و دارای شکل پديده دست می ای به چهرة ويژه
سازی پديدة     گويا ذخيره اينکه بر آوری ابراز داشته مبنی نظرية شگفت اسميت آدام

عکس   ، به  ) ٢( اللر  دتری، ازجمله         اقتصاددانان جدي            ١داری است.        سرمايه  توليد   ويژة    
 سيسموندی گرايد.      کاستی می   داری به      سرمايهتوليد سازی باگسترش  معتقدندکه ذخيره

    انگارد. داری می سرمايههای منفیِ  آن را يکی از جنبه حتّا
صورت   سرماية بارآور، به          درواقع ذخيره به سه صورت وجود دارد: در شکلِ                         

ـ سرمايه. هرگاه ذخيره در يکی                ذخيرة کاالئی يا کاال         شکل  انفرادی و به       ماية   مصرف
کند، بااينکه ازلحاظ          ديگرکاهش پيدا می       شکل طور نسبی در از اَشکال افزايش يابد به

  زمان در هر سه شکل رشد نمايد. طور هم تواند به مقدار مطلق می
                                                

 Book II, Introduction ـ١
)۲ (John Lalar )۱۸۱۴ـ  اقتصاددان و نويسندة محقّق انگليسی.۱۸۵۶ـ ( 
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های   دی نيازمن     مستقيماً درجهت تأمينِ        که هرگاه توليد  است روشن ابتدا خود از اين
خود توليدکننده سيرکند و تنها جزِء ناچيزی ازآن برای مبادله يا فروش توليدگردد،                                    

خود نگيرد و يا جزِءکوچکی از             کاالئی به     وجه شکل   هيچ  محصول اجتماعی يا به      ولذا 
ذخيرةکاالئی، فقط جزِء          کاال يا     آن دارای چنين صورتی باشد، آنگاه ذخيره، درشکل 

ويژه در      مايه، به     دهد. ولی در اينجا مصرف ـ              ت را تشکيل می     ناچيز وگذرائی از ثرو            
اقتصاد    است يک نظر به     مورد وسايل زندگی، بالنسبه مقدار بزرگی دارد. تنها کافی                             

دهقانی عصر باستان بياَفکنيم. دراين اقتصاد سهم متفوقی از محصول مستقيماً مبدل به                    
آنکه ذخيرةکاالئی تشکيل           ردد، بدون      گ وسايل زندگی می توليد و های وسايل اندوخته

ماند. همين امر        که محصول در دست صاحبش باقی می            همين دليل    دهد، و درست به       
را بر     اسميت    آدام    گيرد    خود نمی    که اين جزِء متفوق محصول شکلِ ذخيرة کاالئی به       

اند هيچ     های توليد قرارگرفته           که برپاية چنين شيوه       آن داشته است بگويد درجوامعی             
کند   شکلِ ذخيره را با خود ذخيره اشتباه می               اسميت     آدام    گيری وجود ندارد.             ذخيره   

حوادث فردا          دهان زيسته يا خويشتن را به             بردکه تاکنون جامعه دست به            وگمان می    
  کودکانه است. اين خود سوءتفاهمی ١واگذارده است.

                                                
شدن  کاال و مبدل محصول به سازی بدواً ازتبديل گويا ذخيره براينکه مبنی اسميت آدامـ برخالف پندارِ ۱

تصاد ها را در اق گيرد، اين تغيير شکل شديدترين بحران ذخيرة مصرف به ذخيرة کاالئی سرچشمه می
آورد. مثالً در         توليدکاالئی، پيش می         بر خودزيستی، به        گذار از توليد مبتنی          هنگام   توليدکنندگان، به       
های فراوانی،کم مورد              العادة گندم،که در سال             های اخير "عادت انبارکردن فوق                  هندوستان تا زمان       

  احتياج بود"، حفظ شده بود.
(″Return. Bengal and Orissa Famine. H. of C. 1867″, I. P. 230, 231, Nr. 74)  

کشت برنج در  آمريکا، موجب شدکه ازدياد ناگهانیِ تقاضای پنبه،کنف وغيره درنتيجة جنگ داخلیِ
مقياس وسيعی محدودگردد و اين امر ترقّیِ بهای برنج و فروشِ ذخايرِ       بسياری از مناطق هندوستان به
ای صدور     سابقه  طور بی    به  ۱۸۶۶ـ۱۸۶۴های  اين در سالآورد. عالوه بر  قديمیِ توليدکنندگان را پيش

 ←که   ۱۸۶۶برنج به استراليا و ماداگاسکار و جاهای ديگر برآن مزيد شد. خصلت حادّ قحطیِ سال    
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اکنون    که هم  توليدی وجوددارد        صورت سرماية بارآور، درشکل وسايل ذخيره به
طور نامرئی در روند            در روند توليد واردند يا الاقلّ دراختيارِ توليدکننده هستند ولذا به 

کار ولذا با توسعة شيوة         کنند. سابقاً ديده شدکه باگسترشِ بارآوریِ                  توليد شرکت می    
ذشته کار را بيش از هر شيوة توليدگ              اجتماعیِ    داری ـ که نيروی بارآورِ               سرمايه  توليد   

بار   آالت وغيره)که يک          وسايل توليدی (مانند بناها، ماشين  حجمِ  دهد ـ بر گسترش می
کمابيش    های   اند و در دوره            کار در پيکرِ روند جاگرفته              شکل وسايل   برای هميشه به     

 شود، و اين افزايش درعين              کنند، دائماً افزوده می   آن عمل می درازی پيوسته در درون
   کار است. نتيجة گسترشِ نيروی بارآورِ اجتماعیِحال هم سبب و هم  

از هرچيز      نيز، قبل     نسبی   مطلق بلکه ازلحاظ طور تنها به شکل، نه رشد ثروت دراين
کتاب اول،       کنيد به   رود (نگاه       شمار می   به   داری     نمای شيوة توليد سرمايه        خصلت ديگر   
توليد، تنها عبارت   وسايل ). ولی اَشکالِ زيست مادیِ سرماية ثابت، يعنی۲، بند۲۳فصل

کار را در مراحل مختلفة توليد و نيز                حال مصالح کار نيستند، بلکه درعين از اين وسايل
گيرند. بنا به مقياس توليد و افزايش نيروی بارآورِکار از                             مواد کمکی را هم در بر می   

-ی و ديگرآالت وغيره، برحجم مواد خام، مواد کمک کار، ماشين راه همکاری، تقسيم

که   شود. الزم است       شوند افزوده می   که در روند تجديد توليد روزانه وارد می چيزهائی
شکلِ سرماية    مواد مزبور در توليدگاه حاضر باشند. بنابراين حجم اين ذخيره،که به                                 

بودن روند تأمين شود          آنکـه روان      کند. برای طور مطلـق نمو می بارآور وجود دارد، به
های معينی تجديد       تواند روزانه يا در مهلت              نظر ازآنکه اين ذخيره می             کلّی صرف    ـ به 

ازآنچه مثالً        ای از مواد خام وغيره، بيش                  که مستمراً اندوخته         گردد ـ ضروری است        

                                                                                                       
  کنيد به: شود. نگاه انسان را تَلَف نمود، از اينجا ناشی می  يک ميليون اوريسا آن تنها درناحية ضمن →

(1. c. 174, 175, 213, 214 and III: ″Papers relating to the Famine in Behar″, p. 32, 33.  
(جذب ذخايرکهنه) تکيه شده است.   ”The dram of old Stock“که درآنجا در زمرة علل قحطی بر 

 )IIنوشتة  دست (از



           ۲۰۳کارل مارکس    

  

 

روزانه يا طیِّ هفته مورد نياز است، در محلِّ توليد حاضر باشد. پيوستگیِ روند ايجاب      
گردد و     يط آن نه دستخوش انقطاع ممکنی در خريدهای روزانه               کندکه هستیِ شرا می

به       لنتيجه                       آن باشدکه       نه وابسته  با يا هر هفته فروخته شود و  محصول ـ کاال هر روز 
توليديش فقط به                       باشد.              امکان تبديل مجدد آن به عوامل  طور نامنظّم وجود داشته 

 يا گوناگون نهان باشد         ای ه  نسبت  تواند به     سرماية بارآور می         که   معذلک آشکار است     

ديگرسخن ذخيره تشکيل دهد. مثالً همين امر که ريسنده مجبور باشد پنبه و ذغال                             به 
آورد.      وجود می     بزرگی به       باشد خود تفاوت   داشته ماهه و يا ازآن يک ماه را حاضر سه

طور   تواند به     کند، می    طور مطلق افزايش پيدا می           به که اين ذخيره اگرچه           مشهود است   
  کاهش پذيرد. سبین

اين     طور اساسی به آن شرايط به که همگی است گوناگونی اين امر وابسته به شرايط
چنان درجة سرعت،         مستمراً به    شوندکه ميزان ضروریِ مواد خام                 امکان تحويل می       

انتظام و اطمينانی برسدکه هرگز انقطاعی بروز نکند. هرقدر شرايط مزبورکمتر تحقّق                 
شود  باشد، الزم می        مواد کمتر    سرعت وصول اندازه اطمينان، انتظام و هرپيداکنند ولذا 

کاررفتن      که انتظارِ به      ای از مواد خام وغيره              که جزِء نهان سرماية بارآور يعنی ذخيره                 
مقدار بيشتری دراختيار توليدکننده باشد. اين شرايط در نسبت                            کشند، به    خود را می     

 بارآورِ      نيـروی   داری ولذا در نسبت معکوس                هسرماي  توليد     معکوس درجـة تکامل        
وجود دارد        اين صورت     که به   هم    ای   ذخيره   کار قرار دارند. بنابراين درمورد                      اجتماعیِ    

  همين حکم جاری است.
کند (مثالً نزد      ذخيره جِلوِه می      اين مورد مانندکاهش             در  که     با اين وجود، آنچه          

سرمايه يا در شکل ذخيرة            کاال ـ    شکل کاهش ذخيره در         )، قسماً فقط مربوط به         اللر  
بنابراين عبارت از يک تغييرشکل ساده در همين                   معنای خاصّ آن است و           کاالئی به    

شود زياد ولذا        که روزانه درخودکشور توليد می                 ذخيره است. مثالً اگر مقدار ذغالی               
وستگیِ مقدار و همچنين نيروی توليد ذغال، بزرگ باشد، آنگاه ريسنده برای تأمين پي       
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توليد خويش نيازی به ذخيرة زياد ذغال ندارد. تجديد دائمی و مطمئنِ ورود ذغال                                        
که باآن محصول يک روند، از نوع وسايل                    سازد. درثانی سرعتی        اين عمل را زائد می

ونقل و    حمل   تواند در روند ديگر وارد شود وابسته به درجة تکاملِ وسايل                             توليد، می     
کند. مثالً     ونقل دراين مورد نقش بزرگی ايفا می                    بودن حمل     رزان    ارتباطات است. ا         

شود تا    تر تمام می     گران    کارخانة ريسندگی        ونقل پيوسته مکرر ذغال از معدن به               حمل 
ونقل بالنسبه      که با مخارج حمل         تدارک مقدار زيادتری ذغال برای مدت درازتر،                               

ورد بررسیِ ما قرارگرفته است از              که تاکنون م      کمتری تأمين تواند شد. اين دو حالتی               
  شوند. خود روند توليد ناشی می

که ريسنده برای تجديد ذخيرة             اندازه       کند. هر  تأثير می اعتباری ثالثاً تکاملِ سيستم
مستقيمِ نخ خويش باشد ـ و هرقدر سيستم          به فروشِ پنبه وذغال وغيره خودکمتر وابسته

که   هائی   کمتر است ـ مقدار نسبیِ ذخيره          یِ مستقيم تر باشد، اين وابستگ    اعتباری متکامل
آن الزم      سِ معين و مستقل از عوارض فروش               مقيا  وی برای تأمين توليد مستمر نخ به              

  تواندکوچکتر باشد. دارد، می
های   ساخته وغيره برای توليد خود به دوره              آنکه بسياری از مواد خام، نيمه چهارم

کشاورزی      که  خامی    مواد     درموردکلّية       ازجمله امر ، وايندارند احتياج تری طوالنی زمانیِ
صورت برای اينکه هيچ انقطاعی در روند                    کند. پس دراين        دهد صدق می     تحويل می   

که محصول نو      ای   توليد روی ندهد وجود ذخيرة معينی از اين مواد برای تمامِ دوره                                  
دار    ذخيره نزد سرمايه    اينچنانچه دارد.  گردد، ضرورت کهنه تواند جانشينِ محصول نمی

که ذخيرة کاالئی نزد بازرگانان افزايش يافته                         است  صنعتی تقليل يابد فقط دليل برآن          
که در بنادر ورود            هائی   ونقل امکان داده است پنبه             است. مثالً گسترش وسايل حمل         

تواند،     می   دار    کارخانه    که نَحوی به گردند، منتقل منچستر  به ليورپول از سرعت به اند خوابيده
مقاديرِ نسبتاً کوچک تجديد نمايد. ولی                  برحسب نيازمندی، انبار پنبة خويش را به                   

مثابه ذخيرة      به ليورپول       مقادير بزرگی در دست بازرگانان                 ها به   حال همين پنبه     درعين   
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شده  حاصل   که تغيير   صورت فقط درشکل ذخيره است          کاالئی وجود دارد. پس دراين
. چنانچه از ديدگاه          اند    و ديگران از نظر دور داشته                اللر  که   و اين همان چيزی است         
ه ک  که دراين مورد همان ميزان محصول سابق                   بينيم  کنيم می   سرماية اجتماعی بررسی        

تنهائی مورد      ذخيره وجود داشت اکنون نيز موجود است. اگرکشوری را به                             شکل به 
ونقل از حجم اجناس          ملشود که با ترقّیِ وسايل ح          آنگاه ديده می          توجه قرار دهيم        

  که  شود. درصورتی       مثالً بايد برای يک سال موجود باشد،کاسته می   که  مورد ضرورتی
های بخار و بادبانی بسياری ميان انگلستان وآمريکا درحرکت باشند، آنگاه بر                                   کشتی 

که بايد     ای   شود ولذا ازحجم پنبه         امکانات تجديد ذخاير پنبه برای انگلستان افزوده می           
وسيلة آن    گسترشِ بازارجهانی وبه     شود. ور متوسط درانگلستان انبارگرددکاسته میط به

است. بارهای جنس          اثر   جنس واحد، نيز دارای همين     چند برابرگشتنِ منابع دسترسی به
  گردند. متفاوت وارد می  زمانیِ مختلف و درموعدهای  مزبور جداجدا ازکشورهای 

  
  معنای خاصّ ذخيرة کاالئی بهـ ۲

  
گردد، و      داری،کاال شکل عامِّ محصول می سرمايهتوليد که بر اساس  سابقاً ديديم

تری   افزايد، اين وضع دامنة گسترده     که اين توليد به پهنا و درازای خويش می هر اندازه
شود  که سطح توليد تغيير نکرده باشد، ديده می               کند. بنابراين، درصورتی هم              پيدا می   

داریِ     سرمايه  توليد   های توليدگذشته و خواه نسبت به شيوة               که خواه درمقايسه با شيوه  
کاال وجود دارد. اما هر                صورت   مراتب بزرگتری از محصول به     تر، جزِء به رشديافته کم

که   کاالئی است     کاال ــ ولذا هرکاال ـ سرمايه نيزکه جزکاال چيز ديگری نيست، ولی                         
توليدیِ خود به         محيط   قيماً از که مست شکل وجودیِ ارزش ـ سرمايه است ــ درصورتی

بارآور يا شخصی نپيوسته است ولذا در برزخ بازار قرار دارد، جزئی از   محيط مصرف
که حجم توليد يکسان مانده باشد،            رود. بنابراين درصورتی              شمار می   ذخيرة کاالئی به       
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بالذات    کاالئیِ محصول)، نفساً و           يابی و تثبيت شکل     ذخيرة کاالئی (يعنی اين استقالل    
که اين پديده تنها عبارت از يک تغيير                  کند. قبالً ديديم       داری نمو می       سرمايه  توليد   با  

پذيرد برای       کاالئی افزايش می         شکل شکلِ ذخيره است، يعنی اگر ازسوئی ذخيره در                 
 است.  کاهش يافته     شکل مستقيمِ ذخيرة توليدی ومصرفی         که ازسوی ديگر در آن است

  وقوع پيوسته است. در شکل اجتماعیِ ذخيره بهکه  اين فقط تغييری است
کلِّ اجتماعی      حال، هم مقدار نسبیِ ذخيرة کاالئی نسبت به محصول                    اگر درعين     

که حجم    شود، بدان سبب است        و هم بر مقدار مطلق آن افزوده می                  يابد   افزايش می     
  کند. داری نمو می سرمايهتوليد کل با  محصول

رجة وابستگی مقياس توليد به تقاضای مستقيم               داری، د       سرمايه  توليد   باگسترشِ    
شود و به ميزانی بيش از پيش بزرگتر، به حجمِ سرمايـة                      کوچکتر می     محصول پيوسته   

اش و ضرورت پيوستگی و         دار، به پوية بارورساختنِ سرمايه                تحت اختيارِ تک سرمايه   
ويژة توليد،        سان ضرورتاً از هر رشتة          گردد. بدين        توسعة روند توليدش، وابسته می              

کند.   شدن است نمو می   آب پِیِ در که مانندکاال به بازار ريخته شده و حجمِ محصوالتی
کمابيش درازی        کاال ـ سرمايه برای مدت          که درشکل    ای   صورت، حجم سرمايه       دراين    

  کند. يابد. بنابراين ذخيرة کاالئی نمو می تثبيت شده است افزايش می
که   گردد، به مردمی         کارگران مزدبگير می          بدل به  سرانجام، قسمت اعظم جامعه م 

کنند   روز خرج می     گيرند و روزبه هفته می به زيست روزمره دارند، دستمزد خودرا هفته
صورت ذخيره وجود داشته باشد. اجزاِء           آنان به که وسايل زندگیِ و بنابراين الزم است

که بخشی ازآن پيوسته در           است  مختلفة اين ذخيره هرقدر سياليت داشته باشد، الزم                   
  انبار وجود داشته باشد تا ذخيره بتواند پيوسته سيال بماند.

کند  آن،که ايجاب می به همة اين جهات از شکل توليد و ازنوع تغييرشکل وابسته
  گردد. محصول روند دورانی را طی کند، ناشی می

  نگاهداریِ       که  است  مسلّم امر    باشد، اين    محصول هرچه سازیِ اجتماعیِ ذخيره شکل
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که انبارهای محصول را           ها، ظروف وغيره         آن مستلزمِ مخارجی است، ازقبيل ساختمان  
توليد وکار،       که مقدارکمتر يا زيادتری از وسايل           است الزم دهند. و همچنين تشکيل می

نمود.     مخرب حفظ    را ازنفوذ عوامل          آن مقتضای ماهيت فراورده، صرف شود تا بتوان به
های مزبور بالنسبه          که ازلحاظ اجتماعی، تمرکز ذخاير بيشتر باشد، هزينه                         ه  ر انداز    ه 

دهند، (خواه اين           که همواره جزئی ازکار اجتماعی را تشکيل می                    کمترند. اين مخارج   
گذاری   سرمايهصورت  به باشد، ولذا خواه زنده داشته يافته وخواه شکل کار شکلِ تجسم

بنابراين       ندارند و      شرکت   آفرينی    محصول   هيچگاه درخود ،)١()نمودارگردد داری سرمايه
های ثروت اجتماعی            برج  ها ضرورت دارند و            شوند. اين هزينه        کسر می     محصول  از   

روند، اعم از اينکه هستی             شمار می   های حفظ محصول اجتماعی به ها هزينه هستند. اين
اجتماعیِ توليد و بالنتيجه از شکل             مثابه رکنِ ذخيرة کاال، تنها از شکلِ                فراورده، به         

نتزاع شود و يا آنکه ذخيرة کاالئی را فقط شکل                         کاالئی و تغييرشکل ضروریِ          آن ا
، هرچندکه     که برای همة جوامع مشترک است             اندوزی بشماريم          محصول    ای از     ويژه   

اندوزی وابسته به روند                چنين اشتراکی در شکلِ ذخيرة کاالئی يعنی شکلِ محصول                 
  ان، وجود نداشته باشد.دور

های مذکور در ارزشِ            اندازه هزينه  گيريم: تاچه می قرار پرسش اين برابرِ اکنون در
  شوند؟ کاالها وارد می 

نيروی   توليد و     ريختة خود را که مرکّب از وسايل   دار سرماية پيش چنانچه سرمايه
ت، مبدل ساخت و   کاالکه آمادة فروش اس ، يعنی به تودة معينی محصولکار است، به  

که   اش نيست    ماند، آنگاه تنها روند باروریِ سرمايه                     جای   نرفته به    اين محصول فروش       
صورت ابنيه،      که نگاهداریِ اين ذخيره به              گردد. مخارجی         طیِّ اين مدت متوقّف می         

دهند. اگر وی به خريداری               کند، زيان مثبتی را تشکيل می    کار وغيره ايجاب می اضافه

                                                
 وسيلة مترجم قرار داده شده است.  ساختن درک عبارت، به منظورِ آسان ) دو هالل به۱(
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فروش نرفته بود و          نجام پيدا شده چنين بگويد: کاالی من مدت شش ماه به                     که سرا   
بر   تنها فالن مقدار سرمايه را راکدگذارده بلکه عالوه        ماه نه آن طیِّ اين شش نگاهداریِ

او خنديده خواهدگفت:         ريش است، حتماً خريدار به بارآورده هزينه هم به مقدار Xآن 
آمده    کااليش تازه پريروز بيرون   که روشندة ديگرهست، همين پهلوی شما ف)١(من چه به

اَمان     نيست واحتماالً ازگزند دندان زمان چندان در      بيش ای مانده است.کاالی شما دکّان
آيا     که    تر از رقيب خود بفروشيد. اين مسئله                است. بنابراين جنابعالی بايد ارزان                  نمانده   

که    است   ای   کننده  دارِ توليد      يا سرمايه     و کاالی خود است        کاالدار، توليدکنندة واقعیِ              
وجه تغييری در       هيچ  رود، به      شمار می   کاال به    درواقع فقط نمايندة توليدکنندة حقيقیِ                

هائی     برج  کند.    کاالدار بايد مال خود را به پول بدل          دهد. شرايط زندگیِ خودکاال نمی
مربوط به ماجراهای شخصیِ او  کاالئی برايش پيدا شده  واسطة بقاِء مال در شکل که به 

وی بابت مدت دوران          هم به اخير يکشاهی ندارد. شخص که ابداً به خريدار دخلی است
اعتبارِ زمان واقعی يا            دار عمداً کاالی خود را، به                پردازد. حتّا اگر سرمايه       کااليش نمی

اش   اضافی   های   هزينه   باشد، بازهم وصولِ     نگهداشته دور دگرگونی ارزش، ازبازار فرضی
منوط به وقوعِ چنين انقالب ارزشی و وابسته به درستی يا نادرستی حساب احتکاریِ                                

دهد. بنابراين تاآنجاکه               های او روی نمی           برج  اوست. ولی انقالب ارزشی درنتيجة                 
است هيچگونه     آن   که معلول    رود، مخارجی        شمار می   ای در دوران به       سازی وقفه ذخيره

تواند وجود داشته باشد            ای نمی    افزايد. ازسوی ديگر، هيچ ذخيره                  نمی کاال    ارزشی به    
ياکوتاهی       مدت دراز      سرمايه طیِّ دهد، مگرآنکه دوران روی درمحيط توقّفی مگرآنکه
ای بدون وقفه در دوران وجود      کاالئیِ خود ايستاده باشد. بنابراين هيچ ذخيره در شکل
پذير    دشِ هيچ پولی بدون وجود ذخيرة نقدی امکان                    گر    که  عيناً آنچنان      کند،   پيدا نمی   

                                                
است:  آن اين اللفظیِ که معنای تحت ”tant pis pour vous“زبان فرانسه قيد شده است:  ن به) در مت۱(

 حال شما". "ای بدا به
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ضرورت     که اين    ندارد. درصورتی         کاالئی وجود گردش ذخيرةکاالئی بدون پس نيست.
گرفتاری     اين    نمود،     خواهد     برخورد او با W – G نکند، در بروز Ẃ – Ǵ در دار سرمايه برای

داران ديگری پيدا           سرمايه   کاال ـ سرماية خود او بلکه دربارة کاال ـ سرماية                   نه درمورد
  کنند. معيشت توليد می  توليد و برای کارگرانش وسايل شودکه برای او وسايل می

سازی، خود خواسته يا نخواسته باشد، يعنی                رسدکه خواه ذخيره         نظر می   چنين به  
جهت ذخيره شوند       کاالهايش ازآن    چه دارد و ای نگاه چه توليدکنندة کاال عمداً ذخيره

اند، هيچکدام       نموده     آنها ايستادگی       های روند دوران خود در برابرِ فروشِ                      که رويداد      
وجودآورند. برای حلّ اين مسئله سودمند                      ازاين موارد نتوانند تغييری در نفس امر به                     

سازد. تشکيلِ      سازیِ عمدی را از غيرعمدی متفاوت می                  چيز ذخيره      چه   است بدانيم    
ای   وقفه    ديگرسخن همان     گيرد، يا به   وران سرچشمه مید ای در وقفه ناخواستة ذخيره از

 راه ارادة وی قرار          سرِ آيد و در وجود می توليدکنندة کاال به ازآگاهی  است،که مستقلّ 

بعداً وچه قبالً فروشنده          است؟ چه سازیِ ارادی مميزِ ذخيره چيز صفَت چه ولی گيرد. می
او پيوسته    تر از سر خويش واکند.          کاالی خود را هرچه زود              که  آن است  در جستجوی

کند. چنانچه وی محصول را از فروش                 برای فروش عرضه می         کاال   مثابه   محصول را به     
ذخيرة کاالئی را تشکيل            ) ١( صورت اين فراورده فقط رکن ممکن                کند، درآن       خارج   

 کاال، اکنون مانند پيش،           مثابه   رود. کاال به        شمار نمی   آن به    ) ۱( دهد، ولی رکن واقع            می 
غير ازآنکه       برای وی جز حامل ارزش مبادلة خود چيز ديگری نيست و با اين سمت به 

کند، چارة      کاالئی خود و پذيرشِ شکل پول عمل              از راه و در پیِ دوراَفکندن صورت     
  ديگری ندارد.

  
ذخيرة کاالئی بايد دارای حجم معينی باشد تا بتواند طیِّ دورة مفروضی در برابرِ       

                                                
زبان يونانی بين هاللين قرار داده شده، ولی  کتاب، اصطالحات فلسفی (ممکن و واقع) به ) در متن۱(

 ظر شده است.جهات فنّی از نقل اصطالحات يونانی مزبور صرف ن در اين ترجمه به
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شود.   می   نيز منظور    کند. دراين موردگسترشِ دائمیِ دايرةخريداران                يتميزان تقاضاکفا
موجود    ازکاالهای       بخشی که است روز برآورده شود، الزم آنکه نيازمندیِ يک برای مثالً

کند و   که بخشِ ديگرِآن جريان پيدا می              کاال بماند درحالی         صورت   در بازار پيوسته به        
داشتنِ بخش ديگر، انبار          که درحال جريان         بخشی  آن   است  شود. بديهی به پول مبدل می

شود، تا     يابد، همچنانکه از حجم خود ذخيره نيزکاسته می                  کاهش می    شود، پيوسته    می 
مثابه شرط    کاال، به     فروش رود. پس در اين مورد حبس                   آنجاکه سرانجام تمام آن به            

ر از ميزان     براين حجم مزبور بايد بزرگت              آمده است. عالوه          حساب   ضروریِ فروش به        
صورت تقاضای زائد بر ميزان             متوسط فروش، يا حجم متوسط تقاضا باشد. درغيراين                 

تواند ارضا شود. ازسوی ديگر ذخيره بايد پيوسته تجديد شود، زيرا دائماً                      متوسط نمی
عرضةکاال، برخيزد         تواند از توليد، از کشد. اين نوسازیِ ذخيره سرانجام فقط می تَه می

وجه تغييری دراين امر            هيچ  ه آيا منشأ کاالی مزبور از خارج است يا نه، به         و بس. اينک
کاالها برای تجديد توليد خود              که  است  هائی   دهد. نوسازیِ ذخيره وابسته به مدت                 نمی 

الزم دارند. در اَثنای اين مدت ذخيرة کاالئی بايد مکفی باشد. اينکه ذخيرة کاال در                                        
بلکه از مخازن مختلفی عبورکند، از بازرگان عمده تا                         دست توليدکنندة اوليه نمانَد،            

دهد نه خودبود را. اگر مسئله از لحاظ                      فروش بگذرد، فقط نمود را تغيير می                 خُرده   
شودکه همواره جزئی از سرمايه، تا هنگامی             اجتماعی مورد بررسی قرارگيرد ديده می

ذخيرة کاالئی        صورت   که کاال هنوز وارد مصرف بارآور يا شخصی نشده است، به                         
که با تقاضای متوسط       ای   کوشد جنس انبار ويژه          نيز خود می      وجود دارد. توليدکننده             

توليد وابسته نباشد و دائرة مشتريان ثابتی                   کند دراختيار داشته باشد تا مستقيماً به              تطبيق 
که موعدهائی برای         های توليد است      را در پيرامون خويش تأمين نمايد. برحسب دوره              

آيد، تا      صورت ذخيره درمی         شود وکاال طیِّ مدت دراز ياکوتاهی به                  ايجاد می    خريد   
گردند. تنها از راه            آن   های جديدی از همان جنس بتوانند جانشين                 که نمونه    آن هنگام    
 روند   دوران، و بالنتيجه ازآن                روند     کاری    که پيوستگی و ادامه        است     درآئی اين ذخيره
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  گردد. وران را نيز در بر دارد، تأمين مید تجديد توليد،که روند
بازار را تَرک نکرده             Wاينکه هنوز       تواند، ولو       می   Ẃ – Ǵکه      ياد داشت   بايد به
خواسته     توليدکننده      باشد. چنانچه خود       ای انجام يافته        معامله   W  توليدکننده است، برای

- کنندة نهائی بفروشد، درآن            دارد تا آن را به مصرف              کااليش را در انبار نگاه      باشدکه
مثابه توليدکنندة    که سرماية مضاعفی را درجريان بگذارد، يکی به صورت مجبور است

خود ـ اعم ازآنکه مانندکاالی               خودیِ    کاال به    کاال و ديگری مانند بازرگان. ازلحاظ                    
آيد ـ مسئلة اينکه       حساب   منفردی تلقّی شود و يا همچون جزئی از سرماية اجتماعی به                

افتد يا به يک رده از سوداگرانی،                  اش می    گردن توليدکننده     درآئی به های ذخيره هزينه
  کند. شود، هيچ فرقی نمی ، تحميل می)١(از الف تا ی

  

کاالئی ذخيره چيز ديگری نيست، و ذخيره                   اينکه ذخيرة کاالئی جز شکل   نظر به
صورت   ماعی، چه به    اجت   توليد  داشت در سطح معينی از          کاالئی نمی      شکلاينکه     ولو  

مايه (اندوختة وسايل مصرف)              ذخيرة مولّد (توليد ـ ماية نهفته) و چه مانند مصرف ـ                     
سازی،    مخارج ذخيره       ذخيره، يعنی نگاهداریِ که هم هائی آمد، بنابراين هزينه وجود می به

ـ  شود  خاطرآن صرف می       که به   ای   زنده    لوِر يا  بتَکارِ م    ديگرسخن   به   يا کند ـ   ايجاب می    
نتقال       جز هزينه    اجتماعی و خواه برای           يافته خواه برای نگاهداریِ توليد ـ ماية                      های ا

سبب اين    که به   کاال   اجتماعی، چيز ديگری نيستند. ترقّیِ ارزش            ماية حفاظت مصرف ـ 
کاالهای مختلف       آيد، مخارج مزبور را فقط برحسب سهم، ميان                   وجود می     ها به   هزينه  

کاالها وجود دارد مختلف             که درانواع اختالفی به ها بنا هزينه کند، زيرا اين سرشکن می
از شرايط وجودیِ ثروت اجتماعی هستند،           سازی بااينکه يکی های ذخيره هستند. هزينه

  مانند. شوند باقی می کسر می که ازآن صورت اقالمی همواره به
  است  کاالئی و شکلی   گردش که خودشرط تنها تاآنجا ذخيرة کاالئی عادی است

                                                
  Z   تا  A) در متن از۱(
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شود، ولذا فقط تاآنجاکه اين رکود صوری،                    کاالئی ناشی می      که بالضروره از دوران              
صورت عادی دارد ـ عيناً همچنانکه ذخيرة         شکلی از خود جريان است ذخيرة کاالئی

کاالهای متوقّف        مجرد اينکه     عکس، به    رود. ولی به        شمار می   گردش پول به    پولی شرط
حد    از   کنند ولذا مخازن بيش         برِ موج بعدی توليد جا تُهی نمی  در مخازن دورانی در برا

يابد، کامالً       شوند، آنگاه درنتيجة توقّف دوران، ذخيرة کاالئی وسعت می                           آکنده می    
کنند. اين توقّف، چه در            ها نمو می    اندوخته     گردش پول،گنج         آنچنانکه در اثر توقّف          

درانبارهای بازرگانان، در اصل                     دار صنعتی روی دهد و چه            های سرمايه     اندوختگاه     
انقطاع نيست،      اين پس ذخيرة کاالئی ديگر شرط فروشِ بی                   کند. از     مطلب فرقی نمی    

اينکه    مانَد ولی نظر به       که بود باقی می       کاالست. مخارج همان          نرفتنِ   بلکه نتيجة فروش     
رسانی  پول و از دشواریِ اين دگ               به   کاال   اکنون صرفاً از شکل، يعنی از ضرورت تبديلِ    

کسرشدن ازآن و        شود، بلکه موجبِ    کاال وارد نمی گيرد، ديگر در ارزش سرچشمه می
گردند. ازآنجاکه شکل عادی و غيرعادیِ ذخيره                      يابیِ ارزش می        هائی در سامان       زيان   

گشتنِ   صورتاً با يکديگر تفاوت ندارند و هر دو توقّف در دوران هستند، امکان مشتَبه                   
توليدکننده      مثابه   به   که  فريبد   توليد را می  آيد وبيشترآنگاه خود عامل می وجود ها به پديده
که   کاالهای وی       دوران      روند   که   تواند جريان يابد، درحالی          اش می دوران سرمايه روند

چنانچه حجم توليد و مصرف، تورم              ) ١( گشته است.    بازرگانان منتقل شده، متوقّف            به  
ر يکسان باقی مانده باشند، ذخيرة کاالئی نيز متورم                      که شرايط ديگ      يابد، درصورتی        

گردد ولی حجمش         شود و جذب می      گردد. ذخيرة مزبور با همان سرعت نو می                   می 

                                                
کاالهای خود را به بازرگان منتقل نمود  دارِ توليدکننده پس ازآنکه ) خواننده توجه داردکه سرمايه۱(

تواندکاالهای الزم برای تجديدتوليد را از بازار بخرد  و روند توليد                          و پول آن را دريافت داشت می
رود.     فروش نمی     اش در دست بازرگان مانده است و به                  شده  نتقلکاالهای م      را درحالی از سرگيردکه    

گويا وضع عادی حکمفرماست و تغييری رخ               که  دهد   همين سبب برای وی چنين اشتباهی رخ می              به 
 نداده است. (توضيح از مترجم)
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بنابراين تورم حجمِ ذخيرة کاالئی                        که ناشی از وقفه در دوران است                   بزرگتر است. 
ويژه هنگامی       گردد، به      یتجديد توليد تلقّ       روند   عنوان نشانةگسترشِ      تواند اشتباهاً به می

  آيد. وجود می گشتنِ حرکت واقعی به که با توسعة نظام اعتباری، امکان مشتَبه 
کمیِ حجم جسم (اُفت)         کاهش  ـ ۱سازی عبارتند از:           های ناشی از ذخيره          هزينه  

که نگاهداریِ ذخيره          ای   يافته و زنده       کارِ تجسم     ـ ۳فسادکيفی،      ـ ۲(مثالً درمورد آرد)،        
  کند. اب میايج

  
 III.  ونقل مخارج حمل  

  
-بندی، جور      های دورانی مثالً ازقبيل بسته  جزئيات هزينه الزم نيست دراينجا وارد

 که فقط از تغييرشکل      های دورانی        است: کلّية هزينه      سازی وغيره شويم. قانون عام اين     
ها فقط مخارجی       ين افزايند. ا       کاالهای مزبور نمی         هيچ ارزشی به     شوند کاالها ناشی می 

آن از شکلی به شکل ديگر هستند.          ساختن  منظور منتقل    دهی به ارزش يا به        برای سامان
کار تحت فرمان آن)           [دربرداشتن]         رود (بااشتمال        کار می    ها به   که دراين هزينه        ای   سرمايه  

حساب   ها بايد به     آيند. اين قبيل هزينه         شمار می   داری به      سرمايه  توليد     های    برج  درزمرة      
که از اضافه       دار قلمی است      گردند و برای مجموع طبقة سرمايه              محصول جبران      اضافه  

کارگر وقت        که برای يک نفر         شود و عيناً هم آنچنان است          کسر می     ارزش محصول       
ای است. ولی         رفته   مورد نياز جهت خريداریِ وسايل زندگیِ خويش زمان ازدست                            

اختصار    توان، ولو به        کنندکه نمی    ميتی ايفا می   ونقل آنچنان نقش بااه           های حمل    هزينه  
  آنها نپرداخت. بررسیِ هم باشد، دراينجا به

دورپيمائیِ سرمايه و استحاالت که خود بخشی ازآن را تشکيل              کاالها، در درون
تغييرمحلِّ     است  تبادل مواد ممکن        گيرد. اين  اجتماعی انجام می کار دهد، مبادلة مواد می
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کاالها     دوران       جای ديگر ايجاب نمايد. ولی      آنها را ازجائی به ال واقعیِمحصوالت، انتق
است انجام     ونقل محصوالت ممکن       تواند بدون حرکت جسمانی وقوع يابد و حمل  می

که   ای   خانه  ها درکار باشد.         کاالئی يا حتّا مبادلة مستقيمِ فراورده            آنکه دوران شود بدون
A  بهB   رود. ارزش ـ          گردش نمی     کند ولی خود به       ال گردش می  کا مثابه فروشد، به می

است مدت درازی با هم درجنس انباری             خام ممکن  کاالهای منقولی نظير پنبه يا آهن
وسيلة  و از نو به ه شونددها روند دورانی را ازسر بگذرانند، خري هحال د  بمانند و درعين

کند عبارت از سنَد      واقعاً حرکت می که دراين مورد آنچه ١گردند. محتکرين بازفروش
و  صنعت حمل  ها)٢(اينکادولت  خود شیء. ازسوی ديگر مثالً در مالکيت شیء است نه

کاال دوران داشت           عنوان    نمود باآنکه محصول اجتماعی نه به        نقل نقش بزرگی ايفا می
    گرديد.  جنس تقسيم می وسيلة معاوضة جنس به و نه به

مانند يکی         ونقل در چهارچوبِ توليد سرمايه                ملح   اگـر صنعت   پس   از    داری 
ای   پديده    صورت     امر، درنتيجة اين         شود، نفس     های دوران نمودار می              موجبات هزينه     

 کند. ويژه، تغييری نمی

گاه در     که  شود. حتّا برخی تغييرات     ها درنتيجة انتقالشان زيادتر نمی حجم فراورده
تنها هدف    ای موارد، نه  استثنای پاره کند، به می آنها بروز درخواصِّ طبيعیِ ونقل حمل اثر

مصرف اشياء     گزيرناپذيری است. ولی ارزش آفت خود ای نيست بلکه سودمند آگاهانه
آنهارا ضرور      مزبورتغييرمکان    است مصرف پذيرد، وممکن می آنها تحقّقتنها درمصرف

ايجاب نمايد. بنابراين آن سرماية                ونقل را      سازد ولذا روند اضافیِ توليد صنعت حمل              
 افزايد، جاشده ارزش می های جابه افتد بر فراورده کار می که در چنين مورد به بارآوری

 استازلحاظ ارزشی بهری است و ونقل حمل ارزش وسايل که سهمی ازآن بابت انتقال

کلّية موارد       افزودة اخير، مانند           شود. اين ارزش         ونقل ضميمه می    که درنتيجة کارِ حمل        
                                                

 واند.خ (دوران مجازی)، می  Circulation factice،  (Storch) استورشکه  اين همان چيزی است ـ۱

)۲( Incas. Inkas 
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  گردد.   ارزش تحليل می های جبران دستمزد و اضافه بخش داری، به درتوليد سرمايه
  کار و نيروی       کار و همچنين وسايل       در درون هر روند توليد، تغييرمکان محمول                   

است   کند. مثالً چنين      که برای انجام اين منظور الزم است نقش بزرگی ايفا می                        کاری
 که از   گردد و ذغالی       کارگاه ريسندگی منتقل می حالّجی به بخش ه ازک ای درمورد پنبه

آماده، از يک توليدگاه        کاالی مثابه شود. انتقالِ محصولِ آماده، به به باالکشيده می کان
که مکاناً ازآن فاصله دارد، نيز نمودارِ همين پديده است،    مستقل به محلِّ توليد ديگری

توليد ديگر،       محلِّ  توليدگاه به       يک  محصوالت، از انتقالِ پِیِ منتها درمقياسی بزرگتر. در
آنگاه     آيد. فقط     می   محيط مصرف پيش محيط توليد به آماده از گذار محصوالت هم باز

  انجام رساند، برای مصرف آماده است.  که فراورده اين حرکت را به 
بارآوریِ        که  است  ازاين  عبارت توليدکاالئی عامِّ قانون ايم، نموده باز سابقاً همچنانکه

و  حمل  درموردصنعت      قانون   اين يکديگرقراردارند. عکسِ دررابطة آن آفرينیِ وارزش کار 
و  حمل که برای      ای   کار مرده يا زنده       است. هرقدر حجم صادق ديگر نيز مانند موارد نقل
  ١.عکسوبال بيشتراست کار بارآوریِ باشد، ضروراست،کمترمعينی مسافتکاالبه نقل

                                                
وسيلة  به را آن ارزش باالرفتنِ يا محصول شدن گران وی جويدکه می استناد (Say)"سه"قول  به ريکاردوـ ۱

را  دهدکاالئی می ما امکان گويد: "بازرگانی به می سهشمرد.  می بازرگانی ونقل، ازمحاسن مخارجِ حمل
تجارت   کنيم. بنابراين شود حمل می که مصرف گریمحل دي را به آوريم وآن دست که هست به ازجائی

های مختلف،  کاال درمحل دهدکه برحسب تمام تفاوت موجود ميان قيمت دست ما می اين وسيله را به
افزوده      شود: "بسيار خوب، ولی اين ارزش                   در اين مورد متذکّر می      ريکاردو کاال بياَفزائيم." به ارزش

شود  های توليد افزوده می ونقل به هزينه که بدواً مخارج حمل اين طريق شود؟ به کاال داده می چگونه به
گردد.کاال تنها  آن ضميمه می آورد به می دست به ريخته پيش سرماية  به که بازرگان نسبت وسپس سودی

که   جهت  توانند ارزشمندترگردند، يعنی ازآن           شودکه ديگرکاالها می تر می همان جهاتی پرارزش بنابه
آنها مورد استفاده قرار            ونقل   کننده،کار بيشتری درتوليد وحمل           وسيلة مصرف از خريداريشان به پيش 

  شمارآوريم." عنوان يکی از محاسن بازرگانی به گرفته است. شايسته نيست چنين امری را به
″Ricardo, Principles of Pol. Econ.″, 3 rd, ed., London, 1821, p. 309, 310.) 
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واحوال      آنکه اوضاع شرط افزايد، به کاالها می به ونقل حمل که مطلقی مقدار ارزش 
دارد وبا مسافتی       ونقل نسبت معکوس ديگر يکسان بمانند با نيروی بارآورِ صنعت حمل

  گيرد. که بايد پيموده شود در نسبت مستقيم قرار می
ماندن شرايط ديگر،         کسان های باربری، درصورت ي              که هزينه    سهمِ نسبیِ ارزشی    

و  کاال و وزن آن نسبت مستقيم دارد. معذلک اوضاع                       افزايند با حجم       کاال می    به بهای   
انفجار    آنکه جنسی شکستنی، فسادپذير وقابل       احوال تغييرآور بسياراست. مثالً برحسب

کار   کار و وسايل      کمابيش زيادتر ولذا صرف            های   احتياط    آن مستلزم     ونقل   باشد، حمل   
-يوانشناسان و ح آهن بيش از نبات وبيش بيشتری است. دراين مورد خداوندان راه کم

  گفت  توان    می   وار   نمونه دهند. می خرج به انگيز نبوغ های شگفت آفرينی نوع برای شناسان
عمومیِ     اصل   کند و   می   را پر   انگلستان جلدهاکتاب های آهن راه کاالها در بندیِ که طبقه

ها، انواع        گوناگون خواسته        رايش قرار داردکه برای خواصِّ طبيعیِ                    گ  آن برپاية اين         
  درآری مبدل سازد. هائی برای پول صورت بهانه کند وآنها را به عيوبِ باربری پيدا می

ليرةاسترلينگ ارزش         ۱/۱۱که سابقاً هر عدل (بسته صندوقی با اَبعاد معين)  "شيشه
ليرة   ۲های شيشه، فقط      ی و حذف ماليات      های صنعت   داشت، اکنون، درنتيجة پيشرفت             

اند و در      گذشته مانده     های باربری در همان سطحِ باالی               اَرزَد، ولی هزينه     استرلينگ می
که برای     ای   ها باز هم بيشتر هستند. سابقاً شيشه و اقالمِ شيشه              کانال    مورد باربری از راه             

هر  بيرمنگام    ميل از    ۵۰شد، در فاصلة       کاری حمل می       سرب  تن ده شيلينگ خرجِ       ، 
داشت. اکنون بهای باربری تحت بهانة خطرِ شکنندگیِ جنس، سه برابر                          باربری برمی      

پردازد همانا          کند آنکه نمی     که واقعاً شکستگی بروز می          آنگاه    کرده است. ولی         ترقّی  
  ١آهن است."  ادارة راه
جنس   ربری به    های با    که از بابت هزينه         عالوه همين امر که سهم نسبیِ ارزشی             به 

آهن    شود با ارزش خود جنس نسبت معکوس دارد، برای خداوندان راه                                  افزوده می      
                                                

 Royal Commission on Railways″, p. 31, Nr. 630″ـ  ١
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کنند.   بندی   نسبت مستقيمِ ارزشش ماليات         آنکه هر جنس را به        ای است برای       دليل ويژه     
ای از شهادات        شکايات صاحبان صنايع و بازرگانان دربارة اين موضوع، در هر صفحه  

  گفته، منعکس است. مندرج درگزارشِ پيش
ونقل و ارتباطات و همچنين              داری باگسترشِ وسايلِ حمل             سرمايه  توليد   شيوة  

آن ـ هزينة باربری را درمورد هر                   کردن مقياس      وسيلة گردآئیِ باربری ـ يعنی بزرگ       به
يافته    کار اجتماعیِ تجسم       مزبور، بخشتوليد آورد. شيوة  طور جداگانه پائين می کاال به
دهد: نخست با       شود از دو راه افزايش می               کاالها می     ونقل   ای راکه صرف حمل   هيا زند

کاال و سپس با قراردادن بازارهای دور          صورت محصوالت به تبديل اکثريت بزرگی از
  جای بازارِ محلّی. به

کاالئی     ونقل  آنها درمکان، ازراه حمل حرکت واقعیِ کاالها، يعنی درآئیِ گردش به
دهد    ازتوليد را تشکيل می          مستقلّی   ونقل، ازسوئی رشتة حمل . صنعتشود می وفصل حل

جهت ممتاز    گذاریِ بارآور است، ازسوی ديگر ازآن                 ای برای سرمايه ولذا محيط ويژه
کندکه در درون روند دوران و برای                      دهندة روند توليد جِلوِه می         مثابه ادامه که به است

  روند دوران است.
  
  

 بخشِ نخست پايان  
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  مهفتفصل 

  

  مدت واگَرد ـ تعداد واگَرد
  

 
  اضافی] ارزش = ارزش [اضافه

جمع   با حاصل     است  ای، مساوی    سرماية داده تامِّ دورپيمائی شد، زمان چنانکه ديده
ريز    است،که از لحظة پيش        ش زمانی   مدت دوران و مدت توليد آن. اين عبارت از بخ          

  کند. امتدادپيدامی شکل، همان به روندپو ـ سرماية ارزش برگشت تا معين، درشکل سرمايه
داری همواره عبارت از بارورساختنِ ارزشِ                            سرمايه  کنندة توليد       هدف تعيين   

ت صور  ريخته است، اعم از اينکه ارزش مزبور در شکل مستقلّ خويش، يعنی به               پيش
کاالهای     آن درقيمت      ارزشیِ    که شکل نَحوی کاال، به شکل باشد يا به  ريز شده پول، پيش

فقط ذهناً دارای استقالل باشد. در هر دو حالت، اين ارزش ـ سرمايه، طیِّ                   ريخته پيش
داشتنِ ارزش ـ سرماية          گذرد. عينيت      دورپيمائیِ خود، از اَشکال وجودیِ مختلفی می                   

  گردد. شکل شمارپول تشخيص می دار يا به وسيلة دفاتر سرمايه بهمزبور با نفس خود، 
را برداريم، هردو شکل متضمن         P … Pيا شکل  G … Gاعم از اينکه ما شکل 

کرده و بارورگشته            مثابه ارزش ـ سرمايه عمل           ريخته به    اين هستندکه اوالً ارزش پيش             
که با آن روند         شکلی برگشته است    همان   است و ثانياً پس از طیِّ روند خود دوباره به               

و همچنين بازگشت سرمايه           Gريختة     پيش را آغاز نموده بود. بارورگشتنِ ارزشِ                         
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آشکار است. ولی عين          G … Ǵنَحوِ چشمگيری در        همين شکل (شکل پولی)، به        به 
عبارت از حضورِ عناصر           Pدهد. زيرا نقطة عزيمت            همين امر در شکل دوم روی می             

بارورگشتنِ اين         ارزش معين است. شکل مزبور متضمنِ               کاالهائی به       يدی، يعنی   تول  
صورت بدوی در بر دارد، زيرا ارزش                       ) و بازگشت آن را به             Ǵو   Ẃارزش است (       

يابدکه بدواً بدان صورت            ئی را می     ی دوم باز شکل عناصر توليدی           Pريخته، در       پيش 
  ريز شده بود. پيش

باشد تجديد توليد نيز         داری داشته         که "اگر توليد، شکل سرمايه             ايم   سابقاً ديده    
داری روندکار فقط     سرمايهتوليد  طورکه در شيوة دارای همان شکل خواهد بود. همان

تجديد توليد نيـز همچون        همان قسم     رسد، به    نظر می   اَفـزائی به      ای برای ارزش           وسيله  
است،   مثابه سرمايه ريخته به پيشارزشِ  آن تجديدتوليد ای نموده ميشودکه هدف وسيله

  )١()۵۸۸، صفحة ۲۱که خوداَفزاست." (کتاب اول، فصل يعنی همچون ارزشی است
  

،  با جهاتẂ … Ẃ     )  ۳و     G … G    ،۲  (P … P)  ۱گانه  يعنی      اَشکالِ سه  
 ) نمايشگرِ نوگشتنِ روند و        P … Pشوند: شکل دوم (       زيرين از يکديگر تميز داده می          

که شکل يکم فقط امکان وقوع آن را                روند تجديد توليد بِالواقع است، درصورتی                    
آنها از اين جهت با شکل سوم تفاوت دارندکه ارزش ـ                          دهد. ولی هردوی           نشان می   
صورت نقدی باشد وخواه درسيمای عناصرتوليدی تجلّی             ريخته ـ خواه به پيشسرماية 

آنها نيز هست. در        دهد ولذا نقطة بازگشت           می دو را تشکيل       نمايد ـ نقطة عزيمت آن      
G … Ǵ صورت  بازگشت بهǴ شودکه =  نموده میG + g      ند بهوهمان   است. چنانچه ر

درآن     gدهد و     از نو نقطة عزيمت را تشکيل می            Gگذشته تجديد شود، آنگاه          مقياسِ  
ارورگرديده ولذا        سرمايه، ب مثابه به Gکه   ستا دهندة آن شود، ليکن فقط نشان وارد نمی

                                                
] جلد اولِ همين بازنويسی ۸۷۲[صفحة ، ۱۳۵۲جلد اول "سرمايه" ترجمة فارسی، سال ۵۱۵صفحة  ) به ۱(

 مراجعه شود.
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ارزش مزبور ازآن جداگرديده است.                      وجودآورده است، ولی اضافه                ارزشی به     اضافه  
ريخته در قالب عناصر توليد، نقطة             پيش ارزش ـ سرماية       ،   P … Pهمچنين در شکل  

اين شکل متضمن        عزيمت را تشکيل می        ارزش ـ سرمايه است.                  دهد.  بارورگشتن 
دهد، آنگاه همان ارزش ـ سرمايه، باز روندش را در                            هرگاه تجديد توليد ساده روی             

، (که ازلحاظ  Ṕصورت  باشد، درآن گيرد. چنانچه انباشت وقوع يافته  ازسر می Pشکل
که اين       يافته است    ارزش ـ سرمايـة افزايش) ، همچون است Ǵ  =  Ẃمقدار ارزشی  =  

ای با مقدار بزرگتر از سابق               سرمايه  گشايد. ولی با اينکه اکنون ارزش ـ        بار روند را می
ريخته    پيش ارزش ـ سرماية       ند همچنان در شکل پيشين از نو با            کار افتاده است، رو            به 

-پيش مثابه ارزش        ارزش ـ سرمايه روند را به             سوم،     شود. بالعکس در شکل       شروع می   

ديده است،      بارورگر       که ديگر    ای   ارزش ـ سرمايه       کند، بلکه مانند        ريخته آغاز نمی        
ريخته فقط     پيش کاال وجود دارد و ارزش ـ سرماية                    صورت   که به   کلّی  همچون ثروت     

کتاب،    سوم   اخير برای بخش       شود. شکل   دهد، وارد ميدان می    را تشکيل می جزئی ازآن
ها در پيوند با حرکت مجموع سرماية اجتماعی مطرح                    سرمايه   که درآن حرکت تک         

ا شکل مزبور بعکس برای واگرد سرمايه،که همواره      است. ام شد، واجد اهميت خواهد
شود و مستلزم     کاال آغاز می   صورت پول يا در قالب خواه به ارزش ـ سرمايه ريز با پيش

ريختة پيشين برگردد، مورد            زننده باز در شکلِ پيش         که همواره سرماية چرخ         است   آن
ارزش مورد        در تشکيل اضافه   طور عمده تأثير واگرد سرمايه که به استفاده ندارد. آنگاه

شکل اول    های يکم و دوم، توجه معطوف به   گيرد، بايد از ميان دورپيمائی نظر قرار می
آفرينی مطرح باشد بايد شکل دوم را دربرابر     که تأثيرِ واگرد درمحصول گردد وهرگاه
  چشم داشت.

اند،    نداده     تشخيص  یخوب   ها را به     پيمائی  اينکه اقتصاديون اَشکالِ مختلفة دور    نظر به
معموالً شکل   اند.     اين اَشکال را در رابطة با واگرد سرمايه نيز جداگانه بررسی نکرده                              

G … Ǵ  ه قرار میدار را تحت تأثير قرار            گيرد، زيرا اين شکل تک سرمايه          مورد توج
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-صورت شمار    خوردکه پول فقط به         درد محاسبات او حتّا هنگامی هم می    دهد و به می

گذاری     ديگر پاية تحقيق را برمبنای سرمايه  دهد. برخی قطة عزيمت را تشکيل میپول ن
کنند، ولی بدون        دهند وآن را تا برگشتش تعقيب می        در شکل عناصر توليدی قرار می

آورند.     ميان پول، ابداً سخنی به وخواه به کاال صورت رجعت، خواه به آنکه دربارة شکل 
  مثالً چنين:

افتد    می   کار   که سرمايه به  توليد، از زمانی تمام پويندگیِ عنیي "دور اقتصادی...
آغاز    گردد. درکشاورزی فصل بذراَفشانی  آن انجام می که برگشت تاهنگامی

  رود."  شمار می و درو، انجام آن به
  

(S. P. Newman,″Element of Pol. Econ.″, Andower and New York, P. 81.) 
 

  کنند: ) شروع می(شکل سوم Ẃکسانی ديگر با 
ای   صورتی ديدکه در درون دايره                   توان به     "جهان مناسبات توليدی را می             

چرخد و ما ميل داريم آن را دور اقتصادی بناميم. جهان مزبور، آنگاه                                    می 
که ازآنجا       ای   وکار، پس از انجام معامالت پياپیِ خود، از نو نقطه              که کسب 

                    توان آغاز       نموده است. می      عزيمت نموده بازگشت، يک دورکامل را طی
های صندوق،      وسيلة دريافت      دار، به      ای شمردکه سرماية سرمايه          را از نقطه     
استخدام    که وی از نو به        ای است    سوی او بازگشته است. اين نقطه             دوباره به      

ديگرسخن    پردازد يا به         کارگران خويش و به تقسيم معاش ميان آنان می                      
دهد تا معاش خويش را           ر آنها قرار می        صورت دستمزد در اختيا          نيروئی به    

آورد،      دست می   که وی سازندة آنست به  ای آماده تأمين نمايند، ازآنان جنس
کاالی خود و با دريافت مبلغ فروش،                  برد تا با فروشِ بازار می اين اقالم را به

آورده و       دست  گذاریِ خويش را در مدت مورد نظر به                     از نو تمامِ سرمايه        
  دورِ اين سلسله حرکات پايان بخشد." هدرآنجا ب

  

Th. Chalmers, ″On Pol. Econ.″, 2nd ed. Glascow, 1823, P. 85 
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 دار منفرد دررشتة دلخواهی           که يک سرمايه ای ارزش ـ سرمايه اينکه تمامِ محض به
آيد  آغاز خود درمی شکل ، دورپيمائیِ حرکت خود را طی نمود، از نو بهگذارده است 

مثابه ارزش ـ سرمايه، جاودان  آنکه ارزش، به د همان روند را ازسرگيرد. برایتوان و می
زندگیِ      از   منفرد فقط بخشی     آن ضرور است. دورپيمائیِ و بارورگردد تکرارِ روند برای

دهد. در       را تشکيل می      هنگام ازآن        شود ولذا يک       که پيوسته تکرار می        سرمايه است   
آيد، تا از نو سلسلة         صورت پول ـ سرمايه درمی سرمايه باز به،   G … Ǵانتهای هنگام  

که با روند تجديد توليد و بارورشدنش مالزمه دارند ازسر بگذراند.       را هائی تغييرشکل
شودکه شرط    ئی را دارا می   ، سرمايه از نو شکل عناصر توليدی P … Pدر پايان هنگام 

مثابه حرکتی مجزّا،        رپيمائیِ سرمايه، نه به        دهند. دو      دورپيمائی مجدد آن را تشکيل می    
وسيلة   شود. طول اين واگرد به            بلکه همچون روندی اَدواری، واگَرد سرمايه ناميده می         

جمع زمانی،      آيد. اين حاصل   دست می جمع زمان توليد و زمان دوران سرمايه به حاصل
ای را که       بور، اندازة فاصله           دهد. بنابراين مدت مز            مدت واگَرد سرمايه را تشکيل می             

ميان يک هنگام دورپيمائی برای تمام ارزش ـ سرمايه با هنگام متعاقب آن وجود دارد 
ديگرسخن    بودن در روند زيست سرمايه، و يا به                  سان هنگامی    دهد، و بدين  دست می به

يه را   افزائی و روند توليد همان ارزش ـ سرما                     زمان ازسرگيری، تکرار روند ارزش                     
  گيرد. اندازه می

تواند موجب       تک سرمايه می     که درمورد يک          ای   نظر از ماجراهای ويژه             صرف 
ه     شدن يا   طوالنی    ها برحسب     گرديدن زمان واگَرد شود، زمان واگَرد سرمايه                            کوتا

  کاراُفتادنشان متفاوت است. های مختلف به عرصه
آنچنان    است، هم   کار نيروی کاربرد برای مقياس روزانةکار، واحدطبيعی همچنانکه

نيز سال، واحد سنجش طبيعی برای واگَردهای سرماية روندپوياست. پاية طبيعی اين                                
واحد سنجش در اين امر قرار داردکه مهمترين محصوالت زمين در منطقة معتدل،که              

  داری است، محصوالت ساالنه هستند. زادگاه توليد سرمايه
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را عالمت        uبخوانيم و      Uنجش زمان واگَرد،          مثابه واحد س      هرگاه ما سال را به         
آن سرمايه قرار دهيم، آنگاه                را نشانة تعداد واگَردهای               nزمان واگَرد سرماية معين و       

  چنين خواهيم داشت:

n
u

U
  مثالً اگر زمان واگَرد  .u صورت  به سه ماه بالغ شود، درآنn  =3

12  =۴ 
گردد.     بار می     چهار    ديگرسخن   به يا دهد انجام می واگَرد چهار هدبود. سرمايه ساالنهخوا

n     =18ماه باشد، آنگاه           u    =۱۸چنانچه    

12
    =3

عبارت ديگر سرمايه         شود يا به    می  2

3سال فقط    در مدت يک      
کند. هرگاه زمان واگَردش               طی می  زمان واگَرد خودرا              2

طول انجامد، آنگاه زمان واگرد برحسب چند برابر يک سال حساب                              چندين سال به    
  شود. می

که وی در اَثنای         اش عبارت از زمانی است            دار، زمان واگَرد سرمايه       برای سرمايه
بايد سرمايه        نخستين                          اش را پيش       آن  قالب  تا آن را بارور ساخته و در  نمايد  ش ريز 

  بازستاند.
ازآنکه ما تأثيرِ واگَرد را درمورد روند توليد و روند باروری، نزديکتر مورد        پيش

که برای سرمايه از روند              کنيم،   که به دو شکل تازه توجه          بررسی قرار دهيم الزم است  
  گذارد. روی شکل واگَرد آن تأثير می شود و به دوران ناشی می

  
  

▪  
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  مهشتفصل 

  

  رماية استوار و سرماية گَردانس
  
 

 I.  های صوری تفاوت  
  

که جزئی از سرماية ثابت، شکل مصرفیِ معين                درکتاب اول، فصل ششم ديديم             
آنها    که درآفرينش       شود، در برابر محصوالتی           خود را که با آن در روند توليد وارد می

تاه يا درازی، همواره              کند. بنابراين جزِء مزبور، طیِّ دورة کو                    شرکت دارد، حفظ می        
است مثالً درمورد        دهد. چنين   را انجام می همان وظايف نو در روند پيوسته مکررکار از

که ما تحت عنوان        آالت وغيره وخالصه درمورد تمام آنچه                     ها، ماشين    ابنية کارگاه       
دادن     که با ازدست      نسبتی  کنيم. اين جزء از سرماية ثابت، به                 کاسه می   کار يک    وسايل  

نمايد. اين       محصول ارزش منتقل می         کند، به    گم می   زش مصرف خود ارزش مبادله             ار  
که خود درپيدايش      ای توليد به فراورده دهی يا انتقال ارزش ازسوی چنين وسايل ارزش

متوسط   گردد، يعنی ازروی مدت     تعيين می محاسبة ميانگين آن سهيم هستند، ازراه يک 
که   گردد تا هنگامی       ليد در روند توليد وارد می               که وسيلة تو    ای   خدمت آن، از لحظه         

ای از همان نوع         که نمونه    است   شود و ضروری      افتد و اسقاط می       کلّی از استفاده می        به 
  شود. گيری می گردد و يا تجديد شود، اندازه آن جانشين
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فَتزة اين پس صقرار    خاصّ، به     معنای کار به وسايل يعنی ثابت، سرماية جزء از ممي
  زير است:
ريز    توليدی پيش     صورت وسايل   ثابت، يعنی به شکل سرماية جزء از سرمايه به يک
کاربرد تا وقتی          کنند، و اين      که از اين پس مانند عوامل روندکار عمل می                     شده است  

هنگام ورود در روند دارا  ادامه داردکه سيمای مستقلّ مصرفی اين وسايل، آنچنانکه به
آفرين نيز تاآنجاکه خود به             ای آماده، ولذا عوامل محصول            . فراوردهبودند، باقی بماند

کاال ازمحيط       همچون    شوند تا   اند، از روند توليد بيرون رانده می          گرديده فراورده تبديل
ازآنکه وارد         کار هرگز پس      عکس،وسايل     گردند. ولی به        توليد به محيط دوران منتقل           

عهده دارند آنها را در محيط                که به   ای   ند. وظيفه  کن محيط توليد شدند آن را تَرک نمی
که ملزومِ     ريخته دراين شکل       کند. جزئی از ارزش ـ سرماية پيش               مزبور ميخکوب می      

با انجام اين وظيفه ولذا با فرسايشِ                .  شود  تثبيت می  کار در روند است،           وظيفة وسايل    
مت ديگر همچنان    گردد و قس      آنها به محصول منتقل می        کار، قسمتی از ارزش            وسايل  

سان تثبيت    که بدين    ماند. از ارزشی         کار ولذا در روند توليد استوار باقی می                    در وسايل    
شود تاآنجاکه وسيلة کار از حيِّّز انتفاع خارج شده و لذا                        کاسته می   شده است پيوسته   

که از يک سلسله       نيز ارزش خود را در مدت دراز ياکوتاهی ميان تودة محصوالتی                                 
که اين     کرده باشد. ولی تا هنگامی            اند، تقسيم     ای پيوسته مکررکار بيرون آمده             رونده    

مثابه وسيلة کار وارد در عمل است ولذا هنوز ضرورت نداردکه                               بخش از سرمايه به      
گردد، همواره مقداری از ارزش ـ سرماية ثابت               آن نمونة ديگری از همين نوع جانشين

گرديده     که بدواً درآن تثبيت          ديگر از ارزشی        که بخش   ماند، درحالی        درآن پابرجا می    
شود و بنابراين مانند جزئی از ترکيب ذخيرة کاالئی درگردش                            به محصول منتقل می     

کُندتر است، ارزش ـ          آن   که عمرِ وسيلة کار بيشتر و فرسايش          گيرد. هر اندازه          قرار می    
آن    پايداریِ تمام       ماند. ولی درجة          ثابت بيشتر در اين شکل مصرفی استوار می                سرماية

آن همواره با دورة تامِّ خدمتش رابطة معکوس دارد.                            دهی   هرچه باشد، نسبت ارزش          
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ديگری     فرسوده شود و   سال پنج درمدت دارند يکی که ارزش برابر دو ماشينی هرگاه از
در ده سال، آنگاه ماشين اولی درمدت زمان واحد دو برابر ماشين دومی ارزش منتقل          

  کند. می
خوبیِ هريک  است به کار استوارگرديده که در وسايل اين جزء از ارزش ـ سرمايه

ارزش ـ سرمايه در دوران              که تمام     طورکلّی ديديم       کند. ما به از اجزاِء ديگر دوران می
گردش اين       ای سرماية گَردان است. ولی              دائمی قرار دارد ولذا دراين معنی هر سرمايه       

ای است. اوالً جزِء مزبور     کنيم دارای جنبة ويژه نون بررسی میکه ما اک ای جزء سرمايه
  دارد،      که دوران        است   آن   کند، بلکه فقط ارزش           خود دوران نمی           صورت مصرفی     به 

که   ای   آن به فراورده          مرور انتقال ارزش           تکّه، و به     طور تدريجی و تکّه        هم درواقع به   آن
  اش همواره جزئی از ارزش              مام مدت انجام وظيفهکند. در اَثنای ت کاال دوران می چون

توليد    گيردکه خود به       ماند و مستقال در برابرکاالئی قرار می                  آن در خودش استوار می       
سرماية ثابت شکل سرماية         جزء از   که اين است ئی رساند. با چنين ويژگی آن کمک می
ريز    توليد پيش     روند که در یا مادی ديگرسرمايهِ اجزاء همة کند. بالعکس استوار پيدا می
  روند. شمار می آن، سرماية گَردان يا سرماية روان به شده، درمقابل

اند موادکمکی        جمله   شوند. ازآن     توليد عيناً در محصول وارد نمی برخی از وسايل
که   شوند چون ذغالی      مصرف می وسيلة خود آن وسايل کار به که در اَثنای عمل وسايل

کار هستند مانند روشنائی          که فقط مقویِ پيشرفت     کشد، و يا آنهائی میماشين بخار فرو
دهد. محصول،       که جزئی از ارزش محصول را تشکيل می                 آنهاست   و غيره. تنها ارزش    

جهت آنها با سرماية        آورد. ازاين           گردش درمی       آنها را در دوران ويژة خود به                    ارزش    
مصرف   شوند تماماً به     آنها وارد می        که  استوار مشترک هستند. ولی در هر روندکاری                   

های ديگری      وسيلة نمونه    که در هر روند جديدکار همة آنها به  است رسند ولذا الزم می
کاررفت حفظ       اَثنای     را در   مصرفیِ خود نوع تجديدگردند. آنها سيمای مستقلّ از همان

ورت مصرفیِ     ص کاربردآنها هيچ جزئی از ارزش ـ سرمايه به                     کنند. بنابراين ضمن       نمی 
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که جزِء  گردد. اين واقعيت آنها تثبيت نمی ماند و در شکل طبيعیِ گذشتة آنها باقی نمی
شود، بلکه فقط برحسب ارزش خود مانند     موادکمکیِ مزبور جسماً وارد محصول نمی

که با واقعيت پيشين         گردد، و نيز اين امر            جزِء ارزشی، در ارزش محصول داخل می                    
که وظيفة مواد مزبور صرفاً در محيط توليد استقرار يافته،          عر برآنستارتباط دارد و مش
داشتنِ سرماية      که (درعين مشتَبه       را اشتباهاً برآن داشته است     )١(مزیار اقتصاديونی مانند

  استوار و سرماية ثابت)، مقولة استوار را بر اين جزء اطالق نمايند.
شود، ازقبيل مواد خام وغيره،                می توليدکه جسماً وارد محصول             جزئی از وسايل      

مثابه وسيلة تمتّع در مصرف         تواند به     آيدکه ازآن پس می          هائی درمی      شکل راه به     ازاين    
معنای اخصّ، حاملينِ مادیِ سرماية استوار، فقط                      کار به    انفرادی واردگردد. وسايل                 

زيرا    توانند در مصرف انفرادی واردگردند،                      شوند و نمی   صورت بارآور مصرف می به
شوند   کنند داخل نمی      کمک می   ايجادآن      که خود به   آنها در محصول يا ارزش مصرفی

کامل حفظ     و بالعکس در برابر محصول، سيمای مستقلّ خود را تا لحظة فرسودگیِ                         
  روند. نتيجة سودمندی          شمار می   ونقل در اين مورد استثنائی به               کنند. وسايل حمل      می 

ة بارآور خود، ولذا درحين حضور در محيط توليد                        که وسايل مزبور طیِّ انجام وظيف             
شود، مانند      آورند، فوراً وارد در مصرف انفرادی می وجود می صورت تغيير محل، به به

طورکه درمورد وسايل             مصرف فردیِ مسافر. در اينجا مسافر قيمت استفاده را، همان                         
ورد صنعت شيميائی،    که مثالً درم      پردازد. سابقاً ديديم           کند، می   مصرفی ديگر عمل می

کار،    مواد خام و موادکمکی در يکديگر تداخل دارند. چنين است نيز درمورد وسايل        
کار   که برای بِهسازی زمين به      ازموادی موادکمکی وموادخام. مثالً درکشاورزی قسمتی

گردد. از سوی ديگر            آفرين، در فراوردة نباتی وارد می                      رود مانند عامل محصول           می 
                                                

 )۱ (  Ramsay, Sir George   اقتصاد     نمايندگان      از آخرين       يکی  که   انگليسی   اقتصاددان        دربارة اين          ـ
همين بازنويسی] جلد اول سرمايه               ۲۷۹[صفحة   ۱۷۸ت به زيرنويس صفحة      اس  کالسيک بورژوائی        

 ترجمة فارسی مراجعه شود.
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شود. بنابراين جزئی ازآنها               سال، تقسيم می     ۵ـ  ۴مدت درازی، مثالً            ن مواد به    تأثير اي    
کند   محصول منتقل می     خودرا به       حال ارزش گردد ولذا درعين جسماً وارد محصول می

کند.   گذشته ارزش خودرا تثبيت می      شکل مصرفیِ که جزِء ديگری ازآن نيز به درحالی
خود   کند و بنابراين شکل سرماية استوار به              پيدا می    مثابه وسيلة توليد دوام           اين جزء به     

کار، سرماية استوار است، ولی چنانچه خورده                     مثابه حيوان      گيرد. يک ورزاو، به             می 
کند و بنابراين همچون سرماية استوار نيز                 شود، آنگاه ديگر مانند وسيلة کار عمل نمی 

  شود. تلقّی نمی
کاررفته در وسايل توليد، خصلت                به قسمتی از ارزش ـ سرماية            که به   تخصيصی 

کند، منحصراً در شيوة ويژة دوران اين ارزش قرار دارد. اين                                    سرماية استوار عطا می       
سازد   محصول منتقل می     که وسيلةکار ارزش خودرا به شيوة ويژة دوران از طرز خاصّی

در اَثنای      شودکه وسيلة کار      ناشی می    عبارت ديگر از روِشی           گيرد، يا به      سرچشمه می  
کند. و اين شيوة ويژه، خود نيز از                 آفرين، اتّخاذ می          مثابه عامل ارزش          روند توليد، به       

  گيرد. کنند، سرچشمه می کار در روندکار عمل می که وسايل نَحوِة خاصّی
که از يک روندکار مانند محصول            که همان ارزش مصرفی اين نکته دانسته است

که   ای   شود. فقط وظيفه      توليد وارد می        مثابه وسايل     کار به     يگر آيد در روند د         بيرون می    
صورت سرماية      را به      شودآن  يک محصول در روند توليد محول می مثابه وسيلةکار به به

آيد    که محصول مزبور تازه از روند بيرون می                      عکس هنگامی    آورد. به        استوار درمی      
ساز،   مثابه فراورده ياکاالی ماشين          ين، بهوجه سرماية استوار نيست. مثالً يک ماش هيچ به
صورت سرماية استوار         ية وی تعلّق دارد. تنها هنگامی ماشين مزبور به                    ـ سرما   کاال   به 

  کار انداخته شود. نَحوِ بارآور به دارِ خريدار به آيدکه در دست سرمايه درمی
ریِ  شوند،آنگاه درجة استوا واحوال ديگر يکسان فرض که همة اوضاع درصورتی

-ـ سرماية تثبيت     تفاوت ميان ارزشِ کند. درواقع بزرگی آن نمو می ديرپائیِ وسيلةکار با

محصول   روندهای مکررِکار به            که در    کار و جزئی از اين مقدار ارزشی شده در وسايل
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تر انجام    آهسته دهی که اين ارزش همين ديرپائی است. هر اندازه شود، وابسته به داده می
پذيرد ـ سرماية       دهی وسيلةکار در هر تکرار همان روندکار وقوع می                         رزش   شود ـ و ا   

که طی    ای   کاررفته در روند توليد و سرمايه  تفاوت ميان سرماية به استوار بزرگتراست و
رفت، عمرِ وسيلة        اينکه تفاوت مزبور ازبين             محض  شود بيشتر است. به      آن مصرف می     

کرده است.    دادن ارزش مصرف، ارزش خود را نيز گُم پايان رسيده و با ازدست کار به
وسيلةکار، مانند هر يک از           اينکه    نظر به  ارزشِ پربودن وسيلةکار متوقّف شده است.                  

مرورکه با ارزش مصرف خود ارزش از دست                         حاملين مادی سرماية ثابت، فقط به              
ف آن   که هرقدر ارزش مصر           است  کند، روشن     دهد، ارزش به محصول منتقل می              می 

که   تر باشد مدتی     که عمرش در روند توليد طوالنی               نابودی رود و هر اندازه تر به آهسته
  ماند درازتر است. آن استوار می  ارزش ـ سرماية ثابت در درون

معنای اخصّ نيست، ازقبيل موادکمکی،                هرگاه يک وسيلة توليدکه وسيلةکار به   
دهی ولذا از جهت شيوة گردش              لحاظ ارزش      ساخته وغيره، از        مواد خام، فراوردة نيم              

صورت حامل      کند، آنگاه چنين وسيلة توليد نيز به             کار عمل    ارزش خود مانند وسايل           
که برای     ای   گفته   آيد. آن موادّ پيش           آن درمی       مادیِ سرماية استوار و شکل وجودیِ               

ئی   ميائی روند دارای چنين وضعی هستند، زيرا ترکيبات شي                      کار می    بِهسازی زمين به       
گيرد.    افزايندکه تأثيرآنها چندين دورة توليدی يا چندين سال را در بر می                               زمين می    به 

صورت   دراين مورد يک جزء از ارزش درکنار محصول با سيمای مستقلِّ خود يا به                                
که جزِء ديگر ارزشی وارد              دهـد، درحالی        سرماية استوار به زندگیِ خويش ادامه می                 

تنها يک جزِء     گردش درآمده است. درمورد مذکور نه                   آن به در محصول شده ولذا با
که  ای شود، بلکه ارزش مصرف، يعنی ماده ارزشیِ سرماية استوار به محصول منتقل می

  گردد.   کند، نيز به محصول منتقل می درآن اين جزِء ارزشی زندگی می
وار و   ساختن مقوالت سرماية است        قطع نظر از خطای عمده،که عبارت از مخلوط           

که تاکنون درمورد تعريف مفاهيم نزد                  گَردان با سرماية ثابت و متغير است، ابهامی                  
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  اقتصاديون وجود دارد بر پاية نکات زيرين قرارگرفته است:
-کار ازلحاظ جسمانی دارا هستند، مثالً بگوئيم غير                    خواصِّ معينی را که وسايل         

کنند.   ستقيمِ سرماية استوار بدل می        های م    يک خانه را، به ويژگی           بودن فيزيکیِ      منقول  
توليد،که      آسانی ثابت نمودکه ديگر وسايل           توان به البته پس از چنين نظری همواره می

آيند، دارای خواصِّ متضادی هستند، چنانکه مثالً                       شمار می   خود نيز سرماية استوار به          
  عنوان نمونه ذکر نمود. کشتی را به بودن طبيعیِ يک شود منقول می

شود با    ناشی می    ديگرسخن، شکل اقتصادی مشخّصی را که ازگردش ارزش                       به 
خود اصالً     خودیِ    که به   گوئی اشياء     که  کنند، آنچنان      خاصيت واقعیِ شیء مخلوط می         

گردند،     حالت می     سرمايه نيستند بلکه فقط درمناسبات اجتماعیِ مشخّصی دارای چنين 
هم در شکل معينی مانند ثابت وگردان. ما                  ، آن   باشند   توانند بنفسه و بالطبع سرمايه          می 

نظر ازآنکه در چه شرايط            که در هر روندکار، صرف            درکتاب اول فصل پنجم ديديم      
گردند. ليکن       کار تقسيم می     کار و محمول وسايل توليد به گذرد، وسايل ئی می اجتماعی
شوند و   سرمايه می     هب   که اين هر دو مبدل         است  داری      سرمايه    درون شيوة توليد     فقط در

آيند.    صورت "سرماية بارآور" درمی                درواقع آنچنانکه در بخش پيشين تعريف شد به                
کارکه از طبيعت          که تفاوت ميان وسيلة کار و محمول               سبب اين شيوة توليد است        به 

شودکه عبارت از سرماية استوار و               ای منعکس می     خيزد، در شکل تازه          روندکار برمی 
مثابه وسيلةکار عمل        به  که  شيئی که  ن است. فقط درچنين شيوة توليداست   گردا سرماية

خود بتواند        مادیِ چنانچه شیِء مزبور برحسب خواصِّ گردد. استوار می سرماية کند می
که در وظيفة آن        تفاوتی    درد ديگری نيز غير از وسيلةکاربودن بخورد، آنگاه بنا به                             به 

کار سرماية      مثابه حيوان      رآن خواهد بود. دام به              گردد سرماية استوار يا غي            حاصل می  
صورت محصول در       به  که سرانجام     کودده، مادة خام است             استوار است، ولی همچون         

  شود، ولذا سرماية استوار نيست، بلکه سرماية گردان است. دوران وارد می
 که با   کار مکرری      اگرچه تثبيت سادة درازمدت يک وسيلة توليد در روندهای                          
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دهند    می  يکديگر درپيوند هستند و استمرار دارند ولذا دورة واحدی ازتوليد را تشکيل        
گيرند ـ    می   بر   است در    الزم    ساختن محصول    آماده     راکه برای       توليدی مجموعِ زمان ـ يعنی

دار    کمابيش طوالنی ازجانب سرمايه             ريخت   کامالً مانند سرماية استوار، مستلزم پيش               
کند. مثالً بذر سرماية استوار            را تبديل به سرماية استوار نمی             است، ولی سرماية وی          

که تقريباً برای مدت يک سال در روند توليد تثبيت                   نيست بلکه فقط مادة خامی است
کند، در روند توليد           مثابه سرماية مولّد عمل می         که  به   شده است. هر سرمايه، تا زمانی           

مل سرماية مولّد، اعم از هر سيمای مادی، هر                   تثبيت شده است، ولذا درموردکلّية عوا      
که دارا باشد، نيز چنين وضعی وجود دارد. حاال چنانچه                    گردش ارزشی وظيفه و شيوة

مقتضای هدف سودمند موردنظر، اين استواربودن، مدت        برحسب نوع روند توليد يا به
ماية استوار وگردان           وجه در مسئلة تفاوت ميان سر            هيچ  تری بپايد، به        درازتر ياکوتاه          

  ١کند. تأثيری نمی
محض   کارآن وسايل نيز هست، به    کارکه متضمن شرايط عمومیِ جزئی از وسايل

که برای     ديگرسخن هنگامی     شوند و به    مثابه وسيلة کار در روند توليد وارد می           اينکه به 
وند يا از   ش آالت در يک محلّ نصب می گردند، يا مانند ماشين وظيفة بارآور آماده می

های   گردند، ازقبيل بِهسازی             پيش در همين شکل ثابت و پيوسته به محل، توليد می                 
ها وغيره. دراين مورد پيوستگیِ                آهن   ها، راه      های بلند،کانال        زمين، ابنية کارخانه،کوره 

حال وابسته به        کند، درعين آن عمل می  که در درون مستمر وسيلة کار به روند توليدی
کاری پيوسته ازلحاظ        است وسيلة است. ازسوی ديگر ممکن  آن دی ملموسشيوة وجو

کند و با اين وجود دائماً در رونـد توليد حضور                         جسمانی تغيير محل دهـد، حرکت          

                                                
چنين اظهار نظـر  )۱ـ۱(لورنز اشتاينکه آقای   سبب دشواری تعريف سرمايـة استوار وگردان است ـ به۱

  منظور تسهيل بيان است. گويا تشخيص ميان اين دو مفهوم صرفاً به کندکه می
آلمانی، استاد فلسفه وحقوق دردانشگاه  دان واقتصاددان )ـ مورخ، حقوق۱۸۹۰ـ۱۸۱۵( Lorenz von Stein) ۱ـ۱(

 .کيلشهرِ 
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کار وغيره. پس نه سکون است،که در يک    داشته باشد، مانند لوکوموتيف،کشتی، دام
است،که درمورد ديگر،    حرکت نه ودهد  وسيلةکار می مورد، خصلت سرماية استوار به

توليد درمحلّی نصب        امرکه وسايل       دارد. معذلک اين    آن ارزانی می چنين خصلتی را به
جزء ازسرماية        شودکه اين آنها در زمين فرورفته است، موجب می اند و ريشه و پِیِ شده

خارج     ن به  توا   ای ايفا نمايد. وسايل مزبور را نمی                 ها نقش ويژه      استوار در اقتصاد ملّت         
اسناد مالکيت    گردش درآورد.  کاال به مثابه  شود آنها را در بازار جهانی به فرستاد و نمی

گردند و     دست شوند، خريدوفروش            به  توانند دست      نسبت به اين سرماية استوار می            
که اين اسناد مالکيت در          طور ذهنی دوران داشته باشند. حتّا ممکن است                  سان به   بدين  

  جاشدن اشخاصی    گردش درآيند. ولی با جابه                سهام به   شکل خارج مثالً به      بازارهای       
شوند تغييری در نسبت ميان بخش پابرجا و از                  که مالک اين قبيل سرماية استوار می             

  )١(آيد. وجود نمی کشور و بخش جنبندة آن به لحاظ مادی استوار ثروت يک
  

ئی   شود. جزِء ارزشی        ای می    ژه دوران ويژة سرماية استوار موجب بروز واگرد وي                 
دهد، مانند       وسيلة فرسايش از دست می         که سرماية استوار در شکل طبيعیِ خود به               را  

پول   کند. محصول، در اثر دوران خود، ازکاال به                        جزِء ارزشیِ محصول دوران پيدا می
دوران     که بامحصول      امر نيز درمورد جزِء ارزشیِ وسيلةکاری      شود ولذا همين  مبدل می

بریِ خود را در         که وسيلةکار صفَت ارزش    همان نسبتی دهد، و درواقع به يافته روی می
صورت پول از روند دوران بيرون          آن قطره قطره به دهد، ارزش روند توليد ازدست می

آورد. بهری از ارزش               دست می   ای به    آن اينک وجود دوگانه         چکد. بنابراين ارزش می
ماند و    آن و وابسته به روند توليد است، باقی می          ه به شکل مصرفی يا طبيعیِکه چسبيد 

شود. درجريان عملکرد، جزِء ارزشیِ                  صورت پول ازآن شکل جدا می             جزِء ديگر به     
که جزِء    کند درحالی      وسيلةکارکه درشکل طبيعی وجود دارد، پيوسته فروکش می                       

                                                
 .  IIنوشتة شمارة  ـ از اين پس دست IVنوشتة شمارة  ) تا اينجا دست۱(
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يابد، تاآنجاکه سرانجام       می افزايش است پيوسته صورت پول درآمده که به ارزشی ديگر
آن از جسدش جداگشته در پول مستحيل                 رسد و تمام ارزش         سر می  عمرِ وسيلةکار به     

که ويژگیِ اين عنصر سرماية بارآور درمورد واگَرد نمودار                                اينجاست   گردد. هم      می 
م پای استحالة کاال، که ارزش برآنست، انجا                      پول پابه      آن به    گردد. تبديلِ ارزش            می 
شکل مصرفی از تجديد استحالة کاال به              آن از صورت پول به           شود. ولی بازگشت        می 

گردد و بالعکس به دورة تجديدتوليد ويژة خود                        ساير عناصر توليدی خود جدا می           
گرددکه عمرِ وسيلة کار پايان يافته و بايد                     شود، يعنی منوط به زمانی می            وابسته می    

که فرضاً    شود. مثالً اگر مدت خدمت ماشينی            آن    نمونة ديگری از همان نوع جانشين              
که برای     ليرة استرلينگ ارزش دارد ده سال باشد، آنگاه زمان واگَرد ارزشی                                 ۱۰۰۰۰

گشتنِ اين مدت تجديد          ريز شده است ده سال خواهد بود. پيش از سپری                     آن پيش    
دهد.    امه می   عمل اد    خود به    ماشينِ مزبور ضرورت ندارد، زيرا همچنان درشکل طبيعیِ           

توليد آنها خدمت         که مستمراً به کاالهائی مثابه جزِء ارزشیِ دراين اثناء ارزش ماشين، به
ای   شود تا لحظه    سان تدريجاً به پول بدل می            خُرده دوران دارد و بدين                 کند، خُرده      می 

ديگری     ينصورت ماش  گردد و از نو به پول بدل آن به که سرانجام در پايان ده سال تمامِ 
استحاله يابد، ولذا واگَرد خويش را انجام دهد. تا سررسيد اين زمان بازتوليد، ارزش                             

  شود. صورت ذخيره ـ ماية نقدی انباشته می آن تدريجاً به 
شکل  سرماية بارآور، مرکّب ازعناصر سرماية ثابت موجود به     ازبقية عواملِ قسمتی

که برای     عبارت از سرماية متغير است          موادکمکی و مواد خام است و قسمت ديگر                  
  شود. کار خرج می نيروی

افزائی (کتاب اول، فصل پنجم)، نشان دادکه اجزاِء                              تحليلِ روندکار و ارزش            
کامالً    زا، روشِ       آفرين و چه همچون عواملِ ارزش                 مثابه عناصرِ محصول      مزبور چه به     

 مواد خام      از موادکمکی و        که مرکّب    متفاوتی دارند. ارزش آن جزء از سرماية ثابت                        
کار است ـ دوباره در            که عبارت از وسايل          است ـ عيناً مانند جزِء ديگرِ سرماية ثابت             
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کار   که نيروی     شود، درحالی       يافته ظاهر می      مثابه ارزش انتقال           ش محصول، فقط به      ارز   
، توسط روندکار، به                        ديگرسخن،   کند يا به    محصول اضافه می       معادل ارزشیِ خود را

نمايد. عالوه بر اين، قسمتی از موادکمکی، ذغال                       ارزشِ خود را واقعاً از نو توليد می                
آنکه جسماً وارد          شود بدون     کار مصرف می       گاز روشنائی وغيره در روند                 سوخت،  
شود  که جزِء ديگری از اين مواد جسماً در محصول داخل می           گردد، درحالی محصول

ها ازلحاظ دوران و            دهد. معذلک همة اين تفاوت            یآن را تشکيل م  و مصالح جوهریِ
کال   اهميت هستند. تاآنجاکه موادکمکی و مواد خام                    بالنتيجه از جهت شيوة واگَرد بی   

سازند.    محصول منتقل می     شوند، تمامِ ارزشِ خودرا به       مصرف می درآفرينش محصول
شود و   پول مبدل می      ند، به  ک  همراه محصول دوران می             بنابراين تمام آن ارزش نيز به                

گردد. واگَرد آن مانند واگَرد                   کاال بدل می      دوباره از صورت پول به عوامل توليدیِ                    
  نَحوی   گذرد به     شود بلکه پيوسته از تمامِ اَشکالِ دورپيمائی می           سرماية استوار قطع نمی

  شوند. که اين عوامل سرماية بارآور مستمراً در صورت طبيعیِ خود تجديد می
سرماية بارآور راجع است            آن بخشی از     سرماية متغير، يعنی بهاما آنچه مربوط به 

کار برای مدت        قرار است: نيروی         افتد مطلب ازاين        جريان می     کار به    که در قبالِ نيروی       
دار اين نيرو را خريد وآن را در درون                    آنکه سرمايه محض شود. به معينی خريداری می

دهد    جاداد، نيروی مزبور يکی از اجزاِء ترکيبیِ سرماية وی را تشکيل می                             روند توليد
کار هر روز در اَثنای يک فاصلة زمانی                   ست. نيروی    ا  که درواقع همان بخشِ متغيرآن             

تنها تمام ارزش روزانة خود بلکه يک ضميمة اضافه                      کند و در اين فاصله نه           عمل می  
افزايد. پس از         کنيم، به محصول می       ف نظر می   ارزش نيز که ما دراينجا فعالً ازآن صر         

انجام    کار،که مثالً برای يک هفته خريداری شده است، عمل خود را به                            آنکه نيروی     
های متعارف تجديدگردد. معادلِ            که خريد آن دائماً برحسب مهلت رساند، الزم است

ه دوران      شود و همرا     که در اَثنای عملکرد به محصول افزوده می                     کار   ارزشیِ نيروی       
کار مبدل     گردد، بايد پيوسته مجدداً از صورت پول به نيروی       محصول به پول مبدل می
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کند، يعنی اگر نخواسته          ديگرسخن پيوسته اَشکال دورپيمائیِ خود را طی                  شود، يا به    
  کار بايد واگَرد داشته باشد. گردد نيروی باشيم دورپيمائیِ مستمرِّ توليد قطع

است، تماماً      ريز شده    کار پيش ارزشیِ سرماية بارآورکه درنيروی جزء آن بنابراين 
پوشيم)،    ارزش چشم می گردد (دراينجا نيز يک بار ديگر از اضافه درمحصول وارد می

کند و از راه اين نوسازیِ              آن هر دو استحالة متعلّق به عرصة دوران را طی می                      همراه   
آفرينی، ميان       ند. پس هرقدر، ازلحاظ ارزش        ما دائمی همواره درآغوشِ روند توليد می

که سرماية استوار نيستند تفاوت وجود                کار وآن عواملِ متشکلّة سرماية ثابت                نيروی   
خالف سرماية استوار، مشترک            آنها، به     داشته باشد، اين شيوة واگرد ارزششان بين                    

هندة  د  که اين اجزاِء تشکيل          است. با اين خصلت مشترک خود ازلحاظ واگرد است                     
توليدی غير از        کار و وسايل      که بابت نيروی        آن اجزاِء ارزشی             سرماية بارآور ـ يعنی         

اند درمقابل سرماية استوار، همچون سرماية گَردان، روان يا                              سرماية استوار خرج شده
  گيرند. سيال قرار می

کارگر     کار به    دار بابت استفاده از نيروی               که سرمايه    چنانکه قبالً ديده شد، پولی          
کارگر    معادل عام برای وسايل معيشت ضروریِ از شکل پردازد درواقع فقط عبارت  می

اوست.     است. دراين معنی، سرماية متغير ازلحاظ جوهر مادی عبارت از وسايل زندگیِ
پردازيم، مسئلة شکل مطرح است و بس. آنچه                   بررسیِ واگَرد می         که به      ولی اکنون     

کار است     بلکه خود نيروی       کارگر نيست،      کند وسايل معيشت   دار خريداری می سرمايه
کارگر     دهد وسايل زندگیِ         خرد. آنچه بخشِ متغيرِ سرماية وی را تشکيل می                  که می  

مصرف    نَحوِ بارآور در روندکار     دار به اوست.آنچه سرمايه کار فعال نيست، بلکه نيروی
که پولِ    . اين خودکارگر است         کارگر    کار است، نه وسايل معيشت     کند خود نيروی می

نيروی    زند تا آنها را از نو به      زخم وسايل زندگی می کارش را به دريافتی در ازاِء نيروی
دار    که مثالً وقتی سرمايه   است امرکامالً چنان اين دارد، و کرده خودرا زنده نگاه کار بدل 

معيشت   تهية وسايل     صرف است    راکه در ازاِء پول فروخته       کاالئی ارزش جزئی از اضافه
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کاالی وی را خريدارش با وسايل زندگی             گويا شودکه کند،گفته نمی برای خويش می
صورت وسايل      است. حتّا در روزگار ما اگر جزئی از دستمزدکارگر به پرداخت نموده

رود.     شمار می   شکل جنسی، پرداخت شود، اين خود يک معاملة ثانَوی به                      زندگی، به     
کند   آن موافقت می       فروشد و ضمن    کارش را در برابرِ بهای مشخّصی می کارگر نيروی

صورت وسايل زندگی دريافت دارد. اين امر تنها شکل                         که جزئی از اين قيمت را به            
کارش،     فروشد، يعنی نيروی        که واقعاً می      دهد ولی درآن چيزی            پرداخت را تغيير می         

دار    کارگر و سرمايه       که ديگر ميان    است شود. اين يک معاملة دومی تغييری حاصل نمی
دار همچون فروشندة کاال            مثابه خريدارکاال و سرمايه             کارگر به     گذرد، بلکه بينِ        نمی 

کارش)،      که در معاملة نخستين،کارگر، فروشندة کاال (نيروی                     گيرد، درحالی انجام می
ديگری     کاالی   دار    المثَل سرمايه     که اگر فی   است است.کامالً آنچنان دار خريدار وسرمايه

فروشد    گدازی می      کارخانة آهن       که به  جای ماشينی کاالی خودکند و مثالً به را جانشينِ
که درمورد سرماية           کارگر نيست     آهن دريافت دارد. بنابراين وسايل معيشت                     مقداری    

آورد. و همچنين نيروی    دست می کننده در برابرِ سرماية استوار به گَردان خصلت تعيين
دارای چنين خاصيتی نيست، بلکه آن جزِء ارزشیِ سرماية بارآورکه بابت        کارِ وی نيز 

وسيلة شکلِ واگَرد خود اين خصلت را مشترکاً به برخی   کار خرج شده است به نيروی
  کند. از عناصرِ بخشِ ثابت سرمايه، برخالف اجزاِء ديگرآن تفويض می

ريز    ـ فقط برای زمانی پيش         توليد   کار و وسايل      ارزشِ سرماية گَردان ـ در نيروی                
که   گردد، مقياسی      آن محصول، برحسب مقياس توليد آماده می          که در اَثنای شده است

گشته است. اين ارزش تماماً در محصول وارد                      خود بنا بر حجمِ سرماية استوار معين            
 تواند    می   و   کند  بازگشت می      طورکامل   به دوران محصول، از فروشِ وسيلة به ولذا شود می

گَردان سرمايه درآن هستی              که بخشِ   توليدی    کار و وسايل      ريزگردد. نيروی          از نو پيش    
-شوندکه برای ايجاد وفروش محصول تمام               کشيده می حد از دوران بيرون دارد، تا آن

وسيلة استحالة مجدد از شکل پول   آنها بايد از راه بازخريد، به ساخته ضرور است، ولی 
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جا از    که يک   گَردان     اً جبران و تجديد شوند. مقدار عواملِ بخشِ                به عوامل توليد، دائم   
که بايد آنها را از          شودکمتر از سرماية استوار است، ولی دفعاتی              کشيده می بازار بيرون

شود در    آنها گذارده می           که بابت    ای   کشيد ضرورتاً بيشتر است و سرمايه           بازار بيرون        
جريان مستمر محصول       ازراه       نوسازی دائمی       اين  گردد.    تری تجديد می کوتاه های مدت

آورد. سرانجام، اجزاِء مزبور                  گردش درمی       آنها را به      شودکه مجموعِ ارزش         انجام می    
کنند، بلکه اين        تنها با ارزش خود طی می              مستمراً تمام دورپيمائیِ استحاالت را نه                  

کاال  ته از صورتدهند، آنها پيوس دورپيمائی را در شکل جسمانیِ خويش نيز انجام می
  گردند. کاال مبدل می به عواملِ توليد همان

افزايد      ارزش می      کار همراه با ارزشِ ويژة خود، همواره به محصول اضافه                       نيروی
وسيلة   ارزشِ مزبور نيز همچنان پيوسته به              اُجرت است. بنابراين اضافه            کارِ بی   که تجسمِ

پول مبدل     يگر عناصر ارزشی محصول به         گيرد و مانند د        محصول در دوران قرار می               
ارزشی  رود و نه از اضافه ـ سرمايه می از واگَرد ارزش که بدواً سخن اکنون شود. ولی می

  شود. آن در واگرد شرکت دارد، موقّتاً از بحث درآن باره صرف نظر می همراه که به 
  آيد: دست می ازآنچه تاکنون سخن رفته است نکات زيرين به

۱.    تعاريف                             مربوط به اَشکالِ سرماية استوار و سرماية گَـردان، تنها از واگَـرد
گيرندکه در روند          سرچشمه می    مختلف ارزش ـ سرمايه يا سرماية بارآوری      

های   نوبة خود، از شيوه         کار افتاده است. اين تفاوت در واگرد نيز به              توليد به
بارآور ارزش خود را به                 دهندة سرماية       آن اجزاِء تشکيل          که طبق    مختلفی 

آنها درتوليد       گردد، ولی از شرکت متفاوت کند ناشی می محصول منتقل می
گيرد.    افزائی سرچشمه نمی       يا نقشِ ويژةآنها در روند ارزش    ـ محصول ارزش

که طبق    های مختلفی    محصول ـ ولذا نيز شيوه    دهی به سرانجام، تفاوت ارزش
وسيلة استحاالت     آيد و به     گردش درمی   به آن ارزش مزبور ازطريق محصول 

گردد ـ ازاختالف درپيکرهای               تجديد می خويش بدویِ طبيعیِ صورت آن، به
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کند، و    آنها سرماية بارآور زيست می               شودکه در قالب         ئی ناشی می    مادی   
شود درحالی       جزئی ازآن طیِّ آفرينش هر يک محصول تماماً مصرف می                     

گردد. بنابراين تنها سرماية بارآور است             آب می که جزءِِ ديگر فقط تدريجاً 
صورت استوار وگَردان تفکيک شود. بالعکس چنين تضادی     تواند به که می 

يه و پول ـ     ـ سرما   کاال   درمورد دو شيوة ديگر زيست سرماية صنعتی، يعنی                  
مثابه تضاد دربرابرِ سرماية          سرمايه، وجود ندارد، و هيچکدام از اين دو نيز به

گيرند. اين تضاد فقط در مورد خود سرماية بارآور و در                            رآور قرار نمی         با 
توانند هرقدر       ـ سرمايه می     ـ سرمايه وکاال       پول  درون آن وجود دارد و بس.                

ترگردند،    است سيال ممکن کار افتند وهرچه آنها باشد مانند سرمايه به دلخواه
توانند در      بارآور شدند می       سرماية   ازآنکه تبديل به جزِء سيال            ولی تنها پس    

تضاد با سرماية استوار، سرماية گَردان شوند. ولی چنانکه خواهيم ديد،                                 
گفتة سرمايه متعلّق به محيط دوران هستند، از          همين امرکه هردو شکل پيش

دو   که آن    کشانده است     گمراهی    اين   اقتصاديون را به    بعد به آدام اسميتزمان 
بارآور، تحت مقولة سرماية گَردان، در يک جوال                        را با جزِء سيال سرماية         

شمار  دو در تضاد با سرماية بارآور،گَردان ـ سرمايه به                          بريزند. درواقع آن            
گيرد   که درتضاد با سرماية استوار قرار می                  روند، ولی سرماية گَردانی               می 

 نيستند.

-ست، واگَرد     ا  الزم   آن برای که واگَرد جزِء استوارِسرمايه، ولذا زمان واگَردی .۲

که سرماية     گيرد. درهمان مدتی های چندی ازجزِءگَردان سرمايه را دربر می
کند، سرماية گَردان چندين بار واگَرد دارد. يک                    استوار يک بار واگَرد می

جزِء ارزشیِ سرماية بارآور فقط هنگامی شکل معرف سرماية استوار را                             
که درآن       ئی  در فاصلة زمانی        آن    آورد،که وسيلة توليد حامل              می   دست  به 

شود،   کاال از روند توليد بيرون رانده می                   مثابه   آماده شده است و به         محصول  
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آن بايد در شکل مصرفیِ پايدار              تماماً ازکار نياُفتاده باشد. قسمتی از ارزش                    
وسيلة محصول    که قسمت ديگرآن به         گذشته محبوس باقی بماند، درحالی             

زمان تمامِ      گردشِ هم     عکس موجبِ    که به   فتد، دورانیا دوران می شده به تمام
 گردد. اجزاِء متشکّلة سرماية گَردان می

آن جزِء ارزشی از سرماية بارآورکه در سرماية استوارگذارده شده است،                                   .۳
که سرماية     توليدی    يکباره و برای تمامِ مدت عملکردآن قسمت از وسايل                       

ده است. بنابراين ارزشِ مزبور را                 ريزگردي      دهند، پيش     استوار را تشکيل می       
وسيلة   تکّه و به    دوران ريخته است ولی فقط آن را تکّه     دار يکباره در  سرمايه
افزايد،      کاال می    خُرده به     که سرماية استوار خُرده          ئی  يابیِ اجزاِء ارزشی          سامان  

که درآن، بخشی         توليدی    ستاند. ازسوی ديگر، خود وسايل              از دوران بازمی          
اند تا     کشيده شده    شود، يکباره از دوران بيرون                 ية بارآور تثبيت می         از سرما   

عمر خود در روند توليد جايگزين شوند، ولی وسايل مزبور               برای تمامِ طول
نوع جانشين      ای ازهمان      های تازه اين ندارندکه نمونه مدت نيازی به طیِّ همين

 دراز ياکوتاهی            توليدنيستند. اين وساي    تجديد آنهاگردد، نيازمند تل طیِّ مد
شوند ادامه       دوران ريخته می    درون  که به تشريک مساعی درايجادکاالهائی به

  آنکه خود از دوران، عناصر نوسازی ويژة خويش را بيرون                            دهند، بدون می
تجديد    دار    توقّع اينکه سرمايه        آنها هيچ    مدت از سوی       کشند. پس طیِّ اين       

 سرماية  که بابت     ای   ـ سرمايه    نيست. سرانجام، ارزش          ريزی بکند مطرح       پيش

آن   ب قال    که در    است، در مدت عملکرد وسيلة توليدی               استوار نهاده شده         
پيمائی اَشکال خود را نه در قالب مادی بلکه فقط ازلحاظ                  وجود دارد، دور

ديگرسخن،    تدريج. به      پاره وبه      پاره   صورت تنهابه هم دهد،آن می انجام ارزشش
پول   افتد و به     گردش می   کاالبه مثابه جزِء ارزشیِ آن پيوسته به از ارزش متیقس

خود    بدویِ    طبيعیِ  شکل پول به    ازصورت     خودش    آنکه   شود، بدون       مبدل می   
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طبيعی وسيلة توليد، فقط آنگاه روی               شکل بازگردد. اين بازگشت پول به                
 ط شده باشد.دهدکه دورة خدمت وسيلة مزبور سپری شود وکامالً اسقا می

سرماية   روندتوليد ـ مانند عناصرِ       نيز ـ درصورت استمرارِ  عناصرِسرمايةگَردان .۴
که     سرمايةگَردان      اند. ولی عناصرِ        روند توليد تثبيت شده       استوار پيوسته در       

وسيلة   توليد به    وسايل  شوند (   اند پيوسته عيناً تجديد می        بدين نَحو تثبيت شده     
تجديد خريد دائمی)،           کار از راه         ان نوع، نيروی        ای از هم       های تازه       نمونه  

سرماية استوار، در مدت ادامة حيات خود، نه تجديد                           که عناصرِ    درحالی    
روند توليد، پيوسته مواد خام و              شوند و نه به بازخريدشان نياز است. در             می

از    ای ازنوع خودکه پس  های تازه کمکی حضور دارند، ولی همواره با نمونه
گيرند. همچنين      آنهارا می     محصول، جای ايجاد شدن موادِّ قديم برای مصرف

خريد    راه تجديد       کار حضور دارد، ولی فقط از  روندتوليد، همواره نيروی در
وغيره،     آالت    عيناً همان ابنيه، ماشين عکس به تغييرِاشخاص. بسا با دائمی، وچه

ر همان روندهای تکرارشدة             واگَردهای مکررِ سرماية گَردان و د                 در اَثنای      
  دهند. خدمت خود ادامه می توليد، به

  
II .  دهندة  سرماية  استوار  اجزاِء  تشکيل  

  تعويض،  تعمير  و  انباشت
  

گذاریِ واحد، عناصرِ جداگانة سرماية استوار عمرهای متفاوتی دارند                 در سرمايه
ها،   ها، تراورس   آهن، ريل راه های واگَرد آنها نيز مختلف است. مثالً در يک ولذا زمان
مدت عملکرد     ها، دارای      واگون و ها لوکوموتيف ها، تونل ها، پل ها، ايستگاه ها، زيرسازی

ريز شده است نيز       آنها پيش    که بابت    ای  توليد متفاوتی هستند و بنابراين سرمايه  تجديدو 
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ها،   ها، ترانشه      تونل    ا، ه  انبارها، پل       واگَرد مختلفی دارند. ابنيه، سکوها، آب                   های    مدت  
آهنی انگلستان تحت عنوان           که در زندگیِ راه           ها و خالصه همة آن اعمالی           پناه   جان  

Works of art شوند، طیِّ ساليان دراز نيازی به تعويض          های هنری) تلقّی می (ساختمان
ها و وسايل       گيرند ريل      طور عمده در معرض فرسايش قرار می                  که به   آنچه   ندارند.      

  هستند. (rolling stock)متحرک 
های جديد پرداختند، عقيدة مسلّطی               آهن   ساختنِ راه     که به   درآغاز يعنی هنگامی        

آهن    گويا عمرِ يک راه        شد، اين بودکه       که ازجانب ارجمندترين مهندسان پشتيبانی می 
 را ازلحاظ       آن    توان    که می است ای نامحسوس اندازه ها به فرسايشِ ريل شمار است و قرن

سال ۱۵۰تا  ۱۰۰خوب به های  ف مالی و عملی بيرون از توجه قرار داد. عمرِ ريلهر هد
ها،   اين نکته پِی بردندکه طول عمرِ متوسط ريل                شد. ديری نگذشت به   تخمين زده می

ضخامت خود خطوط و به  وزن و تعداد قطارها، به ها، به سرعت لوکوموتيف که طبعاً به
ها   از ايستگاه     کند. حتّا دربرخی  نمی سال تجاوز۲۰است از بسياری شرايط فرعی وابسته  

 ۱۸۶۷شوند. در حدود سال          سال فرسوده می       ها همه   وآمد هستند ريل       که مراکزِ رفت      
داشت،    آهنين خرج برمی      آغاز شد،که تقريباً دوبرابرِخطوط های پوالدين ريل از استفاده

 ۱۲های چوبين      دت عمرِ تراورس       ولی درعوض درازای عمرآنها بيش از دوبار بود. م              
ر کاالب    های   گرديدکه واگون          سال است. درمورد وسايل استحصالی، مشخّص                 ۱۵تا  

عمرِ يک لوکوموتيف را        ۱۸۶۷سال  درهای مسافربر هستند.  نوپذيرتر از واگ شفرساي
  زدند.   سال تخمين می ۱۲تا  ۱۰به

ها متناسب با     ی، ريل   طورکلّ    شود. به    نخست فرسايش از خود استعمال ناشی می            
افزايش سرعت موجبِ ازدياد              ١.   (R. C. Nr. 17645)شوند.  تعـداد قطارها فرسوده می

                                                
 اند از: نموده شده  R. Cکه با عالمت  هائی قول ـ نقل۱

″Royal Commission of Railway. Minutes of Evidence taken before the Commissioners. 
Presented to both Houses of Parliament″, London, 1867 

 گردند. ها نقل می  دراينجا شماره اند و گذاری شده ها شماره ها و پاسخ اند. پرسش گرفته شده
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به     ز مربع سرعت          فرسايش  ا بيش  ها                  نسبتی  گرديده است يعنی چنانچه سرعت قطار
  .(R. C. Nr. 17046)رود.  دوبرابر شود درجة فرسايش بيش از چهار برابر باال می

ها   که تراورس  است فرسايش تأثيرِ نيروهای طبيعت است. چنين ديگر از علل يکی
  بينند. سبب فرسايش استعمالی، بلکه از راه فساد وگنديدگی نيز آسيب می تنها به نه

وآمد هستند، تا        های مراقبت خط،کمتر مربوط به فرسايش ناشی از رفت                     "هزينه   
وا قرار دارند. تنها           که در معرض تأثير ه         هائی   جنس چوب وآهن وکيفيت ساختمان           به 

 دوآمد آسيب وار        از يک سال تمام رفت       يک ماه زمستان سخت به ساختمان راه بيش
  ".کند می

(R. P. Williams, ″On the Maintenance of Permanent Way″)        کنفرانس در
Institute of Civil Engineers  ۱۸۶۷، (پائيز سال.(  

دراينجا نيز فرسايش معنَوی نقش خود    جا در صنعت بزرگ،  سرانجام، مانند همه
تعداد واگون و لوکوموتيفی         همان توان می معموالً سال ازگذشت ده کند. پس را ايفا می

سان  کرد. بدين      ليره خريداری    هزار ليرةاسترلينگ قيمت داشت با سی ۴۰۰۰۰راکه سابقاً
حساب   ار به   % را نسبت به قيمت باز     ۲۵درمورد اين وسايل بايد يک بهازدائی درحدود 

  کاهشی پيدا نشده باشد. هم   آن آورد، حتّا اگر در ارزش مصرف 
, ″Railways Economy″, P. 120) 

)١(
(Lardner  

کنونیِ خود تجديد نخواهند شد" (زيرا اکنون                   ديگر در شکلِ     ) ٢(دار های لوله "پل
قبيل پل          اين  برداشتن                                 ها شکل  برای  عادی،  "تعميرات  و های بهتری وجود دارد). 

                                                
)۱ (Lardner, Dionysius )۱۷۹۳ آثارِ  انگليسی. مصنّف دان و فيلسوف دان، فيزيک ) ـ  رياضی۱۸۵۹ـ

 بسياری دربارة علوم طبيعی، تکنيک، فلسفه و اقتصاد.

قراردادن  وسيلة به سابقاً که است پل نوعی از ، عبارت Pont tubulaire ،Röhr – Brücke دار  لوله ) پل۲(
وانده شده دار خ نام پل لوله همين جهت به ساختند و به هم می های فلزّی متصل به تعداد کثيری از لوله

 است.
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  ساختن قطعات جداگانه معمول نيست." جانشين
  

(W. B. Adams, ″Roads and Rails″, London, 1862, P. 136)  
شوند. بنابراين        کار دراثر پيشرفت صنعت پيوسته دچارِ دگرگونی می     اکثر وسايل

شود.   گشته تجديد می     صورت بدویِ خود، بلکه با شکل دگرگون                وسايل مزبور نه به       
کار افتاده است و در            صورت طبيعیِ مشخّص به      که به   سرماية استواری      ازطرفی حجم      

نی را طیط معيآن می    کند، موجب  درون اين شکل بايد دورة عمر متوس       شودکه ورود
بنابراين به          های نو وغيره اندک اندک انجام                   ماشين  صورت مانعی در برابرِ             گيرد و 

آيد. ازسوی ديگر مبارزة              يافته، درمی      توليد تکميل     استفادة سريع و عمومی از وسايل            
سررسيده   آنها به    ازآنکه عمر طبيعیِ       کند پيش   کارکهنه را وادار می            آميز، وسايل      رقابت   

های قطعی     هنگامِ دگرگونی       ويژه به     باشد در برابرِ وسايل نوجای بپردازند، و اين امر به       
اَدوات استحصالی    ها هستندکه چنين نوسازی طورعمده بليات وبحران دهد. به روی می

  کنند. را در مقياس بزرگ اجتماعی تحميل می
که سرماية     است  ئی غير از فرسايش معنَوی) عبارت ازآن جزِء ارزشی فرسايش (به

که ارزش مصرف از دست            ميزان متوسطی     استوار، درنتيجة استعمال خود تدريجاً و به             
  سازد. دهد به فراورده منتقل می می

دست   که سرماية استوار طول عمرمتوسط معلومی به     ان استگاه اين فرسايش چن
يافتن مدت مزبور بايد       شود و پس از پايان ريز می آورد و برای اين مدت تماماً پيش می

تجديد توليد آنها خود           کار زنده، مثالً اسب، زمان      کامالً تجديدگردد. درمورد وسايل
کار،    مثابه وسايل   ط اين حيوانات، بهعمر متوسوسيلة طبيعت پيش نوشته است. مدت  به

  اينکه موعد مزبور دررسيد الزم است    محض ازجانب قوانين طبيعی تعيين شده است. به
-قطعه  توان    را نمی  فرتوت شوند. يک اسب رئوس ای ازآنها جانشين های تازه که نمونه

  ای جای آن را بگيرد. قطعه جانشينِ اسبِ ديگرکرد، بلکه بايد اسب تازه 
پذير    ای امکان      نوسازی قطعه     يا تجديد اَدواری سرماية استوار ديگر رمورد عناصرد
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  شد. قائل تميز بنگاه تدريجی وگسترش اَدواری يا ای قطعه تعويض ميان بايد دراينجا است.
که با اين وجود طول           سرماية استوار قسماً از اجزاِء همگونی تشکيل شده است                   

تکّه عوض شوند. از اين قبيل            های متفاوتی تکّه در مدت عمرِ برابری ندارند، بلکه بايد
گردند.     خط تعويض     های بقية    از ريل   که بايد زودتر آهن ای راهه ه های ايستگا است ريل

 های  آهن   در راه      ) ١( ۵۰های    آنهاکه در سال    هائی از قبيل همچنين است درمورد تراورس
 ۱۲شد ولذا طیِّ      % آن تعويض می        ۸النه   سا ) ٢( الردنِر    گفتة   بلژيک معمول بود و بنا به          

ها نو شده بودند. بنابراين در مورد مزبور وضع بدين قرار است:                                 سال همة تراورس        
شود.   ريز می    مبلغی مثالً برای مدت ده سال بابت نوع مشخّصی از سرماية استوار پيش                     

اية استوار،که       گردد. ولی جزِء معينی از اين سرم                گذاری يکباره انجام می             اين سرمايه    
ساله   گرديده است، همه        پول مبدل     آن به    ارزشش در ارزش فراورده وارد شده و همراه         

که جزِء ديگرِآن سرمايه با صورت طبيعیِ                شود، درحالی     صورت جنسی تعويض می به
گذاریِ يکباره و تجديد توليد جزء                دهد. همين سرمايه       زندگیِ خود ادامه می         بدوی به

مثابه سرماية استوار از سرماية               که اين سرمايه را به          ورت جنسی است    ص جزِء آن به      به 
  سازد. گَردان متفاوت می

نابرابری هستند               ديگری از سرماية استوار مرکّب                های    قسمت  که در     از اجزاِء 
گردند. اين امر ازجمله درمورد                   شوند ولذا بايد تعويض         های نابرابر فرسوده می           مدت  
اکنون دربارة طول عمرِ متفاوت اجزاِء مختلفة                      که هم   آنچه دهد. آالت روی می ماشين

يک سرماية استوار مورد توجه ما قرارگرفت، درمورد مدت زندگیِ اجزاِء مختلفة                                       
  کند. واحد نيز،که جزئی از اين سرماية استوار است، صدق می  ماشين

ن تذکّرات زيري         درموردگسترشِ تدريجیِ بنگاه درجريان نوسازی قسمی، به                            
صورت   خود در روندتوليد به عمل سرماية استوار بهپردازيم. چنانکه ديديم، با اينکه  می

                                                
 ۱۸۶۰تا  ۱۸۵۰) از۱(

)۲( Lardner 
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که برحسبِ ميانگينِ فرسايش، با فراورده                  آن،      دهد، بهری از ارزش             جنسی ادامه می      
نقدی را تشکيل      گردش درآمده و به پول مبدل شده است، جزئی از اندوخت ـ ماية به

سررسيد موعد تجديدتوليد          صورت جنسی، در   عويض سرمايه بهدهدکه بايد برای ت می
پول مبدل     سان به   کار رود. اين جزء از ارزش ـ سرماية استوارکه بدين        سرماية استوار به

ِ  منظورِ افزايشِ بازده          آالت به     درد توسعة بنگاه يا بِهسازی ماشين            تواند به    شده است می
دهد، ـ و اگر        ابيش درازی تجديد توليد روی می        کم آنها بخورد. بدين نَحو در فواصلِ

،که چنانچه ميدان        ای است    گسترده    مقياسِ   از ديدگاه جامعه بنگريم ـ تجديد توليد به                 
توليد را     وسايل    که  و درصورتی      ) ١( گستر  توليد توسعه يافته باشد، تجديد توليد برون                

گسترده از      مقياس   به است. اين تجديد توليد           ) ٢( گستر  درون      مؤثرترکند تجديد توليد         
گيرد، بلکه ناشی از استحالة       سرمايه سرچشمه نمی ارزش به اضافه انباشت يعنی از تبديلِ

گرديده     که از پيکرِ سرماية استوار جدا شده، درشکل پول مستحيل  مجدد ارزشی است
ق ای ازهمان نوع درآيد، اعم ازآنکه الحا        صورت سرماية استوارِ تازه است تا دوباره به

  آن بياَفزايد. البته ماهيت ويژة بنگاه قسماً دراين امر دخيل است                             شود و يا بر اثربخشیِ       
چه   که تا چه حد و در چه مقياس استعداد چنين الحاق تدريجی وجود دارد ولذا به                                   

کار اُفتَد و در چه           سان از نو به       گردآيد تا بتواند بدين             ای   نسبتی بايد اندوخت ـ مايه          
که حدود     است  ديگر روشن      شود. ازسوی      پذير می    ی وقوع چنين امری امکان         هائ مهلت

ماهيت    داشت به    آالت موجود معمول   توان درمورد ماشين که می ئی های جزئی بِهسازی
دهدکه مثالً درمورد          نشان می    )٣(دارد.آدامس ها بستگی بِهسازی وساختمان خود ماشين

  از ابتدا چشمگير است: اين نکته  آهن تا چه اندازه تجهيزات راه
                                                

)۱( extensif  (فرانسه)  = extensiv  (آلمانی) . 

)۲( Intensif  (فرانسه)  = Intensiv  (آلمانی) . 

)۳ (Adams, William Bridges )۱۷۹۷ـ مهندس انگليسی و نويسندة آثاری دربارة ساختمان ۱۸۷۲ـ (
 آهن. راه
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که درکندو حکمفرماست، يعنی بنا بر اصل                بايد طبق اصولی       "همة ساختمان    

که از ابتدا بيش از           هائی   پايان، ساخته شود. کلّية ساختمان            استعداد توسعة بی     
روند، زيرا        شمار می   اند خود عيبی به       سازی شده    حد پراستحکام هستند و قرينه    

  ).۱۲۳کند." (صفحة  ساختن آنها ضرورت پيدا می نهنگام توسعه، ويرا به
  

که در اختيار قرار دارد. درمورد برخی  است طور عمده وابسته به فضائی اين امر به
صورت افقی      است طبقاتی در ارتفاع افزود و در برخی ديگر توسعه به                         از بناها ممکن     

سو  داری، از يک        ايهتوليدسرم درون شود. در ضرورت دارد ولذا زمين بيشتری الزم می
-بنگاه، توسعه     يافتنِ تدريجیِ      هنگامِ بسط  ديگر به ازسوی شوند و وسايل بسياری نِفله می

کار   زيان نيروی       گيرد (که قسماً به       های فرعی و بيهودة بسياری از اين قبيل انجام می                        
ت به  چيز وابسته اس      يابد، بلکه همه است)، زيرا هيچ چيز طبق نقشة اجتماعی وقوع نمی

دارِ    سرمايه  که   است  گوناگون، منوط به وسايل و ديگر شرايطی                 پايان    واحوالِ بی   اوضاع
جا   کار از همين      هدررفتنِ مقاديرِ بسياری از نيروی                 کند.    منفرد در دايرة آن عمل می             

  گيرد. سرچشمه می
آن   حسابِ اندوخت ـ ماية پولی (يعنی              گذاریِ مجدد، به     اندک سرمايه اين اندک

جا   گشته است)، درموردکشاورزی از همه                   از سرماية استوارکه از نو به پول بدل                 جزء   
تر است. درمورد اخير وجود يک عرصة توليد با وسعت معين، موجب استعداد                       آسان

که، مانند دامپروری،            است درموردی    بزرگترين جذب تدريجیِ سرمايه است. همچنين
  گيرد. تجديد توليد طبيعی انجام می

کند. جزئی از حفاظت           ای را ايجاب می         های نگهبانی ويژه        اية استوار هزينه      سرم 
که سرماية استوار در روندکار               گردد، چه درصورتی          وسيلة خود روندکار اعمال می   به

و فصل    ۱۹۶کتاب اول، فصل ششم، صفحة           کنيد به   شود (نگاه     وارد نباشد خراب می          
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 )١( شود).    آنها ناشی می     که از عدم استعمال        آالت    : فرسايش ماشين ۴۲۳سيزدهم صفحة 
شدة زمين طبق      که قانون انگلستان مواردی را که قطعات اجاره                          همين سبب است   به 

  کند.   تلقّی می (Waste)مثابه زيان  سنّت محلّ کشت نشده باشد، صريحاً به
  (W. A.  Holdsworth,  Barrister  at  Law  (وکيل دعاوی)  ″The Law 

of Landlord  and  Tenant″,  London, 1857,  P. 96). 
  

شود، هدية طبيعیِ مفتی از         که از استفاده در روندکار ناشی می      ماندن  اين محفوظ
کار،    و درواقع نيروی نگاهدارندة کار دو صورت دارد. ازسوئی     کارِ زنده است.  جانبِ

کند، و ازسوی ديگر،          یآنها را حفظ م       محصول، ارزش   به کار با انتقال ارزش و مصالح
رزش   ا  ، با نگاهداری         ) ٢( کند  کار را به محصول منتقل نمی           که ارزش وسايل         آنجا هم   
  دارد. کاربردشان در روند توليد، ارزشِ وسايل مزبور را محفوظ می آنها ازراه مصرف

کار مثبت هم        که  ستا  ماندن خود خواستارآن            ولی سرماية استوار برای محفوظ             
آالت تميز شوند. اينجا سخن برسرِکاری              ماشين گاه بايد      به  ف شود.گاه     صر برای آن     

دهند، سخن     پذيریِ خود را از دست می            آالت استفاده       ماشينکه بدون آن  است اضافی
-روند توليد جدائی  از  که  است مخربی طبيعیِ برسرِ دفاع سادة آنها در برابر نفوذ عوامل

کلمه يعنی در وضعی       ترين معنای     یِ آنها در لفظی      ناپذيرند و بنابراين مقصود نگاهدار              
سرماية استوار بر پاية انجامِ شرايطی حساب که شايستة کار باشند. البته عمرعادیِ  است 

است   آنچنان     پذير سازد، عيناً هم        کاربرد عادیِ آن را طیِّ اين مدت امکان                  شودکه  می
شو نيازمند است. و     و شست کند باز بهطور متوسط سی سال عمر که فرضاً اگر انسانی به 

بلکه صحبت              ساختنِ  اينجا سخن بر سرِ جانشين        نيز در    کارِ محتَوی در ماشين نيست، 

                                                
ين هم ۵۸۵[  ۳۴۸و بعد جلد اول سرمايه (ترجمة فارسی) و  همين بازنويسی] ۳۲۸[ ۲۰۴صفحات   ) به۱(

 و بعد همان جلد مراجعه شود.بازنويسی] 

که درعين شرکت  ) خواننده توجه دارد که مقصود مصنّف آن جزء از ارزش سرماية استوار است۲(
 ماماً به محصول منتقل نشده است.پابرجا مانده و هنوز ت کاررفتن در روندکار در روند توليد و به



           ۲۴۹کارل مارکس    

  

 

سازد. سخن برسرِکاری نيست          کاربرد آن ضرور می          که  است  برسرِکار اضافیِ مستمری    
شود  می  انجام     ماشين   که برروی      است کاری دهد، بلکه راجع به انجام می  که خود ماشين

  ای   کار، ماشين عامل توليد نيست، بلکه خود مادة خام است. اگرچه سرمايه                             و درآن     
است،   که منشأ محصول     روند ويژةکار، يعنی درکاری         شود در کار صرف می که دراين
کار بايد مستمراً       رود. اين       شمار می   سرمايةگَردان به       گردد معذلک جزئی از            وارد نمی     

گردد.     محصول جبران وسيلة ارزش آن نيز بايد مستمراً به ذا ارزشدرتوليد خرج شود ول
دارِ    داردکه وظيفه      جزئی ازسرمايةگَردان تعلّق شود به کار صرف می که دراين ای سرمايه

ای بايد روی ارزش ـ             است و برحسب حساب متوسط ساليانه     های عمومی جبران هزينه
تميزکاری     خاصّ، اين  معنای به درصنعتايم،  شود. چنانکه سابقاً ديده محصول سرشکن

جهت نيز    همين   شود و درست به      وسيلة کارگران در اَثنای استراحت مجاناً انجام می            به
امر خود منشأ بسياری از سوانح     پردازند و همين آن می روند توليد بههنگام خود  غالباً به

کننده نيز آن      ان مصرف   س آيد. بدين      حساب نمی   کار در بهای محصول به گردد. اين می
ماشين   های نگهداریِ       دار ازاين راه هزينه   ديگر سرمايه کند. ازسوی را مجاناً دريافت می

پردازد و همين يکی          ها را می کند. کارگر با جان خود اين هزينه خود را مفت تمام می
حقوقی ايجادکنندة حقّی            است و درواقع ازلحاظ              از رازهای خودنگهداریِ سرمايه                 

که حتّا از نقطة نظر حقوق بورژوائی نيز وی را                     آالت است     ماشين روی     کارگر به     رای ب
های مختلفی از توليد،که           کند. با وجود اين در رشته             آالت می     شريک مالکيت ماشين    
-روند توليد ضرورت دارد ولذا پاک                  آالت دورکردن آنها از          برای تميزکردن ماشين

کارهای حفاظتی        ها، اين     ست، مثالً مانند لوکوموتيف         پذير ني    آنها امکان      کردن پنهانیِ     
بنابراين به          شمار می   در زمرة مخارج جاری به               سرماية گَردان       مثابه جزئی از         آيند و 

کارگاه     کار به     گردند. يک لوکوموتيف دست باال بايد پس از سه روز                        محسوب می   
آن وارد نشود         به  شو خسارتی    و  آنکه در اثر شست   برده شود تا درآنجا تميزگردد. برای

  .(R. C. Nr. 17823) بايد بدواً ديگ آن سردگردد 
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هستند،    وکاری      سرمايه    صرف   کاری، مستلزم    مرمت معنای ويژةکلمه يا تعميرات به
-توانند هميشه از راه جانشين            اند ولذا نمی       گرفته   ريختة بدوی جای        پيش که در سرماية

دند و جای خود را پرکنند. مثالً اگر                  گر  سرماية استوار جبران         شدن تدريجیِ ارزشِ           
 ۱۰ليرة استرلينگ و تمام مدت عمرآن مساوی با            ۱۰۰۰۰ارزشِ سرماية استوار برابر با 

گرديد،     ای به پول مبدل ليره ۱۰۰۰۰سرمايةاز ده سال تمام اين  که پس سال باشد، آنگاه
  سرمايه وکاری      گذاریِ بدوی جبران شده است، ولی جای آن تازه فقط ارزش سرمايه

شود. دراينجا سروکار     نمی اند، پر آمده ميان صورت تعميرات ازنو به مدت به که طیِّ اين
شود، بلکه برحسب نيازمندی           ريز نمی    که يکباره پيش      است  ای    با جزِء ارزشیِ افزوده            

نين چ  است. اين     ماهيت امر، اتّفاقی         ريزآن، بنا به       های مختلف پيش افتد و زمان کار می به
کار افزوده        کار و نيروی       صورت وسايل     های بعدی،که اندک اندک به               گذاری    سرمايه

  سرماية استوار است.شود، الزمة هر  می
گيرند    آالت وغيره در معرض آن قرار می                  ماشين که برخی از اجزاِء           هائی   آسيب 

د شو بنا به ماهيت اشياء تصادفی است ولذا تعميراتی نيزکه از اين رهگذر واجب می                                
  ها دو نوع را مشخّص ساخت     توان ازميان انبوه تعميرکاری وجود می با اين است. اتّفاقی

سرماية   های مختلف حيات        دوره     تری هستند و به       وکم دارای خصلت ثابت             که بيش  
  است  کودکی    های دوران      گردند: از اين دو نوع يکی ناشی از بيماری استوار مربوط می

که در سنينِ برتر از متوسط عمر            بسيار زيادی است         های   و ديگری مربوط به بيماری            
کاملی    شود دارای ساختمان         روند توليد می      که وارد       کند. مثالً هرچند ماشينی       بروز می    

وسيلة کارِ    کندکه ناچار بايد به         کاربرد واقعی، نقائصی بروز می   هنگام باشد، معذلک به
ماشين مزبور از متوسط تجاوز        گردد. ازسوی ديگر، هرقدر عمر  تکميلیِ بعدی اصالح

که ازآن      های عادیِ آن آکنده شده است و موادی                    کرده ولذا هر اندازه فرسودگی                 
های بيشتر و مهمتری برای           اند، تعميرکاری        گشته  ترکيب يافته مستعمل،کهنه و ناتوان             

شود، همچنانکه يک       سرپانگاهداشتن ماشين تا پايان دورة متوسط عمرش، الزم می                        
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از جوان تندرست و           لخورده برای جلوگيری از مرگ زودرس ناچار بيش                            مرد سا  
خود،    کارهای تعميری، با وجود جنبة تصادفیِ           دارد. بنابراين های پزشکی نيرومند هزينه

  شوند. های نابرابری تقسيم می سرماية استوار به اندازههای مختلفة عمر   در دوره
ای تعميری درمورد ماشين، نتايج زيرين                 کاره    از اين مطلب و نيز ازجنبة اتّفاقیِ              

  آيد: می  دست به
 است،  تعميرکاری تصادفی   منظور کار به کار و وسايل نيروی ازطرفی صرف واقعیِ

است. ميزان تعميرات         کنندة تعميرات نيز اتّفاقی    واحوال ايجاب همچنانکه نفس اوضاع
شود. ازسوی      تقسيم می  های مختلف عمر سرماية استوار            طور متفاوت به دوره            الزم به    

که پيوسته    است  سرماية استوار مفروض است اين           ديگر، آنچه در ارزيابی عمر متوسط   
-داشته شده باشد، قسمتی از راه تميزکاری (که شامل پاک                          کارکردن نگاه         درحال    

که     وسيلة انجام تعميرات، هرآنگاه               شود) و قسمت ديگر به         نگاهداشتن محل نيز می        
استوار، برپاية عمرمتوسط            راه فرسايشِ سرماية         يد. انتقال ارزش ازضرورت ايجاب نما

اين مبنا حساب می                        آن محاسبه می      که    شود  گردد، ولی همين عمر متوسط خود بر 
  ريزگردد. کارنگاهداشتن آن مستمراً پيش سرماية الحاقی الزم برای حاضر به

ز صرف اين     که ارزش افزوده ناشی ا               ازطرف ديگر اين نکته نيز بديهی است               
 کاالها واردگردد.            زمان با مخارج اصلی در بهای              تواند هم     سرمايه وکار الحاقی نمی          

آنکه چرخش شکسته و يا ريسمانش           دليل   تواند در اين هفته، به           مثالً يک ريسنده نمی      
که در    ای   تر از هفتة پيش بفروشد. درنتيجة سانحه               پاره شده است، نخ خود را گران                

های عمومیِ صنعت      وجه تغييری در هزينه         هيچ  فاق افتاده است به    کارخانة منفرد ات يک
گذاریِ ديگر قاعدة ميانگين              شود. دراينجا نيز مانند هر ارزش                ريسندگی حاصل نمی     

کارهای نگهداری و تعميری             کند. ميزان متوسط اين قبيل سوانح و همچنين               حکم می  
افتد،    کار می    ينی ازصنعت به   که در رشتة مع      الزم درمدت عمرمتوسط سرماية استواری       

شود. اين هزينة متوسط به ميانگين دورة عمر سرمايه تقسيم                       از راه تجربه نموده می             
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شود و بنابراين        گردد و برحسب اجزاِء صحيح متناسبی به بهای فراورده افزوده می                     می
  گردد. از راه فروش محصول جبران می

کار   شکل غيرمنظّمی به    ، با اينکه به     شود  سان جبران می      که بدين    ای   سرماية افزوده  
رود. ازآنجاکه رفع فوریِ هرگونه عيب                      شمار می   افتد، در زمرة سرماية گردان به                 می 

مهندس،    اهميت است، درهرکارخانة بزرگ افرادی ازقبيل آالت واجد نهايت درماشين
ستند. کارخانه ه      نجار، مکانيسين، چلنگر وغيره، وجوددارندکه ضميمةکارگران اصلیِ      

کارشان در محصول        دهد و ارزش        دستمزد اينان جزئی از سرماية متغير را تشکيل می                 
طبق همان    ) ١( کنند  که وسايل توليد ايجاب می          هائی   شود. ازسوی ديگر هزينه توزيع می

ريز شده    های غيرمنظّمی پيش      گردند و بااينکه عمالً در زمان  محاسبة ميانگين تعيين می
موجب    شوند، به   می ای غيرمنظّم درمحصول يا درسرماية استوار وارده دوره ولذا نيز در

منظور   که به    ای   دهند. سرمايه   از اجزاِء ارزشیِ محصول را تشکيل می همين حساب يکی
ای را     رود از بعضی جهات سرماية نوع ويژه                   کار می    معنای اخصّ به       تعميرکاری به      

ماية گَردان و نه در عداد سرماية                 توان آن را تحت عنوان سر            دهدکه نه می    تشکيل می
های جاری است بيشتر درعداد            اينکه در زمرة هزينه به بندی نمود، ولی نظر استوار دسته

  رود. شمار می سرماية گَردان به
وجه تغييری در واقعيت مناسبات متقابل                 هيچ  که شيوة دفترداری به           است  بديهی  

های   ن نکته اهميت داردکه در بسياری از رشته          دهد. ولی تذکّرِ اي اشياِء مورد ثبت نمی
های تعميری و مخارج فرسايش واقعی  که هزينه صنعتی عادت بر اين جاری شده است

-که سرماية استوار پيش        کنيم  کنند. فرض     شيوة زيرين با هم حساب   سرماية استوار را به

ابراين فرسايش      سال باشد. بن     ۱۵آن     ليرة استرلينگ و مدت عمر         ۱۰۰۰۰ريخته بالغ بر      

                                                
که برای تعميرکاری و  ) خواننده توجه داردکه در اينجا مقصود مصنف آن وسايل توليدی است۱(

 رود. کار می که درمجموعِ روند توليد به توليدی شود نه وسايل نگهداری الزم می
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3ساالنة آن بالغ بر        
شود. ولی چنانچه اکنون فرسايش بر پاية                 ليرة استرلينگ می       2۶۶۶

سرماية استوار،      کاالهای توليدشده، بابت فرسايشِ       گردد يعنی بر قيمت ده سال حساب
3 جای ساالنه به

اين    سترلينگ افزوده شود، آنگاه به             ليرة ا     ۱۰۰۰۰  ليرة استرلينگ      2۶۶۶
3 معنا خواهد بودکه

ليرة استرلينگ بابت تعميرکاری وغيره اندوخته شده است                     1۳۳۳
طور متوسط     اند). بنابراين بابت تعميرات به   گرفته شده فقط برسبيل مثال ۱۵و  ۱۰(ارقام 

سرماية استوار الزم است.          سالة  ۱۵همان اندازه خرج خواهد شدکه برای ادامة زندگی 
که سرماية استوار و سرماية الحاقی بابت تعميرات،                      البته اين محاسبه مانع ازآن نيست             

که حداقل      است  شيوة محاسبه مثالً چنين پذيرفته شده    باشند. برپاية اين متفاوت مقولة دو
شد و بنابراين      % با۱۵های بخار ساالنه بالغ بر کشتی  مخارج اضافی برای حفظ و تعويض

3زمان بازتوليد برابر با             
حکومت انگلستان از اين           ) ١( ۶۰های   شود. طیِّ سال     سال می   2۶

است، يعنی  پرداخته .Peninsular and Oriental Co به عنوان خسارت % به۱۶بابت ساالنه 
4که زمان تجديد توليدی معادل  عملی

ها مدت    آهن   گيرد. در راه  در نظر می )٢(سال 1۶
سال است، ولی با محاسبة تعميرات، فرسايشی به                  ۱۰متوسط عمرِ يک لوکوموتيف         

2ميزان  
دهد. برای       سال تقليل می    ۸است و اين امر مدت عمر را به               % پذيرفته شده     1۱۲

2عمری درحدود         شود ولذا طول       % حساب می    ۹های مسافربری و باربری             واگون 
1۱۱ 

  گيرند. سال در نظر می
که برای مالک آنها          خانه يا چيزهای ديگری   درمورد قراردادهای مربوط به اجاره

جا     رود، قانونگذار در همه              اجاره می     اين عنوان به  شود و به سرماية استوار محسوب می
ی، (ناشی از مر زمان، تأثيرِ عوامل و نفس استفادة   روتفاوت موجود ميان فرسايش عاد

                                                
 است. ۱۸۷۰تا  ۱۸۶۰های  ) مقصود سال۱(

3کاپيتالهای اول و دوم  ) در چاپ۲(
 قيد شده است. 1۶
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گاهگاهی را، (که برای برپانگاهداشتن خانه طیِّ عمر عادیِ                          )، و تعميرات      ) ١( عمولی م 
رسميت شناخته است. بنا به قاعدة           )، به   ) ۱( آن الزم است         خود و استفادة معمولی از            
جر است.   گردن مستأ     های نوع دوم به         عهدة مالک و هزينه        عمومی مخارج نوع اول به            

شوند.   براين، تعميرات باز تحت عناوين عادی و بنيادی از يکديگر تميز داده می     عالوه
-است، ولذا در        آن   تعميرات اخيرالذکر قسماً نوسازیِ سرماية استوار در شکل طبيعیِ                      

است   عهدة مالک است. چنين        که قرارداد صريحاً خالف آن را نگفته باشد، به        صورتی
  لستان:مثالً طبق حقوق انگ

که بناها را تا آن حد           دارکه اجارة ساالنه دارد فقط موظّف است               "يک نفر اجاره
از آسيبِ باد و نَشت آب حفظ نمايدکه اعمال مزبور بدون انجام تعميرات بنيادی                                     

که بتوان آنها را عادی تلقّی               قبيل تعميراتی     طورکلّی اقدام به آن         پذير باشد، و به امکان
اين مقطع نيز بايد قدمت و وضع عمومیِ بناهای مربوطه را در زمانی                             نمود. و حتّا در       

دار درآمده است مورد توجه قرار داد، زيرا وی نه موظّف است                                   تصرف اجاره       که به   
عهده داردکه          کهنه و فرسوده مصالح نو بنشاند و نه اين وظيفه را به                       جای مصالح      به 

  ن و استفادة درست است ترميم نمايد."بهاکاست ناگزيری را که ناشی از مرور زما
(Holdsworth, ″Law of Landlord and Tenant″, P. 90, 91)  

سوزی،    العادة طبيعی، آتش         شدن بنا درنتيجة سوانح فوق          مربوط به ويران         ی هبيم 
وتعميری     های فرسوده وکهنه وهم ازکارهای مراقبتی         قسمت ازتعويض  سيل وغيره، هم

  کاهش    ارزش برداشت شود و اين خود موجب                 اضافه  ه بايد از     کامالً متمايز است. بيم       
گردد. ويا اگر از نقطة نظرِ تمامِ جامعه توجه شود بايدگفت: الزم است دائماً                                   می  آن  

تعويض بازتوليد        مقياسی بزرگتر ازآنچه برای         وجودآيد، يعنی توليد به توليدی به اضافه
قطع نظر از افزايش جمعيت)، تا برای                کلّی   گيرد، (به      ثروت موجود ضرور است انجام  

                                                
ترِ تمام  که دو جملة معترضه در ميان آن قرارگرفته، ازجانب مترجم برای دريافت آسان هائی ) هالل۱(

 کار رفته است. عبارت به
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توليد    که معلول سوانح و نيروهای طبيعت هستند وسايل ای العاده های فوق جبران خرابی
  کافی دراختيار باشد.

سرمايـة الزم برای تعويض           درواقـع اندوخت ـ مايـة نقـدی فقط جزِء ناچيزی از       
مقياس خود توليد         گسترش    سرمايه صرف    قسمت اين     مهمترين     دهد.     می   را تشکيل   

گسترش واقعی است و بخش ديگر مربوط به دامنة عادیِ                       گردد، که بخشی ازآن            می 
- کارخانة ماشين      نمايد. مثالً يک      که سرماية استوار توليد می           هائی است    توليد در رشته     

 ساله   همه   های خريدار       کارخانه       که   باشد  حساب سازمان يافته          سازی بايد بر پايـة اين           
شوند و برخی ازآنها دائماً نيازمند بازتوليد تمام يا جزئی از اَدوات خود                    تر می گسترده 

  گردند. می
های تعميری بنا بر         درمورد تعيين ميزان فرسايش و همچنين تعيين مقدار هزينه                      

ها حتّا    کند، و اين نابرابری            های بزرگی بروز می           ميانگين اجتماعی، ضرورتاً نابرابری               
واحوال واحد و در رشتة واحد                   که در اوضاع       مقداری     های هم    گذاری     مايه  دربارة سر     

آالت وغيرة متعلّق به يک           که ماشين   آيد. عمالً چنين است       توليد قرار دارند، پيش می             
که برای ديگری دوام آنها کمتر                 کند درحالی دار باالتر از متوسط دوام پيدا می سرمايه

است وغيره.       ازمتوسط  تر پائين ديگری های هزينه ر وهای تعميری يکی باالت است. هزينه
شود يکی    کاال افزوده می         بهای  ومخارج تعميری به بابت فرسايش که مشخّصی مبلغ ولی

گردد. بنابراين از راه اين افزايش قيمت،ِ يکی بيشتر از                       است و بنا بر ميانگين تعيين می 
کمتر. اين امر، مانند ديگر اوضاع        آورد وديگری دست می افزايد به آنچه خود واقعاً می

داران مختلف را در     سود سرمايه کار، کشی مساوی از نيروی که با وجود بهره و احوالی 
قعیِ                        رشتة صنعت واحدی متفاوت می            سازد، موجب دشوارشدن درک ماهيت وا

  گردد. ارزش می  اضافه
نگهداری و     های    معنای خاص، ميان هزينه         مرز ميان تعويض وکارهای تعميری به

که مباحثات دائمی، ازجمله در                های نوسازی،کمابيش سيال است. از اينجاست                 هزينه  
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خيزدکه آيا فالن مخارج، تعميرات يا تعويض،                      ها، دراين باره برمی              آهن   مورد راه       
دادن  گذارده شود. انتقال حساب اصل سرمايه های جاری است يا بايد به حساب هزينه به

که    است  ای   شده  جای حساب درآمد، شيوة شناخته    ب سرمايه، بهحسا مخارج تعميری به
برند. معذلک دراينجا         ها نفع سهام خودرا مصنوعاً باال می آهن وسيلة آن مديريت راه به

نخستين   است. مثالً کارهای تکميلی        دست داده را به اکنون ضوابط اصلی نيز تجربه ازهم
  ساختمان راه      روند، بلکه بايد مانند جزِءاصلیِ   شمار نمی آهن "تعمير به های عمر راه سال
حساب سرمايه برده شوند، زيرا اين اقدامات ناشی از فرسايش               گردند ولذا بايد به تلقّی

سازی سرچشمه     وآمد نيستند، بلکه از نقائص اوليه و غيرقابل اجتناب راه                         يا تأثيرِ رفت     
  (Lardner, I. C. P. 40) اند."  گرفته

کاهش    که حساب درآمد هر سال را بابت               است  يوة درست اين      "بالعکس تنها ش    
شود،    قيمتی مديون سازيم،که ازراه اضطرار برای امکان وصول اين درآمد تحميل می          

  اعم از اينکه مبلغ مزبور واقعاً خرج شده يا نشده باشد." 
  

Captain Fitzmaurice, ″Committee of Inquiry on Caledonian Railway″, 
    Money Market Review″, 1868″  ده در:ش نقل

گذاردن ميان تعويض و نگهداری سرماية استوار، الاقل تا                          درکشاورزی، تفاوت
  فايده است. گيرد، عمالً غيرممکن و بی وسيلة بخار انجام نمی که هنوز کار به هنگامی

اع  افزار وانو        کشت  های مربوط به افزارها (نيازمندی "درمورد سياهةکاملی ازسخت
  روی نشود، عادت بر اين جاری است                  کار و استحصال)، چنانچه زياده    ديگر افزارهای

بنا به اختالف                                        افزارها،  و مراقبت را دربارة مجموعة  که متوسط بزرگ فرسايش 
کار رفته      که برای خريد آنها به          ای   درصد سرمايه    ۲۵تا   ۱۵آيد، از      که پيش می شرايطی

  کنند." است، ارزيابی
  

(Kirchhof, ″Handelbuch der landwirtschaftlichen Betriebslehre″, Dessau 1852, 

P. 137) 
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توان تعمير و تعويض را از هم               وجه نمی    هيچ  آهن به    درمورد وسايل متحرک راه             
  جدا ساخت.

نمائيم. هرعده لوکوموتيف       تعداد مراقبت می "ما از وسايل متحرک خودمان بنا به
 ها  از لوکوموتيف    يکی زمان کنيم. هرگاه طیِّ را نگاهداری می دهع باشيم، همان داشته که

که ساخت واحد جديدی سودمند تلقّی شود، آنگاه                   نَحوی   گردد، به      غيرقابل استفاده      
گذاريم، و البته دراين مورد                 حساب درآمد می        سازيم و آن را به لوکوموتيف نوئی می

کهنه   دهيم... از ماشين         مد قرار می     کهنه را در حساب بستانکار درآ               ارزش مواد ماشين        
ماند... چرخها، محورها، ديگ بخار و خالصه                      ای باقی می      همواره چيز قابل مالحظه          

  ماند." قسمت خوبی از ماشين قديم باقی می
   

(T. Gooch, Chairman of Great Western Railway Co. R. C. Nr. 17327, 17329) 
  

که يک    کلمة تعويض وجود ندارد...آنگاه                  "تعميرکردن يعنی نوساختن. برای من  
نَحوی تعمير     آهن واگون يا لوکوموتيفی را خريداری نمود، بايد آن را به                               شرکت راه    

2 انگليسی   ) ١( . ما در هر مايل         (17784)کندکه بتواند پيوسته بچرخد."            
1۸   d   )بابت    ) ٢

2کنيم. با اين       مخارج لوکوموتيف حساب می           
1۸   d      ،ها را برای       ما لوکوموتيف     هزينه

کنيم. چنانچه شما بخواهيد ماشين          های خود را نو می         نمائيم. ما ماشين حفظ می هميشه
دهيد...      صورت پولی بيش ازآنچه الزم است از دست می                   کنيد، درآن       نوئی خريداری 

ای   استفاده    يگر قابل    های چندی، محور يا قطعـة د            کهنه همواره چرخ           های   در ماشين   
 همان خوبیِ ماشيـنِ        تـری به    کند تـا ماشين ارزان          کمک می    شود و اين امر        يافت می   

                                                
)۱ (Mail  متر. ۱۶۰۹ـ مقياس طول انگليسی برابر با 

12ـ واحد جزء پول انگليسی برابر با  Penny) پنی ۲(
240يا شيلينگ  1

 dعالمت  که با ليرة استرلينگ 1
 شود. نموده می Dيا 
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کنم، يعنی     "من اکنون هر هفته يک لوکوموتيف توليد می                .  (17790)کامالً نو بسازيم. 
نو   آن     همان خوبیِ ماشين نو است، زيرا ديگ، سيلندر و شاسیِ                     که به   لوکوموتيفی     

  "هستند.
   

(17823, Archibald Sturrock, Locomotive Superintendant of Great Northern 

Railway, in R. C. 1867). 

  ها: چنين است درمورد واگون هم اين
يک بار    شود.   ها دائماً تجديد می        ها و واگون       "در طول زمان ذخيرة لوکوموتيف              

حرکت     که پاية    اجزائی    وند.ش می کارگذاشته ای تازه های جديد و بار ديگر شاسی چرخ
شوند.   های ديگر درمعرض فرسودگی قراردارند تدريجاً نو می           از قسمت هستند و بيش

را ازسر بگذرانند          سلسله تعميرات نَحوی يک توانند به ها می ها وواگون سان ماشين بدين
ل مزبور   که وساي    که در برخی ازآنها حتّا اثری هم ازموادّ قديمی باقی نماند. حتّا آنگاه

کهنه در    های   ها و لوکوموتيف       وجه تعميرپذير نيستند، قطعاتی از واگون                  هيچ  ديگر به   
کامالً ازکار راه برکنار               سان هيچگاه    روند و بدين        کار می    های نو به     ساختمان ماشين   

هنگام لزوم      که به   بنابراين سرماية جنبان دائماً درحال بازتوليد است. آنچه                          شوند.    نمی 
گيرد، درمورد وسايل متحرک              راه، بايد يکباره و در زمان معين انجام                     نوسازی تمام      
شود. زندگیِ اين وسايل جنبة جاودانی دارد و درمفهوم                    سال واقع می به تدريجاً و سال
 (Lardner, P. 115, 116) گنجد."   گشتن، می پيوسته جوان

کارخانة      يک  آهن توصيف نموده است، به           درمورد راه          الردنر     که اينجا    روندی    
دهد    دست می   خورد، ولی تصويری از تجديد توليد پيوستة سرماية استوار به  منفرد نمی

طورکلّی     تکّه و درآميخته با تعميرات، در درون رشتة کاملی از صنعت، و يا به     که تکّه
  گيرد. مقياس اجتماعی، انجام می در درون مجموعة توليد به

توانند     های ماهر می      چه حدود وسيعی مديريت دهد تا  که نشان می ای اينک نمونه
کنند. بنابرهمان      آوردن بهرة سهام، استفاده دست منظور به از مفاهيم تعمير و تعويض، به
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های   که شرکت   آوريم  ، ذيالً مبالغ متوسطی را میر. پ. ويليامسالذکر  کنفرانسِ سابق
های نگهداری       عميرات وهزينه     های متمادی، ازبابت ت انگلستان طیِّ سال آهن مختلفة راه

اند (ساالنه و برحسب طول           کسر نموده     آن، از حسابِ درآمد خويش  تمام راه و بناهای
  خط به مايل انگليسی):

  
  ليرة استرلينگ  ۳۷۰            (North Western)     وسترن              لندن و نورث

          «   «         ۲۲۵             (Midland)              ميدلند                                
  «  «  ۲۵۷             (South Western)      وسترن          لندن و ساوث

  «  «  ۳۶۰          (Great Northern)ثرن                       گريت نور
  «  «  ۳۷۷          (Lancashire, Yorkshire)النکاشير و يورکشير   

  «  «  ۲۶۳           (South Eastern)ث ايسترن                         ساو
  «  «  ۲۶۶           (Brighton)برايتون                                           

  «  «  ۲۰۰          (Manchester, Sheffield)منچستر شفيلد            
  

جدول بر پاية اختالف در ميزان واقعی                    های    تنها جزِء بسيار ناچيزی از تفاوت               
محاسباتی     های مختلف    استثنا ازشيوه      های مزبور، تقريباً بدون     مخارج قرار دارد. تفاوت

حساب   شده ويا به گذاشته حساب سرمايه اقالم مخارج به آنکه و برحسبشوند  می ناشی
  گويد: صريحاً می ويليامساند.  اند اختالف يافته درآمد برده شده

-آوردن حق       دست  شودکه برای به     جهت پذيرفته می ر بارکردن درآمد ازآن"کمت

که درآمد نيرومندی وجود دارد               است است، و تحميل بيشتر برای اين الزم السهم خوبی
  کند." تواند چنين باری را تحمل که می

است،    اهميتی   آن نيـز، مقدار عمالً بی             در برخی موارد فرسايش، ولذا تعويض                  
که (الردنر)، در شرحی       را آيند. آنچه حساب می های تعميری به که تنها هزينه ای گونه به
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هاگفته است،     آهن   راه     (Work of Art)های هنری     آوريم، راجع به ساختمان    که ذيالً می 
های آهنی      ها، انبارها، پل         داری از اين قبيل، مانندکانال                کلّية آثارِ دوام طورکلّی برای به

  ادق است.و سنگی وغيره، ص
شود،   های محکم وارد می          آهستة زمان بر ساختمان           که درنتيجة تأثيرِ       "فرسايشی   

کوتاه تقريباً غيرمرئی است. معذلک پس ازگذشت زمان    که در اَثنای مدت اثری است
ها درنتيجة      ترين ساختمان     کامل ياقسمتی محکم    ها حتّا نوسازی از قرن درازی، مثالً پس

که در    ايسة اين فرسايشِ غيرمرئی با فرسودگیِ محسوسی               آيد. مق     فرسايش پيش می    
که در حرکات       هائی   دهد، سنجش آنها را با نابرابری                های راه روی می           ديگر قسمت   

سازد. تأثير زمان         پذير می    پيوندد، امکان        وقوع می  شمار و اَدواریِ اَجرامِ سماوی به سده
های آن     ها وغيره، نمونـه         رومی    ها،   ها، تونل     پيکـرِ يک راه، پل         کوه     های   بر ساختمان   

تر و   کاهی سريع    شمار ناميد. آن قيمت         توان سده     دهندکه می     دست می   فرسايشی رابه     
-شود، همانند نابرابری          کوتاه از راه تعمير يا تعويض جبران می            که طیِّ مدت تری مرئی

هست  نيز   های ساالنة تعميری، شامل جبران خسارات تصادفی       است. هزينه های اَدواری 
دهد.    آسيب قرار می     دوام را نيز مورد های پر خارجیِ ساختمان گاه قسمت به که حتّاگاه 

گذرد وهرچند موعد دور باشد       تأثير نمی نظر ازاين تعميرات، ايام برآنها بی ولی صرف
سازد. البته ازلحاظ مالی          را ضرور می نوئی آنها ساختمان رسدکه وضع زمان فرامی بازآن

که نتوان آن را در محاسبات              ای دور باشد       اندازه      ممکن است اين زمان به        و اقتصادی      
  ).۳۹و ۳۸، همانجا، صفحات الردنرشمارآورد." (  جاری به

ای دارند، ولذا            که دوامِ سده       هائی صادق است      اين حکم دربارة همـة ساختمان            
جبران   دهد تدريجاً        که روی می       ريخته طبـق فرسايشی       در مورد آنها، سرماية پيش              

بهای محصول منتقل       شود، بلکه فقط متوسط مخارجِ ساالنة نگهداری و تعمير به                    نمی 
  گردد. می

های برگشتیِ ساالنه، بابت جبران فرسايشِ                 از پول     هرچند قسمت بسيار بزرگی         
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تری، از نو درقالب طبيعیِ  کوتاه ساله يا حتّا درمدت سرماية استوار، چنانکه ديديم، همه
الزم     ای   دار، استهالک ـ مايه     سرمايه تک وجود برای هر آيد، با اين ر درمیسرماية مزبو

ها،   ازگذشت سال      آن جزئی از سرماية استوار تخصيص داده شودکه پس                      است تا به   
گردد. بخش مهمی از         رسد و بايد تماماًً تعويض         اش سر می    موعد تجديد توليد يکباره       

براين،     کند. عالوه      ای را نفی می   ود، بازتوليد قطعهاجزاِء سرماية استوار، بنا به ماهيت خ
جای   به   کوتاه بايد      دهدکه درفواصل     می روی نَحوی ای به آنگاه نيزکه تجديدتوليد قطعه

کمابيش    ای نو کارگذاشته شود، يک انباشت قبلی پول با وسعت               گشته، قطعه جزِء تباه
زم است تـا بتوان اين           های توليد، ال       بزرگی، برحسب خصلت ويـژة هر يک از رشته                

ای با     تعويض را عملی نمود. هر مبلغ دلخواهی وافیِ انجام اين منظور نيست، نقدينه                                
  مقدار مشخّص برای تحقّق آن الزم است.

گردش سادة پول است مورد             چنانچه ما اين امر را تنها با مفروضة مقدم خودکه                   
ورد بحث ما قرار خواهدگرفت، مسئلة سيستم اعتباری،که بعداً م بررسی قرار دهيم و به

شرح زيرين است: درکتاب اول (فصل                  توجه نداشته باشيم، آنگاه مکانيسم حرکت به     
که هرگاه قسمتی از پول موجود در يک                    ) نموده شد    ) ١(   ۳سوم، زيربند الف از بند            

مثابه وسيلة     که بخش ديگر آن به         گنج بيکار بماند، درحالی            صورت   جامعه همواره به        
که مستقيماً وارد درگردش است، عمل نمايد، آنگاه                       ن، يا اندوخت ـ ماية پولی            دورا    

شود دائماً      سازی و وسايل دوران توزيع می                گنج  آن تمام حجم پول ميان    که طبق نسبتی
مقدار زياد در         که بايد به     ای   شده  گنج  کند. اينک در مسئلة مورد بحث ما، پول         تغيير می

درون     هنگام خريد سرماية استوار يکباره به               مده باشد، به  گردآ دار بزرگی دست سرمايه
وسايل دوران وگنج تقسيم       نوبة خود ازنو به شود. درجامعه اين پول به دوران ريخته می

نسبت فرسايش   آن ارزش سرماية استوار به وسيلة ازراه استهالک ـ مايه،که به گردد. می

                                                
 . همين بازنويسی] ۲۲۵[صفحة : (زَراندوزی)  ۱۴۷کاپيتال، ترجمة فارسی، ص ) جلد اول۱( 
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گردد، بخشی از پول وارد درگردش باز  آن سرمايه از نو به نقطة عزيمت خويش برمی 
هنگام خريد سرماية استوار مبدل به وسيلة  اش به که اندوخته داری دست همان سرمايه به

آيد.    درمی     گنج  صورت   به   ياکوتاهی      دراز  مدت برای بود، شده دور او از و گرديده دوران
مثابه    که متناوباً به      ستهای موجود جامعه ا  اين يک توزيع دائماً متغيری ازگنج اندوخته

کند و سپس از نو مانندگنج از تودة پول وارد درگردش جدا                             وسيلة دوران عمل می        
موازات تکامل صنعت بزرگ وتوليد    گردد. باگسترشِ شيوة اعتباری،که ضرورتاً به می

کند   صورت سرمايه عمل می       گنج بلکه به    مثابه   کند، پول نه به       داری حرکت می        سرمايه
که پول مزبور در         داران ديگری          در دست مالک خود، بلکه در دست سرمايه               ولی نه    

  اختيارشان قرارگرفته است.
  
  

  ٭
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  منهفصل 

  

  ريخته واگرد تامِّ  سرماية پيش
  
 

  دورهای واگَرد
  
  

گوناگون     های   درمدت   و گونه که اجزاِء استوار وگردان سرماية بارآورگونه ديديم
که در بنگاه واحد هستند نيز           چنانکه اجزاِء مختلفة سرماية استواریکنند، هم واگَرد می

های واگَرد متفاوتی            بنا به مدت زيست ولذا برحسب مدت تجديد توليد خود، دوره                          
دارند. (دربارة تفاوت واقعی يا تفاوت ظاهری در واگرد اجزاِء مختلفة سرماية گَردان                

  بند ششم مراجعه شود.)در درون بنگاه واحد، به پايان همين فصل، 
-تشکيل   مختلف   اجزاءِ      ميانگين واگردهای از  ريخته عبارت پيش واگرد تامِّ سرماية .۱

تر نموده خواهد شد. تاآنجاکه سخن  آن پائين کردن است. شيوة حساب دهندة آن
تر از تعيين ميانگين        های مختلف زمانی است، البته چيزی آسان              فقط بر سر مدت
 آنها نيست، ولی:

شود. سرماية      کيفی نيز تفاوت پيدا می         کمی، بلکه ازلحاظ        تنها ازلحاظ      اينجا نه   در   .۲
کند   فراورده منتقل می        خودرا به شود همة ارزش که درروندتوليد وارد می گَردانی
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گسيختگی پيش رود بايد پيوسته از راه فروش                   آنکه روند توليد بی          ولذا برای        
که در روند توليد وارد             رماية استواری      گردد. س     صورت جنسی جبران       محصول به

رغم    کند (فرسايش) و علی    فراورده منتقل می خودرا به از ارزش است، تنها جزئی 
دهد. بنابراين سرماية            کاررفت خود در درون روند توليد ادامه می                          فرسايش به   

که درفواصل دراز ياکوتاهی،که درهرحال ازلحاظ تکرار               است استوار نيازمندآن
ضرورت     گردد. اين خود تعويض صورت طبيعیِ رسد، به پای سرمايةگَردان نمی به

اجزاِء مختلفة سرماية استوار ازلحاظ          تنها درمورد موعد بازتوليد، نه يعنی تعويض،
کمی متفاوت است، بلکه چنانکه خواهيم ديد، ممکن است از سرماية استوار                            

  تری عوض     کوتاه    يا در فواصل     اش، يک جزء هر سال        ديرپا، با دوام چندين ساله
گردد. چنانچه سخن        صورت جنسی به پيکر سرماية استوارکهنه ضميمه          شود و به

که دارای ماهيت ديگری است، آنگاه تنها در پايان                       بر سر سرماية استواری باشد
  تواند يکباره انجام پذيرد. که تعويض می عمر سرماية مزبور است

  

واگردهای ويژة اجزاِء مختلفة سرماية استوار           که مراتب فوق الزم است بنا به
کمی،   که آنها فقط ازلحاظ         نَحوی   شکل همگونی از واگرد تحويل نمود، به                را به   

  يعنی برحسب مدت واگَرد، با يکديگر اختالف داشته باشند.
توليد را مبدأحرکت قرار            ، يعنی شکل مداوم روند P … Pکه ما  درصورتی

  Pمشخّص   ازعوامل      دست نخواهدآمد، زيرا برخی              يفی به ک  همگونیِ    دهيم، چنين    
پيوسته به      را                صورت جنسی تعويض       بايد  و برخی ديگـر چنين وضعی  گردنـد 
دهد.    دست می   اين همگـونی واگرد را به              G … Ǵعکس شکل   ندارند. ولی به

 که ده سال دوام دارد            کنيم  ليرة استرلينگ فرض        ۱۰۰۰۰مثالً ماشينی را با ارزش       

10ولذا ساالنه 
شود. اين      پول مبدل می   ليرة استرلينگ، دوباره به ۱۰۰۰آن برابر با  1

شکل سرماية    ليرة استرلينگ درجريان يک سال ازصورت پول ـ سرمايه به       ۱۰۰۰
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صورت پول ـ      گشته و سپس از اين حالت دوباره به                 ـ سرمايه بدل      بارآور وکاال         
به    برگشته يعنی     خود     صورت بدویِ       مبلغ مزبور از نو به           است.     سرمايه درآمده        

حالت مورد بررسی قرار             که ما آن را در همين          صورت پول است، و درصورتی             
حال مسئلة اينکه درپايان سال پول ـ          شود و دراين سرمايةگَردان میدهيم، همانند 

گردد،     برنمی  گردد يا      صورت طبيعی يک ماشين برمی         ای به    ليره    ۱۰۰۰سرماية   
تفاوت خواهد بود. بنابراين برای محاسبة واگَرد تام درمورد سرماية بارآور                                        بی 

که برگشت    کنيم ای تثبيت می گونه عناصر آن را در شکل پول به همة ريخته، پيش
که ارزش      کنيم  منظور چنين تلقّی می    شمار آيد. بدين شکل پول، پايان واگَرد به به

ريز شده است. حتّا درمورد روند مداوم توليد نيز،                          شصورت پول پي      همواره به     
کنيم.   می    قرارعمل      همين  است، به   ارزش، فقط شمارپول شکل پولی که طیِّ آن اين

  گرفت. توان ميانگين که می سان است سپس بدين
سرماية بارآور       مراتب بزرگتری از      شودکه حتّا اگر جزِء به ازاينجا چنين نتيجه می .۳

دهد، (که زمان بازتوليد ونيز مدت واگردش    را سرماية استوار تشکيلريخته  پيش
که طیِّ يک سال واگَرد         ای   ارزش ـ سرمايه      ،  ) ١( است)   ای    ساله  شاملِ دورِ چندين       

تکرارِ واگَردهای ساالنة سرماية گَردان، بزرگتر از                           تواند، درنتيجة         کند می   می 
  گردد. ريخته کلّ سرماية پيش ارزش

بازتوليدش      وزمان       ليرةاسترلينگ      ۸۰۰۰۰با برابر سرمايةاستوار  که يمکن  می  فرض
-صورت پول باز       ليرة استرلينگ به      ۸۰۰۰که ازآن ساالنه     نَحوی سال است، به ۱۰

10ديگرسخن  گردد، ويا به می
 ۲۰۰۰۰سرماية گَردان   و کند. خودرا طی می واگرد 1

 ۱۰۰۰۰۰شود. پس سرمايةکلّ =     سال واگَرد میاست و پنج بار در ليرة استرلينگ
سرماية   ليرة استرلينگ و     ۸۰۰۰سرماية استوار واگَردکرده = ليرةاسترلينگ است. 

                                                
 ) دو هالل از مترجم است.۱(
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ليره بزرگتر از         ۸۰۰۰اندازة       که به    ۵*    ۲۰۰۰۰=    ۱۰۰۰۰۰گَردان واگرديده =             

25ريخته است. پس سرماية مزبور برابر  سرماية پيش
  )١(واگرد نموده است. ۱+  2

ريخته، از زمان حقيقی بازتوليد يا از زمان                      سرماية پيش   بنابراين واگرد ارزشیِ              .۴
 ۴۰۰۰شود. چنانچه يک سرماية         دهندة خود جدا می         واگَرد واقعی اجزاِء تشکيل  

صورت سرماية واگَردکننده            ای پنج بار در سال واگرد داشته باشد، درآن                         ليره  
آنچه در پايان هر يک           ليرة استرلينگ است.  ولی  ۲۰۰۰۰ی يعن ۵*  ۴۰۰۰برابر با 

ريز شده    که بدواً پيش      ای است    ليره   ۴۰۰۰گردد همان سرماية          از واگردها برمی          
های واگَردی، که طیِّ هر              ريخته درنتيجة تعداد دوره              است. مقدار سرماية پيش         

ند (صرف نظر    ک  شود، تغيير نمی     مثابه سرمايه وارد عمل می            يک ازآنهامجدداً به         
 ارزش). از اضافه

دست   ايم درپايان سال مبالغ زيرين به   که نموده فرضی ، بنابه۳پس درمثال بند 
  کند: دار برگشت می سرمايه

اش   گَردان سرمايه       ای،که وی ازنو دربخشِ    ليره ۲۰۰۰۰ارزشیِ  مبلغ  يک الف)
  اندازد؛ کار می به

سرماية   ر سايش، از ارزش         ليرة استرلينگ که در اث          ۸۰۰۰ب) مبلغی معادل     
که باز مانند پيش همان          ريخته آزاد شده است، درحالی                پيش  استوار   

دهد، ولی با ارزشِ        توليد ادامه می خود درروند زندگیِ سرماية استوار به
ليرة پيشين.     ۸۰۰۰۰جای   ليرة استرلينگ به       ۷۲۰۰۰مبلغ  ای به   يافته کاهش 

اش چه     سررسد و وظيفه     ستوار به   سرماية ا   که عمرِ    بنابراين تا آن هنگام         
به محصول      به  آفرين پايان يابد و ضرورت                مثابه ارزش        زا و چه به       مثا

سال ديگر ادامه يابد.            ۹آيد، هنوز روند توليد بايد                تعويض آن پيش     

                                                
25که  ليره ۸۰۰۰اضافة ت بهکه اصل سرمايه اس ليره ۱۰۰۰۰۰) يعنی يک بار ۱(

 است. سرماية اصلی 2
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ريخته بايد دوری از واگردها را طی کند،که           سرماية پيشپس ارزش ـ 
دهد و    گردها را تشکيل می       ای از وا       در مثال مفروض ما دورة ده ساله                

                                ت بازتوليد يا زمان واگردت زيست ولذا مددرحقيقت عبارت از مد
  که مورد استفاده قرارگرفته است. سرماية استواری است

داری، حجم ارزش و            سرمايه  توليد   شيوة  که با بسط     همان مقياسی    بنابراين به  
استفاده،                سرمايه  مدت زيست       کند، حيات     می  گسترش پيدا      های استوار مورد 

مقياس ساليان     های ويژه به       سرماية صنعتی نيز درهريک از رشته  صنعت و زندگیِ 
سرماية   طرف باتکامل      سال. اگر از يک۱۰طور متوسط  يابد، مثالً به دراز ادامه می

شدن مستمر وسايل      کند، ازسوی ديگر دگرگون    استوار اين زندگی بسط پيدا می
يابد،    داری پيوسته افزايش می            سرمايه  توليد   شيوة    توليد،که خود نيز باگسترش            

ها و درنتيجة       گردد. بنابراين با اين دگرگونی                 شدن اين زندگی می        کوتاه    موجبِ  
وسايل           تغيير  از                   فرسايشِ معنوی،  پيش  آنها  پيوستة  ت تعويض  توليد و ضرور

ه ک  توان پذيرفت       آيد. می     آنکه اَجلِ طبيعیِ وسايل مزبور رسيده باشد، پيش می                 
کنندة صنعت بزرگ،        های تعيين    اين دورة زندگی در روزگار ما برای رشته                          

طور متوسط ده سال است. البته دراينجا تعيين عدد مشخّص دارای هيچگونه                              به 
پيوسته    هم  دور از واگردهای به               گردد: با اين        نکته مسلّم می    اهميتی نيست. يک      

طیِّ آن سرمايه پابند بخش استوار              گيرد و    ها را در بر می         ای از سال       که سلسله   
درپِی از      وکار پِی     کسب  آن    های اَدواری، که ضمن             خويش است، برای بحران           

گذرد، يک پايـة          و جوشی متوسط، شتاب و بحران می             مراحل رکود، جنب           
شود بسيار    گذاری می      آن سرمايه     که ضمن  هائی   آيد. البته دوره          وجود می     مادی به    

گذاری بزرگ همواره              است. ولی بحران، برای نوسرمايه                  ناهمگرا و مختلف       
رود. بنابراين، چنانچه جامعه را درمجموع خود مورد                            شمار می   گاهی به    آهنگ  

وبيش پاية مادیِ جديدی نيز برای دور آيندة واگَرد                          کم  توجه قرار دهيم، بحران   
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 ١آورد. وجود می به

را به يک                       .۵ اقتصاددان آمريکائی             در مورد شيوة محاسبة واگردها رشتة سخن 
 گذاريم: وامی

ريخته چندين بار طیِّ يک          کار، تمام سرماية پيش         و  کسب های "در برخی از رشته
کند. در برخی ديگر فقط بخشی از سرمايه، بيش                   گردد ياگردش می         سال بازمی    

دهد و بخش ديگرآن تا اين حد واگرد ندارد.                       از يک واگرد در سال انجام می               
برحسب مدت متوسطی حساب                  دار مجبور       سرمايه   کندکه    است سود خود را 

دست او بازگردد يا يک بار واگرد نمايد.                     اش الزم است تا به         برای تمام سرمايه       
بنا و                      کسی درکسب        کنيم  اگر فرض      از سرمايـة خود را در  وکار معينی نيمی 

د شود بار تجدي     است، که بايد در مدت ده سال يک             کار انداخته آالت به ماشين
 که درظرف دوسال        کرده    چهارم آن سرمايه را درکاراَفزار وغيره صرف                        و يک  

زخم دستمزد و مواد خام زده است                 چهارم آخری را به           گردد و يک      تجديد می   
دالر    ۵۰۰۰۰که دو بار در سال واگرد دارند. چنانچه تمام سرماية آن شخص                              

  واهد بود:قرار زيرين خ های ساالنة وی بهباشد، آنگاه دريافت
 2

  دالر در يک سال  ۲۵۰۰سال =  ۱۰دالر در ۲۵۰۰۰=  50000

4

  دالر در يک سال  ۶۲۵۰سال  =   ۲دالر  در  ۱۲۵۰۰=  50000

4

2دالر در  ۱۲۵۰۰=  50000
  دالر در يک سال ۲۵۰۰۰سال =  1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                              

  در يک سال دالر ۳۳۷۵۰                                                     
                                                

  ها وابسته است." گردش سال گردش روزها و توليد روستائی به ـ "توليد شهری به۱
, ″Die Elemente der Staatskunst″, Berlin, 1809, III, S. 178). )۱۱ـ( (Adam H. Müller  

  ها از صنعت وکشاورزی. لوحانة رمانتيک چنين است تصورِ ساده

) ، اقتصاددان، نويسندة آلمانی، مدافع ۱۸۱۹ـ ۱۷۷۹ـ ( (Ritter von Nitterdorf) آدام هاينريش مولر) ۱ـ۱(
  و اقتصادکالسيک بورژوائی. آدام اسميثمنافع اشراف فئودال و از مخالفان سرسخت 
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ماه   ۱۶کند   اش يک بار واگرد می سرمايه که طیِّ آن بنابراين مدت متوسطی
  است... 

سال  ۱۰دالری در   ۵۰۰۰۰چهارمِ تمامِ سرماية  مورد ديگری را بگيريم: يک
مانده دوبار درسال. آنگاه  آن در يک سال، و نيمة ديگرِ باقی چهارم ميگردد، يک

   هد بود:های ساالنه چنين خوا دريافت

10

  دالر ۱۲۵۰=     12500
۱۲۵۰۰  =۱۲۵۰۰   »  

۲  *۲۵۰۰۰  =۵۰۰۰۰   »  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         

 دالر طیِّ يک سال واگرد" ۶۳۷۵۰                    
  

(Scrope, ″Pol. Econ.″, edit. Alonzo Potter, New York, 1841, P. 142-143).  

 

 )١( اسکراپ    های واقعی و ظاهری در واگرد اجزاِء مختلفة سرمايه. همان                            تفاوت    .۶
 گويد: ) می۱۴در همانجا (ص

منظور پرداخت دستمزد          کشاورز يا بازرگان به              دار،     کارخانه     که يک   ای   "سرمايه   
کمک   است به   سرماية مزبور ممکن     گردد، زيرا  اندازد، از همه تندتر می کار می به

که به افراد خود         عوايد هفتگی ناشی از فروش و پرداخت فاکتورها، درصورتی                      
که در مواد       ای   صورت هفتگی مزد دهد، يک بار در هفته واگردکند. سرمايه                         به 

چرخد. ممکن است       شود کُندتر می     گذارده می       خام يا ذخيرة محصوالت ساخته        
که ميان خريد مواد خام و فروشِ محصوالت                ها، برحسب زمانی اين قبيل سرمايه

اين فرض  شود، دو يا چهار بار در سال واگرد داشته باشند، بنا به ذخيره فاصله می

                                                
)۱ (Scrope, George Julius Poulett )۱۷۹۷شناس انگليسی. از مخالفان  ن) ـ اقتصاددان و زمي۱۸۷۶ـ

 نظريات مالتوس.
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خريدوفروش نمايد. سرماية نهفته در               های اعتبار       دار در همان مهلت          که سرمايه    
طور متوسط     گردد، زيرا ممکن است به       آالت باز هم کُندتر می کاراَفزار و ماشين

مصرف برسد و تجديد  سال واگردان شود، يعنی به۱۰يا ۵فقط يک بار در ظرف 
واحدی از عمليات فرسوده            از سلسلة    ازکاراَفزارها پس           برخی    اگرچه    گردد،    

 ها،  ا، دکّان    ـه  ها، مثالً درکارخانه           که در ساختمان       ای   سرمايه    شوند. گردشِ       می 

زحمت    کار افتاده است به         ها، تأسيسات آبياری وغيره به              ها، کوچه آشيانه انبارها،
گفته در    اقالم پيش     تأسيسات نيز مانند ديگر         درواقع اين         کند. ولی جلب نظر می

-بايد تجديد شوند تا توليد          شوند و   کارهای توليدی فرسوده می             کمک به   اَثنای   

های   دهد. تنها اين فرق وجود داردکه ساختمان                امور خويش ادامه کننده بتواند به
شوند و ديرتر نيازمند تجديد توليد                تر از ديگر اقالم مصرف می              مزبور آهسته      

 ۵۰يا   ۲۰کار رفته است شايد تازه پس از               که دراين موارد به           ای   هستند... سرمايه      
  شود." سال واگردان

های پرداخت و مناسبات          اختالفی را که درنتيجة مهلت            اسکراپ   در اينجا      
دار انفرادی پيدا           اعتباری درگردش برخی از اجزاِء سرماية گَردان برای سرمايه                              

کند.   گردد، اشتباه می        که از طبيعت خود سرمايه ناشی می       شود، با واگردهائی می
ها يا فاکتورهای        ها و فروش      راه دريافتی       گويد دستمزد بايستی هر هفته از             او می   

که درمورد خود دستمزد    هفتگی پرداخت شود. نخست اين نکته را متذکّر شويم
کارگر بايد       که  هائی برحسب طول مهلت پرداخت، يعنی بنا به طول زمانی    تفاوت

های پرداخت        آنکه مهلت   آيد، ولذا برحسب وجود می به دار اعتبارکند،  سرمايه  به
شود.   پيدا می  باشد، اختالف ماهه وغيره ماهه ويا شش تمزد، هفتگی، ماهانه، سهدس

کند. آن قانون چنين است:           که سابقاً بيان شده است صدق می         دراينجا آن قانونی
ريز    که يکباره پيش      ای   "حجم وسايل توليد الزم (وبنابراين حجم پول ـ سرمايه                       

ستقيم دارد." (کتاب اول، فصل                 های پرداخت، نسبت م           شود) با طول مدت         می 
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  )١().۱۲۴زيربند ب، صفحة  ۳سوم، بند 

وسيلة   به   توليدآن  برای که نوئی تنها مجموع ارزش هفته نه يک ثانياً: درمحصول
شود، بلکه ارزش مواد خام وموادکمکی                  کار هفتگی افزوده شده است وارد می

گنجيده   که درآن      زشی گردد. با فراورده، ار                 شده در هفته نيز داخل می           مصرف  
دست   آيد. فراوردة مزبور از راه فروش، شکل پول به                           گردش درمی       است نيز به   

کار   گردد. چه درمورد نيروی               همان عناصر توليدی مبدل         آورد و بايد از نو به            می 
و چه درمورد مواد خام وکمکی نيز چنين است. ولی چنانکه سابقاً ديديم (فصل     

که برحسب     ای از وسايل توليد است           يد مستلزم ذخيره     ادامة تول       ) ٢( ) II   ،۱ششم، 
ها نيز، درمورد اجزاِء مختلفة اين               رشتة توليد مختلف است و در هر يک از رشته

گونه است. بنابراين باآنکه              عناصر سرماية گَردان، از قبيل ذغال و پنبه، بازگونه                       
نمود، معذلک       شده  صورت عينی جانشين مواد مصرف           بايد ازاين مواد مستمراً به  

چند وقت بايد       نيازی به خريداریِ مستمر آنها نيست. مسئلة اينکه چند وقت به                        
است.   آن   يافتن   پايان    مدت   بزرگی مقدار ذخيره وطول              خريد تجديد شود منوط به        

پذير نيست. درمورد جزئی از سرمايه                  گيری امکان  کار چنين ذخيره دربارة نيروی
که برای     ای   پای سرمايه     پول، پابه      استحالة مجدد به     است،    کار نهاده شده       که برای     

گيرد. ولی تبديل مجدد پول به               گذارده شده انجام می            مواد خام و مواد کمکی           
آن به مواد خام از سوی ديگر، جداگانه واقع                           سو و تبديل     کار از يک       نيروی   

که   سبب موعدهای ويژة خريد و پرداخت اين دو جزء است                          شود و اين به       می 
شود و ديگری،       مثابه ذخيرة مولّد درموعدهای درازتر خريده می                         يکی ازآنها به      

از طرف    گردد.      تری، مثالً هر هفته خريداری می          کوتاه کار، در مدت يعنی نيروی
                                                

همين  ۲۴۴تا  ۲۳۳[از صفحة  جلد اول سرمايه، ترجمة فارسی: "وسيلة پرداخت"  ۱۵۷ـ  ۱۵۱) صفحة ۱(
 بازنويسی] .

 . همين بازنويسی] ۲۰۵تا  ۱۹۷[از صفحة همين ترجمه  ۱۲۱ـ۱۱۸) صفحة ۲(
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  ای ازکاالهای ساخته          دار بايد درکنار ذخيرة توليدی يک اندوخته                      ديگر سرمايه    
دار مثالً بايد بنا         ش وغيره، سرمايه       های فرو     نظر از دشواری        دارد. صرف    شده نگاه

که قسمت اخير اين سفارش در           به سفارش مقادير معينی توليد نمايد. تا هنگامی                
موقع  ماند تا تمام سفارش به دست توليد است، بخش آمادة آن آنقدر در انبار می

شود  های ديگر در واگَرد سرماية گَردان ازآنجا حاصل می                         اجرا درآيد. تفاوت            
از عناصر اين سرمايه ناگزير بايد بيشتر از عناصر ديگر درمرحلة جاری             یکه برخ

  شدن چوب وغيره). روند توليد توقّف نمايند (خشک
واقع شده است، مانند سرماية              اسکراپ   شيوة اعتباری، که مورد استفادة                 

شود. در مقياس        تجاری، از لحاظ سرماية انفرادی موجب تغيير در واگرد می                             
يوة اعتباری فقط تا آن حد موجد تغيير در واگرد است، که اين                              اجتماعی، ش    

  تنها موجب تسريع توليد شود، بلکه در مصرف نيز شتاب ايجاد نمايد. شيوه نه
  

◦  
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  مدهفصل 

  

  هائی دربارة تئوری

  سرماية استوار و سرماية گَردان
  

  ها و آدام اسميث فيزيوکرات
  

   نزد های   ريخت   ـة استوار وگردان تحت عنوان پيش               ، تفاوت بين سرماي        ) ١( هنِک
مثابه    را به     تفاوت     اين    درستی   به  شود. وی مطرح می )٣(های ساالنه ريخت  پيش و )٢(بدوی

  به  است. نظر     توليد فرورفته        کندکه در روند    تفاوت در درون سرماية بارآوری تلقّی می
که درکشاورزی         است  ای   سرمايه  اينکه برای وی يگانه سرماية بارآورِ واقعی عبارت از       

ها نيز فقط درمورد         رود ولذا سرماية فارمدار مورد توجه اوست، اين تفاوت                     کار می به
کند. از اين مقدمه نيز زمان واگرد ساالنة بخشی از سرمايه و                          سرماية فارمدار بروز می     

 ها  رات  شود. فيزيوک      آن نتيجه می      سال (ده سال) بخش ديگر           زمان واگرد بيش از يک       
 طورکلّی به  سرمايه، وبه نَحوِگذرا به انواع ديگر ها را به کالم، اين تفاوت درجريان بسط

ريز   ريز ساالنه و پيش   دهند. برای جامعه تفاوت ميان پيش می نيز سرايت سرماية صنعتی
چندين ساله چنان بااهميت باقی ماندکه موجب شد بسياری از اقتصاددانان، حتّا پس                                 

                                                
)۱( Quesnay 

)۲( Avances primitives ًزبان فرانسه آمده است. به ، در متن عينا 

)۳( Avances annuelles زبان فرانسه آمده است. ، در متن عيناً به 
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  اين تعريف بازگردند. ، از نو بهميثآدام اساز 
ريخته،    کندکه پول پيش      ريز فقط آن هنگام بروز می             تفاوت ميان دو نوع پيش           

که تنها در درون سرماية             است  گردد. اين تفاوتی            مبدل به عناصر سرماية بارآور می              
داد  رسدکه پول را، خواه در ع   نمی نِهکفکر  همين سبب به بارآور وجود دارد و بس. به

آورد. هردوی     حساب ساالنه، به های ريخت های بدوی وخواه درشمارِ پيش ريخت پيش
های توليد، يعنی همچون سرماية بارآور، هم در                  ريخت مثابه پيش ها به ريخت اين پيش

درستی    به   هنِک  براين    گيرند. عالوه قرارمی پول وهم دربرابرِکاالهای موجود دربازار مقابل
شيوة مختلف ورودآنها درارزش فراوردة         سرماية بارآور را بهدو عامل  نتفاوت ميان اي
  ارزش ـ محصول به          آنها همراه      ارزش      که  شيوة مختلفی   کند، ولذا به       می   آماده تحويل      
که   ای   گونه   نَحوة متفاوت تعويض و بازتوليد آنها، به                   آيد، و بنابراين به           گردش درمی      

خُرده جبران       های درازتر و خُرده             در مدت     ارزش يکی ساالنه تماماً و ازآن ديگری                   
  ١شود، درست توجه دارد. می

                                                
،  Daire ها، چاپ (فيزيوکرات  ″Analyse du Tableau Economique″کنيد به نگاه کنِهدر مورد  ـ ۱

مخارجی  از های ساالنه عبارت ريخت پيشاست: " آمده ). درآنجا مثالً چنين۱۸۶۴ بخش نخست، پاريس
های بدوی      ريخت   بايد از پيش  ها ريخت شود. اين پيش کاری مصرف می کشت ساله برای که همه است

شت که پاية بنگاههای جديدتر       ). نزد فيزيوکرات      ۵۹دهند تميز داده شوند." (ص وورز را تشکيل می ک
  ريخت". يا پيششوند: "سرمايه  مثابه سرمايه تلقّی می مراتب آشکارتر به ها به ريخت پيش

  

Dupont de Nemours, ″Maximes du Docteur Quesnay, ou résumé de ses principes 

d’Economie Sociale″: (Daire, I, P. 391). 
ورزی، يک ملّت ماية بس بزرگی  وبيش دراز آثار دست : "درنتيجة عمرِکم Le Trosne لوترونبعداً   

انباشتة ديرينی را تشکيل          سرماية  ديد توليد ساالنة اوست و         از ثروت دراختيار داردکه مستقل از تج          
  .Daire, II) کند."         ماند و رشد می      دهدکه اصالً با محصول پرداخت شده است و همچنان می                   می 

P. 928-929)   ـ تورگوTurgot برد و باز هم        کار می  به  پرداخت جای پيش تر به سرمايه را منظّم ةـکلم
  کند. ريزهای فارمداران همانند تلقّی می مانوفاکتوری را با پيشريزهای  بيشتر پيش

 (Turgot, ″Reflexions sur la formation et la Distribution des Richesses″, 1766). 
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يابد عبارت از تعميم مقوالت است.      آن دست می به آدام اسميثکه  تنها پيشرفتی

ای از سرمايه يعنی سرماية فارمدار،                  سان نزد وی ديگر سخن بر سر شکل ويژه             بدين  
خود ازآنجا چنين         خودیِ    ت. پس، به    نيست، بلکه هر شکل از سرماية بارآور مطرح اس

گذاری ميان واگرد ساالنه و چند ساله که مأخوذ ازکشاورزی    جای تفاوت برآمدکه به
که همواره      نَحوی   است، تفاوت عمومی ميان واگردهای مختلف مدت وارد شود، به                           

ر برگيرد، اعم از ه          يک واگرد سرماية استوار بيش از يک واگرد سرماية گَردان را در
کمتر از يک      سرماية گَردان داشته باشند، خواه بيشتر و خواه                     که اين واگردهای         مدتی

های ساالنه به سرماية          ريخت   ، پيش  اسميث که نزد     سان است   سال طول بکشد. بدين        
گرديد. ولی پيشرفت وی به              های بدوی به سرماية استوار مبدل               ريخت   گَردان و پيش      

تر   عقب  کنِه مراتب از       د. درمورد بسط تحقيق به          گرد   همين تعميم مقوالت محدود می         
  افتد. می

آن شروع به بررسی         با  اسميث که  ای گرائی) ناپخته (تجربه )١(همان شيوةآمپيريک
  کشاند: کند، خود به تاريکی می می

کار   تواند چنان به        وسيلة آن يک سرمايه می         "دو راه مختلف وجود داردکه به                   
                                                

 )۱  (Empirisme     يا شيوةEmpirique   راگويندکه منحصراً بر تجربه و مشاهده                 طورکلّی اُسلوبی      به
شودکه يگانه      ندارد. در فلسفه، آمپيريسم به سلسله نظرياتی اطالق می                       استوار است و پاية تئوريک            

شناسند. درتاريخ  حقيقت نمی آن راهی برای نيل به بينند و جز منشأ شناخت را در تجربه و مشاهده می
گيرد. مقابله ميان هواداران دو نظريه طیِّ         فلسفه، آمپيريسم در برابر راسيوناليسم (خردگرائی) قرار می

 کوندياک،ديدرو، هوبس، بيکنآمپيريسم مانند  ميالدی شدت يافت.گروهی از هواداران۱۸و۱۷قرون
 هيوم و برکلی ديگری ازآن مانند گروه که روند، درحالی شمار می وغيره درزمرة فالسفة ماترياليست به

آمپيريوکريتيسيسم"      خود "ماترياليسم و     لنين دراثر معروف  هستند. ايدآليست  وغيره در عداد فيلسوفان 
آن را نشان داد  ، سستی تئوريک و ريشة ارتجاعیِآورد عمل آليستی به ای ازآمپيريسم ايده انتقادکوبنده

 خوبی روشن ساخت.  و مقام تجربه و مشاهده را در فلسفة ماترياليسم ديالکتيک به
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  )١(بار آورد."  اش به ارندهرودکه درآمد يا سودی برای د
 

(″Wealth of Nations″, Book II, chap. I. P. 185. Edit. Aberdeen 1848).  
کند،   مثابه سرمايه عمل      به   برد تا     کار   را به   توان ارزشی آن می وسيلة که به هائی شيوه

اری   گذ  های سرمايه     که عرصه  اندازه همان ارزشی پديدآورد، به اش اضافه تا برای دارنده
يک از    است دربارة اينکه درکدام               متفاوتند،گوناگون و متعدد است. اين خود سؤالی                    

سان  که سؤال بدين       درصورتی    کرد.     گذاری     توان سرمايه       های مختلف توليد می        رشته 
رود. آنگاه سؤال متضمن اين پرسش                فرمولبندی شود، مسئله از اين هم باز دورتر می                 

کار نياُفتاده باشد،          ،گرچه همچون سرماية بارآور به  تواند شودکه چگونه ارزشی می می
آور، سرماية تجاری           سرماية رِبح     کند، مثالً مانند      مثابه سرمايه عمل      اش به    برای دارنده         
ايم،    تحليل دور افتاده فاصلة زمين تاآسمان ازموضوع واقعیِ اينجا ديگر ما به وغيره. پس

به عناصر مختلفة خود، در واگرد              بارآور     که چگونه تقسيم سرماية يعنی از اين تحقيق
  کاربرد آنها، مؤثر است. گوناگون های نظر از محيط ور، صرفعناصر مزب

  دهد: چنين ادامه می. اسميث آسپس 
کار برد، و       ها به   خريد خواسته     توان آن را در روياندن، ساختن يا                    "نخست می   

  )٢(فروش رساند. دوباره آنها را با سود به

که سرمايه ممکن است در         گويد   در اينجا چيز ديگـری جز اين نمی               . اسميث  آ 
گذاری     سرمايه    های   فقط ازعرصه   بنابراين کار اُفتَد. کشاورزی، مانوفاکتور وبازرگانی به

دهد    هائی از قبيل بازرگانی را موردگفتگو قرار می                       گويد، و ازجمله عرصه           سخن می 
                                                

 آن را ه ما ترجمة فارسیِک شرح زير آورده شده است زبان انگليسی به به اسميثگفتة  ) در متن، عين۱(
  ايم: در باال داده

“There are two different ways in which a capital may be employed so as  to yield a 
revenue or profit to its employer”. 

  شرح زير است: ) عبارت انگليسیِ منقول در متن به۲(
“First it may be employed in raising, manufacturing, or purchasing goods, and selling 
them again with a profit.” 
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مثابه سرماية بارآور عمل            شود ولذا به      نمی  واسطة توليد جايگير      که سرمايه در روند بی
های سرماية      آن تفاوت     ها برمبنای راکه فيزيوکرات ای پايه ا. اسميثسان  کند. بدين نمی

دهد. وی حتّا سرماية          کند، از دست می       بارآور و تأثير آنها را در مورد واگرد بيان می          
کندکه منحصراً سخن بر سر       می عنوان نمونه اختيار           ای به    بازرگانی را فوراً در مسئله                

-تفاوت   است،    آفرينی    آفرينی وارزش  محصول های سرمايةبارآور درمورد روند تفاوت

  آورند. وجود می که خود نيز در واگرد اين سرمايه و تجديد توليد آن تفاوت به ئیها
 کند: وی مطلب را چنين دنبال می

اش باقی      که در دست دارنده           امی افتد، تا هنگ      کار می    سان به   که بدين    ای   "سرمايه   
دهد، برای صاحب خود نه درآمد ايجاد        ماند و يا به ماندن در همان شکل ادامه می می
 )١( کند و نه سود." می

کند   گفتگو می   ای   از سرمايه     اسميث افتد! ولی       کار می    سان به   که بدين    ای   سرمايه  
گويد    ما می   که به   ستکار افتاده است و تازه بعدها                که درکشاورزی و در صنعت به              

  گردد! کارافتاده به سرماية استوار وگردان تقسيم می چنين به سرماية اين
کار   منظور توليدکاال و فروش آن با سود به    که به ای است شايد مقصودش سرمايه

فروش رود و از راه فروش بدواً ازدست  کاال به از استحالة خود به است، و بايد پس رفته
شکل پولیِ    کاالئی خود را به         ست خريدار بگذرد، و درثانی شکل جنسی     د فروشنده به

مانده و يا ـ برای           که در دست صاحب خود باقی           خويش بدل سازد، ولذا تا هنگامی              
اش بيهوده است؟ اما درچنين صورتی  وی ـ در همان شکل حفظ شده، ازلحاظ دارنده

شکل سرماية بارآور عمل   ه سابقاً بهک ای گردد: همان ارزش ـ سرمايه اين برمی مطلب به
يه  ـ سرما   کاال  نمود، يعنی در شکلی بودکه متعلّق به روند توليد است، اکنون مانند                          می 

                                                
  زبان انگليسی: شده در متن به ) جملة نقل۱(

“The capital employed in this manner yields no revenue or profit to its employer while 
it either remains in his possession or continue in the same shape.” 
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که ازآن روند دوران است،        قرارگرفته تحت اَشکالی کند، يعنی وپول ـ سرمايه عمل می
امر هم در مورد عناصر           ولذا ديگر نه سرماية استوار است و نه سرماية گردان. و اين                           

اند    وسيلة سرماية گَردان، افزوده شده                وسيلة مواد خام وکمکی، ولذا به   که به ئی ارزشی
کار، ولذا از راه  سبب استعمال وسايل  که به ئی صادق است، و هم دربارة عناصر ارزشی

سوی  سان بازگامی نزديکتر به          کند. ولی بدين       اند، صدق می  سرماية استوار افزوده شده
  ايم. تشخيص ميان سرماية استوار و سرماية گردان برنداشته

  کنيم: مطلب را دنبال
بار   "کاالهای بازرگانان تا به پول بدل نشده باشند برای وی درآمد و سودی به                                     

رساند.    او نمی    سودی به  مبادله نگردد درآمد و آورند واين پول نيز تا دوباره با کاال نمی
سوی او بازگردد،          شکل ديگری به   کند تا به را با شکلی ترک می اش پيوسته او سرمايه

ند     که سرماية مزبور می         درپِی است      گردش يا مبادلة پِی           وسيلة اين قبيل      و فقط به    توا
ای سرماية      نَحوِ بسيار ويژه       توان به  هائی را می وی سودی رساند. بنابراين چنين سرمايه به

   )١(گَردان ناميد." 
کند، عبارت ازآن          مثابه سرماية گَردان تعريف می             دراينجا به      ثآ. اسمي   که   آنچه  

که متعلّق به شکلِ روند        ای   خوانم، يعنی سرمايه        می  سرماية دورانی    که من  چيزی است
آيد، (تغيير       دست می   مبادله به    [کمک]    استعانت   که به    دوران، متعلّق به تغيير شکلی است  

ـ سرمايه است،که درمقابل شکل            پول    ـ سرمايه و     االک ماهيت وتغيير دست)، و بنابراين
گيرد. اينها       سرمايـه و شکل وابسته به سرمايـة بارآور قرار می                     مربوط به روند توليد           

دار صنعتی سرماية خودرا برآن پايه تقسيم                  ای نيستندکه سرمايه       وجه انواع ويژه          هيچ  به 

                                                
  زبان انگليسی نقل شده چنين است: که در متن به ) اصل جمله۱(

“The goods of the merchant yield him no revenue or profit till he sells them for money, 
and the money yields hime as little till it is again exchanged for goods. His capital is 
continually going from him in one shape, and returning to him in another, and it is only 
by means of such circulation, or successive exchanges, that it can yield him any profit. 
Such capitals, therefore, may very properly be called circulating capital.” 
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ريخته، طیِّ      پيش   ـ سرماية    ارزش    هستندکه همان       های مختلفی  نمايد، بلکه اينها صورت
  افکَنَد. دور می گيرد و به خود می پياپِی به )١(زيست دورة خويش

ها   اشتباه انداخته، ـ و اين خود نسبت به فيزيوکرات                     را به     آ. اسميث   آنچه   اينست
صُورِ مختلف دورانی    که وی اين شود ـ  و موجب شده است گامی به عقب شمرده می

ـ سرمايه، طیِّ       ارزش      گردش    درون      سازدکه در       مخلوط    ئی  های شکلی   ت را با آن تفاو       
آيندکه ارزش ـ سرمايه،            وجود می     آن، هنگامی به       درپِی    دورپيمائی از راه اَشکال پیِ              

های شکلی، دراين مورد،             خود در شکل سرماية بارآور قرار دارد. و درواقع تفاوت                               
آفرينی     ة سرماية بارآور در روند ارزش    که عناصر مختلف است های متنوعی از شيوه ناشی

سازند. نتايج اين اشتباه اساسی            کنند و ارزش خود را به محصول منتقل می        شرکت می
ـ سرمايه) از       ـ سرمايه و پول       کاال  ميان سرماية بارآور و سرماية واقع در محيط دوران (           

تر خواهيم ديد. ارزش ـ       سرماية استوار وگَردان ازسوی ديگر، را پائينسو، و ميان  يک
که برای سرماية گَردان           ريز شده عيناً مانند آنچه  سرماية استوار پيشکه بابت  ای سرمايه

افتد و نيز هر يک مانند ديگری            گردش می    وسيلة محصول به ريزگرديده است، به پيش
نجا  آ   گردند. تفاوت فقط از             ـ سرمايه بدل می        ـ سرمايه به پول        کاال    وسيلة دوران        به 

تکّه، طیِّ     کند ولذا بايد نيز تکّه      ارزش سرماية استوار جزءجزء دوران میخيزدکه  برمی
  توليدگردد.  تجديدکمابيش درازی، جبران شود و در شکل عينی خود  مدت

روشنی    است، به    خرج نداده       ای به    آن زبردستیِ ويژه   درانتخاب آ. اسميثکه  مثالی
غير   آورد، به    سرمايةگَردان میعنوان  دراينجا تحت دهدکه منظور وی ازآنچه  نشان می

دوران هستند        روند   که متعلّق به  از سرماية دورانی، يعنی ارزش ـ سرمايه تحت اَشکالی
سرمايه   عنوان مثال نوعی از           ـ سرمايه) چيز ديگری نيست. وی به               ـ سرمايه و پول    کاال(

دوران      توليد نيست بلکه تنها در محيط         روند    وجه ازآن        هيچ  گيردکه به     را در نظر می      

                                                
 کار برده شده است. به  Curiculum vitaeالتينی ) در متن اصطالح ۱(
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  منزل دارد و بس و فقط عبارت از سرماية دورانی، يعنی سرماية تجاری است.
دهد تا چه اندازه           گويد نشان می      بالفاصله دراين باره می             آ. اسميث   آنچه خود     

ند، ک  سرماية بارآور را ايفا نمی  وجه نقش هيچ درآن به که سرمايه  شروع مطلب با مثالی
  گويد:  بيهوده و باطل است. وی می

  )١(سرماية يک بازرگان، سراسر، سرماية گَردان است."  "
گويد، تفاوت ميان سرماية گَردان و سرماية استوار  ما می ولی چنانکه خود بعداً به

ازسوئی  اسميث آ.باشد.  های سرشتی درون خود سرماية بارآور برخاسته بايد از تفاوت
راکه بر ارزش ـ سرمايه،      ئی های صوری تفاوت ها و ازسوی ديگر اتتشخيص فيزيوکر

آميخته و درهم        هم  شود، در سر دارد. و اين هردو را به                    اش عارض می       طیِ دورپيمائی 
  کشد. ميان می به

است از تغيير شکل پول وکاال،  از               وجه معلوم نيست چگونه ممکن          هيچ   ولی به   
شکل ديگر، سودی بيرون آيد. آنچه                 ال به  دگرسانی ارزش وگذار آن از اين اَشک                     

که وی بررسیِ خود را با سرماية                است   سازد اين     توضيح مطلب را مطلقاً ناممکن می         
کند.   دوران حرکت می          در محيط   نمايدکه فقط      ای آغاز می        تجاری، يعنی با سرمايه         

گويد    ر می  آنچه وی دربارة سرماية استوا               اين مسئله بعداً خواهيم پرداخت، فعالً به                   به 
  گوش فرادهيم:

 های  ماشين  خريد   منظور بِهسازی زمين يابرای            ه(سرمايه) ب   آن که است  "ثانياً، ممکن
کار رود،که بدون تغيير مالک                سودمند وکاراَفزارها يا چيزهای ديگری از اين قبيل به             

ائی  ه  دهند. پس چنين سرمايه     درآيند، درآمد و سودی می گردش نَحوی به آنکه به و بی
های بسيار     های مختلف، نسبت      توان سرماية استوار ناميد. پيشه               را درکمال خوبی می          

کنند...     می   است ايجاب     کاررفته     به   درآنها     که وگردانی استوار های سرمايه را ميان متفاوتی

                                                
)۱ (“The capital of a merchant is altogether a circulating capital.” 
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ور يا صاحب مانوفاکتور ضرورتاً بايد درکاراَفزار تثبيت          استاد پيشه سرماية هر جزئی از
ها بسيارکوچک و در برخی ديگر بسيار                 ک جزِء مزبور در برخی از پيشه             شود. معذل    

ها (مانند      بزرگ است... با اين وجود، قسمت اعظمِ سرماية تمامِ اين قبيل صاحب پيشه       
دوز، بافنده)، خواه در دستمزدکارگرانشان و خواه در بهای مواد خامشان        خياط،کفش

  )١(گردد."  کار بازپرداخت می جزء قيمتاضافة يک سود، در گردان است و سپس، به

که دربارة منبع سود داده شده، سستی و درهمیِ           ای کودکانه نظر از تعريف صرف
رود    شمار می   ساز، ماشين خود محصولی به         بيان چشمگير است: مثالً برای يک ماشين            

بنا بر شيوة بيان         آيد ولذا چيزی است          گردش درمی        ـ سرمايه به     کاال    که مانند    آ.    که 
دهد، و باز هم دورتر              رود، تغيير صاحب می        اش بيرون می       : "از دست دارنده           اسميث 

  )٢(رود."  گردش می به

شود و سرماية      بنابراين، طبق تعريف ويژة خود او، ماشين، سرماية استوار نمی                            
سرماية     تفاوت   اسميث شودکه ازآنجا ناشی می درهمی است. باز يکبار ديگر اين گَردان

سرماية بارآور سرچشمه           مختلف عناصر گردش گون گونه شيوة که از را رداناستوار وگ
روند توليد،     خود در درون  عمل سرمايه برحسب که همين گوناگونی گيرد، با اَشکال می
دوران، همچون سرماية دورانی،                  محيط عکس در داخل    سرماية بارآور، و يا بهمثابه  به

  کند. گذراند، اشتباه می پول ـ سرمايه، از سر میه و ـ سرماي کاال مثابه به   يعنی
که در زيست       توانند برحسب مقامی        ، اشياِء واحدی می         آ. اسميث   پس طبق نظر    

                                                
“Secondly, it (capital) may be employed in the improvement of land, in the       )١(           
purchase   of useful machines and instruments of trade, or in such like things as yield a 
revenue or profit without changing masters, or circulating any further. Such capitals, 
therefore, may very properly be called fixed capitals. Different occupations require very 
different proportions between the fixed and circulating capitals employed in them… 
Some part of the capital of every master artificier or manufacturer must be fixed in the 
instruments of his trade. This part, however, is very small in some, and very great in 
others… The far greater part of the capital of all such master artificiers (wie Schneider, 
Schuster, Weber), however, is circulated, either in the wages of their workmen, or in 
the price of their materials, and to be repaid with a profit by the price of the work.” 

)٢(     “is parted with, changes masters, circulates further.”   
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کار، عناصر سرماية         مثابه سرماية استوار (وسايل             کنند، هم به     روند سرمايه احراز می            
ايه، (يعنی چون محصولی         ـ سرم   کاال     مثابه سرماية "گَردان"، همچون               بارآور) و هم به         

  دوران رانده شده است)، عمل نمايند. که از محيط توليد به محيط
که    دهد و با آنچه       بندیِ خود را تغيير می          يکباره تمام پاية تقسيم          آ. اسميث   ولی   

گيرد. درواقع تحقيق           چند سطر پيش بررسیِ خويش آغاز نموده بود در تضاد قرار می   
وسيلة آن يک سرمايه    شود: "دو راه مختلف وجود داردکه به وی با اين جمله آغاز می

آن   بارآورد"، اين به             اش به    کار رودکه درآمد يا سودی برای دارنده                        تواند چنان به       می 
تواند هم سرماية گَردان باشد و هم سرماية استوار.                       که سرماية مزبور می           معنی است  

هائی    سرمايه   رد کارب    های مختلف    رساندکه مقصود او شيوه         سان عبارت مزبور می         بدين  
که ممکن است مثالً      هائی   که با هم متفاوت و مستقل از يکديگرند، مانند سرمايه                   است

  شود: کار روند. ولی اکنون نغمة ديگری ساز می درکشاورزی به ياو در صنعت 
های استوار وگَردانی     را ميان سرمايه های بسيار متفاوتی های مختلف، نسبت "پيشه 

  کنند." کار رفته است ايجاب می ه درآنها بهک
 نيستند،   تلف ومستقلّی  خهای م    گذاری     سرمايه   وگَردان اکنون ديگر سرماية استوار

- های سرمايه     روند،که در ميدان           شمار می   هائی از سرماية بارآور واحدی به        بلکه حصّه
دهند.    می  های متفاوتی از ارزش تامِّ همان سرمايه را تشکيل                       گذاری مختلف، بخش        

اند    گرفته   هستندکه از تقسيم عملیِ خود سرماية بارآور سرچشمه هائی پس، اينها تفاوت
شوند. ولی همين هم باز چون سرماية تجاری                  ولذا فقط به سرماية بارآور اطالق می                  

شود، تضاد     گردان است در برابر سرماية استوار قرار داده می                    که فقط ای مثابه سرمايه به
  گويدکه: خود می اسميث کند، زيرا  پيدا می

  " سرماية يک بازرگان، سراسر، سرماية گَردان است."
اين    کند و به    دوران عمل می      محيط که فقط در درون ای است درواقع اين سرمايه

روند توليد فرورفته           گيردکه در درون            ای قرار می        عنوان نيز مطلقاً در مقابل سرمايه            
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مثابه جزِءگردان سرماية بارآور، در برابرِ  تواند به جهت نمیهمين  ولذا درست به است،
  جزِء استوارِ سرماية بارآور قرارگيرد.

را   ″ Instruments of trade″ دهد،کاراَفزارها          دست می به اسميث که  هائی در مثال
کند، وآن حصّه از سرمايه را که در دستمزد و مواد                       مثابه سرماية استوار تعريف می           به 

اضافة    آورد (که به       می شمار  است، مانند سرمايةگَردان بهگذارده شده وموادکمکی خام
 Repaid with a profit by theگردد،        کار، بازپرداخت می           يک سود در جزِء قيمت       

price of work .(  
ِء ترکيبیِ مختلف روندکار، يعنی                                        اجزا بنابراين بدواً مبدأ حرکت عبارت از 

همه    سو وکاراَفزار ازسوی ديگر است. ولی اينها                    و مواد خام از يک        کار (کار)  نيروی
کند،   اجزاِء ترکيبیِ سرمايه هستند، زيرا يک مبلغ ارزشی،که بايد مانند سرمايه عمل                              

های زيست سرماية       ازاين لحاظ آنها عناصر مادی و شيوهآنهاگذاشته شده است.  پای به
پس چرا   روند.      شمار می   کند، به    توليد عمل می    که در روند         ای   بارآور، يعنی سرمايه          

آنکه: "جزئی از سرمايه بايد           شود؟ برای اکنون يکی از اجزاِء مزبور، استوار خوانده می
  درکاراَفزار تثبيت شود."

  

„Some parts of the capital must be fixed in the instruments of trade.“ 

-وجود ماشين     است. بااين    مواد خام تثبيت شدهآن نيز در دستمزد و آخر جزِء ديگر ولی

آنکه    آالت و"کاراَفزارها... و چيزهای ديگری از اين قبيل... بدون تغيير مالک و بی                                          
هائی را درکمال     چنين سرمايه دهند. پس درآيند، درآمد وسودی می گردش نَحوی به به

  توان سرماية استوار ناميد."   خوبی می
کار برده      وجه مواد خامی به          هيچ  مثال بگيريم. در اينجا به            عنوان    کارهای معدنی را به          

محمول          نمی  زيرا   ، است                 شود طبيعی  خود محصولی   ، مثالً مس  ، ر يد          کا با ه  ز تا که 
که بدواً بايد تصرف شود و محصول روندی است          تصرف درآيد. مسی وسيلة کار به به

آيد، هيچ عنصری از سرماية بارآور      گردش درمی ـ سرمايه به کاال ياکاال مثابه که بعداً به
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است. ازسوی ديگر،         دهد. هيچ جزئی از ارزش سرمايه درآن نهاده نشده  نمی را تشکيل
کار و موادکمکی، مانند ذغال، آب وغيره، نيز جسماً                         روند توليد، نيروی     ساير عناصرِ 

محصول  آن در      شود و تنها ارزش        شوند. ذغال تماماً مصرف می          در محصول وارد نمی
پيوندد. سرانجام،         گردد، عيناً همچنانکه جزئی از ارزش ماشين به محصول می  وارد می

آنچنانکه درمورد ماشين صادق است، در برابر محصول، يعنی مس،                            کارگر نيز، هم      
کند، اکنون      کار خود توليد می        که وی ضمن    ماند. تنها ارزشی  مستقل و پابرجا باقی می

سرماية   براين درمثال مذکور، هيچ جزئی ازاجزاِء ترکيبیِ    است. بنا جزئی از ارزش مس
يک از اجزاِء        دهد)، يا هيچ       نمی  mastersشود (تغيير مالک       دست نمی   به  بارآور دست      

شود. پس     کدام ازآنها جسماً وارد محصول نمی         دهد، زيرا هيچ گردش ادامه نمی آن به
گويا بايد تمام        آ. اسميث     بنا به تعريف ويژة          کجاست؟   سرمايةگَردان         مورد    دراين     
  سرماية استوار تلقّی نمود. افتد فقط کار می معدن مس به در ای را که سرمايه

مورد   که مواد خام        اکنون، برخالف مثال فوق، صنعت ديگری را در نظر بگيريم       
را بنگريم       آن موادکمکیِ دهند و سپس اش ماية جوهری محصول را تشکيل می استفاده

کنند بلکه جسماً درآن وارد          محصول منتقل می نند ذغال، ارزش خودرا بهتنها، ما که نه
-گردند. با محصولی مثالً مانند نخ، مادة خام آن نيزکه عبارت از پنبه است، دست              می

که    گردد. ولی تا هنگامی           شود و از روند توليد به روند مصرف وارد می                       دست می   به 
فروشد، بلکه روی        کند، صاحبش آن را نمی      عمل می سرماية بارآور مثابه عنصرِ پنبه به

دهد، يا برای اينکه           گذاردکه ازآن نخ بسازند. آن را از دست نمی          کند، می کار می آن
که (با جدائی ازآن، با               کار بريم بايد بگوئيم        را به اسميث بيان سراسر مغلوط و عاميانة 

طورکه     برد. وی همان        نمی )، سودی     ) ١( درآوردن آن           گردش    تغيير صاحب آن، يا با به        
                                                

 آ. اسميثخاصِّ   کاربردن اصطالحات ايم، مصنّف بابه راکه بين دو هالل قرار داده ) درمتن، قسمتی۱(
کتاب قيد شده ذيالً  جملة مذکور را چنانکه در متن  است. ما عين نيم  نگاشته زبان انگليسی   عيناً به

 (.by parting with it, by its changing masters, or by circulating it)                   آوريم: می
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گردش درآيند.          گذارد مواد خامش به            آورد، نمی       گردش درنمی       آالتش را به       ماشين 
کارخانه در روند توليد استقرار               ريسی و بناهای های نخ که ماشين آنچنان مواد مزبور هم

رماية   که پيوسته بخشی از س      اند. حتّا ضرور است        گرديده     اند، در اين روند تثبيت             يافته  
که بايد بخش ديگری ازآن            آنچنان  گردد، هم بارآور در شکل ذغال، پنبه وغيره تثبيت

که مثالً پنبه، ذغال وغيرة             است   تفاوت فقط در اين         کار تثبيت شود.        شکل وسايل   به 
شوند،   محصول هفته تماماً مصرف می         الزم برای توليد هفتگیِ نخ، پيوسته در توليد                   

عناصر   آنها شوند. بنابراين، اين     يدی از پنبه، ذغال وغيره جانشينجد های ولذا بايد نمونه
ای   های تازه     مانند، دائماً مرکّب ازنمونه يکسان می جنس سرمايةبارآور، اگرچه ازلحاظ

ريسی واحد، همان بنای واحدکارخانه،      نخ ماشين که همان هستند، درحالی جنس ازهمان
عمل خود در سلسلة کاملی         تعويض شود به     ای از جنس خود        آنکه با نمونة تازه         بدون   

مثابه سرماية بارآور، همة اجزاِء آن پيوسته در روند                          دهد.. به      ها توليد ادامه می         از هفته 
تواند انجام شود. و همة اين عناصر             آنها نمی روندتوليد بدوناند، زيرا  توليد تثبيت شده

ابه سرماية بارآور، در جهت مقابل سرماية مث سرماية بارآور، اعم از استوار يا گردان، به
  گيرند. يه و پول ـ سرمايه، يکسان قرار میـ سرما کاال دورانی، يعنی
پيوسته بايد در     سرمايـة بارآور         کار. جزئی از            نيـروی   است در مورد          همچنين 

های   که همچون ماشين      کار همانندی هستند          کار تثبيت شود، و اين نيروهای                نيروی   
استفاده                            سرمايه  وسيلة   جا به    ند، همه  همان   قرار   دار واحد برای زمانی طوالنی مورد 
بار  يک   که ماشين اين نيست  آالت در گيرند. در اين مورد تفاوت بين آنها و ماشين می

که قيمت ماشين به       شود (اگرچه غير از اين است، مثالً آنگـاه                  برای هميشه خريده می 
نمی                    ،    شود)   اقساط پرداخته می           بلکه       و کارگـر مورد چنين خريدی واقـع  گردد ـ 

کند تماماً در ارزش           کارگر مصرف می         که    که کاری       است  تفـاوت ميان آنها در اين             
عکس، ارزش ماشين فقط اندک اندک درآن                    که به   حالی  شود، در     محصول وارد می       

  گردد. داخل می
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راند،     ة استوار، سخن می     که از سرماية گَردان، در تضاد با سرماي                    ، آنگاه    اسميث 
  کند: مفاهيم مختلف را با هم اشتباه می

ماند    می  اش باقی اکه دردست دارندهجافتد، تاآن می کار سان به که بدين ای سرمايه "
کند   صاحب خود نه درآمد ايجاد می             ، برای     دده ماندن در همان شکل ادامه می و يا به

  و نه سود."
محصول،    دوران عارض            محيط ا را که در       کااله    وی دگرسانیِ صرفاً صوریِ          

گردد، با استحالة         کاالها می    شدن دست به شود و موجب دست ـ سرمايه، می کاال   عارض
شود، در يک سطح       روند توليد واقع می          سرمايةبارآورکه در اَثنای                جسمانی عناصر    

  دهد. قرار می
کاال،    رگشت پول به    کاال به پول و ب        کنده، تبديل   در اينجا صاف و پوست اسميث

که برای     ريزد. مثالی       فروش و خريد را با استحالة عناصر توليد به محصول، درهم می                        
کاال به پول و از پول          گزيند عبارت از سرماية تجاری است،که از              سرماية گَردان برمی

است انجام    کاالئی به دوران راکه متعلّق  W – G – Wشود و تغييرشکل کاال مبدل می به
سرماية صنعتی   پيوندد، برای         وقوع می     که در درون دوران به               تغييرشکلی دهد. ولی       می 
عناصر  شود،    می  آنها مبدل   که پول دوباره به کاالهائی که است کار افتاده دارای اهميت به

سازند، يعنی      را فراهم می       آن    کار) هستند ولذا ادامة وظيفة کار ونيروی توليدی، (وسايل
کنند. تمام اين        روند تجديد توليد را آماده می               مثابه     مثابه روند مداوم، به            روند توليد به   

کاالها     گذار واقعیِ     که است دهد وهمين تغييرشکل تغييرشکل در درون دوران روی می
سرماية بارآور       که   کند. بالعکس استحاالتی        پذير می    را از دستی به دست ديگر امکان             

های متعلّق به روندکارند،که               دهد، عبارت از دگرسانی            م میدر درون روند توليد انجا
  ساختن عناصر توليد به محصول مورد نظر ضرورت دارند. برای مبدل

طور   کار به    توليد (وسايل      از وسايل      شودکه جزئی     نکته متّکی می     اين    بر آ. اسميث
گـونه تعبير     خطا بدين     که وی به     کند (آنچه     نَحوی خدمت می      اخصّ) در رونـدکار به            
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آن تغييری حاصل       ، که در شکل طبيعـیِ     ) ١(    yield a profit to their masterنمايد:      می 
آن، يعنی مواد، تغيير          که جزِء ديگر ، درحالیشود اندک سائيده می و اندک گردد نمی
مثابه    که جزِء مزبور وظيفة محولة خود را به                 کند و درست از راه همين تغيير است              می 

روند      سرماية بارآور در          که عناصرِ    دهد. ولی اين رفتار متفاوتی               وليد انجام می     وسيلة ت  
کار دارند، فقط مبدأ پيدايش تفاوت ميان سرماية استوار و غير استوار است نه خود                                   

های توليد، اعم از          شود برای همة شيوه       اين تفاوت، که بنا برآنچه از بررسی نتيجه می               
داری، يکسان است. ولی با اين تفاوت در رفتار جسمانی،                            سرمايه    داری و غير       سرمايه  
نوبة خود با تعويض ارزش از راه                  کند،که به     محصول نيز انطباق پيدا می    دهی به  ارزش

بنابراين           فروش محصول منطبق است. و تفاوت، درست در همين امر است                          و بس. 
ست، بلکه بدان سبب    ا گرديده کار تثبيت که در وسايل جهت استوار نيست سرمايه ازآن

کار، در درون همين وسايل               شدة آن در وسايل         گذاشته   استوار است جزئی از ارزش             
  افتد. گردش می محصول بهمثابه بهر ارزشیِ  که جزِء ديگر به ماند، درحالی ثابت می

کار افتاده است، اين سود، يا با ماندن                   منظور سود آينده به        سرمايه) به    "اگر آن (      
آيد. در يک        دست می   شود ويا باگريختن از او به         کارفرما) حاصل میآن نزد وی (نزد

  )۱۸۹(ص )٢(مورد با سرماية استوار و در مورد ديگر با سرمايةگَردان سروکار است." 
ای از سود      آمپيريک نتراشيده       خورد نگرش چشم می گفتار به آنچه نخست در اين

کلّی با ديد عميقاً       رفته شده و به    گ  عاريت    دار عادی به         سرمايه  است، که از شيوة ديد          
کار   مباينَت دارد. بهای فراورده،که هم قيمت مواد و هم بهای نيروی   اسميث آ.عالمانة 

که کاراَفزارها درنتيجة             حال جانشين بهای جزء ارزشی است            کند، درعين را جبران می
سرچشمه  وجه از اين جانشينی           هيچ  دهند. سود به      فرسايش خود به محصول انتقال می            

                                                
 آورد." بار می شان سودی به  "برای دارنده )١(

“If it (the stock) is employed in procuring future profit, it must procure this profit by )٢( 
staying with him (the employer), or by going from him. In the one case it is a fixed, in 
the other it is a circulating capital”, (P. 189). 
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-ريز شده است، خواه تماماً و خواه جزء که برای توليد فراورده پيش گيرد. ارزشی نمی

تواند     جزء، چه يکباره و چه تدريجاً، ازراه فروش فراوردة مزبور جبران شود، فقط می    
تواند امر جبران ارزشی را، که                  نَحوِه و زمان جانشينی را تغيير دهد، ولی هيچگاه نمی               

ای در     چنين انديشه    آفرينی مبدل سازد.          ارزش     اضافه  است، به   قه مشترکبينِ هردو طري
ارزش از راه          برد چون اضافه       گمان می    ای قرار داردکه           اين مورد بر پاية نگرش عاميانه         

، فقط از    رسد  سامان می    آن به    يافتن   دوران     وسيلة   آيد و به     دست می   فروش فراورده به           
های مختلف برخاست       درواقع سخن از شيوه          گيرد.    فروش و از دوران سرچشمه می               

است دربارة اينکه عناصرِ مختلفة            کاربردن عبارات نادرستی              سود در اين مورد فقط به          
گونه    مثابه عناصر مولّد،گونه         دهند و به     طور متفاوت خدمت انجام می      سرماية بارآور به

ا از روند بارورسازی، از               کنند. سرانجام، تفاوت را از روندکار ي               در روندکار تأثير می
کنند، بلکه فقط آن را ناشی           دهد انتزاع نمی       که سرماية بارآور خود انجام می ای وظيفه

لحاظ سودآوری يک جزء از               گويا از       که   نمايند   دار تلقّی می      از ذهنيات يک سرمايه         
  برد. کار می نَحوِ ديگر به اين نَحو و جزِء ديگرش را به اش را به سرمايه

کند.   خودآن منتزع می         های بايستگی و روند بازتوليد را از ها تفاوت ، بالعکس،کنِه
ساله ارزش محصول ساالنه،              که همه     است   برای اينکه روند مزبور ادامه يابد، الزم                         

سرمايةبنيادی فقط        کند، وبالعکس ارزش          های ساالنه را تماماً جبران ريخت ارزش پيش
درپِی، مثالً ظرف        های پِی    ازگذشت سال     که بايد پس     نَحوی    هاندک برگردد، ب           اندک   

ای از همان        های تازه       وسيلة نمونه    توليد شود (به        تجديد   ده سال، تماماً جبران ولذا                
  گيرد. قرار می کنِهتر از  تا چه اندازه عقب آ. اسميثشودکه  بنابراين ديده می )١(نوع).

ماند    می  که باقی     رماية استوار تنها چيزی        دربارة س      آ. اسميث   سان از تعريف       بدين
                                                

سبب اصطالحات  همين  است و به کنِهداردکه اينجا سخن بر سر نظريات ويژة  ) خواننده توجه ۱(
آغاز  (بهشود.  کار برده می های بنيادی وغيره) به ريخت های ساالنه و پيش ريخت خاصِّ وی (پيش

 همين فصل مراجعه شود.)
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روند    شودکه چهرة خود را در            کاری ترکيب می       که سرماية استوار از وسايل           است  اين
اند، تا      ياری وسايل مزبور ايجاد شده     که به دهند و برخالف محصوالتی توليد تغيير نمی

که همة عناصر    شود  دهند. فراموش می         خدمت خود درتوليد ادامه می        کامل به فرسايش
کار)، با       کار، مواد و نيروی           مثابه وسايل  سرماية بارآور پيوسته در شکل طبيعیِ خود (به

گيرند، و     آيد در تضاد قرار می           گردش درمی    کاال به صورت که به محصول و محصولی
شود و جزِء   کار ترکيب می مواد و نيرویشودکه ميان جزئی از نکته فراموش می نيز اين

کار، اين نيرو        که: در مورد نيروی           کار، فقط تفاوت از اين قرار است                وسايل مرکّب از
کار برای تمام عمر خود خريداری                  شود (يعنی مانند وسايل         پيوسته از نو خريده می         

روندکار عمل       که هيچگاه عين همان مواد در             شود)، و در مورد مواد چنين است                نمی 
حال چنين پندار       نوع درکارند. درعين  ای ازهمان های تازه کنند، بلکه همواره نمونه نمی

آ.  آيد، با اينکه        گردش درنمی       سرماية استوار به گويا ارزش  آيدکه خطائی نيز پيش می
حساب   مثابه جزئی از بهای فراورده به                 خود قبالً فرسايش سرماية استوار را به              اسميث  

  آورد. می
ايـة استوار، اين نکته برجسته            مثابه جهت متضادّ سرم       در مورد سرماية گَـردان به             

 گرددکه سرماية گَردان عبارت از آن جزء  شودکه اين تضاد فقط ازآنجا ناشی می نمی
شود و لذا مجبور       جبران می      محصول   وسيلة ارزش       که تماماً به     است  سرماية بارآوری          

سرماية   درمورد       وضعی  که چنين    آن شرکت نمايد، درحالی           است درسراسر استحاالت       
گذار خود از محيط توليد  هنگام که سرمايه، به عکس، با اَشکالی ار وجود ندارد. بهاستو

آورد، درهمی بيشتری           دست می ـ سرمايه، به پول  ـ سرمايه و کاال مثابه دوران به محيط  به
ـ سرمايه،     پول    ـ سرمايه و     کاال   گردد. ولی اين هردو شکل يعنی              دراين مورد ايجاد می           

سرماية استوار هستندکه ازآن سرمايةگَردان. اين هردو درتضادّ      بر  ارزش همان اندازه به
سرمايةگَردان (سيار)،که درتضادّ باسرماية           باسرماية بارآور سرماية دورانی هستند، ولی

  روند. شمار نمی استوار قرار دارد، به
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ستوار،   وسيلة سرماية ا     به  سودزائی سراسرخطای متذکّرشدکه توضيح سرانجام بايد
روند    سرماية گَردان، بر پاية اينکه              ماند، و سودآوریِ   روند توليد میبراساس اينکه در 
بودن    شودکه، درنتيجة يکسان       آن می افتد، موجب گردش می کند وبه مزبوررا ترک می

     ر و جزِءگَـردان سرماية ثابت تفاوت سرشتی                   شکل واگردند    آنهـا در      سرماية متغيور
داری     آفرينی پنهان ماند و بالنتيجه تمامِ راز توليد سرمايه                      ارزش     اضافه  ی و  افزائ     ارزش    

گَردان، اين           سرماية  گذاریِ واحد، تحت عنوان                نام  گردد.      بيش از پيش تاريک می         
اقتصاد سياسی باز هم       اسميث  آ.   کند. دراين باره پس از        تفاوت سرشتی را حذف می

اية متغير و ثابت، تضاد ميان سرماية استوار و                  جای تضاد ميان سرم         پا فراتر نهاده و به          
  مثابه عامل اساسیِ تشخيص و يگانه مميز تلقّی نموده است. گردان را به

-دونوع مختلف از سرمايه    مثابه ازآنکه سرماية استوار وگردان را به پس اسميث آ.

  د:  گوي کند،که هرکدام ازآنها جداجدا سودآور هستند، چنين می گذاری تعريف می
بارآورد.        گَـردان درآمدی به             تواند جز از راه سرماية             "هيـچ سرمايـة استوار نمی        

کنندة موادّ دمخور         گَردان،که تأمين         ها وکاراَفزارها، بدون سرماية                 سودمندترين ماشين  
برند، چيزی توليد نخواهد             کار می    کارگرانی باشدکه آنها را به              آن اَدوات و معيشت          

  )١()۱۸۸کرد." (ص 

و     yield a revenueکار رفته:       شود کـه اصطالحات پيش به     معلـوم می تازه اينجا
make a profit  بارآوردن) وغيره، دارای اين مفهوم هستندکه                     (سودکردن و درآمد به

  روند. کار می آفرين به مثابه محصول هردو جزِء سرمايه به

  دهد: دست می اينک مثال زيرين را به آ. اسميث
استوار    ای   شده سرمايه    گذاشته  از سرماية فارمدارکه در افزارکشاورزی"آن بخش 

                                                
“No fixed capital can yield any revenue but by means of a circulating capital. The )١(  
most useful machines and instruments of trade will produce nothing without the 
circulating capital which affords the materials they are employed upon, and the 
maintenance of the workmen  who employ them”. 
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گَردان      ای   کاررفته سرمايه       دستمزد و معيشت خدمةکارکُن وی به که در است، و بخشی
  )١(است." 

دوران وواگرد       درستی تفاوت ميان سرمايةاستوار وگردان، تنها به (پس دراينجا به
  شود.) ية بارآور اطالق میدهندة سرما مختلف اجزاِء تشکيل

کشيدن ازآن       "وی از نگاهداریِ يکی در تصرف خويش، و از ديگری با دست                            
  ، )٢(کار ـ دام وی سرماية استواری است."  برد. بها يا ارزش سود می

ارزش     که تفاوت به کنيم (دراينجا يک بار ديگر با اين انديشة درست برخورد می
  .)شود نه به عنصر مادی اطالق می

که بهای افزارکشاورزیِ وی نيز سرماية استوار است، خوراک آنها         همان قسم "به
گَردانی است. فارمدار از               کارکنانش، سرماية        کار) عيناً مانند وسايل معيشت           های   (دام    

  )٣(برد. "  آنها سود خود می دادن وسايل نگاهداریِ کار و با ازدست های نگاهداشتن دام
فروشد. وی خوراک        دارد،آنها را نمی می ای خود را نگاهه (فارمدار خوراک دام

کاراَفزار مورد          مثابه   که خود دام را به          برد، درحالی        کار می را برای تغذية دام خويش به
که در نگاهداریِ دام وارد                 دهد. تفاوت تنها اينجاست: خوراک دام                   استفاده قرار می       

وکار و چه از        کشت  از راه محصول        گردد و مستمراً بايد، چه   شود تماماً مصرف می می
ميزان و     گردد. اما تعويض خود دام فقط به کشاورزی، جبران های طريق فروش فراورده

  شود.) برحسب نوبة ازکاراُفتادن هر سر ازآنها انجام می
کار، بلکه برای پرواربندی و بازفروش       که نه برای خوراک دامی هم هم بها و "ولی

                                                
“That part of the capital of the farmer which is employed in the implements of )١( 
agriculture is a fixed, that which is employed in the wage and maintenance of his 
labouring servants is a circulating capital”.  
“He makes a profit of the one by keeping it in his own possession and of the other )٢(  
by parting with it. The price or value of his labouring cattle is a fixed capital”. 
“In the same manner as that of the instruments of husbandry; their maintenance is a )٣( 
circulating capital, in the same way as that of the labouring servants. The farmer makes 
his profit  by keeping cattle, and by parting with their maintenance”. 
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  )١(کند."  دادن دام سود می ردان است. فارمدار با از دست گَ خريداری شده، سرماية
دار توليدکننده، محصول خويش راکه                  (ولی هرتوليدکنندة کاال، ولذا نيز سرمايه

سبب اين امر محصول مزبور نه جزِء استوار                 فروشد. اما به       روند توليد است می       حاصلِ  
عکس در شکلی وجود       اکنون به    دهد.     گَردان سرماية بارآور را تشکيل می                 و نه جزءِ    

ـ سرمايه     کاال   مثابه   روند توليد بيرون رانده شده است و ناگزير بايد به                      داردکه با آن از     
  مثابه   کند نه به    پرواری، در روند توليد مانند مواد خام عمل می                          کند. دام      انجام وظيفه     

روند     ماده در  مثابه بور بهاست. بنابراين دام مز کار صادق کاراَفزار،آنچنانکه درمورد دام
آن، عيناً مانند ارزش مواد کمکی (خوراک آن)،                           شود و تمام ارزش         توليد وارد می       

گَردان    پرواری جزِء   دامکه  گردد. پس بدين سبب است يکجا در روند توليد داخل می
اری ـ   پرو رفته ـ دام محصول فروشکه  دهد، نه بدان جهت سرماية بارآور را تشکيل می

در اين مورد دارای همان شکلِ طبيعیِ مادة خام، يعنی دام هنوز پروار نشده است. اين   
توانست از همين مثال دريابدکه قالب                    می  آ. اسميث   يک مورد اتّفاقی است. ولی              

دهد، بلکه      گَردان می       آن خصلت استوار يا    ارزش نهان  که به مادیِ عنصرتوليدی نيست
وجود    که چنين تعينی برای آن به           روند توليد است      ور در درون        همانا وظيفة عنصر مزب    

  .)آورد می
زار و     کشت  سرماية استوار است. با اينکه بذر، پيوسته ميان                  "تمام ارزش بذر نيز            

کند ولذا واقعاً گَردان نيست.               وآمد دارد، هرگز صاحب خود را عوض نمی          انبار رفت
  )٢(خيزد."  آن برمی د، بلکه از فزايندگیِشو سود فارمدار از فروش بذر حاصل نمی

                                                
“Both the price and the maintenance of the cattle which are bought in and fattened,  )١(  
not for labour but for sale, are a circulating capital. The farmer makes his profit by 
parting with them”. 
 “The whole value of the seed too is a fixed capital. Though is goes backwards and )٢( 
forwards between the ground and the granary, it never changes masters, and therefore it 
does not properly circulate. The farmer makes his profit not by its sale, but by its 
increase”. 
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بنا به نظر        تماماً نمايان می        اسميث بندیِ    اينجا ديگر پوچیِ تقسيم          اسميث شود. 
شودکه صاحبش تغيير نکند، يعنی بذر مستقيماً از               بذر درصورتی سرماية استوار می              

ل نظر وی اگر محصو       گردد و ازآن برداشت شود. بالعکس به                   محصول ساالنه جبران       
آن، از خارج خريداری شود،           وسيلة جزئی از ارزش فروش رود و سپس بذر به تماماً به
انجام     (change of master)گردد. در موردی تغيير صاحب               سرماية گَردان می       آنگـاه    

در اينجا سرماية       اسميث   شود. باز     گيرد و در مورد ديگر چنين تعويضی واقع نمی                    می 
ـ سرمايه     کاال   کند. محصول متّکای مادیِ           با هم مخلوط می     ـ سرمايه را       کاال  گَردان و     

شودکه واقعاً       آن جزء از محصول اطالق می              که اين امر فقط به        است، ولی مسلّم است      
محصول    صورت   که ازآن به    گردد و دوباره مستقيماً در روندتوليدی در دوران وارد می

  شود. بيرون آمده است وارد نمی
مستقيماً ازآن برداشت شود و يا              جزئی از محصول،           مثابه   به اعم از اينکه بذر          

  آن صرف خريد بذر از ديگری   فروش رود و جزئی از ارزش محصول بهآنکه مجموع 
گيرد و از راه اين جانشينی هيچگونه سودی          ، در هردو حالت جانشينی انجام میگردد

شود و   ر دوران وارد می           شود. در يک مورد بذر با بقية محصول مانندکاال د                  عايد نمی
حساب   ريخته به    سرماية پيش   جزِء ارزشیِ         مثابه   در مورد ديگر فقط در دفترداری به                    

ماند. بذر      آيد. ولی در هردو حالت بذر مانند جزِءگَردان سرماية بارآور باقی می                                     می 
ل وسيلة محصو   گردد و ناگزير بايد تمامِ بذر به           محصول آمادهشود تا  تماماً مصرف می

  پذير سازد. مزبور جبران شود تا بازتوليد را امکان
صورت   "مواد خام وموادکمکی چهرة مستقلّی راکه درحين ورود به روندکار، به  

کار مطلب طور ديگر         درمورد وسايل  دهند. ولی مصرف، دارا بودند از دست می ارزش
ندکار مورد استفاده    کارخانه، ظرف وغيره فقط تازمانی دررو است. افزار، ماشين، بنای

کرده باشند و فردا چون ديروز از نو با همان شکل          هستندکه سيمای اولية خودرا حفظ
کار همچنانکه درزمان حيات خود يعنی طیِّ روندکار       در روندکار واردگردند. وسايل
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دارند، پس از مرگ نيز قيافة خود                 می  سيمای مستقل خويش را در برابر محصول نگاه          
ها وغيره همواره جدا و       افزارها،کارگاه آالت، دست ماشينهای  کنند. الشه می را حفظ

اند وجود دارند." (کتاب اول، فصل           کمک نموده که درايجادشان محصوالتیمستقل از
  )١()۱۹۲ششم، صفحة 

که   نَحوی   برند، به     کارمی    آفرينی به     درمحصول کار که وسايل مختلفی های شيوه اين
ديگر اين       کنند و برخی     مستقل خودرا در برابر محصول حفظ می       سيمای  برخی ازآنها

که مربوط    است دهند، تفاوتی آن را از دست می کلّی سازند و يا به سيما را دگرگون می
شود،که مثالً مانند  کاری نيز اطالق می روندهای خود است ولذا به خودیِ به روندکار به

ندگی هستند و مطلقاً عاری از مبادله و توليد     خانوادة پدرساالری، صرفاً متوجه خودبس
کندکه اوالً      می  [واژگون]         سان مقلوب    بدين   آ. اسميث   باشند. همين تفاوت را   کاالئی می

از وسايل      شودکه برخی عرصه، مدعی می کامالً بيگانة سود دراين ساختن مفهومبا وارد
رای صاحبشان سودخيزند        آن ب    دادن   ديگر با ازدست برخی توليد با حفظ سيمای خود و

شود  هائی را که طیِّ روندکار عارض بعضی از عناصر توليد می                       و ثانياً وی دگرگونی     
وخريد)،       کاالئی هستند (فروش         که ويژة مبادلة محصوالت وگردش هائی با  تغييرشکل

  سازد. کاالهای مورد دوران را در بر دارند، مخلوط می حال تغييرمالکيت و درعين
دوران ولذا از راه فروش محصول و ازطريق     [کمک] استعانت بازتوليد را به واگرد،

دارد. ولی         آن از پول به عوامل توليديش، مفروض می                 تجديد تبديل پول و آن به تبديل
 را ازنو مانند وسيلة توليد            دار توليدکننده، قسمتی ازمحصول خويش                 آنگاه که سرمايه       

توليدکنندة مزبور اين قسمت             کندکه   نمود می   د، چنينده مستقيماً مورداستفاده قرار می
امر در حسابداری وی قيد                که اين    است  همين صورت     است ونيز به     را به خود فروخته         

آمده    دست  شود. پس اين جزء بازتوليد از راه دوران حاصل نشده، بلکه مستقيماً به                   می

                                                
 .همين بازنويسی]  ۳۳۳[صفحة  ۲۰۶) سرمايه، جلد اول، ترجمة فارسی، صفحة ۱(
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 استفاده قرار       توليد مورد       سيلةو  مثابه   سان ازنو به      ني ه بد ک  محصول  جزء  اين است. ليکن 

آن تماماً درمحصول     شود نه استوار، زيرا اوالً ارزش سرمايةگَردان میگيرد جانشين  می
صورت   شود و ثانياً خود نيز در قالبِ نمونة جديدی از محصول تازه،کامالً به                  وارد می

  عين جبران شده است.
کند. وی     برای ما تعريف      خواهد سرمايةگَردان و استوار را                  می  آ. اسميث   اينک   

کدام ازآنها سرماية استوار         کندکه شمارد وآنگاه معين می اشياء و عناصر مادی را برمی
گويا تخصيص اين اشياء         شود، چنانکه     است وکدام ازآنها سرمايةگَردان شمرده می                     

در  که آنها     شود نه از وظيفة معينی        جنبة عنصری دارد و از سرشت خود آنها ناشی می         
ند. ولی با اين وجود وی در همين فصل                 ده    داری انجام می          سرمايه  توليد   ن روند     درو   

(Book II, chap. I)   شودکه هرچيز، مثالً يک خانة مسکونی، با اينکه برای                    متذکّر می
  مصرف مستقيم آماده شده است،

بارآورد و از اين جهت برای وی                   تواند درآمدی برای مالک خود به        "اگرچه می
سرمايه را ايفا نمايد، قادر نيست نه درآمدی برای جامعه فراهم سازد و نه                                   نقش يک   
کوچکترين چيزی بر        تواند از اين راه           کار رود، و هرگز نمی         مثابه سرمايه به برای آن به

  )١()۱۸۶درآمد جمع مردم بياَفزايد." (ص 
اصيت گويدکه اشياء نفساً و در همه حال خ روشنی می به آ. اسميثپس دراينجا  

و   که آنها بنا به اوضاع         ای است    ای ندارند، بلکه اين خاصيت عبارت از وظيفه                    سرمايه  
طورکلّی   آنچه دربارة سرمايه به آورند. بنابراين نمی دست به آورند ويا می دست احوال به

  کند. های جزء آن نيز صدق می صادق است درمورد بخش
دهندة    تشکيل   عوامل     دهند،    می   ار انجام روندک که در ای وظيفه برحسب اشياء، همان

                                                
“may yield a revenue to its proprietor , and thereby serve in the function of a capital )١(   
to him, it cannot yield any to the public, nor serve in the function of a capital to it, and 
the revenue of the whole body of the people can never be in the smallest degree 
increased by it”. 
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کار (وسيلة کار)،      مثابه دام بهگردند. مثالً يک حيوان  سرمايةگَردان ياسرماية استوار می
که همان حيوان       دهد، درحالی        سرماية استوار را تشکيل می          عنصر مادی شيوة زيست        

آيد. ازسوی       شمار می   سرمايةگَردان فارمدار به   مثابه دام پرواری (مادة خام) جزئی از  به
کند و   سرماية بارآور عمل         دهندة     مثابه عنصر تشکيل     به تواندگاه       ديگر شیِء واحد می       

که مانندکارگاه        خانه، درصورتی باشد. مثالً يک داشته تعلّق مستقيممصرف ـ ماية  گاه به
و  سرماية بارآور است        دهندة     مورد استفاده قرارگيرد جزِء استواری از عناصرِ تشکيل                       

ای   سرمايه  گونه   خانة مسکونی، هيچ کار رود، درخصلت چنانچه مانند خانة مسکونی به
صورت وسايل      توانند در بسياری از موارد،گاه به    کار واحد می رود. وسايل مینشمار  به

  کنند. توليد وگاه مانند وسايل مصرف عمل 
ار وگَردان       سرماية استو   يکی از اشتباهات نگرشیِ اسميثی همين بودکه خصلت               

) ) ١( پنجم  اول، فصل      روندکار (کتاب        انگاشت. تحليلِ  را ناشی از خواصِّ خود اشياء می
کار و فراورده           دهد چگونه عناوينی چون وسيلةکار، مصالح                  خود نشان می      خودیِ    به 

شوند.   آورد، عوض می         دست می   که شیء واحد در درون روند به                 هائی   برحسب نقش
اندکه عناصر      هائی قرارگرفته    نوبة خود برپاية نقش ار وگردان نيز بهسرماية استوعناوينِ 

  کنند. آفرينی ايفا می روندکار ولذا در روند ارزشمزبور در 
روشنیِ    شود به   سرماية استوار وگردان ازآنها تشکيل می              که  ثانياً برشماری اشيائی

 سرمايه  سرماية بارآور (   تفاوت ميان عناصراستوار وگردان  اسميثدهدکه  می تمام نشان
تفاوتی را که تنها درمورد سرماية بارآور صادق و معنادار                             در شکل مولّد آن)، يعنی         

آن، يعنی      ِ سرمايه در روند دورانی    است، با تفاوت ميان سرماية مولّد و اَشکال متعلّق به 
  گويد:   می )۱۸۸کند. وی در همانجا (ص ـ سرمايه، اشتباه می ـ سرمايه و پول با کاال
آماده از هرنوع،           سرمايةگَردان مرکّب است از ... خواربار، مصالح و مصنوعات         "

                                                
 .و بعد همين بازنويسی]  ۲۹۷[صفحات و بعد  ۱۸۸به ترجمة فارسیِ سرمايه، صفحات کنيد  ) نگاه۱(
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گردش اين       که برای     که دراختيار سوداگران مربوط به هر يک قرار دارند، و نيز پولی                     
  )١( اشياء و توزيع آنها الزم است وغيره."

کاالـ   مايةگَردان با       درواقع اگر نيک بنگريم، دراينجا برخالف بيان پيشين، باز سر 
که   گرفته شده ولذا با دو شکلی از سرمايه سروکار است ـ سرمايه يکسان سرمايه و پول

سرمايةگَردانی (سيار) که درنقطة مقابل سرماية     وجه به روند توليد تعلّق ندارند و هيچ به
اية بارآور      سرم   هستندکه درنقطة مقابل    ئی استوار قرار دارد نيستند، بلکه سرماية دورانی

که  از نو اجزائی از سرماية بارآور،که به                       سپس فقط درکنار اينها است        گيرد.   قرار می
  روند توليد جای       اند و واقعاً در          ريز شده    ساخته) پيش    صورت مصالح (مواد خام يا نيم             

  گويد: می آ. اسميثشوند.  اند، ذکر می گرفته
طور   افکند عمومی جامعه به رآن پسکه د بخشی قسمت از سه "... سومين وآخرين

که جز    است  است، وصفَت مميزة آن اين      سرمايةگَردان از شود عبارت طبيعی تقسيم می
از راه دوران يا تعويضِ صاحبش درآمدآور نيست. اين نيز خود مرکّب از چهار بهر                                   

  )٢(است: اوالً پول..." 
کند نيست.    ند توليد عمل می     رو  (ولی پول هرگز شکلی از سرماية بارآورکه در                

که همواره در درون روند دورانیِ خود                        است  پول همواره عبارت از يکی از اَشکالی                 
  آورد و بس.) دست می به

فروشان، پرواربندان وفارمداران         گوشت که درتصاحب "ثانياً ذخيرة خواربار است
.. چهارمين وآخرين بهر           چنگ آورند.       آنها سودی به      قرار دارد... و برآنندکه از فروش

                                                
“The circulating capital consists… of the provisions, materials, and finished work )١(   
of all kinds that are in the hands of their respective dealers, and of the money that is 
necessary for circulating and distributing them etc.” 
“…The third and last of the three portions into which the general stock of the    )٢(     
society naturally divides itself, is the circulating capital, of which the characterstic is, 
that it affords a revenue only by circulating or changing masters, This is composed 
likewise of four parts: first, of the money…”. 
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 دار   که هنوز در اختيار بازرگانان ياکارخانه ای است آماده و پرداخته عبارت از محصول
و  که ياکامالً خام هستند وياکم           است  است." ـ وآنگاه "سومين آنها عبارت از مصالحی    

ولی به     خورند    بنّائی می و سازی دوزی، مبل درد جامه به گرفته و آنهاکار انجام بيش روی
-خرازی      دار،     کشتکار،کارخانه      دردست اند، هنوز درنيامده چيز از اين سه يک  هيچ قالب 

 هستند." وغيره زن کار، نجار، خشت بست فروش، چوب فروش، چوب فروش، ماهوت
)١(  

صورت محصول از روند           هائی نيستندکه به      چيزی جز فراورده          ۴و   ۲های    شماره  
سخن، اينها محصوالتی هستند         فروش روند. کوتاه           ند و بايد به     ا  توليد بيرون رانده شده          

کنند و بنابراين دارای شکلی هستند و               ـ سرمايه عمل می کاال کاال ولذا که اکنون چون
وجود    سرماية بارآور را، به نمايندکه با آن هيچ عنصری از  مقامی را در روند اشغال می

دست آورند، يعنی خواه            که به   ئی است   هائی آورند، و اين اعم از هر سرنوشت ن                  نمی 
سرانجام بنا بر هدف خود (ارزش مصرف) مورد مصرف انفرادی قرارگيرند و خواه                                       
در مصرف بارآور واردگردند، محصوالت مزبور در شمارة دوم عبارت از خواربار                                           

خود  نوبة    گيردکه به  آمادة ديگری را در بر می های هستند و شمارة چهارم همة فراورده
که در   روند و يا وسايل تمتّع آماده را (غير از خواربار  شمار می کار پرداخته به يا وسايل

  گردند. ذکر شده است) شامل می ۲بند 
دهندة    راند، خود نشان        مورد از بازرگانان نيز سخن می دراين اسميث همين امرکه

ان فروخت،     محصول خود را به بازرگ            اينکه توليدکننده        محض  سردرگمیِ اوست. به       
ديگر آن محصول هيچ شکلی از سرماية او را دارا نيست. چنانچه ازلحاظ اجتماعی                                   

                                                
“Secondly, of the stock of provisions which are in the possession of the butcher, the )١( 
grazier, the farmer… and from the sale of which they expect to derive a profit… 
Fourthly and lastly, of the work which is made up and completed, but which is still in 
the hands of the merchant and manufacture - Thirdly, of the materials, whether 
altogether rude or more or less manufactured, of clothes, furniture, and building, which 
are not yet made up into any of those three shapes but which remain in the hands of the 
growers, the manufacturers, the mercers, and drapers, the timbermerchant, the 
carpenters, and jointers, the brickmakers etc.” 
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است، اگرچه درتصاحب شخص  موردتوجه قرارگيرد، محصول مزبور بازکاالـ سرمايه
کاالـ سرمايه است نه        که همين سبب ديگری غير از توليدکنندة خود است، و درست به

  ةگَردان.سرماية استوار است و نه سرماي
  صورت   بايد به    نيست، ضرورتاً محصول        مستقيم  که متوجه خودکفائیِ   درهرتوليدی

شود،  آنکه سودی ازآن حاصل   فروش رود، نه برای گردش درآيد، يعنی بايد به کاال به
داری اين امر          سرمايه  کند. در توليد        که توليدکننده بتواند زندگی       بلکه اصالً بدان سبب

رسد.  سامان می است به درآن نهان که ارزشی کاال اضافه شودکه بافروش یآن افزوده م به
شود، نه جزِء استوار و          کاال از روند توليد بيرون رانده می                 که همچون بنابراين محصول

  نه جزِءگردان اين روند است.
های   سازد، فراورده  نظرية خويش را خود دراينجا ويران می اسميثگذشته  از اين

  که برآنها مترتّب  که داشته باشند و هر سودمندی مصرفی هرقالب مادی يا ارزش آماده،
 ای هستندکه در يکی از اَشکال            اند ولذا سرمايه        ـ سرمايه    کاال   گردد، دراين مورد همه             

که دراين شکل قرار دارند هيچ جزئی            است. تا هنگامی به روند دوران قرارگرفته متعلّق
وجه    هيچ  امر به    اين    ولی     دهند.     نمی   خود را تشکيل      احتمالی صاحب     از سرماية بارآور       

سرماية بارآور،    از رفتن، در دست خريدارخود جزئی فروش محض که به نيست مانع ازآن
که   شودکه همان اشيائی       خواه استوار ياگردان اين سرمايه،گردند. بنابراين نموده می                               

شوند، تا از      سرماية بارآور، وارد بازار می                    يه، در جهت مقابل        ـ سرما   کاال  وقتی مانند    
توانند مانند اجزاِءگردان يا استوارِ سرماية بارآور عمل                         شوند می کشيده می بازار بيرون

  ای را انجام ندهند. کنند و يا چنين وظيفه
کاالـ سرمايه     کاالئیِ سرماية اوست و برای وی نخ، شکل ريس، يعنی محصول پنبه

شکل وسيلة کار،     کار و نه به      صورت مصالح     تواند، نه به       گر نمی است. اين محصول دي        
که آن را      ای   مانند جزئی از سرماية بارآور وی وارد عمل شود. اما در دست بافنده                                   

شود.   می   جايگير   سرماية بارآورش درون مثابه جزِءگردان در مزبور به خرد، محصول می
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ة وی اعم از استوار وگردان است                 ولی برای ريسنده، نخ حامل جزئی از ارزش سرماي        
ساز،   مثابه محصول ماشين      که يک ماشين، به      ارزش). چنين است          (صرف نظر از اضافه       

است   ه دراين شکل باقیک کاالـ سرمايه است و مادام کاالئی سرماية او وبرای وی شکل
داری     هکارخان     به  ماشين اينکه محض به ولی استوار. ونه است سرمايةگردان نه ماشين مزبور
صورت جزِء استوار يک           اندازد، همان ماشين به            کار می    شودکه آن را به         فروخته می    

بنا بر شکل مصرفیِ خود جزئاً دوباره                          سرماية بارآور درمی             آيد. حتّا اگر محصولی 
است، مثالً مانند ذغال      آمده گرددکه ازآن بيرون صورت وسيلة توليد وارد در روندی به

سرماية     نه که برای فروش تخصيص يافته  ن جزئی از محصول ذغالدرتوليد ذغال، بازآ
  يه است.ـ سرما کاال  است، بلکه استوار  گردان و نه

ازسوی ديگر ممکن است محصولی بنا بر شکل مصرفیِ خود اصالً شايستة آن                     
  مثابه وسايل  کار وخواه به صورت مصالح نباشدکه هيچ جزئی ازسرماية بارآور، خواه به

ا تشکيل دهد. چنين است مثالً در مورد خواربار. با اين وجود محصول مزبور                                کار، ر    
سرمايةگردان        استوار و هم    سرماية  کاالـ سرمايه، هم حامل ارزش اش برای توليدکننده

کاررفته درتوليدش بايدکال يا جزئاً                  است، و هم ممکن است برحسب اينکه سرماية به    
محصول منتقل نموده است،         را تماماً يا جزءجزء به          جبران شود، بنابرآنکه ارزش خود      

  يکی از اين دو باشد.
ساخته و موادکمکی)      درشمارة سوم، مصالح خام (مادة خام، نيماسميث  ازسوئی

آنها    اند، بلکه درواقع   سرماية بارآور فرورفتهکندکه در دل  مثابه اجزائی ذکر می را نه به
طور   اجتماعی به     کندکه محصول      می  مصرف تلقّی     ی  ها  ای از ارزش         را مانند نوع ويژه         

آوردکه درکنار          شمار می   ای ازکاال به        کلّی ازآنها ترکيب شده است، يعنی مانند توده        
ذکر شده است. با اين وجود   ۴و  ۲ساير اجزاِء مادی ازقبيل خواربار وغيره در بندهای 

شمار  اند به    ارآور فرورفته        که دربطن سرماية ب ديگر مصالح خام همچون اجزائی ازسوی
شوند. درهمی       اند ولذا مانند عناصر اين سرمايه در دست توليدکننده، معرفی می                     آمده
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کشتکار،    گاه در اختيار توليدکننده (در دست                    که اين مصالح       شود  از آنجا هويدا می         
 که دراختيار      صورت اشيائی     گردند وگاه به        دار وغيره) درحال عمل تلقّی می                کارخانه    

ـ   کاال   حال فقط    فروش) و درآن فروش، چوب فروش، ماهوت بازرگانان هستند (خرازی
  گيرند. اند و اجزاِء سرماية بارآور نيستند، مورد توجه قرار می يهسرما

ميان سرماية      تفاوت   عناصرسرمايةگردان، برشماریِ ، دراينجاضمناسميثآ. درواقع
کند. وی     می  کامالً فراموش      است ورصادقراکه فقط درمورد سرمايةبارآ استوار وگردان

راکه متعلّق به روند دوران     ـ سرمايه، يعنی دوشکل سرمايه پولو  کاالـ سرمايه عکس به
  دهد. را نيز ناآگاهانه انجام می عمل اين دهد، ولی هستند درمقابل سرماية بارآور قرارمی

سرماية   کنندة    ترکيب  در برشماریِ عناصر  اسميث آدامکه  سرانجام چشمگيراست
  دهد. دو دليل روی می کند. اين فراموشی به کار را فراموش می گَردان نيروی

ـ سرمايه، فقط       پول  سرمايةگَردان، صرف نظر از            اسميث  که نزد   اکنون ديديم هم
کار در بازارگـردش             نيروی   که   ـ سرمايه است. ولی مادام             نامگذاریِ ديگـری ازکاال             

کار مطلقاً سرمايه       نيروی   ـ سرمايه را ندارد.    کاالهيچ شکلی از کند، سرمايه نيست و می
کندکه پوست خود      کاالئی به بازار عرضه می           ، اگرچه   دار نيست نيست. کارگر سرمايه

پس ازآنکه      روند توليد پيوست ولذا          کار فروخته شد و به         اوست. پس ازآنکه نيروی            
گردد و     از سرماية بارآور می            آن مانندکاال پايان پذيرفت، تازه آنگاه جزئی                        گردش   

ارزش است و درنسبت با واگرد                اضافه  آيدکه سرچشمة      صورت سرماية متغير درمی       به
شود. نظربه      ، جزِءگردان سرماية بارآور می                شد هگذاشت   که بابت آن      ای ارزش ـ سرمايه

واند   ت  کند، نمی    ـ سرمايه مخلوط می       کاال  سرمايةگَردان را با      اسميث اينکه دراين مورد
که   همين جهت است    کار را تحت عنوان سرمايةگَردان خويش وارد نمايد. به                            نيروی   

صورت   کارگر با دستمزد خود، به  که  کند کاالهائی پيدا می نزد وی سرماية متغير شکل
 که  ای    ـ سرمايه   ارزش      که  است  شکل نظر او دراين    به نمايد. وسايل زندگی، خريداری می

در درون      که   آنچه   کند. ولی     سرمايةگَردان تعلّق پيدا می           شده به   بابت دستمزدگذاشته       
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که وی    ئی  کار و خودکارگر است نه وسايل زندگی                   نيروی   رود     روند توليد فرومی         
) ۲۱ايم (کتاب اول، فصل            بنابرآنچه سابقاً ديده        دارد.       می  وسيلة آن نگاه      خويشتن را به     
ارگر نيز از راه مصرف انفراديش،                 که از لحاظ اجتماعی، بازتوليد خودک  درست است

روند    کند، ولی اين حکم دربارة               سرماية اجتماعی تعلّق پيدا می         روند تجديد توليد       به 
های   کند. هنرمندی      که اکنون مورد بحث ماست صدق نمی             ای   توليد منفرد و فروبسته         

)،  ۱۸۷آورد (صفحة       سرماية استوار می       تحت عنوان      اسميث  که  ی ) ١( مفيد مکتسب و   
کارش يکجا      شود و وی آن را  همراه              کارگر می     های   تاآنجاکه مربوط به هنرمندی             

  دهند. عکس اجزاِء سرمايةگَردان را تشکيل می فروخته است، به
که مجموع ثروت اجتماعی را               است  اسميث  اين خود خطای بزرگی از جانب               

. سرماية    ۳اية استوار      . سرم  ۲. مصرف ـ ماية مستقيم        ۱کند:     بندی می    تقسيم  سان  بدين  
  ای   . مصرف ـ مايه     ۱گويا ثروت مرکّب است از:               آيدکه     گَردان. از اينجا چنين برمی             

پيوسته    ازآن     دهد، اگرچه اجزائی نمی فعال را تشکيل  اجتماعیِ که هيچ بخشی ازسرماية
ی بندی، بخش     . سرمايه. طبق اين تقسيم۲گردند،  و  توانند همچون سرمايه وارد عمل می

کند و بخش ديگر مانند ناسرمايه يا مصرف ـ مايه.                   مثابه سرمايه عمل می       از ثروت به      
شودکه يا استوار باشد         گزيرناپذيری نمودار می            آنگاه برای هر سرمايه چنين ضرورت              

که درمورد نر و ماده بودن يک حيوان     ئی ياگردان، تقريباً مانندآنچنان ضرورت طبيعی
که تضاد ميان استوار وگردان فقط به عناصر سرماية    ا ديديمپستاندار وجوددارد. ولی م

کاالـ سرمايه       ــ  سرمايه   عناصرمقادير بسيارمهمی     شود، ولذا درکنار اين بارآور اطالق می
  گردان. استوار باشد نه تواند شکلی وجود داردکه نه می ـ سرمايه ــ به و پول

استثناِء آن     داری ـ ، به       رمايه روکه مجموع توليد اجتماعی ـ در چهارچوب س ازآن
-سوی تک    روش و خريد از        ـف  صورت جنسی، مستقيم و بی         که به     زئی از محصول     ج 

                                                
 ”The acquired and useful abilities“) در متن:  ۱(
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گيرد،    مثابه وسيلـة توليد مورد استفاده قـرار می                   توليدکننده مجدداً به          داران       سرمايـه  
استوار وگردان        که هم عناصر     است  ـ سرمايه در بازارگردش دارد، روشن              کاال همچون

. شوند  کشيده می    ـ سرمايه بيرون       کاال  ماية بارآور و هم نيز عناصر مصرف ـ مايه از                   سر
توليد و هم      وسايل  داری هم       سرمايه  توليد   بر پاية   که  درواقع معنای حکم جز اين نيست

شوند، هرچند بنا برتخصيصی         ـ سرمايه وارد ميدان می            کاال    مصرف بدواً مانند         وسايل  
کار نيز،     سان نيروی     همين  کار روند. به        مثابه وسيلة مصرف يا توليد به  اند بعداً به که يافته 

  شود. ـ سرمايه نيست، مانندکاال در بازار عرضه می کاال بااينکه
  گويد: میوی شود. ذکرمی ذيالًکندکه می بروز آ.اسميثنزد  ای تازهازاينجادرهمیِ

ـ  کاال   مايه تحت دو شکل     سرمايةگَردان، يعنی سر"از اين چهار بخش" (مربوط به 
  چهار بخش دوران هستند و بدان سبب مبدل به روندبه  که متعلّق ـ سرمايه سرمايه و پول

  کند)، منقسم می ازلحاظ ماهوی ـ سرمايه را بار ديگر کاالاجزاِء اسميث اندکه گرديده
ثنای سال   گشته باشند، چه در اَ        "سه تا که عبارت از خواربار، مواد و مصنوع تمام 

شوند تا    تری، از اين سرمايةگردان منظّماً برداشت می                    و چه طیِّ زمان درازتر يا کوتاه              
ای درآيندکه برای مصرف فوری          شکل ذخيره سرماية استوار وخواه بهصورت  خواه به

شود و   تخصيص يافته است. هر سرماية استوار بدواً از يک سرماية گَردان ناشی می                             
آالت سودمند       ای از اين منشأ داشته باشد. همة ماشين  پيوسته پشتوانهکه  است نيازمندآن
و روزیِ  هانآ اندکه مواد الزم برای ساختن کار بدواً از سرمايةگَردانی برخاسته و اَدوات

آنکه آنها را پيوسته در وضع خوبی               کند. و نيز برای    کارگران سازندة آنها را تأمين می
  )١()۱۸۸گرفت." (ص از همين نوع سرمايه ياریکه  نگاهداشت باز الزم است

                                                
“Of these four parts three – provisions, materials, and finished work, are either in  )١ (  
the fixed capital, or in the stock reserved for immediate consumption. Every  fixed 
capital is both originally derived from, and requires to be continually supported by,  a 
circulating capital. All useful machines and instruments of trade are originally derived 
from a circulating capital, which furnishes the materials of which they are made and the 
maintenance of the workmen who make them. They require, too, a capital of the same 
kind to keep them in constant repair”. (P. 188). 
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که توليدکننده قسمتی از محصول را              استثنای موردی       کلّیِ ذيل، همواره به           حکم 
داری صادق است:       سرمايهبرد، دربارة توليد  کار می توليد به مثابه وسايل از نو مستقيماً به

مثابه شکل    به دار     ايه شوند ولذا برای سرم         کاال وارد بازار می          صورت همة محصوالت به
شکل  گردش دارند، خواه اين محصوالت بنا به                    ـ سرمايه   کاال  اش، مانند      کاالئی سرمايه  

سرماية بارآور (در          ارزش مصرف آن بايد يا شايد همچون عوامل                      طبيعیِ خود، بنا به   
گردان     مثابه عناصر استوار يا         توليد ولذا به        وسايل   کار اُفتند و يا مانند           روند توليد) به        

مثابه وسيلة     کنند، و خواه آنها فقط دارای اين امکان باشندکه به                         سرماية بارآور عمل         
بازار ريخته  ها مانندکاالبه کارآيند. همة فراورده مصرف شخصی، نه مصرف بارآور، به

شوند، ولذا همة وسايل توليد و مصرف، همة عوامل مصرف بارآور، بايد از راه                                      می 
        گوئی (    کشيده شونـد. البته اين مبتذل              داً از بازار بيرون            خريد و فروش مجدtruisme 

آوری) درست است. بنابراين قاعدة مزبور هم در مورد عناصر استوار و هم                                     بداهت   
شود و هم     کار می    کند، هم شامل وسايل   دربارة عناصرگردان سرماية بارآور صدق می

باز دراينجا مسئلة اينکه برخی عناصر              گردد (     به موادکار درکلّية اَشکالش اطالق می                 
گرفته شده است). هم         طور طبيعی وجود دارند وکاال نيستند، ناديده                     سرماية بارآور به        

وجه چنين     هيچ  شوند، ولی از اين مقدمه به             آالت و هم پنبه از بازار خريده می                   ماشين 
ای   د، ـ چنين نتيجه    خيز  شودکه هر سرماية استواری بدواً از منشأ گردان برمی   نتيجه نمی

ميان سرماية دورانی وسرمايةگَردان يا سيار،   اسميثشودکه  فقط از اختالطی نتيجه می
را   خود خويشتن   اسميثعالوه  است. به وجودآورده که استوار نيست، به ای سرمايهيعنی 

سرمايةگَردان       ۴آالت بخش      ماشين گويد    می  اسميث آنچه خود      کند. بنابه     تکذيب می   
معنای   شوند فقط به    گفتن اينکه آنها از سرمايةگَردان ناشی می        دهند. پس کيل میرا تش

ـ سرمايه    کاال    کار روند مانند        های مزبور پيش ازآنکه مانند ماشين به        که ماشين است آن
مثابه    به اند، عيناً همچنانکه پنبه         گرفته   اند ولی ازلحاظ مادی از خود نشأت                   کار افتاده       به 

در دنبالة بحث        اسميث آيد. ولی اگر    ماية ريسندگی از بازار بيرون میعنصرگردان سر
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شمردکه برای ساختن         اين دليل از سرمايةگَردان ناشی می                 خود سرماية استوار را به            
سازی در مرحلة اول به       ماشين صورت باز ماشين،کار و مادة خام ضرورت دارد، درآن

است تا بتواند ماشين بسازد و ثانياً همچنان نيز    کار ولذا به سرماية استوار نيازمند  وسايل
آالت وغيره الزم است تا بتوان مواد خام آماده ساخت،                            سرماية استوار از قبيل ماشين 

سرماية    کار هست، ولی وجود موادکار برای         زيرا سرماية بارآور همواره مستلزم وسايل
  گويد: اره میبارآور هميشه الزامی نيست. خود او بالفاصله دراين ب

"اراضی، معادن و ماهيگيری همه برای استحصال خود هم به سرماية استوار نياز                         
  ،)١(دارند و هم به گَردان" 

تنها سرمايةگَردان        کندکه برای توليد مواد خام نه               سان اعتراف می       (پس او بدين      
  بلکه سرماية استوار نيز الزم است.)

ها را با سود جبران          تنها اين سرمايه      نه "و (باز هم اشتباه ديگر) محصوالت آنان                    
  )۱()۱۸۸نمايد." (ص های ديگر را در جامعه جبران می کند، بلکه همة سرمايه می

های ديگر صنعت      وبن نادرست است. محصوالت آنها به همة رشته                  اين از بيخ     
کنندة ارزش تمام         آنها جبران دهد، ولی ارزش مواد خام، موادکمکی وغيره تحويل می

سرماية ويژة خود را جبران              های اجتماعی نيست. اين ارزش فقط ارزش ـ                        مايه  سر
  شود. خاطرات فيزيوکراتی زنده می اسميثارزش). در اينجا باز نزد  کند (+ اضافه می

ـ سرماية مرکّب ازمحصوالتی     که جزئی ازکاال ازنقطة نظر اجتماعی درست است
نند مانند وسيلة کار خدمت نماي               که فقط می    ند ـ چنانچه محصوالت مزبور اصالً            توا

مثابه وسيلة کار وارد          به بيهوده توليد نشده باشند و غيرقابل فروش نباشند ـ دير يا زود                     
به     عمل می   توليد               شونـد،  به       سرمايـه  ديگر سخن در چهارچوب  ينکه      داری  ا محض 

 آن چيزی تحقّق بخشند       آيند بايد به      کاالبودن بيرون می           محصوالت مزبور از صورت           
                                                

“Lands, mines, and fisheries, require all both a fixed and circulating capital to  )١(     
cultivate them”; and their produce replaces with a profit, not only those capital, but all 
the others in society”. 
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سرماية   صورت عناصر واقعی بخش استوار             که سابقاً جنبة دورنمائی داشت، يعنی به               
  بارآور اجتماعی درآيند.

گردد. مثالً       يابدکه از شکل طبيعیِ محصول ناشی می            در اينجا تفاوتی وقوع می            
که   شود ولذا مادام         که ازآن برای رِشتن استفاده نمی               يک ماشين ريسندگی تا هنگامی        

مثابه جزء استوار يک سرماية            به داری      سرمايه  نيست و بنابراين از نقطة نظر         عامل توليد 
مصرف است. ولی ماشين ريسندگی شیِء             کار نياُفتاده است، فاقد ارزش                  بارآور به       

که درآنجا توليد شده است صادر شود و درخاک  است ازکشوری منقول است. ممکن
ه در برابر شامپانی، مستقيم يا غرمستقيم،               بيگانه، خواه در برابر مواد خام وغيره و خوا                       

ـ  کاال    صورت ماشين مزبور درکشورِ محلِّ توليد خود فقط مانند                    فروش رود. دراين            به 
سرماية استوار     کرده، ولی هرگز درآنجا، ولو پس از فروشش، همچون                           سرمايه عمل   

  کار نياُفتاده است. به
اند،    استقرار پيداکرده   ن درمحلّیزمي که درنتيجة اتّصالشان به بالعکس، محصوالتی

ها،   ها، تونل ها، پل آهن استفاده هستند، ازقبيل ابنيةکارخانجات، راه ولذا فقط محال قابل
توانند جسماً و باپوست و       آن، نمی های زمين مزروعی وامثال باراَندازها وغيره، بِهسازی

مانند و يا بايد        تفاده می   اس  گوشت خود صادرگردند. اين قبيل چيزها غيرمنقولند. يا بی           
کار   اند مانند سرماية استوار به       که توليد شده فروش رسيدند درکشوری اينکه به محض به

قصد سودبازی (اسپکوالسيون) و فروش                 دار که به       رونـد. برای توليدکنندة سرمايـه               
ی از  پردازد، اشياِء مزبور شکل             سازد يا به بِهسازی زمين مزروعی می                هائی می   کارخانه    

سرماية   شکلی از    آ. اسميث   روند ولذا بنا بر نامگذاریِ                شمار می   ـ سرماية وی به       کاال  
گَردان هستند. ولی هرگاه ازلحاظ اجتماعی مورد توجه قرارگيرند اين اشياء برای                                         

نند بايد سرانجام در همان                  آنکه بی     ند توليدی       کشور در       استفاده نما وکه در محلّ       ر
وجه    هيچ  سرماية استوار واردگردند. ازاينجا به                    مثابه    شود به   پا می  استقرار خود آنها بر         

هيچ              شودکه اشياِء غيرمنقول صرفاً ازحيث غيرمنقول                  نتيجه نمی   بدون  بودن خود و 
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نه                        شرط   نند خا ما اين اشياء ممکن است  استوار هستند.  های مسکونی       ديگر سرماية 
، با اينکه                     يکی از عناصر دارائی اجتماعی                وغيره متعلّق به مصرف ـ مايه باشند ولذا

رود، هيچگونه تعلّقی به سرماية             شمار می   هستندکه سرمايه خود فقط جزئی ازآن به                
که چون    کرده باشيم بايد بگوئيم          وار بيان       اسميث آنکه    اجتماعی نداشته باشند. برای            

، پس سرمايةگَردان هستند! وچون              برد   یآنها سودی م      توليدکنندة اين اشياء با فروش             
تواند از اشياِء مزبور استفاده               کاربرندة آنها يعنی خريدار قطعی فقط درصورتی می                      هب 

  کار بندد، پس سرماية استوار هستند! روند توليد بهکندکه آنها را در 
ه            اسناد مالکيت يک را به              مثالً  دست شود و    آهـن ممکن است هر روز دست 

های خارج، سودکنند ـ چه اسناد            دارندگان آنها با فروش اسناد مزبور، حتّا درکشور                         
حال اين قبيل اشياء بايد           آهن قابل صدور است. ولی با اين               مالکيت برخالف خود راه          

يک    استواری از   استفاده بمانند ويا مانند جزِء بیاند يا  که استقرار يافته درهمان سرزمينی
کارخانة      فروش    با   Aدار     کارخانه     که  ممکن است  کار افتند. همچنين        سرماية بارآور به         

کارخانه ازآن          گرددکه   سودکند بدون اينکه اين معامله مانع ازآن Bدار کارخانه خود به
  کار خود ادامه دهد. سرماية استوار بهمثابه  پس نيز مانندگذشته به

پذير نيستند، با اينکه         که در محلّی مستقر شده و از زمين جدائی   کاری پس وسايل
سرماية   کار روند و هيچ جزئی از           کاالـ سرمايه به خود مانند توانند برای توليدکنندة می

از وسايل      استوار وی را تشکيل ندهند (عناصر سرماية استوار توليدکنندة مزبور عبارت         
ها وغيره الزم دارد)، ناگزير بايد                     آهن   کاری هستندکه خود برای ساختمان بناها، راه                    

کار روند،   کشور مانند سرماية استوار به اناند درخود هم که از پيش يافته بنابرتخصيصی
گويا سرماية استوار حتماً بايد از اشياِء غيرمنقول     شودکه آنگاه معکوساً ازآن نتيجه نمی

کشتی يا يک لوکوموتيف فقط مرهون تحرک آنهاست،                  گردد. کارآئیِ يک          تشکيل 
مثابه سرماية      دة خود به    کاربرن     ولی با اين وجود آنها، نه برای توليدکننده، بلکه برای به       

روند    ترين وجه در        واقع     کنند. ازسوی ديگر اشيائی وجود دارندکه به            استوار عمل می
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ميرند و پس از آنکه درآن وارد    زيند و می اند، در درون اين روند می توليد تثبيت شده
ند. سرماية بارآور هست        کنند، ولی معذلک اجزاِءگردان                 شدند هرگز آن را ترک نمی          

روند توليد      آالت در       انداختن ماشين      کار   که برای به      مثالً چنين است در مورد ذغالی            
گيرد   که برای روشنائیِ ابنية کارخانه مورد استفاده قرار می                           شود، گازی      مصرف می   

روند توليد را همراه محصول جسماً       سرمايةگَردان هستندکه جهت  وغيره. اينها نه ازآن
آنها تماماً      که ارزش      آيند، بلکه بدان سبب        گردش درمی       دکاال به   کنند و مانن     ترک می   
وسيلة   شود که ياور توليد آن هستند و لذا نيز بايد تماماً به                      کاالئی وارد می          در ارزش      

  گردد. کاال جبرانفروش
  باز تذکّری درمورد جملة ذيل الزم است: آ. اسميثقول اخير  در نقل

ها وغيره) را تأمين            گران سازندة آنها (ماشين           کار   که ... روزیِ          سرمايةگَردانی        " 
  )١(کند."  می

درستی    ريز شده، به      که از بابت دستمزد پيش         ها جزئی از سرمايه        نزد فيزيوکرات       
ريزهای بنيادی  ، در مقابل پيش (Avances annuelles)ريزهای ساالنه  تحت عنوان پيش

(Avances primitives) کر شده است. ازسوی ديگر نکار مانند      زدآنان، خود نيروی ، ذ
آيد،    حساب نمی    دهـد به    مورد استفاده قرار می           که فارمدار        جزئی از سرماية بارآوری             

گردد.     اين حساب وارد می        شود در می کشاورز داده کارگران که به معيشتی بلکه وسايل
آيد.    رمی). اين نظر دقيقاً با نگرش ويژة آنان جور داسميث گفتة کارگران، بنابه روزیِ(

ئی   جزِء ارزشی      افزايد (کامالً مانند   محصول می هکار ب که ئی بنابه نظر ايشان جزِء ارزشی
وسيلة اجزاِء مادیِ سرماية ثابت، به                 وسيلة مواد خام،کاراَفزار وغيره وخالصه به                     به   که  

بر با ارزش وسايل معيشتی است                  شود)   محصول افزوده می          کارگـران      که به   ، فقط برا
کار مورد مصرف   مثابه نيروی گردد وناگزير برای نگاهداری وظيفةآنان به خت میپردا

                                                
“A circulating capital which furnishes… the maintenance of the workmen who )١(    
make them”. 
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کشف تفاوت ميان سرماية          که راه     گيرد. همين نگرش خود موجب شده است              قرار می 
ارزش توليد        اضافه که  ثابت و سرماية متغير برای آنها مسدود مانده است. اگرکار است

ارزش را       صورت اين اضافه       د بهای خود)، درآن          کند (يعنی چيزی اضافه بر بازتولي            می
آورد. ولی ازآنجاکه بنا بر سيستم فکریِ                   وجود می     در صنعت نيز مانندکشاورزی به            

ارزش     شود، اضافه     کشاورزی توليد می      ارزش فقط در يک رشتة توليد يعنی آنان اضافه
ن رشته ناشی   ياری) طبيعت در اي           گيرد بلکه از فعاليت ويژة (هم              ازکار سرچشمه نمی      

انواع ديگر         کارکشاورزی، برخالف             که نزد ايشان       گردد. و فقط بدين سبب است           می 
  شود. کار، کارِ بارآور ناميده می 

را درمقابل        کند وآن     سرمايةگَردان تعريف می  کارگررا  وسايل معيشتآ. اسميث 
  دهد. سرماية استوار قرار می

که متعلّق به محيط     ار را با اَشکالیـ زيرا وی سرمايةگردان درمقابل سرماية استو۱
انتقاد ارث       از او بی که پس کند؛ اشتباهی دوران است، يعنی با سرماية دورانی اشتباه می

کند.   مخلوط می     بارآور       سرماية    باجزِءگردان را کاالـ سرمايه بنابراين وی است. شده برده
گرفت آنگاه وسايل         خود    کاال به    که هرگاه محصول اجتماعی شکل            است   و بديهی   

کارگر نيستند و همچنين مواد و خود              که  کسانی   کارگران مانند وسايل زندگی              معيشت 
  گردد. يه تحويلـ سرما کاال  وسيلة کار نيز بايد ضرورتاً به وسايل
لغزيده است، باآنکه نظريات مزبور با                  اسميث ـ ولی بينشِ فيزيوکراتی نيز نزد             ۲

  ن ويژة او مباينَت دارد.قسمت باطنی و واقعاً علمی بيا
چهرة    شود، يعنی    کاسه مبدل به سرماية بارآور می  يک يکجا و ريخته سرماية پيش
  جمله نيروی      کارگذشته هستند (ازآن          گيردکه خود محصول     خود می عناصر توليد را به

کند.   تواند در درون روند توليد عمل         که سرماية مزبور می کار). تنها دراين شکل است
آن مبدل شده است، وسايل           کار،که جزِء متغير سرمايه به          جای خود نيروی  اگر بهحاال

که اين وسايل معيشت، ازحيث اينکه               کارگر را قرار دهيم آنگاه روشن است                  معيشت 
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آفرينی تفاوتی با ديگر عناصر سرماية بارآور                    وسايل معيشت هستند، از لحاظ ارزش              
همين جهت است     شوند. به کار متمايز نمی ک دامنخواهند داشت، از مواد خام و خورا

ها، وسايل      پيروی از فيزيوکرات            های سابقاً نقل شده، به         در يکی ازجمله         اسميث که  
معيشت قادر     دهد. وسايل      ها در يک رديف قرار می  کارگران را با خوراک دام معيشت

آنها    ايند. ارزش       ارزش بياَفز    نيستندکه خود ارزش خويش را بارور سازند يا برآن اضافه
  تواند در ارزش محصول از نو نمايان                   ديگر عناصر سرماية بارآور تنها می           مانند ارزش

محصول عطا نمايند.      ازآنچه خود دارند به توانند ارزشی بيش معيشت نمی گردد. وسايل
ساخته وغيره فقط از اين لحاظ با سرماية استوار، که مرکّب                        آنها مانند مواد خام، نيمه    

که بابت آنها       داری     گردندکه آنها (الاقل برای سرمايه                 کار است، متمايز می        ز وسايل   ا 
شوند   می  اند مستحيل    آن واردشده    که درآفرينش )کامالً درمحصولیاست کرده پرداخت

تدريج     که درمورد سرماية استوار فقط به               گردد، امری        آنها بايد تماماً جبران   ولذا ارزش
کار (برای       . بنابراين جزئی از سرماية بارآورکه در نيروی                        شود  لَخت انجام می      و لَخت  

سرماية بارآور فقط          ريز شده است اکنون با ديگر عناصر             کارگر) پيش      وسايل معيشت   
آنها تنها     افزائی. تفاوت         شود، نه ازحيث روندکار و ارزش                   ازلحاظ مادی متفاوت می            

طورکلّی همه را       به  اسميث   آفرين (     شودکه با قسمتی از عوامل عينی محصول              اين می   
Materials اُفتَد يعنی در نقطة مقابل قسمت      نامد) در مقولة سرماية گردان می (مواد) می

گيردکه در مقولة سرماية استوار جا                 آفرين قرار می         ديگری از عوامل عينی محصول            
  اند. گرفته

ق به جزِء   که در ازاِء دستمزدگذارده شده تعلّ                  ای   اين امرکه آن قسمت از سرمايه     
گردان سرماية بارآور دارد، برخالف جزِء استوار سرماية بارآور، با قسمتی از عوامل                           

بودن شريک است، مطلقاً هيچ          آفرين از قبيل مواد خام وغيره درگردان     مادی محصول
آن، در روند  ربطی باآن نقشی نداردکه اين بخش متغير سرمايه، درتضاد با بخش ثابت

شودکه چگونه بايد        اين می    بودن فقط مربوط به         گردان  کند. مسئلة ائی ايفا میافز ارزش
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  ياری ارزش محصول از راه دوران جبران                        ريخته به    اين بخش از ارزش ـ سرماية پيش             
کار متعلّق به روند دوران              گشته، تجديد ولذا بازتوليدگردد. خريد و بازخريد نيروی                           

وکار از مقدار        که ارزش نهاده در ازاِء نيروی           ند توليد استاست. ولی تازه در درون ر
دار)،      کارگر بلکه برای سرمايه         گردد (نه برای متغيری می مقدار به  مشخّص وثابت مبدل

شود،   ـ سرمايه مبدل می      ارزش   ريخته به که ارزش پيش طورکلّی نخست ازآنجاست و به
جای   ، به  اسميث طريقة  اگر به گردد. ولی تبديل می که خوداَفزاست  سرمايه، به ارزشی به

مثابه جزِءگردان سرماية بارآور بشماريم،                      کار را به      آنکه ارزش نهاده در ازاِء نيروی                     
کارگر را در اين حساب بياوريم، آنگاه درک                         ازاِء وسايل معيشت        ارزش پرداخته به         

داری غيرمقدور         سرمايه  تفاوت ميان سرماية متغير وثابت ولذا اصوالً درک روند توليد  
که عبارت از سرماية متغيربودن در مقابل سرماية            شود. ويژگیِ اين بخش از سرمايه می

ديگری    ويژگیِ    است، تحت    گذاشته شده  مادی های آفرين که در ازاِء محصول است ثابتی
ازاِء نيروی کار،            که بخش سرماية نهاده به          شود يعنی تحت آن تخصيصی        مدفون می    

گردد. عمل       کند، دفن می    سرماية بارآور درارتباط باواگرد پيدا می وان جزِءگردانعن به
عنوان    کارگر به     معيشت  کار، وسايل   جای نيروی شودکه به کامالً انجام می هنگامی تدفين

طورمستقيم     پول وچه به    کار به باشد. چه ارزش نيروی شمارآمده عنصر سرماية بارآور به
کند. بااينکه شيوة اخيرالذکر             ريز شده باشد تفاوت نمی    يشصورت وسايل معيشت پ به

  ١تواند استثنائاً بروزکند. داری قرار دارد تنها می که برپاية سرمايه طبعاً درتوليدی
  

ـ   مثابه خصلت عمدة ارزش   بودن، به گَردان با قراردادن صفَتاسميث   آ. سان بدين

                                                
کار را درروند  بردن به نقش نيروی خود راه پِی آ. اسميثدهدکه تاچه اندازه  ـ جملة زيرين نشان می۱

ها آن را باکار دام در يک  شيوة فيزيوکرات سازدکه به ه مسدود میروی خويش آنگا افزائی به ارزش
  نويسد: دهد. وی می رديف قرار می

  روند." شمار می نيزکارگران مولّد او بهکارش  های تنهاکشاورزان وی (کارگران فارمدار) بلکه دام "نه
(Book II, chap. V. P. 243) 
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است ـ يعنی با پذيرفتن تعريف فيزيوکراتی     کارگذاشته شده ازاِء نيروی که به ای سرمايه
ها موفّق شده است دريافت اين مسئله را که بخش سرماية                        بدون مبادی فيزيوکرات            

سرماية متغيراست، برای وارثين خود ناممکن سازد. مطالب ژرف   کار،  نهاده در نيروی
که وی خود در جاهای ديگر آورده است بر اين خطای درشت پيروزی                                   و درستی   

اندگام از اين          که در پِیِ او به بررسیِ اين مسئله پرداخته                   اند. حتّا محقّقين ديگری        يافتهن
ازاِء     که به   کنندة آن بخش از سرمايه          اندکه خصلت تعيين      تنها برآن شده      فراتر نهاده، نه        

بودن درمقابل سرماية استوار است، بلکه                  شود عبارت ازگردان            کارگذارده می         نيروی   
صورت وسايل معيشت برای          که به    اند   سرماية گردان را در اين ديده                   صفَت اساسیِ 

ضروریِ    از وسايل  کار ـ ماية مرکّب  آن گذارده شود. طبيعتاً آموزشی،که طبق کارگران
اجتماعی ازلحاظ        کارگران را درمحصول که ازسوئی سهم ای است معيشت، مقدار داده

  خريد نيروی      اً درمجموع خود برای      بايد ضرورت ديگر سازد و ازسوی مادی محدود می
  )١(گردد، با اين نگرش بستگی دارد. کار مصرف

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 همين بازنويسی] ۹۳۷و ۹۳۶، ۸۷۵،  ۸۷۴[صفحات ۵۵۵و ۵۵۴،  ۵۱۷،  ۵۱۶صفحات ـ مايه به ) دربارةکار۱(

 . کننده] آمده است ـ بازنويس کارمايهصورت  [که درآنجا بهجلد اول سرمايه، ترجمة فارسی مراجعه شود 
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  ميازدهفصل 

  

  سرماية استوار هائی دربارة تئوری

  ريکاردو  و سرماية گَردان 
  

  
که به    سازد   تفاوت ميان سرماية گَردان و استوار را فقط آنگاه مطرح می ريکاردو

پردازدکه نرخ         آن قبيل مواردی می  ارزش، و ازجمله به بررسیِبيان استثنائات بر قاعدة 
گذارد. دربارة اين موضوع ما تازه درکتاب سوم سخن                           ها تأثير می     دستمزد در قيمت     

  گفت. خواهيم
که وی در رديف ساختن            تفاوتی    ولی ناروشنیِ اساسیِ وی در اين مورد با بی                    

  گردد: ان میدهد بالفاصله نماي خرج می های زيرين به انديشه
که دوگونه       هائی   "اين تفاوت در درجة دوام سرماية استوار و اين تنوع در نسبت                     

  ،١ پيوندی دارند" سرمايه امکان هم
  شنويم: کدامند چنين پاسخ می پرسيم اين دوگونه سرمايه که می هنگامی

کند و هم آن      کار را نگاهداری           که درآن سرمايه بايستی           هائی   آن نسبت    "وهم    
نَحوِ   توانند به     آالت و بناها گذارده شده است، می                  که درکاراَفزار، ماشين               ای   ايه سرم 

                                                
“This difference in the degree of durability of fixed capital, and this variety in the ـ١  
proportions in which the two sorts of capital may be combined” – “Principles”. P. 25 
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  ١گوناگون با هم پيوند يابند." 
که درازاءکار نهاده    ای کار، وسرمايةگَردان = سرمايه پس سرماية استوار = وسايل

ز که ا     کند خود اصطالح پوچی است         که بايد کار را نگاهداری              ای   شده است. سرمايه     
سو سرمايةگَردان باسرماية متغير،          در اينجا از يکشده است.  گرفته عاريت به آ. اسميث

شود، ولی      يعنی با بخشی از سرماية بارآورکه در ازاِءکارگذارده شده است، اشتباه می      
گرفته نشده     افزائی ـ سرماية ثابت ومتغير ـ           ازسوی ديگر چون اختالف از روند ارزش                    

نتزاع              هائی   روند دوران است از آنجا تعريف                   بلکه مأخوذ از        که دو بار غلط است ا
  گردد. می

که در درجة دوام سرماية استوار وجود دارد با اختالف در                                 هائی   اوالً: تفاوت        
ارزگرفته شده است. ولی تفاوت               بودن و متغيربودن، هم           ترکيب سرمايه ازلحاظ ثابت          

عکس، تاآنجاکه        که اولی به      رزش است، درصورتی         ا  اخير معيِّنِ تفاوت درتوليد اضافه  
که ارزش      ای مربوط است       افزائی مطرح باشد، فقط به چگونگی و شيوه                مسئلة ارزش     

کند، و هرگاه ازلحاظ روند دورانی                     معينی از وسايل توليد به محصول انتقال پيدا می                 
گذاشته شده ارتباط        که  ای   مورد بررسی قرارگيرد، آنگاه تنها با دورة نوگردی سرمايه                  

ريز شده    آن پيش    شودکه سرمايه برای        ديگرسخن با مدتی مربوط می          کند يا به    پيدا می   
  است.

دهيم     دقّت قرار       مورد     را  داری سرمايه آنکه مکانيسم درونیِ روند توليد جای به اگر
ها   آماده وحاضر بگذاريم، آنگاه درواقع اين تفاوت              های خويشتن را در ديدگاه پديده

که در    هائی   ارزش اجتماعی ميان سرمايه               هنگـام توزيـع اضافه        کند. به    با هم تالقی می     
-سرمايه  های مختلف     که ازحيث مدت       هائی   اند، تفاوت      گذارده شده های مختلف رشته

که   های مختلف عمرِ سرماية استوار) و نيز اختالفاتی                  گذاری وجود دارد (ولذا مدت                   
                                                

“The proportions, too, in which the capital that is to support labour, and the capital    ـ١
that is invested in tools, machinery, and buildings, may be various combined”. (Ibid). 
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های ثابت و متغير)، در           (ولذاگردش متفاوت سرمايه              ها هست   در ترکيب آلی سرمايه        
  کنند. يک اندازه تأثير می توليد به بهای ها به برابرسازی نرخ عمومی سود وتبديل ارزش

کار يعنی سرماية استوار، و ازسوی    دوران، ازسوئی وسايلروند ثانياً: از نقطة نظر 
روند  اند. بالعکس ازنقطة نظر  ارگرفتهديگر مواد کار و دستمزد، يعنی سرمايةگَردان قر

سرماية ثابت و  کار و مواد کار) يعنی  توليد (وسايل افزائی، ازطرفی وسايل کار و ارزش
اند. از لحاظ ترکيب آلیِ سرمايه                کار، سرماية متغير قرارگرفته             از طرف ديگر نيروی          

قدار ارزش نهاده     که همان م ، کامالً يکسان است)١()۶۴۷، ص۲، ۲۳(کتاب اول، فصل 
کار وکمتر از مواد کار ترکيب شده باشد يا موادکار                 در سرماية ثابت، بيشتر از وسايل

که   کمتر باشد. درواقع همة اين احوال وابسته به نسبتی است                       کارش    آن بيشتر و وسايل      
کار وجود دارد.           گذاری برای نيروی     توليد و سرمايه گذاری در ازاِء وسايل ميان سرمايه

مسئله    دورانی، ازجهت تفاوت ميان سرماية استوار وگردان، اين    روند العکس ازلحاظ ب
چه نسبت ميان مواد   صورت سرمايةگَردان، به ای از ارزش به که مقدار داده است يکسان

کار درمقولة واحدی          شود. از يک نقطةنظر موادکار و وسايل کار و دستمزد تقسيم می
گذارده شده است. از          کار  که در ازاِء نيروی ای ل ارزش ـ سرمايهگيرند، درمقاب قرار می

است همراه با موادکار            کارگذارده شده ازاِء نيروی که در لحاظ ديگر، جزئی از سرمايه
  کار نهاده شده است. گيردکه بابت وسايل قرار می  درنقطة مقابل جزئی از سرمايه

که برای مواد کار  ارزشیِ سرمايه آن جزء ريکاردوکه در نزد  همين سبب است به
گردد، و      (يعنی مواد خام و موادکمکی) گذارده شده است در هيچ جا نمايان نمی                                

آيد، زيرا       شود. درواقع جزِء مزبور با مقولة سرماية استوار جور درنمی     کامالً ناپديد می
کار نهاده شده       ی در ازاِء نيرو        که    ازلحاظ شيوة دورانی خودکامالً با جزئی از سرمايه                       

شود آن را در قسمت سرماية گردان        کند. ولی از سوی ديگر نمی است انطباق پيدا می

                                                
 همين بازنويسی] ۹۵۴[صفحة  ۵۶۳کاپيتال، جلد اول صفحة  ی) ترجمة فارس۱(
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دانستن تضاد ميان  دربارة يکسان آ. اسميثصورت آنچه تلويحاً از  قرار داد، زيرا درآن
گرفته شده، يکباره        ارث    سرماية استوار وگردان با تضاد ميان سرماية ثابت و متغير، به                         

که اين دشواری را درک     است نيرومندتر ازآن ريکاردوگردد. غريزة منطقیِ  نهدم میم
  شود. وبن ناپديد می نزد او از بيخ  نکند ولذا اين جزء از سرمايه

دار    که بنا به شيوة بيان اقتصاد سياسی، سرمايه               اينجا الزم است متذکّر شويم            در  
ی مختلفه بنا برآنکه وی هفتگی، ماهانه يا                سرماية نهاده در ازاِء دستمزد را در موعدها

پيوندد.     وقوع می     کند. درواقع درست عکس اين امر به     ريز می پردازد، پيش ماهه می سه
ماه، برحسب آنکه مزدش      کار خود را در طی يک هفته، يک ماه يا سه که کارگراست

کند. هرگاه      می ريز    دار پيش     سرمايه    شود، به    ماهه پرداخت می         هفتگی، ماهانه يا سه        
 جای پرداخت بعدی، آن را روزانه،                    خريدکه به     سان می   کار را بدين       دار نيروی     سرمايه

ريز    شد درمورد اين موعدها از پيش               پرداخت، آنگاه می           هفتگی يا ماهانه از پيش می          
که بايد انجام شود         دارکار را نه برحسب موعدی                گفت. ولی ازآنجاکه سرمايه             سخن

ها ادامه       ها و ماه     هد، بلکه اُجرت آن را پس از آنکه روزها، هفته                       د  خرد و مزد می       می 
آيد و    داری درمی         بندی سرمايه      صورت يک چشم      پردازد، مجموع آن به              يافت می   

شود  پرداختی می      دهد مبدل به پيش       دار می     کار به سرمايه      شکل کارگر به     که  ای   مساعده   
دار برحسب       که سرمايه    اين مسئله    پردازد.        کارگر می     صورت پول به      دار به     که سرمايه   

که برای     های مختلفی    های متفاوت الزم برای ساخت محصول و يا طبق مدت                       زمان   
دوران آن ضرورت دارد بايستی مواعدکوتاه يا درازی را بگذارد تا خود محصول يا                                 

که درآن تجسم يافته است) از دوران بازستاند ياآن را                            ارزشی    ارزش آن را (با اضافه             
کاال   دهد. برای فروشندة يک            وجه تغييری در اصل مطلب نمی          هيچ  سامان رساند، به       هب 

شده را مورد استفاده قرار            چه نَحوکاالی خريداری که خريدار به تفاوت است کامالً بی
ريزکند،     بايد ارزش ماشينی را تماماً و يکجا پيش                که  اين جهت     دار به     دهد. سرمايه      می 

گردد، ماشين       سوی وی بازمی       دوران به        پاره از      ريجاً و پاره     که همين ارزش تد درحالی
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کامالً در     که ارزشش     آورد. و نيز وی پنبه را بدان سبب                 دست نمی   تر به   مزبور را ارزان       
گردد ولذا تماماً و يکباره با فروش محصول جبران                         ای وارد می         ارزش فراوردة پنبه            

  پردازد. تر نمی شود،گران می
  يم.بازگرد ريکاردوبه 
که يک جزِء مشخّص و معلومی از سرمايه               ـ وجه تمايز سرماية متغير اين است          ۱

کار   (لذا از اين حيث ثابت است)، يک مبلغ ارزشی مشخّص (که برابر با ارزش نيروی   
آيا دستمزد برابر، بزرگتر ياکوچکتر                  اينکه دراين مورد مسئلة اينکه   شود ولو فرض می

-که خودفزاينده و ارزش              تفاوت است)، در برابر نيروئی         یکار باشد، ب از ارزش نيروی

شده  تنها ارزش پرداخت  که نه شود، نيروئی کار نام دارد مبادله می آفرين است و نيروی 
نمايد،    می   توليد    نيز  ارزشی   حال اضافه درعين کند، بلکه می را بازتوليد دار وسيلة سرمايه به

جود نداشته و با هيچ معادلی خريداری نشده            آوردکه سابقاً و وجود می يعنی ارزشی به
است. اين خصلت ويژة بخشی از سرمايه،که برای دستمزدگذارده شده است وموجب 

مثابه سرماية متغير از هر جهت با سرمايـة ثابت تفاوت پيداکند، آنگاه                            که به    شود  می 
سرماية     مانند  دوران بررسی شود ولذا            روند    شودکه بخش مزبور از ديدگاه            ناپديد می

کارگذارده شده است. اين               گيردکه در ازاِء وسايل            قرار    گردان در برابر سرماية استوار
شودکه وقتی جزِء مزبور را با يکی از عوامل سرماية ثابت،                          امر خود ازآنجا ناشی می          

که در ازاِء مواد کارگذارده شد، يکجا تحت عنوان واحد ـ تحت                                يعنی با آن جزئی      
آوريم، آن را در مقابل عامل ديگری از سرماية ثابت قرار                              ةگردان ـ می     عنوان سرماي     

صورت از     کار باشد. در اين          وسايل    در ازاءِ      شده   از جزِء پرداخ ت          که عبارت       ايم   داده    
کار رفته را مبدل به           که مبلغ ارزشی به       و احوالی       ارزش، يعنی درست از اوضاع                 اضافه

گردد    شود. و نيز از اين نکته انصراف حاصل می      ر مینظ کلّی صرف کند، به می  سرمايه
شود،   محصول افزوده می     وسيلة سرماية نهاده در دستمزد به که به که آن جزء از ارزشی

که   که آن جزِء ارزشی         توليد نوئی است (وبنابراين واقعاً بازتوليد شده است)، درحالی               
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شود، بلکه     تجديد توليد نمی      افزايد توليد نو نيست و واقعاً               مواد خام به محصول می          
ولذا مانند جزئی از ارزش               گرديده     ـ محصول نگاهداری شده، حفظ             فقط در ارزش       

که اکنون از نقطة نظر تضاد ميان سرماية         محصول فقط از نو نمودار شده است. تفاوتی
کاری    که ارزش وسايل        آيد تنها عبارت از اين است      ميان می گَردان و سرماية استوار به

شود  کاال می    فقط قسماً وارد ارزش           گيرد   مورد استفاده قرار می    ه در توليد يک کاال ک 
طورکلّی فقط      گردد و بنابراين به           طور قسمی جبران می        کاال نيز به     ولذا از راه فروش             

مواد   کار و موادکار (          ازسوی ديگر ارزش نيروی             شود.    جزءجزء و تدريجاً جبران می             
شود ولذا     طورکامل درکاال وارد می               کاال، به     در توليد يک     خام وغيره) مورد استفاده              

که در رابطه با روند دورانی، يکی   دراين معناستگردد.  جبران میکامالً از راه فروش 
شود.   صورت سيارياگردان نمودار می               مثابه استوار و جزِء ديگر به             از اجزاِء سرمايه، به          

محصول و جبران      ريخته به     ی معين پيش   ها  در هردو مورد سخن بر سر انتقال ارزش                  
نتقال     است  مجدد آنها از راه فروش محصول است. اکنون تفاوت فقط در اين                                  که ا

شود.   گيرد يا يکجا واقع می         پاره و تدريجی انجام می               ارزش ولذا جبران ارزش، پاره                   
براين تمام     رود و بنا      کننده ميان سرماية متغير و ثابت از بين می                سان تفاوت تعيين      بدين  

که   واحوالی      شود، و اوضاع       می  ◌ْ داری محو     سرمايهآفرينی و راز توليد  ارزش رازِ اضافه
گردد.     کند، ناپديد می        سرمايه می     های معين و اشياِء نمايندة آنها را مبدل به                    ارزش    

عناصر ترکيب           پس  تمام  با يکديگر                         آنگاه  ازلحاظ شيوة دوران  کنندة سرمايه فقط 
های مشخّص حاضر وآماده           کاالها فقط با ارزش           کنند (والبته دوران            می  تفاوت پيدا     

ای ميان سرماية نهاده در دستمزد و جزئی                   سروکار دارد و بس)، و شيوة دورانیِ ويژه             
آنها   گذاشته شده مشترک است و        ساخته وکمکی    که در مواد خام، مواد نيم               از سرمايه    

  دهد. کارگذاشته شده است قرار می زاِء وسايلدر اکه  را درمقابل جزئی از سرمايه
آ.  که چرا اقتصاد سياسی بورژوائی اشتباهی را که                      سان قابل درک است         بدين  

در مورد اختالط مقوالت "سرماية ثابت و متغير" با مقوالت "سرماية استوار و                          اسميث
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ی آن را     کرده و بدون بررسی انتقاد    گَردان" مرتکب شده است بنا به غريزة خود حفظ
مدت يک قرن از نسلی به نسل ديگر تکرار نموده است. برای اقتصاد سياسی ميان آن         

موادخام  که در ازاِء  شود با جزئی از سرمايه زخم دستمزد زده می که به بخش از سرمايه
گذارده شده است ديگر هيچگونه تفاوتی وجود ندارد و تفاوت آن بخش با بخش                                  

وسيلة   کند ـ خواه جزءجزء يا خواه تماماً به                 بة صوری پيدا می   ثابت سرمايه نيز فقط جن
داری     سرمايه  توليد   سان پاية درک حرکت واقعیِ       گردش افتاده باشد. بدين محصول به

شود. سخن تنها درپيرامون     يک ضرب واژگون می داری به کشیِ سرمايه و بالنتيجه بهره
  .زند و بس ريخته دور می های پيش بازپديداریِ ارزش

تنها   تر است، نه     زننده   ريکاردو      وسيلة   وچرای اختالط اسميثی به           چون   پذيرش بی    
کند،   کمتر مزاحمت ايجاد می   آنها درهمیِ مفاهيم نسبت به ستايشگران بعدی، که برای

تر   تر و تيزبين     پيگيرانه    اسميث برخالف     ريکاردو     ، زيرا     آ. اسميث   بلکه نسبت به خود      
باطنی در     آدام اسميث     دهد و درواقع از         رسی قرار میارزش را مورد بر ضافهارزش و ا

  کند. ظاهری پشتيبانی می آ. اسميثبرابر 
های   ريز   شود. تفاوت ميان پيش    ها چيزی از اين درهمی ديده نمی نزد فيزيوکرات

فقط  (Avances primitives) ريزهای بدوی(بنيادی) وپيش (Avances annuelles) ساالنه
ويژه سرمايةکشاورزی،        تفاوت بازتوليد اجزاء مختلف سرمايه، بهمواقع م است به مربوط

که     آنهـاست   ارزش، جزئی از نگـرش              هايشان دربارة توليد اضافه               که انديشه     درحالی    
که   است  شود و درواقع عبارت از آن چيزی                   ها مطرح می     جدا و مستقل از اين تفاوت         

کنند. توضيح تشکيل      عرضه می   خويش   تئوری    قسمت ترين عنوان عميق ها به فيزيوکرات
را فقط ازمحيط مشخّصی    آن شود، بلکه نفسه انتزاع نمی ارزش، ازخود سرمايه فی اضافه

  کنند. از سرمايه، يعنی ازکشاورزی، مطالبه می
ـ عمده در تعريف سرماية متغير ـ ولذا برای تبديل هر مبلغ ارزشیِ دلخواهی به               ۲

دار ارزشی مشخّص و معلومی را (و در اين معنی                     دار مق     که سرمايه    است  سرمايه ـ اين    
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ئی را در برابر توليد            کند، مقدار ارزشی      آفرين مبادله می ثابتی را) در ازاِء نيروی ارزش
پول   کارگر را به       دار اُجرت       اندازد. خواه سرمايه        کار می افزائی به ارزش، در برابر ارزش

شود. تنها     اساسی تغييری حاصل نمی      و خواه با وسايل معيشت بپردازد، در اين تعريف  
کند. ارزش       ريـز می    که وی پيش     است   کند شيوة وجودی ارزشی           که تغيير می    چيزی  

خويش    زندگی    وسيلةآن خود وسايل     کارگر به پول وجودداردکه درشکل بار مزبور يک
کارگر آن را        يابدکه    صورت وسايل معيشت وجود می          خرد، بار ديگر به        را از بازار می

کندکه    داری ايجاب می          رفتة سرمايه     رساند. درواقع توليد پيش             مصرف می    يماً به مستق 
تتوليدی           پول پرداخت شود، همچنانکه توليد مزبور به    کارگر به اُجر ندوطورکلّی با ر

کند. ولی      مالزمه داردکه متّکی بر روند دوران است ولذا اقتصاد پولی را ايجاب می                                    
ريخته ـ نه از شکل پولی و         اَفزائی مبلغ ارزشی پيش        بنابراين مايه ارزش ـ و آفريد اضافه

کارگذاشته      خريد نيروی     برای که ای يگرسخن ازسرمايهد  نه از شکل طبيعی دستمزد يا به
آفرين،     ارزش      گردد. آفرينش مزبور از مبادلة ارزش در ازاِء نيروی                     شود ناشی نمی می

  گيرد. متغير سرچشمه می يک مقدار از تبديل يک مقدار ثابت به
کار وابسته به درجة استحکام آنهاست ولذا منوط                    بيشی ياکمیِ استواریِ وسايل         

نسبت درجة استحکام خود و درصورت     است. وسايل مزبور به يک خاصيت فيزيکی به
شونـد ولذا مدت درازتر يا                ماندن شرايط ديگـر، تندتر يا کُندتر فرسوده می                     يکسان  
ويژگیِ     علّت اين    وجه تنها به هيچ روند. ولی به کار می به استوار مثابه سرماية تری بهکوتاه

که   کنند. استحکام مادة خامی           که آنها همچون سرماية استوار عمل می              فيزيکی نيست   
آنها ساخت      که با   است  آالتی    اندازة ماشين       رود به     کار می    های فلزکاری به        درکارخانه      

ها که از     اجزاِء همين ماشين       خام مزبور از برخی             م مادة    و حتّا استحکا   شود.    انجام می    
خام    که مانند مادة       شود بيشتر است. با اين وجود، فلزّی               چرم، چوب وغيره تشکيل می    

  دهد و وسيلة کار وارد در عملی               رود جزئی از سرمايةگَردان را تشکيل می                   کار می    به 
استوار است. بنابراين خاصيت  که شايد از همين فلز ساخته شده است جزئی از سرماية
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تحت    شود همان فلز يکبار       می   موجب  که نيست آن مادی فيزيکی، بيشی وکمی ديرپائی
گردد. اين تفاوت          بندی   عنوان سرماية استوار و بار ديگر زير عنوان سرمايةگَردان طبقه     

صورت   کند، از اينکه باری به            که فلز مزبور در روند توليد ايفا می                  عکس از نقشی     به 
  شود. آيد، ناشی می مثابه وسيلة کار درمی به و بار ديگر کار محمول

کندکه وسيلة     دهد ايجاب می        که وسيلة کار در روند توليد انجام می                  ای   وظيفه  
مورد   کمابيش دراز متوسطی پيوسته از نو در روندهای مکرر کار                           مزبور طی مدت       

گيرد درجةاستحکام        قرار می    وسيلةکار عهدة  ه بهک ای گيرد. بنابراين وظيفه استفاده قرار
که ازآن وسيلة کار ساخته            ای   کند. ولی استحکام ماده           مادة آن را از پيش معين می              

آورد. همين ماده چنانچه             سرماية استوار درنمی      صورت  خود آن را به خودیِ شود به می
که تفاوت ميان       نزد اقتصاديونی   شود، ودر کار رود سرمايةگَردان می خام به  مثابه مادة به

کنند،   سرماية بارآور را با تميز ميان سرماية استوار وگردان اشتباه می                            ـ سرمايه و      کاال  
که محصول باشد سرمايةگَردان است و درصورتی                   همان ماده، همان ماشين، درحالی             

  که وسيلة کار باشد سرماية استوار. 
شود موجب سرماية       وسيلة کار ساخته می     که ازآن       ای   پس با اينکه ديرپائی ماده            

که    کند  مثابه وسيلة کار ايجاب می           آن به      گردد، معذلک نقش         آن نمی      استوارگشتن    
وسيلة مزبور از مادة بالنسبه مستحکمی درست شده باشد. بنابراين استحکام مادة آن                               

مادیِ نحوة      وسيلـة کار، ولذا نيز پايـة            مثابه   اش به    برای انجام وظيفه          خود شرطی است    
  که همة اوضاع      آورد. درصورتی   صورت سرماية استوار درمی که آن را به دورانی است

که به    و احوال ديگر يکسان بمانند آنگاه بيشی وکمی فناپذيری مادة وسيلة کار است                      
سان باصفَت سرماية      زند ولذا بدين        آن می  تر يا باالتری مهر پايداری را به درجات پائين

  اربودن آن ماهيتاً پيوند بسيار نزديک دارد.استو
است منحصراً ازنقطة        کارگذارده شده    که برای نيروی سرمايه اگر اکنون بخشی از

نيز  نظر سرمايةگَردان، ولذا درنقطة مقابل سرماية استوار، ملحوظ شود، و بر اين اساس 
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مايز بين سرماية استوار       که ميان سرماية ثابت وسرماية متغير وجود دارد با ت هائی اوتتف
است، همچنانکه واقعيت مادی وسيلة کار خود پاية          گردد، آنگاه طبيعی وگَردان مشتَبه

بودن    گردان     دهد، خصلت     مثابه سرماية استوار تشکيل می           وجودیِ خصلت آن را به            
زبور  کار نيز، درمقابل سرماية استوار، از واقعيت مادیِ سرماية م   سرماية نهاده در نيروی

وسيلة واقعيت مادیِ سرماية متغير تعريف               گردد و سپس مجدداً سرمايةگَردان به          انتزاع
  شود.

کار   که بابت دستمزدگذاشته شده همانا خودکار، نيروی          ای جوهر حقيقی سرمايه
دار در ازاِء          که سرمايه    ای است    آفرين است، کار زنده           کار ارزش       درحال عمل، نيروی       

کشيده است     آغوش سرماية خويش        کرده وآن را به          يافته، مبادله      تجسم کار مرده، کار         
-خود ارزش    خودیِ سازدکه به راکه در دست دارد به ارزشی مبدل تا از اين راه ارزشی

  فروشد. اين نيرو، مانند وسايل              دار نمی     افزاست. ولی اين نيروی خوداَفزائی را سرمايه                       
دهد و هرگز، مثالً مانند            وی را تشکيل می        کارش، همواره جزئی از سرماية بارآور                     

  روند توليد، وسايل        شود. در درون          ـ سرمايه نمی     کاال  فروشد،     که می   ای   فراوردة آماده 
کار   گيرند، همچنانکه مصالح        کار قرار نمی       مثابه سرماية استوار، در برابر نيروی         کار، به

کار در     شوند. نيروی      مخلوط نمی   کار    مثابه سرمايةگَردان يا نيروی              و موادکمکی نيز به       
که، از نقطة نظر روندکار،             گيرد، درحالی        برابر اين هردو مانند عامل شخصی قرار می             

افزائی، در        روند. هردوی آنها ازلحاظ روند ارزش                       شمار می   آن هردو عوامل مادی به             
ا، چنانچه    گيرند. ي     کارکه سرماية متغير است همچون سرماية ثابت قرار می         برابر نيروی

سازد،    ئی سخن رودکه روند دورانی را متأثر می                     دراينجا الزم باشد از تفاوت مادی                  
يافته نيست، و از        که چيزی جز کار تجسم        گفت: از ماهيت ارزش            توان چنين     فقط می  

آيدکه     يابنده نيست، چنين برمی          غير ازکار تجسم       که چيزی به     کار فعال     ماهيت نيروی     
آفريند؛ و آنچه از           ارزش می      در مدت عمل خود پيوسته ارزش و اضافه                  کار    نيروی   

کار در شکل      نيروی    است از جانب محصول         آفرينی     سوی آن معرف جنبش و ارزش            
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انجام    کار به    اينکه نيروی      محض  کند. به    صورت ارزشی آفريده جِلوِه می              ، به  اش  آرميده 
کار ازسوی      ار ازسوئی و وسايل        ک  عمل رسيد، آنگاه ديگر سرمايه عبارت از نيروی                     

که   کار نهاده شده بود اکنون ارزشی شده         نيرویکه در  ای ديگر نيست. ارزش ـ سرمايه
است. برای اينکه روند تکرار شود بايد پيوسته            گرفته ارزش) درمحصول جای (+ اضافه

ا کار خريده شود و ب         فروش رسد و با پول نقد حاصل از اين فروش نيروی                      فراورده به       
کار و    بخش سرماية نهاده در نيروی            که به   است آنچه    پيکر سرماية بارآور درآميزد. اين  

گذارده شده است، خصلت              کار وغيره      که بابت مصالح       همچنين به جزئی از سرمايه         
جای   دهدکه استوار به        کار قرار می       کند وآنها را در برابر وسايل   سرماية گَردان عطا می

  اند. مانده
نچه تعريف فرعی سرمايةگَردان،که با تعريف جزئی ازسرماية ثابت     عکس چنا به

صورت تعريف اصلی بخشی از سرمايه            (ازقبيل مواد خام وکمکی) مشترک است، به                  
اين نکته تکيه شودکه        ديگرسخن به  يا بهاست درآيد، کارگذارده شده  که بابت نيروی

مزبور     شودکه نيروی      منتقل می   محصولی   طورکامل به کار به ارزش نهاده در ازاِء نيروی
-گرديده است و اين انتقال مانند سرماية استوار تدريجاً و لَخت     برای توليد آن مصرف

گيرد ولذا ارزش مزبور نيز بايدکامالً درنتيجة فروش محصول جبران                          لَخت انجام نمی 
ه جزئی از سرمايه نيزکه بابت دستمزدگذارده شد               آيدآن صورت الزم می گردد، درآن

ئی ترکيب     کار فعال نباشد، بلکه از عوامل مادی                 است ازلحاظ مادی مرکّب از نيروی           
عبارت ديگر جزئی از          کند، يا به     کارگر با دستمزد خويش خريداری می                شده باشدکه

زندگی     شود، يعنی وسايل    کارگر وارد می که درمصرف ئی باشد کاالـ سرماية اجتماعی
گرددکه فرسايش        کاری می     اية استوار عبارت از وسايل            سرم سان   را در برگيرد. بدين           

کار عبارت از وسايل           است وسرماية نهاده در نيروی   تر آهسته کُندتر ولذا جبرانشانآنها  
  گردند. شودکه تندتر جبران می معيشتی می

  شوند. با اين وصف مرزهای ديرپائی و زودگذری هم نامعلوم می
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که در درون آن          هائی   کند، ساختمان     کارگر مصرف می       که  "خوراک و پوشاکی        
رسانند، همه طبيعتی فناپذير دارند. ولی                  کار او کمک می که به کند، افزارهائی کار می

های مختلف وجود دارد. يک               ازلحاظ زمانی تفاوت بزرگی ميان ديرپائیِ اين سرمايه             
ر، و  کارگ    کشتی بيش از لباس       کند و يک    کشتی عمر می تر از يک ماشين بخار طوالنی

  ١کند."  که وی مصرف می است کارگر باز ديرپاتر از خوراکی لباس
کند، اثاث او، مصرف           کارگر درآن زندگی می        که ای خانه ريکاردودر اين ميان 

 که همان   کند، اشيائی     کارد، چنگال، ظروف وغيره را فراموش می  ی وی ازقبيلافزارها
شياء، همان طبقه از اشياء درجاتی               کار را دارا هستند. همان ا               خصلت ديرپائیِ وسايل       

  شوند و در جای ديگر مانند وسيلة کار. مثابه وسايل مصرف تلقّی می به
  قرار زير است: کند به دراين مورد بيان می ريکاردوکه  تفاوتی

است،   [پياپِی]     توليد متواتر      مستلزم تجديد سرعت فناپذير و آنکه سرمايه به "برحسب
- ست، تحت عنوان سرمايةگَردان يا سرماية استوار طبقه                 آنکه کُندمصرف ا يا برحسب

  ٢گردد."  بندی می
  افزايد: تذکّر ذيل را می ريکاردودراين مورد 

توان خط مرزبندی دقيقی رسم               آن نمی    بندی غيراساسی است، و برای             "تقسيم  
  ٣نمود." 

ـزد ايم، که ن      ها درآورده          سان ما باز پيـروزمندانه سر از خانـة فيزيوکرات                       بدين  

                                                
 “The food and clothing consumed by the labourer, the buildings in which he works,  ـ١  
the implements with which his labour is assisted, are all of a perishable nature. There is 
howewer, a vast difference in the time for which these defferent capitals will endure; a 
steam-engine will last longer than a ship, a ship than the clothing of the labourer, and 
the clothing of the labourer longer than the food which he consume.” Ricardo, 
principles etc. P. 26 
“According as capital is rapidly perishable and requires to be frequently reproduced, ـ٢ 
or is of slow consumption, it is classed under the heads of circulating, or fixed capital.” 
“A division not essential, and in which the line of demarcation cannot be ـ ٣       
accurately drawn.” 
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 ريـزهای بدوی       و پيش    (Avances annuelles)  ريـزهای ساالنه        پيش   آنهـا تفاوت ميان      

(Avances primitives)                 عبارت از تفاوت در زمان مصرف ولذا دراختالف زمان باز-

آنچه نزد آنها بيانگر پديدة مهمی برای توليد                     کاراُفتاده نيز بود. ولی               توليد سرماية به     
نيز پيوند با روند توليد نموده شده است، در                   ) ١( تابلوی اقتصادی       اجتماعی است و در        

گويد تمايز      خود می    ريکاردو      آيد، وچنانکه ذهنی درمی صورت يک تشخيص اينجا به
  زائدی انجام پذيرفته است.

کار   که بابت وسايل      محض اينکه تفاوت بخش سرماية نهاده درکار با بخشی                      به 
پ           سرمايه   دوران آن        اية زمان بازتوليد ولذا براساس مدت                   گذاری شده است فقط بر 

زندگی و ديگری         ها عبارت از وسايل  محض اينکه يکی از اين بخش بهگيرد،  قرار می
که بخش نخست از بخش اخيرالذکر تنها                ای   گونه   شود، به    کار می    مرکّب از وسايل       

مة اختالفات ويژه       شود ـ آنگاه طبيعتاً ه       وسيلة سرعت درجة فناپذيری تميز داده می               به
(differencia spezifica) کارگذاشته      ازاِء وسايل        کار ودر      نيروی  که بابت ای سرمايه ميان

  رود. شده است از ميان می
دربارة ارزش منافات دارد و همچنين با تئوری وی                           ريکاردو     اين مطلقاً با بينش      

طورکلّی     . وی به    کند  ارزش است، تضاد پيدا می            دربارة سود،که درواقع تئوریِ اضافه              
دهدکه معلوم      جهت مورد بررسی قرار می           سرمايةگردان و استوار را فقط ازآن    تفاوت

گوناگون     های   که در رشته     های متّحدالمقداری   دو درسرمايه های مختلفة اين دارد نسبت
سازند و درواقع تا چه            اند تا چه اندازه قانون ارزش را متأثر می               کار رفته وکار به کسب
ها مؤثر است. ولی حتّا در درون      رقّی يا تنزّل دستمزد ناشی از اين وضع در قيمتحد ت

با                که وی، درنتيجة مخلوط           اين بررسی محدود است          ساختن سرماية استوار وگردان 

                                                
فيزيوکرات معروف   (Quesnay) کنِهدکتر    Tableau Economique) اشاره به فهرست اقتصادی۱ِ(

 فرانسوی است.
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شود و درحقيقت از پاية کامالً             سرماية ثابت و متغير، مرتکب بزرگترين اشتباهات می          
  پردازد. غلطی به تحقيق می

کار بايد      که اوالً هرگاه جزِء ارزشی سرماية نهاده در نيروی                         ين چنين است   بنابرا   
بندی شود، در تعاريف مربوط به خود سرمايةگَردان،                         زير عنوان سرمايةگَردان طبقه             

کار زير اين        شوند بخش سرماية نهاده در  که موجب می واحوالی ويژه درمورد اوضاع به
آن بخش     که براساس     کند. درثانی ميان تعريفی     می اشتباه بروز گردند، بندی عنوان طبقه

که بر پاية آن بخش مزبور درمقابل سرماية                   سرماية نهاده درکار متغير است و تعريفی               
  آيد. وجود می شود، درهمی به استوار سرمايةگَردان می

کار   که تعريف سرماية نهاده در نيروی               از نخستين برخورد اين نکته روشن است              
که درآن تفاوت ويژة اين نيرو                 يةگَردان يا سيار، خود تعريفی فرعی است    مثابه سرما به

های نهاده درکار          شده است، زيرا ازسوئی دراين تعريف سرمايه  ◌ْ در روند توليد محو
که جزئی از سرماية ثابت با سرماية             شوند وآنگاه ارز تلقّی می و در مواد خام وغيره هم

شوند ديگر تفاوت ويژة سرماية متغير               احدی جمع می     گونه تحت عنوان و    يک متغير به
های   که سرمايه    آيد. ازسوی ديگر درست است             حساب نمی    درمقابل سرماية ثابت به          

گيرند، ولی اين تقابل            کار متقابالً در برابر يکديگر قرار می                 نهاده درکار و در وسايل             
يد ارزش نيست، بلکه         کامالً متمايز دخالت آنها درتول                های   وجه ازلحاظ شيوه         هيچ  به 

های مختلف  که هردوی آنها ارزش معين خود را در مدت فقط مربوط به اين امر است
  دهند. به محصول انتقال می

که در روند توليد          که چگونه ارزش معينی         است   درکلّية اين موارد سخن برسرآن    
  قيمت وسايل    گذارده شده است، خواه دستمزد باشد يا بهای مواد خام و خواه                               کاال  

  کند و از راه فروش           گردش می  وسيلة محصول گردد ولذا به کار، به محصول منتقل می
شود. تفاوت      ديگرسخن جبران می        گردد يا به      به نقطة عزيمت خود برمی          دداً  جم  ن آ 

بنابراين مربوط به                                     نتقال است و  تنها دراين چگونگی است، در نوع و شيوة خاص ا
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  گردش اين ارزش نيز هست.
چه نَحو پرداخت         کار، بنا بر بهای از پيش مقرر و معين، به                   که نيروی     اين مسئله    

که عبارت از قيمتی مشخّص و معلوم      آن معيشت، درخصلت شود، با پول يا باوسايل می
شود، خود     که دستمزد باپول پرداخته می    است درموردی دهد. بديهی است تغييری نمی

توليد انجام      ود، يعنی ورود آن دراين روند مانند وسايل      ش پول در روند توليد وارد نمی
اند در روند توليد     که ازآن ترکيب يافته ای هم آنها بلکه ماده تنها ارزش گيرد،که نه نمی

خرد مستقيماً     کارگر بامزد خود می       که معيشتی اگر وسايل عکس گردد. ولی به داخل می
ی شوند و با مواد خام وغيره تحت يک عنوان در                 مثابه پيکر مادی سرمايةگَردان تلقّ به

که   گيرد. درحالی        خود می    کار قرارگيرند، آنگاه موضوع چهرة ديگری به           برابر وسايل
گردد، ارزش         محصول منتقل می     توليد، ضمن روندکار به   اشياء، يعنی وسايل ارزش اين

کند   ا را مصرف می     که آنه    کاری  آن اشياء ديگر، يعنی وسايل معيشت، از نو در نيروی
يابد. درهمة اين مواد   وسيلة فعاليت اين نيرو به محصول انتقال می شود و نيز به ظاهر می

ريخته در اَثنای توليد از نو در            های پيش که ارزش طور يکسان سخن بر سر اين است به
د گرفته ولذا منکرآن بودن           ها اين مسئله را جدی گردند. (فيزيوکرات محصول ظاهر می

  ارزش بارآورد.) کار صنعتی اضافه که
  گويد: قول شده است می که سابقاً از او نقل در همان قسمتی )١(ويالند

شود... انواع مختلف خوراک،      چه شکلی ازنو هويدا می که سرمايه به "مهم نيست
کنند. اينها در   که برای زندگی و رفاه انسان الزم هستند نيز تغيير می پوشاک و سکنی،

  گردد وغيره."  شوند و ارزششان دوباره ظاهر می ل زمان مصرف میطو
(″Elements of Pol. Econ.″ P. 31-32)  

ريخته   درتوليدپيش       معيشت  وسايل    توليد و    وسايل  صورت به که هائی ـ سرمايه ارزش
                                                

)۱  (Francis Wayland )۱۷۹۶ دی                     ) ـ روحانی۱۸۶۵ِـآمريکائی، استاد دانشگاه و صاحب آثار متعد
 علوم اجتماعی.های  دربارة اخالق، اقتصاد سياسی و ديگر رشته
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 سان تبديل روند توليد     گردند. بدين شوند همچنان درارزش محصول از نو ظاهر می می
که   ارزشی    پذيرد و منشأ اضافه        به يک سرِّ تمام عيار با موفّقيت انجام می               داری     سرمايه  

  ماند.  گرفته است يکسره از نظر پوشيده می در درون محصول جای
رسد؛   کمال می    ويژة اقتصاد بورژوائی به               ) ١( شيسم که فتی   باز از همين طريق است     

صورت مقدر از روند             شيسم مزبور خصلت اقتصادی ـ اجتماعی را که اشياء به                      فتی 
گوئی از     که   خصلتی   کنند، به صفَت طبيعی اين اشياء و به            اجتماعی توليد دريافت می          

گويند    که می   سازد. مثالً هنگامی        طبيعت مادیِ اشياِء مزبور برخاسته است مبدل می                  
دهندکه به      دست می   سرماية استوار هستند، ازآن تعريفی اسکوالستيکی به                   کار   وسايل  

ايم (کتاب      کشاند. چنانکه ضمن بيان روندکار ثابت نموده                ها می ادها و سردرگمیتض
کنند،   ايفامی     مشخّص   روندکار       يک  در که نقشی مادی برحسب پنجم) عناصر اول، فصل

کار يا     کار، مصالح     وسيلةصورت  دهند، به که انجام می ای ديگرسخن بسته به وظيفه يا به
کار نيز فقط هنگامی سرماية استوار              آنچنان وسايل       ناً هم نمايند، عي     محصول عمل می    

طور   توليد به    وسايل  است ولذا    داری سرمايهتوليد  طورکلّی روند هستندکه روند توليد به
اند، و     کلّی سرمايه هستند، يعنی دارای تخصيص اقتصادی و خصلت اجتماعی سرمايه          

ای خاص     ارزش خود را با شيوه            سرماية استوارهستندکه         جهت  آن  آنها فقط از      درثانی    
آنکه    مانند بدون      کار باقی می      صورت آنها وسيلة    سازند. درغيراين به محصول منتقل می

کود،که هرگاه ارزش            سرماية استوار باشند. همچنين است درمورد موادکمکی ازقبيل         
کار است، با اينکه          وسايل    ای منتقل سازدکه ويژة قسمت اعظم              همان شيوه    خود را به     

  مورد سخن برسرِ تعاريفی نيست   گردد. دراين ود وسيلةکار نيست، سرماية استوار میخ
که درمقوالت  است بندی شوند. سخن بر سرِ وظايف مشخّصی که تحت آن اشياء طبقه

                                                
)۱ (Fetichisme  ،Fetischismus حرآميز چيزی  ـ کيش اشياء واعتقاد خرافی بهخصلت جادوئی و س
 منزلة فتيش برگزيده شده است مانند نظر قربانی، حيوان، ديو، انسان، اشياء وغيره. که به 
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  گردند. معينی بيان می
خود     خودیِ    واحوال به       چنانچه پذيرفته شودکه وسايل معيشت تحت هر اوضاع                

که در دستمزدگذاشته شده است، آنگاه خصلت اين        ای هستند خاصيت سرمايه دارای
  to support labourازاين خواهد بودکه "نگاهدارکار"باشد،   سرماية "گَردان" نيز عبارت

معيشت "سرمايه"      شودکه اگر وسايل       سان چنين نتيجه می  ). پس بدين۲۵، صريکاردو(
ای   که درست خصلت سرمايه       حالی  دارند، در    را نگاه نمی کار نباشند،آنگاه ديگرنيروی

توانند سرمايه را         دهدکه می     آنها آنچنان خاصيتی می         که به   اين وسايل معيشت است       
  دارند. وسيلة کار ديگری نگاه به

هرگاه پذيرفته شودکه وسايل معيشت ذاتاً سرمايةگَردان هستند ـ يعنی پس از                             
آيدکه مقدار دستمزد،          بار می    ر به آنها به دستمزد ـ آنگاه باز اين نتيجة ديگ         گشتن مبدل

از تزهای      است ـ اين يکی  وابسته به نسبت ميان تعدادکارگر وحجم معين سرمايةگَردان
کارگر از      که  که درواقع حجم وسايل معيشتی  مورد عالقة اقتصاديون است ـ درصورتی

دار جهت مصرف خويش در            که سرمايه    کشد و حجم وسايل معيشتی       بازار بيرون می        
  کار وجود دارد. ارزش و بهای که ميان اضافه است تيار دارد وابسته به نسبتیاخ

جا نسبت سرماية متغير را به سرماية ثابت با رابطة                     همه  ١بارتون    مانند    ريکاردو      
کند. بعداً خواهيم ديد چگونه اين خطاها                   سرمايةگَردان به سرماية استوار اشتباه می                 

  سازد. می تحقيق او را درمورد نرخ سود مخدوش
هائی را که در واگرد سرمايه از علل ديگری، غير       تفاوتريکاردو عالوه بر اين، 

شوند با تفاوت ميان سرماية استوار             از اختالف ميان سرماية استوار وگردان، ناشی می                     
                                                

″Observations on the circumstances which influence the conditions of the Labouring  ـ ١
classes of society″, London, 1817. 

نقل شده  ۷۹، زيرنويس۶۵۵مسئلة مورد بحث است درکتاب اول سرمايه صفحة که مربوط به  عباراتی
 ۱زيرنويس ۹۶۹[صفحة ) ۷۹جلد اول سرمايه، ترجمة فارسی، زيرنويس  ۵۷۲کنيد به ص  است. (رجوع

  همين بازنويسی] .
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  کند: وگردان يکسان تلقّی می
نزد  ديگرسخن    يا به  کند،    تواندگردش       "ونيز بايد متذکّر شدکه سرمايةگَردان می                

که يک نفر فارمدار مانند            های بسيار نابرابر برگردد.گندمی                 کاربرندة خود در مدت            به 
 ای  سرمايه  خرد،     پختن می   که نانوا برای نان          کند، درمقايسه باگندمی          بذر خريداری می        
تواند پس بگيرد،        سال نمی   گذارد وتا يک گندم مزبوررا در زمين می استواراست. يکی

 ای  گونه   مشتريان خويش بفروشد، به    صورت نان به را آردکند و بهتواند آن   ديگری می
که طیِّ يک هفته سرماية خود را مجدداً آزاد ساخته و همين عمل را از سرگيرد و يا                        

  ١کار ديگری را آغاز نمايد."  با آن
عنوان وسيلة معيشت بلکه    گندم بذر نه به گرچه که است نما دراين بيان اين خصلت

است زيرا ذاتاً وسيلة زندگی      رود معذلک اوالً سرمايةگَردان کار می دة خام بهمثابه ما به
کشد.   آن يک سال طول می        که رجعت    اين دليل     است و درثانی سرماية استوار است به   

آورد تنها کُندی يا تندیِ           صورت سرماية استوار درمی    آنچه يک وسيلة توليد را به ولی
که چنين    است محصول  آن به دهی يوة مشخّص ارزشبرگشت آن نيست، بلکه نوع و ش

  دهد. آن می خصلتی به
  بارآورده است: وجودآورده نتايج ذيل را به به آدام اسميثکه  ئی آن درهمی

کاالـ سرمايه   ـ تفاوت ميان سرماية استوار وگَردان باتفاوت بين سرماية بارآور و۱
سرماية   دی تا مانندکاال در بازار است               که ماشين واح      گردد. مثالً چنين است        مشتَبه می  
سرماية استوار روند توليد پيوسته شود رود و چنانچه همان ماشين به  شمار می گَردان به

توان مطلقاً فهميد چرا بايد نوع مشخّصی از سرماية استوارتر يا                           است. بدين قرار نمی         
                                                

“It is also to be observed that the circulating capital may circulate, or be returned     ـ ١  
to its employer, in very unequal times. The wheat bought by a farmer to sow is 
comparatively a fixed capital to the wheat purchased by a baker to make into loaves. 
The one loaves it in the ground, and can obtain no return for a year; the other can get it 
ground into flour, sell it as bread to his customers, and have his capital free, to renew 
the same, or commence any other employment in a week”. (P. 26, 27). 
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  سيارتر از نوع ديگر باشد.
که در دستمزدگذارده شده يا بايدگذاشته                   ای   يه گَردان باسرما     های ـ همة سرمايه۲

  و ديگران. استوارت ميلکنند. چنين است نزد  شود، يگانگی و همانی پيدا می
سرماية    وغيره باتمايز بين   ريکاردو، بارتون وثابت،که متغير ـ تفاوت ميان سرماية۳

تحويل     ت اخير   تفاو   همين  طورکامل به     بودند، سرانجام به گَردان واستوار مخلوط ساخته
توليد، مواد خام وغيره را عيناً مانند وسايل                   کلّية وسايل )١(شود، چنانکه مثالً رامسی می

که   ای است    زعم او سرمايةگَردان، تنها آن سرمايه    کند و به سرماية استوار تلقّی می کار 
ين صورت   ا   کار تحويل و تحول به          که  بابت دستمزدگذاشته شده است. ولی هنگامی               

  شود. آيد ديگر تفاوت واقعی ميان سرماية ثابت و متغير درک نمی رمید
 )٢( لئود   مک ازقبيل      ها  اسکاتلندی     نزد    ويژه انگليسی وبه اقتصاددانان ترين ـ نزد تازه۴

طور باورنکردنی از ديدگاه محدودکارمند بانک      چيز را به وغيره،که همه )٣(پاترسونو 
  Money at callاستوار وگردان مبدل به تفاوت ميان  کنند، تفاوت ميان سرماية  نگاه می

  گردد. دار) می مهلت های  سپرده مهلت و های بی (سپرده Money not at callو 
  

○  
  
  

                                                
)۱(Sir George Ramsay    )۱۸۰۰که در زمرة آخرين نمايندگان علم                 ) ـ اقتصاددان انگليسی         ۱۸۷۱ـ

 رود. شمار می اقتصادکالسيک به

)۲(Henry Dunning Macleod  )۱۸۲۱ازمحقّقين دربارة تئوری  ) ـ اقتصاددان انگليسی و يکی۱۹۰۲ـ
 اعتبارات مالی و بانکی.

)۳ (Robert Hogard Patterson )۱۸۲۱نگار انگليسی. و روزنامه) ـ اقتصاددان ۱۸۸۶ـ 
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  مدوازدهفصل 

  

  کار ـ دوره
  
  
  

برابراست، بگوئيم دارای    هردو در که روزانةکار را درنظر بگيريم رشتة صنعت دو
سازی. در      است و ديگری لوکوموتيف     ريسی يکی مثالً پنبه روندکار ده ساعته هستند و

ها هر روز يا هر هفته مقدار مشخّصی محصول آماده (نخ پنبه) تحويل                              يکی از رشته    
ای   شود ودر ديگری روندکار بايد طیِّ شايد سه ماه تکرار شود تا محصول پرداخته می

پذير است و     ده ذاتاً تقسيم      است بيرون آيد. در يک مورد، فراور         لوکوموتيفکه يک  
شود. درمورد ديگر روندکار پيوسته است و               کار از نو آغاز می هر روز، هر هفته همان

گيردکه در همبستگی و پيوستگی          تعداد بسياری از روندهای روزانة کار را در بر می                        
هد.  د  اعمال انجام يافتة خود، فقط پس از مدتی دراز يک فراوردة تمام را تحويل می                      

با اينکه در اينجا مدت روند روزانةکار همان است، معذلک اختالف بسيار مهمی در                      
که برای تحويل محصول          کار مکرری      مدت عمل توليدی، يعنی در مدت روندهای                   

  صورت  سرمايةبارآور بهازحالت  بازار فرستاده شود ولذا کاالبه مثابه به تا است آماده الزم
تفاوت ميان سرماية استوار وسرمايةگردان ارتباطی      کند.  آيد، بروز میـ سرمايه در کاال

های همسنگ سرماية       نسبت  با اين امر ندارد. حتّا اگر در هردو رشتة صنعت درست به                   
  ماند. کار رفته باشد باز اختالف مزبور باقی می استوار وگردان به
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تلفة توليد پيدا    های مخ    تنها ميان محيط     اين اختالفات در طول عمل توليدی نه                  
که بايد انجام       کاری    شود، بلکه در درون محيط توليدی واحد نيز برحسب حجم                        می 

کارخانة بزرگ ساخته           کند. يک خانة مسکونیِ عادی زودتر از يک                     شود بروز می     
که   پيوستة کار است. درحالی            شود و بنابراين مستلزم تعدادکمتری از روندهای                         می 

کشد، برای ساختن يک رزمناو يک يا چند             اه طول میسه م  ساخت يک لوکوموتيف
های شاخدار چندين    خواهد، پرورش دام سال وقت می است. توليدگندم يک سال الزم

جادة روستائی        يکصد سال را دربرگيرد. شايد يک    تا ۱۲است سال وتوليد چوب ممکن
کشد.   ول می  ها ط   آهن سال    که ساختمان راه       را بتوان طیِّ چند ماه ساخت، درصورتی                

که شايد بافت يک قالی معمولی بيش از يک هفته طول نکشد، برای بافتن                            درحالی    
ها وقت الزم است وغيره. بنابراين اختالفات در مدت عمل                            سال  ) ١( گوبلن     های   فرش  

  گونه است. گونه نهايت توليدی بی
-که اختالف درمدت عمل توليدی، ناگزير درسرعت واگرد سرمايه        است بديهی

شود،   ريز می    که سرماية معينی پيش      ئی  مقدار، ولذا در فواصل زمانی                 های هم    اری   گذ 
سازی   لوکوموتيف      يک   و   ماشينی ريسی نخ که يک کنيم آورد. فرض وجود می تفاوت به

نسبت    يک  باشند. سرماية ثابت وسرماية متغيرآنها به         کاربرده مقداری به هم سرماية هردو
بودن نيز چنين       حيث استوار وگردان            ها از    اين سرمايه     تقسيم شده باشد و ميان اجزاءِ           

الزم     کار   آن ميان     ای وجود داشته باشد و سرانجام روزانة کار برابر وتقسيم     نسبت يگانه
واحوالی       آنکه هرگونه اوضاع         براين برای       نيز يکسان باشد. عالوه         [کارِ اضافی]  کار اضافه و

کرده    رج از موضوع مورد بحث است حذف              راکه خا  ناشی از روند دورانی و شرايطی
                                                

)۱ (Les Gobelins کاخ شاهان  های ها و سالن که در اروپا برای تزئين اتاق است های ظريفی ـ نام فرش
-شد. نام فرش تاريخی وغيره بافته می های های پيشين با تصاوير بديع شاعرانه ياصحنه واشراف در سده

  چهاردهم فرمان لوئی که به (فرانسه) است Reims سرناز بافندگان شهر   خاندانی گوبلن منتسب به های 
 اند. ها را در پاريس تأسيس نموده گوبلن کارگاه معروف
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شوند وقيمت     هردو بنابرسفارش ساخته می        لوکوموتيفکه نخ و  کنيم باشيم، فرض می
هنگـام    ريسی در پايان هفته، به              گردد. صاحب نخ        هنگام تحويل پرداخت می           آنها به   

ارزش     فه يابد (دراينجا از اضا         ريخته را بازمی شده، سرماية گردان پيش تحويل نخ آماده
حال قيمت فرسودگی سرماية استوار را که در ارزش                  صرف نظر شده است) و درعين

تواند با همان سرمايه همان دورپيمائی  آورد. بنابراين وی می دست می نخ نهفته است به
- لوکوموتيف     انجام رساندهاست. ولی      خودرا به واگرد سرماية مزبور تکرارنمايد. را ازنو

هفته، در ازاِء دستمزد ومواد خام، پيوسته تجديد    سه ماه، هفته به عکس طیِّ ساز بايد به
گرديد،     تحويل    کند، تا تازه پس از سه ماه، بعد از آنکه لوکوموتيف                         گذاری    سرمايه  

کاالی    که طیِّ اين مدت ضمن عمل توليدی يگانه برای ساختن همان                    سرماية گردانی      
 نو   ی درآيد که بتواند دورپيمائیِ خودرا از                 شکل کار افتاده است به سرهم به واحد پشت

شود.   آنگاه جبران می        آالت صاحبکار نيز تازه هم         ماهة ماشين آغاز نمايد. فرسايشِ سه
  گذار هفتگی    کند، سرمايه گذاری میهفته سرمايه دو برا ی يک که يکی از اين درحالی

ديگر، اين يکی        بودن همة شرايط       ضرب شود. با فرضِ يکسان      ۱۲آن ديگری بايد در 
  بايد دوازده بار بيشتر از ديگری سرماية گَردان دراختيار داشته باشد.

ريخته برابر يکديگرند يا نه، دراين مورد                     های هفتگی پيش     که سرمايه    اين مسئله    
ريخته هرچه باشد، در يک مورد فقط                  تفاوت است. بزرگیِ سرماية پيش              کلّی بی   به 

کار   شود، تا بتواند از نو به           ريز می    هفته پيش   ۱۲رای   برای يک هفته و در مورد ديگر ب     
  افتد، همان عمل را از سرگيرد يا با همان سرمايه عمل نوع ديگری را آغاز نمايد.

ريز هر سرمايه ضرور        که برای پيش      تفاوت در سرعت واگرد يا در مدت زمانی                   
کار رود، از جهات           به زائی     است تا بتواند دوباره در روند جديدکار يا در روند ارزش        

  شود: زيرين ناشی می
روزانةکار الزم          ۱۰۰که ساخت يک لوکوموتيف يا هرماشين ديگری              کنيم فرض

دارند، يکصد روزانة      اشتغال سازی ريسی ياماشين درنخ که کارگرانی  باشد. ازلحاظ داشته
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 فرض  نا به که ب    دهند    را تشکيل می     ) ١( ای) طور يکسان مقدار منفصل يا (گسيخته کار، به
شوند. ولی نسبت به        درپِی و جدا از هم ترکيب می              ما از يکصد روندکار ده ساعتة پِی  

دهند،    يکصد روزانـة کار مزبور مقدار متّصلی را تشکيل می                        فراورده، يعنی ماشين،           
ای نموده      پيوسته  هم  توليدی يگانه و به         ساعته وعمل   ۱۰۰۰صورت روزانةکار واحد               به 

وبيش متعدد و متعاقب         کارکم    های   روزانة کاری را که از روزانه                    شوند. من چنين      می 
که ما از روزانة           نامم. هنگامی      است، کار ـ دوره می           بسته تشکيل شده    هم  يکديگر و به    

کارگر نيروی        آن   که در اَثنای        کاری است     گوئيم، منظور ما طول زمان             کار سخن می   
آنگاه که ما       ولی  روزانه کارکند.          کند و مجبور است       کار خويش را روزانه صرف می     

  بسته است   کار هم    های   کنيم، مقصود عبارت از تعداد روزانه                   ازکار ـ دوره صحبت می   
مورد    گردد. دراين         ای تحويل     آماده     که در رشتة معينی از صنعت الزم است تا محصول

جلو رانده      روز به     که روز به      است  محصول هرروزانةکار فقط عبارت از محصول جزئی     
دست   خودرا به    کار چهرةکامل وکم درازی اززمان شود ودرست درپايان دورة بيش می
ها و اختالالت       شود. بنابراين تأثيرگسست          ای می    آورد، يعنی ارزش مصرف آماده                  می 

شوند، درمورد محصوالت       می ها پديد بحران پِیِ در که اجتماعی، مثالً آنهائی روندتوليد
-هم  و دربارة آنهاکه توليدشان با دورة طوالنی و به                        که خصلت منفصل دارند         کاری    

توليد امروزی حجم معين نخ، ذغال                است. در پِیِ دارد، بسيار متفاوت ای مالزمه پيوسته 
ها،   ای انجام نگيرد. ولی درمورد ساختمان کشتی                     است فردا توليد تازه           وغيره ممکن     

شود،   تنهاکار قطع می      ن موارد نه     گونة ديگر است. دراي           ها وغيره وضع به     آهن ابنيه، راه
نشود،    ديگر دنبال        کـار    که  گسلد. درصورتی        بسته، می    هم  توليدیِ به     بلکه يک عمل    

  بيهوده تَلَف      اند   صرف شده    آن   برای    که  که در توليد آن وکاری             توليدی     آنگاه وسايل     
بار   هائی به    آسيب   اره   ايام فَترت همو        در    باز    شود   اند. حتّا اگرکار از سرگرفته              گرديده    

  آمده است.
                                                

)١ (Diskrete Grösse   ، Grandeur discrète 
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که سرماية استوار تا آمادگی              ئی  کار ـ دوره، جزِء ارزشی                در اَثنای تمام مدت          
نه به          که در    اينجاست   شود. هم    قشر انباشته می     کند، قشر به     آن منتقل می     محصول روزا

ة گردد. سرماي       حال اهميت عملی تفاوت ميان سرماية استوار وگَردان نمودار می                            عين 
ريز شده است و نيازی نداردکه پيش از               استوار برای مدت درازی در روند توليد پيش
طول انجامد، تجديد شود. خواه ماشين                  سررسيد اين موعد، که شايد چندين سال به              

کار است،     ريزه به نخ، که محصول يک روند منفصل                بخار روزانه ارزش خود را ريزه  
لوکوموتيف، محصول عمل توليدی متصلی،                ه ماه به   کند و خواه آن را طیِّ س            منتقل 

که برای خريد ماشين بخار الزم است                 ای   وجه در صرف سرمايه         هيچ  انتقال دهـد، به        
مقادير ريز، مثالً          آن به    که در يک مورد ارزش              آورد. درحالی           وجود نمی     تغييری به   

ماه، رجعت       سه اه به  م  گردد درمورد ديگر با حجم بزرگتر، مثالً سه                    هفته، برمی     هفته به  
سال روی دهد.        ۲۰کند. ولی در هر دو مورد شايد تجديد ماشين بخار تنها پس از        می

آن ارزش ماشين ازراه فروش محصول  که در درون هائی که هر يک از دوره تا هنگامی
 بخار طیِّ چندين     است، همان ماشين تر از دورة عمرخود ماشين گردد،کوتاه جزئاً بازمی

  دهد. وره به عمل خود در روند توليد ادامه میکار ـ د
عناصرگَردان سرمايـة                   ريخته وضع طور ديگـر است.            پيش  بالعکس در مورد 

مصرف رسيده و در          که برای اين هفته خريداری شده طیِّ همين هفته به                   کاری    نيروی   
د. واين    محصول تجسم يافته است. در پايان اين هفته اُجرت اين نيرو بايد پرداخت شو

گردد، بدون آنکه           کار طیِّ اين سه ماه هرهفته تکرار می     گذاری در قبال نيروی سرمايه
کار   نيروی   دار امکان دهد          شدن اين جزء از سرمايه در اَثنای يک هفته به سرمايه          خرج

ای برای پرداخت نيروی        تازه هفتة آينده را خريداری نمايد. هرهفته بايد سرماية اضافیِ
دار    نظر نمائيم، سرمايه       شود، و چنانچه از هرگونه مناسبات اعتباری صرف                    کار خرج     

دستمزد بپردازد، ولواينکه وی پرداخت          ماه  مدت سه را داشته باشدکه به آن بايد قدرت
است درمورد جزِء ديگرِ سرماية         دهد. همچنين اقساط هفتگی انجام می مزبور را فقط به
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ازکار درمحصول رسوب         ديگری قشر، قشر پِیِ يک رگَردان، موادخام وموادکمکی. د
ارزش نيز پيوسته        اضافه  که مصرف شده است، بلکه        کاری تنها ارزش نيروی کند. نه می

است   گردد. ولی اين انتقال به محصول ناتمامی               محصول منتقل می در اَثنای روندکار به
درمورد       است  يست. همچنين  پذيرن  ولذاگردش است آماده را نيافته کاالی سيمای هنوز که

  سازد. قشر به محصول منتقل می مواد خام وکمکی، قشر بهکه  ای ارزش ـ سرمايه
  محصول يا نتيجة سودمندی       که باخصلت ويژة  ـ دوره کار  ياکوتاهیِ درازی به بسته

کار،    رود مالزمه دارد، صرف سرمايةگَردان اضافی (نيروی                           که از توليد آن انتظار می       
که هيچ جزئی ازآن دارای شکلی                گردد، درحالی       ام وکمکی) مستمراً الزم میمواد خ
که بتواند وارد دوران شود ولذا امکان آن را داشته باشدکه برای تجديد همان                                       نيست 

درپِی     ازمحصول رشديابنده پِی      اجزاء، مانند بخشی يک از عکس هر کاررود. به عمل به
گردد. ولی        ود و در شکل سرماية بارآور پابند می               ش در درون محيط توليد مستقر می            

جمع زمان توليد و زمان دوران است. بنابراين هر تمديد                             زمان واگَرد برابر با حاصل             
شود.   کاهش سرعت واگرد می         شدن زمان دوران، موجب              زمان توليد، همانند طوالنی      

  جه داشت:که اکنون مورد بحث ماست بايد به دو نکته تو ای اما در مسئله
مواد     کار،    که در هفتة اول بابت          ای  اوالً: اقامت مديد در محيط توليد. مثالً سرمايه

که از سرماية استوار به محصول منتقل               ئی  ريز شده، و نيز جزِء ارزشی            خام وغيره پيش 
اند و چون در        گرديده است، در تمام طول موعد سه ماهه در محيط توليد حبس شده              

توانند     است نمی است وهنوز انجام نيافته پيدايش اندکه درحال گرفته یجا محصولی پيکر
  مانندکاال وارد دوران شوند.

کار ـ دورة الزم برای انجام عمل توليد سه ماه است،که                             اينکه طول     ثانياً: نظر به     
دهد، ناگزير بايد هر هفته منظّماً              ای را تشکيل می       کاسه  روندکار واحد و يک          درواقع      
های   حجم سرمايه    شود. بنابراين        افزوده      پيشين مقادير سرمايةگَردان بهای از تازه خوراک

  کند. کار ـ دوره نمو می  نسبت طول ريختة اضافی به پيش
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مقدار    ها به   سرمايه    سازی   که درريسندگی وکارخانة ماشين ايم کرده ما چنين فرض
و متغير و     سرماية ثابت    دار با    ـقهای برابرم   ها با نسبت و اين سرمايه اند برابرگذاشته شده

اند و طول روزانة کار در هردو يکی است،                      نيز به سرماية استوار وگَردان تقسيم شده               
کار ـ دوره در هردو يکسان است. در هفتة                       جز مدت    آنکه همة شرايط به       سخن کوتاه   

  به تواند     اول مخارج برای هردو دارای مقداری برابر است، ولی محصول ريسنده می                                     
کار جديد، مواد خام تازه وغيره خريداری شود،                    فروش رود و يا بهای فروش، نيروی

تواند آنچه       ساز می   ديگرسخن توليد بر همان مقياس پيشين ادامه يابد. ليکن ماشين         يا به
کرده است فقط پس از سه ماه، يعنی پس     را که در هفتة اول بابت سرمايةگَردان خرج

کار اندازد. پس نخست   را از نو به کند وآن ، دوباره به پول بدلشدن محصولش ازآماده
کند. اما دوم        گذاشته شده است بروز می         که  تفاوتی در برگشت مقدار سرماية برابری                 

-های ريسندگی و ماشين  يک اندازه سرماية بارآور درکارخانه آنکه درمدت سه ماه به

کلّی   ساز به   گذاری برای ريسنده و ماشين              کار رفته است، ولی بزرگیِ سرمايه          سازی به
توان    گردد ولذا می        متفاوت است، زيرا در يک مورد همان سرمايه سريعاً تجديد می                        

کُندی تجديد      که درمورد دوم سرمايه نسبتاً به   کار را دوباره ازسرگرفت، درحالی همان
ای    ادير تازه     شود ولذا تا سررسيد موعد تجديدش پيوسته بايد به سرماية پيشين مق                      می 

شود يـا    که طیِّ آن مقـدار معينی سرمايه تجديد می                افزود. بنابراين هم مدت زمانی                  
که بايد بنابر       ای   ريز، متفاوت است و هم حجم سرمايه       عبارت ديگر، طول زمان پيش به

کاررفته چه       کند (با اينکه سرماية به        ريزگردد تفاوت پيدا می پيشروندکار طول مدت 
جهت شايان توجه است        روز و چه برحسب هفته يکسان است). اين امر ازآن  برحسب 

آينده موارد آن بررسی              تواند نمو کند ـ چنانکه در فصل            ريز می    که طول زمان پيش         
ريزگردد متناسب با         که بايد پيش     ای   اين سبب حجم سرمايه      آنکه به    خواهد شد ـ بدون      

شود ومقداربزرگتری           ريخته   تری پيش    طوالنی   مدت   مدت رشد يابد. سرمايه بايد به اين
  گردد. شکل سرماية بارآور حبس می از سرمايه به
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کار ـ دورة        که مستلزم    داری تصدیِ اموری            نيافتة توليد سرمايه       در درجات رشد       
درموردآن اموری             ويژه    دراز، به مدتی برای را هنگفتی گذاری سرمايه هستند ولذا طوالنی

داری     شيوة سرمايه   کنند، يااصالً به پذيرهستند، ايجاب می رگ انجامبز مقياس که فقط به 
ساخته   خرج شهرستان يا دولت        که به     ها وغيره     ها، کانال      شوند، مانند جاده        انجام نمی    

تر اين     های قديم     کار مورد توجه قرار دهيم، در زمان                   نيرویشوند (چنانچه ازلحاظ  می
گرفت)؛ و يا فقط بخش بسيارکوچکی از اين                    وسيلة بيگاری انجام می          امور اغلب به      

دار    سرمايه    خود  دارائی وسيلة است، به درازی ـ دورة کار مستلزم توليدشان محصوالت،که
شود  می   ساخته او که خانه برای سازی، شخصی خانه درمورد شود. چنانکه مثالً می ساخته
مزبور درواقع قيمت          خصپردازد. بنابراين ش متصدیِ ساختمان می جزء مبالغی به جزء به

پردازد. ليکن درعصر        رود، می که روند توليد آن  پيش می ميزانی قسط، به خانه را قسط
معدود تمرکز       ای   های عظيم دردست عده         سو سرمايه  رفته،که ازيک داریِ پيش سرمايه

های   دار شراکتی (شرکت        داران، سرمايه    سرمايه يافته است و ازسوی ديگر درکنار تک
دار    يابد، سرمايه      گسترش می    حال سيستم اعتباری      شود و درعين ی) وارد ميدان میسهام

طور استثنائی برحسب سفارش برای افراد خصوصی خانه                      سازی فقط به     متصدیِ خانه    
هائی از عمارات يا           که رده     کار را پيشة خود ساخته است          سازد. متصدیِ مزبور اين           می 

مثابه    داران، به        ، همچنانکه برخی ديگر از سرمايه            يک محلّة شهـر را برای بازار بسازد               
  دهند. آهن را پيشة خويش قرار می کار، ساختمان راه مقاطعه

دهدکه   نشان می ۱۸۵۷ساز در برابرکميتة بانک بسال  اظهارات يک متصدیِ خانه
است.   وجودآورده         تحولی به سازی شهرلندن چه خانه داری درمورد صنعت سرمايهتوليد 

شدند   ها غالباً برحسب سفارش ساخته می          اش خانه     که در دوران جوانی         است گفته وی
گونه به متصدی       کار، ضمن ساختمان قسط        و قيمت برحسب مراحل معينی از انجام                

طورکلّی متصديان       شد. به   کم ساخته می    قصد سودبازی خيلی        گرديد. به      پرداخت می     
اين    به  دارند     شغول داشته و جمعاً نگاه       کارگران خويش را منظّماً م  مالحظة اينکه فقط به
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چيز تغييرکرده است. ساختمان         دادند. ولی از چهل سال پيش همه قبيل اقدامات تن می
-ای الزم داشته باشد از ميان خانه                کسی خانه    گيرد. هرگاه       سفارشی بسيارکم انجام می 

. متصدی   شده يا درحال ساختمان است      سودبازی ساخته  کندکه بنا به هائی جستجو می
سازکامالً مانند       خانه   سازد. متصدیِ     کند، بلکه برای بازار می کار نمی ديگر برای مشتری

-آماده و پرداخته در بازار داشته باشد. در        کاالی هر صاحب صنعت ديگر مجبور است

که سابقاً يک متصدی شايد بيش از سه يا چهار خانه برای سودبازی در دست                             حالی  
کند (يعنی     نون مجبور است قطعه زمين وسيعی را خريداری                   ساختمان نداشت، اک         

سال اجاره نمايد)، و          ۹۹چنانکه درکشورهای قاره مصطلح است زمينی را اغلب برای 
تصدیِ امری اقدام نمايدکه از بيست تا پنجاه                     خانه بسازد و به     ۲۰۰آن صد تا  در روی
شود،   می   ها تدارک      گذاری  رهن راه است. تنخواه ـ مايه از او دارائیِ شخصیِ بر بار فزون

گيرد.    می   قرار     متصدی    دراختيار   کند پول می پيشرفت ها خانه ساختمان تک که ميزانی وبه
مجموع    هرگاه بحرانی درگيردکه پرداخت اقساط بيعانه را متوقّف سازد،آنگاه معموالً  

وزگاری بهتر       ها در انتظار ر        خورد. در بهترين حاالت خانه               هم می   کار مورد تصدی به 
تصفيه    نصف قيمت   افتند و به     زير چکّش حراج می   مانند ودر بدترين موارد به ناتمام می

ه سودبازانه      ـآنک     تواند بدون       ئی نمی   شوند. در روزگارکنونی ديگـر هيچ متصدی                  می 
شود  که در خود ساختمان حاصل می         کار خود برآيد. تازه سودی پس کند از ساختمان

سود اساسی از ترقّی بهرة مالکانه و از انتخاب و استفادة زيرکانه از                         بسيار حقير است.
بينی روی تقاضای   ی و پيشسودبازآيد. بر پاية همين  دست می زمين مورد ساختمان به

کنار لندن ساخته       و نيز هزاران ويالی  )٢(بيورنيا تیو )١(بلگراوياکه تقريباً تمام  خانه است
 ,″Report from the Select Commitee on Bank: Acts″ازروی:  شده است.(خالصهشده

Part I, 1857, Evidence, Fragen 5413-5418, 5435-5436.)  
                                                

)۱ (Belgravia ای از شهر لندن. ، محلّه 

)۲ (Tyburnia ای از شهر لندن. ، محلّه 



           ۳۴۱کارل مارکس    

  

 

مقياسی بزرگ هستند هنگامی         ای طوالنی و به        کار دوره       که مستلزم    انجام اموری       
درجة بسيار      گيرند که تمرکز سرمايه به           داری قرار می          سرمايه  کامالً در حيطة توليد         

يتی رسيده باشد و ازسوی ديگرگسترش سيستم اعتباری وسايل آسانی را در                            بااهم   
ريز نمايد      جای سرماية ويژة خويش سرماية غير را پيش                 دار بگذارد تا به        اختيار سرمايه

-پيش که خواه سرماية  است خود معلوم خودیِ خطر اندازد. اين نکته به ولذا نيز آن را به

غير، در سرعت واگرد و           ار تعلّق داشته باشد خواه به          گذ  سرمايه  خود    ريخته درتوليد به  
  تأثير است.  زمان واگرد بی

آالت،که محصول      ماشينکاربردن  کار، به همکاری، تقسيم واحوالی ازقبيل اوضاع
کار ـ دورة        گشتن  کوتاه    حال موجب     دهند، درعين      انفرادی هر روزانةکار را افزايش می

-که استعمال ماشين     سان است   اند. بدين      هم وابسته    گردندکه به می ئی آن اعمال توليدی

های دروکُن و         ماشين کند.    اه می  ـسازی وغيره را کوت           سازی و پل     آالت، زمان خانه           
کوتاه    کاالی آماده        گندم رسيده به      کوب وغيره، کار ـ دورة الزم را برای تبديل           خرمن

و  که درحمل     ای   هسرماي  شودکه زمان واگرد           سازی موجب می      کشتی  کنند. پيشرفت   می
ها   گردد. معذلک اين بِهسازی            تر  کوتاه  گذاشته شده درنتيجة ازدياد سرعت نقل دريائی
ريز سرماية      شوند ولذا مدتی را که برای پيش               کار ـ دوره می          گشتن  کوتاه    که موجب   

سرماية   گذاری در مورد            سرمايه    سازند، غالباً با ازدياد             کوتاه می      گَردان  ضرور است       
گسترش   های معينی تنها از راه       است در رشته ر بستگی دارند. ازسوی ديگر ممکناستوا

توان بدين وسيله         آهنی را می      سازی راه      گردد. ازجمله آماد کوتاه همکاری، کار ـ دوره
کار آورد ولذا ساختمان را مکاناً از                پای که سپاه بزرگی ازکارگران را به کوتاه ساخت 

ريخته کوتاه     پيش سرماية   ين مورد، زمان واگرد از راه نمو        چند جانب آغاز نمود. در ا
فرمان    کار زيادتری تحت         توليد بيشتر ونيروی     گرددکه وسايل شود. آنگاه ضرور می می

  دارگردآيند. سرمايه
که در ازای مدت          ای   سرمايه  کار ـ دوره، غالباً با افزايش        گشتن بنابراين اگرکوتاه
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- شدن زمان پيش      کوتاه    نسبت  که به   بستگی دارد به نَحوی        شود   ريز می    پيش شده   تاه  کو 
است دراينجا يادآوری            گردد ـ آنگاه الزم ريخته بزرگترمیپيشسرماية ريخت، حجم 

آيدکه تا چه   اجتماعی، اين مسئله پيش میسرماية  نظر از حجم موجود شودکه، صرف
ه هستند و يا در دست        توليد و وسايل معيشت و يا تسلّط برآنها، پراکند                    درجه وسايل     

شودکه تمرکز      مسئله مطرح می      ديگرسخن اين     اند. به داران خصوصی جمع شده سرمايه
که اعتبار، موجب تمرکز      چه حدی از وسعت خود رسيده است. تا آن اندازه سرمايه به

  افزايد، به       کند و برآن می       شود، اين تمرکز را تسريع می             سرمايه در دست واحدی می           
  کند. کوتاهیِ زمان واگرد کمک می کار ـ دوره ولذا به گشتن کوتاه

شرايط    کار ـ دوره، خواه متّصل وخواه منفصل، منوط به     هائی از توليدکه در رشته
- تواند انجام   که فوقاً ذکر شد نمی سازی با وسايلی کوتاه گونه است، هيچ طبيعی مشخّص

  پذيرگردد.
کار رود، زيرا دراين                دروی غلّه به      تواند درمورد          تر، نمی    "اصطالح واگرد سريع        

است اين     کافی   پذير است و بس. اما درمورد دام                  مورد تنها يک واگرد در سال امکان             
توان واگردگوسفندهای دوساله و سه ساله وگاوهای                      سؤال را طرح نمود: چگونه می       

  ساله را تسريع نمود؟" چهار و پنج
(W. Walter Good: ″Political, Agricultural, and Commercial Fallacies″, 
London, 1866, P. 325).  

نمودن پول نقد (مثالً برای پرداخت تعهدات ثابت مانند                 ضرورت زودتر تدارک
از    کندکه مثالً دام پيش        سان حل می    ها، بهرة مالکانه وغيره) اين مسئله را بدين                 ماليات

شود  کشاورزی فروخته می           گ زيان بزر      آنکه ازلحاظ اقتصادی به سن عادی برسد به                 
  آورد. گوشت را پيش می اين عمل سرانجام ترقّیِ بهایگردد.  ياکشتار می

پروری پيشه ساخته بودند و در تابستان                  طور عمده دام         که درگذشته به      "کسانی   
 خاوری    های   نشين  کُنت  های   و در زمستان اصطبل        ) ١( های مرکزی      نشين  کُنت  های   چراگاه

                                                
)١  (Miland Counties 
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اندکه اکنون        .. در اثرِ نَوسانات بهای غالّت چنان زمين خورده                        کردند.     را اشغال می     
کرة خود را       مندگردند. اينان هرهفته           کره و پنير بهره     توانند از ترقّیِ قيمت خُرسندند می

هائی از     های جاری را جبران نمايند. در برابر پنير بيعانه   آورند تا بتوانند هزينه بازار می به
آيد    آن می    پذيربودن پنير در پِیِ          محض انتقال     کنندکه وی به      می يک نفر دالّل دريافت  

روکه اصول       جهات و نيز ازآن      اين کند. نظر به که قيمت خودرا تحميل می است وطبيعی
که سابقاً ازمناطق توليد شهر       هائی کند،گوساله سياسی برکشاورزی حکومت می اقتصاد

که    شوند، واکثراً درحالی         قربانی میدسته  آمدند اکنون دسته جنوب می برای پرورش به
، منچستر ،  بيرمنگام     های   کشتارگاه     گذرد به     روز از عمرآنها نمی           ده    تا   از هشت   حتّا بيش
عکس، جو از      گردند. چنانچه به         گسيل می   و ديگر شهرهای بزرگ همسايه            ليورپول    

های   تند دام  توانس بردند ومی تنها سودبيشتری می بودآنگاه فارمداران نه ماليات معاف می
صورت   دارند، بلکه درآن           شدند نگاه    که بزرگتر و پروارتر می   جوان خويش را تا وقتی

جای شير برای      که از جو به        شد گاو نداشتند اين امکان پيدا می               که ماده     کسانی   برای   
انگيز دام جوان امروزی نيز                  کمبود وحشت     کنند، و از اين         ها استفاده     گوساله   پرورش    

شود به    پا توصيه می    اين مردم بی       که اکنون به      هنگامی  شد.   وگيری می   طور عمده جل      به 
که پرورش با شير        دانيم    خوبی می    دهند: ما به      گوساله برخيزند چنين پاسخ می          پرورش    

سودآور است ولی اوالً ما بايد در اين راه پول بگذاريم و اين از امکان ما خارج است     
که با    بکشيم تا آنکه پول خود را بازيابيم درصورتی             بايد مدت درازی انتظار  و ثانياً می

  )۱۲و ۱۱رسيم." (همانجا، صفحات  پول خود می  صنعت لبنيات ما فوراً به
بار   فارمداران انگليسی به           گشتن واگرد، چنين نتايجی را برای خُرده           وقتی طوالنی

قانان قارة اروپا          ده   تواند درنتيجة همين امر نزد خُرده                که می   آنگاه اختالالتی    آورد، می
  شود. آسانی درک می بروزکند به

کاالهای       که تا حاضرشدن     کار ـ دوره ولذا برحسب مدت زمانی                     نسبت طول    به 
استوار قشرقشر به محصول منتقل           سرماية   که   ئی  قابل دوران الزم است، جزِء ارزشی                   
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تأخير مخارج      اين   . ولی   افتد تأخير می جزِءارزشی به رجعت اين شود و کند انباشته می می
آالت    کند. خواه عوض فرسايش ماشين          استوار ايجاب نمیسرماية جديدی را از بابت 

دارد.      ها در روند توليد ادامه        صورت پول برگردد، عمل ماشين تر وخواه تندتر به آهسته
که درارتباط با طول       است تنها الزم ولی درمورد سرمايةگَردان وضع طور ديگراست. نه

بابت   که سرمايه راکد بماند، بلکه پيوسته ضروراستدراز  کار ـ دوره، برای زمانی تمد
ريز شود. بنابراين تأخير در بازگشت                  پيش دستمزد، مواد خام و موادکمکی سرماية نو   

تر يا تندتر باشد       آهسته   اين دومورد، تأثير مختلفی دارد. اعم از اينکه بازگشت         نسبت به
هنگام تأخير در بازگشت،           عکس به   دهد. ولی به       عمل خود ادامه می         سرماية استوار به    

-شکل فراوردة فروش دهدکه به سرمايةگَردان تأثيرناپذيریِ خود را آنگاه از دست می

ئی برای نوسازی        الحاقی   سرماية   جای مانده است و    نرفته يا ناآماده و غيرقابل فروش به
  آن موجود نيست. شکل جنسی

شوند. باران       های وی فربه می        ميرد، دام       ن دارد ازگرسنگی می         که دهقا    "درحالی     
اند. دهقان هندی درکنارگاو فربه                   ها سبز و خرم     اندازة کافی باريده است و چراگاه                 به

ای   رحمانه    خويش ازگرسنگی خواهد مرد. دستورهای خرافی نسبت به فرد، نمود بی                            
ة کشاورزی ولذا منابع بقاِء زندگی            کار ادام های اند. حفظ دام دارند ولی پاسدار جامعه

  است  کند. شايد اين امر خشن و اندوهبار باشد ولی واقعيت اين                         و ثروت را تأمين می         
  توان يافت." گاو می تر از يک که  در هندوستان جانشين آدم را آسان

(″Return, East India. Madras and Orissa Famine″ Nr. 4, P. 44)  
) را برای       ۶۲(فصل دهم فرگرد          ) ١( اناوا ـ دارما ـ ساسترا         م ای از      دراينجا جمله       

                                                
)۱(MANAVA – Dharma – Sastra   ـ مجموعة قوانين باستانیِ هندکه ازجانب برهمنان برای تنظيم

گردآمده است. اين  ها و مناسبات ميان آنان کاست آداب مذهبی و وظايف و موازين مشخّص زندگیِ
دهند و  شود نسبت می کتاب را هندوان به مانو، که برحسب سنّت هند جدّ اعالی انسان شمرده می

 گرفته است.  عة قوانين مانو نامهمين جهت مجمو به
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  آوريم:   مقايسه می
تواندآمرزش        گاو... می       يک  يا [راهب] رهبان يک رهائیِ درراه پاداش بی باختن "جان

  )١( کند." های پست تخمه را تأمين جاويدان اين دوده
ای را تحويل        ساله سالگی حيوان پنج    يافتن پنج توان بيش از پايان نمی  است بديهی

توان از راه تغيير در            که می   است  پذير است اين      که تا حدود معينی امکان      آنچه داد. ولی
 آماده     نياز مورد نظـر       تری برای       کوتاه      را در مدت       هائی    های پرواربندی، دام              راه شيوه    

فندان  گوس   سابقاً   است.   شده   انجام    ) ٢( ول بيکوسيلة  ازجمله به که است کاری ساخت. اين
چهارسالگی     ازآنکه به      درفرانسه مرسوم است، پيش  ۱۸۵۵انگليسی، همچنانکه هنوز در 

 را   ساله  گوسفند يک   يک  ول   بيک  سالگی برسند آمادةکشتار نبودند. بنابرسيستم                يا پنج  

شود.   کامل می    ازسررسيدن دوسالگی رشدآن            توان پروارساخت ودرهرحال پيش                  می 
  بندیِ   ، استخوان    ) ٣( گرنج   ديشلی    فارمدار        ول    بيک   نه،   ماهـرا     گزينی   وسيلـة يک دام      به 

داد.گوسفندان        آنان ضرورت دارد تقليل می              برای زندگیِ        که  حداقلّی    به   را    گوسفندان    
  شدند. خوانده می )4(سسترس نيوالی گوسفندان  نام به

گوسفند   که سابقاً برای پرواربندیِ يک              تواند در همان مدتی          "دامپرور اکنون می          
های مزبور      گوسفند  که  صورتی   هم به   گوسفند به بازار تحويل دهد وآن                م است سه  الز  

تر وگردتر و بزرگتر هستند. تقريباً تمام             خيز خود فربه گوشت های ازلحاظ رشد قسمت
  وزن آنهاگوشت خالص است."

گوناگون صنعت      های   نمايند در رشته      ها را کوتاه می         کار ـ دوره       که  هائی   اُسلوب  

                                                
 بار آورد. کاست پارياها آمرزش اَبدی به ) يعنی برای۱(

)۲ (Bakwell, Robert )۱۷۲۵ ـ کشاورز و دامپرور انگليسی، مبتکر شيوة جديدی در مورد ۱۷۹۵ـ (
 انتخاب و پرورش دام.

)۳ (Dishley Grange 

)4 (New Leicesters 
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هائی را که ازلحاظ مدت             ات بسيار متفاوت قابل اعمال هستند و تفاوت                  درج    فقط به  
کنند. برای اينکه در حدود               گوناگون وجود دارد جبران نمی                   های   کار ـ دوره          ميان  
کارانداختن        که ممکن است از راه به          گوئيم  ايم باقی بمانيم می که اختيارکرده هائی مثال

طور   است به   ه برای ساخت يک لوکوموتيف الزم    ک ای کار ـ دوره افزارهای تازه ماشين
که   گردد. ولی با اين وجود اگر درنتيجة بهبود روند ريسندگی، محصولی                               کوتاه مطلق

با                    مراتب سريع     شود به   روزانه يا هفتگی تحويل می             تر افزايش يابد آنگاه درمقايسه 
  ود.طور نسبی زيادتر خواهد ب سازی به کار ـ دورة ماشين ريسندگی، طول

  
  
  

□  
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  مسيزدهفصل 

  

توليد زمان  
  
  
  

 محيط  سرمايه به   آن    که دراَثنای       است زمانی کار همواره زمان توليداست يعنی زمان
که  توليد رانده شده است. ولی عکس اين حکم هميشه صادق نيست، يعنی تمام مدتی

   کار نيست. اً زماناين جهت ضرورت سرمايه در روند توليد قرار دارد بهطیِّ آن 
  روندکارکه ناشی از مرزهای طبيعیِ خود نيروی   های  دراينجا سخن برسرِگسست

که موجب  واحوال ساده اوضاعکار هستند در ميان نيست، با اينکه نشان داده شد همين 
روندکار های  توقّف  آالت وغيره دراَثنای شوند سرماية استوار، ابنيةکارخانه، ماشين می
  روندکار و درازشدن           تا چه اندازه يکی از جهات تطويل غيرطبيعی           ستفاده بمانند، ا بی

که مستقل از طول       ئی است   دراينجا سخن برسرِگسيختگی      کارِ روزانه و شبانه هستند.             
که   اين معنی    مالزمه دارد به        روندکار است و با ماهيت محصول و بارآوردن خود آن                        

-تأثير روند      طوالنی تحت   کمابيش ار بايد برای مدتک بارآوردن محصول، محمولطیِّ 

قرارگيرد و تغييرات فيزيکی، شيميائی، فيزيولوژيکی را از سر بگذراند و                       های طبيعی 
  گردند. روندکار تماماً يا قسماً معلّقدراين مدت 

  بايد مدت تخمير را ٭آمدن از زير چرخُشت که شراب پس از بيرون  است  چنين
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  که با آن آب انگور گيرند. ٭ چرخی
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ازسر بگذراند و سپس از نو مدت ديگری بماند تا به درجة معينی ازکمال برسد. در                                  
گری، محصول بايد تحت شرايط مشخّصی               های صنعت مانندکوزه         رشته بسياری از       

گندم شايد تا      قرارگيرد تا خاصيت شيميائیِ خود را از دست بدهد. کشت زمستانیِ                          
کشت و هنگام درو، روندکار               رسيدنش نُه ماه وقت الزم داشته باشد. در فاصلة ميان                     

نشانی وآمادکاری         ازآنکه درخت پروری پس است. درچوب طورکامل متوقّف تقريباً به
ای   آماده     کشت به محصول     که  مقدماتی الزم برای انجام آن پايان يافت، آنگاه تا زمانی   

گردد شايد يکصد سال وقت الزم آيد. در اَثنای تمام اين مدت کشت مزبور                                   مبدل  
  کار نسبتاً بسيار ناچيزی نياز دارد. فقط به انجام

گاهگاهی     صورت   جز به   توليد،کار الحاقی    اعظم زمان تموارد طیِّ قسم درهمة اين
که در فصل پيشين ذکر شد دربارة ضرورت پيوند سرماية                         شود. حالتی     پيوست نمی  

که قبالً در روند توليدگذارده شده است، دراينجا فقط طیِّ                          ای الحاقی وکار به سرمايه
  کند. کمابيش درازمدتی وقوع پيدا می های گسيختگی
ريخته از دو هنگام ترکيب            ين در تمام  اين موارد، زمان توليد سرماية پيش                 بنابرا

قرار دارد، هنگام دوم عبارت       آن سرمايه در روندکار که طیِّ هنگام است شود: يک می
عمل روندهای       محصول ناتمام ـ به که شکل وجودی سرمايه ـ يعنی شکل است از مدتی

گاه   که خود در روندکار واقع باشد. اين امر که                     آن    طبيعی واگذارگرديده است بدون     
کنند يا درهم فرو روند، تغييری در اصل        باشد دو فاصلة زمانی مزبور با يکديگر تالقی

دهد. دراينجاکار ـ دوره و توليد ـ دوره با يکديگر انطباق ندارند. توليد ـ                                       مسئله نمی   
  سرگذاشتن توليد ـ دوره است از پشت دوره بزرگتر ازکار ـ دوره است. ولی فقط پس

  شود ولذا از شکل سرماية بارآور قابل تبديل به شکل                    که محصول آماده و رسيده می    
کار ترکيب نشده       که از زمان       ـ سرمايه است. بنابراين برحسب طول زمان توليدی                     کاال  

کار   گردد. تاآنجاکه فزونیِ زمان توليد برزمان            است زمان واگرد سرمايه نيز درازتر می
، مانند رسيدگیِ  شود نمی است ناشی بار برای هميشه داده شده که يک ئی طبيعی ازقوانين



           ۳۴۹کارل مارکس    

  

 

ساختن مصنوعی     کوتاه    گندم، نمو بلوط وغيره، اغلب ممکن است زمان واگرد از راه                        
سازی  شوئی سفيد  که درمورد رخت       هنگامی است گردد. چنين کوتاه توليدکمابيش زمان

کُن مؤثرتر در روند           خشک های گرديد ودستگاه صحرائی شيميائی جانشين سفيدسازیِ
 )١( اُسلوب قديم نفوذ جوهرمازو          طبق که دباغی است در شد. همچنين کاری وارد خشک

که   خواست، درصورتی        ماه وقت می      ۱۸شش تا   پيرائی]     [پوست   های مورد دبغ        در پوست   
  تا دو ماه وقت الزم است. ونيم ماه کاربردن تلمبة هوائی فقط يک با اُسلوب جديد و به

(J. G. Courcelle – Seneuil, ″Traité théorique et pratique des entreprises 
indusrielles etc.″, Paris, 1857, 2e édition, P. 49.) 

پاالئی    ازکشف چدن اخير، پس آهن خام به فوالد طیِّ صدسال ويژه تبديل توليدآهن، به
کار   که بعدازآن در اين صنعت به             تری   های تازه      و شيوه   ) ٣( ربِسم  تا اُسلوب    ) ٢( (پودالژ)      

سازی مصنوعی را درمورد زمان سادة توليدی                      آورترين نمونة کوتاه            رود، شگفت     می 
گرديد     کوتاه    عظيمی نسبت توليد به دهد. زمان دست می بود به  که پر از روندهای طبيعی

  استوار بزرگتر شد. های سرماية هزينه همان نسبت نيز مقدار به ولی
ای درمورد انحراف زمان توليد از      سازی نمونة ويژه کفش صنعت آمريکائی قالب

به    زمان    برج                        دست می   کار  از  بزرگی  ناشی        ْ◌ دهد. دراين مورد قسمت  ها ازآنجا 
آماده جمع نشوند و      های ماه بماند تا قالب ۱۸دن ش شود که چوب بايد برای خشک می

ا       تغيير  طیِّ   . هند ند هيچ         شکل  ب  چو ت  مد ز سر                       ين  ا ا  ر ی  يگر د ر  کا ند و ر نه  گو
که برای     کاری است     تنها بسته به زمان     گذراند. بنابراين زمان واگرد سرماية نهاده نه نمی

شدن چوب    ها الزم است، بلکه با مدتی نيزکه سرمايه برای خشک                    ساختن خود قالب     
قرار دارد پيش از آنکه               ماه در روند توليد           ۱۸بيکار مانده است مالزمه دارد. چوب                  
                                                

)۱ (tannin, Gerbsäure 

)۲ (Puddlage آهن  را به های تابشی وفضای اُکسيددار، چدن ساختن درکوره وسيلة تفته که به ـ اُسلوبی
 کنند. تبديل می

)۳ (Bessemer, Sir Henry )۱۸۱۳ دان انگليسی. ) ـ مهندس و شيمی۱۸۹۸ـ 
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دهد    حال نشان می       معنای خاص واردگردد. اين مثال درعين                       بتواند در روند کار به             
توانند درنتيجة        های واگرد مربوط به اجزاِء مختلفة کلّ سرمايةگَردان، می       چگونه زمان

د واحوالی که از درون محيط دوران برنخاسته، بلکه ناشی از روند توليد هستن                                  اوضاع 
  گردند. متفاوت
کار باوضوح نمايان         که تفاوت ميان زمان توليد و زمان    ويژه درکشاورزی است به

آورد. کوتاهی يا           بار می    بارگندم به      های معتدل ما زمين ساالنه يک           گردد. در اقليم         می 
ماه است) خود نيز          ۹طور متوسط     درازیِ دورة توليد (که درموردکشت زمستانی به                          

های خوب و بد است ولذا دقيقاً از پيش، آنچنانکه در صنعت                          ب سال  وابسته به تناو      
پذير است، قابل تعيين وکنترل نيست. تنها محصوالت فرعی از                      معنای خاص امکان        به 

فروش هستند. درمقابل،      قبيل شير، پنير وغيره منظّماً با فواصل نزديک توليدپذير و قابل
  شود: قرار زيرين نموده می کار به زمان

توان تعداد      رمناطق مختلفة آلمان، بنا به عوامل اقليمی و شرايط مؤثر ديگر، می"د
شرح زير تخمين زد: برای موسم بهار از       کار را درمورد سه دورة عمدة کار به روزهای

روز، برای موسم تابستان ازآغاز   ۶۰تا  ۵۰ميانة مارس يا آغاز آوريل تا ميانة ماه مه، از 
روز، و برای موسم پائيز ازآغاز سپتامبر تا پايان اکتبر                        ۸۰تا  ۶۵ ژوئن تا پايان اوت، از

که   ای   کارهای ويژه        روزانة کار. برای زمستان فقط                 ۷۵تا   ۵۵يا ميانه و پايان نوامبر، از               
کود و چوب، بازارروی و حمل مصالح                      ونقل   مناسب اين فصل هستند، مانند حمل           

  ساختمانی وغيره، بايد درنظرگرفته شود."
 (F. Kirchhof, ″Handbuch der landwirtscaftlichen Betriebslehre″, Dessau, 
1852, S.160.) 

تر   کار ـ دورةکشاورزی فشرده     همان اندازه بنابراين هرقدر اقليم نامساعدتراست به
عنوان مثال روسيه،         گردد. به محدود می کوتاهی زمانی فاصلة به سرمايه وکار صرف ولذا

روز درسال    ۱۵۰تا ۱۳۰کار زراعتی تنها در مدت  کشور مالی ايندر برخی از نواحی ش
ميليون نفر ساکنين       ۶۵ميليون از      ۵۰توان پِی بردکه اگر          رو می    پذير است. ازاين         امکان 
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کار زراعتی        بخش اروپائیِ روسيه در مدت شش يا هشت ماه زمستان را که هرگونه                            
کرد.    يانی را روسيه بايد تحمل می            ماندند، چه ز        کار می     ناگـزير بايد قطـع شود بی          

جا در دهات       کنند، همه    کار می     کارخانة روسيه   ۱۰۵۰۰که در دهقانی ۲۰۰۰۰۰عالوه بر
سان روستاهائی هستندکه درآنجا              اند. بدين      گسترش يافته     ای   های خانگیِ ويژه        صنعت

 دوز، چلنگر، چاقوساز وغير از              تمام دهقانان نسلی پس از ديگری نساج، دباغ،کفش                       
مسکو، والديمير،کالوگا،کوستروما و پترزبورگ             های پديده دراستان اين ويژه اند. به آن

است مجبور شده است بيش        که اين صنعت خانگی مدتی        شود. ضمناً بگوئيم     ديده می    
داری قرارگيرد. مثالً بافندگان تاروپود را يا مستقيماً از          سرمايهاز پيش درخدمت توليد 

  آورند.  دست می کنند يا آنها را با پادرميانیِ دالّالن به بازرگانان دريافت می
  ,Reports by H. M. Secretaries of Embassy and Legation″شده از روی:  (خالصه 

 on the Manufactures, Commerce etc.″, Nr. 8, 1865, P. 86, 87.) 
  

آخری    (که اين     کار ـ دوره،     توليد ـ دوره و ميان شود چگونه جدائی اينجا ديده می
کشاورزی و          ، پاية طبيعی همبستگی ميان        ) ١( دهد)    فقط جزئی از اولی را تشکيل می              

نوبة خود     گيرد و نيز چگونه صنعت فرعی روستائی به              صنعت فرعی روستائی قرار می         
آن بخزد.      صورت بازرگان در درون     سازدکه بدواً به دار فراهم می ای برای سرمايه زمينه
سامان   داری جدائی ميان مانوفاکتور وکشاورزی را به                            سرمايه  توليد   که    آنگاه    سپس

شودکه صرفاً     ئی وابسته می      اشتغال فرعی     رساند،کارگرکشاورزی بيش از پيش به                   می 
گردد. چنانکه بعداً خواهيم             جهت وضع او بدتر از پيش می       جنبة تصادفی دارد و ازآن

شوند. ولی   پا می جود دارد با هم پابهکه در واگرد و هائی ديد، برای سرمايه همة تفاوت
  کارگر چنين نيست. برای

ونقل    معنای خاص، در معادن و حمل              های صنعت به    که در اغلب رشته       درحالی    
کار ازآغاز تا انجام سال تنظيم                وغيره، امور بنگاه دارای حرکت منظّمی است، زمان                        

                                                
 ترکردن عبارت، جملة معترضة فوق را ميان دو هالل قرار داده است. منظور آسان ) مترجم به۱(



     دومکاپيتال. جلد     ۳۵۲

  

ارد هستند، درصورتی          هائی نيزکه در روندگردش روزانة سرمايه و                شده است و هزينه
های غيرعادی       گسيختگی  مثابه   وکار وغيره به        کسب  ها و اختالل      که از نَوسانات قيمت        

سرماية   که بازريز        شوند و همچنين درحالی         طور منظّم توزيع می         نظر شود، به      صرف 
های   دوره     گَردان يا تجديد آن نيز در جريان سال، چنانچه شرايط بازار ثابت بماند، به                    

کار   زمان    ن که در عرصة آ      هائی   گذاری     عکس در سرمايه      گردد، به      ی تقسيم می  منظّم 
های مختلفة سال بزرگترين            دهد طیِّ دوره         جزئی از زمان توليد را تشکيل می                  فقط 

که   دهد، درصورتی        های مربوط به سرمايةگَردان روی می                  ها درمورد هزينه         نايکسانی   
گيرد.    کنند يکجا انجام می       طبيعی تعيين می   که شرايط    فقط درارتباط با زمانی )١(بازريز

وکار يعنی با وجود برابریِ              کسب  بودن اهميت      بنابراين در اين موارد با وجود يکسان                    
شود، بايد سرماية مزبور يکباره با حجم بزرگتر و          ريز می پيش که مقدار سرمايةگَردانی
های مداوم هستند،          ه کار ـ دور      که دارای       هائی   تری نسبت به بنگاه       برای مدت طوالنی         

طور   که واقعاً به       ريز شود. در اين موارد عمر سرماية استوار نيز نسبت به زمانی                             پيش 
است با تفاوت      کند. بديهی     گيرد تفاوت بارِزتری پيدا می      بارآور مورد استفاده قرار می

ده کارگرفته ش     که به   مندی از سرماية استواری           کار و زمان توليد، زمان بهره                ميان زمان     
شود، چنانکه مثالً در          گسيخته می   تری پيوسته    تر ياکوتاه      است نيز برای مدتی طوالنی           

کند.   آالت بروز می         و ماشين    کار، ابزارها          هائی درمورد دام            گسست  کشاورزی چنين      
شود همان يا      کار است، پيوسته الزم می           تاآنجاکه اين سرماية استوار عبارت از دام                      

شد انجام    که در زمان فعاليت آنها صرف می               ای   علوفه وغيره     های    تقريباً همان هزينه       
-کند. بنا    کاهی معينی را ايجاب می           کار غيرزنده ارزش            گيرد. عدم استفاده از وسايل             

                                                
که مقصود از بازريزکه  ما آن را در برابر لغت آلمانی         کنيم اين نکته جلب می توجه خواننده را به )۱(

Rückfluss   و فرانسویRetoure ض ازآن تجديد منظّم  اختيارکردهايم، واگرد سرمايه نيست بلکه غَر
همين  د مداوم توليداست. به(موادخام، دستمزد، موادکمکی وغيره) طیِّ رون سرمايةگَردانيا غيرمنظّم 
 آن ترجيح داده است. که مترجم برای جلوگيری از ابهام،کلمة بازريز را به برگشت وامثال جهت است
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دهی به     شود، زيرا ارزش           تر تمام می     گران    طورکلّی محصول      براين درموارد مزبور به               
که سرماية     بلکه برپاية زمانی        کند  که سرماية استوارکار می          محصول نه برحسب زمانی        

های توليد بيکارماندن          شود. دراين قبيل رشته    دهد محاسبه می مزبور ارزش ازدست می
از شرايط عادیِ      های جاری باشد يا نباشد، خود يکی سرماية استوار، چه همراه با هزينه

ری پنبه    مثالً در جريان ريسندگی هدررفتنِ مقدا                   مندی ازآنها است همانطورکه             بهره  
گيرند،    که درشرايط فنّی عادی انجام می        کاری عادی است. همچنين در همة روندهای

حساب   آن به     کار مانند مصرف بارآور             ناپذير نيروی       شدن غيربارآور و اجتناب             صرف 
  نيروی     کار، مواد خام و          که موجب تقليل مصرف غيرمولّد وسايل     هر بِهسازی آيند. می
  آورد. ول را نيز پائين میگردد، ارزش محصکار

 کار ـ دوره وتفاوت بزرگ    درکشاورزی هردوی اين حاالت، يعنی درازیِ مدت
در اين مورد        ) ١( کين  هوجس  شوند.    کار و زمان توليد، با يکديگر تلفيق می                زمان   ميان   

  شود: درستی متذکّر می به
گذارد)      توليدنمی    کار وزمان       زمان   ميان اينجا فرقی که(بااينکه وی زمانی ميان "تفاوت

کار علّت عمدة      های   آماده شود و نيز در ديگررشته              کشاورزی      الزم است تا محصول        
تر از    کوتاه    توانندکاالی خود را در زمانی                 اينان نمی    کشاورزان است.          وابستگی بزرگ      

دوز،     کشاورزان مجبورند ازکفش              بازار آورند. طیِّ تمام اين فاصلة زمانی                    يک سال به   
گوناگون ديگرکه محصوالتشان مورد نياز                  ساز و توليدکنندگان        عرابه   خياط، آهنگر،       

واحوال      درنتيجة اين اوضاع      شوند، نسيه بگيرند. است ودرچند روز ياچند هفته مهيا می
داران، آنهائی           که زمين    های ديگرِکار است        طبيعی و در اثر ترقّی سريع تحول در رشته 

با اينکه انحصار           حصار خود درآورده            ان   های سرتاسر پادشاهی را به            که زمين    انـد و 

                                                
)۱(Thomas  Hodgskin,  صفحة  زيرنويس هوادار مواضع پرولتری به  انگليسی ـ دربارة اين اقتصاددان

 کنيد. يه مراجعهترجمة فارسی سرما جلد اول  همين بازنويسی] ۵۵۹[ ۳۳۲
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اند امکان آن را ندارندکه خود، خدمتگزاران             خود تخصيص داده قانونگذاری را نيز به
  ترين افرادکشور برهانند." خويش و فارمداران را از سرنوشت وابسته

Thomas Hodgskin,″Popular Political Econimy″, London, 1827, P. 147. Note).   
های   سو هزينه   کوشند از يک     وسيلة آن درکشاورزی می             که به   هائی   لّية اُسلوب  ک 

تمام سال تقسيم نمايند و ازسوی            طور يکسان به      کار را به      مربوط به دستمزد و وسايل          
تری توليد نموده و         که محصوالت متنوع       سان  ترکنند، بدين      ديگر زمان واگرد را کوتاه     

است   پذير سازند، مستلزم آن           جريان سال امکان       آوردن چندين محصول را در       دست به
ريخته درتوليد يعنی دستمزد،کود، بذر وغيره بزرگترگردد.                             سرمايةگَردان پيش        که  

آيش عوض     دار را با کشت متناوبِ بی              که کشت سه سالة آيش      چنين است هنگامی    
خوانده      ) ٢( زراعت زيرجلی         ) ١( فالندر   که در     کنند. همچنين است در مورد آنچه              می 
  شود. می

های سودمند هستند مورداستفاده            که دارای ريشه  هائی زراعت زيرجلی رستنیدر 
که مورد نياز انسان است            ) ٣( گيرند. در همان مزرعه بدواً گندم،کتان و منداب         قرار می

درد نگـاهداریِ دام             که به    دار    هـای ريشه     گياه   برداری      شود و پس از حاصل       کاشته می   
دار پيوسته در       های شاخ    دهد دام      که امکان می      گردند. اين شيوه         شت می ک   خورند    می 

نباشته            ا نند موجب  بما له  ز              طوي ا بدين      کود می     شدن مقادير قابل توجهی  و  سان  شود 
سوم زمين زيرکشت        آيد. بيش از يک        صورت محوری برای زراعت تناوبی درمی                     به 

ده است.  اين شيوه درست          زار به زراعت زيرجلی تخصيص داده ش                    در مناطق شن    
گسترش يافته      سوم  ميزان يک     های زيرکشت به        گوئی سطح زمين     که  منزلة آن است      به 

  باشد."
                                                

)۱ (FLANDERS ای از اروپاکه درامتداد دريای شمال ميان بلژيک وفرانسه قرارگرفته است. ـ منطقه   
 قيد شده است.  Les cultures dérobéesزبان فرانسه:  ) در متن عيناً به۲(

)۳ (Colza 
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ای   های علوفه     شَبدر وديگرگياه      دار ريشه های همچنين درمناطق مزبور درکنارگياه
  شود. کاشته می

باغداری       صورت   به   شودکه  اينجاکشيده به زراعت وقتی کرد درک توان می خوبی "به
کند. در انگلستان ايـن            ای را ايجاب می          گـذاریِ نسبتاً قابل مالحظـه           درآيد، سرمايه        

محقّقاً دهقانان      فالندر   زنند. در       فرانک در هکتار تخمين می          ۲۵۰گذاری را به         سرمايه  
  کنند." فرانک در هکتار را نازل تلقّی می ۵۰۰گذاری  ما سرمايه

(″Essai sur l’Economie Rurale de la Belgique″,  par Emile de Laveleye, 
Bruxelles, 1863, P. 59-60-63.) 

  داری را مورد نظر قرار دهيم. سرانجام جنگل
که نيروی     "توليد چوب با اغلب توليدهای ديگر دارای اين تفاوت سرشتی است               

ی شدن طبيعی خود نيازی به نيرو            کند و با جوان       طور مستقل تأثير می       طبيعت درآن به      
شوند استفاده     مصنوعاً جوان می        ها جنگل براين حتّا آنجاکه انسان وسرمايه ندارد. عالوه

گذشته   از نيروی انسان و سرمايه درجنب تأثير نيروهای طبيعت بسيار ناچيزاست. ازاين      
رويد     يابدکه ياديگرغلّه درآنجا نمی      نيزگسترش هائی ها وعرصه تواند درزمين جنگل می

و   است  داری منظّمی      کاری نيز مستلزم بهره  صرف ندارد. ولی جنگلويا توليدش ديگر 
اينکه    کوچک امکان       کاری نياز دارد، زيرا با قطعات       مساحت بزرگتری نسبت به غلّه به

-بری نمود وجود ندارد، غالباً بهره                  داری مبادرت به درخت     طبق اصول درست جنگل

پذيراست وغيره. ولی           رتر انجام     بانی دشوا     روند، جنگل      دست می    های فرعی از   برداری
داری     های يک بهره      که از نقشه     هائی چنان طوالنی است          روند توليد وابسته به مدت             

که برای     ای   کند. سرمايه     خصوصی وگاه حتّا از زمان عمر يک انسان نيز تجاوز می                        
  گذارده شده است، تصرف زمين جنگلی

گردد    ط اين مسئله مطرح می        رود و فق      (اين سرمايه در توليد جمعی از بين می                
-تواند از زراعت و چراگاه منتزع ساخته صرف جنگل                      که همبود چقدر زمين را می           

  کاری نمايد.)
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کند   آورد، تنها قسماً واگرد می            بار می های دراز ثمرات نيکو به "فقط پس از سال
رد.   دا    الزم ای ساله ولی درمورد برخی از انواع چوب، واگردکامل مهلت يکصدوپنجاه

ای از چوب زنده          گذشته برای آنکه توليد خود چوب پايدار بماند بايد ذخيره                          از اين    
که درآمد       کسی  داشت. بنابراين        که ده تا چهل بار زيادتر از نياز ساالنه است سرپا نگاه      

کاریِ منظّمی      تواند جنگل     نيست نمی   بزرگ  های جنگلی ندارد ومالک مساحت ديگری
 (Kirchhof, P. 58)را تصدی نمايد." 

کار نسبتاً محدودی را در بر دارد) و بالنتيجه                           طول زمان توليـد (که فقط زمان               
برداریِ خصوصی ولذا برای              کاری را برای بهره            های واگرد آن، جنگل            درازیِ دوره         

دار    دار سرمايه      سرمايه   جای تک    که به   هم   داری،که حتّا درصورتی             سرمايه    وکار    کسب 
تکامل فرهنگ    طورکلّی سازد. به است، نامساهد می بنگاه خصوصی شراکتی بنشيند ذاتاً

که  ها کوشا نشان داده است سازیِ جنگل و صنعت چنان از ديرباز خود را در راه ويران
ها مقدارکامالً     آنچه درمقابل برای حفظ وتوليد آن انجام داده است در برابرآن ويرانی

  رود. شمار می ناچيزی به
  قابل توجه است: )١(هوف کيرش  قول از نقلويژه قسمت ذيل  به

ای از چوب       گذشته برای آنکه توليد خود چوب پايدار بماند بايد ذخيره                       "از اين
  داشت." زنده که ده تا چهل بار زيادتر از نياز ساالنه است سرپا نگاه

  کشد. سال و بيشتر طول می ۴۰تا  ۱۰تنهائی  بنابراين يک واگرد به
دامپروری. قسمتی از رمه (ذخيرة دامی) در روند توليد                                همچنين است درمورد       

رود.     فروش می     که بخش ديگری ازآن مانند محصول ساالنه به                  ماند درحالی       باقی می   
کار   آالت و دام       دراين مورد فقط قسمتی از سرمايه ، عيناً همانند سرماية استوار، ماشين

شده برای مدت زيادی سرماية تثبيت             وغيره واگرد ساالنه دارد. با اينکه سرماية مزبور              

                                                
)۱ (Kirchhof, Friedrich صادکشاورزی.ـ اقتصاددان آلمانی مؤلّف آثار بسياری درمورد اقت   
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گردد، معذلک        در روند توليد است و بدينسان موجب تطويل واگرد تمام سرمايه می                    
  آن نيست. ایِ خود، سرماية استوار درمعنای مقوله

شود ـ مقدار مشخّصی از چوب زنده يا دام ـ                   که در اينجا ذخيره ناميده می              آنچه  
کار).     مثابه وسيلة کار و هم چون مصالح            ار دارد (هم به         طور نسبی در روند توليد قر            به 

که همواره بخش      برداری منظّم ضروراست بنابرشرايط طبيعی بازتوليدآن، در يک بهره
  مهمی دراين شکل باقی بماند.

بارآور       ذخيره تأثيرمشابهی در واگرد دارد. نوع مزبور فقط سرماية    ديگری از نوع
زيادی      وبيش   مقاديرکم     بايد به     داری بهره درنتيجة سرشت د ولیده می تشکيل را ای بِالقوه

شود، بايد برای مدت       انبار شود ولذا با اينکه خود تدريجاً در روند فعال توليد وارد می
کار   ازآنکه درمزرعه به          جمله است مثالً کود پيش ريزگردد. ازاين درازی درتوليد پيش

  گردد. که درتوليد دام وارد می خوراکیرود،گندم،کاه وغيره وآن نوع ذخاير 
داری خوابيده است.            ای از سرماية بنگاهی در ذخاير بهره                  "بخش قابل مالحظه       

اينکه موازين مراقبتی الزم برای حفظ آنها درست مراعات نگردد ممکن   محض ولی به
که اين ذخايرکمابيش ارزش خود را ازدست بدهند. بلی حتّا ممکن است دراثر                     است

طورکامل ازبين برود. بنابراين               داری به از ذخيرة جنسی برای بهره راقبت قسمتی نقص م
ها   ويژه بايد باکمال دقّت مراقب انبارها، مخازن علوفه و سرداب                              دررابطة با اين امر به  

طورکه  بود و نيز انبارهای ذخيره را پيوسته با دقّت بست، عالوه برآنکه بايد آنها را آن
هائی نيزکه برای نگاهداری انبار       شت و تهويه نمود وغيره. غلّه و ميوهدا شايد تميز نگاه

بر                   گاه خوب باد داده شوند، سيب               اند بايدگاه        شده  زمينی و چغندر را بايد هم در برا
  (Kirchhof, P. 22)سرما و هم درمقابل رطوبت وگنديدگی محافظت نمود." 

آن   اهداریِ دام،که ضمن          ويژه برای نگ        های خود، به       "درمورد محاسبة نيازمندی            
تنها نبايد فقط      گيرد، نه     بندی برحسب ميزان توليد و هدف مورد نظر انجام                      بايد تقسيم   

که برای موارد         رفع احتياجات در نظرگرفته شود، بلکه عالوه برآن بايد توجه داشت                            
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 محض اينکه از محاسبه چنين برآيدکه            نشده نيز ذخيرة متناسبی باقی بماند. به       بينی پيش
گردند بايد بدواً انديشيد             های خودکامالً مرتفع         وسيلة فراورده     توانند به ها نمی نيازمندی

کسری   های ديگر (محصوالت جانشين) اين           امکان وجود داردکه ازراه فراورده آيا اين
ارزانی تهيه نمود. هرگاه مثالً کمبود                 کسری را به      های   کرد يا الاقل فراورده              را جبران     

دار    ريشه   های   ای ازگياه       کسری را از راه آميزه              توان اين      شده باشد می   يونجه تشخيص    
طورکلّی بايد همواره ارزش واقعی و قيمت بازار محصوالت                              به وکاه جبران نمود.           

المثَل اگر      مختلفه را زيرنظر داشت و تخصيصات مصرفی را بر پاية آن قرار داد. فی                               
تری داشته      آن قيمت پائين       ت به که نخود و جو نسب        جوی دوسر گران باشد درحالی              

کرد   ها قسمتی از جو دوسر را کم           باشند صَرفه در اين خواهد بودکه از خوراک اسب    
شده را    جوئی   وسيله جوی دوسرِ صرفه         آنها داد و بدين           آن نخود و جو به          جای   و به  

  )۳۰۰فروخت." (همانجا، صفحة 
که مقدارکمابيش بزرگی       ماي سازی متذکّرشده سابقاً درمورد بررسیِ مسئلة ذخيره

  سرماية بارآور بِالقوه ضرور است، يعنی الزم است مقدار معينی از وسايل توليدی                                از   
صورت ذخيره وجود داشته باشد              کمابيش به    که برای توليد تخصيص داده شده است              

که درهرتصدیِ مشخّصی         است  گفته شده   آن   روندتوليد واردگردد. همراه      تا تدريجاً در
داری با ابعاد معين، بزرگیِ مقدار اين ذخيرة                         وکار يا در يک بنگاه سرمايه             سبازک   

که درمورد تجديدآن وجود دارد، به نزديکی نسبی با                     وزيادی کم توليدی، به دشواری
ونقل وارتباطات      حمل گسترش وسايل آورد، به دست توان به که ازآن مواد می بازارهائی

صورت   بايد به    که  ای  واحوال درمورد حداقلّ سرمايه ضاعدارد. همة اين او وغيره بستگی
ريز    که بايد سرمايه پيش       کنند ولذا درمدتی         ذخيرة بارآور وجود داشته باشد تأثير می                  

ريخته شود نيز مؤثرند. حجم مزبور،           که بايد يکجا پيش ای گردد و نيز درحجم سرمايه
  تری است    به زمان درازتر ياکوتاه               کند، خود منوط       که بنابراين در واگرد نيز تأثير می                

مثابه سرماية بارآور بِالقوه، حبس                 صورت ذخيرة مولّد، به          که طیِّ آن سرمايةگَردان به     
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سازی  زياد جانشين       يا   کم  امکان    توقّف وابسته به       است. ازسوی ديگر تاآنجاکه اين               شده 
که   واحوالی      اع نوبة خود از زمان واگرد، از اوض                     سريع، شرايط بازار وغيره است، به                

  گيرد. متعلّق به محيط دوران هستند سرچشمه می
افزارها،       کمکی از قبيل دست      "عالوه بر اين همة افزارهای جزء جمع يا وسايل                       

ها وغيره، هرقدر امکان تدارک سريع                    ها، روغن چرخ، ميخ           ها، سبدها، طناب       غربال   
باشند تا بتوانند آناً          ه موجود  صورت ذخير کمتر باشد بايد بيشتر به نظايرشان در نزديکی

که ساالنه در زمستان تمام افزارها                  است  وظيفة جانشينی را انجام دهند. سرانجام الزم                    
  آنها ضرور است فوراً انجام             که برای تکميل يا ترميم           مورد بازديد قرارگيرند وآنچه                

يا کوچکتری     آيا بايد اصوالً برای نيازهای افزاری ذخيرة بزرگتر                      امرکه اين گردد. ولی
-وران و دکّان         که پيشه   است. درآنجائی  طور عمده منوط به شرايط محلّی داشت به نگاه

که اين قبيل اشياء درخود           های فروش در نزديکی نيستند، ناچار بايد نسبت به جاهائی              
اگردرصورت       اندوخت. ولی      شوند، ذخيرةبزرگتری می آن يافت نزديک به ياخيلی محلّ

قدر   مقدار زياد يکجا خريداری شوند، همين                 ط، ذخاير مورد نياز به           بودن شراي      يکسان  
که در خريد ارزان             که فرصت مناسبی انتخاب شده باشد، قاعدتاً از لحاظ امتيازی                        

وجود دارد سودآور است.  اما البته از اين راه مبلغ بزرگی از سرمايةگَردان بنگاه                                             
آسانی    تواند هميشه ازآن به           دار نمی     که بنگاه بهره      شود، چيزی     مرتبه برداشت می       يک 

   (Kirchhof, P. 30)نظرکند."  صرف
ای را در بر          کار موارد مختلفـه         زمان توليد و زمان          چنانکه ديديم تفـاوت ميان            

تواند در درون زمان توليد قرارگيرد پيش ازآنکه در روند                      گيرد. سرمايةگَردان می می
سازی). يا پس ازآنکه روندکار ويژة خود   کفش خود وارد شده باشد (قالب کار خاص

را ازسرگذراند هنوز در درون زمان توليد قرار داشته باشد (شراب،گندم بذر). ياآنکه          
کاری). بخش     وکار و جنگل کند (کشت گاه در درون زمان توليد رخنه به کار،گاه زمان

که   مانند درحالی       می توليد باقی     ازمحصوالت شايستة دوران دردرون روند فعال بزرگی
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گردند (توليد چوب ودامپروری).        ازآن دردوران ساالنه وارد می قسمت بسيارکوچکی
سرماية بارآور بِالقوه          صورت    که طیِّ آن بايد سرمايةگَردان به               درازی ياکوتاهی مدتی 

کجا ای نيز که بايد از اين بابت ي               سرمايه  ريزگردد ولذا بزرگی وکوچکی حجم                 پيش 
جهت معلول نوع روند توليد است (کشاورزی) و از جهت ديگر                             ود، از يک  نهاده ش

محيط    داردکه مربوط به          واحوالی بستگی      اوضاع با نزديکی بازارها وغيره و خالصه به
  دوران هستند.

وغيره درکوشش         ) ٢( ميل  جيمس ،  ) ١(کولوچ مکديد (کتاب سوم)که  خواهيم بعداً
اند،کوششی      چه نظرات باطلی رسيده         کار به    و زمان     گرفتن زمان توليد        خود برای يکی      

  کاربردن تئوریِ ارزش برخاسته است. به نوبة خود از غلط که به 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

سرماية استواری      دوری از واگرد را که ما قبالً بررسی نموديم از روی طول عمر      
سرماية مزبور سلسلة اينکه  نظربهآيد.  دست می ريز شده است بهپيشروند توليد که در 

گيرد، ناگزير يک رشته از واگردهای ساليانه يا          ها را در بر می کمابيش بزرگی از سال
  گردد. دهد شامل می سال انجام می ضمن استوار سرماية نيزکه را مکرری واگردهای حتّا

  شود. کشت متناوب ناشی می چنين واگرد ـ دور از سيستم کشاورزی ايندر
دورانی باشدکه سيستم متداول          تر از زمان  تواندکوتاه "درهرحال مدت اجاره نمی

ها  برداری همواره اجاره که در سيستم سه حاصل کشت متناوب اقتضا دارد. ازآنجاست
کامل، طیِّ      برداری با آيِش         سيستم سه حاصل  شود. ولی در سال بسته می ۹يا  ۶برحسب

کشت،گندم زمستانی و         های   شود و در سال      ارکشت می   شش سال، مزرعه فقط چهار ب   
                                                

)۱(  Mac Culloch    

)۲( James Mill  
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شود و چنانچه وضع زمين مستلزم آن باشد يا اجازه دهد                      گندم بهاره متناوباً کاشته می 
انواع      يک از   گردد. بازده هر می يونجه انجام دوسر و گندم، جو، جو تناوب باکشت اين

ديگری     ارزش      انواع      دام ازاين زمين ديگراست و هرک ياکمتر از بيشتر يک زمين غلّه در
شود  که ازکشت حاصل می       شود. بنابراين نفعی        قيمت ديگری فروخته می         دارد و نيز به 

آيد (يعنی درنخستين دورة     دست می دوران بههرسال متفاوت است وآنچه از نيمة اول 
ک از دو دوران در هر ي) غير از نيمة دوم است. حتّا متوسط درآمد، طیِّ زمان سه ساله
شود، بلکه منوط      نمی ناشی زمين نيست، زيرا حاصلخيزی تنها ازخوبیِ يک ميزان دوره به

گذارند. بنابراين بايد         که درقيمت تأثير می وضع هوا و برخی شرايط متغير ديگراست به
-سالة دوران وبرحسب قيمت       های متوسط تمام مدت شش درآمد مزرعه را برپاية سال

توان درآمد ساالنة متوسط             سان می   های مزبور حساب نمود و بدين              های متوسط سال    
دست آورد. ولی چنانچه درآمد را برحسب                      های دوران به          را برای هر يک از زمان             

دست   ای به    نيمة زمان دوران، يعنی از روی سه سال، برآوردکنند آنگاه چنين نتيجه                                 
شود. از اينجا         ابرابری پيدا می        کلّ درآمد ن        صورت در مبلغ      نخواهد آمد، زيرا درآن               

برداری مدت اجاره بايد الاقل شش ساله باشد. ولی هم                 در سيستم سه حاصل که است
که مدت اجاره،          برای فارمدار و هم برای موجر همواره مطلوب و سودمندتر است                              

برداری      که در مورد سيستم سه حاصل        ای   گونه   مضروبی از مدت اجاره باشد (کذا) به                  
در هفت      گردد و   جای شش سال، دوازده سال، هجده سال يابيشتر تعيين جاره بهمدت ا
  ساله بسته شود." ۲۸جای هفت سال اجارة چهارده ساله و  برداری به حاصل

(Kirchhof, P. 117, 118)  
  

متناوب.      کشت   انگليسی   است: "سيستم   شده يادداشت نويس قسمت از دست (دراين
  ود."  ف. ا.)دراين باره زيرنويسی تهيه ش
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  فصل چهاردهم

  

  زمان دوران
  
  
  

که تاکنون مورد بررسی قرارگرفته و موجب تفاوت در                          و احوالی       اوضاع   تمام   
وکار    کسب  گوناگون     های   شوندکه در رشته     ای می های مختلفه گردش سرمايه های دوره

ن بايد سرمايه      کنندکه طی آ     هائی می    جه ايجاد اختالف در زمان            اند و بالنتي      نهاده شده    
است تفاوت ميان سرماية          خيزند. چنين   ريخته شود، از درون روند خودتوليد برمیپيش

سرمايه برابر      وجود زمان واگَرد           ها وغيره. بااين استوار وگَردان، اختالف درکار ـ دوره
خود مفهوم     است. بنابراين خودبه          آن  دورانگردش يا  توليد و زمان جمع زمان  با حاصل

های   گردد ولذا طول دوره       دوران موجب تفاوت درزمان واگرد می  زمان که طول تاس
و  اوضاع   درآنها همة       که مختلف گذاریِ سرمايهسازد. مقايسة دو را نيز متفاوت می واگرد

بهترين وجه      زمان دوران مختلف باشد به وفقط شده يکسان فرض واگرد احوال مؤثر در
سرماية مفروضی را باترکيب مشخّصی           است اگر     همچنين سازد.  اين نکته را روشن می

های   تنها زمان فرض سرمايةاستوار وگَردان وکار ـ دورة معين درنظر بگيريم ودرعالماز 
  دوران را متغير سازيم.

تر است ـ    کننده   طور نسبی تعيين     که به   های زمان دوران ـ بخشی              يکی از بخش    
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ـ سرمايه قرار دارد.            کاال   صورت   سرمايه به   که  است عبارت از زمان فروش، يعنی مدتی 
طورکلّی، بلند و       ها به   دوران ولذا واگرد ـ دوره                 زمان      برحسب مقدار نسبی اين مدت،   

گذاریِ     سرمايه  های نگهداری وغيره            که درنتيجة هزينه        شوند. ممکن است     کوتاه می    
دارانی       سرمايه     ککه برای هر يک از ت          اضافی نيز ضرورت يابد. از پيش روشن است                

شان  آماده    کاالهای الزم برای فروش پردازند، زمان وکار می رشتة واحدی ازکسب که به
های   که در رشته     های سرمايه     تنها درمورد توده          تواند بسيار متفاوت باشد. بنابراين نه        می

 زاء منفردکه درواقع اج        های اند، بلکه همچنين درمورد سرمايه کار افتاده توليد به مختلف
اند، اين حکم        دهندکه در همان محيط توليدگذارده شده                 ای را تشکيل می سرمايهکلّ 

، برای يک سرماية انفرادی نيز دورة                  بودن همة شرايط       با فرض يکسان     کند.    صدق می  
ويژه در شعبة معينی        که به   هائی   فروش با نَوسانات عمومی شرايط بازار يا در اثر نَوسان          

گوئيم.    نمايد. دراين باره اکنون بيشتر سخن نمی                 کند، تغيير می     یوکار بروز م        ازکسب   
تفاوت    که موجب   واحوالی اوضاعدهيم: همة  می ما تنها واقعيت سادة زيرين را تشخيص

شوند، در     وکار می     کسب  های مختلف    های نهاده در رشته         های واگَرد سرمايه         در دوره      
 دست  داری امکان به         مثالً اگر سرمايه      صورت انفرادی تأثير نمايند (يعنی          که به صورتی

های   آن رقيب شيوه       کند، يا چنانچه نسبت به         تر از رقيب خود فروش             که سريع  آورد     
رد ـگردد وغيره)، در واگ                 ها  کار ـ دوره          ساختن  کوتاه    که موجب      کار زند     بيشتری به   

ايجاد   اند نيز تفاوت        کرده    وکار النه      کسب  که در همان رشتة       های مختلفی    سرمايه  تک  
  کنند. می

طورکلّی در اختالف زمان            که همواره در ايجاد تفاوت زمان فروش ولذا به      علّتی
توليد است. سرمايه      محلّ به کاال نسبت کند عبارت از دوری بازار فروش واگرد تأثير می

کاالـ سرمايه راکد است. چنانچه         صورت سوی بازار، به اش به پيمائی طیِّ تمام مدت راه
دارد واگرسفارش       تحويل ادامه رکود تازمان باشد اين رحسب سفارش انجام شدهتوليد ب

است   رفتن  کاال دربازار منتظرفروش نيزکه بازار مدتی درکار نباشدآنگاه برمدت انتقال به
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طور مطلق     کاالها را به       شود. بهبود وسايل ارتباطات و ترابری دورة انتقال                           افزوده می      
  وانتقال است، نه ميان          دوران را که ناشی از نقل             نسبی زمان     کند ولی تفاوت     کوتاه می 

سوی  که به   ـ سرماية واحدی        کاال  گوناگون و نه ميان اجزاِء مختلفة                های   ـ سرمايه    کاال  
-های بادبانی وکشتی         کشتی برد. مثالً تکميل کنند، ازبين نمی بازارهای مختلف سفر می

وانتقاالت را هم برای بنادر                نقل ند،   شو گشتن مسافرت می      کوتاه    های بخارکه موجب        
شود  کمتر می   سازند. تفاوت نسبی اگرچه اغلب         بزرگ و هم برای بنادر دور کوتاه می

های   است در اثر پيشرفت وسايل ترابری و ارتباطی تفاوت   ماند. ولی ممکن باز باقی می
ثالً ـ خط آهنی    های طبيعی تطبيق نداشته باشند. م          نَحوی تغيير يابندکه با فاصله       نسبی به

سازد   کشور با يک مرکز عمدة سکونت متصل می              که يک محلّ توليد را در درون                
رسد، در     آنجا نمی     آهن به    تری را که خط        ممکن است مسافت نقطة داخلی نزديک             

طور مطلق يا نسبی درازکند. همچنين درنتيجة                  مقايسه با فاصلة طبيعی نقطة دورتر، به             
های توليد و      ّ ست تغييراتی در جهت دورة نسبی ميان محل        واحوال نظير ممکن ا اوضاع

هائی    توان درک نمود چگونه دگرگونی                رو می    وقوع پيوندد. ازاين     بازارهای فروش به
ورونق مراکز          قديمی    مراکز     سقوط   موجب   است داده رخ ارتباطی و ترابری وسايل که در

سافات درازتر درمقايسه         ونقل برای م تری نسبی حمل جديد توليدگرديده است. (ارزان
ونقل    حال با تکامل وسايل حمل          شود.) درعين        تر نيز برآن افزوده می             کوتاه    با فواصل   

آن فاصلة مکانی ازلحاظ           شود و در پِیِ      تنها بر سرعت حرکت در مکان افزوده می                 نه 
يابدکه مثالً      نَحوی افزايش می        ونقل به    تنها حجم وسايل حمل      گردد، نه      کوتاه می زمانی

کنند، قطارهای بسياری در            حرکت می بنادر سوی همان زمان به های متعددی هم شتیک
وآمد دارند، بلکه در            زمان واحد از خطوط آهن مختلف ميان دو نقطة مشخّص رفت                 

شوند يا در     های باری مثالً از ليورپول عازم نيويورک می        کشتی روزهای هر هفته پياپِی
کند. درواقع         لندن حرکت می      سوی  ازمنچستر به    ساعات مختلفة روز قطارهای بارکش    

وجه در     هيچ  ونقل، به     امرِ اخيرالذکر، يعنی وجود سطح معلومی از فعاليت وسايل حمل   
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آورند. ولی مقاديرِ            دوران ـ تغييری پديد نمی زمان سرعت مطلق ـ  ولذا دراين جزء از 
تعاقب يکديگر راه سفر درپيش          توانند درفاصلة زمانی بسيارکوتاه م      کاالها می درپِیِ پِی

کاالـ سرماية بِالقوه، در   صورت آنکه به سان پياپِی وارد بازارگردند، بدون گيرند و بدين
 های  دوره     نيز به   شوند. بنابراين برگشت پول     زيادی انباشته مقدار واقعی، به  انتظار ارسال

شود  ـ سرمايه تبديـل می       ول پ   که مستمراً بخشی به        نَحوی   گردد، به      تقسيم می   درپِی    پِی 
درگردش است. در اثر اينکه برگشت                  ـ سرمايه کاال صورت که بخش ديگر به درحالی

گردد    تر می   کوتاه    دوران   زمان شود، مجموع  درپِی تقسيم می پِیهای متعدد  دوره بهپول 
 زياد   کمابيش    گسترش ميزان      شود. ازسوئی      نيز می   رد ـشدن زمان واگ     کوتاه ولذا موجب

آهن، با درجة باالرفتن توليد در     ونقل، مثالً تعداد قطارهای راه حمل وآمد وسايل رفت 
ونقل را     دارد و حمل       آن به مرکز توليدی بزرگتر بستگی       گشتن يک محلّ توليد و مبدل

توليد وجمعيت، درجهت بنادرصادراتی           سوی مراکزبزرگ  بازار سابق ولذا به درجهت
ونقل و    عکس، اين سهولت ويژة حمل           لی ازسوی ديگر به        کند. و    وغيره، تشديد می        

دوران     زمان    که واگرد متأثر از     گردد (تاحدی که ازآن ناشی می تر سرمايه واگرد سريع
شود.   گردآئی، هم در مرکز توليد و هم در محلّ بازار آن، می                            است)، موجب تسريع 

 اط مشخّص، با تمرکزيافتن         های انسانی وسرمايه درنق             يافتة توده      گردآئی شتاب      چنين 

که   حال در پِیِ تغييراتی          ای معدود همراه است. درعين     های سرمايه در دست عده توده
هائی در وضع نسبی        جاشدن   گردد از نو تغييرات و جابه              ونقل می    عارض وسايل حمل      

اش درشاهراه        کند. يک محلّ توليدکه در اثر قرارداشتن                  نقاط توليد و بازار، بروز می               
آهن فرعی واقع شده         کانال دارای موقعيت ممتاز بود، اکنون فقط در مسير يک خط     يا

  که نقطة ديگری      کند، درحالی    وآمد می  نسبتاً بزرگ رفت زمانی  که تنها درفواصل  است
آهن    ها کامالً دور افتاده بود اکنون در نقطة تقاطع چندين خط    که درگذشته از شاهراه

           لی به انحطاط می             می رو می    قرارگرفته است. محلّ دوگرايد. پس تغييرات          آيد و او
کاالها، در امکانات              دوران      زمان    های محلّی در        و نقـل موجد تفاوت         وسايل حمل    
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نَحوِ   های محلّی به     که  تفاوت    ردند  گ  شوند يا موجب آن می         خريدوفروش وغيره می           
  توان ازروی مشاجراتی              یمسئله را در واگَرد سرمايه م  ديگری تقسيم شوند. اهميت اين

آهن درگرفته است       که ميان نمايندگان بازرگانی و صنعتی نقاط مختلفه با مديريت راه
کميتة   شدة سابق تحت عنوان: کتاب آبی             دريافت. (ازجمله رجوع شود به نوشتة نقل                   

    )١(آهن.) راه
وش  طورعمده برای فر         های توليدکه بنابرماهيت محصولشان به        بنابراين همة رشته

بزرگترين       عمدة جمعيت با      اند، مانندآبجوسازی، درمراکز      تخصيص يافته  دربازار محلّ
گرانی برخی از         سرمايه تاحدی    تر  مورد، واگرد سريع کنند. دراين ابعادگسترش پيدا می

  کند. شرايط توليد، محلّ ساختمان وغيره را جبران می
وسايل ترابری و ارتباطی،            داری وگسترش         سرمايه  اگر ازسوئی با پيشرفت توليد         

امکانات      ديگر همين پيشرفت و       شود، ازسوی دوران عدة معينی ازکاالهاکوتاه می زمان
کند، درمقابل اين ضرورت را               گسترش وسايل ترابری و ارتباطی ايجاد می                      که  معينی 

  ديگرسخن برای بازار جهانی      آوردکه درجهت بازارهای بسيار دوردست يا به پيش می
سوی نقاط دوردست          که در راه هستند وآنهاکه به               کاالهائی     گردد. حجم        انجام    کار  

نيزکه    اجتماعی      سرماية  يابد ولذا بخشی از          مقياس عظيمی افزايش می         اند به    راهی شده    
دوران قرار        ـ سرمايـه، در درون زمان                کاال    تری در مرحلـة       مستمراً طیِّ مدت طوالنی        

حال موجب نمو آن بخش از             کند. اين امر درعين           و می طورکلّی و نسبی نم       دارد، به      
مثابه وسايل توليد، در            کاررفتن مستقيم به        جای به    شودکه به    اجتماعی نيز می      ثروت    

برداری ازآنها            که برای بهره       سرماية استوار وگَردانی           وسايل ترابری و ارتباطی و در                 
  گردد. الزم است جايگزين می

تنها   دهد نه    ازمحلّ توليد تا محلّ فروش انجام می          کاال که همين طول نسبی سفری

                                                
 .همين بازنويسی]  ۲۱۶[صفحة همين ترجمه  ۱۳۵) صفحة ۱(
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کند، بلکه موجد       دوران، يعنی در زمان فروش، ايجاد می                زمان تفاوتی در قسمت اول 
سرماية بارآور،          عناصر  دوران، يعنی درتبديل مجدد پول به  زمانقسمت دوم  تفاوت در

شود.   سوی هندوستان فرستاده می       ديگرسخن درزمان خريد، نيز هست. مثالً کاال به يابه
که زمان فروش        کنيم  برسد. فرض می       مقصد  به   کشد تا   ماه طول می       چهار    محموله فرضاً

بنا به سفارش فرستاده شده است و قيمت آن به                    با صفر است، يعنی     برابر    هنگام   کاال 
 ماه   چهار  شود. فرضاً برگرداندن پول هم               تحويل، به نمايندة توليدکننده پرداخت می                  

-بدين   شود اهميت ندارد).           که برای برگرداندن پول اختيار می                  کشد (شکلی   طول می   

مثابه سرماية بارآور وارد عمل             ماه طول دارد تاهمان سرمايه ازنو به سان مجموعاً هشت
سان در    که بدين    هائی   گردد، يعنی همان عمل توليدی بتواند ازسرگرفته شود. تفاوت                          

های مختلف اعتبارات را تشکيل             های مادیِ مهلت       از پايه    آيد يکی     وجود می  واگرد به
خود يکی از منابع سيستم اعتباری              ژِن   و  وِنيز  دهد، چنانکه مثالً تجارت دريائیِ                 می 

  آورد. وجود می معنای خاصّ را به به
های هندی   که مهلت به بانکداران و بازرگانان وقت امکان داد ۱۸۴۷"بحران سال 

ه ماه پس        آن ت برات ميانو چينی را (برای مداز تاريخ برات به           کشورها و اروپا)، از د
وآمد     که در رفت    دهد وگذشت بيست سال اخير با شتابی شش ماه پس از رؤيت تقليل

وجودآورده است تقليل ديگری را از شش ماه پس از رؤيت به                              واستقرار تلگراف به        
دم برای رسيدن به چهار ماه           کندکه خود نخستين ق       چهار ماه پس از تاريخ ايجاب می         

  پس از رؤيت است.
 طور متوسط    به  کاپ     ازکلکتّه به لندن از راه             [بادبانی]        کشتی شراعی    مسافرت يک    

گردشی    کشد. يک مهلت چهار ماهه پس از رؤيت با زمان                    روز طول می       ۹۰کمتر از    
  ان کنونی شش ماهه پس از رؤيت با زم                روز برابر خواهد بود. مهلت                ۱۵۰درحدود      

    (.London Economist″, 16 Juni1866″)روز برابر است."       ۲۱۰گردشی در حدود 
  در مقابل:
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پس از رؤيت قرار           های برزيلی هنوز هم همواره بر پاية دو ماه و سه ماه                        مهلت  "
شوند و   کشيده می    تاريخ   پس از     (روی لندن) برحسب سه ماه       )١(آنوِرهای  دارند. برات

کشند.   های روی لندن را با مهلت سه ماهه يا بيشتر می                  برات    )٢(برادفوردو  منچستر حتّا
رساندن    سامان   کافی برای به       سان درنتيجة يک موافقت تلويحی به بازرگان امکان        بدين

کاال      رسيدن   سامان   کاالی خود، داده شده است. البته اگر اين مدت خيلی بيش از به                             
است مهلتی  کشيده شده که ازآن بابت هائی براتهرحال تا سررسيد موعد  نيست ولی به

که اغلب    های هندی ازحد نيست. فراورده هندی زياده های  است. پس مهلت برات کافی 
شوند، اگر مدتی را برای  گذارده می معرض فروش درلندن سه ماه پس از ترک مبدأ به

که   ان برسند، درحالی       سام  کمتر از پنج ماه به        توانند خيلی     حساب آوريم، نمی         فروش به
های انگليس      از زمان خريد آنها در هندوستان بايد پنج ماه ديگر بگذرد تا به بارخانه                                

کاالهـا     که از بابت      هائی   که داريـم، برات          ای   گردند. بنابراين طیِّ دورة ده ماهه                   تحويل  
ئن  ژو   ۳۰گردش داشته باشند." (همانجا،               توانند بيش از هفت ماه           انـد نمی    صادر شده   

طور عمده با هندوستان         پنج بانک بزرگ انگلستان،که به      ۱۸۶۶). "در دوم ژوئية ۱۸۶۶
پاريس اعالم داشتندکه از اول ژانويـة                     ) ٣( کُنتواردسکونت     و چين معامله دارند و نيـز             

را خريدوفروش        هائی آن برات آنها درشرق فقط های های بانکی ونمايندگی شعبه ۱۸۶۷
 ۷(همانجا،      باشند."      کشيده نشده     از رؤيت      از چهار ماه پس           خواهندکردکه برای بيش          

  ).۱۸۶۶ژوئية 
حال اول      گرديد از نو به         معذلک اين تقليل مدت با موفّقيت قرين نشد و الزم                    

  کانال سوئز تمام اين مسئله را منقلب ساخت.) پس برگردد (ازآن
ها در بازار        طر قيمتتر شود خ کاالها طوالنی دورانکه هر قدر زمان  بديهی است

                                                
)۱ (Anvers  ،Antwerp .ـ بندر بزرگ بلژيک 

)۲ (Bradford .ـ يکی از شهرهای انگلستان واقع در ايالت يورک 

)۳ ( Comtoir d’Escompte  
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شود امکان اينکه درآن           اين دوره درازتر می              که  ثنائی  گردد، زيرا در اَ      فروش بيشتر می
  کند. ها بروزکند وجود پيدا می ميان تغييری در قيمت

نَحوِ انفرادی ميان         دهد، خواه به        دوران رخ می         زمان    که در     هائی   تفاوت   يکی از    
های مختلف     وکار، و خواه ميان رشته             ازکسب   داران مختلف همان رشته            تک سرمايه   

که پرداخت نقدی نيست، ازگوناگونیِ                   برحسب اختالف در مهلت بروات هنگامی                
که    شود. ما فعالً دربارة اين نکته              های پرداخت درمورد خريدوفروش ناشی می                     مهلت 

  ايستيم. برای اين سيستم اعتباری دارای اهميت است بيش از اين نمی
-توليد سرمايه     قراردادهای تحويل جنس،که خود با ابعاد ومقياس        همچنين حجم

معامله      مثابه   به   قراردادتحويل،       واگرداست. درزمان هائی تفاوت کند، موجِد می نمو داری
بازار يعنی به محيط دوران تعلّق                که به   است  ميان خريدار و فروشنده، عبارت از عملی                  

آيند از محيط       وجود می     منشأ در زمان واگرد به             که از اين      هائی   دارد. بنابراين تفاوت             
کنند، و اين        گيرند، ولی بالفاصله در محيط توليد واکنش می                      دوران سرچشمه می        

های پرداخت و شرايط اعتباری است ولذا درمورد                         نظر از تمام مهلت       واکنش صرف    
منفصل  محصوالت وار است. ذغال، پنبه، نخ وغيره نمونه های نقدی نيز صادق پرداخت

دهد. ولی       روند. هر روز مقدار محصول آمادة خود را تحويل می  شمار می ياگسيخته به
گوئيم     عهده بگيرد،که       مقاديری ازمحصوالت را به     تحويل دار اکنون اگر ريسنده ياکان

سرهم را الزم داشته باشد،           کار پشت    های   ای مرکّب از چهار يا شش هفته روزانه         دوره
که    آن خواهد بود        ريز شود عيناً مثل       که طی آن بايد سرمايه پيش          آنگاه ازلحاظ مدتی

ای دراين روندکار وارد شده است.                    کار ـ دورة متصل چهار يا شش هفته             گوئی يک   
گردد    تحويل    يکجا   بايد    موردسفارش     محصوالت مجموع شودکه می البته دراينجا فرض

سان  حويل شده باشد. پس بدينکامالً ت آن پرداخت شودکه يا آنکه تنها هنگامی قيمت
شودکه هرروز مقدارمشخّصی           چنانکه روزهارا جداگانه موردتوجه قراردهيم ديده می

حجم    است از    تحويل داده است. ولی اين مقدار آماده فقط جزئی    از محصول آماده را 
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گردد. اگرچه دراين مورد جزِء آمادة کاالهای                          که طبق قرارداد بايد تحويل      محصولی
  مثابه سرماية بِالقوه در انبار خفته است. شده ديگر در روند توليد نيست، ولی به سفارش

که سرمايه     ياهنگامی بپردازيم       خريد زمان دوران، يعنی زمانمرحلة  دومين اکنون به
هنگام سرمايه مجبور        گردد. در اين          از شکل پولی به عناصر سرماية بارآور مبدل می                  

معينی    بنابراين جزءِ       خود بماند.      ایِ ـ سرمايه پولرا درقالب  ازتریدر کوتاه يا است زمان
ـ سرمايه قرار دارد، اگرچه اين                    پول  ريخته مستمراً درحالت          پيش از مجموع سرماية        

که از    جزء مرکّب از عناصر پيوسته متغيری است. مثالً در بنگاه مشخّصی ضرور است               
ـ سرمايه موجود       صورت پول     سترلينگ به  ليرة ا     ۱۰۰بار    nريخته   پيش مجموع سرماية     

سرماية بارآور،         استرلينگ به ليرة n  *۱۰۰مرور تبديل مستمر اين  که به ای گونه باشد، به
گردد،     رسيده برمی  سامان کاالـ سرماية به  که بابت مبلغ مزبور ازراه دوران، يعنی از پولی

ريخته پيوسته در     پيش سرماية   ينی از   از نو تکميل شود. بنابراين جزِء ارزشیِ مع                   دائماً   
که متعلّق به محيط توليدی         ای قرار دارد، ولذا در شکلی نيست                    ـ سرمايه    پول  حالت   

  است. آن دورانیِ محيطسرماية مزبور باشد، بلکه ناشی از 
که سرمايه، درنتيجة دوربودن ازبازار، در        درازاکشيدن زمانی از اين ديديم به پيش

کند و بنابراين        ايه حبس شده است، مستقيماً در برگشت پول تأثير می           ـ سرم کاال شکل
  اندازد. تأخير می سرماية بارآور نيز بهـ سرمايه به  استحالة سرمايه را از صورت پول

چگونه زمان خريد و دوری          )١(سابقاً درمورد خريدکاالها ديده شد (فصل ششم)
های درازی مواد خام             ندکه برای دوره        ک  وزياد از مراکز عمدة مواد خام وادار می                     کم

صورت ذخيرة بارآور، سرماية بارآور نهان يا بِالقوه، آمادة استفاده    خريداری شود و به
که    ای   شوندکه حجم سرمايه      می   واحوال مزبور موجب            اوضاع     گردد. پس      نگاهداری     

- جود يکسان    ريخته شود، با و      آن پيش    که بايد برای        ريزگردد و مدتی         بايد يکجا پيش

                                                
 ن ترجمه مراجعه شود.همي بازنويسی] ۱۸۴[ ۱۱۸) به صفحة ۱(
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  ماندن مقياس توليد، بزرگترگردد.  
که طی آن مقادير بزرگی مواد خام به بازار ريخته                          کوتاه يا درازی نيز        های دوره

شود تأثير مشابهی دارند. مثالً در لندن هر سه ماه به سه ماه مقادير بزرگی پشم                                    می 
-آورد؛ در        می شودکه بازار پشم را تحت تسلّط خود در                 صورت حراج فروخته می           به 

حاصل ديگر     طورکلّی از حاصلی به        گاه نامنظّم است ولی به         که بازار پنبه اگرچه          حالی
ها برای مواقع خريدهای عمدة اين مواد خام                      گردد. اين قبيل دوره             مستمراً تجديد می     

کوتاه يا      ريزهای     که موجب پيش     ويژه در خريدهای احتکاری               کننده هستند، و به      تعيين
آنچنانکه ماهيت       کنند، عيناً هم     شوند، تأثير می      مورد اين عناصر توليد می      درازمدت در

شکل  مدت سودبازانه وعمدی محصوالت، به  توليدشده درحبس دراز ياکوتاه کاالهای
  ـ سرماية بِالقوه، مؤثر هستند. کاال

کشاورز بايد تا درجة معينی سودباز نيز باشد ولذا برحسب شرايط زمان                      "بنابراين
  کند..." داری فروش محصوالت خود خويشتن در

  آن برخی دستورهای عمومی، پیِ در
فروشنده،     شخص  رود    می   شمار  مهمترازهمه به    محصول کردن آب برای که آنچه "اما

کافی    کس را که زيرکی و بخت(!) سرماية بنگاهی                   خود محصول و محل است. آن           
ها بسيار نازل       که قيمت   هنگامی  آوردة خود را،             دست  اند، اگر حاصل به        ارزانی داشته       

آنکه از سرماية         عکس  ولی به   هستند، طی يک سال بخواباند شايستة سرزنش نيست.                 
است خواهدکوشيد قيمت متوسط جاری           ويژه(!) ازروح سودبازی محروم  بنگاهی و به

فروشد.    اينکه فرصت يافت و هر وقت شد می            محض  آورد ولذا ناگزير به             دست  را به   
آورد،      بار نمی    سال بخوابانی تقريباً هيچگاه جز زيان چيزی به                  از يک    بيش اگر پشم را      

آنکه زيانی ازلحاظ ماهوی        توان سالی چند بی های روغنی را می که غلّه و دانه درحالی
که معموالً در      مورد آن قبيل محصوالتی  داشت. دراين آنها وارد شود نگاه و مرغوبی به
های روغنی،       ی وتنزّل بزرگ قرار دارند، مانند دانه          کوتاهی درمعرض ترقّ فاصلة زمانی
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تر از    کـه قيمت خيلی پائين      هائی   رازک و انگبار و امثال آنهـا، خواباندنشان در سال                           
کمترازهمه درفروششان تأخيرکرد               که بايد    های توليد قرار دارد حق است.آنچه                  قيمت 

هائی است و يا       لزم هزينه   آن چيزهائی هستندکه نگاهداريشان مانند دام پروارشده، مست 
جات وغيره. در برخی از    زمينی، ميوه که سريعاً فاسد توانند شد مانند سيب محصوالتی 

ترين حد متوسط قيمت خود را دارد           نواحی يک محصول در فصل معينی ازسال پائين
که در اوان        است  رسد. چنين    حدّ قيمت خود می        باالترين      عکس در موسم ديگر به    و به
 )٣( پاک    و  ) ٢( نوئل   تر از ايام ميان عيدهای             طورمتوسط پائين      گندم به     قيمت  ) ١( مارتن    سن

به    نواحی فقط در زمان معينی خوب                                 است.  از محصوالت در بعضی  برخی  عالوه 
روند، چنانکه مثالً فروش پشم در بازارهای پشم اين قبيل نواحی مشمول                          فروش می به

 مکان معامالت پشم در خارج ازاين بازارها معموالً                      شود. دراين نواحی ا         اين مورد می

  (Kirchhof, P. 302)مسدوداست وغيره." 
که   دهيم، يعنی هنگامی       که دومين نيمة زمان دوران را موردبررسی قرار می      آنگاه
تنها خود اين استحاله بنفسه مورد       گردد، نه سرماية بارآور تبديل میعناصر  پول از نو به

فروش    که درآن محصول به       دوری بازاری که پول بنابر تنها زمانی گيرد، نه توجه قرارمی
سرماية   از هرچيز وسعت دامنة آن جزئی از    شود، بلکه نيز بيش رود درنظرگرفته می می

پول ـ سرمايه،     صورت پول، درحالت       کندکه بايد مستمراً به ريخته جلب توجه میپيش
  قرار داشته باشد.

که   کاالهائی     احتکار و سودبازی، وسعت دامنة خريد آن                  صرف نظر از هرگونه        

                                                
 )۱ (Saint-Martin  يا Martini يسان دين مسيح به ـ جشن ميالد يکی۱۱که  همين نام است از قد 

 شود. نوامبر هرسال برگزار می

 )۲ (Noël  ياWeihnachten شود. دسامبر (زمستان) گرفته می ۲۵که در  ـ جشن ميالد مسيح  

)۳ (Pâques  ياOstern که دراوايل  مصر، وجشنی آنها از مناسبت يادبود خروج به ـ عيد فصح يهوديان
  شود. عنوان رستاخيز عيسی مسيح برپا می وسيلة پيروان دين مسيح به بهار هرسال به
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های تجديد اين ذخيره          بارآور حاضر باشند منوط به تاريخ              مثابه ذخيرة       به  بايد مستمراً    
که باز به شرايط بازار بستگی دارند و بنابراين                  است واحوالی اوضاع است ولذا وابسته به

گاه بايد مبالغ بزرگی پول            گاه   ابراين   برای موادگوناگون خام وغيره مختلف هستند. بن                    
گردد ولی        سرعت ياکُندی بازمی         ريزگردد. بنا بر واگرد سرمايه، پول به                      يکجا پيش  

مستمراً در فواصل       کند. همچنين بهری ازآن            وار بازگشت می        هرحال همواره لَخت         به 
قسمت  گردد. ولی        دستمزد مبدل می      که به   آن قسمتی    شود، يعنی    کوتاه خرج می       زمانی   

 مثابه   درازی به        است برای مدت  گردد الزم که بايد به مواد خام وغيره بدل ديگری ازآن
بنابراين     ها، انباشته شود.        منظور خريدها و خواه برای پرداخت                   ذخيره ـ مايه، خواه به           

که در درون        ای   پول ـ سرمايه وجود دارد اگرچه وسعت دامنه                قسمت مزبور در شکل 
   کند.  هستی دارد خود تغيير می آن تحت اين عنوان

واحوال ديگری، خواه از روند توليد                      آينده خواهيم ديد چگونه اوضاع               در فصل   
-پيش سرماية   گرفته باشند اين موجودبودن قسمت معينی از      دوران سرچشمهيا از روند 

 که  ای را تذکّر دهيم          طورکلّی نکته     سازند. ولی به       صورت پول واجب می          ريخته را به     
سرماية     که بخشی از     است  کردنش دارند وآن اين     گرايش زيادی به فراموش اقتصاديون

ـ سرمايه را      کاال  سرماية بارآور و  پول ـ سرمايه، تنها دائماً سه شکل  ضرور يک بنگاه نه
های مختلفة همين سرمايه هم پيوسته درکنار يکديگر                 پيمايد بلکه قسمت     وار می  نوبت

ها دائماً متغير است. درست           ند، با اينکه مقدار نسبیِ اين قسمت           اين اَشکال را دارا هست
صورت پول ـ سرمايه وجود دارد مورد فراموشیِ اقتصاديون        که پيوسته به همين قسمتی

ويژه اين نکته برای درک اقتصاد بورژوائی بسيار الزم ولذا در عمل                              است، با اينکه به
  نيز ضرورت آن محسوس است.
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  مفصل پانزده

  

  تأثيرِ زمان واگَرد  در مقدار 

  ريخته سرماية پيش
  

  
آن خواهد آمد از تأثيرِ زمان واگرد در                      که در پِیِ     در اين فصل و فصل شانزدهم     

  گفت.  باروریِ سرمايه سخن خواهيم
هفته است.    ۹ميزان     ای به    کار ـ دوره       که مثالً محصول     ای را بگيريم       ـ سرمايه    کاال  

سرماية استوار افزوده  که درنتيجة فرسايش متوسط  رزشی محصولفعالً هم ازآن جزِء ا
پوشيم و   که طیِّ روند توليد ضميمة آن شده است چشم می         ارزشی اضافهشده و هم از 

سرمايةگَردانی خواهد بودکه برای توليد آن    سان ارزش اين محصول برابر ارزش بدين
که برای توليد آن          ئی است   وکمکی  مواد خام      ريز شده، يعنی برابر با دستمزد و               پيش 

  ای   گونه   ليرةاسترلينگ باشد به    ۹۰۰که اين ارزش برابر کنيم فرض است. گرديده مصرف
که     بنابراين زمان توليد اَدواری                گردد.        ليرة استرلينگ بالـغ       ۱۰۰که مخارج هفتگی به       

ه فرض شود اين      هفته است. اعم از اينک           ۹کار ـ دوره انطباق يافته بالغ بر                  در اينجا با     
کار ـ دورة        کار ـ دوره مربوط به ساخت يک محصول متصل است و چه عبارت از                         

شرط  کند، به    مطلب نمی   سازد، تفاوتی دراصل          که فراوردة منفصلی را می      متصلی است
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کار برده باشد.        هفته  ۹  شود  بازار تحويل می        که يکجا به    منفصلی  آنکه مقدار محصول        
کشد.   هفته طول می    ۱۲است. پس مجموع دورة واگرد   هفته۳ انکه زمان دور کنيم فرض

اينک    است، ولی      گرديده     ـ سرمايه تبديل      کاال ريخته به سرماية بارآور پيشهفته ۹از پس
تواند     روند جديد توليد فقط می           بنابراين      دوران ـ دوره توقّف نمايد.               بايد سه هفته در      

بايستی توليد، برای سه هفته يا           اينصورت میگردد و در هفته از نو شروع ۱۳در انقضاِء 
کند   مورد تفاوتی نمی        چهارم مجموع دورة واگرد متوقّف بماند. باز دراين          برابر با يک

طور متوسط برای فروش محصول الزم                که به   جهت  اگر فرض شودکه اين مدت ازآن        
شده  وخته  کاالی فر     های پرداخت       کشد يا اينکه دوریِ بازار و يا مهلت                 است طول می    

قرار توليد، هر سه ماه يک بار برای سه هفته ولذا طی        اند. پس بدين کرده آن را تحميل
4هفته = سه ماه =    ۱۲=  ۴*  ۳يک سال 

بنابراين برای       واگرد ساليانه، متوقّف است.             1
  کان وجود دارد.هفته در همان مقياس انجام شود فقط دو ام به  آنکه توليد مداوماً هفته

افی باشد   ک  ليرة استرلينگ      ۹۰۰که   ای   گونه   يا بايد مقياس توليدکوچکترگردد، به           
کار ـ دوره وچه ضمن زمان دوران نخستين واگرد،           کاررا، چه دراَثنای آنکه بتوان برای

واگرد ـ دورة ديگری    کار ـ دورة دوم ولذا داشت. پس با دهمين هفته، در جريان نگاه
شود، زيرا دورة واگرد               ازآنکه نخستين دورة واگرد پايان يافته باشد، باز می                          نيز پيش  

هفته   ۱۲ليرة استرلينگ به        ۹۰۰است. هرگاه       ای   هفته  ۹ای وکار ـ دوره            دوازده هفته       
چنين   که اين    ليرة استرلينگ در هفته. نخست روشن است                ۷۵شود   گردد، می       تقسيم 

سرماية استوار است و درنتيجه             در حجم    ساختن مقياس بنگاه مستلزم تغيير           کوچک   
آيدکه اصالً      سؤال پيش می     گذاری مؤسسه را در بر دارد. ثانياً اين    سرمايهعمومیِ  تقليل

گسترش توليد در       پذير باشد، زيرا برحسب           تواند انجام        ساختنی می   کوچک     آيا چنين   
تر   شودکه پائين     گذاری برقرار می    حداقلّ متداولی برای سرمايه های مختلف، يک رشته

وکار منفردی توانائیِ رقابت را نخواهد داشت. اين حداقلّ متداول نيز           کسب ازآن هيچ
درميان     نيست. ولی     کند ولذا مقدارثابتی          داری دائماً نمو می سرمايهتوليدخود باگسترش 
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  که پيوسته درحال       که در هر مورد معلوم است و حداکثر متداولی                   اين حداقلّ متداولی
گذاری      که سرمايه    ای   کند ـ ميانه    ترش است، درجات ميانة بسياری وجود پيدا می                    گس 

بنابراين در درون مرزهای اين ميانه،                      سازد.    های بسيارگوناگون ممکن می     را به مقياس
حداقلّ متداول       هرحال مرز آن خود همان              سازی وقوع يابد ولی به            تواندکوچک      می 

آکندگیِ بازارهـا،            آيـد از قبيل      توليد پيش می    که موانعی در سر راه            است ـ هنگامی   
ريزیِ عادی درمورد سرمايةگَردان، با حفظ سرماية                           مواد خام وغيره، سرمايه            گرانیِ    

کار، ازجمله مثالً کار           وسيلة کاهش زمان       يابد و اين تقليل به        استوار موجود، تقليل می      
ر پاية سرماية استوار مشخّص،         هنگام رونق، ب        که به   گيرد. همچنان      روزه، انجام می          نيمه 

کار و خواه از طريق            گسترشِ غيرعادیِ سرماية گَردان، خواه از راه درازکردن زمان                                 
که از پيش خود را در برابر چنين                 هائی   پيوندد. در بنگاه  وقوع می کار، به تشديد آهنگ

شود و يا آنکـه       یکه در باال ذکر شد استفاده م             هائی   اند، يا از راه           کرده    آماده     نَوساناتی   
-ذخيره، مانند لوکوموتيف         استوار کارگر، سرماية زيادتری تعداد کارگماشتن وسيلة به به

که ما شرايط      اندازند. ولی دراين مقام              کار می آهن وغيره، را به های ذخيره درمورد راه
  تند.ايم، اين قبيل نَوسانات غيرعادی برون از بررسیِ ما هس عادی را مفروض قرار داده

  

تری   زمان طوالنی       سرمايةگَردان به  يابد مخارج همان آنکه توليد ادامه بنابراين برای
شود. لذا در هر واحد            ساعت منقسم می    ۱۲ساعت به    ۹جای    گردد، يعنی به  تقسيم می

سان جزِءگَردان سرماية           افتد. بدين     کار می ای به يافته معينی اززمان، سرمايةبارآور تقليل
کلّ    است. مبلغ     کوچکتر شده    چهام      اندازة يک       تقليل يافته يا به       ۷۵به   ۱۰۰از   بارآور      

ای وارد درعمل بود عبارت                هفته  ۹کار ـ دورة       که طیِّ    سرماية بارآوری          يافتگی   تقليل 

4ليرة استرلينگ يا       ۲۲۵=    ۲۵*    ۹از  
ليرة استرلينگ است. ولی نسبت ميان            ۹۰۰از    1

12دوران و زمان واگرد نيز ن زما

3  =4
شود: اگر بنا بر        است. بنابراين چنين نتيجه می      1

کاالـ سرمايه مبدل شده،         که به   توليد، دراَثنای زمان دوران سرماية بارآوری    باشدکه اين
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سرمايةگَردان   يابد ونيز  فته ادامهه به زمان باآن پيوسته هفته عکس هم متوقّف نگردد و به
راه     کار توليدی از    اين مقصود جزکاهش ای دراختيار نباشد، آنگاه برای رسيدن به ويژه

نيست.    است چارةديگری        که وارد درعمل    جزِءگردان سرماية بارآوری ساختن کوچک
  به  رديده    آزادگ       دوران       توليد در زمان          سان برای     که بدين    نسبت جزِء سرماية گَردانی          
به دورة واگرد است. ولی                 دوران    ريخته، مانند نسبت زمان مجموع سرمايةگَردان پيش

ئی صادق    های توليدی      ايم اين حکم فقط درمورد رشته               چنانکه سابقاً نيز متذکّر شده        
گيرد، يعنی      هفتة ديگر با همان مقياس انجام می         که درآنها روندکار ازاين هفته به است
های   کارـ دوره      گذاری برحسب کشاورزی مبلغ سرمايه برخالف که جه درآنجاهائیبِالنتي

  کند. مختلف تغيير نمی
به       نع هرگونه        کنيم  عکس فرض    ولی حاال  سازیِ   کوچک     که سرِشت صنعت ما
شود.   ريز می    طور هفتگی پيش     سرمايةگَردانی باشدکه به          هر تقليل    توليد ولذا نيز مانع         

خواهد بود، يعنی          توليد فقط از راه سرمايةگَردان اضافی ميسر   صورت پيوستگیِ  دراين
دورة واگرد را           که   ای   هفته  ۱۲ليرة استرلينگ. در اَثنای              ۳۰۰گفته   درمورد مثال پيش        

ليره ربع آن است         ۳۰۰که   ريزشده    پيش ليرة استرلينگ       ۱۲۰۰درپِی    دهد پِی    تشکيل می
ارزش ـ     ای    هفته  ۹پس ازکار ـ دورة          است.     هفته  ۱۲چهارم  هم يک  هفته ۳همچنانکه 

ـ سرمايه درآمده است.            کاال     صورت   ای از شکل سرماية بارآور، به               ليره   ۹۰۰سرماية   
تواند با همان سرمايه تجديدگردد. طی سه                  کار ـ دورة آن پايان يافته است، ولی نمی                 

کند،   می  ايه عمل  کاالـ سرم    مثابه   به دارد و      دوران منزل   درمحيط  که سرماية مزبور ای هفته
وجود نداشته است. در اينجا            گوئی اصالً     که  است  در رابطه با روند توليد عيناً درحالتی      

دار    که سرمايـه      از هرگـونه شرايط اعتباری چشم پوشيده شده ولذا فرض شده است                         
ريخته بابت نخستين       پيش سرماية   که   کند. ولی درحينی         فقط با سرماية خود عمل می         

دوران متوقّف است، سرماية             در روند        هفته   ، پس از طی روند توليد، سه            کار ـ دوره       
به     کار می     که  ای است     ليره   ۳۰۰شدة  اضافه   توليدگسيخته        نَحوی   کند،  پيوستگیِ  که 
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  شود. نمی
  

  در اينجا بايد مطالب زيرين را متذکّر شويم:
  

هفته پايان يافته است           ۹ای، پس از        ليره   ۹۰۰ريختة پيشکار ـ دورة سرماية اوالً: 
کار ـ دورة       ولی  کند. نمی سيزدهم، برگشت هفتة آغاز هفته، يعنی سه از و پيش

شود. درست از اين راه      ای باز می ليره ۳۰۰سرماية اضافی ای بالفاصله با  تازه
  گرديده است. که پيوستگیِ توليد تأمين است

  
کارـ    که در پايان نخستين        ای   ای و نقش سرمايه       ليره   ۹۰۰ثانياً: نقش سرماية بدوی   

کار ـ   آنکه دومين است يعنی ريخته شده ليره پيش ۳۰۰مبلغ  ای به هفته ۹دورة 
کند، درنخستين دورة واگرد  گسست باز می دوره را پس از پايان اولی بدون

که   باشند، درصورتی       توانند چنين      اند و يا الاقلّ می         يا کامالً از هم جدا شده         
  کنند. ن دومين دورة واگرد با يکديگر تالقی میعکس درجريا به

  
  طور ملموس تصويرکنيم: مسئله را به

 ای  ای: واگرد سرمايه       هفته۹کار ـ دورة  ای. نخستين هفته۱۲نخستين واگرد ـ دورة 
رسد. طیِّ سه     انجام می     که در اين دوره ريخته شده است درآغـاز هفتـة سيزدهم به                         

ای را     هفته  ۹کار ـ دورة        افتد و دومين       کار می    ای به    ليره    ۴۰۰سرماية اضافی هفتة آخر، 
  گشايد. می

ليرة استرلينگ برگشته است         ۹۰۰هفته    دومين واگرد ـ دوره. درآغاز سيزدهمين   
کار ـ دورة ثانَوی          کند. ولی پيش از اين          ای را شروع       که واگرد تازه     و شايستة آن است

وسيلة   است. درآغاز سيزدهمين هفته به          افتهگشايش ي ليرة اضافی ۳۰۰با  هفته طی دهمين
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ليرة استرلينگ از شکل        ۴۰۰گرديده و       کار ـ دوره انجام           سوم  سرماية اضافی يک     اين   
اينکه فقط شش هفتة ديگر تا         صورت محصول درآمده است. نظر به               سرماية بارآور به     

3واگرد ـ دوره الزم است، تنها                  پايان دومين      
ای، يعنی      ليره   ۹۰۰سرماية برگشتة      از   2

ليرة بدوی      ۹۰۰کار ـ دوره واردگردند. از                    توانند در روند توليد دومين               ليره، می     ۶۰۰
ای درنخستين       ليره   ۳۰۰آزاد شده تا بتواند همان نقشی را که سرماية اضافی                       ليره    ۳۰۰

کار ـ دورة         رد،  کار ـ دوره داشت ايفا نمايد. در پايان شش هفتة دومين دورة واگ                                  
کار ـ دوره نهاده شده پس از سه                که دراين      ای   ليره   ۹۰۰سرماية ثانَوی تمام شده است. 

اَثنای     گردد. در       ای، بازمی       هفته   ۱۲هفته، يعنی در پايان هفتة نهم دومين واگرد ـ دورة           
ای آزاد شده وارد روند                  ليره    ۳۰۰کشد آن     زمان دوران آن طول می               که   ای   سه هفته 

ای در هفتمين هفتة        ليره   ۹۰۰سرماية   کار ـ دورة        گردد. با اين عمل، سومين            ليد می  تو 
  شود. واگرد ـ دوره يا در نوزدهمين هفتة سال، آغاز می

ليرة   ۹۰۰سومين واگرد ـ دوره. در پايان هفتة نُهم از دومين واگرد ـ دوره، از نو           
واگرد ـ     هفتة   هفتمين پيش يعنی در ـ دوره مدتی کار سومين گردد. ولی استرلينگ بازمی

کار ـ    سرگذاشته است. بنابراين اين      دورة گذشته آغاز شده و اينک شش هفته را پشت
ليرة استرلينگ در        ۹۰۰ليره از     ۳۰۰کشد. پس فقط      دوره فقط سه ماه ديگر طول می             

را پر     کار ـ دوره، اين واگرد ـ دوره            گردد. نُه هفتة ديگر چهارمين روند توليد وارد می
کارـ دوره       وپنجمين    دورة واگرد    سال چهارمين وهفتمين هفتة سان با سی کند و بدين می

  گردد. آغاز می
کار ـ دوره پنج هفته،       که کنيم ترکرده باشيم فرض می برای اينکه حساب را ساده

ای حساب     هفته  ۵۰هفته است. سال را        ۱۰زمان دوران پنج هفته ولذا واگرد ـ دوره                        
کار ـ    نمائيم. بنابراين       ليرة استرلينگ فرض می ۱۰۰گذاریِ هفتگی را  و سرمايه کنيم می

ليرة استرلينگ است و برای زمان دوران نيز                      ۵۰۰مبلغ  ئی به سرماية نقدی دوره مستلزم
صورت   کار وواگرد به      های صورت دوره است. دراين الزم سرمايةاضافیليرة ديگر  ۵۰۰
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  شوند: زيرين تصوير می
  

  خ بازگشتتاري
 سرمايه

ليرة  مبلغ به
 استرلينگ

  

  ها هفته
 

  

  ها کار ـ دوره
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 ها کار ـ دوره  ها مساویِ زمان دوران برابر با صفر باشد ولذا واگرد ـ دورهچنانچه 

اينکه   . نظربهدبودنها خواه کار ـ دورهواگردها برابر با صورت تعداد ساالنة درآنباشند، 

5کار ـ دوره پنج هفته است، تعـداد واگردها عبارت از                           
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و ارزش سرمايـة          ۱۰=    
که يک زمان دورانی             . در تابلوی فوق        بود    دنخواه     ۵۰۰۰=    ۱۰*    ۵۰۰شده =   واگرد    
ليرة استرلينگ      ۵۰۰۰هفته فرض شده است، همه ساله نيزکاالهائی به ارزش          ۵برابر با 

10گردد، ولی ازآن همواره                  توليد می   
ـ سرمايه     کاال   استرلينگ در شکل     ليرة    ۵۰۰=    1

 گردد. بنابراين در پايان سال، محصول دهمين                      هفته برمی    ۵قرار دارد و فقط پس از              
است     کرده    مين) فقط نيمی از زمان واگرد خود را طی                     ۵۰مين تا ۴۶کار ـ دوره (هفتة 

  افتد. زمان دوران آن به نخستين پنج هفتة سال نو میکه  درحالی
قرار: کار ـ دوره شش هفته، زمان دوران                    سومی را اختيارکنيم از ايناکنون مثال 
  ليرة استرلينگ. ۱۰۰ريزیِ هفتگی در روندکار  سه هفته، سرمايه

 مبلغ  ای به    ـ سرمايه    کاال   مين هفته. در پايان ششمين هفته   ۶ـ  ۱کار ـ دوره:  نخستين
  گردد. میکه درآخر هفتة نُهم بر ليرة استرلينگ موجود است ۶۰۰
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ليرةاسترلينگ       ۳۰۰هفته  نُهمين   تا   هفتمين   مين هفته. طی۱۲ِّ تا ۷ـ دوره: از کار دومين
که   ليرة استرلينگ      ۶۰۰هفته برگشت     نُهمين ريز شده است. پايان           سرماية اضافی پيش     

ريز شده است. بنابراين در پايان دوازدهمين    پيشيان دهمين هفته ليره درجر ۳۰۰ازآن 
ـ سرمايه موجود است و         کاال   صورت ليرة استرلينگ به ۶۰۰اضافة  رة نقد بهلي ۳۰۰ هفته

  کند. دوازدهم برگشت میدرآخر هفتة 
کار ـ دوره: از هفتة سيزدهم تا هفتة هجدهم. از سيزدهم تا پانزدهمين                                 سومين 

ليرة استرلينگ که       ۶۰۰گفته و سپس برگشت      ليرة استرلينگ پيش       ۳۰۰ريز    پيش هفته  
ريز شده است. در پايان  پيشليره درجريان شانزدهم تا هجدهمين هفته  ۳۰۰ ازآن مبلغ

که   ـ سرمايه موجود است        کاال    صورت   ليره به    ۶۰۰ليرة نقد و معادل         ۳۰۰هفتة هجدهم 
هفتة        اين مورد را ذيالً تحت شمارة                   گردد. (تصوير مفصّل           برمی   ۲۱درآخر   IIتر 

  کنيد.) مالحظه
کاال   ليرة استرلينگ     ۵۴۰۰=    ۹*    ۶۰۰هفته )    ۵۴ه ( =    کار ـ دور      ۹بنابراين طیِّ      
 ۶۰۰ليرة استرلينگ نقد و       ۳۰۰دار   کار ـ دوره، سرمايه  نهميندر پايان توليد شده است. 

  زمان دوران آنها هنوز نگذشته است.کاال دراختيار داردکه  ليرة استرلينگ
که ميان سرماية       م است  دو شودکه اوالً فقط درمثال مثال ديده می درمقايسة اين سه

ليرة استرلينگ است،       ۵۰۰که آن هم بالغ بر          IIو سرماية اضافی       Iای    ليره   ۵۰۰بدوی    
کنند و   که اين دو جزء سرمايه، جدا از هم حرکت می    ای گونه گيرد، به توالی انجام می

کار ـ     که  ايم   کرده   نَحوِکامالً استثنائی فرض که ما در اينجا به است سبب آن اين درواقع به
دهند. در      طور برابر نيمی از دورة واگرد را تشکيل می                      دوره و زمان دوران هر يک به       

فرض هر عدم تساوی ميان دو مرحلة واگرد ـ دوره، حرکت هر                              همة موارد ديگر، به         
  ديده  IIو  Iهای  کند، چنانکه در مثال دو سرمايه از دومين دورة واگرد با هم تالقی می

راکه دردومين      ای ترکيب شده سرمايه Iبا جزئی ازسرماية  IIية اضافی سرما شد. سپس
  ی انجام    برا     Iکه بقيـة سرماية      آورند، درحالی          وجود می     کند به   می  عمل   واگـرد       دورة    



     دومکاپيتال. جلد     ۳۸۲

  

 زمان دوران        که در اَثنای      ای سرمايهگردد. دراين مورد  آزاد می IIسرماية وظيفة بدوی 
برای انجام اين           IIصورت سرماية      که به   است همانی نيست    ـ سرمايه در فعاليت          کاال  

همان مقدار جزئی از           ريز شده است، ولی دارای همان ارزش است و به                         منظور پيش   
  دهد. ريخته را تشکيل میپيشسرماية کلّ 
کار   دورانی بی        زمان  است، دراَثنای ـ دوره فعاليت يافته کار  طی که ای سرمايهثانياً، 

هفتة زمان دوران را             ۵هفته فعاليت دارد و           ۵مدت    در مثال دوم سرمايه به           ماند.     می 
درظرف يک       Iکه طیِّ آن سرماية        خوابيده است. بنابراين دراين مورد مجموع زمانی                       

که سرماية اضافی       شود. برای اين زمان است         ماند به نيمی از سال بالغ می سال بيکار می
II         گفته، اين سرماية اضافی          ين جهت در همان مورد پيش          هم  شود و به    وارد ميدان می

که برای ادامة توليد             ئی  کار است. ولی سرماية اضافی            نوبة خود نيمی از سال بی           نيز به  
 های  زمان دوران فعاليت نمايد، ملزوم مقدارکلّ يا مجموع زمان        در اَثنای الزم است تا

ميان زمان دوران و زمان واگرد تعيين                     وسيلة نسبت    دوران ساليانه نيست، بلکه فقط به             
که همة واگردها تحت شرايط واحد                گردد. (البته دراينجا چنين فرض شده است                   می 

ليرة استرلينگ سرماية        ۵۰۰فقط   IIکه در مثال       همين جهت است    گيرند.) به      انجام می    
شود  طور ساده ازآنجا ناشی می            ليرة استرلينگ. اين امر به            ۲۵۰۰اضافی الزم است نه        

شود ولذا کامالً        واگرد می     ريختة بدوی وارد         پيشکه سرماية اضافی عيناً مانند سرماية 
  کند. وسيلة تعداد واگردهای خود جبران می عين اين سرمايه مقدارش را به

کار شد چه روی خواهد داد، در    توليد درازتر از زمان که اگر زمان سؤال ثالثاً، اين
های واگرد       هرحال مجموع دوره          ما تأثيری ندارد. به           نیِ کنو  واحوال مورد بحث          اوضاع   

 ئی  واگرد هيچگونه سرماية اضافی          شوند ولی از جهت درازای               بدين سبب درازتر می        
که   است  آيد. تنها هدف سرماية اضافی پرکردن فواصلی                    کار ـ دوره الزم نمی            برای   

ين سرماية اضافی تنها اين          آيد. بنابرا        وجود می     وسيلة زمان دوران در روندکار به                     به 
کند.   عهده داردکه توليد را در برابر اختالالت ناشی از زمان دوران حفظ                                    نقش را به    



           ۳۸۳کارل مارکس    

  

 

وسايل ديگری      گيرند بايد به       که در شرايط ويژة خود توليد سرچشمه می                  اختالالتی    
  شوند. گردندکه اکنون در بررسیِ ما وارد نمی جبران

کنند   گاه،کار می     به گاه هم سب سفارش،آنعکس مؤسساتی هستندکه فقط برح به
قبيل   درمورد اين       شود.    ها پيدا می   کار ـ دوره گسست درفواصل وبنابراين امکان پيدايش

ديگر، در اکثر         رود. از سوی         حد از بين می       مؤسسات ضرورت سرماية اضافی تا اين             
دارد. سال       کارهای موسمی نيز مرز معينی برای زمان برگشت وجود                       موارد مربوط به        

کار را با همان سرمايه از سرگرفت مگرآنکه دراين فاصله، زمان                             توان همان      بعد نمی  
زمان دوران     عکس  که به مزبور سررسيده باشد. ولی اين نيز ممکن است دوران سرماية

صورت چنانچه دراين ميان سرمايه               تر از فاصلة ميان دو دورة توليد باشد. دراين                 کوتاه
  ماند. کار نياُفتاده باشد، معطّل می هجای ديگری ب

 ۶۰۰ريز شده است، مثالً پيش کار ـ دوره که برای يک ای رابعاً، قسمتی از سرمايه
منظور تشکيل ذخيرة        ، برای تهية مواد خام وکمکی، به                 IIIليرة استرلينگ درحالت          

يگرآن   گردد و قسمت د       سرماية گَردان ثابت، مصرف می             کار ـ دوره بابت       مولّد برای
که   شود. ممکن است     منظور پرداخت خودکار، ريخته می                در سرماية گَردان متغير، به            

صورت ذخيرة مولّد         کار ـ دوره به  بخش نهاده در سرماية گَردان ثابت برای تمام مدت
کار ـ دوره انبار نشده باشد، ذغال را  وجود نداشته باشد، مثالً مواد خام برای همة مدت

که ما دراينجا باز از       کنند. با اين وجود ـ و ازآن جهت فته يک بار تهيهفقط در هردو ه
دردسترس      مولّد    ذخيرة     صورت   به  تاآنجاکه ازسرمايه جزء ـ اين يما پوشيده چشم اتاعتبار

ذخيرة بارآورگردد.         ها مبدل به نيازمندی کند تا بنابه حفظ خودرا نيست، بايد شکل پولیِ
شود  ريز می    سرمايةگَردان ثابت پيش         ارزش ـ شش هفته بابت که برای  ای مقدارسرمايه

عکس ـ قطع نظر از ذخيرة پولی برای مخارج                  دهد. به     تغييری در اصل اين مسئله نمی           
منظور مقابله با اختالالت         معنای خاصّ به غيرمترقّبه، يعنی صرف نظر از ذخيره ـ مايه به

شود.   رت هفتگی پرداخت می         صو احتمالی ـ دستمزد در فواصل نزديک و اغلب به                   
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تری   مدت طوالنی      دارکارگر را مجبور نسازدکه کار خود را  به                         بنابراين اگر سرمايه         
انجام دهـد، حتماً بايد سرمايـة الزم بـرای پرداخت                         ) ١( صورت پسادست     برای وی به      

هنگام برگشت سرمايه، ضروراست  نقد وجود داشته باشد. پس به شکل پول  دستمزد به
کار نگاهداشته شود، درحالی        منظور پرداخت صورت پول به ازآن همچنان به جزئی که 
  گردد. تواند به ذخيرة بارآور تبديل که جزِء ديگری ازآن می 

آنچه سرماية اضافی        شود. ولی     سرماية بدوی تقسيم می        کامالً مانند سرماية اضافی
نظر از مناسبات      سرمايه (صرف    اين     که  است  سازد اين     متمايز می    Iرا از سرماية بدوی           

کار ـ دورة ويژة خود آماده باشد، بايد در تمام مدت     آنکه بتواند هنگام  اعتباری) برای
ريز شده باشد. در اَثنای اين               ، که درآن وارد نيست، پيش  Iکار ـ دورة سرماية   نخستين

گرددکه برای        بديل سرمايةگَردان ثابتی ت    است سرماية مزبور، الاقلّ قسماً به زمان ممکن
آيد    اين شکل درمی      ريزگشته است. مسئلة اينکه تا چه ميزان به                دورة واگرد پيش      تمام 

که اين      ماند، تا آن لحظه برسد          صورت سرمايـة نقدی اضافی باقی می             يا چه مدت به     
های مشخّص صنعت     استحاله ضرورگردد، قسماً وابسته به شرايط ويژة توليد در رشته                        

واحوال محلّی و قسمت ديگر به نَوسانات قيمت مواد                     اوضاع   نوط به   است، قسمتی م    
سرماية اجتماعی را درنظرگيريم آنگاه همواره                     کلِّ   خام وغيره بستگی دارد. چنانچه              

کمابيش بزرگی از اين سرماية اضافی برای مدتی دراز در حالت سرماية نقدی                                  سهم
ريخته شود،     پيش   دستمزد  يستی برای     که با IIعکس، آن جزئی از سرماية  قرار دارد. به

سر  کوچکترکار به      های   که دوره      ميزانی    مرور و به      صورت تدريجی، به         همواره فقط به      
گردد. پس اين جزء از             کار مبدل می      نيروی     گيرد، به     رسند و پرداخت انجام می            می 

اآنکه   شکل پول ـ سرمايه وجود دارد، ت               کار ـ دوره، به            در تمام طول مدت         IIسرماية   
                                                

معنای   کار و به     معنای پرداخت مزد مدتی پس از انجام  ، واژة قديم فارسی بهپستادستيا  پسادست) ۱(
و  دستاران    عکس   معنای معاملة فوری و نقد نيز آمده است. به                  به  تدستادس  کاری درمقابل واژة              نسيه 

زدی است ستپيشادزدور پيش ازکارکردن داده  عبارت از مشود. که به م 
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  بارآورگردد. کار وارد عرصة عملِ سرماية شدن به نيروی در اثر مبدل
زمان توليد        به  Iسرماية     دوران      زمان تبديل برای اضافی،که سرمايةپس اين تداخل 

که ضرورتاً بايد طی آن          ريخته و بر طول مدتیپيشتنها بر مقدار سرماية  الزم است، نه
که آن جزء از        افزايد، بلکه دارای اين ويژگی است                   ريز شود می    پيش سرمايه   مجموع   
ای   پول ـ سرمايه     موجوداست ولذا درحالت  مثابه ذخيرةپولی ريخته را،که بهپيشسرماية 

  بخشد. و شکل پول ـ سرماية بِالقوه را داراست، افزايش می قرار دارد
ة نقدی ـ شکل ذخير شکل ذخيرة بارآور و چه به ريز به اين امر ـ چه درمورد پيش

که معلـول زمان         ای   که تجزية سرمايه به دو جزء يعنی تجزيه                يابد   آنگـاه نيز وقوع می        
کار ـ دوره وسرماية يدکی برای زمان            سرمايه را به: سرمايه برای نخستين است و دوران

آوردن      وسيلة پائين  گذاری بلکه به سرمايهکردن  کند، نه از راه بزرگ دوران  تقسيم می
سرمايه   گرفته باشد. نسبت به مقياس توليد، دراينجا حتّا جزئی از                         مقياس توليد انجام        

  کند. صورت نقدی حبس شده است بيشتر نمو می که به
که از راه اين تقسيم سرمايه به سرماية مولّد بدوی و سرماية اضافی                             نتيجة عامی   

کاراُفتادن مستمرِّ         و به  ها   کار ـ دوره       گسست  شود عبارت است از توالیِ بی             حاصل می  
  مثابه سرماية بارآور. ريزشده به سرماية پيشجزِء برابر مقداری از 

که مستمراً در روند توليد وارد                ای   مثال دوم را مورد بررسی قرار دهيم. سرمايه                      
هفته است    ۵کار ـ دوره برابر با               اينکه   شود. نظر به     ليرة استرلينگ بالغ می  ۵۰۰است به 

کند.   هفته (که برای يک سال فرض شده است) ده بار عمل می                 ۵۰ة مزبور طی سرماي
ليرة استرلينگ       ۵۰۰۰=     ۵۰۰*    ۱۰ارزش، محصول نيز به         نظر از اضافه بنابراين صرف

انقطاع در روند توليد             و بی   حوِ مستقيم نَ  که به   ای   شود. پس از نقطة نظرِ سرمايه           بالغ می   
نمايدکه     ليرة استرلينگ ـ چنين می        ۵۰۰مبلغ  ای به سرمايه کند ـ يعنی ارزش ـ  عمل می

کار ـ دوره انطباق پيدا            وبن ناپديد شده است. زمان واگرد با    زمان دوران از بيخ گوئی
  گردد. کند، زمان دوران با صفر برابر می می
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سيلة و  ای ازفعاليت بارآورش منظّماً به           ليره ۵۰۰فرض، سرماية اين هرگاه برخالف
که    که فقط آنگاه از نو امکان توليد بازيابد                  ای گونه ای باز بماند، به هفته ۵زمان دوران 

هفتة سال   ۵۰صورت طی     ای را ازسرگذرانده باشد، درآن          هفته ۱۰تمام واگرد ـ دورة 
 ۲۵ای ولذا جمعاً         هفته  ۵دورة توليد        ۵که ازآن       ای خواهيم داشت         واگرد ده هفته         ۵

ليرة استرلينگ خواهد بود.            ۲۵۰۰=    ۵۰۰*    ۵کلّی برابر      د با جمع محصول    هفته تولي   
هفته است. اگر       ۲۵که آن نيز جمعاً       ای خواهيم داشت        هفته  ۵زمان دوران          ۵بنابراين     

است   ای پنج بار درسال واگـرد داشته                  ليره   ۵۰۰که سرمايـة       گوئيم   در اين مورد می         
ها،   مدت نيمی از هرکدام از واگرد ـ دوره                    که طی    است صورت روشن و بديهیدرآن

مثابه سرماية بارآور فعاليت نداشته است و اگر                     وجه به    هيچ  ای به    ليره   ۵۰۰اين سرماية     
کنيم فقط نيمی از سال را وارد عمل بوده ولی درنيمة ديگر سال                             رفته حساب    سرهم 

  هيچ عملی نداشته است.
زمان دوران         ۵که برای مدت اين        است ای ليره ۵۰۰درمورد مثال ما سرماية اضافی

برد. ولی       ليرة استرلينگ باال می ۵۰۰۰ای را تا ليره ۲۵۰۰رو واگرد  شود و ازآن وارد می
گردد. اگر        به هزار ليرة استرلينگ بالغ می              ۵۰۰جای    ريخته نيز به     اکنون سرماية پيش      

واگرد خواهد         ۵واگرد      ۱۰جای    ولذا به     *   ۵کنيم نتيجه برابر با        تقسيم ۱۰۰را به  ۵۰۰۰
گويند سرماية      که می   زنند. ولی هنگامی        ای دست می     چنين محاسبه   بود. درواقع نيز به           

داران، زمان دوران         بار واگرد داشته است، در مغز پوک سرمايه ۵ای ساالنه  ليره ۱۰۰۰
گرد  سرمايه طی پنج وا       گوئی اين    شودکه رود وتصور مبهمی ايجاد می کلّی از ياد می به

 ۱۰۰۰سرماية  که گوئيم است. اگر ما می درپِی همواره در روند توليد وارد عمل بوده پِی
ای پنج بار واگـرد داشته است، هم زمان دوران و هم زمان توليد را درآن وارد                                            ليره  
ليرة استرلينگ حقيقتاً در روند توليد مستمراً فعال                  ۱۰۰۰دانيم، زيرا درواقع چنانچه  می
 ۱۰۰۰۰ليره به    ۵۰۰۰جای   محصول به بايستی ايم می کرده آنچه ما فرض بودآنگاه بنابه می

  ليرة استرلينگ در روند توليد ۱۰۰۰اينکه بتوان مستمراً  گرديد. ولی برای ليره بالغ می
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  رسد يک اشتباه چاپی دراينجا رخ داده باشد. (بازنويس) نظر می گونه آمده، که به کتاب عيناً بدين  متن در ٭

که اصوالً نزد آنان         شد. اقتصاديون       ريز می    ليره پيش    ۲۰۰۰بايست اصالً نيز      داشت می   
توان يافت، پيوسته اين نکتة اساسی را از                سم واگرد نمیهيچ چيز روشنی دربارة مکاني

گردد همواره فقط يک            دارندکه اگر قرار است توليد بدون وقفه انجام                         نظر دور می     
تواند عمالً در روند توليد وارد باشد. در اَثنائی                          که می   قسمت از سرماية صنعتی است      

همواره بايد در دورة              که قسمتی از سرمايه در دورة توليدی است قسمت ديگر آن                        
تواند     اين شرط قسمتی از سرمايه می          ديگرسخن، فقط به      دورانی قرار داشته باشد. يا به           

ـ سرمايه يا پول ـ        کاال   صورت   کندکه قسمت ديگر آن به          بارآور عمل         مثابه سرماية     به 
 کشيده شده باشد. هرگاه اين نکته از نظر دور                   معنای خاص بيرون         سرمايه از توليد به        

  بماند آنگاه اصالً اهميت و نقش پول ـ سرمايه از ديده افتاده است.
آنکه دو بخش دورة واگرد،                 که برحسب    اين بررسی بپردازيم           اکنون ما بايد به        

تر   ـ دوره درازتر ياکوتاه         کار دوران ـ دوره، بايکديگر برابر باشند، يا ـ دوره و کار يعنی
آيد و سپس ببينيم اين امر در         وجود می در واگرد بهاز دوران ـ دوره باشد، چه تفاوتی 

  کند. شکل پول ـ سرمايه چه تأثيری اعمال می حبس سرمايه به
ليرة    ۱۰۰ريز شود     هفته بايد پيش      که هر   ای   که در هرحال سرمايه         کنيم  فرض می   

-پيش  که ای هفته است ولذا در ازاِء هردورة واگرد، سرمايه ۹استرلينگ ودورة واگرد 

  ليره خواهد بود. ۹۰۰بالغ بر  شود میز ري 
  

I. ران ـ دوره استوکار ـ دوره برابر با د  
  

 معذلک بايد    است   و استثنائی      تصادفی     موردی      حالت درواقع فقط          اگرچه اين      
ترين و    ساده   که روابط به       کاررود، زيرا دراينجاست               بررسی به    مثابه نقطةحرکت برای     به

  دد.گر ترين شکل نمايان میملموس
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است وسرماية      ريزشده    پيش   کارـ دوره   نينخست برای آنکه يعنی Iدوسرمايه (سرماية 
کند) درحرکات خود متناوباً جانشين  عمل می Iکه طی دورة دوران سرماية  II اضافی 

استثنای دورة اول، هريک از   آنکه باهم تالقی نمايند. بنابراين به شوند بدون يکديگرمی
های   است. چنانکه در مثال        ريز شده واگرد ـ دورة ويژة خود پيش برایدو سرمايه فقط 

کار ـ دوره و دوران ـ               هفته باشد ولذا       ۹که دورة واگرد           کنيم  ذيل آمده است، فرض         
  آيد: دست می صورت نمودار زيرين به ونيم طول بکشند. دراين هفته ۴دوره هر يک 
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 اند. خورند ميان دو هالل قرار داده شده که به دومين سال واگرد برمی هائی ) هفته۱(
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کار ـ    شش  Iايم، سرماية       کرده    مثابه يک سال فرض       ما دراينجا به   که هفته ۵۱طیِّ 
کاال توليد      ليرة استرلينگ     ۲۷۰۰=    ۴۵۰*    ۶ميزان   دورة کامل را از سرگذرانده ولذا به

ليرة استرلينگ      ۲۲۵۰= ۴۵۰* ۵ميزان  ـ دورةکامل به کار پنجدر IIسرماية  است، و کرده
ونيم سال (ازميانة     يک هفته آخرين طیِّ IIرماية اين س  کاال توليد نموده است. عالوه بر

ليرة استرلينگ توليد نموده است. پس         ۱۵۰ويکمين هفته)، باز  پنجاهمين تا پايان پنجاه
ليرة استرلينگ. بنابراين درمورد          ۵۱۰۰از:   است هفته عبارت ۵۱مجموع محصول ضمن

، ظاهراً مجموع      شود  د میايجها ا کار ـ دوره  ارزش،که فقط دراَثنای توليد مستقيم اضافه
3ای بايستی پنج بار و          ليره   ۹۰۰سرماية  

3واگردکرده باشد (           2
ليرة    ۵۱۰۰=    ۹۰۰*    2۵

 Iشودکه سرماية      آنگاه ديده می چنانچه واگرد واقعی را درنظر بگيريم استرلينگ). ولی
3بار و  ۵

واگرد ـ دورة    هفته از  ۳مين هفته هنوز  ۵۱د نموده است، زيرا در پايانواگر 2
3ششم خود را بايد انجام دهد (

بار   II   ۵ليرة استرلينگ)، و سرماية        ۲۵۵۰=  ۴۵۰*  2۵

6و

م داده     واگرد ـ دورة ششم خود را انجا               و نيم از    واگرد داشته زيرا فقط يک هفته  1
که در سال آينده انجام             و نيم ديگر آن باقی است           است و بنابراين هنوز هفت هفته             

2پذيرد. پس چنين خواهيم داشت:          می

ليرة استرلينگ ولذا واگرد             ۲۳۲۵=    ۴۵۰*    1۵
  ليرة استرلينگ. ۴۸۷۴واقعی = 

کنيم.   ستقلّ ازيکديگر فرض   مثابه دو سرمايةکامالً م را به IIو  Iهای  اکنون سرمايه
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هردو در حرکات خودکامالً استقالل دارند. اين حرکات يکديگررا فقط ازاين جهت      
نشان مستقيماً جای يکديگر را می                      های   کنندکه دوره        تکميل می   گيرند.    کار و دورا

داران مختلف         کامالً مستقلّ و متعلّق به سرمايه          های   ممکن است آنها را مانند سرمايه            
  نمود. تلقّی

3پنج دورة کامل و           Iسرماية   
سرگذاشته    واگرد ـ دورة خود را پشت               ششمين  2

رسی   که برای سامان       ـ سرمايه قرار دارد           کاال   در شکل    است. در پايان سال، اين سرمايه   
تواند     حين اين مدت سرماية مزبور نمی              عادی آن هنوز سه هفتة ديگر الزم است. در                  

وکند يعنی درگردش است. از            ـ سرمايه عمل می      کاال    مثابه   ند توليد واردگردد، به        در ر
3 اش فقط بازپسين واگرد ـ دوره

صورت   توان بدين    است. اين وضع را می پيموده شده 2
3سرماية مزبور فقطکرد:  بيان

3دفعه واگرد داشته است يعنی تنها  2
آن   مجموع ارزش 2

واگرد خود      ليرة استرلينگ       ۴۵۰که وقتی  گوئيم يک واگردکامل انجام داده است. می
واگرد را در شش هفته          ليرة استرلينگ اين   ۳۰۰صورت هفته انجام دهد، درآن ۹را در 

تلف زمان   که ميان دوجزِء ذاتاً مخ   رساند. دراين شيوة بيان، روابط اُرگانيکی پايان می به
 سرماية  که    گفته  است. معنای دقيق اين           واگرد موجود است مورد توجه قرار نگرفته                    

3بار و ۵ميزان  واگردهائی به ای ليره ۴۵۰ريختة پيش
سرمايه    که اين    است  داشته فقط اين     2

3واگردکامل نموده و از ششمين واگرد خود فقط                        ۵
سرگذاشته است.     ا پشت  آن ر    2

3بار و     ۵واگردکرده  برابر با              سرماية  عکس اگر چنين بيان شودکه      به
-پيش   سرماية    2

3گفته =    بنابراين در مثال پيش          ريخته است و      
ليرة   ۲۵۵۰ليرة استرلينگ =        ۴۵۰*    2۵

وسيلة سرماية ديگری     اين سرمايه به خواهدبودکه اگر استرلينگ است، مطلب دقيق اين
بايست در روند         شدآنگاه درواقع بخشی ازآن می    نمی ليرةاسترلينگ تکميل ۴۵۰مبلغ  به

واگرد    گردد زمان        داشت. چنانچه الزم         روند دوران قرار می               ديگرش در      توليد وبخش  
وسيلة حجم    هرا جز ب     آن  توان واگردنموده بيان شود، هيچگاه نمی سرمايةحجم  وسيلة به
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گونة ديگری بيان داشت. اين               آماده) به       وسيلة حجم محصول ارزش موجود (درواقع به
روند توليد را        که بتواند از نو           ريخته در وضعی قرار ندارد               پيش   سرماية  که     واقعيت   

که توانائیِ توليد         است  گفته شود فقط جزئی از آن درحالتی               که  اين معناست    بگشايد به   
پيوسته در وضع توليد قرار داشته باشد بايد به دو جزء                    آنکه  يگرسخن براید دارد يا به

دوران برحسب          گرددکه يکی ازآنها پيوسته در دورة توليد و ديگری در دورة                        تقسيم
 که حجم سرماية    ها با يکديگر، قرار داشته باشد. اين همان قانونی است رابطة اين دوره

  کند. واگرد میبه نسبت ميان زمان دوران و زمان   بارآور پيوسته وارد درعمل را منوط
 II ايم ازسرماية        مثابه پايان سال پذيرفته   را ما دراينجا به آن مين هفته،که ۵۱درپايان

است.   ريزگرديده       پيش اند    که هنوزآماده نشده        هائی ليرةاسترلينگ درتوليد فراورده ۱۵۰
ابت ـ مواد خام وغيره ـ قرار دارد،      جزِء ديگری از اين سرمايه درشکل سرمايةگَردان ث

ردد.   گ  بارآور در روند توليد وارد عمل      سرماية  مثابه بهتواند  که باآن می شکلی يعنی در
مبلغی برابر با دستمزد بقية   ولی جزِء سومی ازآن در شکل پولی وجود داردکه الاقلّ به

شود. اگرچه اين جزء از            می کار ـ دوره (سه هفته) است اما در پايان هرهفته پرداخت         
بارآور     سرماية   سرمايه درآغاز سال نو، ولذا در شروع يک واگرد ـ دورة تازه، شکل                    

تواند در روند توليد واردگردد،        که باآن نمی صورت پول ـ سرمايه است ندارد، بلکه به
زنده،     کار   سرمايةگَردان متغير، يعنی نيروی             گشايش واگرد تازه،       هنگام با اين وجود به

کار درآغاز        شودکه درواقع نيروی می است. اين پديده ازآنجا ناشی روند توليد فعالدر 
گيرد ولی در پايان          شود و مورد استفاده قرار می              کار ـ دوره، مثالً هر هفته، خريده می   

کند. بنابراين         مثابه وسيلة پرداخت عمل می           گردد. پول دراينجا به              هفته پرداخت می       
که  صورت پول وجود دارد درحالی دار به بور ازسوئی هنوز در دست سرمايهسرماية مز

شود مدتی است      آن مبدل می      که سرماية مزبور به        کاالئی   کار يعنی ازسوی ديگر نيروی
ارزش ـ سرمايه در اينجا با جنبة               فعاليت پرداخته است ولذا همان                در روند توليد به         

  شود. گر می ای جِلوِه دوگانه
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  داشت: خواهيم ها را مورد توجه قرار دهيم،آنگاه چنين کار ـ دوره نچه ما فقطچنا
   ليرة استرلينگ  ۲۷۰۰=  ۴۵۰*  ۶ توليدکرده است              Iسرماية 

3توليدکرده است         IIسرماية 
  ليرة استرلينگ  ۲۴۰۰=  ۴۵۰*  1۵

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                   

3بنابراين جمعاً                          
  ليرة استرلينگ  ۵۱۰۰=  ۹۰۰*  2۵

  

3بار و   ۵سال  ای طی يک ليره ۹۰۰ريختة پيشپس مجموع سرماية
مثابه سرماية      به 2

ليرة استرلينگ      ۴۵۰ليره همواره در روندتوليد و    ۴۵۰آيا کرده است. اينکه  بارآور عمل
ونيم    ليرةاسترلينگ طی هرچهار هفته      ۹۰۰دارند وياديگر همواره در روند دورانی قرار 

دوران عمل         روند     ونيم متعاقب آن را در            که چهار هفته     روند توليد است درحالی             در  
  ارزش تفاوتی ندارد. کند، ازلحاظ توليد اضافه می

  ها را درنظرآوريم چنين خواهيم داشت: واگرد ـ دوره عکس حاال اگر به

I                                3سرماية    
   ليرة استرلينگ ۲۵۵۰=  ۴۵۰*  2۵

II                               6سرماية    
  ليرة استرلينگ ۲۳۲۵=  ۴۵۰*  1۵

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                

12ميزان  بنابراين مجموع سرمايه به
داشته     واگرد      ليرةاسترلينگ      ۴۸۷۵=    ۹۰۰  *   5۵

،  IIو   Iهای    که سرمايه    واگرد مجموع سرمايه، مساوی با جمع مبالغی است      است. زيرا 
  . IIو  Iهای  اند، تقسيم بر جمع سرمايه واگردکرده

  

داشتند،    يکديگر استقالل می   نسبت به II و I های که اگر سرمايه الزم به تذکّراست
ندکه درمحيط      داد  ئی را تشکيل می آنگاه فقط اجزاِء مستقلّ ومختلف سرماية اجتماعی

ريـز شده بودند. بنابراين چنانچه سرماية اجتماعی در درون اين                              پيش  توليدی واحدی  
که   ای   بود، آنگاه همان محاسبه           می  IIو    Iهای    مرکّب از سرمايه        تنها محيط توليدی     
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گرفت، دربارة واگرد سرماية         ی يک سرماية فردی انجام II و Iاکنون درمورد دو جزء 
کرد. ولی سرانجام تعداد واگردهای                   توليدی مزبور نيز صدق می           اجتماعی در محيط      

های   که درمحيط     است  ای   های واگردنموده    مجموع سرمايةاجتماعی برابر باجمع سرمايه
های توليدی      که درمحيط    هائی جمع سرمايه مختلفة توليدی قرار دارند، تقسيم بر حاصل

  اند.    ريز شده پيش
وکار خصوصی، اگر          ت: همچنانکه درمورد کسب          اين نکته باز شايان تذکّر اس           

شودکه آنها واگردهای            تر مورد مطالعـه قرارگيرند ديده می                  دقيق   IIو   Iهای    سرمايه  
و نيم ديرتر از آن          چهار هفته      IIساليانة متفاوتی دارند (چنانکه واگرد ـ دورة سرماية      

و نيم زودتر از سال           ار هفته  چه   Iشود ولذا واگـرد ساالنة سرماية        آغاز می  Iسرماية  
که درمحيط توليدی        های مختلفی    آنچنان نيز سرمايه   يابد) هم پايان می IIواگرد سرماية 

کنند ولذا     شروع می     متفاوتی کامالً های اند عمليات خودرا در زمان کار افتاده واحدی به
حساب متوسطی     رسانند. همان  پايان می های مختلفی ازسال به واگرد ساالنه را در زمان

است تا واگـرد       ايم دراين مورد نيز کافی               کار برده      به   IIو    Iهای    که ما دربارة سرمايه    
  نمايد. تحويل سال واگرد واحدی را به ساالنة اجزاِء مختلف و مستقلّ سرماية اجتماعی

  
  

II. ران ـ دوره است بزرگتر ازـ دوره  کارود  
  

آنکه متناوباً جای يکديگر را بگيرند با                 جای    ا به ه  واگرد ـ دوره        ها و    کار ـ دوره       
يابدکه در      رهائی وقوع می        حال در اين مورد يک سرمايه              کنند. درعين       هم تالقی می    

  حالت مورد بررسیِ ما تاکنون پيش نيامده بود.
آوردکه بعداً مانند            وجود نمی     وجه تغييری دراين واقعيت به              هيچ  ولی اين امر به       

جمع   ريخته، برابر با حاصل         پيش سرمايـة   های مجموع      کار ـ دوره         اد  پيش، اوالً تعد       
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ريخته باشد    پيش سرمايه، تقسيم بر مجموع سرماية          ارزش محصول ساالنة هر دو جزء           
واگردهای مجموع سرمايه، برابر با جمع هردو مبلغ واگردکرده، تقسيم                                و ثانياً تعداد       

اينجا نيز بايد هردو جزِء سرمايه را                 باشد. در     ريخته  پيش دو سرماية       جمع هر   بر حاصل  
کامالً مستقل از ديگری انجام             گوئی حرکات واگردی هر يک              که  چنان درنظرگيريم       

  گيرد. می
  ــــــــــــــــــــــــــ

ليرة استرلينگ در رونـدکار             ۱۰۰که هر هفته     کنيم  بنابراين باز چنين فرض می           
ليرة   ۶۰۰کشد ولذا هر بار         هفته طول می     ۶  کار ـ دوره         فرض،    شود. بنا به      ريز می  پيش

هفته ولذا واگرد ـ     دوران سه کند. دورة ريز ايجاب می ) پيش Iبرای سرماية  استرلينگ (
 ۳۰۰مبلغ  ئی به IIکه سرماية  کنيم هفته است. اکنون فرض می ۹دوره مانند حالت فوق 

وارد شده است. چنانچه            Iية  سرما ای    هفته  ليرة استرلينگ در اَثنای دوران ـ دورة سه                     
واگرد ساالنه       های مستقلّی درنظرگيريم، آنگاه نمودار                   همثابه سرماي     هردو سرمايه را به      

  شرح زيرين خواهد بود: به
  II ودارـنم

  ليرة استرلينگ I  ۶۰۰ سرماية
  ها دوران ـ دوره

 برحسب هفته

  ريز پيش
 استرلينگ ليرة به

  ها کار ـ دوره
 برحسب هفته

  ها دوره واگرد ـ
 برحسب هفته

  ۹ ـ ۷
  ۱۸ـ  ۱۶
  ۲۷ـ  ۲۵
  ۳۶ـ  ۳۴
  ۴۵ـ  ۴۳

 )۵۴ـ ۵۲(

600  

600  

600  

600  

600  

600 

1 � 6  

10  �15  

19 � 24  

28  �33  

37 � 42  

46 � 51 

.I         1  �9 

     .II  ۱۰  ۱۸ـ  
   .III  ۱۹  ۲۷ـ  

.IV    ۲۸  ۳۶ـ  
.V     ۳۷  ۴۵ـ  
.VI    ۴۶ ) ۵۴ـ ( 

  ای ليره ۳۰۰ة اضافی سرماي
  ها  واگرد ـ دوره  ها کار ـ دوره  ريز پيش  ها دوران ـ دوره
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 برحسب هفته برحسب هفته استرلينگ ليرة به برحسب هفته

10  �15  

19  �24  

28  �33  

37  �42  

46  �51 

300  

300  

300  

300  

300 

  ۱۹ ـ ۷  
  ۱۸ـ  ۱۶
  ۲۷ـ  ۲۵
  ۳۶ـ  ۳۴
 ۴۵ـ  ۴۳

.I        7  �15 

     .II  ۱۶  ۲۴ـ 

   .III  ۲۵  ۳۳ـ  
.IV    ۳۴  ۴۲ـ  
.V     ۴۳  ۵۱ـ 

گسيختگی برحسب مقياس واحد ادامه دارد.                هيچگونه درتمام سال روندتوليد بی
آنکه آنها را از يکديگر             مانند. ولی برای         جدای از يکديگر باقی می             IIو   Iدو سرماية     

و ازآن راه نيز تعداد    آنهارا ازهم بگسليم پيوستگیِ واقعیِ و جدا تصويرکنيم بايد تالقی
  داشت: واگردها را تغيير دهيم. بنا بر نمودار پيشين، واگرد چنين وضعی می

I 3سرماية       
  ليرة استرلينگ، واگرد نموده است. ۳۴۰۰=  ۶۰۰ * 2۵

  ليرة استرلينگ، واگرد نموده است. II  ۵ * ۳۰۰  =۱۵۰۰و سرماية      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

9لذا مجموع سرمايه 
  ليرة استرلينگ، واگرد داشته است. ۴۹۰۰=  ۹۰۰ * 4۵

های حقيقی توليد       ولی اين نتيجه درست نيست، زيرا چنانکه خواهيم ديـد دوره                     
کند، چه مقصود عمده از نمودار اين بودکه                      و دوران مطلقاً با نمودار باال تطبيق نمی                 

  از يکديگر جدا وانمود شوند.  IIو   Iهای  سرمايه
و   Iسرماية   ای جدا از        ه کار ـ دوره و دوران ـ دور                    وجه  هيچ به  IIرماية درواقع س

اينکه    هفته است. نظر به       ۳هفته و دوران ـ دوره               ۶کار ـ دوره         ويژة خويش ندارد.             
کار ـ    تواند قسمتی از يک         ليرة استرلينگ است، تنها می          ۳۰۰فقط برابر با        IIسرماية   

شود. در پايان شش هفته،           که در عمل واقع می          زی است  دوره را پرکند. اين آن چي                
شود و در پايان نُهمين          ليرة استرلينگ وارد دوران می                ۶۰۰ميزان     ارزش ـ محصولی به       

وارد عرصة        IIرو درآغاز هفتة هفتم سرماية              گردد. ازاين          صورت پول برمی        هفته به  
های هفتم تا نُهم رفع          فتهکار ـ دورة بعدی را برای ه                   های   شود و نيازمندی        عمل می  
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کار ـ دوره انجام شده            کند. ولی بنا به فرض ما در پايان نُهمين هفته فقط نيمی از                        می 
بنابراين درآغاز دهمين هفته سرماية                     اينک برگشته است        که هم   ای   ليره   ۶۰۰است. 

ه ريزی را ک        ليرة استرلينگ جای مبلغ پيش          ۳۰۰گيرد و همراه با          فعاليت را ازسر می        
کار ـ دوره انجام           سان دومين     کند و بدين     برای هفتة دهم تا دوازدهم الزم است پر می          

پايان پانزدهمين          در    است و دوران افتاده ای به ليره ۶۰۰ـ محصول  است. يک ارزش  شده
 را    IIسرماية   که مبلغ بدویِ       ليرة استرلينگ     ۳۰۰هفته برخواهدگشت. ولی درکنارآن                 

کار ـ دورة بعدی يعنی در             تواند در نخستين نيمة          آزادگرديده و می           دهد    تشکيل می  
گردد. پس از سررسيدن اين دوره باز                   های سيزدهم تا پانزدهم وارد عرصة عمل                 هفته 
کفايت    کار ـ دوره        يافتن   ليره تا پايان       ۳۰۰گردد، از اين مبلغ           ليرة استرلينگ برمی       ۶۰۰
  ماند. ـ دورة بعدی آزاد می کار  ليرة استرلينگ برای ۳۰۰کند و  می

  کند: صورت زيرين جريان پيدا می پس وضع به
.I   ۹واگرد ـ دوره: از هفتة يکم تا  
  ای درعمل است. ليره ۶۰۰مين هفته. سرماية  ۶تا  ۱. کار ـ دوره: از ۱   

ليرة استرلينگ      ۶۰۰مين هفته. در پايان هفتة نُهم            ۹تا   ۷. دوران ـ دوره: از                ۱
  گردد. برمی

.II   مين هفته۱۵تا  ۷واگرد ـ دوره: از  
  مين هفته.۱۲تا  ۷کار ـ دوره: از  . ۲    

کار افتاده است. پايان             ليره به    ۳۰۰مبلغ   به  IIمين هفته. سرماية      ۹تا   ۷نيمة اول: از        
  ).Iگردد (ازسرماية  صورت پول برمی ليرة استرلينگ به ۶۰۰نُهمين هفته 

ليرة ديگر      ۳۰۰وارد عمل و       Iليره از سرماية    ۳۰۰ته. مين هف۱۲تا  ۱۰نيمة دوم: از 
  دراختيار باقی مانده است.

ليرة   ۶۰۰مين هفته. در پايان پانزدهمين هفتـه               ۱۵تـا   ۱۳. دوران ـ دوره: از               ۲   
  ).IIو نيمی از سرماية  Iگردد (مرکّب از نيمی از سرماية  استرلينگ به پول برمی
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.III    مين هفته ۲۱ تا ۱۳واگرد ـ دوره: از  
  مين هفته.۱۸تا  ۱۳کار ـ دوره: از  . ۳     

شود.   ليرة آزادمانده وارد عرصة عمل می                  ۳۰۰مين هفته. و    ۱۵تا   ۱۳نيمة اول: از        
  گردد. ليرة استرلينگ به پول نقد برمی ۶۰۰در پايان هفتة پانزدهم 

شود  ار می  ليره واردک        ۳۰۰ليرة برگشتی      ۶۰۰مين هفته. از      ۱۸تا   ۱۶نيمة دوم: از     
  ماند. ليرة ديگر از نو آزاد می ۳۰۰و 

ليرة استرلينگ      ۶۰۰مين هفته. که درآخرآن باز               ۲۱تا   ۹ـ دوران ـ دوره: از               ۳
طور   ديگر به    IIو    Iليرة استرلينگ سرماية        ۶۰۰گردد. دراين          صورت پول نقد برمی        به 

  اند. ناپذيری درهم ادغام شده تشخيص
  

مين هفته هشت واگرد ـ دورةکامل         ۵۱ای تا پايان يرهل ۶۰۰سان يک سرماية  بدين
قرار: (      کرده است بدين     را طی:I    مين هفته،    ۹تا   ۱از:II    مين هفته،    ۱۵تا   ۷از :III   ۱۳از 

مين  ۳۹تا   ۳۱از   VI:مين هفته، ۳۳تا  ۲۵از  V:مين هفته، ۲۷تا  ۱۹از  IV:مين هفته، ۲۱تا 
مين  ۴۹اينکه  مين هفته). ولی نظر به ۵۱تا  ۴۳از  VIII:مين هفته، ۴۵تا  ۳۷از  VII:هفته، 

که طیِّ اين دوران ـ          است کنند الزم دوران تصادف می مين هفته با هشتمين دورة ۵۱تا 
توليد قطع نشود.       گردد تاجريان        ليرة استرلينگ سرماية آزادمانده وارد عمل  ۳۰۰دوره، 

ليرة استرلينگ      ۶۰۰يابد:     می  نَحوِ زيرين  نمايش        اين سبب در پايان سال واگرد به                به 
ليرة استرلينگ.      ۴۸۰۰کند   اند، بنابراين می انجام رسانده دورپيمائیِ خود را هشت بار به

شود، ولی نظر به        مين) نيز اضافه می       ۵۱تا   ۴۹هفتة اخير سال (از        ۳برای مبلغ محصول     
 ها  ع واگرد     ای خود را انجام داده است درمجمو  هفته ۹سوم دورپيمائی  اينکه فقط يک 

آيد. پس هرچند        حساب می    ليرة استرلينگ، به       ۱۰۰سوم مبلغ خود، يعنی تنها برابر يک
=    ۵۱محصول ساالنه       واگردنموده فقط             ليرة استرلينگ است، سرماية           ۵۱۰۰هفته 

-پيش ليرة استرلينگ است. بنابراين مجموع سرماية                 ۴۹۰۰=    ۱۰۰+    ۴۸۰۰عبارت از    
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9بار و ۵ای  ليره ۹۰۰ريختة 
  است. Iکمتر از مبلغ حالت  بار واگشته ولذا کمی4

3کار =     که زمان   است درمثال فوق چنين فرض شده
3، زمان دوران =           2

واگرد ـ       1
زمان دوران است. اکنون اين سؤال                   ای از      کار مضروب ساده         دوره است ولذا زمان            

آيد آيا باز آنچه فوقاً دربارة                   شودکه اگر وضع ديگری غير از اين پيش                  یمطرح م   
آزادشدن مقداری سرمايه مورد تشخيص قرارگرفت در حالت ديگر هم امکان وقوع                   

  دارد يانه؟
ريخت هفتگیِ     هفته، پيش    ۴هفته، زمان دوران را =                 ۵کار ـ دوره را =              اکنون   
  م.ليرة استرلينگ بگيري ۱۰۰سرمايه را = 

.I   مين هفته۹تا  ۱واگرد ـ دوره: از 

  مين هفته. ۵تا  ۱. کار ـ دوره: از ۱   
ليرة استرلينگ به       ۵۰۰مين هفته. در پايان هفتة نُهم           ۹تا   ۶. دوران ـ دوره: از     ۱

  گردد. پول نقد برمی
.II   مين هفته۱۴تا  ۶واگرد ـ دوره: از  
  مين هفته.۱۰تا  ۶کار ـ دوره: از  . ۲    

کار افتاده است.         ليرةاسترلينگ به     II  =۴۰۰مين هفته. سرماية ۹تا  ۶يکم: از بخش
 گردد. صورت پول نقد برمی ليرة استرلينگ به I =۵۰۰پايان هفتة نُهم سرماية 

ليرة استرلينگ وارد      ۱۰۰ليرة استرلينگ برگشته  ۵۰۰بخش دوم: دهمين هفته. از 
  ماند. آزاد می کار ـ دورة آتی ترلينگ برایليرة اس ۴۰۰گردد. بقيه يعنی  عرصة کار می

ليرةاسترلينگ      ۵۰۰مين هفته. درپايان هفتة چهاردهم  ۱۴تا  ۱۱. دوران ـ دوره: از۲
  گردد. به پول برمی

الذکر     ليرة آزادشدة فوق          ۴۰۰مين هفته) آن      ۱۴تا   ۱۱تا پايان هفتة چهاردهم (از             
آن پيوست     ليرة برگشته به        ۵۰۰ليرة استرلينگ نيز از          ۱۰۰وارد عرصة عمل است.          
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ای   گونه   کند، به    مين هفته) را جبران        ۱۵تا  ۱۱کار ـ دوره (از شود تا نيازمندی سومين می
  گردد. همين پديده در هر            کار ـ دورة چهارم آزاد می          ليرة استرلينگ برای ۴۰۰که باز  

که   ر است ليرة استرلينگ حاض       ۴۰۰ها   کار ـ دوره         شود. درآغاز        کار ـ دوره تکرار می    
صورت   ليرة استرلينگ به      ۴۰۰کند. در پايان هفتة چهارم              کفايت می    برای چهار هفته      

آخرين هفته ضروراست،         ليرة استرلينگ برای        ۱۰۰گردد،که ازآن فقط          پول نقد برمی
  ماند. کار ـ دورة بعدی آزاد می مانده برای ليرة استرلينگ باقی ۴۰۰

  
ليرة    I  ۷۰۰ای را در نظـرگيريم با سرمايـة                هفته  ۷کار ـ دورة           باز بيائيم و يک       

  ليرة استرلينگ. II ۲۰۰سرماية ای با  زمان دوران دو هفتهاسترلينگ، و يک 
که نخستين    کشد  مورد نخستين واگرد ـ دوره از هفتة يکم تا نُهم طول می                        دراين

يابد و    یليرة استرلينگ ادامه م           ۷۰۰ريز    کار ـ دورة آن از هفتة يکم تا هفتم با پيش                  
ليرة   ۷۰۰در پايان هفتة نُهم         دوران ـ دورة آن از هفتة هشتم تا نُهم است.                        نخستين  

  گردد. صورت پول نقد برمی استرلينگ به
مين هفته است وکار ـ دورة دوم را، که از هشتم                      ۱۶تا   ۸دومين واگرد ـ دوره از 

يازمندیِ هشتمين و نُهمين       گيرد. در اينجا ن          تا چهاردهمين هفته دوام دارد، در بر می                     
ليرة استرلينگ مذکور        ۷۰۰شود. در پايان نُهمين هفته           رفع می    IIوسيلة سرماية  هفته به

ليرة استرلينگ      ۵۰۰مين هفته)  ۱۴تا  ۱۰گردد،که ازآن مبلغ تا آخرکار ـ دوره (از برمی
ماند.    اقی می  کار ـ دورة بعدی ب            ليرة استرلينگ برای        ۲۰۰گيرد.     مورد استفاده قرار می          

هفتة شانزدهم      کشد. درپايان   هفته طول می دوران از پانزدهم تا شانزدهمين دومين دورة
کار ـ دوره همين پديده تکرار               گردد. از اين پس درهر              ليرة استرلينگ برمی       ۷۰۰از نو   

 کار ـ دورةگذشته         که در پايان       ای  ليره ۲۰۰وسيلة ای دو هفتة اول به شود. نياز سرمايه می
کار ـ      گردد. ولی      ليره برمی ۷۰۰شود. آخرهفتة دوم دراختيار قرارگرفته بود برطرف می

ليرة استرلينگ دارد ولذا  ۵۰۰که تنها نياز به  نَحوی هفته است به ۵دوره فقط عبارت از 
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  ماند. کار ـ دورة بعدی باقی می   ليرة استرلينگ برای ۲۰۰همواره 
  

شودکه درحاالت مورد بررسیِ ما که                  نتيجه می  گفته شد چنين    بنابراين ازآنچه         
پايان هر يک       هرصورت در       گرفته شده است، در        کار ـ دوره درازتر از دوران ـ دوره        

که   است  IIسرماية   ماند و مقدار آن برابر با               ای آزاد می        پول ـ سرمايه     ها  کار ـ دوره       از  
 IIايم سرمايـة      آورده      که ما   ای   ريـز شده است. در سه نمونه           دوران پيش        جهت دورة     

ليرة استرلينگ و سومی=        ۴۰۰ليرة استرلينگ، دومی=      ۳۰۰ترتيب چنين بود: اولی =  به
همان ترتيب بالغ        کار ـ دوره به         ليرة استرلينگ. بنابراين سرماية آزادمانده در پايان        ۲۰۰

  گرديده است. ليرة استرلينگ ۲۰۰و ۴۰۰، ۳۰۰بر 
  

III. ران ـ دوره است کوچکتر ازـ دوره  کارود  
  

کار ـ       هفتة آن    ۳که   گيريم   ای را در نظر می    هفته ۹ما بدواً باز يک واگرد ـ دورة 
 تحت اختيار قرار دارد. دورة                 Iليرة استرلينگ از سرماية          ۳۰۰دوره است و برای آن             

 ليرة  ۶۰۰مبلغ   هفته يک سرماية اضافی به        ۶کنيم.  برای اين   هفته فرض می ۶دوران را 
که   کنيم  ای تقسيم    ليره   ۳۰۰توانيم آن را به دو سرماية           استرلينگ الزم است، که باز می

ای   ليره   ۳۰۰سان سه سرماية     رساند. بدين      انجام می     کار ـ دوره را به       هرکدام ازآنها يک
ليرة   ۶۰۰که   ليرة آن درتوليدگذاشته شده درحالی                 ۳۰۰که همواره       آوريم     دست می  به

  ست.استرلينگ درگردش ا
  

  III ودارـنم

    I سرماية
  ها دوران ـ دوره

 برحسب هفته

  ها کار ـ دوره
 برحسب هفته

  ها واگرد ـ دوره
 برحسب هفته
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بازتاب دقيقی از حالت اول است منتها با            که آوريم دست می دراينجا تصويری به
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شوند. تالقی      جای دو سرمايه، سه سرمايه جانشين يکديگر می                که اکنون به    اين تفاوت
توان تا پايان سال جدا از             دهد. هرکدام ازآنها را می          ها رخ نمی و يا اندرآميزیِ سرمايه

ـ دوره آزاد       کار ای درپايان يک اول، هيچ سرمايه نمود. بنابراين عيناً مانند حالت هم پِی
م تماماً   کار رفته است، درآخر هفتة نُه              گردد. در پايان هفتة سوم تمام سرمايه به                   نمی 

گيرد. همچنين است درمورد           گردد و درآغاز هفتة دهم باز فعاليت را از سر می                        برمی  
  کند. آمدهای منظّم وکامل، هر رهائیِ سرمايه را نفی می . پِی IIو  Iسرماية 

  شود: گونة زيرين محاسبه می مجموع واگرد به
3ليرة استرلينگ *  I   ۳۰۰سرماية      

 ليرة استرلينگ ۱۷۰۰ = ۵ 2

3ليرة استرلينگ *  II  ۳۰۰سرماية      

  *ليرة استرلينگ ۱۶۰۰ = ۳ 1
  ليرة استرلينگ ۱۵۰۰ =    ۵ليرة استرلينگ *    III  ۳۰۰سرماية     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

3ليرة استرلينگ *  ۹۰۰مجموع سرمايه:     

1
  ليرة استرلينگ ۴۸۰۰=   ۵

  

دوران، مضروب           دورة    که   حوی نَ  کنيم، به    را انتخاب      اکنون بيائيم و مثال ديگری         
هفته   ۵هفته و دوران ـ دوره را                ۴کار ـ دوره را          کار ـ دوره نباشد،  مثالً            صحيحی از  

 =   Iکنند عبارتند از: سرماية           ها تطبيق می    که با اين داده هائی قرار دهيم. بنابراين سرمايه
 )١( ليرةاسترلينگ.     III   =۱۰۰ةاسترلينگ، سرماية    لير II =۴۰۰ليرةاسترلينگ، سرماية  ۴۰۰

                                                
ليرة سرماية  ۴۰۰هنوز IIکار ـ دورة سرماية  نکه در پايا شويم ساختن مطلب متذکّر می ) برای روشن۱(
I رانوبرنگشته است، زيرا چنانکه در نمودار از دIV ای سرماية     شودکار ـ دورة چهار هفته ديده میII 

باقی       Iایِ سرماية      هفته  ۵پذيردکه هنوز يک هفتة ديگر تا بازگشت پول از دوران                           هنگامی پايان می 
ميزان يک هفته  که طیِّ نُهمين هفته به ری از توقّف روند توليد، الزم استاست و بنابراين برای جلوگي

4سرماية اضافی، يعنی
ليره   ۴۰۰سان تا رسيدن     ريز شود و بدين   پيشليرة استرلينگ،  ۱۰۰ليره =  1۴۰۰

ای آغاز شده       يکصد ليره    IIIوسيلة سرماية     ، کار ـ دورة جديد (از هفتة دهم تا دوازدهم) به              Iسرماية 
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     .II    ۱۳  ۲۱ـ  
   .III    ۲۱  ۲۹ـ  

  

  IIIة  سرماي

  ها دوران ـ دوره
 برحسب هفته

  ها کار ـ دوره
 برحسب هفته

  ها واگرد ـ دوره
 برحسب هفته

                                                                                                       
تا آخر کار ـ دوره (هفتة              IIIليرة سرماية      ۱۰۰ليرة آن به       ۳۰۰ليرة اول،        ۴۰۰باشد. پس از بازگشت        

طور. نظر به      ماند و همين کار ـ دورة بعدی باقی می شود ولذا باز يکصد ليره برای سيزدهم) ضميمه می
و با    IIو   Iهای    های دوم و سوم از سرمايه             ره  ، آغازکار ـ دو          IVکه در نمودار         آمد است    همين پيش  

  ) ذکر شده است.۲۲، ۲۱، ۱۴، ۱۳، ۱۸، ۱۷، ۱۰، ۹های غيرقطعی ( هفته
استناد  سرمايه، به دوم جلد دوم درچاپ (Kautsky)کاوتسکی  که است شده مطلب موجب اين درک عدم

نمودار چهارم را اصالح نمايد،    خود بکوشد تا خيال "خستگی بسيار مارکس"و"عدم توجه انگلس"، به
  است. کاوتسکی  دنبال نمودار داده شده خود نمايانگر اشتباه که در متن به ولی توضيحاتی

  ٭ در اصل کتاب عيناً چاپ شده است.
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کار ـ دورة سرماية          گيردکه    ها تا آن حد انجام می          پيوندیِ سرمايه   دراين مورد هم

III     کار ـ دورة مستقلّی ندارد زيرا فقط برای يک                      گونه   که خود هيچ     ای   ، يعنی سرمايه
  نمايد. ولی درعوض          تالقی می    Iکار ـ دورة سرماية            کند، با نخستين     کفايت می      هفته 

مبلغ  که برابر با       استرلينگ  ليرة II ۱۰۰ و هم درآخرکار ـ دورة I کار ـ دورة هم درپايان
، نخستين هفتة کار ـ دورة          IIIگردد. درواقع چنانچه سرماية             است آزاد می IIIسرماية 

کند و   های بعدیِ اين سرمايه را پر می          و نخستين هفتة همة کار ـ دوره Iدوم از سرماية 
گردد، آنگاه برای بقية کار ـ                ای برمی     ليره   I  ۴۰۰در پايان اين هفتة اول تمام سرماية                 

 ليرة  ۳۰۰ئی مطابق آن، يعنی          گذاری     بيش از سه هفته وقت و سرمايه           Iماية   دورة سر    

نمی         باقی  ند.     استرلينگ،  ليره      ما بدين     ای   يکصد  برای                که  بعداً  سان آزاد شده است 
کند.   آيد، کفايت می       آن می    ، که بالفاصله در پِیِ         IIهفتة کار ـ دورة سرماية          نخستين  

گردد، ولی نظر به           استرلينگ برمی      ليرة   ۴۰۰مبلغ   هب  IIدر پايان اين هفته تمام سرماية              
در    کند ناگزير    استرلينگ جذب ليرة ۳۰۰تواند بيش از  اينکه کار ـ دورة آغازشده نمی

 که دورة     آنگاه    ماند، و همچنين تاآخر. بنابراين               استرلينگ باقی می    ليرة ۱۰۰آن باز پايان
  دهد، مقداری سرمايه در پايان                ای ازکار ـ دوره را تشکيل نمی                دوران مضروب ساده           

که   است  جزئی از سرمايه   گردد، و اين سرماية آزادشده برابر با آن کار ـ دوره آزاد می
ها   کار ـ دوره يا نسبت به مضروبی ازکار ـ دوره                        دوران را نسبت به            بايد فزونیِ دورة          

  جبران نمايد.
ـ دوره وهم دوران ـ   کار که هم است شده همة حاالت موردبررسی چنين فرض در

فرض   مانند. اين      وکار مفروض در تمام طول سال يکسان باقی می                    دوره برای هرکسب   
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ايم تأثير زمان دوران را نسبت به واگرد و                        که ما خواسته     جهت ضرورت داشت       ازآن    
ريز سرمايه اثبات نمائيم. اينکه درواقعيت فرض مزبور محتوم نيست و اغلب نيز                                 پيش 

  آورد. وجود نمی تغييری به مورد بررسی مسئلةتطبيق ندارد در  با آن اصالً
سرماية   واگرد     سرماية استوار را کنارگذاشته فقط                درتمام اين بخش، ما واگرد              

که مسئلة مورد بحث        ايم. اين بدان دليل ساده است               مورد بررسی قرار داده             گَردان را       
روند توليد مورد        که در     ازآن    کار وغير      سرماية استوار هيچ سروکاری ندارد. وسايل        با 

 تر از واگرد ـ دورة            شان طوالنی    حد که زمان استعمال         تاآن    فقط  اند    استفاده قرارگرفته        
ادامة خدمت آنها در روندهای پيوسته مکرر                   حد که زمان آن تاسرماية گَردان است، 

سرماية   های    ـ دوره      واگرد      بار nبا  سرمايةگَردان ولذا برابر واگرد ـ دورة از کار، درازتر
واگرد ـ   n وسيلة اين که به روند. مجموع زمانی شمار می گَردان است، سرماية استوار به

جزئی ازسرماية        آيد هرقدر دراز ياکوتاه باشد، آن  وجود می سرمايةگَردان به های دوره
لة ريز شده است از نو طیِّ اين فاص            بارآورکه برای اين مدت بابت سرماية استوار پيش  

خدمت خود     شود. اين جزء با شکل مصرفیِ قديم خود همچنان به          ريز نمی پيش زمانی
کارـ دوره درهرکدام             که برحسب طول مختلف       است  دهد. تفاوت فقط دراين ادامه می

ارزش      ياکوچکتری از        سرمايةگَردان، سرماية استوار جزِء بزرگتر های  از واگرد ـ دوره
کند، و برحسب طول زمان دوران                 ـ دوره منتقل می       کار    اصلیِ خود را به محصول اين    

صورت پول     يافتة مزبور تندتر يا کُندتر به              ها ارزش انتقال          هر يک از واگـرد ـ دوره              
ايم، يعنی واگرد         داده      مطالعه قرار  مورد بخش دراين که ما گردد. ماهيت موضوعی برمی

گردد.آن سرماية          يه ناشی می   ماهيت اين جزء سرما   سرماية بارآور، خود از جزِءگردان
انجام واگرد خود،        از پيش کار ـ دوره مورد استفاده قرارگرفته است يک که در گَردانی

دوباره       سرماية نقدی درآيد، و          صورت   شود و ازآن به ـ سرمايه بدل کاال  ازآنکه به پيش
کار   ای به    زه  کار ـ دورة تا         تواند در يک       گردد، نمی      سرماية بارآور مبدل          ازآن شکل به     

کار ـ دورة دومی ادامه       کار ـ دوره را بالفاصله با آنکه بتوان نخستين رود. بنابراين برای
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نمود    سرماية بارآور تبديل         عناصرگردان       را به  کرد وآن ريزی نو سرمايه داد ناچار بايد از
رماية گَردانی       س  دوران       دورة    که بتواند خأل ناشی از         نَحوی کافی، به  مقداری هم به وآن

که   همين جهت است    ريزگرديده است، پرکند. به         پيشکار ـ دوره   نخستينرا که برای 
ريخته يا     سرماية گَردان در مقياسِ روندکار و انقسامِ سرماية پيش                          کار ـ دورة          طول  

کند. و اين درست         های جديدی از سرمايه، تأثير می               ديگرسخن روی الحاق حصه           به 
  ايم. مورد بررسی قرار دادهه ما در اين بخش همان چيزی است ک

  
  
  

.IV  ها گيری نتيجه  
  

  شود: ازآنچه تاکنون تحقيق شد چنين نتيجه می
گردد تا جزئی ازآن بتواند                آن تقسيم    که سرمايه بايد به ای های مختلفه الف. حصه

مورد    است، در دو که جزِء ديگر در دوران ـ دوره پيوسته درکار ـ دوره باشد، درحالی
کار ـ دوره برابر با               که  اوالً آنگاه      شوند.    جا می های مستقل و متفاوت جابه مانند سرمايه

که   گردد. ثانياً آنگاه          دوران ـ دوره است ولذا واگرد ـ دوره به دو بهر برابر تقسيم می                           
ای ازکار ـ دوره          حال مضروب ساده درعين دوران درازتر ازکار ـ دوره باشد ولی دورة

 حتماً  nگردد،که درآن   کار ـ دوره  nکه يک دوران ـ دوره =  ای گونه دهد به را تشکيل
   شود. آزاد نمی ريختهپيشازسرماية متوالياً  موارد هيچ جزئی بايد عدد تامی باشد. دراين

که اوالً دوران ـ دوره بزرگتر ازکار ـ دوره است                             عکس در همة مواردی          ب. به   
کار ـ دوره       ای ازکار ـ دوره را تشکيل دهد و ثانياً آنجاکه                       ساده  بدون آنکه مضروب         

سرمايةگَردان      بعد جزئی از مجموع         بزرگتر از دوران ـ دوره است، از واگرد دوم به                             
سرماية آزادگشته، درصورتی            گردد. واين آزاد می ـ دوره کاردائماً و اَدواراً درپايان هر
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  ای است    دوره باشد، برابر با جزئی از مجموع سرمايه      کار ـ دوره بزرگتر از دوران ـ که 
بزرگتر      ـ دوره      دوران ـ دوره ازکار     است، وچنانچه ريز شدهپيش ـ دوره دوران برای که

کار ـ    دوران ـ دوره بر يک              که بايد مازاد         باشد، آنگاه برابر با جزئی از سرمايه است                  
  دوره يا بر مضروبی ازآن را جبران نمايد.

سرماية اجتماعی، چنانچه جزِءگردان               کلّ    شودکه در مورد        از اينجا نتيجه می   ج. 
سرمايه قاعده باشد و تناوب سادة اجزاِء                  آن مورد توجه قرارگيرد، بايد آزادسازی                         

گردد. زيرا اين برابری               درپِی در روند توليد، استثنا تلقّی               صورت فعاليت پِی      سرمايه، به 
ای ازکارـ دوره،            ره، يا برابری دوران ـ دوره بامضروب ساده                   کارـ دوره و دوران ـ دو

وجه با ماهيت امر          هيچ  دهندة واگرد ـ دوره به              اين تناسب منظّم ميان دو جزِء تشکيل            
  صورت استثنائی بروزکند. تواند به تجانسی ندارد ولذا فقط می

دهای متعددی      واگر   اجتماعی،که ساالنه   سرمايةگَردانبنابراين جزِء بسيارمهمی از
طور اَدواری در شکل سرماية آزادگشته                     دهد، طی دورزنیِ ساليانة خود به                انجام می    
  قرار دارد.

واحوال ديگر، مقدار            اوضاع   ماندن   است،که درصورت يکسان اين بديهی بر عالوه
طورکلّی با      سرماية آزادگشته همراه با بزرگیِ روندکار يا با مقياس توليد ولذا به                                اين   
از بند ب آورده          ۲که ذيل فقرة       کند. درموردی         داری، نمو می        سرمايه  توليد   رش  گست 

ريخته افزايش يافته است، و در              سرماية پيش   که مجموع     شد، اين نمو بدان سبب است 
دوران       دورة   داری بر طول سرمايهتوليد با گسترش که  اين جهت بند ب به ۱مورد فقرة 
کار ـ دوره       گرددکه     ـ دوره نيز درمواردی درازتر می    شود ولذا مدت واگرد  افزوده می

   )١(تر از دوران ـ دوره است) و تناسب منظّمی ميان دو دوره وجود ندارد. (کوتاه
                                                

) جملة ميان دو هالل در متن آلمانی ذکر نشده و از روی ترجمة روسی و فرانسوی افزوده شده                                          ۱( 
هرحال در  کننده معلول عدم توجه چاپی باشد. به فقدان اين جملة روشن رسدکه نظر می است. چنين به

کمونيست    کميتة مرکزی حزب       ازسوی انستيتو مارکسيسم ـ لنينيسم          ۱۹۶۱ترجمة روسی منتشرة سال 



     دومکاپيتال. جلد     ۴۰۸

  

- استرلينگ سرمايه      ليرة    ۱۰۰بايستی هرهفته  که می داشتيم مثالً درحالت اول چنين
ای   هفته  گ، برای دورة سه        ليرةاسترلين ۶۰۰ای هفته ـ دورة شش کار  شد. برای می گذاری
ليرة   ۳۰۰ليرة استرلينگ. دراين مورد پيوسته                ۹۰۰ليرة استرلينگ، جمعاً        ۳۰۰دوران      

ليرة استرلينگ باشد،       ۳۰۰گذاری هفتگی       گردد. ولی چنانچه پول           استرلينگ آزاد می       
گ ليرة استرلين     ۹۰۰ليرة استرلينگ و برای دوران ـ دوره          ۱۸۰۰کار ـ دوره  آنگاه برای

  گردد. آزادمی ليرةاسترلينگ ۹۰۰نيز اَدواراً ليره ۳۰۰جای داشت وبنابراين به خواهيم الزم
گردد و     ليرة استرلينگ است بايد به دو جزء تقسيم                ۹۰۰که مثالً    د. کلّ سرمايه     

ـ دوره تخصيص        ليره برای دوران       ۳۰۰دوره و ـ کار برای ليره ۶۰۰الذکر مانند مورد فوق
سوم  مقدار يک     طور واقعی در روندکار نهاده شده به                    که به   جزئی   داده شود. پس آن          

ليرة استرلينگ تخفيف يافته و          ۶۰۰ليرة استرلينگ به        ۹۰۰جای    آمده يعنی به       پائين  
ليرة   ۳۰۰سوم تنزّل نموده است. ازسوی ديگر،                   بدين سبب مقياس توليد نيز تا يک          

گردد وبتوان         تأمين    دوره      کارـ   وستگیِاندکه پي     کار افتاده        استرلينگ فقط برای اين به          
  ليرةاسترلينگ در روندکار وارد نمود. ۱۰۰درهرهفته ازسال

ليرةاسترلينگ      ۶۰۰کندکه   نمی   تفاوتی     قرارگيرد،  مجرد موردتوجه بسان مسئله اگر
کلّ سرماية     استرلينگ) ياآنکه        ليرة ۴۸۰۰کارکند (محصول =  هفته ۴۸=  ۸*  ۶مدت  به

ای   هفته    کارگذاشته شود و سپس طی دورة سه              هفته در روند       ۶مدت    ای به    ليره   ۹۰۰
3هفته   ۴۸دوران بيکار بماند. درمورد اخير سرماية مزبور از                            

کار   هفته  ۳۲=    ۶*    1۵
3کند (محصول =       می 

ماند.    هفته بيکار می     ۱۶ليرة استرلينگ) و          ۴۸۰۰=    ۹۰۰*    1۵
ای وارد       هفته   ۱۶سرماية استوار درنتيجة بيکاریِ             که به    ولی قطع نظر از زيان بزرگی             

کار، که بايد برای تمام سال پرداخت شود                      شدن  تمام   نظر ازگران        شود و صرف    می 
گسيختگی منظّم روند       که فقط جزئی از سال وارد عمل است، اصوالً چنين                     درحالی    

                                                                                                       
 های خطّی مارکس و انگلس اصالح شده است. اتحاد شوروی اين قسمت از روی نسخه
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کاری خود يک        سازگار نيست. اين ادامه            وجوش صنعت بزرگ معاصر      توليد با جنب
  بارآورکار است.نيروی 

سرماية معلّقی است نزديکتر مورد           اکنون اگر سرماية آزادگشته را که درواقع                       
ای از اين سرمايه بايد همواره                 شودکه جزِء قابل مالحظه          توجه قرار دهيم ديده می             

هفته،   ۶کار ـ دوره       بمانيم.    در همان مثال خودمان           ای داشته باشد.     سرمايهشکل پول ـ 
کار ـ دوره،         ليرة استرلينگ. در ميان دومين              ۱۰۰هفته، خرج هفتگی       ۳دوران ـ دوره          

 ۳۰۰گرددکه ازآن مبلغ بايد فقط              ليرة استرلينگ برمی       ۶۰۰يعنی در پايان هفتة نُهم،           
ليره از     ۳۰۰وره    کار ـ د     کار افتد. پس در پايان دومين                کار ـ دوره به       ليره در اَثنای بقية

کنيم   ليره در چه حالتی قرار دارد؟ چنين فرض می                 ۳۰۰است. اين مبلغ مزبورآزادگشته

2که بايد     
3اين مبلغ برای دستمزد و            1

آن برای مواد خام وکمکی تخصيص يابد.                   1
ليرة   ۴۰۰صورت پول نقد و       زد، به   منظور دستم    ليرة برگشتی، به       ۶۰۰ليره از ۲۰۰بنابراين

ثابت، وجود        صورت عناصری ازسرماية بارآورگردان      ديگر درشکل ذخيرة بارآور، به
 ذخيرة بارآور       فقط نيمی از اين        IIکار ـ دورة         اينکه برای نيمة دوم          دارند. ولی نظر به         

که از    ری  ذخيرة بارآو       صورت زائد يعنی        هفته به    مدت سه   الزم است، نيمة ديگرآن به       
داندکه از اين جزء           دار می     ماند. ولی سرمايه        کار ـ دوره زياد آمده است، باقی می        يک

ليرة استرلينگ) برای         ۲۰۰ليرة استرلينگ) فقط نيمی را ( =              ۴۰۰سرماية برگشته ( =       
گيرد   که وی تصميم می کار ـ دورة جاری الزم دارد. بنابراين بسته به شرايط بازاراست

کند،   تبديل    ذخيرة بارآور اضافی           ازآن را فوراً به  ليرة مزبور يا فقط قسمتی ۲۰۰آيا  همة
ـ سرمايه     پول  صورت    را در انتظار شرايط مساعدتر بازار تماماً يا قسماً به                          آن    يا اينکه   

که برای دستمزد       که جزئی    خود مفهوم است      خودیِ    نگاهدارد. ازسوی ديگر اين امر به    
شود.    صورت نقد نگاهداشته    ليرة استرلينگ، بايد به ۲۰۰است =  اضافی اختصاص يافته

کار را، مانند مواد خام، پس از خريداری انبار نمايد. ولی                                 نيروی   تواند  دار نمی سرمايه
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کند وآن را در پايان هفته                رونـد توليد وارد          که نيـروی مزبور را در پيکرِ                الزام دارد         
ليرةاسترلينگ       ۱۰۰آزادگشته، اين   استرلينگ  ليرة ۳۰۰پردازد. بنابراين درهرحال از می

دوره الزم        کارـ که برای است ای ـ سرماية آزادشده را داراست، يعنی سرمايه شکل پول
ماند الاقلّ بايد برابر با             ـ سرمايه دراختيار می          پول  شکل  که به   ای   نيست. بنابراين سرمايه        

تخصيص يافته است.     ی دستمزد    جزِء متغير سرمايه يعنی برابر با آن جزئی باشدکه برا                   
سرماية آزادشده را در برگيرد. درواقع                       تواند در حداکثر تمام             سرماية مزبور می        پول  

  کند. همواره ميان اين حداقلّ و اين حداکثر نَوسان می
  
سان  که بدين    ای   ـ سرمايه    پول  کند،  گسترش پيدا می اينکه سيستم اعتباری محض به

ای را (در        ناچار نقش قابل مالحظه        گردد رکت واگرد آزاد میاز راه مکانيسم سادة ح
که در هر روندکار           ای   ـ سرمايه    پول  سرماية استوار وآن          درپِی     های پِی    کنار بازگشت     

صورت يکی از      حال خود به      نمايد و درعين       سرماية متغير ضرورت دارد) ايفا می              بابت
  آيد. های سيستم اعتباری درمی پايه

  
هفته تقليل    ۲هفته به    ۳زمان دوران از            کنيم   ايم فرض     گرفته   که  یدر درون مثال         

های   گشتنِ مهلت   آمدی از دورة رونق، ازکوتاه                     يابد، و اين امر عادی نباشد بلکه پِی               
گذاشته شده يک هفته       کار ـ دوره        که طیِّّ   ای   ليره   ۶۰۰سرماية     پرداخت وغيره باشد.          

برای اين يک هفته آزاد و دراختيار است.                     گردد ولذا       آنچه الزم است برمی        زودتر از      
استرلينگ)     ليرة   ۶۰۰ليره (جزئی از اين ۳۰۰کار ـ دوره   عالوه مانندگذشته، در وسط به

هفته دراختيار است. بنابراين طی يک هفته                  ۴هفته برای      ۳جای    گردد ولی به  آزاد می
هفته   ۳جای    ينگ به ليرة استرل     ۳۰۰گيرد و    ليرة استرلينگ در بازار پول قرار می                   ۶۰۰

دار      سرمايه    يک   امر تنها درمورد         اينکه اين   هفته دراختيار اين بازار است. نظربه۴مدت  به
-های مختلف و رشته      گردد و نيز در زمان           شود بلکه شامل بسياری ازآنها می   واقع نمی
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ی مقدار بيشتر     ـ سرماية آزاد به       کند، درنتيجةآن پول وکار بروز می کسب گوناگون های
شود. چنانچه اين وضع دوام يابد،آنگاه درهرجاکه ممکن باشد توليد          دربازار پديد می

کمتری   کنند تقاضای    می   کار   سرماية استقراضی    با   که  دارانی   سرمايه کند. می پيدا گسترش
گوئی عرضه افزايش يافته است،              سان مانند آنکه      از بازار پول خواهند داشت و بدين                 

اند،    که برای مکانيسم توليد زائد شده              گردد. يا سرانجام مبالغی            تر می   بازار پول آرام           
  شوند. بازار پول ريخته می طور قطع به به

ـ دوره      گشتن واگرد      دو هفته ولذاکوتاه    هفته به از سه )١(زمان دوراندراثر انقباض 
6هفته،  ۸به  ۹از 

 ۹۰۰که سابقاً با     ای   هفته  ۶گردد. کار ـ دورة            ازکلِّ سرمايه زائد می       1
ليرة استرلينگ سرکند. بنابراين يک جـزِء               ۸۰۰تواند با      افتاده، اکنون می           ليره راه می      

صورت پول     ليرة استرلينگ است پس ازآنکه به              ۱۰۰که برابر با       ـ سرمايه    کاال    ارزشیِ   
 زئی از   آنکه نقش ج     ماند، بدون       ای باقی می      ـ سرمايه    همين حالت پول      برگشت نمود به   

که توليد بر مبنای همان          برای روند توليد را ايفا نمايد. درحالی                         ريخته   سرماية پيش   
ماندن شرايط از حيث قيمت وغيره، مانندگذشته ادامه پيدا           مقياس و درصورت يکسان

پذيرد.     ليرة استرلينگ تقليل می        ۸۰۰ به ۹۰۰ريخته از  سرماية پيشکند، مبلغ ارزشیِ  می
شود،   ريختة بدوی جدا می         پيش ـ سرمايه، از ارزش            صورت پول  مانده به ليرة باقی ۱۰۰

  پيوندد. کنند می که دراين بازار عمل می هائی گردد و به سرمايه وارد بازار پول می
هم   ـ سرمايه پديد آيد، آن       پولشود چگونه ممکن است وفور  سان ديده می بدين

شده است. اين پديده همواره عبارت از                  که عرضه بزرگتر از تقاضا         تنها دراين معنی نه

                                                
که انگلس برای  ای است ولی از روی نسخه مان واگرد" ذکرشدهآلمانی "ز دوم های اول و ) درچاپ۱(

 چاپخانه تهيه نموده بود، اين اشتباه چاپی رفع شده است.
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 از پايان     کندکه پس    ئی بروز می       )١(که مثالً طیِّ دوران سودازدگی است نسبی يک وفور
که   معنای آن است      گشايد. دراين مورد وفور سرمايه به                  ای را می   يک بحران، دور تازه

ليد اجتماعی (که       روند بازتو      ريخته، برای مجموع          ارزش ـ سرماية پيش       جزِء معينی از      
ـ سرمايه ازدايره بيرون             پول    شکل گيرد)، زائدگرديده ولذا به می دربر را نيز دوران روند
انقباض     از   پول، ناشی      وفور    ها، اين   توليد وقيمت ماندن مقياس شرط يکسان است. به افتاده

ثيری  تأ  کوچکترين    است  که درجريان    زياد پولی کمابيش است. حجم ـ دوره سادة واگرد
  دراين مورد نداشته است.

که برخالف مورد پيشين، دورة دوران درازتر شده و بگوئيم از   کنيم اکنون فرض
سرماية   رجعت     نخستين واگرد       ازهمان    صورت است. دراين گرديده هفته بالغ ۵ هفته به۳

 اين   که مربوط به      روند توليدی      گيرد. واپسين بخش    ريخته دو هفته ديرتر انجام می پيش
يابد.     ريخته ادامه       پيش   سرماية واگرد تواند ازراه خودپويائی کار ـ دوره است ديگر نمی

پيش    روندتوليد     حالت دوام پيداکند ديگر مانند مورد پيشين،گسترش     هرگاه مدتی اين
چرخد، انقباض پديد           که بر پاية آن می         آيد، بلکه درآن روند، يعنی در مقياسی                   نمی 
که   همان  مقياس ادامه يابد ناچار بايد برای تمام مدتی                   نکه روند بهآ شود. ولی برای می

9ميزان     ريخته به    سرماية پيش   اين درازگشتن دوران ـ دوره دوام دارد، بر           

ليرة    ۲۰۰=  2
آورد.      دست  توان از بازار پول به              را فقط می     سرماية اضافی      استرلينگ افزوده شود. اين  

بزرگ صنعت را  در برگيرد، آنگاه                دوران ـ دوره يک ياچند رشتةاين تطويل هرگاه 
وسيلة واکنشی از       تواند فشاری بر بازار پول واردکند، مگرآنکه اثر مزبور به   اين امر می

که فشار مزبور، مانند           گردد. دراين مورد نيز مرئی و محسوس است                    سوی ديگر خنثی    

                                                
)۱ (″Melancholische Periode″  ،″ Periode melancholique″ .  سودا، هم ازجهت لُغَوی و هم از

های اروپائی وارد شده  فارسی و زبان يا ماليخوليا، که از يونانی به زبان مالنکولیلحاظ اصطالحی با 
  کار رفته است. کند ولذا در اين ترجمه به است تطبيق می
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کاالها يا درحجم وسايل          ای با تغيير در قيمت ن رابطهکمتري وجه هيچ گفته، به وفورپيش
  دوران موجود ندارد.

  
که    وجود نياورد. مارکس            کمی به   های   ساختن اين فصل برای چاپ، دشواری                آماده    [  

ويژه درمورد محاسبات           سواری بود، در حساب ارقام، به                  آنچنان در محاسبات جبری چابک     
که   جای مانده      دوختة ضخيمی از او به         هم  های به    ه جزوه   بازرگانی، زَبردستی نداشت، با اينک     

 دانستن نفس     انواع محاسبات بازرگانی پرداخته است. ولی           های بسيار به  خود درآنها با نمونه
بازرگان درعمل روزانة خود معمول             که محاسباتی آشنائی با  معنای وجه به هيچ محاسبات به 

سرانجام     که  شده  درهمی     نان درمحاسبات واگرد دچار آنچ مارکس  که نَحوی نيست، به دارد می
که   نمودارهائی        است. در       تضادها بروزکرده  ها و  نادرستی یهای ناتمام، برخ جنب قسمت در

ام   هاست نگاهداشت     بوده   حساب درست ازلحاظ تر و است، من فقط آنچه ساده آورده شده فوقاً
  ام. آورم تکيه نموده که ذيالً می دليلی به طور عمده و برای اين عمل به

کشانده است که        آنجا   محاسبات پرزحمت، مارکس را به              بخش اين غيراطمينان نتايج
چيزی   آن   است. منظور من      اهميتی، ارج ناسزاواری قائل شده         من ـ برای امر واقعاً کمرنظ  ـ به

ارگرفته،     که در باال مورد پذيرش قر     نامد. بنا به فرضياتی "آزادشدن" سرمايه می که وی است
  های واقعی چنين است: فاکت

، چه نسبت      IIو   Iکه ميان کار ـ دوره و دوران ـ دوره ولذا ميان سرماية        يکسان است
که برابر با طول        مقداری وجود دارد ـ پس از سررسيد نخستين واگرد، در فواصل منظمی                           

لغی برابر با سرماية       است، يعنی مب     که برای يک کار ـ دوره الزم   ای کار ـ دوره است، سرمايه
I گردد. دار بازمی سوی سرمايه صورت پول به ، به  

ليرةاسترلينگ      I   =۵۰۰هفته، سرماية     ۴  ـ دوره =    هفته، دوران ۵ـ دوره =  چنانکه کار
و  وچهارمين، بيست       باشد، آنگاه هر بار، در پايان نُهمين، چهاردهمين، نوزدهمين، بيست                             

  گردد. ليرة استرلينگ برمی ۵۰۰ مبلغ نهمين هفته وغيره، پولی به
ليرة استرلينگ      I    =۶۰۰هفته، سرماية      ۳هفته، دوران ـ دوره =            ۶اگر کار ـ دوره = 

مين هفته وغيره،      ۳۳مين،   ۲۷مين،   ۲۱باشد، آنگاه هر بار در پايان نُهمين، پانزدهمين،                       
  گردد. ليرة استرلينگ بازمی ۶۰۰

ليرةاسترلينگ       I   =۴۰۰  هفته، سرماية  ۵ ـ دوره =هفته، دوران ۴دوره = اگرکارـ باألخره
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مين  ۲۵مين،   ۲۱مين،   ۱۷مين،   ۱۳مين، ۹ای هربار در پايان  ليره ۴۰۰باشد، آنگاه بازگشت
  گيرد. هفته وغيره انجام می

شود، هيچ فرقی       چقدر از اين پول برگشته برای کار ـ دورة جاری زائد ولذا آزاد می                            
مقياس پيشين ادامه دارد، و برای                  گسست به   وليد، بی   که ت   آورد. فرض اينست          وجود نمی     به 

که پول موجود باشد ولذا چه "آزادگشته" و چه آزادنگشته برگشت                              اين منظور ضرور است   
  رود. کند. چنانچه توليد گسيخته شود، آنگاه آزادگشتن از بين می 

و  گيرد ولذا تشکيل سرماية نهان           هرجهت آزادگشتن پول انجام می               ديگرسخن، به     به 
و تنها مربوط به         است   صورت پول را در پِی دارد. ولی در همة مواقع چنين                          فقط بِالقوه به     

که در متن نزديکتر مورد تصريح ويژه قرارگرفته است، و اين آزادگشتن در           شرايطی نيست
،   Iگيرد. درارتباط با سرماية گردان               مقياسی بزرگتر از آنچه درمتن پذيرفته شده انجام می

هنگام تأسيس     دار صنعتی در پايان هر واگرد، عيناً در همان وضعی قرار دارد که به          يهسرما
که فقط تدريجاً       خود دارا بود. وی ازنو همة آن سرمايه را يکجا دردست دارد، درحالی   بنگاه

  تواند آن را دوباره به سرماية بارآور تبديل نمايد. می
ای از     از سوئی بخش قابل مالحظه         که   عمده در متن مارکس اثبات اين نکته است                 

صورت پول موجود باشد و از سوی ديگر بخش مهمتری از                     سرماية صنعتی همواره بايد به       
منزلة    تواند به     خود بگيرد. تذکّرات اضافیِ من حداکثر می                   موقع شکل پول به      آن بايد به     

  (ف. انگلس)]  آوری باشد. تحکيمی بر اين برهان

  
.V  ها  تأثير تغيير قيمت  

  
ها و هم مقياس توليد يکسان           که هم قيمت    ايم   کرده    در باال ازسوئی چنين فرض           

گرديده است.       اند و ازسوی ديگر زمان دوران دستخوش انقباض يا انبساط                            باقی مانده
اند    که مدت واگرد ـ دوره و نيز مقياس توليد يکسان مانده                        کنيم  عکس فرض اکنون به

 اند، يعنی ترقّی يا تنزّلی در بهای مواد خام، مواد ر يافتهها تغيي ولی ازطرف ديگر قيمت

که بهای مواد       کنيم کمکی وکار يا درمورد دو عنصر نخستين حاصل شده است. فرض
که سابقاً اختيار      مثالی  کرده باشد. بنابراين طبق  نصف تنزّل خام وکمکی و نيز دستمزد به



           ۴۱۵کارل مارکس    

  

 

ليرة استرلينگ و برای واگرد ـ دورة                  ۵۰ليرة استرلينگ،  ۱۰۰جای ايم، هرهفته به کرده
ليرة   ۴۵۰  گردد. بدواً         ريز سرمايه الزم می          ليره، پيش     ۹۰۰جای    ليره به    ۴۵۰ای    هفته  ۹

ولی   شود،    پول ـ سرمايه برکنار می      صورت  ريخته، بهپيشسرماية ـ  ارزشاسترلينگ از 
گذشتة آن همچنان      برحسب تقسيم     همان واگرد ـ دوره و   با و همان مقياس روندتوليد به
نصف   ارزشش به      ولی   بود مانده که همچنان کند. حجم محصول ساالنه نيز ادامه پيدا می

تنزّل يافته است. اين تغيير نه از شتاب دوران ناشی شده و نه از دگرگونگی در حجم                      
 همراه دارد، برخاسته           ير عرضه و تقاضای پول ـ سرمايه را نيز به             پول درگردش،که تغي     

ميزان    سرماية بارآور به        موازات آن در بهای عناصر          است. چنانچه تنزّلی در ارزش و به
، که    Xنصف روی دهد، آنگاه نخستين اثر آن چنين خواهد بودکه در فالن بنگاه                                 

نيمی از ارزش ـ سرماية پيشين به             کند فقط    گذشته توليد می     مقياس   اکنون همچنان به       
شود، زيرا بنگاه        ريخته می    بازار سابق به  پول نصف Xافتد ولذا ازجانب بنگاه  جريان می 

X                   کند.   ريـز می    پول ـ سرمايه پيش      شکل  نخست اين ارزش ـ سرمايه را نقداً يعنی به
بهای    ا گردد، زير       می   شودکمتر   می   دوران ريخته         که در    صورت حجم پولی      پس دراين     

  آمد است. کرده است. اين نخستين پِی عناصر توليد تنزّل
 ۹۰۰ليره از     ۴۵۰ريختة بدوی، يعنی         پيش سرماية   ارزش ـ     ولی درثانی: نيمی از            

ـ سرمايه را متناوباً          کاال  سرماية بارآور و        ليرة استرلينگ، که الف) شکل پول ـ سرمايه،  
پول ـ سرمايه، جزئاً صورت      ، جزئاً شکلديگر نيم زمان و پيوسته با پيمود و، ب) هم می

 Xبنگاه   پذيرفت، اينک از دورپيمائیِ                ـ سرمايه را می      کاال سرماية بارآور و جزئاً شکل
مثابه جزِء     گردد تا به    می پول مثابه پول ـ سرماية اضافی وارد بازار شود ولذا به برکنار می

که   جهت  که آزادگشته نه ازآن            پولی  ليره    ۴۵شده در اين بازار تأثير نمايد. اين                   الحاق    
کند، بلکه     پول ـ سرمايه عمل می        مثابه   گرديده است به       پول زائدی       Xبنگاه   برای امور       

ارزش ـ سرماية اصلی است به عمل خود همچون سرمايه ادامه                  که جزئی از  سبب بدان
بدان    که  گردد. نزديکترين شکلی          مثابه وسيلة سادة دوران خرج              دهد ولذا نبايد به          می 
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مثابه    که وجوه مزبور را به           است    کار انداخت اين       مثابه سرمايه به توان آن را به وسيله می
امکان نيز وجود داردکه                ديگر اين      بازار پول فروريخت. از سوی                   پول ـ سرمايه به      

صورت ازآن پس         سرمايـة استوار) دو برابرگـردد. دراين                    نظر از     مقياس توليد (صرف    
کار خواهد       مقياس مضاعف به      ای روندتوليدی به          ليره   ۹۰۰ريختة   پيش سرماية   با همان    

  افتاد.
مقدار نصف ترقّی         سرماية بارآور به         ديگر بهای عناصرگردان            چنانچه از سوی      

گردد و بنابراين           ليرة استرلينگ الزم می           ۱۵۰ليره    ۱۰۰جای    نمايد، آنگاه هرهفته به          
همان   وکار به     کسب  آنکه   شود. برای      ر می  ليرة استرلينگ ضرو      ۱۳۵۰ليره    ۹۰۰جای    به 

آيد و اين امر برحسب وضع            ليرة استرلينگ اضافی الزم می          ۴۵۰سابق بچرخد  مقياس
کند. هرگاه تمام        نسبت خود فشارکمابيش زيادی در بازار پول اعمال می                         بازار پول به 

دی برای    سرماية موجود درآن بازار قبالً مورد تقاضا بوده باشد، آنگـاه رقابت شدي                                  
آيد. چنانچه قسمتی از سرماية موجود بيکار مانده                  وجود می آوردن پول نقد به دست به

  شود. کار فراخوانده می همان نسبت به باشد، آنگاه به
ماندن    که با وجود يکسان        معنی  اين نيز پيدا شود به که مورد سومی است ولی ممکن

رماية بارآور، قيمت محصوالت            سگردان  مقياس توليد و سرعت واگرد و بهای عوامل
  داد پائين      می  تحويل    Xکه بنگاه     کاالهائی       تنزّل يا ترقّی نمايد. هرگاه قيمت               Xبنگاه   

به       ای   ليره   ۶۰۰ـ سرماية     کاال   آيد، آنگاه قيمت         ريخت مثالً     بازار می       که وی پيوسته 
بنابراين يک ششم          ليرة استرلينگ تنزّل می         ۵۰۰به  ريخته از    پيش سرماية   ارزش     کند. 

ـ سرمايه پنهان است خارج از            که درکاال      ارزشی  اضافه گردد (مسئلة روند دوران برنمی
رود. ولی نظر         کنونی قرار داده شده است) و اين مبلغ در روند مزبور از بين می                               بحث 

ماند، اين برگشت          گذشته باقی می     ميزان    اينکه ارزش و بالتبع قيمت عوامل توليد به                   به 

6ای فقط برای جبران            ه لير  ۵۰۰
پيوسته در    کندکه   کفايت می    ئی  ای   ليره   ۶۰۰سرماية    5
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همان   ليرة اضافی خرج شود تا توليد به             ۱۰۰افتد. بنابراين بايد            کار می    روند توليد به       
  مقياس ادامه يابد.

قيمت   که  ای   هگونه   ترقّی نمايد ب      Xبنگاه   های    عکس چنانچه بهای فراورده             به 
آن =    هفتم بهای    ليرة استرلينگ ترقّی نمايد، يک         ۷۰۰ای مثالً تا  ليره ۶۰۰ـ سرماية  کاال
ريز نشده است، بلکه         ليرة استرلينگ از روند توليد سرچشمه نگرفته و درآن پيش    ۱۰۰

ليرة استرلينگ برای جبران عوامل                ۶۰۰از روند دورانی ناشی شده است. ولی بيش از   
  گردد. ليرة استرلينگ آزاد می ۱۰۰م نيست، لذا مولّد الز

شوند   دوره می       ـ درازشدن واگرد يا شدن کوتاه موجب اول درمورد که عللی بررسیِ
درمورد سوم موجب ترقّی  برند و می باال و درمورد دوم بهای مواد خام وکار را پائين و

ايم خارج      کرده    ه تاکنون   ک  هائی   گردند، از حدود بررسی             ها می   يا تنزّل بهای فراورده            
  هستند.

  قرار است: خورد بدين اين مبحث می ولی آنچه نيک به
  

  

  

  

  ماندن مقياس توليد و بهای عناصر توليد و قيمت محصول، ثابت :حالت اول

  تغيير در دوران ـ دوره ولذا در واگرد ـ دوره

  
ميزان   ان ـ دوره، بهگشتن دور کوتاه که در مثال ما شده است در پِیِ بنا بر فرضياتی

9

 ۹۰۰مزبور از      سرماية     مورد احتياج است ولذا           ريخته کمتر   پيش از مجموع سرماية     1
صورت پول ـ سرمايه ازآن         ليرة استرلينگ به ۱۰۰يابد و ليرة استرلينگ تقليل می ۸۰۰به

  گردد. حذف می



     دومکاپيتال. جلد     ۴۱۸

  

ليرة   ۶۰۰ان ارزش       ای را با هم        مانندگذشته همان محصول شش هفته          Xبنگاه   
به                استرلينگ تحويل می       نجام       همين منوال      دهد و چون تمام طول سال پيوسته  ا کار 

ليرة استرلينگ      ۵۱۰۰ارزش      هفته همان مقدار محصول به    ۵۱گيرد بنگاه مزبور طی  می
اندازد      گردش می     که بنگاه به     دهد. بنابراين درمورد مقدار و بهای محصولی          تحويل می

که بنگاه فراورده را             هائی   شود و همچنين درمورد مهلت          حاصل نمی   هيچگونه تغييری    
کنارگذاشته      ليرة استرلينگ     ۱۰۰گردد. ولی ريزد هيچ دگرگونگی پديد نمی بازار می به

ليرة پيشين تنها      ۹۰۰جای   توليد به دوران، روند دورةگشتن  کوتاه است، زيرا در پِیِ شده
ليرة محذوف در شکل پول ـ سرمايه              ۱۰۰است.   گشته   ليرة استرلينگ سيرآب       ۸۰۰با  

که   ريخته نيست   پيش وجه نمايندة جزئی ازآن سرماية             هيچ وجود دارد. ولی اين مبلغ به
کنيم از سرماية       کرد. فرض می       پول ـ سرمايه عمل می       صورت    ضرورتاً بايد پيوسته به        

5است،  ليرةاسترلينگ ۶۰۰که برابر با Iريختة پيش
آن پيوسته درمصالح توليدگذاشته       4

5ليرة استرلينگ و        ۴۵۰شده =   
ليرة استرلينگ به دستمزد تخصيص داده               ۱۲۰آن =     1

ليرة استرلينگ برای        ۲۰ليرة استرلينگ برای مواد توليدی و        ۸۰شده است. پس هرهفته
سان  استرلينگ نيز بايد بدين        ليرة    II    =۳۰۰شود. بنابراين سرماية           دستمزد مصرف می     

5گرددکه      منقسم 
5ليرة استرلينگ برای مواد توليدی و                   ۲۴۰آن =     4

ليرة    ۶۰آن =     1
دستمزدگذاشته شده       که برای     ای   استرلينگ برای دستمزد تخصيص داده شود. سرمايه               

 ۶۰۰که   محض اينکه محصول ـ کاالئی         ريزگردد. به        صورت نقدی پيش      بايد پيوسته به    
ليرة    ۴۸۰فروش رفت،  صورت پول رجعت نمود، يعنی به بهليرة استرلينگ ارزش دارد 

ليرة   ۱۲۰گردد ولی        تواند به مواد توليدی (ذخيرة مولّد) مبدل                       استرلينگ از آن می        
کارآيد.      به ای    هفته  ۶دارد تا بتواند برای دستمزد  می استرلينگ شکل نقدیِ خود را نگاه

که بايد پيوسته      ای بازگشته      ليره   ۶۰۰است از سرماية       ليرة استرلينگ حداقلّی         ۱۲۰اين   
مثابه جزئی از سرماية          گردد ولذا پيوسته بايد به      در شکل پول ـ سرمايه تجديد يا جبران
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  پول ـ سرمايه موجود باشد.صورت  ريختة وارد در عمل، بهپيش
  سان  همان   شود و به    هفته نقد می    ۳  که منظّماً هر    نگیليرة استرلي    ۳۰۰اکنون اگر از 

ليرة ديگر      ۶۰شود و    ليرة آن صرف ذخيرة مولّد می             ۲۴۰نيز قابل تقسيم است يعنی        
 ۱۰۰گشتن زمان دوران          يابد، درنتيجة کوتاه     ازآن برای پرداخت دستمزد اختصاص می

واگرد بيرون رانده شود،              کلّی از مکانيسم       گردد و به      شکل پول ـ سرمايه حذف    ليره به
گرددکه پس تنخواه اين يکصد ليره پول ـ سرمايه ازکجا                        آنگاه اين سؤال مطرح می           

  آيد؟ بيرون می

5تنها 
دوره دردرون واگردها  که دوره به ای است پول ـ سرمايهاز مبلغ عبارت اين 1

5ماند ولی آزاد می
4

گرديده     ئی  ذخيرة مولّد اضافی        استرلينگ قبالً مبدل به ليرة ۸۰آن = 
شود  ذخيرة مولّد اضافی به پول مبدل می              چه نَحو اين      دارای همان ارزش است. به             که  

  آيد؟  که برای اين تبديل الزم است ازکجا می و پولی
  

ليرة استرلينگ      ۶۰۰گشتن زمان دوران مسلّم شود، آنگاه از                     کوتاه    که  هنگامی  
ليرة   ۸۰گردد.      ليره مبدل به ذخيرة مولّد می              ۴۰۰ليره فقط     ۴۸۰جای    گفته، به    پيش 

ليرةاسترلينگ مذکورکه          ۲۰همراه   شود و به شکل پول نگاهداشته می استرلينگ بقيه به
 )١( دهند.    ليرة استرلينگ محذوف را تشکيل می           ۱۰۰بابت دستمزد تخصيص يافته است

                                                
صورت   ليره به    ۱۰۰که سخن بر سر وجود       شويم  ) برای رفع هرگونه ابهام درمورد بحث متذکّر می   ۱(

5  واگرد،       که در هر     است  است. اگر قرار نقدی
5نگاهداشته شود و      ستمزد د   سرمايه بابت پرداخت          1

4 
ليره   ۱۰۰صورت چگونه باز        گردد، درآن         ) دآن صرف خريد  مواد خام وکمکی وغيره (ذخيرة مولّ          

دهدکه پس      ماند؟ در پاسخ اين سؤال مصنّف توضيح می               دار باقی می     صورت نقد در دست سرمايه به
کمتر به ذخيرة مولّد         دار يک هفته      مدت يک هفته، سرمايه        هکوتاهیِ زمان دوران مثالً ب گشتن از مسلّم

کند  ليره مواد خام وکمکی وغيره ذخيره ۴۸۰ليره =  ۸۰آنکه شش بار  جای کند ولذا به احتياج پيدا می
 ۱۲۰ماند وچون از ليره پول نقد دست او باقی می ۸۰کند و بنابراين  ليره ذخيره می ۴۰۰ليره = ۸۰بار  ۵
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گردد و اکنون   می کاالـ سرمايه از دوران ناشی فروش وسيلة بااينکه يکصد ليرة مزبور به
کشيده   شود از دوران بيرون      آنکه دوباره در دستمزد وعناصر توليدگذارده نمی جهت به

که يکصد ليرة مزبور با شکل نقدیِ خود از نو                    کرد   شود، معذلک نبايد فراموش            می 
. در ابتدای       يخته شده بود    وران ر     د صورت در      که بدواً بدان        دارای همان شکلی است        

آنکه    ليرة استرلينگ بابت ذخيرة مولّد و دستمزدگذاشته شده بود. اکنون برای            ۹۰۰امر
که   ای   است. اين يکصد ليره         ليرة استرلينگ الزم        ۸۰۰همان روند توليد راه بياُفتد فقط          

که  دهد   ای را تشکيل می       سرمايه  پول ـ   افتد، اينک       در شکل پول ازگردونه بيرون می               
که سابقاً نيز مبلغ      ای از بازار پول است. راست است                 درحال جايابی است و جزِء تازه               

سرماية مولّد اضافی وجود            سرماية آزادشده و         پول ـ   صورت    دوره به      به  مزبور دوره         
داشت، ولی اين حاالت نهائی خود شرطی برای پيشبرد روند توليد ولذا برای ادامة                                        

سرماية نوئی     پول ـ   اين منظور ضرورت ندارد و بنابراين                    آن بود. اکنون ديگر برای               
دهد، ولواينکه نسبت به ذخيرة پولیِ موجود                   است و جزئی از بازار پول را تشکيل می         

وسيلة آن در      وجه نه عنصری اضافی (زيرا درآغازکار وجود داشته و به                            هيچ  جامعه به   
  ای است. گنج نواَنباشته دوران ريخته شده است) و نه

ای   ريخته  پيش سرماية   پول ـ   از   که بخشی  لحاظ ليرةاسترلينگ ازآن ۱۰۰رواقع ايند
کشيده شده است.  رود، اکنون از دوران بيرون کار نمی که ديگر در همان بنگاه به است

و   به پول     ـ سرمايه    کاال   که تبديل    پذير شده    کشی فقط بدان سبب امکان         ولی اين بيرون       
گرديده     هفته تسريع   قدر يک    ، به  Ẃ – G – Wاية بارآور يعنیسرمپول بهگشتن اين مبدل

آن   کند نيز تندتر شده است. مبلغ مزبور برای                که  دراين روندکار می  ولذاگردش پولی
 الزم نيست. Xکه ديگر برای واگرد سرماية  کشيده شده است از دوران بيرون

                                                                                                       

6بود اکنون پرداخت دستمزد تخصيص يافته هفته ۶رایليرة نقدکه ب

شود  جوئی می ليره صرفه ۲۰يعنی1
 شود. ماند يا آزاد می ليره پول نقد باقی می ۲۰+  ۸۰مجموعاً 
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  کسی است   ق به همان   ريخته متعلّ   پيش سرماية   که   دراينجا چنين فرض شده است          
بود باز فرقی پيدا         کند. ولی چنانچه سرماية مزبور استقراضی می                که ازآن استفاده می          

ليره   ۹۰۰جای   کننده به    شدن زمان دوران، برای استفاده                  صورت باکوتاه       شد. درآن      نمی 
دهنده پس      که به وام      ليرة استرلينگی    ۱۰۰گرديد.  ليرة استرلينگ وام الزم می ۸۰۰فقط 

دادکه      سرماية جديدی را تشکيل می          پول ـ   شد باز مانندگذشته يکصد ليره           اده می    د 
موادX     دار     گيرد. فراتر از اين، چنانچه سرمايه                  قرار می      Yدر دست      Xجای    فقط به  

که خود    ای   گونه   ليرة استرلينگ را با اعتبارگرفته بود به                 ۴۸۰ارزش      توليدی خويش به      
صورت   ريزکرده بود، درآن              قد را بابت دستمزد پيش        ليرة استرلينگ پول ن         ۱۲۰فقط  

شد ولذا اين       مواد توليدی نسيه نيازمند می            کمتر به    ليرة استرلينگ     ۸۰ميزان     اکنون به    
 Xدار     که سرمايه    داد، درحالی         ـ سرماية زائدی را برای اعتباردهنده تشکيل می  کاال مبلغ

   )١(ليرة استرلينگ پول نقد زياد آورده بود. ۲۰خود 

3ميزان     اکنون ذخيرة توليدی اضافی به             
5تقليل يافته است. سابقاً        1

ليرة    ۳۰۰از    4
ليرة استرلينگ بود، اکنون         ۲۴۰داد و برابر با  را تشکيل می IIاضافی  استرلينگ سرماية

ای   هفته  جای سه   به ای    اضافی دو هفته       ليرة استرلينگ است، يعنی ذخيرة            ۱۶۰فقط =   
گردد ولی فقط        جای هر سه هفته هر دو هفته تجديد می        نشيند. اکنون اين ذخيره به می
شودکه    آنکه خوراک سه هفته باشد خوراک دو هفته است. مثالً چنين می                           جای   به 

گردند. همان مقدار پنبه            کمتر تکرار می      خريدهای بازار پنبه با دفعات بيشتر ولی حجم
ماند. ولی ازلحاظ زمانی               می شود، زيرا حجم محصول يکسان باقی داشت میاز بازار بر

سخن برسر    که  کنيم  گردد. مثالً فرض   تقسيم می مدت بيشتری بر نَحوِ ديگر و برداشت به

                                                
ين                    ۱(  که در هرحال جمعاً وضع يکسان است. چه                  است  ) خواننده توجه داردکه مقصود مصنّف ا

ستان يا    دار وام        ده و سرمايه      دار وام        دار باشد، چه ميان سرمايه            نفر سرمايه    يکصد ليره در دست يک        
 ليره آزاد شده است. ۱۰۰اعتباردهنده و اعتبارگيرنده تقسيم شود باز مجموعاً 
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عدل بگيريم. درحالت اول         ۱۲۰۰سه ماه و دو ماه باشد و مصرف ساالنة پنبه را از قرار
  فروش چنين خواهد بود:

  ماند عدل باقی می ۹۰۰عدل، در انبار  ۳۰۰              اول ژانويه
  «      «          «   ۶۰۰«     «    «        ۳۰۰اول آوريل            
  «      «          «   ۳۰۰«     «    «        ۳۰۰اول ژوئيه              
  «          «      «     ۰«     «    «          ۳۰۰اول اکتبر              

  
  عکس: درحالت دوم به

  عدل ۱۰۰۰عدل ، در انبار   ۲۰۰اول ژانويه             فروش  
  «      ۸۰۰«          «    «       ۲۰۰«          اول مارس

  «      ۶۰۰«          «    «       ۲۰۰«          اول مه
  «      ۴۰۰ «          «    «      ۲۰۰«          اول ژوئيه

  «      ۲۰۰«          «    «       ۲۰۰«          اول سپتامبر
  «        ۰«          «    «         ۲۰۰«          اول نوامبر

  
گردد، يعنی       که در پنبه نهاده شده است يک ماه ديگر تماماً برمی                     بنابراين پولی      

زمان دوران ولذاکوتاهیِ زمان           گشتن  کوتاه ببس اگر به جای اکتبر درماه نوامبر. پس  به

9واگرد،      

شکل پول ـ سرمايه حذف       ليرة استرلينگ به       ۱۰۰ريخته =    پيش از سرماية      1
که اَدواراً زياده            ای ليره پول ـ سرمايه ۲۰شود و چنانچه اين يکصد ليره مرکّب باشد از 

مثابه ذخيرة توليدی يک           که به   ای    ليره   ۸۰و از   پرداخت هفتگی دستمزد است  بر ميزان
کاهش ذخيرة      شودکه   ليره چنين می     ۸۰گردد، آنگاه درمورد اين                 هفته اَدواراً زائد می    

کند.   فروش تطبيق می      گر با افزايش ذخيرة کاال از سوی پنبه                  توليدی ازجانب صنعت       
کمتر بماند     ة توليدی    ذخير    مثابه   هر اندازه همان مقدار پنبه در انبار صاحب صنعت به                     
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  ماند. فروش بيشتر می کاال در انبار تاجر پنبه صورت همان نسبت به به
 Xبنگاه   گشتن زمان دوران درمورد                   که کوتاه     ايم   کرده    ما تاکنون چنين فرض        

فروش رسانده يا زودتر قيمت آن        تر به کاالی خود را سريع Xکه  معلول آن بوده است
گرديده است. پس         کوتاه    رد معاملة اعتباری مهلت پرداخترا دريافت داشته و يا درمو

 Ẃ – Gسرمايه، يعنی   پول  کاالـ سرمايه به  کاال وتبديل گشتن فروش کوتاهی باکوتاه اين
-کوتاه    که اين    است  است، همراه است. همچنين ممکن   که نخستين مرحلة روند دورانی

ه ـزمانی سرچشم     دد ولذا از تغيير هم      گر ناشی   G – Wشدن از دومين مرحلـه يعنی از  
 Zو  Yهای  کند وخواه در زمان دوران سرمايه کار ـ دوره بروز میگيردکه خواه در می

دهند، پديد       سرمايةگَردانش را تحويل می   عناصر توليدی  Xدار  که به سرمايه ای وغيره 
  آيد. می

ونقل از محل توليد يا          طور مثال اگر پنبه، ذغال وغيره  بنا بر سيستم قديم حمل          به
هفته درراه باشند، آنگاه حداقلّ          سه X دار توليدی سرمايه انبارگاه خود تا مقر مؤسسات

کافی باشد. تـا        هفته   کم برای سه     بايد تا رسيدن ذخاير جديـد دست  Xذخيرة توليدی 
-ارآيند. دراين        ک  مثابه وسيلة توليد به توانند به راه هستند نمی که پنبه و ذغال در هنگامی

درآن       ای هستندکه     سرمايه    ونقل و    کار صنعت حمل آنها بيشتر درحکمِ محمول صورت 
ای   ـ سرمايه    فـروش، عبارت ازکاال             کار افتاده است و برای توليدکنندة ذغال و پنبه                       به 

  که در پِیِ بهبود سيستم ترابری حمل            کنيم کنند. فرض که دوران خود را طی میهستند
جای هر سه هفته  تواند به  گيری مولّد می و هفته تقليل يافته است. آنگاه ذخيرهکاال به د

 ئی  ليرة استرلينگ سرماية اضافی    ۸۰گردد. از اين راه  بار تبديل يک بار به دو هفته يک
 ۶۰۰علّت اينکه سرماية       گردد و همچنين به       ريز شده بود آزاد می   پيشکه بدين منظور  

که بابت پرداخت         استرلينگی    ليرة  ۲۰کند،  زودتر برگشت می استرلينگی يک هفته ليرة
  شود. دستمزد تخصيص يافته بود نيز آزاد می

دهد    که مادة خام تحويل می            ای   کار ـ دورة سرمايه           ازسوی ديگر هرگاه مثالً           
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آن در فصل پيشين داده شده است) ولذا امکان تجديد مادة                           های    گردد (نمونه       کوتاه   
صورت ممکن است ذخيرة مولّد تقليل يابد، فاصلة زمانی از                       درآن    خام بيشتر شود،      

  گردد. يک دورة تجديد تا دورة ديگرکوتاه
ريز    عکس زمان دوران ولذا واگرد ـ دوره درازترگردد، آنگاه پيش                                      چنانچه به   

اضافی داشته باشد خود         دار سرماية      کند. اگر سرمايه       اضافی ضرورت پيدا می          سرماية  
ديگری،      شکل مزبور به     صورت سرمايةاضافی  درغيراين کند. ولی مين میرا ازجيب تأ آن
آنکه بتوان اين سرمايه را در دسترس                 شود. برای  مثابه جزئی از بازار پول،گذاشته می به

ها را    داشت بايد آن را از شکل قديم خود بيرون آورد، مثالً سهام فروخت، سپرده                                  
گذارد. ياآنکه          طور غيرمستقيم تأثير می        پول به    که اينجا نيز در بازار    کشيد، امری بيرون

که برای پرداخت دستمزد            اضافی    کرد. آن جزئی از سرماية             بايد اين سرمايه را قرض           
ريزگردد و از         پول ـ سرمايه پيش     صورت    ضرور است در شرايط عادی همواره بايد به        

کند. درمورد        دا می   بازار پول اَ سهمی در اعمال فشار مستقيم به Xدار  اين جهت سرمايه
گرددکه      که بايد در مواد توليدگذاشته شود اين امر فقط هنگامی ناگزير می              آن جزئی

قيمت اين مواد بايد نقداً پرداخت شود. چنانچه بتوان آنها را با اعتبار تهيه نمود آنگاه                    
ن اضافی دراي         کند، زيرا سرماية         اين عمل تأثير مستقيمی برای بازار پول اعمال نمی                      

بتدا نه به             ريز    صورت ذخيرة مولّد پيش          مثابه پول ـ سرمايه، بلکه مستقيماً به             مورد از ا
در دست دارد مستقيماً به بازار پول بريزد،                     Xشود. هرگاه بستانکار براتی را که از          می

غيرمستقيم و از راه دست دوم در                Xدار     کند وغيره، آنگاه عمل سرمايه             آن را تنزيل      
سان استفاده     کند. ولی چنانچه بستانکار مزبور از برات مثالً بدين                        ر می بازار پول تأثي         

ريز اين      صورت پيش    دارد، درآن           آينده نگاه      نمايدکه آن را برای جبران يک بدهیِ                  
  گذارد. روی بازار پول تأثيری نمی اضافی نه مستقيم و نه غيرمستقيم به سرماية
  

  حالت دوم:
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  کند  بهای مواد توليد تغيير می

  مانند ديگر شرايط ثابت می
  

5نسبت   ليرة استرلينگی به      ۹۰۰سرماية کلّ  که  ايم کرده چنين فرض  دمی پيش
4   =

5ليرة استرلينگ در مواد توليدی و                 ۷۲۰
ليرة استرلينگ در دستمزدگذارده                ۱۸۰=    1

  شود. می
ای   کار ـ دورة شش هفته       اهش يابد، آنگاه برایک هرگاه بهای مواد توليدی به نيم

ليرة استرلينگ الزم خواهد بود، و برای سرماية                      ۲۴۰ليرة استرلينگ فقط     ۴۸۰جای  به
شود. بنابراين        ليره ايجاب می       ۱۲۰ليرة استرلينگ فقط        ۲۴۰جای    به  IIالحاقی شمارة      
سرماية     يابد و    اهش می  ک  ليرةاسترلينگ     ۳۶۰ = ۱۲۰ + ۲۴۰ليره به ۶۰۰از Iسرماية شمارة 

کند. سرماية      ليرة استرلينگ تقليل پيدا می         ۱۸۰=    ۶۰+    ۱۲۰ليره به     ۳۰۰از    IIشمارة   
  آيد. ليرة استرلينگ پائين می ۵۴۰=  ۱۸۰+  ۳۶۰ای به  ليره ۹۰۰کلّ 

سرماية کناراُفتاده که اکنون بيکار مانده و بدين جهت در بازار پول                                پول ـ   اين   
پول ـ   صورت    ایِ بدوی،که به         ليره   ۹۰۰ز بخشی از سرماية     درجستجوی محل است، ج        

که در اثر تنزّل قيمت          ای است    ريزشده است، چيز ديگری نيست، سرمايه               سرمايه پيش
مقياس    بر   يابد بلکه    توسعه نمی    بنگاه    چون    شود،   می  تبديل    آن   به   که اَدواراً        عناصرتوليدی    

کاهش بها معلول شرايط          اين  گذشته ادامه خواهد يافت، زائدگرديده است. هرگاه                            
العاده وغيره) نباشد، بلکه از افزايش نيروی           اتّفاقی(حاصل استثنائاً خوب، واردات فوق

دهد، آنگاه       که مواد خام تحويل می           گرفته باشد    ای سرچشمه    بارآور در درون رشته              
  ای   هطورکلّی به سرماي       آيد وبه     اضافةمطلق بازارپول درمی صورت سرماية مزبور به ـ پول

گردد، زيرا نقدينة مزبور ديگر جزِء                   سرمايه آزاد است مبدل می           پول ـ   که در شکل    
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  که از چندی پيش جا يافته است. ای نيست پيونديافتة آن سرمايه

  
  حالت سوم:

  کند قيمت فروش خود محصول تغيير می

  
 يلةوس  رود ولذا ناچار بايد به          کند بخشی از سرمايه از دست می هرگاه قيمت تنزّل

طور   گردد. اين زيان فروشنده ممکن است به                 سرمايه جبران    پول ـ ريز جديدی از  پيش
سود خريدار تمام شود. مستقيماً، هرگاه قيمت فروش محصول             مستقيم يا غيرمستقيم به

کرده باشد و سپس دوباره تا قيمت عادی                 واحوال تصادفی تنزّل            فقط درنتيجة اوضاع       
وجود    که تغيير در قيمت در اثر دگرگونیِ ارزشی به                     گاه ترقّی نمايد. غيرمستقيم، آن           

مثابه عامل توليد در محيط            کهنه تأثيرکند و اين محصول به            آمده باشدکه برمحصول         
نسبت خود، سرمايه آزاد سازد. در هر دو مورد                       ديگری واردگردد و درآنجا به              توليد

بازار پول       ن آن به    از دست رفته است و برای جبرا              Xکه برای      ای   ممکن است سرمايه    
دسترس وی      مثابه سرماية جديد اضافی در    آورد، ازسوی دوستان همکارش به فشار می

  دهد. قرارگيرد. دراين مورد فقط انتقالی رخ می
ريز    که پيش   عکس بهای محصول ترقّی نمايد، آنگاه جزئی از سرمايه                      هرگاه به    

ای   دهنـدة سرمايه      زِء تشکيل  ديگر ج     شود. اين سرمايه        نشده بود از دوران خارج می                 
که توليد توسعه نيابد،        ريز شده است ولذا درصورتی             پيش    که برای روند توليد             نيست 
که بهای عناصر      ايم   کرده  رود. چون دراينجا فرض شمار می ای به سرماية کناررفتهپول ـ 

ک بازار مشخّص شده است، امکان داردکه ي                   ـ سرمايه به     کاال    محصول پيش از ورود         
نَحوی   طور قهقرائی تأثير نمايد به     گردد و به تغيير واقعی در ارزش، موجب ترقّیِ قيمت

هم از محصولش      Xدار  حالت سرمايه دراينآن باال رود.  که مثالً بهای مواد خام در پِیِ
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برد.    است و هم از ذخيرة توليدی موجودش سود می      ـ سرمايه درگردش کاال  مثابه که به
های نوين، در اثر ترقّیِ              قيمت ئی را که وی اکنون درنتيجة               ماية اضافی    اين سود، سر    

  سازد. توليدی، برای ادامة کار بنگاهش الزم دارد، فراهم می بهای عناصر
 ئی  امرتصادفی باشد.آنگاه سرماية اضافی                قيمت تنها يک  ترقّیِ  که است ممکن ولی
آن يکی     ديگر، آنجاکه محصول      درسوی شود، الزم می X دار سو برای سرمايه که ازاين
صورت سرماية آزادگشته            دهد، به     توليدی رشتة ديگر صنعت را تشکيل می             از عناصر   
  )١(برد. بازَد ديگری می گردد. آنچه يکی می نمايان می

  
  
  
  
  
  
  
 

  
  فصل شانزدهم

  

  واگَرد سرماية متغير
                                                

-کار به Xنفت برای   قيمت دهد، درنتيجة ترقّیِ  را تشکيل  X) مثالً اگر فرضاً نفت مادة خام صنعت ۱(

کنندة نفت در اثر ترقّیِ قيمت مبالغی               دار توليد      شود ولی سرمايه      ايجاب می      ئی  فی بردن سرماية اضا      
 آورد. دست می سرمايه زيادی به
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I.  ارزش نرخ ساالنة اضافه  
  

  کار = کار اضافی] اضافی، اضافه ارزش = ارزش [اضافه

5ليرة استرلينگ باشدکه         ۲۵۰۰مبلغ   سرماية گَردانی به       کنيم   فرض می   
آن برابر       4

5سرماية ثابت (مواد توليدی) را تشکيل دهد و                     ليرة استرلينگ      ۲۰۰۰با  
 ۵۰۰آن =     1

  مزدگذارده شده است.دستسرماية متغيری باشدکه در ازاِء ليرة استرلينگ 
 ۱هفته و دوران ـ دوره =           ۴کار ـ دوره =  هفته،  ۵واگرد ـ دوره = که  کنيم فرض

ليرةاسترلينگ       ۱۶۰۰است از    ليرةاسترلينگ     ۲۰۰۰که= Iصورت سرماية  باشد. دراين هفته
ليرة    II =۵۰۰شود، وسرماية  ترکيب می سرماية متغيراسترلينگ  ليرة ۴۰۰سرماية ثابت و

ليرة استرلينگ       ۱۰۰سرماية ثابت و       ليرة استرلينگ     ۴۰۰شود از    رلينگ مرکّب می    است 
شود.   ليرة استرلينگ نهاده می           ۵۰۰مبلغ   ای به    سرماية متغير. در هر هفتة کار، سرمايه               

ليرة استرلينگ      ۲۵۰۰=  ۵۰۰*  ۵۰ای برابر با  ای محصول ساالنه هفته ۵۰طی يک سال 
ای، که پيوسته طی هرکار ـ دوره فعاليت                  ليره   I  ۲۰۰۰ة شود. بنابراين سرماي       ساخته می

  کند. بار و نيم واگرد می ۱۲دارد، 

2
ليرة استرلينگ      ۲۵۰۰۰شود. از اين        ليرة استرلينگ می       ۲۵۰۰۰=    ۲۰۰۰*    1۱۲

5
5نهاده شده و      که درمواد توليدی   است سرماية ثابتیليرة استرلينگ  ۲۰۰۰۰=  4

آن =   1
است. بالعکس      دستمزدگذارده شده        که درازاِء   است سرماية متغيرليرة استرلينگ  ۵۰۰۰

2500ای ده بار واگرد دارد، زيرا  ليره ۲۵۰۰سرماية کلّ 

  است. ۱۰=  25000
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نو در     تواند از   می میکه طیِّ توليد خرج شده است تنها هنگا سرماية متغيرگردانی
است    سرماية مزبور درآن بازتوليد شده                 که ارزش      ای   کار آيدکه فراورده روند توليد به

گردد، تا از نو برای پرداخت                    يه به پول ـ سرمايه بدل         ـ سرما   کاال  فروش رود و از           به 
 که درتوليدگذاشته شده است           گردانی     سرماية ثابت    دستمزد نهاده شود. ولی درمورد                

مثابه جزئی از محصول         آنها به    چنين است، زيرا ارزش            اين   (مواد توليدی) نيز وضع هم            
های   که اين دو بخش از سرمايةگَردان ــ يعنی بخش          گردد. وجه اشتراکی مجدداً برمی

زد   سا آنهارا ازسرماية استوار متمايز می  که متغير وثابت اين سرمايه ــ با هم دارند وآنچه
افتد،    گردش می  کاالـ سرمايه بهوسيلة محصول، به آنها به يافتة زش انتقالکه ار اين نيست

گيرد. يک جزِء ارزشی            قرار می     کاال درگردش         مثابه   ياریِ دوران فراورده به                  يعنی به  
است يعنی ازکاالـ سرمايه،        درگردش االک که همچون  محصول ولذا جزئی از محصول

ازآن جزِء        ديگرسخن عبارت      به   يافته است يا  سرماية استوار تشکيل همواره ازفرسايش 
تفاوت    است. ولی     نموده     که سرماية استوار دراَثنای توليد به فراورده منتقل    ارزشی است

ثابت +     سرمايةگَردان (= سرمايةگَردان                 که سرماية استوار يا چهرة مصرفیِ است در اين
که شرط   دهد. درحالی        می   هادام      کارخود درروندتوليد     متغير)، همچنان به سرمايةگَردان

ــ از    کاالـ سرمايه      درسيمای     ــ  سرمايةگَردان        که تمام    است  تک واگردها اين       هر يک از
سرماية   برای        Ẃ – Ǵمحيط دوران واردگردد. نخستين مرحلة دورانی  محيط توليدی به

کديگر  گَردان ثابت و سرماية گَردان متغير مشترک است. در دومين مرحله آنها از ي                                 
گشته است در ذخيرة توليدی (سرماية            آن مبدل کاال به که شوند. جزئی از پولی جدا می

ثابت)          بر مهلت       گذاشته می     گَردان  بنا  عناصر           های مختلفی    شود.  که طی آن خريد 
گيرد، ممکن است قسمتی از پول زودتر و                  اين ذخيرة مولّد انجام می              دهندة    تشکيل 

           ل شود، ولی سرانجام همـة آن به                   قسمت ديگر ديرتر به موادداين صورت     توليدی ب
صورت ذخيرة      دست آمده است به       از حاصل فروش به         که  آيد. جزِء ديگر پولی          درمی   

توليد     که درپيکرِ روند        کاری    شود تا تدريجاً برای پرداخت نيروی     نقدی نگاهداشته می
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وصف   دهد. بااين       می  تشکيل گردد. سرمايةگَردان متغير را اين جزء رود مصرف فرو می
هربار ناشی از واگرد سرمايه، ازتبديل سرمايه                کامل اين يا آن جزء، در ساختن جانشين

که در فصل      همين سبب است   کاال و ازکاال به پول است. به            به محصول، از محصول به
پيشين واگرد سرمايةگَردان ـ ثابت و متغير ـ جداگانه و با هم و بدون درنظرگرفتن                                     

  گرديده است. رماية استوار مطرحس
فراترنهاده وجزِء متغير           گامی است که اکنون بايد مطرح سازيم الزم ای برای مسئله

-تنهائی تشکيل    جزء به    گوئی اين   که ای مورد بررسی قرار دهيم گونه سرمايةگَردان را به

 آن واگرد     که همراه با   گردان ديگرسخن ازسرماية ثابت دهندة سرمايةگَردان است. يا به
  پوشيم. کند چشم می می

 ۲۵۰۰۰ريز شده است و ارزش ساالنة فراورده برابر با          پيشليرة استرلينگ  ۲۵۰۰
سرماية   ليرةاسترلينگ است ولذا           ۵۰۰سرمايةگَردان جزِء متغير ليرةاسترلينگ است. ولی

5است برابر با     ليرةاسترلينگ جاگرفته ۲۵۰۰۰که در متغيری

ليرة استرلينگ       ۵۰۰۰=  25000
دست   واگرد را به        ۱۰کنيم تعداد      تقسيم  ۵۰۰ليرة استرلينگ را به         ۵۰۰۰است. چنانچه 

  ليرة استرلينگ است. ۲۵۰۰کامالً مانند تعداد واگردهای سرماية کلّ  آوريم،که می
ريخته   پيش سرماية   آن ارزش محصول ساالنه بر              اين محاسبة ميانگين، که طبق          

کار ـ دوره مورد          يک که پيوسته در نه بر ارزش جزئی از اين سرمايهگردد و  تقسيم می
گردد)، دراينجاکه سخن             تقسيم می   ۵۰۰بر  ۴۰۰جای    استفاده قرار دارد (درمثال ما به                  

حساب    ديدکه اين      است. بعداً خواهيم است مطلقاً درست ارزش توليد اضافه فقط دربارة
کامل است.     دقّت    فاقد    محاسبةميانگين   اين نيست، چنانکه اصالً ازلحاظ ديگرکامالً دقيق

دارکافی است ولی بيانگر             های عملی سرمايه      ديگرسخن محاسبة مزبور برای هدف             به 
  دقيق يا سنجيدة همة شرايط واگرد نيست.

کلّی چشم پوشيده بوديم وآن             کاالـ سرمايه به       ما تاکنون از يک جزء ارزشیِ               
است و دراَثنای روند توليد آفريده شده و  که درآن نهفته ارزشی است اضافهعبارت از 
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  آن معطوف سازيم. است. اينک بايد توجه خودرا به گرديده فراورده جايگزين درپيکر
  

ارزشی به      اضافه  شود   طور هفتگی نهاده می        که به   ای   ليره   ۱۰۰سرماية متغير گيريم 
که   ای   ليره   ۵۰۰تغير سرماية م   ليرة استرلينگ توليد نمايد. بنابراين                ۱۰۰% =  ۱۰۰ميزان    

ليرة استرلينگ      ۵۰۰مبلغ   ارزشی به     اضافه  شود   ای نهاده می       طی واگرد ـ دورة پنج هفته         
  است. کار کند، يعنی نيمی از روزانة کار اضافه توليد می

کند،   ارزش توليد می        اضافه  ليره    ۵۰۰سرماية متغير،     ليرة استرلينگ     ۵۰۰ولی اگر 
وجود    ليرة استرلينگ به      ۵۰۰۰=    ۵۰۰*   ۱۰ميزان  زشی بهار اضافه ليرة استرلينگ ۵۰۰۰

ليرة استرلينگ است. نسبت تمام            ۵۰۰ريخته برابر با        پيش   سرماية متغير   آورد. اما          می 
-پيش   سرماية متغير     مبلغ ارزشی  است به سال توليد شده که طی يک ارزشی حجم اضافه

که اکنون دربرابر ما قرار      اين درمثالیناميم. بنابر ارزش می اضافهريخته را ما نرخ ساالنة 

500از است دارد نرخ مزبور عبارت
نرخ را نزديکتر مورد بررسی             . چنانچه اين ۱۰۰۰%=5000

ريخته   سرماية متغير پيش    که   ارزشی    اضافه   شودکه برابر است با نرخ    قرار دهيم ديده می
سرماية متغير (که با       داد واگردهای         در تع    کند، ضرب    واگرد ـ دوره توليد می طی يک 

  تعداد واگردهای همة سرمايةگَردان مطابقت دارد). 
 

ريزگرديده در مثال اختيارشده،                 واگرد ـ دوره پيش         که طی يک     سرماية متغيری    
ليرة   ۵۰۰آن توليد شده نيز        که درقبال      ارزشی    ليرة استرلينگ است و اضافه      ۵۰۰برابر با 

vارزش طی يک واگرد ـ دوره عبارت از                      نرخ اضافه  استرلينگ است. بنابراين
m

   500
   500 =

کنيم،   است ضرب   ۱۰که   % را در تعداد واگردهای ساالنه           ۱۰۰% است. هرگاه اين ۱۰۰
vآنگاه چنين خواهيم داشت 

m
   500
   5000  =۱۰۰۰. %  

که   ارزشی    هارزش. ولی دربارة حجم اضاف                 اضافه   چنين است درمورد نرخ ساالنة           
آيد مطلب از اين قرار است: حجم مزبور  دست می طی يک واگرد ـ دورة مشخّصی به
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ريزگرديده است، (در           پيشکه دراَثنای همين دوره  سرماية متغيری استبرابر با ارزش 
ارزش، بنابراين در نمونة ما چنين                  در نرخ اضافه       ليرة استرلينگ) ضرب       ۵۰۰مثال ما =     

100*  ۵۰۰است: 
ريخته برابر با   سرماية پيشليرة استرلينگ. چنانچه  ۵۰۰=  ۱*  ۵۰۰=  100

ارزش چنين خواهيم داشت: حجم اضافه        ليرةاسترلينگ باشد با همين نرخ اضافه ۱۵۰۰
100*  ۱۵۰۰ارزش =  

  ليرة استرلينگ. ۱۵۰۰=  100
 

کند و با     که ساالنه ده بار واگرد می              ای   ه لير  ۵۰۰که سرماية متغير  گذاريم قرار می
ارزشی     % است ولذا طی يک سال اضافه          ۱۰۰۰ارزش ساالنة خودکه برابر با  اضافه نرخ

  نامگذاری شود. Aسرماية نمايد،  ليرة استرلينگ توليد می ۵۰۰۰مبلغ  به
مبلغ   که برای تمام سال به          کنيم  فرض می    Bنام   اکنون سرماية متغير ديگری را به              

شود ولذا فقط يک بار         ريز می    هفته) پيش    ۵۰ليرة استرلينگ (يعنی دراينجا برای ۵۰۰۰
که در پايان سال قيمت محصول در             کنيم  در سال واگرد دارد. همراه اين باز فرض می     

که محصول    ای   سرمايه  پول ـ   گردد و بنابراين          که آماده است پرداخت می       همان روزی
دوران دراينجا برابر با                 کند. پس دورة        بازگشت می   شود در همان روز آن تبديل می به

= يک سال است. مانند مورد پيشين             صفر است، واگرد ـ دوره برابر باکار ـ دوره يعنی
ليرة استرلينگ وجود دارد               ۱۰۰مبلغ   سرماية متغيری به      طی کار ـ دوره در هر هفته              

 که نرخ   کنيم  ز هم فرض می     شود. با    ليرة استرلينگ بالغ می         ۵۰۰۰هفته به    ۵۰ولذا در     
بودن طول روزانة کار، نيمی ازآن را                       % باشد، يعنی با يکسان       ۱۰۰ارزش همان        اضافه  
هفته را در نظـر بگيريم چنين خواهيم داشت.                  ۵دهـد. چنانچه       تشکيل می    کار   اضافه  

%، لذا حجم      ۱۰۰ارزش      ليرة استرلينگ، نرخ اضافه            ۵۰۰شده =    سرماية متغيرگذاشته     
که در اينجا       کاری    ليرة استرلينگ است. حجم نيروی            ۵۰۰زش توليدگشته =       ار   اضافه  

 Aسرماية   آن بنا به فرض دقيقاً همانند     ِ کشی گيرد و درجة بهره کشی قرار می مورد بهره
  است.
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ليرة   ۱۰۰ارزشی برابر با          اضافه  شده   سرمايـة متغيرگذاشته      ليره    ۱۰۰در هر هفته     
ليرة   ۵۰۰۰=    ۱۰۰*    ۵۰که   هفته سرمايـة نهاده        ۵۰  کند، پس در      استرلينگ ايجاد می      

آورد. حجم        وجود می     ليرة استرلينگ به      ۵۰۰۰مبلغ   ارزشی به     استرلينگ است، اضافه      
ليرة استرلينگ است، ولی          ۵۰۰۰ارزش توليدشده درسال همانند مورد پيشين =                   اضافه

ارزش توليدشده        ضافه کلّی متفاوت است. اين نرخ برابر با ا                 ارزش به      نرخ ساالنة اضافه    
vريزشده، يعنی      پيش سرماية متغير    بر  است تقسيم  درجريان سال

m
   5000
، درحالی        % ۱۰۰= 5000   

  % بود.۱۰۰۰گفته =  ی پيش Aکه اين نرخ درمورد سرماية  
سرماية   ليرة استرلينگ خرج         ۱۰۰، هرهفته  B، همانند سرماية  Aدرمورد سرماية 
سرماية   % است، مقدار       ۱۰۰ارزش نيز همان         نرخ اضافه    روری يا      متغير داشتيم: درجة با        

کشی،   کار مورد بهره        ليرة استرلينگ است. حجم نيروی            ۱۰۰متغير هم يکی است و = 
طور   کار برابرند و به         های کشی در هردو مورد يکسان است، روزانه مقدار و درجة بهره

کار   که طی سال به    سرماية متغيریغ شوند. مبل کار تقسيم می کار الزم و اضافه يکسان به
کار را     ليرة استرلينگ است، مانند يکديگر همان حجم            ۵۰۰۰مقدار و =  افتد نيز هم می
اندازند مقدار         راه می     که هردو سرماية برابر به           کاری    آورند و از نيروی          حرکت درمی به

وجود در نرخ        ليرة استرلينگ. با اين         ۵۰۰۰کشند، يعنی ارزش بيرون می يکسانی اضافه
  شود. % پيدا می۹۰۰ميزان  تفاوتی به B و Aارزش اضافه

ارزش تنها به حجم و         گوئی نرخ اضافه       شودکه   درواقع اين پديده چنان ديده می                 
آيد، وابسته نيست       حرکت درمی متغير به سرمايةوسيلة  کار،که به نيروی کشیِ درجة بهره
گيرند.    رونددوران سرچشمه می       که از ستا تأثيرات ناروشنی برآن مربوط به بلکه عالوه

و درحقيقت چنين تعبيری نيز از اين پديده داده شده است و طرح آن، اگرچه نه در                                   
ترش يعنی (نرخ ساالنة سود)، ازآغاز       صورت بغرنج وپوشيده خود بلکه به خالص شکل
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  آورده است. کاملی را درمکتب ريکاردوئی پيش شکست )١(های بيستم سال
شرايط     تحت   را   Bو  Aهای   پديده ننگريم بلکه واقعاً سرمايه ظاهر صورت به هرگاه
رود.     انگيز پديده بالفاصله از بين می               ای قرار دهيم، آنگاه جنبة شگفت               دقيقاً يگانه    

در     Aعين سرماية     Bآيدکه سرماية متغير       وجود می     واحوالی فقط آنگاه به     چنين اوضاع
  کار خرج شود. برای پرداخت نيرویهمان فاصلة زمانی درمجموع خود 

شود و صرف    هفته نهاده می      ۵برای     Bسرماية   استرلينگ   ليرة ۵۰۰۰صورت درآن
دارد. آنگاه درچهارچوب             ليرة استرلينگ خرج برمی ۵۰۰۰۰ليره درهفته ساالنه  ۱۰۰۰

که =     شود. سرماية واگرد نموده             ليرة استرلينگ می      ۵۰۰۰۰ارزش =       فرض ما، اضافه      
ليره است، تعداد        ۵۰۰۰که =    ريخته  پيش يرة استرلينگ است تقسيم بر سرماية ل ۵۰۰۰۰

vارزش =       اضافه  نرخ   دهد.     است نشان می   ۱۰واگردها را که برابر با 
m

     5000
     5000    =۱۰۰  ، %

دهد:    دست می   ارزش را چنين به    اضافهکه تعداد واگردها است نرخ ساالنة ۱۰در ضرب

v
m

     5000

     50000  =1
برابرند، يعنی          Bو  Aارزش      اضافه  های    % . بنابراين اکنون نرخ   ۱۰۰۰=  10

ليرة استرلينگ      B ۵۰۰۰۰ قرار است: برای ارزش از اين % هستند، ولی حجم اضافه۱۰۰۰
يکديگر    ارزش توليدشده به         اضافه    ليرة استرلينگ. نسبت مقادير(حجم)   A ۵۰۰۰وبرای 

نسبت   يکديگر است، يعنی به        به    A  و    Bريختة   پيش های     زش ـ سرمايه    مانند نسبت ار     
نيز در زمان واحد ده            Bگيرند. ولی درعوض سرماية             قرار می      ۱  :   ۱۰=    ۵۰۰  :  ۵۰۰۰

  حرکت درآورده است. کار به نيروی Aبار بيشتر از سرماية 
ارزش     ست اضافه  که واقعاً در روندکار مورد استفاده قرارگرفته ا                         ای   فقط سرمايه   

ارزش تنها برآن سرمايه اطالق                شده دربارة اضافه          کند و همة قوانين داده             توليد می   
مقدار نسبی      ارزش منوط به    آن با نرخ معين، حجم اضافه که طبق هم شود ولذا قانونی می

  سرماية متغير است، درمورد همين سرمايه جاری است.
                                                

 بعد. به ۱۸۲۰) از ۱(
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شود. طول روزانة کارکه معلوم باشد                   گيری می    روندکار، خود با زمان اندازه                    
گرفتيم تا تفاوت       يکسان   Bسرماية   و    Aسرماية   (چنانکه ما دراينجاکلّية شرايط را ميان       

ارزش با روشنیِ تمام نموده شود)، آنگاه هفتةکار عبارت از تعداد  اضافهدرنرخ ساالنة 
 ۵ی را که مثالً      ا  ديگرسخن، ممکن است ما کار ـ دوره              به شود.    معينی روزانة کار می          

ساعته و هفته  ۱۰کنيم،که اگر روزانة کار  مثابه روزانة واحدکاری نگاه ای است به هفته
براين بايد رقَم          ساعته است. ولی اضافه         ۳۰۰روزانة کار فرض شود،              ۶نيز مرکّب از      

که هرروز در زمان واحد و در روندکارِ واحد                کنيم در تعدادکارگرانی مزبور را ضرب
نفر باشد، آنگاه ساعات هفتگی =           ۱۰اند. هرگاه اين تعداد مثالً               رکاً گمارده شده      مشت 
ساعت   ۳۰۰۰=   ۵*    ۶۰۰ای =    هفته  ۵کار ـ دورة        خواهد بود و يک        ۶۰۰=    ۱۰*    ۶۰
ارزش يکسان و با           اضافه  مقدار آنگاه با نرخ            متغير هم   های   گردد. بنابراين سرمايه            می 

کار (يعنی يک       مقداری از نيروی           های هم    که حجم  روزانة کار برابر درجريان هستند                  
حرکت درآمده         در تعداد برابر) درفاصلة زمانی واحد به                       قيمت ضرب   کارِ هم    نيروی   
  باشند.

های    ، سرمايه     Bو A گرديم. در هردو مورد      های بدویِ خودمان برمی مثال اينک به
جريان    ثنای هرهفتة سال به      گرديد دراَ ليرةاسترلينگ بالغ می ۱۰۰که به مقداری متغيرِ هم

که واقعاً در روندکار وارد عمل هستند                    کاربرده      های متغير به      اند. بنابراين سرمايه          افتاده    
 ۵۰۰هفته   ۵برای هر      Aکلّی نابرابرند. در           ريخته به    پيش های متغير  برابرند، ولی سرمايه
 Bرود. در         کار می    که ازآن هرهفته يکصد ليره به             ريز شده است     ليرة استرلينگ پيش     
که ازآن مبلغ        ريز شده است     ليرة استرلينگ پيش      ۵۰۰۰ای    هفته  ۵برای نخستين دورة         

10=   ليرة استرلينگ     ۵۰۰هفته فقط   ۵ولذا در      ۱۰۰اما درهرهفته تنها       
1

ريخته   پيش سرماية     
يخته است ولی     ر  ليرة استرلينگ پيش       ۴۵۰۰ای    هفته  ۵افتد. در دومين دورة               کار می    به 

که برای     سرماية متغيری   های بعد.  ليره جريان دارد و از همين قرار برای دوره ۵۰۰فقط 
کاراُفتاده ولذا به             سرماية به   شود فقط تا آن اندازه به              ريـز می    پيش فاصلة زمانی معين      
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-طور واقعی در بخش         گرددکه به      کننده مبدل می      سرماية متغير واقعاً درجريان و عمل              

که مورد عمل روندکار است واردگردد و در روندکار واقعاً                            ئی ی آن فاصلة زمانیها
ريز شده است تا بعداً در           پيش اين ميان       آن جزئی از سرماية مزبورکه در                  کند.   عمل 

روندکار     که ازلحاظ       بخش زمانی ديگری مورد استفاده قرارگيرد عيناً مانند آن است                          
گونه    آوری هيچ      ارزش     اضافه  آفرينی و نه ازلحاظ           رزش   وجود ندارد ولذا نه درمورد ا                  

ريز    هفته پيش   ۵ليرة استرلينگ برای           A  ۵۰۰مثالً در سرماية      کند.    تأثيری اعمال نمی        
شود.   روندکار وارد می           نوبت در      شده است ولی در هرهفته فقط يکصد ليره ازآن به                  

5در نخستين هفته      
5گيرد و     اده قرار می       مورد استف     ازآن       1

فتد        آنکه به    آن بی   4 کار ا
ای دارد و         هفتة بعد جنبة ذخيره        ۴کار    روندهای      ريز شده است، اگرچه برای               پيش 

  ريز شده باشد.  پيشناچار بايد 
ميان       واحوالی       اوضاع    متغير را متفاوت             پيش سرماية   که نسبت  ريخته و سرماية 

بودن نرخ      ارزش درصورت معين          اضافه  آن اندازه و ازآن راه درتوليد    هسازند، تنها ب می
تواند در فاصلة زمانی            سرماية متغيری را که می         کميت   ارزش ـ مؤثر هستندکه          اضافه  

کار رود تغيير دهند. سرماية متغير               معين، مثالً در يک هفته، پنج هفته وغيره، واقعاً به                    
سرماية متغير    مثابه    رود به     کار می    که واقعاً به      آن زمان     ريخته فقط تا آن حد و در            پيش 

مانده و     جای   ريز شده به     پيش ای    صورت ذخيره       که به   کند، نه طی آن مدتی          عمل می  
که موجب تفاوت در نسبت ميان سرماية                واحوالی      اوضاع   کار نرفته است. ولی همة            به 

ها خالصه  درتفاوت واگرد ـ دورهشوند،  کاررفته می سرماية متغير بهريخته و پيش متغير
کار ـ دوره، خواه در دوران ـ                   که خواه در       گردند، (که خود معلول اختالفی است                می 

-که با يکسان     است  ارزش اين       اضافه    شود). قانون توليد         دوره و خواه هردو حاصل می              

ر های براب      سرماية متغير وارد درکار حجم             های برابری از  ارزش، حجم بودن نرخ اضافه
در فاصلة زمانی برابر، با          Bو Aهای   کنند. بنابراين چنانچه سرمايه ارزش توليد می اضافه

کار اندازند،         متغير به   های   سرمايه  های برابری از          ارزش، حجم       بودن نرخ اضافه       يکسان  
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ارزش توليد نمايند،           های برابری از اضافه            حجم آنگاه بايد آنها در همان فاصلة زمان                 
است   کار افتاده       معين به که در اَثنای فاصلة زمانی سرماية متغيریان اين هرچند نسبت مي

بنابراين       ريز شده است متفاوت باشد، و          پيشمدت  که درعرض همين با سرماية متغيری
کاررفته، بلکه        سرماية متغير به  ارزش توليدشده، نه با  هرقدر نيز نسبت ميان حجم اضافه

ريزگرديده است، مختلف باشد. اختالف دراين                     پيش   رکلّی  طو  که به   با سرماية متغيری
عکس مؤيد   کند به را نقض ارزش شده دربارة توليد اضافه آنکه قوانين بيان جای نسبت به

  آنها و نتيجة ضروریِ اين قوانين است.
  

 ۵را مورد توجه قرار دهيم. در پايان                       Bسرماية   هفتة بخش توليدیِ        ۵نخستين  
 ۱۰۰۰است. ارزش ـ محصول برابر با مصرف شده کاررفته و لينگ بهليرة استر ۵۰۰هفته

500ليرة استرلينگ است. بنابراين        
. اينکه درمورد         A% است. عيناً مانند سرماية         ۱۰۰=    500

که در    رسد، درحالی       سامان می    ريخته به   پيش زمان با سرماية        ارزش هم   اضافه Aسرماية 
ن نيست، دراينجا هنوز برای ما مطرح نيست زيرا اکنون سخن                       چني  اين  Bمورد سرماية 

که در اَثنای توليد آن           سرماية متغيری است     اش با     ارزش و رابطه اضافهفقط برسر توليد 
جزئی   ، نه با توليدآن Bارزش را درمورد  عکس اگر نسبت اضافه است. به ريز شده پيش

 گرديده است حساب       اررفته ومصرف     ک که به ليرة استرلينگ ۵۰۰۰ريختةپيشازسرماية 
دست   ريخته بسنجيم، آنگاه چنين به           پيش  کنيم بلکه آن را با خود همين سرماية کلّ                

500آوريم:  می
500

 = 10
1

%،  A  ۱۰۰% و برای سرماية        B  ۱۰سان برای سرماية      % . بدين۱۰۰ = 
اضافه   اگر بيايند و بگويندکه: اين تفاوت در نرخ                آيد. اکنون يعنی ده بار بيشتر، درمی

اند، و     حرکت درآورده          کار به    کميت برابری      که  مقداری     های هم  ارزش درمورد سرمايه 
گردد، ناقض        که به دو قسمت برابر ازکار پرداخته و نپرداخته تقسيم می                           کاری    هم  آن  

ه ساده به شرايط واقعی ارزش است، آنگاه پاسخ آسان است و با يک نگا قوانين اضافه
کنيد يعنی اضافه      ارزش را بيان می   شما نرخ واقعیِ اضافه Aشود. در جواب آن داده می
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          ر   وسيلة يک    هفته به   ۵ارزشی را که طیای توليد شده است و         ليره   ۵۰۰سرماية متغي
 Bدرمورد      عکس   که به   سنجيد. درصورتی      ای می    ليره   ۵۰۰همين سرماية متغير     نسبت به  

ارزش مربوط است و          اضافه  توليد   وجه نه با      هيچ  شودکه به    ای اختيار می       ة محاسبه طريق
ارزشی     اضافه    ليرة استرلينگ      ۵۰۰ارزش منطبق باآن ارتباط دارد.  نه با تعيين نرخ اضافه

سرماية متغيری      ليره   ۵۰۰شود درارتباط با         ای توليد می    ليره ۵۰۰سرماية متغيرکه با يک 
مبلغ   ای به    گردد بلکه با سرمايه         شود سنجيده نمی    ريز می    پيش که درجريان توليدش           

10شودکه ازآن   ليرةاسترلينگ درارتباط قرار داده می ۵۰۰۰

ليرةاسترلينگ       ۴۵۰۰يعنی  9
هفتة   ۴۵ارزش ابداً دخلی ندارد و فراتر ازآن، چون تازه بايد طی                                   با توليد اين اضافه       

که اکنون تنها مورد بحث            هفتة نخست   ۵گردد، برای توليد            آينده تدريجاً وارد عمل            
های   شودکه اختالف ميان نرخ          سان ديده می      وجه هستی ندارد. پس بدين             هيچ  است به  

  ای نيست. اصالً مسئله  Bو A ارزش  اضافه
  

کنيم. برای      را با هم مقايسه         Bو  A های     ارزش سرمايه       اکنون نرخ ساالنـة اضافه          
vداريم:      چنين     Bسرماية   

m
   5000
v چنين:    A% و برای سرماية        ۱۰۰=    5000   

m
   500
   5000 =۱۰۰۰  . %

  که قبالً بود. سابقاً چنين داشتيم: است ارزش همان اضافههای  ولی نسبت نرخ

�� ���������   ������  

�� ���������   ������  

 A

 B

 = %100

%10
 

  و اکنون چنين داريم:  

�� ���������   ������  

�� ���������   ������  

 A

 B

 = %1000
%100  

100%ولی

%10 =  %1000
  که در باال بود. است بنابراين نسبت همان،   %100

vکه   Bسرمايةساالنة  نرخ است. شده اکنون وارونه باوجوداين، مسئله
m

   5000
   5000 =۱۰۰ %

که    ارزش و نرخی        اضافه  ربارة     شدة ما د    گونه انحرافی از قوانين شناخته  است ديگر هيچ
  v  ۵۰۰۰دهد. طی سال       صورت ظاهر هم باشد، نشان نمی            با آن انطباق دارد، ولو به                
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  توليدکرده      m  ۵۰۰۰گرديده و سرماية مزبور              نَحوِ بارآور مصرف          ريز شده و به      پيش 

vگفته يعنی  پيش (کسر) برخة همان ارزش است. بنابراين نرخ اضافه
m

   5000
% است.   ۱۰۰= 5000   

نيست که      Bسرماية   ارزش منطبق است. پس اين بار               اضافه  نرخ ساالنه با نرخ واقعیِ            
که بايد توضيح      است  Aسرماية   دهد بلکه نادرستی ازآن             روی نشان می       کج  مانند پيش   
   داده شود.

vاست: که چنين داريم یارزش دراينجا نرخ اضافه
m

   500
گر درمورد      ا  . ولی     % ۱۰۰۰=5000   

بود    حساب شده     ليرةاسترلينگی      ۵۰۰۰ريختةپيشسرماية هفته برپاية  ۵نخست محصول 

10که ازآن      

حساب   v  ۵۰۰بر مبنای     m  ۵۰۰۰کار نياُفتاده بود، اکنون               در توليدش به       9

10شود يعنی فقط برپاية        می 
کار برده      به  m  ۵۰۰توليد    که واقعاً در       از سرماية متغيری       1

که   ای است    ليره   ۵۰۰۰سرماية متغير   محصول  m ۵۰۰۰شود. زيرا  شده است محاسبه می
  ر مصرف شده است، نه نتيجة سرماية                    هفته به   ۵۰طیکه تنها    ای   ليره   ۵۰۰طور بارآو

که   ارزشی    اضافه  ای مورد استفاده قرارگرفته است. درمورد اول                       هفته ۵طی يک دورة 
ريزگرديده،         هفته پيش   ۵۰که برای     ای   هفته توليد شده بود برپاية سرمايه             ۵ريان   درج   

شده طی هفته است، محاسبه        بار بزرگتر ازسرماية استفاده             ۱۰که ای ولذا برمبنای سرمايه
که   ای   سرمايه  هفته توليد شده است برپاية           ۵۰که طی      ارزشی    شده بود. اکنون اضافه          

که درجريان       ای است    بنابراين ده بارکوچکتر از سرمايه               ريز شده و      هفته پيش   ۵برای    
  شود. گيرد، حساب می مورد استفاده قرار میهفته  ۵۰

نشده   ريز هفته پيش ۵ليرة استرلينگ است هرگز برای بيش از  ۵۰۰که  Aسرماية 
وسيلة   تواند همان روند را درجريان سال به    هفتة مذکور برگشته و می ۵است. در پايان 

   آيد: دست می ای ده بار تجديد نمايد. از اينجا دو نتيجه به دهگانه واگرد
بار بزرگتر ازآن جزء سرمايه           ۵است فقط  شده  ريز پيش Aکه در  ای اوالً: سرمايه

که فقط    Bعکس سرماية     رود. به      کار می    که پيوسته در روند توليد يک هفته به               است 
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ريخته شده باشد،      هفته پيش    ۵۰ز بايست برایکند ولذا ني هفته واگرد می ۵۰در بار يک
کار بياُفتد. بنابراين           هفته به    تواند دائماً طی يک که می است ازجزئی ازآن بار بزرگتر ۵۰

ای را که برای         ريخته برای روند توليد ساالنه و سرمايه         پيشواگرد، رابطة ميان سرماية 
دهد. اين همان چيزی          است، تغيير می    پذير    دورة توليد معينی، مثالً يک هفته، استفاده                

ای بر     هفته  ۵ارزش      اضافه    که درآن      آورد، يعنی حالتی         که حالت اول را پيش می        است
که در    ای   شود، بلکه برپاية سرمايه          هفته حساب نمی     ۵کاراُفتاده طی          اساس سرماية به     

  گردد. بار بزرگتر است محاسبه میافتد و ده  کار می هفته به ۵۰

    : 10، فقط    Aسرماية     ای   هفته  ۵واگرد ـ دورة           ثانياً
دهد و    سال را تشکيل می       1

سرماية   گيردکه درآن         هائی را در بر می         بنابراين طی يک سال ده چنين واگرد ـ دوره    
کاررفته دراينجا برابر با               افتد. سرماية به       کار می    پيوسته از نو به      Aليرة استرلينگی      ۵۰۰

های   واگرد ـ دوره        در تعداد       شده است ضرب ريز پيش هفته ۵که برای  ی استا سرمايه
ليرة   ۵۰۰۰=    ۱۰*    ۵۰۰کاراُفتاده عبارت است از               به  که در يک سال      ای   سرمايه  سال.   

10ريزگرديده = پيشکه طی سال  ای استرلينگ. سرمايه
ليرة استرلينگ است.        ۵۰۰=5000

هفته   ۵افتد، معذلک در هر          کار می    ليرة استرلينگ از نو به         ۵۰۰درواقع باآنکه پيوسته     
گردد. ازسوی ديگر، در مورد                 ريز نمی    ليرة استرلينگ پيش      ۵۰۰هرگز بيش از همين       

رود و برای        کار نمی    ليرة استرلينگ به      ۵۰۰از   هفته بيش ۵هر که  راست است Bسرماية 
اينکه واگرد ـ دوره در اينجا                 ظر به ولی ن    شود.   ريز نمی    پنج هفته بيش از اين مبلغ پيش         

ريخته   پيش سال، برابر با سرماية     کاررفته درظرف يک هفته است، سرماية به ۵۰برابر با 
. ولی شود برابراست ريز می پيشهفته  ۵۰که برای ای سرمايههفته نيست، بلکه با  ۵برای 

ای   ن، بنا بر سرمايه     معي  ارزش   گردد، با نرخ اضافه می که ساالنه توليد ارزشی حجم اضافه
-سال پيش که در اَثنای ای شود و نه طبق سرمايه کار رفته است توده می که طی سال به

که   ای   ليره   ۵۰۰۰که حجم مزبور برای اين سرماية               همين جهت است    است. به  ريز شده 
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که ده بار واگرد دارد بزرگتر                   ای   ليره   ۵۰۰سرمايةکند ازآن  يک بار در سال واگرد می
که اين سرمايه      اين بزرگی است بدان سبب است آن به ارزش يست، و اگر حجم اضافهن

سال   که ده بار در        ای است    اش ده بار بزرگتر از سرمايه               خود با يک بار واگرد ساالنه             
    د.کن میواگرد 
که طی سال واگرد يافته ـ ولذا آن جزئی از محصول ساالنه يا                            سرماية متغيری     

که   سرماية متغيری است      نيزکه برابر با اين جزء است ـ عبارت ازآن                    ای   مخارج ساالنه     
نَحوِ بارآور مصرف شده است. از اينجا چنين                    کار افتاده و به          درجريان سال واقعاً به           

ساالنه     و سرماية متغير      Aساالنه واگردکردة              شودکه هرگاه سرماية متغير           نتيجه می  
کار   ند و تحت شرايط بارورسازیِ برابری به              ازلحاظ بزرگی يکسان باش Bواگردکردة 

ارزشی     ارزش برای هردو يکسان است و نيز حجم اضافه    افتاده باشند، آنگاه نرخ اضافه
اينکه حجم     شود بايستی برای هردو يکسان باشد. و بنابراين ـ نظربه        که ساالنه توليد می

شود  ک سال محاسبه میکه برای ي ارزشی کاررفته نيز يکی است ـ نرخ اضافه سرماية به
  است: نيز برابر خواهد بود، چنانکه فرمول زيرين بيانگرِ آن 

  توليدشده درسال ارزش حجم اضافه
  سرماية متغير واگردکرده درسال

اندازه       متغير واگردنموده هر          ای ه  سرمايه  کلّی چنين است: بزرگی نسبی          بيان   يا آنکه به    
نرخ اضافه    وسيلة  يلة آنها توليد شده است، بهوس که طی سال به ارزشی باشد، نرخ اضافه

ميانگين (مثالً متوسط        های   دوره     های مزبور در سرمايه آن گرددکه طبق می تعيين  ارزشی 
  اند.   هفتگی يا همچنين روزانه) کارکرده

ارزش وتعيين نرخ         اضافه  توليد     که از قوانين مربوط به     گيری است اين يگانه نتيجه
  گردد. ارزش ناشی می اضافه

     ريخته پيش    سرمايةاکنون فراتر رفته ببينيم رابطة              
 درسال نموده واگردسرماية

گفته   ، (که درآن چنانکه           
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دهيم)، بيانگر چيست. اين تقسيم، تعداد                 سرماية متغير را مورد نظر قرار میشد ما فقط 
  دهد. دست می ريخته را بهپيشواگردهای ساالنة سرماية 

  چنين داريم:  Aبرای سرماية 
  ليگ سرماية واگردنمودهليرة استر ۵۰۰۰
  ريخته ليرة استرلينگ سرماية پيش ۵۰۰

  : Bسرماية و برای 
 نموده ليرة استرليگ سرماية واگرد ۵۰۰۰ 

  ريخته ليرة استرلينگ سرماية پيش ۵۰۰
تعداد     در   ريخته ضرب    پيش  سرماية بيانگر کسر) شمار(صورت در هردو رابطه برخه

ريخته    پيش   سرماية    نمودار      . ياآنکه    B  ۵۰۰۰   *  ۱  برای     و   A ۵۰۰ * ۱۰ برای است. واگردها
 Aدر معکوس زمان واگرد است برپاية احتساب يک سال. زمان واگرد برای                                     ضرب 

10عبارت از 
1سال است. معکوس زمان واگرد  1

1* ۵۰۰شود ولذا  سال می 10
10=۵۰۰۰ 

B ۵۰۰۰ *1است، برای 
-نام (مخرج) نمايشگر سرماية واگرد                شود. برخه می ۵۰۰۰= 1

A ۵۰۰۰ *10 تعداد واگردها است. برای در معکوس کرده ضرب
B ۵۰۰۰ *1 وبرای 1

1
  .  

  ، به  سرماية متغير يک سال واگردنموده              وسيلة هردو      که، متقابالً به       کاری    حجم 
-کار پرداخته ونپرداخته)، دراينجا برابراست زيرا سرمايه   است(مجموع حرکت درآمده

  آنها نيز يکسان است. ارزش اضافه های های واگردکرده خود با يکديگر برابرند ونرخ
ريخته، نمايانگر       پيش متغير    سال واگردنموده وسرماية      يک متغير ميان سرماية رابطة

  مسائل زيرين است:
سرماية متغير مورد      ريزشونده و    پيشسرماية که ميان  دهندة نسبتی است . نشاناوالً

شود. هرگاه تعداد واگردها مانند مورد                    کار ـ دورة مشخّص برقرار می    استفاده در يک
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A      هفته   ۵زمان واگرد =          ئی پذيرفته شود، آنگـاه            هفته  ۵۰باشد و سال نيز      ۱۰برابر با
ای راکه برای         ريز شود و سرمايه سرماية متغير پيشفته بايد خواهد بود. بابت اين پنج ه

متغيری باشدکه درعرض يک            بار بزرگتر از سرماية     گردد بايد پنج ريز می هفته پيش ۵

5که فقط  معناست آن شود. اين به کار برده می هفته به
مورد     (دراين  ريختهپيشسرماية  1

عکس در    تواند درجريان يک هفته مورد استفاده قرارگيرد. به    یليرة استرلينگ) م ۵۰۰

1که تعداد واگرد = Bمورد سرماية 
هفته است.    ۵۰=    زمان واگرد = يک سال ، است1

است. اگر قرار       ۱ : ۵۰کاراُفتاده در هفته  بهريخته به سرماية  سرماية پيشبنابراين نسبت 
جای   ليرة استرلينگ به     ۱۰۰۰ای  بود هفته ناچار می B، آنگاه باشد Aهم مانند  Bبودکه 

  ليرة استرلينگ بگذارد. ۱۰۰
کار برده      به  Aميزان ده بار بزرگتر از               ای به    سرمايه   Bشودکه    ثانياً. چنين نتيجه می   

ارزش،      اضافه    متغير ولذا، با نرخ معين  سرماية حجم ليرةاسترلينگ) تا همان ۵۰۰۰است (
حرکت درآورد و بنابراين در عرض همان                     ار (پرداخته و نپرداخته) را به   ک  همان حجم

ارزش غير از نسبت ميان           اضافه   توليد نمايد. نرخ واقعی            ارزش      سال همان مقدار اضافه        
که در همين      ارزشی    کار رفته و اضافه         که در فاصلة زمانی مشخّص به            سرماية متغيری    

ديگرسخن بيانگر حجم       يز ديگری نيست. يا به     فاصلة زمانی توليدگشته است، بيانگر چ
حرکت    فاصلة زمانی به      کاررفته دراَثنای اين             که سرماية متغير به      ای است    کار نپرداخته       

از سرماية متغير       ارزش مطلقاً هيچ سروکاری با آن جزئی                  است. نرخ اضافه       درآورده        
د. و بنابراين با آن           گرد   که درکار وارد نمی              ريز شده است     که طی زمانی پيش        ندارد    

وسيلـة واگرد ـ دوره عارض انواع                   که به    هائی نيـز سروکار ندارد            تغييرات و تفاوت        
فاصلة زمانی مشخّص و      ريختة آنها در         پيش شود و در نسبت ميان جزِء            می  ها  سرمايه  

  کند. کار افتاده است تأثير می جزئی ازآنهاکه در همين فاصلة زمانی به
اضافه     ساالنة     شودکه نرخ     می  نتيجه حاصل  گرديد بيشتر اين ازآنچه تاکنون تشريح
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کشی ازکار      ارزش، که بيانگر درجة بهره               اضافه    ارزش تنها در يک مورد با نرخ واقعی  
بار درسال واگرد داشته        ريخته فقط يک پيش کند. چنانچه سرماية است، انطباق پيدا می

گردد    ثنای سال واگرد نموده برابر می      دراَکه  ای ريخته باسرمايه پيشسرمايةباشد،آنگاه 
درعرض سال     که   ای   سرمايه  که طی سال توليد شده به         ارزشی    ولذا نسبت حجم اضافه       

ارزش     کار افتاده است با نسبت ميان حجم اضافه                ارزش به      برای استفاده از توليد اضافه        
  .کند ريختة ساالنه، انطباق و يگانگی پيدا می پيشتوليدشده درسال و سرماية 

  

  با است   ارزش مساوی اضافه)  نرخ ساالنة Aفرمول 
  ارزش توليدشده درعرض سال حجم اضافه

  ريخته سرماية متغير پيش
ارزش     ارزش توليدشده درعرض سال، برابر است با نرخ واقعی اضافه        اضافهولی حجم 

يد که برای تول       ای   کار رفته است. سرمايه         که برای توليدش به         سرماية متغيری      در   ضرب 
در تعداد      ريخته ضرب    پيش کاررفته برابر است با سرماية              ارزش ساالنه به         حجم اضافه   
صورت ذيل      به  Aبنابراين فرمول          کنيم.   نامگذاری می       nآن، که ما آن را            واگردهای      

  شود: بدل می
  

  ارزش مساوی است با نرخ ساالنة اضافه) Bفرمول 
  nريخته *  پيشارزش *  سرماية  اضافه نرخ واقعی

  ريخته پيش سرماية متغير

B   =5000است:     چنين   Bمثالً برای سرماية 
 100 %   5000  1  *   *

که   % . تنها درصورتی       ۱۰۰يا   
n  =۱  رريخته فقط يک بار درسال واگرد نمايد ولذا           پيشباشد، يعنی اگر سرماية متغي

 ساالنة     نرخ  نگاه   کار رفته يا واگرد نموده است، آ  ای باشدکه طی سال به برابر با سرمايه

  ارزش برابر خواهد بود. اضافه ارزش با نرخ واقعی اضافه 



           ۴۴۵کارل مارکس    

  

 

،  سرماية    ḿ ارزش را        اضافه    نرخ واقعی      ،  Ḿارزش را        اضافه     ساالنـة     هرگاه نرخ
  آيد: دست می قرار دهيم، آنگاه چنين به  n، تعداد واگرد را  vريخته را پيشمتغير 

Ḿ   =  v
n     vm'

     =  n  ḿ       ولذا   Ḿ   =  n  ḿ          = و فقط درصورتیḿ    که  است  n   =  ۱ 
  . Ḿ  =ḿ  *۱ = ḿباشد ولذا  

که   اين معنی    است، به    ḿ nارزش همواره =  اضافه  ساالنة  باز هم نتيجة ديگر: نرخ
وسيلة سرماية     که در يک واگرد ـ دوره به                ارزشی    اضافه    مساوی است با نرخ واقعی            

سرماية   در تعداد واگردهای اين   مصرف رسيده، ضرب اين دوره بهدر اَثنای که  یمتغير
در معکوس زمان واگرد آن طی سالی  که همان است) ضرب طی سال، يا (چيزیمتغير 

درسال واگرد         بار    ده سرماية متغيراست. (چنانچه  شده داده قرار محاسبه واحد مثابه که به 

10واگردش = کند، زمان
1زمان واگردآن= است ولذا معکوس سال1

  خواهد بود.) ۱۰=10
بزرگتر      mدرصورتی از        Ḿباشد.    n    =۱که   هنگامی   Ḿ    =ḿشود:     باز نتيجه می    

ريخته بيش از يک بار در           پيش سرماية   که   آنگاه    است، يعنی    ۱بزرگتر از        nکه   است 
-پيش ماية واگردنموده بزرگتر از سرماية                   سرکه   سال واگرد داشته باشد، يا هنگامی             

  ريخته است.
است، يعنی     ۱کوچکتر از       nکه    شود  می   mکوچکتر از       هنگامی   Ḿسرانجام،     

ريخته است ولذا      پيش سال واگردنموده فقط جزئی از سرماية                  سرماية يک   که   هنگامی  
  کشد. واگرد ـ دوره بيش از يک سال طول می

  

  کنيم. درنگای دربارة اين مورد اخير  لحظه
واگرد ـ     که   کنيم  داريم وفقط فرض می می را نگاه های پيشين همة مفروضات مثال

ليرة استرلينگ سرماية متغير، و          ۱۰۰طول انجامد. روندکار هرهفته               هفته به ۵۵دوره تا 
ليرة استرلينگ      ۱۰۰ليرة استرلينگ برای واگرد ـ دوره، الزم دارد و هرهفته           ۵۵۰۰لذا 

دراينجا=      n% است. تعداد واگرد       ۱۰۰مانند سابق ḿکند. بنابراين  توليد میارزش  اضافه
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55
11يعنی =    50

10+    ۱است، زيرا زمان واگرد               10
10ای) يعنی =       هفته  ۵۰سال (سال     1

11 
  سال است.

Ḿ = 5500

 100 %  5500   
11

10  *   *
 = ۱۰۰  *11

10
 = 11

1000
  =  11

کوچکتراز     % وبنابراين      10۹۰
 ۵۵۰۰صورت   % باشد، درآن       ۱۰۰ارزش       اضافه    ساالنة     نرخ  % است. درواقع چنانچه  ۱۰۰

10آن     که هنوز بـرای       کند درحالی توليد m ۵۵۰۰بايد طی يک سال 
سال الزم است.       11

v ۵۵۰۰  يک سال فقط طیm ۵۰۰۰ ارزش       اضافه  ساالنة  نرخکند، بنابراين  توليد می=  

v
m

   5500
   5000 = 11

10 = 11
  % است.10۹۰

  

ارزش توليدشده درعرض             ارزش با سنجش ميان اضافه          اضافه    ساالنة   نرخبنابراين 
با   به   پيش سرماية    سال  با    ای   طورکلّی (سرمايه        ريخته  نموده            که  متغير واگرد  سرماية 

به                  ، است) عرض سال متفاوت  ذهنیِ          هيچ  در مفهوم  جه يک  بلکه        و نيست،  محض 
سرماية   آورد. برای دارندة                که خود اين مقابله را پيش می              حرکت واقعی سرمايه است

A  ربر    ليرة استرلينگ برگشته و عالوه          ۵۰۰اش=  ريختهپيشدر پايان سال، سرماية متغي
ريختة   پيش است. بيانگر بزرگی سرماية          آورده ارزش  استرلينگ نيز اضافه ليرة ۵۰۰۰آن 

يه       و حجم سرما به             نيست   ای   ا درعرض سال  وی  می     که  حجمی           کار  بلکه آن   ، برد
اً در پايان سال جزئ           کند. اين امرکه سرمايه            سوی او بازگشت می         که اَدواراً به          است 

سرمايه وجود دارد و در چه               پول ـ   ـ سرمايه يا   کاال مثابه ذخيرة توليد و جزئاً همچون به
دهد.    وجه تغييری در مسئلة مورد بحث نمی    هيچ نسبتی با اين اجزاء تقسيم شده است به

  ريختة اوست برگشت       پيش سرماية   که   ليرة استرلينگ     B  ۵۰۰۰برای صاحب سرماية        
برای صاحب      ارزش بارآورده است.                 اضافه    ليرة استرلينگ      ۵۰۰۰کرده و عالوه برآن           

ليرة استرلينگ مورد مطالعه قرارگرفت) درعرض سال                        ۵۵۰۰(که اخيراً با        Cسرماية   
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گذاشته شده    ليرة استرلينگ     ۵۰۰۰ارزش توليد شده است (       اضافه ليرة استرلينگ ۵۰۰۰
-ارزش توليد        اضافه  نين ريختة وی و همچپيش%)، ولی سرماية ۱۰۰ارزش   اضافهو نرخ 

  اش هنوز برنگشته است. شده
  

کاررفته دراَثنای يک      سرماية متغير به که درمورد است بيانگرآن  Ḿ  =n ḿفرمول 
  است از:  که عبارت ارزش  واگرد ـ دوره، نرخ درست اضافه

  توليد شده طی يک واگـرد ـ دوره ارزش   حجم اضافه
  است کاررفته دوره به ـ واگرد يک طی که متغيری سرماية

، ضرب  ريخته  پيش سرماية متغير    ای بازتوليد      ه  ها يا دوره       بايد در تعداد واگرد ـ دوره                
که سرماية مزبور دورپيمائیِ خويش را تجديد                      هائی   شود، يعنی بايد در تعداد دوره                

  گردد. کند ضرب می
پس درکتاب    و س  ) ١( کتاب اول، فصل چهارم (تبديل پول به سرمايه)           سابقاً ضمن 

ريز    پيش   سرمايه اصوالً    ـ  ارزش    که   ديديم   )٢( ويکم(تجديدتوليد ساده) اول، فصل بيست
گرديده ولی خرج نشده است، چه اين ارزش پس ازآنکه مراحل مختلفة دورپيمائی                               

تر  ارزش غنی  وسيلة اضافه نقطة عزيمت مراجعت نموده و حتّا به کرد از نو به خودرا طی
که   دهد. زمانی       ريخته می    آن سرمايه خصلت پيش       که به   ن امر است   گرديده است. همي       

ريز    آن پيش    که بابت  است مدتی از است عبارت ميان نقطة عزيمت و نقطة رجعت فاصله
وسيلة زمان ميان       کند و به    که ارزش ـ سرمايه طی می       ئی گرديده است. تمام دورپيمائی

دهد وطول اين واگرد         ا تشکيل میر شود، واگردآن آن سنجيده می ريز و برگشت پيش
انجام رسد،      سرآيد و دورپيمائی به          سازد. هرگاه اين دوره به               يک واگرد ـ دوره را می      

تواند همان دورپيمائی را از سرگيرد ولذا باز خود را                            سرمايه می   ارزش ـ     آنگاه همان      
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 .اين بازنويسی]  ۸۷۱[صفحة  ۵۱۵) همانجا، صفحة ۲(



     دومکاپيتال. جلد     ۴۴۸

  

، ده بار در         Aکند. چنانچه سرماية متغير، مانند مورد                ارزش توليد        بارور سازد، اضافه          
ريخته ده برابر        پيش سرماية   صورت درجريان يک سال با همان       سال واگردکند، درآن

  آورد. دست می که منطبق با يک واگرد ـ دوره است به ارزشی  اضافهحجم 
  

  گردد.  داری روشن ريز از ديدگاه جامعة سرمايه که ماهيت پيش الزم است
ريخته   پيش بار    سال ده    کند، طی يک     می   رد بار واگ      که درجريان سال ده  A سرماية

در    Aحال    درعين گيرد. ولی ريز نو انجام می واگرد ـ دورة تازه پيششود. برای هر  می
کند و درواقع      ريز نمی ای پيش ليره ۵۰۰سرمايةارزش ـ جريان سال هرگز بيش ازهمان 

ليرة   ۵۰۰اه بيشتر از     ايم هيچگ    که ما مورد بررسی قرار داده                نيز ازلحاظ روند توليدی            
ليرة استرلينگ مزبور يک دورپيمائی را           ۵۰۰اينکه  محض استرلينگ دراختيار ندارد. به

اندازد، چه        می کار دورپيمائی به همان مبلغ را برای ازسرگرفتن همان Aانجام رساند،  به
ته داردکه پيوس       می  ای را نگاه       سرمايه بنا بر ماهيت خود فقط ازآن راه خصلت سرمايه                    

مزبور هرگز برای بيش           نيز سرماية کند. و مثابه سرمايه عمل در روندهای توليد مکرر به
کفايت    تر شود، آنگاه سرمايه          شود. چنانچه واگرد طوالنی             ريخته نمی    پيش هفته   ۵از   

ه                    نمی  گردکوتا ت وا گر مد ا و  ئد                 تر شود درآن         کند.  زا ز سرمايه  ا جزئی  صورت 
ای   ليره   ۵۰۰شود، بلکه يک سرماية        ريخته نمی    پيش ای    ره لي  ۵۰۰گردد. ده سرماية          می 

 ساالنة     نرخ  بنابراين     گردد.   ريز می پيشسرهم ده بار  های زمانی پشت که در بخش است

ريخته شده است يا براساس         که ده بار پيش       تائی   ۵۰۰ارزش برپاية يک سرماية             اضافه  
ليرة استرلينگ است      ۵۰۰آن  شود، بلکه پاية محاسبة ليرة استرلينگ حساب نمی ۵۰۰۰

گردش    ده بار به       ) ١( ريزگرديده است. عيناً همچنانکه اگر يک تالر                    که يکباره پيش      
دهد، با اين وجود همواره فقط معرف يک                    درآيد، با اينکه وظيفة ده تالر را انجام می    

ر گيرد، د     که انجام می      دستی  به  تک تالر وارد در دوران است و بس. ولی در هر دست         
                                                

 کشورهای ژرمنی در سدة شانزدهم ميالدی و تا مدتی بعدازآن. ای در اغلب  م پول نقره) واحد قدي۱(
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  که هست باز مانندگذشته عيناً دارای ارزش همان يک تالر است. کسی دست آن
هنگام برگشت      های خود و نيز به        در هر يک از بازگشت           Aسرماية   چنين   اين   هم 

ليرة   ۵۰۰سرماية   ارزش ـ     دهدکه صاحب آن هيچگاه جز با همان               آخر سال نشان می      
دست   که به ليرةاسترلينگ است ۵۰۰است. بنابراين نيز هربار فقط استرلينگ عمل نکرده

کند.   ليرةاسترلينگ تجاوز نمی        ۵۰۰ريختة وی هرگز  از گردد. لذا سرماية پيش او برمی
دهدکه     کسری را تشکيل می        ای مخرج      ليره   ۵۰۰ريختة    همين جهت سرماية پيش       به 

  ارزش است. دراين مورد فوقاً فرمول زيرين را داشتيم: اضافه ساالنة  نرخ بيانگر

Ḿ   =v
n    vm'

     =    n  ḿ     .  ارزش يعنی        اضافه    نرخ واقعی     اينکه    نظر به ḿ   =  v
   m  

  ،
است،   را توليد نموده         آن   که  است ارزش، تقسيم بر سرماية متغيری مساوی با حجم اضافه

v، يعنی  ḿارزش   ḿ n توانيم در می
   m  

نمائيم وآنگاه فرمول ديگری            را، جانشين آن        

Ḿ  =vقرار:   آوريم از اين دست به
n     m  

 .   
ريزش،     تجديد پيش     بار   ده  وسيلة به ولذا اش باره ای، باواگرد ده ليره ۵۰۰سرماية ولی

مبلغ   ای به  دهدکه ده بار بزرگتر است، يعنی وظيفة سرمايه ای را انجام می وظيفة سرمايه
چرخد و    که ده بار درعرض سال می            تالری    ۵۰۰استرلينگ. عيناً همانند آن       ليرة ۵۰۰۰

  گردش درآمده است. دهدکه فقط يک بار به تالری را انجام می ۵۰۰۰همان وظيفة 
  

II.  ر واگرد تکسرماية متغي 

  
که روند مزبور بايد           "شکل اجتماعی روند توليد هرچه باشد اين نکته مسلّم است    

پروسة     را ازنو طی نمايد... هر   ديگر همواره همان مراحل عبارت باشد يابه تهاستمرار داش
گردد،     توليد اجتماعی اگر ازلحاظ پيوستگی دائمی و جريان مستمر نوشدنش ملحوظ               

ارزش مانند زائدة اَدواری                  حال خود پروسة تجديد توليدی است... اگر اضافه                     درعين   
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گيرد   خود می    به   درآمدی     گردد، شکل فتاده ملحوظکاراُ سرماية به ياميوة ـ سرمايه ارزش
  )١()۵۸۹،  ۵۸۸، صفحات ۲۱گرفته است." (کتاب اول، فصل  گويا از سرمايه نشئت که

  

ای داريم. درنخستين واگرد ـ دوره                    هفته  ۵واگرد ـ دورة         ده     Aسرماية     درمورد   
ليرة   ۱۰۰هفته    رديگرسخن ه    شود، يا به     ريز می    سرماية متغير پيش      ليرة استرلينگ     ۵۰۰

که در پايان نخستين واگرد ـ               ای   گونه   شود، به    کارگذاشته می       استرلينگ بابت نيروی        
ليرة استرلينگ      ۵۰۰کار خرج شده است. اين             ليرة استرلينگ بابت نيروی           ۵۰۰دوره     

بودن خود را از دست داده                ريخته بود، سرمايه       پيش که بدواً جزئی از مجموع سرماية              
نوبة خود     بور در سر پرداخت دستمزد از بين رفته است. کارگران نيز به                      است. مبلغ مز

دهند ولذا وسايل زيستی            آن مبلغ را در پِیِ خريد وسايل زيست خويش از دست می                      
ای ازکاال در قبال اين مبلغ                کنند. پس توده       ليرة استرلينگ مصرف می          ۵۰۰ارزش      به 

کند   انداز می      صورت پول وغيره پس         کارگر مثالً به     که ارزشی معدوم شده است (آنچه
صورت غيرمولّد مصرف شده          کارگر به     نيز سرمايه نيست). اين تودة کاالئی ازلحاظ                    

کار وی، ولذا افزارگزيرناپذيری را                      است، مگرآنکه بگوئيم مقدارکاالی مزبور نيروی
برای   ليرةاسترلينگ      ۵۰۰کند. ثانياً اما اين  دار درحالت ثمربخشی حفظ می برای سرمايه

کار    همان قيمت) تبديل شده است. نيروی              همان ارزش (به کاری به  نيروی دار به سرمايه
هفته ارزش ـ       ۵شود. در پايان         صورت بارآور در روندکار مصرف می                   ازسوی وی به      

ليرةاسترلينگ،      ۵۰۰ازآن، يعنی       وجودداردکه نيمی    ليرةاسترلينگ۱۰۰۰مبلغ محصولی به
کار خرج      که بابت پرداخت نيروی           سرماية متغيری است      عبارت از ارزش تجديدشدة             

نيروی     ارزش نو توليدشده است. ولی       ليرةاسترلينگ، اضافه ۵۰۰شده است. نيمة ديگر،
سرماية متغير تبديل       آن باجزئی ازسرمايه خود به          نيز،که درنتيجة مبادلة ای پنج هفته کار  

گرديده     ين خرج و مصرف     صورت مولّد صرف شده باز همچن           شده است، اگرچه به        
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است. ارزش        که امروز وارد عمل         کاری نيست که ديروز درعمل بود همان است.کاری
صورت   اکنون به     وسيلة آن آفريده شده است هم            که به   ارزشی    اضافه    عالوة     کار به    آن  

شکل محصول، وجود دارد.            کار متمايز است، يعنی به          که از خود نيروی         ارزش چيزی  
آن،    آنکه محصول به پول بدل شده، ممکن است جزئی از ارزش                       معذلک، درنتيجة       

کار مبادله شود و باز           ريخته است، از نو در قبال نيروی                 که برابر با سرماية متغير پيش          
تنها بازتوليد       ای،که نه      سرمايه  ارزش ـ     آيا با       که  کار افتد. اين امر مثابه سرماية متغير به به

کارگران يعنی همان حاملين             کل پول درآمده است، همان            ش شده، بلکه نيز دوباره به           
که در    است  دهد. ممکن     شوند يا نه تغييری در اصل مطلب نمی            گماشته می   کار    نيروی   

ای را مورد         کارگران تازه            گذشته  کارگران      جای   دار به     دومين واگرد ـ دوره سرمايه               
  استفاده قرار دهد.

      ليرة   ۵۰۰۰مبلغ   ای به    ی، درواقع سرمايه          ا  هفته  ۵واگرد ـ دورة           ۱۰بنابراين طی
ليرةاسترلينگ، دستمزدی         ۵۰۰شود نه  که متوالياً بابت دستمزد خرج می است استرلينگ

ای   ليره   ۵۰۰۰گردد. سرماية        وسيلة کارگران در برابر وسايل زيست خرج می        که باز به 
کاری     يروی  ن ندارد. ازسوی ديگر،       گردد وديگرهستی سان مصرف می ريخته بدينپيش
رود    می روندتوليد فرو         پيکر ليرةاسترلينگ متوالياً در ۵۰۰۰ارزش بلکه به ۵۰۰ارزش نه به
مبلغ   ارزشی به     کند، بلکه اضافه      ليره را بازتوليد می          ۵۰۰۰تنها ارزش خاصّ خود =  و نه

 که در   ای   ليره   ۵۰۰نمايد. سرماية متغير         ليرة استرلينگ نيز زائد برآن توليد می                 ۵۰۰۰
که طی    ای نيست    ليره    ۵۰۰شود عين آن سرماية         ريـز می    دومين واگـرد ـ دوره پيش              
شده و بابت دستمزد     ريخته شده بود. اين مبلغ اخير مصرف نخستين واگرد ـ دوره پيش

که درنخستين      ای نشسته    ای تازه      ليره ۵۰۰آن سرماية متغير  جای خرج شده است. ولی به
پول ـ   است. پس اين       صورت پول درآمده    توليدگرديده و بهکاال شکل واگرد ـ دوره به

که تازه طی نخستين        کاالئی است     ای عبارت از شکل پولی مقدار  ليره ۵۰۰سرماية نوين
ليرة استرلينگ عيناً دوباره            ۵۰۰مبلغ  واگرد ـ دوره توليد شده است. اين امرکه پولی به
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قدر   ارزش، درست همان          از اضافه    نظـر    دار وجود دارد، يعنی صرف               در دست سرمايه     
ماندن    ريزکرده بود دراختيار اوست، موجب پنهان                      که وی بدواً پيش        ای   سرمايه  پول ـ   

کند (آنچه مربوط به          ای عمل می     شودکه وی با سرماية تازه توليدشده               اين واقعيت می 
مطلب   گردند،     ثابت سرمايه می که جانشين اجزاِء است کاالـ سرمايه ديگر اجزاِء ارزشی

اين ارزش       که  گردد، بلکه فقط شکلی       آنها از نو توليد نمی         که ارزش      قرار است     از اين    
کنيم. در اينجا         کند.) ـ  سومين واگرد ـ دوره را مالحظه                   درآن هستی دارد تغيير می            

ريزشده در بار سوم ديگر همان سرماية                  ای پيش    ليره   ۵۰۰که سرماية     چشمگير است  
است، زيرا اين سرمايه شکل پولی مقدار                اي   ة نو توليدگشته    قديمی نيست، بلکه سرماي       

که در دومين واگرد ـ دوره توليد شده نه درنخستين واگرد ـ دوره، يعنی           کاالئی است
ريخته برابر       آن جزء از اين توده ـ کاالست، که با ارزش سرماية متغير پيش     شکل پولی

توليد شده بود فروخته شده است.            که در نخستين واگرد ـ دوره               کاالئی     است. توده ـ     
ريخته بود    سرماية پيش   کاال که برابر با جزِء ارزشی متغير                 توده ـ       جزئی از ارزش اين           

کاالی نوئی توليد          گشته و توده ـ      واگرد ـ دورة دوم            ای برای       کار تازه      جانشين نيروی     
مين واگرد ـ  آن اکنون طی سو فروش رفته است و يک جزِء ارزشی که دوباره به کرده 
  دهد. ليرة استرلينگی را تشکيل می ۵۰۰ريختة سرماية پيشدورة 

های مزبور هر پنج         وهمچنين است طی ده واگرد ـ دوره. دراَثنای واگرد ـ دوره                      
آن نيز تاحدی       شود (که ارزش        ای به بازار ريخته می           کاالی تازه توليدشده     توده ـهفته 

ه است و مانند جزِء ثابت سرمايةگردان دوباره پيدا         جانشين سرماية متغير تازه توليدشد
  ای درکالبد روند توليد واردگردد.   کار تازه شود)، تا همواره نيروی نمی

آيد اين      دست می   ريخته به    پيش   وسيلة ده بار واگرد سرماية متغير      بنابراين آنچه به
گردد، ياآنکه          د مصرف  طور مولّ     ای مزبور بتواند ده بار به                ليره   ۵۰۰که سرماية     نيست 

عکس   به کار افتد.       هفته به   ۵۰هفته است طی     ۵که وافی      ممکن شود سرمايـة متغيری      
کار افتاده است و          به  هفته  ۵۰که ضمن   ليرة استرلينگ سرماية متغير است          ۵۰۰*    ۱۰
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کافی نيست و ضرورتاً بايد پس از پايان                 هفته  ۵ای هيچگاه جز برای          ليره   ۵۰۰سرماية   
ای پر شود. اين همان           ای نو توليديافته         ليره   ۵۰۰وسيلة سرماية    آن به    نجم جای  هفتة پ  

دهد.    رخ می    Bشود و هم درمورد سرماية             می  Aکه هم دامنگير سرماية         است  ماجرائی    
  شود. بعد تفاوت آغاز می ولی از اينجا به

مبلغ   سرماية متغيری به      Aمانند    B  ای، ازسوی    هفته ۵پايان نخستين بخش زمانی در
بابت    Aمانند    Bآن از سوی        ريز و خرج شده است. ارزش              ليرة استرلينگ پيش      ۵۰۰

کار از نو توليد       وسيلة نيروی محصولی،که به از ارزش کارگذاشته شده و با جزئی نيروی
گشته است.    ای است، جبران         ليره   ۵۰۰ريختة   پيش شده و برابر با ارزش سرماية متغير               

وسيلة   ای را به      ليره ۵۰۰شدة  تنها ارزش سرماية متغير خرج ار نهک نيروی Aمانند  Bبرای 
فرض دارای       بر ارزشی ـ که بنا اضافه  ارزش نوئی معادل همان مبلغ جبران نموده، بلکه

  همان مقدار است ـ برآن افزوده است. 
شود و به ارزش خود         که جانشين سرماية متغير می ارزش ـ محصولی Bولی برای 

مثابه سرماية بارآور و            که بتواند از نو به          افزايد، در شکلی نيست          شی نيز می  ارز    اضافه   
ارزش ـ محصول درچنين شکلی           Aکند. درمورد     صورت سرماية متغير عمل ازجمله به

های متعاقب      هفته  ۵که در پنج هفتة نخست و         سرماية متغيری     Bقرار دارد. اما درمورد       
مثابه سرماية بارآور و ازجمله                 بتواند از نو به       که   آن خرج شده است در شکلی نيست          

ارزش       بازار آمده و اضافه           وسيلة ارزش نو به         گردد، با آنکه به         سرماية متغير وارد عمل 
وسيلة ارزش نوين جبران           آن به    که ارزش      گشته است. درست است   افزوده برآن جبران

شکل مطلق ارزشی      آن (دراينجا         گشته ولذا تجديدگرديده است، ولی شکل ارزشیِ                    
  آن مورد نظر است) تجديد نشده است.  يعنی شکل پولیِ

 ۵همين قرار برای هر يک از              ای دوم (و نيز به          هفته  ۵بنابراين برای فاصلة زمانی            
های بعدی، بايد مانند نخستين دوره،                 ليره   ۵۰۰های متوالی عرض سال) ضرورتاً               هفته 

اعتباری، ضرورت          ازمناسبات نظر ، صرفسان بدين باشند. پس ذخيره موجود صورت به
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پول ـ   مثابه    صورت ذخيره، به        ليرة استرلينگ  به      ۵۰۰۰کندکه درآغاز سال،  ايجاب می
تدريجاً     ريخته وجود داشته باشد، ولواينکه مبلغ مزبور درعرض سال     پيشسرماية نهان 

  گردد. کار مبدل می شود و به نيروی خرج می
انجام    ريخته به  پيشکه دورپيمائی، واگرد سرماية  عکس، بدان سبب به Aدرمورد 

تواند  که می هفته در شکلی ۵سررسيدن نخستين  رسيده است، جانشين ارزش پس از به
حرکت درآورد، يعنی در شکل پولیِ بدویِ                   هفتة ديگر به     ۵کار نوينی را برای      نيروی

  خود، قرار دارد.
شود  مصرف می     کارنوينی     نيروی  ای هفته ۵دومين دورة  ، در Bو Aمورد  درهردو

ليرة   ۵۰۰شود. نخستين    کار خرج می  نيرویجديدی برای پرداخت  ای ليره ۵۰۰سرماية و
اند از بين رفته          وسيلة آن وسايل زيست خويش را پرداخته                  کارگران به       که  استرلينگی  

 ۵۰۰دار بيرون رفته است. بادومين                است و درهرحال اين ارزش ديگر از دست سرمايه     
گردد، وسايل زيست ديگری از بازار                   کارجديدی خريداری می        ة استرلينگ نيرویلير

سرماية قديمی،     ای، ولی نه آن           ليره   ۵۰۰سرماية تازة      شود و خالصه     کشيده می    بيرون   
آن ارزش       ، شکل پولی   ای   ليره   ۵۰۰سرماية نوين    اين    ،  Aگردد. ولی درمورد           خرج می

به جانشينی       نوئی است    توليدگشته است. در            ليرة قديم خ       ۵۰۰که  ، اين     Bرج شده 
نمی   جانشين ارزش در شکلی قرارگرفته است                  سرماية متغير وارد        شکل  تواند به      که 

رو ناگزير برای ادامة                شکل سرماية متغير. ازاين          گردد. موجود است ولی نه به               عمل 
پول  گزيرناپذير       شکل  ای در     ليره   ۵۰۰سرماية اضافی    هفتة بعد بايد يک       ۵روند توليد      

،  Bو هم ازجانب        Aهفته، هم ازسوی  ۵۰سان طی  ريزگردد. بدينپيشحاضر باشد و 
ومصرف     پرداخت      کار   نيروی     مقدار يک شود، به متغير صرف می سرماية مساوی اندازة به

ای برابر با مجموع         ريز سرمايه    پيش کار مزبور را با  نيرویمجبوراست  Bگردد. ولی  می
اين مخارج      Aکه ازجانب       ة استرلينگ، بپردازد. درصورتی               لير   ۵۰۰۰آن، يعنی      ارزش    

 ۵شودکه هر     آن ارزشی پرداخته می           وسيلة شکل پولی پيوسته نوشدة جانشين         متوالياً به
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ريز شده، توليدگرديده است.            پيش بار    هفته يک  ۵ای هر ليره ۵۰۰سرماية هفته، درقبال 
ريز   پيش است   هفته الزم   ۵ برایای بزرگتر ازآنچه  سرمايهمورد هرگز پول ـ  پس دراين

شود.   ريز نمی   پيش   هفتة اول     ۵ليرة    ۵۰۰بزرگتر از       ای  هيچگاه سرمايه گردد، يعنی  نمی
بنابراين روشن           می   کفايت   تمام سال     ليرة استرلينگ برای          ۵۰۰اين    با     است  کند.   که 

های   نرخ   ارزش، ضرورتاً    اضافه کشی ازکار، با برابری نرخ واقعی تساوی در درجة بهره
بزرگیِ         به  Bو   Aساالنة    بايد        های متغيری قرار می           سرمايه  نسبت معکوس  گيرندکه 

حرکت درآورند.          کار را به      حجم يکسانی از نيـروی         گردند و درعرض سال        ريـزپيش

A   :  v
m

   500
B   :  v%  و   ۱۰۰۰  =    5000   

m
   5000
   5000

=   v  ۵۰۰   :  v  ۵۰۰۰   =  ۱    :۱۰% ،  ولی      ۱۰۰  = 
۱۰۰ : %۱۰۰۰. %  

  

گيرد، يعنی از اينکه جانشين             ها سرچشمه می    تفاوت از اختالف واگرد ـ دوره                  
تواند     کار افتاده است دوباره می     که در فاصلة زمانی مشخّصی به سرماية متغيریارزشی 

 ، Bمانند    Aکار افتد. درمورد             صورت سرماية نوئی به        کند ولذا به      مثابه سرمايه عمل      به 
کار رفته، همان جانشينی ارزش               های يکسان به      که دراَثنای دوره            سرماية متغيری    برای    

کند. ولی باآنکه         های يکسان همانند نمو می         ارزش نيز برای دوره  اضافه  يابد. وقوع می
اضافه      ليره   ۵۰۰عالوه     ليرة استرلينگی به      ۵۰۰هفته يک جانشين ارزشی         ۵هر  Bبرای    

سرماية نوئی نيست، زيرا در            جانشينی هنوز هيچگونه        ارزش     ارزش وجود دارد، اين                 
ـ سرماية     ـ سرماية قديم با ارزش    ارزشتنها  ، نه Aاست. درمورد  نگرفته قرار شکل پولی

صورت پولی خود مستقر         جديدی جانشين يافته، بلکه ارزش ـ سرماية مزبور دوباره به             
  است. گرفته شده است ولذا جای آن را سرماية کارشايستة نوينی

  

گشتن   جانشين ارزش به پول ولذا مبدل                 که دير يا زودشدن استحالة            است  بديهی  
که برای توليد خود          شود امری است       ريخته می   پيش که درآن سرماية متغير           شکلی به 

کار   که به   ارزش به بزرگی سرماية متغيری               تفاوت است. توليد اضافه           ارزش بی      اضافه   
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 ای را    ار بستگی دارد. ولی اين امر مقدار پول ـ سرمايه                     ک  کشیِ  رفته است و درجة بهره      
حرکت    کار را به       نيروی   کميت مشخّصی از      عرض سال     ريز شود تا در       بايد پيش    که 

  آن وابسته است.   ارزش به اضافه  ساالنة  دهد و بنابراين نرخ درآورد تغيير می
  

III.   ر ازلحاظ اجتماعی واگردسرماية متغي  
  

کارگر درهرهفته         که يک   کنيم  اجتماعی بنگريم. فرض   ا ازلحاظر ای مطلب لحظه
 Bمانند    Aساعت است. نزد       ۱۰دارد و روزانة کار =                ليرة استرلينگ خرج برمی         يک 

کارگر    ۱۰۰ليرةاسترلينگ درهفته، برای             ۱۰۰کارگر اشتغال دارند (        ۱۰۰عرض سال در
ليرة استرلينگ)،       ۵۰۰۰هفته   ۵۰ليرة استرلينگ و برای          ۵۰۰کند  هفته، می ۵ در ظرف

 ۱۰۰دهند. بنابراين         کار انجام می   ساعت ۶۰روزه  ۶کارگران هرکدام در هرهفتة  و اين
دهند.    کار انجام می   ساعت ۳۰۰۰۰۰هفته ۵۰کار و در ساعت ۶۰۰۰نفرکارگر درهرهفته

تواند برای هيچ         درآمده است ولذا ازسوی جامعه نمی          Bو  Aتصرف  کار به اين نيروی
مطلب ازلحاظ اجتماعی يکسان      Bو Aگردد. بنابراين تااينجا برای  مصرف کار ديگری 

 ۵۰۰۰مبلغ   ای به    هر يکصد نفرکارگر دستمزد ساالنه  Bمانند   Aاست. فراتر از اين: نزد
ليرة استرلينگ) ومعادل اين             ۱۰۰۰۰نفر باهم  ۲۰۰کنند (لذا  ليرة استرلينگ دريافت می

کنند. بازهم تا اينجا وضع ازلحاظ اجتماعی                   می مبلغ از جامعه وسايل زيست برداشت           
صورت هفتگی     اينکه در هردو مورد مزدکارگران به  است. نظر به يکسان Bمانند  Aنزد 

کنند،   هفته ازجامعه برداشت می  به شود،آنان نيز وسايل زيست خودرا هفته پرداخت می
که  اينجاست ريزند. اما هم آن را در دوران می در هردو مورد معادل پولیِ و از اين بابت

  شود. تفاوت آغاز می
که تنها عبارت     نيست Bريزد، مانند ازآن  می دوران فرو  به Aکارگر که ـ پولی اوالً

کارش باشد (يعنی درواقع وسيلة پرداخت در برابرکاری                          ارزش نيروی       از شکل پولی 
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ازگشايش بنگاه،کار          ه پس است). از ابتدای دومين واگرد ـ دور انجام رسيده باشدکه به
 کار  بهای نيروی    (= ارزش ـ محصول خودش پولی شکلطی واگرد ـ دورة دوم با  وی

ارزش)، که در نخستين واگرد ـ دوره توليد نموده است، پرداخت                                      عالوة اضافه       به 
کارگر، پول دراينجا          که ازلحاظ است چنين نيست. درست اين Bشود. ولی در مورد  می

گرفته است، ولی        که  تا آن هنگام از سوی او انجام  است در برابرکاری یوسيلة پرداخت
گردد    که پرداخت می       يافته با ارزش ـ محصول طالگشتة خود او نيست                   کار انجام      اين  

تواند     است). چنان حالت فقط می          که خود او توليد نموده ارزشی (يعنی نه باشکل پولی
با ارزش ـ محصول طالگشتة           Bکارگر     که  می بعد وقوع يابد، يعنی هنگا          از سال دوم به

  گردد. که سال پيش توليدکرده است پرداخت می خودش
بازتوليد       های   موعد    هرقدر  يعنی باشد، تر کوتاه واگرد ـ دورة سرمايه هرقدر بنابراين
همان اندازه        تری تجديد شوند، به        کوتاه    های زمانیِ      درعرض سال درفاصله         آن سرمايه     

ريز شده است      دار پيش     که بدواً در شکل پولی ازسوی سرمايه                ای   هجزِء متغير سرماي     
جای اين سرماية        وسيلةکارگر به    آيدکه به درمی ارزش ـ محصولی پولی شکل  تر به سريع

ارزش نيز هست).          که عالوه برآن مشتمل اضافه            متغير ايجادگرديده است، (محصولی              
تر   کندکوتاه    ريز   ية خود پول پيش      دار مجبور است از ما           سرمايه  که   پس هرقدر زمانی        

ريخته   پيش طورکلّی     که به   ای   نسبت وسعت مقياس توليد، سرمايه           قدر، به     باشد، همان    
که وی بنا بر نرخ معين اضافه            ارزشی     اضافه  همان اندازه حجم         شودکمتر است، و به می

عات دف   تواند به     کشد نسبتاً بزرگتر است، زيرا وی می               درعرض سال بيرون می          ارزش       
وجودآورده است           که خود او به       بيشترکارگر را با شکل پولی همان محصول ـ ارزشی             

  جنبش درآورد. باز از نو بخرد وکارش را به
سرماية   ريخته (مانند      پيش   سرماية متغير   داشتن مقياس توليد، مقدار مطلق          با معلوم

 ساالنة     نرخ  يابد و    می   کاهش   گشتن واگرد ـ دوره  ارتباط باکوتاه طورکلّی)، در گردان به

با افزايش نرخ            کند. هم    ارزش نمو می        اضافه    ارزش، که درنتيجة            اضافه    ساالنة     زمان 
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ريختة   پيش توليد، (با سرمايـة          مقياس     دهـد،    رخ می     بازتوليد     های    دوره     گشتن   کوتاه   
کار ـ دوره توليد            که در يک      ارزشی     اضافه  کند ولذا حجم مطلق         ) نمو می   ) ١( معلوم  

که    هائی   طورکلّی از بررسی        يابد. به     ) افزايش می      ) ۱( ارزش معلوم     اضافه  د (با نرخ شو می
واگرد ـ     شودکه برحسب بزرگی مختلف           آمده است چنين نتيجه می         عمل  تاکنون به    

ريزگردد، تـا همان حجم            پيش های بسيـار مختلفی پول ـ سرمايه           ميزان    بايد به    ها،   دوره 
حرکت    کشی يکسان به     کار با درجة بهـره            ان حجم  سرمايـة گردان بارآور و هم               از   

  درآورده شود.
  

قرار است:      شود با تفاوت اول بستگی دارد و ازاين                 که اکنون ذکر می آنچه ثانياً ـ
پردازدکه در دست        سرماية متغيری میخرد با راکه می وسايل معيشتی Aمانند  Bکارگر

آورد، بلکه        تنهاگندم از بازار بيرون نمی              وسيلة دوران تبديل شده است. مثالً وی         او به
  که  نشاند. ولی چون پولی          آن می    جای   که پول است، به       وسيلة معادلی     عوضش را نيز به     

کشد، برخالف      پردازد و از بازار بيرون می                   با آن وسيلة زيست خود را می             Bکارگر    
رض درع   که ازجانب او          ، عبارت از شکل پولی ارزش ـ محصولی نيست                  Aکارگر     

سال به بازار ريخته شده باشد، لذاگرچه البته در ازاِء وسيلة زيست خود به فروشنده                                   
کاالئی به بازار نياورده است ـ خواه وسيلة توليد باشد و                        پردازد، معذلک وی           پول می   

خواه وسيلة زيست ـ که فروشندة مزبور بتواند با پول دريافتیِ خود خريداری نمايد،                                    
کار   چنين است. بنابراين از بازار، هم نيروی                    Aدرموردکارگر  عکس  که  به درصورتی

کار و    سرماية استوار در شکل وسايل         کار، و هم       و هم وسايل زيست برای اين نيروی               
صورت   به  آنها معادلی      جای   کشيده شده وبه      است بيرون Bاستفادة  موردکه  مواد توليدی

 بازار ريخته        هيچ محصولی به    در عرض سال      بازار فروريخته شده است. ولی                  پول به   

                                                
کار برده  ترساختن درک مطلب به جمله وآسان بودن] [پيچيده عقيدکاستن از ت ها را مترجم برای ) هالل۱(

 است.
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  فرض  است.    گرددکه از بازار بيرون رفته        جانشين عناصر مادیِ سرماية بارآوری نشده تا
  سرمايه  پول ـ  است،آنگاه بدواً  داری باشدکمونيستی آنکه سرمايه جای که جامعه به کنيم

گردند.     ديد می  آن نيز ناپ        های معامالتی همراه       همچنين سرپوش رود و کامالً از بين می
پيش حساب کند چقدر        شودکه جامعه بايد از        اين تحويل می مطلب باکمال سادگی به

گسيختگی، مثالً درآن        هيچ  تواند بی     کار، چه اندازه وسايل توليد و وسايل زيست می                    
کند، که برای مدت طوالنی،               آهن، مصرف       های صنعتی از قبيل ساختمان راه             رشته 
دهند    نه هيچ چيز مفيدی تحويل نمی      توليد، نه وسيلة زيست و وسيلة سال يابيشتر نه يک
کنند.   معيشت برداشت می       کار، وسايل توليد و وسايل           ازتوليد ساالنةکلّ، مقداری     ولی

داری، که بينش اجتماعی همواره پس از رويداد حکم خود  عکس در جامعة سرمايه به
بزرگ وجود دارد. ازسوئی                کند، پيوسته امکان و ناگزيری اختالالت                   را تحميل می    

 آن   نوبة خود     که معکوساً تسهيالت بازار پول به        شود درحالی بازار پول فشار وارد می به

که خود بعداً      کند، امری      بحث ما است وسيعاً تشويق می          که مورد      هائی را     قبيل بنگاه   
شودکه همواره در         جهت فشرده می      گردد. بازارپول ازآن                بازارپول می    موجب فشار بر

مقياس بزرگ و برای مدت دراز ضرور است.      سرمايه بهپول ـ  ريز پيشين قبيل موارد ا
پول ـ   که صاحبان صنايع و بازرگانان،               و اين امرکامالً با صرف نظر از اين پديده است  

آهن وغيره      های راه  افتادن بنگاه خود الزم دارند در سودبازی ای را که برای راه سرمايه
سرماية   کنند. ازسوی ديگر، بر           گيری از بازار پول پر می              ا با وام     آن ر    ريزند و جای       می 

اينکه پيوسته عناصر سرماية بارآور از               آيد. نظر به      بارآور موجود جامعه فشار وارد می               
شود،   بازار ريخته می         پول به     در ازاِء آن فقط معادل                 شود و   کشيده می    بازار بيرون        

ای   آنکه خود هيچگونه عنصر عرضه         کند بی  یتقاضای خريدهای نقد پرداخت ترقّی م
معيشت و هم بهای مواد توليدی              وسايل   که هم قيمت     رو است    نمـايد. ازاين         تحويل   

نتقال       کند. عالوه بر اين، معموالً دراين هنگام سودبازی توسعه می                            ترقّی می    يابد و ا
 کاران، مهندسين،     ، پيمان   ازسودبازان        پيوندد. جماعتی       وقوع می    مقادير بزرگی سرمايه به
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بندند. اينان موجب افزايش شديد تقاضای مواد                    وکالی دادگستری وغيره خود را می        
که اوضاع  رود. درست است آن دستمزدها باال می شوند و درجنب مصرفی در بازار می

معذلک    است، ولی       تشويقی    کشاورزی در مورد مواد غذائی                   و احوال مذکور برای             
تواند ناگهان درعرض سال افزايش يابد ناگزير واردات آن                 ی نمیچون اين مواد غذائ

طورکلّی بر واردات مواد غذائی غير بومی (مانند                   آنچنانکه به يابد، هم مواد افزايش می
شود. نتيجة آن واردات زائد و                 قهوه، قند، شراب، وغيره) و اشياِء تجملی افزوده می                        

هائی از     ی است. ازسوی ديگر در رشته           وکار واردات           سودبازی در اين جزء ازکسب               
 معنای ويژه، معادن          به   دارد (مانوفاکتور             توليد وجود       سريع   که امکان افزايش          صنعت

 را   سريع   فروريزش       که  رونقی     شود،   می آنها ها موجب رونق ناگهانیِ قيمت وغيره)، ترقّیِ

های بزرگ      توده   آنکه ازآنجا        شود برای     تأثير در بازارکار اعمال می           دارد. همين پِی در
های جديد صنعت      سوی رشته   جمعيت نسبی و نهان و حتّا کارگران شاغل، به                   اضافه  
 مقداری     آهن، ازبازارکار            مقياس، مانند راه         های بزرگ      طورکلّی بنگاه      گردند. به     جذب

 های معينی    است از رشته     کشندکه فقط ممکن     کاری را بيرون می          مشخّص ازآن نيروی     

نان         اخيـر    های   رشته   باشند، زيرا در         بيرون آمده         کشاورزی وغيره           مانند    منحصراً جوا
 نوبنياد ديگر      های   بنگاه   ازآنکه     گيرند. اين پديده حتّا پس           مورداستفاده قرار می          زورمند     

های خود از        اند ولذا برای نيازمندی               استواری ازصنعت درآمده              های   صورت رشته    به 
که   است مثالً آنگاه      دهد. چنين     می ای برخوردارند، روی                 طبقةکارگر سيارکارکشته         

جزئی از ارتش         کار مشغولند.       ها موقّتاً بزرگتر از مقياس متوسط به              آهن   ساختمان راه     
شود.   دارد، جذب می           می    طبقة کارگر، که فشار آن دستمزد را پائين نگاه                      احتياط    

ن هنگام   هائی از بازارکارکه تا آ                روند، حتّا در قسمت          طورکلّی باال می        دستمزدها به    
کارگران وجود داشته است.  اين وضع تا هنگامی طول                      درآنها اشتغال مساعدی برای         
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کارگران را از نو بيکارکند و                 کشدکه فروريزی غيرقابل اجتناب، ارتش احتياط                        می 
  )١( آورد. کمتر پائين دستمزدها را دوباره به حداقلّ خود يا ازآن هم

کار ـ دوره درمعنای           گرد ـ دوره منوط به       که زياد وکمیِ طول مدت وا حد تا آن
آماده شده، مدت          که محصول برای بازار           ای است ويژة آن است، يعنی وابسته به دوره

های مختلف     ئی قرار داردکه هربار برای عرصه                  مزبور برپاية آن شرايط مادیِ توليدی                 
در   ارد،  ولی      توليد د   است و درکشاورزی بيشتر جنبة شرايط طبيعی گذاری معين سرمايه

مانوفاکتور و بخش بزرگی از صنايع استخراجی، شرايط روند توليد، خود با تکامل                                  
  کند. اجتماعی تغيير پيدا می

کميت   تا آنجاکه طول کار ـ دوره وابسته به مقدار تحويل جنس است (يعنی به                            
ن درازا شود)، اي کاال به بازار ريخته می صورت که عادتاً به حجم محصولی وابسته است

خصلت سنّتی دارد. ولی سنّت، خود بر پاية مادی مقياس توليد قرارگرفته ولذا فقط                                  
  ای تصادفی است. درموارد ويژه

کند،   می   پيدا    ـ دوره وابستگی         طول دوران به دوره ـ واگرد طول تاآنجاکه سرانجام 
با                                      زار، سهولت      درازای دوران ـ دوره خود قسماً منوط به نَوسانات دائمی مقارنات 

                                                
آينده    های   دادن     گسترش   که مارکس آن را برای             نويس يادداشت زيرين آمده              ين نقطة دست   ) در ا    ۱( 

کاالبرای بازار اهميت  مثابه خريداران داری:کارگران به ذکّر شده است: "تضاد در شيوة توليد سرمايهمت
که   ينست ا  داری     کار است،گرايش جامعة سرمايه      که نيروی کاالی خود مثابه فروشندگان دارند. ولی به

داری تمام نيروی خود را  که توليد سرمايه آن نيرو را به اقلّ قيمت محدود سازد. ـ تضاد ديگر: اَدواری
امکانات  هيچگاه گردند، زيرا می نمودار توليد های سرريز دوره صورت آورد، معموالًبه درمی حرکت به

تنها حجم بزرگی ارزش توليدکرد بلکه         نَحوی مورد استفاده قرارگيرندکه بتوان نه توانند به توليد نمی
ارزش     پذيری اضافه      کاال ـ سرمايه ولذا نيز سامان           يابیِ   کاالها، سامان      سامان رساند. ولی فروش آن را به

طورکلّی است بلکه از         های مصرفیِ جامعه به         محدود است و اين محدوديت نه از جهت نيازمندی                      
اکثريت بزرگ همواره فقير است و بايد پيوسته فقير خيزدکه درآن  ای برمی احتياجات مصرفی جامعه

 بماند. ولی جای اين مطلب در بخش بعدی است."
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گردد    که ازآن نتيجه می         است   ضرورتی     شود و که برای فروش پيدا می زيادتر ياکمتری
کند قسمتی از محصول به بازارهای نزديک يا دورتر فروريخته شود.                                و ايجاب می     

ها دراين مورد نقش عمده را ايفا        طورکلّی با قطع نظر از ميزان تقاضا، حرکت قيمت به
که توليد مانندگذشته ادامه            ها، در همان حالی    هنگام تنزّل قيمت به که نَحوی کند، به می

ها عکس اين پديده بروز            هنگام ترقّیِ قيمت      گردد. به      دارد، عمداً فروش محدود می               
ها پيشکی    کنند مگرآنکه فراورده            نمايد. يعنی توليد و فروش همگام حرکت می                  می 

مثابه    توليد از بازار فروش بايد به                فروش رفته باشند. با اين وجود دوریِ واقعی محلّ                       
  گردد. آن تلقّی معنای حقيقیِ پاية مادی به
مقصد هندوستان فروخته          ای يا نخ انگليسی به         های پنبه    کنيم مثالً که بافته       فرض  

دار را پرداخته باشد (بازرگان            کارخانه ای کاالی پنبه شود و بازرگان صادرکننده قيمت
کندکه وضع بازار پول شيرين باشد.              هنگامی استقبال می      کار را تنها      صادرکننده اين       

دار از راه عمليات اعتباری جای پول ـ سرماية خويش را                           اينکه خودکارخانه         محض  به 
بازار      ایِ خودرا در       اين صافی نيست). صادرکننده بعداً کاالی پنبه پرکرد ديگرکارها به

شود. تا     برای وی فرستاده می            اش   ريخته  پيش فروشد و ازآنجا سرماية            هندوستان می    
که درنتيجة      موردی است      که اين بازگشت انجام نشده است وضع عيناً مانندآن هنگامی

گردد تا روند توليد در مقياس          ای الزم می ريز پول ـ سرماية تازه پيش، کار ـ دوره طول
رانش را    دار مزدکارگ          کارخانه     وسيلة آن    که به   ای   معين نگاهداری شود. پول ـ سرمايه             

کند، عبارت از        سرمايةگَردانش را تجديد می         پردازد و همچنين با آن ديگر عناصر  می
تواند     آنگاه می     است. اين مورد فقط         وسيلة او توليدگرديده        که به نيست نخی پولیِ شکل
انگلستان برگشته باشد. پول          صورت پول يا محصول به         آيدکه ارزش نخ مزبور به            پيش

 جای  که به   است  تفاوت فقط در اين        ای اضافی است.        ل ـ سرمايه   پو مزبور مانندگذشته       
را از راه         آن    بساکه خود او هم      کند و چه ريز می دار، اين مبلغ را بازرگان پيش کارخانه

که پيش از ريختن اين          آورده باشد. همچنين است تا هنگامی         دست عمليات اعتباری به
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که   بازار انگليس ريخته نشده است            ئی به   یزمان با آن، محصول اضاف            بازار يا هم پول به
با اين پول خريداری شود و بتواند در مصرف بارآور يا شخصی واردگردد. چنانچه                                       

آمدها همان      يابد،آنگاه ضرورتاً پِی         مقياسی بزرگ ادامه به اين وضع برای زمانی دراز و
  د.نمودن کار ـ دوره بروز می گشتن خواهند بودکه سابقاً درمورد طوالنی

طور اعتباری خريداری شود.               که در خود هندوستان نيز نخ به             حاال ممکن است    
انگلستان    مثابه واريز حساب به          شود و به    با اين اعتبار در هندوستان محصول خريده می         

که اين وضع ادامه          گردد. درصورتی         همان مبلغ برات صادر می     شود و يا به فرستاده می
تواند     شودکه بازتاب آن در انگلستان می                ل هند وارد می يابد، آنگاه فشاری به بازار پو

هند   گرانبها به     که با صدور فلزّات       خود، حتّا درصورتی نوبة آورد. بحران به بحرانی پيش
-آنهاکه مورد اعتبار       های انگليسی وشعب هندیِ ، درنتيجة ورشکست بنگاههمراه باشد

که   سان هم در بازاری          نگيزد. بدين     ا   ها قرار داشتند، بحران جديدی را برمی        دهیِ بانک
است،    آن    سود  بازرگانی به  موازنةشود و هم آنجاکه  بازرگانی عليه آن تمام می موازنة
انگلستان    مثالً    باشد.    ازاين      تر  بغرنج    باز    است ممکن پديده اين گيرد. درمی زمانی هم بحران

ان انگليسیِ هند      مقداری شمش نقره به هندوستان فرستاده است، ولی اکنون بستانکار                     
های    ازآن هندوستان بايد شمش         پس کنند ولذاکمی را درآنجا وصول می مطالبات خود

  )١(انگلستان پس بفرستد.  نقرة خود را مجدداً به
کشور تقريباً توازن داشته      که صادرات به هندوستان و واردات از اين ممکن است

ائی ازقبيل باالرفتن بهای پنبه             کشور اخير (جز در شرايط استثن             باشند، اگرچه تجارت         
کند.  وجوش پيدا می وسيلة آن جنب انگلستان است و به وغيره) ازلحاظ حجم وابسته به

                                                
که مثالً بابت بهای       صورت دالرهائی        صورت شمش طال يا نقره، بلکه به           ) همين پديده، البته نه به           ۱( 

گذرد. کشورهای        اکنون در برابر ما می شود، هم خيز ازجمله ايران پرداخته می کشورهای نفت نفت به
کشورهای واردکنندة           کاالهای     شوند دالرهای دريافتی را بابت                عناوين مختلفه مجبور می      خيز به نفت

 آنها برگردانند. ويژه در برابر فروش اسلحه) به نفت (به
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است برابری نشان دهد ويا فقط نمايشگرِ                 انگلستان وهند ممکن  ميان  تزازنامة بازرگانی
ستان بحران    انگل   اينکه در     محض  طرف باشد. ولی به آن يا سود اين نَوسانات مختصری به

نشده در هندوستان        ایِ فروخته      های پنبه    شودکه مقداری بافته          دهد معلوم می      روی می    
ای به پول ـ سرمايه بدل نشده             ـ سرمايه    کاال   انبار شده است (يعنی بنابراين از صورت                 

های   تنها ذخيره     سو)، و ازسوی ديگر درانگلستان نه                 است  ــ پس سرريز توليد از اين           
اند، بلکه قسمت بزرگی از ذخاير فروخته و                   تة محصوالت هندی خوابيده         نرف   فروش    به 

نيافته                     مصرف   بنابراين آنچه به             نشده هنوز به پرداخت بهای خود دست  صورت   اند. 
کند درواقع نمايشگر اوضاع غيرعادیِ خود روند توليد و                          بحران بازار پول جِلوِه می             

  بازتوليد است.
که  کاررفته (هم متغير و هم ثابت) بايدگفت گَردان به سرماية ثالثاً ـ درمورد نقش

گيرد، تفاوت زيرين را            کار ـ دوره سرچشمه می واگرد ـ دوره، تاآنجاکه از طولطول 
متغير    درعرض سال چنين واگرد روی دهد، يکی از عناصر                     آورد: هرگاه     وجود می به

وجود آورده است            ش به  که خود    وسيلـة محصولی    تواند به     يا ثابت سرماية گَـردان می           
درحالت ديگر، الاقلّ درعرض                )١(دوزی وغيره. گردد، مانند توليد ذغال، آماده تحويل

  دهد. سال، چنين وضعی رخ نمی
  
  
  
  
  

                                                
گردان  ثابت عنصر مثابه به شود، خود می کاال استخراج عنوان به که درحالی ذغال که است اين ) مقصود۱(

تواند يکی  کارگران می کار رود و فروش لباس دوختة آماده  به عنوان مادة خام به واند در معدن بهت می
 وسيلة همين محصول تحويل دهد. از عوامل سرماية گردان متغير را به
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  فصل هفدهم

  

  ارزش گردشِ اضافه
  
  

بودن حجم      واگرد ـ دوره، حتّا با وجود يکسان                  که اختالف در         تا اينجا ديديم       
اضافه     ساالنة     نرخ    رض سال، موجب پيدايش تفاوت در              درع     ارزش توليدشده        اضافه  

  شود. ارزش می 
ارزش، در انباشت و بالنتيجه درحجم اضافه         افزائی اضافه برآن، در مايه عالوه ولی

ارزش،      ماندن نرخ اضافه         با وجود يکسان      درعرض سال توليد شده است،            که   ارزشی    
  دهد. ضرورتاً تفاوتی روی می
(درمثال اختيارشدة فصل پيشين) دارای درآمد                         Aسرماية    که  بدواً متذکّر شديم      

استثنای واگرد ـ دورة آغاز بنگاه، مصرف عرض سال را                         اَدواری سياری است ولذا به
ريز نمايد      آنکه از ماية خويش پيش    کند و نيازی به ارزش خود تأمين می از توليد اضافه

که ضمن همان فاصلة  تاس صادق است. راست Bندارد. ولی عکس اين وضع درمورد 
است ولذا     سامان نرسيده     ارزش به      اضافه   کند، ولی ارزش توليد می اضافه Aقدر  زمانی به

مسئلة مصرف     گردد.آنجاکه  شکل بارآور مصرف شخصی و نه به صورت تواند به نه می
شود ولذا     خور می    ارزش پيش      که اضافه    گيرد بايدگفت      شخصی مورد توجه قرار می          
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  گيرد.  گذاری انجام بابت آن مايهکه  ضرور است
الحاقی    سرماية   آن دشوار است، ازجمله  بندیِ بارآور نيز،که طبقهسرماية  از جزئی

ای نمودار        استوار، اکنون زير پرتو تازه                 سرماية  داشت    ضرور برای تعميرات و نيک           
  شود. می

شود.   نمی   يز ر پيش   توليد    اعظم ـ درآغاز     درقسمت يا کامالً ـ جزء سرمايه اين A نزد
اين جزء از سرمايه نه نيازی به نقدبودن و نه موجودبودن دارد. جزِء مزبور از خود                                            

استفادة مستقيم آن        سرمايه، يعنی       ارزش به      اضافه  فاصلة   وسيلة تبديل بی     وکار به     کسب 
تنها اَدواراً         در عرض سال نه      که   ارزشی    اضافه  آيد. بهری از         مثابه سرمايه، بيرون می           به 

تعمير وغيره     زخم مخارج ضروری         تواند به     رسد، می سامان نيز می شود بلکه به می توليد
مقياس ابتدائیِ        وکار به     کسب  منظورآنکه     سان قسمتی از سرماية الزم به           زده شود. بدين       

ارزش     اضافه    افزائی بهری از    مايهخودکسب ازراه  وسيلة به کار و رود، دراَثنای خود پيش
اين بهر از سرمايه         غيرممکن است.     Aدار     سرمايه  يزی درمورد       شود. چنين چ     ايجاد می    

ريختة وی را تشکيل داده باشد. در هردو مورد اين                        نخست پيشسرماية بايد جزئی از 
شود. درواقع نيز           ريخته ثبت می    پيش   سرماية  مثابه    دار به     سرمايه  سرمايه در دفاتر        جزء   
دهد    بارآوری را تشکيل می        سرماية  از قسمتی مزبور ما جزِء است، زيرا بنا به فرض چنين

ريز    پيش اينکه ازکدام بن     مقياس معلوم ضرور است. ولی وکار به که برای پيشبردکسب
 ای را    سرمايه  واقعاً جزئی از         Bآورد. درمورد   وجود می شود خود تفاوت عظيمی به می

عکس   به  Aورد   نقداً نگاهداشته شود. درم            يا   شود   ريخته    ابتدا     بايد از      دهدکه  تشکيل می
صورت سرمايه مورد استفاده قرارگرفته                  که به   ارزش است      اضافه  جزِء مزبور قسمتی از    

شده،   فقط سرماية انباشته        که نه   دهد   ما نشان می     است. مورد اخير اين چگونگی را به                
ارزش مايه        اضافه  تواند تنها مرکّب از          ريختة بدوی نيز می       سرماية پيش   بلکه قسمتی از     

  اشد.افزوده ب
-سرماية پيش   گردد در رابطة          گسترش اعتبار دراين ميان وارد می                  اينکه   محض  به 
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يک جزء از      Aشود. مثالً     تر می   ارزش ماية افزوده باز هم پيچيده               اضافهريختة بدوی و 
کند ويا آن را درعرض سال  کار وکسب خود را آغاز می بارآوری را که با آنسرماية 

ئی   شخصی سرماية  وجه    هيچ  کند. وی از پيش به         قرض می    Cدهد از بانکدار          ادامه می     
وی مبلغی     به  Cوکارکافی باشد دراختيار نداشته است. بانکدار                      کسب   که برای پيشبرد   

،  D   ،Eکه صاحبان صنايع      ارزشی است     اضافه  طور ساده عبارت از  دهدکه به قرض می
F           اند. از ديدگاه            وغيره نزد او سپردهA     اية انباشته نيست. ولی         هنوز سخن بر سر سرم

افزا    را مايه      آوردة آنها چنگ ارزش به که اضافه وغيره جز عاملی D  ،E  ،Fدرواقع برای 
  کند چيز ديگری نيست. می

ارزش به       که انباشت، استحالة اضافه         ديديم    ) ١( ودوم     ما درکتاب اول، فصل بيست            
تر است،    گسترده    مقياس   ليد به  سرمايه، بنا بر محتَوای واقعیِ خود عبارت از روند بازتو                       

های جديد به مؤسسات قديم، جنبة             کارخانه     صورت الحاق     اعم از اينکه اين توسعه، به
  گستر مقياس موجودکارگاه باشد. گستر پيداکند، ياآنکه بيانگر بسط درون برون

که جزئی از      خُرده پيش رود، درحالی              گسترش مقياس توليد ممکن است خُرده            
ِکار مورد استفاده را           رودکه يا فقط بارآوریِ            کار می هائی به برای بِهسازی ارزش اضافه

يا    سازند. و     پذير می    کشی شديدتر ازکار را امکان              زمان با آن بهره         برند و يا هم      باال می   
اين اکتفا شودکه        همچنين، درآنجاکه روزانةکار قانوناً محدود نيست، ممکن است به                      

گيرد تا مقياس      وليدی و دستمزد) يک خرج اضافی انجام               سرمايةگَردان (مواد ت            بابت   
کند ولی زمان استفادة          استوارگسترش پيدا نمی         سرماية  صورت    توليد بسط يابد. دراين    

گردد.     تر می   استوارکوتاه       دورة سرماية ـ واگرد نسبت اين شود وبه می روزانه ازآن تمديد
ارزش      اضافه  د، ممکن است با     که مقارنات بازار مساعد هستن              در موارد ديگر، آنگاه             

ريختة   پيش آن سرماية      که برای     مايه افزوده دست به سودبازی مواد خام زد، عملياتی                         

                                                
 .همين بازنويسی]  ۸۸۹[صفحة  ۵۲۵) ترجمة فارسی سرمايه، جلد اول، صفحة ۱(
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  کرد وغيره. کفايت نمی بدوی
يابی    زيادتر سامان       دد عها ت  واگرد ـ دورهآنجاکه تعداد بيشتر  است معذلک روشن

آن نه نيازی       ئی هستندکه ضمنها آورد، دوره همراه می درعرض سال بهارزش را   اضافه
گيرد. ازسوی      های جزئی انجام آنکه بِهسازی احتياجی به نه تطويل روزانةکار هست و به

سبب وسعت   علّت وضع مجموع بنگاه، مثالً وضع ساختمانی، و خواه به          ديگر، خواه به
  کار، مانندکشاورزی،گسترش تمام بنگاه برپاية متناسب فقط در درون مرزهای              عرضة

چنين امور مستلزم مقدار زيادی      پذيراست، مضافاً برآنکه اقدام به تنگی امکان مابيشک
ارزش عملی        اضافه  وسيلة انباشت چندين سالة        تواند به     که تنها می    گذاری است      سرمايه  

  گردد. 
ارزش به سرماية بارآور (و بازتوليد                       پس درکنار انباشت واقعی يا تبديل اضافه                 

نباشت پول، يعنی توده               که متناسب باآن     تر  گسترده    مقياس   به  ساختن جزئی از      است)، ا
مقدار    که به   دهد، تا بعداً آنگاه           سرماية نهان، روی می              ـ   پول    صورت   ارزش به        اضافه  

  گردد.  مثابه سرماية فعال اضافی وارد عمل معلومی رسيد به
-سرمايه  توليد   تکامل     گذرد. ولی با قرار می منفردکارها بدين دار ازديدگاه سرمايه

دار   سرمايه  که   ای   يابد. پول ـ سرمايه        حال سيستم اعتباری نيزگسترش می           داری درعين        
که وی از اين بابت           ای   وسيلة ديگران با بهره      کار برد به تواند در بنگاه خود به هنوز نمی

مايه   سر    ـ   پول    مانند    مزبور    وی سرماية گيرد. برای می استفاده قرار کند، مورد دريافت می
که با سرماية بارآور متفاوت              مثابه نوعی از سرمايه          در معنای خاصّ خويش، يعنی به            

نَحوِ ديگر مورد استفاده قرار              کند. ولی اين پول در دست ديگری به                  است، عمل می    
که در    ارزش و باالرفتن مقياسی            يابیِ پياپِی مکرر اضافه         که سامان است گيرد. بديهی می

مثابه سرمايه دربازار پول ريخته       که به سرماية تازه باپولی ـ نسبت پولشود،  آن توليد می
افزايش       گردد،     می   جذب  منظورگسترده آن دوباره به اعظم قسمت الاقل ازآنجا شود و می

  کند. پيدا می
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کند   وسيلة آن تجلّی     تواند به     که پول ـ سرماية اضافی نهان می             ترين شکلی   ساده  
طور    باشدکه مستقيماً يا به   وزر اضافی نج عبارت از سيمگ که اين است گنج است. ممکن

آمده است. و فقط         دست  غيرمستقيم در مبادله باکشورهای توليدکنندة فلزات پربها به                       
کند. ازسوی      کشور نمو می     طور مطلق در درون يک          گنجينة پولی به که سان است بدين

که   گنج جز پولی     هد ـ که اين    د  ديگر امکان دارد ـ و اين اکثريت موارد را تشکيل می                
خود   گنج به   داران شکل      سرمايه   کشيده شده و در دست تک          از دوران داخلی بيرون               

که اين پول ـ سرماية نهان فقط             گرفته است، چيز ديگری نباشد. باز هم ممکن است                 
پوشيم ـ و يا     مرکّب از عالئم ارزشی باشد ـ باز هم دراينجا از پول اعتباری چشم می                             

وسيلة   ثالث باشد،که به        اشخاص    به داران نسبت های سرمايه  [سفته] طلب فَتَه از  رکّبفقط م
اند (اسناد حقوقی). درتمام اين موارد، و اعم از                            اسناد قانونی مورد تصديق قرارگرفته        

آيند    که اين پول ـ سرماية اضافی يافته باشد، چون سرماية پس                      ئی  هر شکل وجودی     
داران      افکندة سرمايه      ديگری جز اسناد حقوقی اضافی و پس      است هيچگاه معرف چيز 

  برتوليد آينده، برتوليد ساالنة اضافی جامعه، چيز ديگری نيست.
که واقعاً انباشته شده است برحسب مقدارش مورد توجه                       "چنانچه حجم ثروتی       

ز هر   نظر ا   آن تعلّق دارد و صرف          که به   ای   قرارگيرد... در نسبت با نيروهای مولّد جامعه  
را فقط با مصرف  کلّی ناچيز است، اگرآن که جامعة مزبور داشته باشد، به درجة تمدنی

که بايد     اهميت است    کمی هم بسنجيم باز چنان بی          های   حقيقی همين جامعه طی سال       
گردد    آنها معطوف     گذاری و اقتصاددانان به نيروهای مولّد و تکامل                        توجه عمدة قانون

باشد. قسمت      چشمگير ثروت     است متوجه انباشت       متداول بوده       که تاکنون      نه آنچنان    
از    شود زيانی بيش نيست و        مراتب بزرگتر ازآنچه ثروت انباشته خوانده می                    اعظم و به 

شود،   های زمين ترکيب نمی        کاالها، بِهسازی        ها، پنبه    ها، خانه     حقيقی مانند کشتی     اشياِء
بر نيروهای مولّد ساالنة             دعاهائی است     طور ساده عبارت از اسناد حقوقی يا ا                  بلکه به  

وجودآمده و جاويدگشته             گريزافزارها يا نهادهائی به          که از راه ئی جامعه، اسناد حقوقی
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تأمينی است... استفادة از اين اقالم (انباشت اشياِء واقعی يا                             که خاصّ حالت بی         است 
  تصاحب ثروتی   منظور دست دارندگانشان، به ای در مثابه وسيلة ساده ثروت حقيقی)، به

وسيلة قانون     زور به     وبدون اعمال        تدريجاً بيافرينند، بايد اجتماع بارآورآيندة که نيروهای
،  (Co-operative labour)تعاونی  کار طبيعی توزيع ازآنها سلب خواهد شد، با پشتيبانی

  شد." کشيده خواهد آنها بيرون دست که اين استفاده از چند سالی بيش نخواهدگذشت
(William Thompson,″Inquiry into the principles of the Distribution of wealth″, 

London, 1850, P. 453 انتشار يافت ـ   ۱۸۲۴کتاب برای اولين بار در (اين  
  

که حتّا يک بار هم    بساکسانی که دراين باره انديشيده باشد و چه است "کمترکسی
کوچکی، خواه ازلحاظ حجم و خواه                 العادة      چه نسبت فوق     که   اند،    اين فکر نياُفتاده        به 

های واقعیِ جامعه و نيروهای بارآور انسانی، ويا حتّا     ازجهت نيروی تأثير، ميان انباشت
، وجود دارد. علّت آن چشمگير ولی                 نسان  ا تنها با مصرف عادی چند سالة يک نسل             

شود با استعمالش از بين          می که ساالنه مصرف       آور است. ثروتی          تأثيرآن بسيار زيان          
کند   است وتنها آنگاه تأثير می          چشم لحظه دربرابر رود. ثروت مزبور فقط برای يک می

که فقط    آن جزئی از ثروت           گيرد. ولی      مورد استفاده قرار می           بخشد و يا     که لذّت می    
کودکی تا پيری،        ها، از اوان         ها، ساختمان    پذير است، اثاث خانه، ماشين آهسته مصرف

 مالکين اين    اند.     چشمان ما ايستاده         آدمی، دربرابر           کوشش  های ديرپای       مچون يادمان     ه 

عمومی، زمين و        جزِء استوار، ديرپا وآهسته ـ مصرف ثروت                   تصاحب اين      زور  اشياء به
گيرد،    وسيلة آنها کار انجام می           به که   شود، افزارهائی          کار می    آن   که روی     مواد خامی     

ناهگاه هستند ـ بر نيروی بارآور ساالنة تمام کارگران واقعاً                           کار پ    که دراَثنای       ای   اَمکنه
به       به                سود شخصی خود حکومت می        مولّد جامعه  نسبت  اشياِء مزبور  کنند، هرچند 

ميليون   ۲۰کار ناچيز باشند. جمعيت بريتانيا و ايرلند                 محصوالت پيوسته باز آيندة اين            
 ۲۰ظاهراً بايستی تقريباً به          نفر است،که مصرف متوسط سرانة هر مرد، زن وکودک                      

بنابراين ساالنه ثروتی در حدود                         ليرة استرلينگ بالغ       ميليون    ليرة  ميليون     ۴۰۰گردد. 
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که زده شده است جمع          ای   رسد. بنا برگمانه        مصرف می    کار به    استرلينگ از محصول       
نباشته      ، کار ساالنه     ميليون، يا سه برابر محصول           ۱۲۰۰کشور از      ة اين   شد مبلغ سرماية ا

ليرة استرلينگ      ۶۰هرنفر گردد، سرانه به کند. چنانکه اين مبلغ متساوياً تقسيم تجاوز نمی
وزياد دقيق        کم  مطلق   نسبت سروکار داريم تا بامقدار           با افتد. دراينجا ما بيشتر سرمايه می

کشور را با       آنکه تمام جمعيت      کلّ، برای   است. سود اين سرماية که ارزيابی شده مبالغی
کرد و همة سرماية         کنونی، طی دو ماه از سال، تأمين نمودکفايت می                       گیِ سطح زند  

کشور را     توانست جمعيت     تنهائی می    شد) به   که خريدار پيدا می         شده (درصورتی     انباشته
بايستی    کارکردن تا سه سال نگاهداری نمايد! آنگاه در پايان اين مدت مردم می                 بدون

رفتند    می   کسانی  بندگیِ بار زير مردند ياآنکه به می یغذا ازگرسنگ  لباس و بی خانه، بی بی
مدت سه سال نگهـداری نموده بودند. ميان سه سال و عمر يک نسل                           که آنها را به       

سو ميان مقدار      که  از يک     سال است، همان نسبتی برقرار است            ۴۰تندرست،که فرضاً    
کشورها و نيروی مولّد           ترين   شدة غنی   و اهميت ثروت واقعی، حتّا ميان سرماية انباشته                  

آن، يعنی نيروهای بارآور فقط يک نسل انسانی، از سوی ديگر وجود دارد. تازه                                           
ويژه با      که نسل مزبور تحت شرايط آگاهانة ايمنی مساوی و به                     سخن بر سر اين نيست    

آيد، بلکه سخن بر سر آن چيزی          چيزهائی برمی      کار تعاونی از عهدة توليد چه              شرايط  
های   هم با فقدان ايمنی وگريزجوئی              کند وآن     طور مطلق توليد می       و به   که واقعاً     است 

آنکه اين حجم ظاهراً عظيم سرماية موجود، يا بهتر                    نارسا و نااميدکنندة آن... و برای                  
که بر محصوالت      آنکه اين توزيع زورکی را، از راه استيال و انحصاری                             بگوئيم برای     

خواهند مجموع      هداشته و جاويدان سازند، میخود نگا کنونی ساالنةکار دارند، درحال
آور را، اين فسادها، جنايات و درهائی را که ناشی از فقدان ايمنی                        اين سيستم چِندش

ضرور    های   گيرد مگرآنکه بدواً نيازمندی  تواند انجام نمی کنند. هيچ انباشتی است، اَبدی
لذايذ زندگی جريان دارد.                 عظيم تمايالت انسانی در پِیِ            [رود]       رفع شده باشد و شطّ     

که در هرلحظة مفروض، ثروت حقيقیِ جامعه مبلغ نسبتاً ناچيزی است.                        رو است ازاين
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است. دراين تودة عظيم توليد و مصرف ساالنه،                     دورپيمائیِ توليد و مصرف، دائمی                
آور باشد. ولی با اين وجود               تواند دريغ        زحمت می    ناپديدشدن مشتی انباشت واقعی به        

سوی اين يک مشت اندوخته معطوف   آن انبوه نيروی بارآور، بلکه به عمده نه به توجه
صورت   را به   آن  که است تصرف افراد معدودی درآمده چيز به مشت اما همين يک است.

اند.     درآورده         وسيع   های   تجديدشوندة توده    ساالنه وپيوسته نتيجةکار تملّک افزاری برای
سوم  خيزد... تقريباً يک          جا برمی    برای اين اقليت از همين           اهميت قاطع چنين افزاری            

شود  توليد ملّی ساالنه اکنون زير عنوان عوارض عمومی از توليدکنندگان ستانده می                               
دهند، يعنی      رسدکه هيچگونه معادلی در برابرآن نمی                 مصرف غيرمولّدکسانی می         و به  

کنند... چشم        د تسليم نمی   چنين عنوانی قائل شو        آن   که توليدکننده برای          هيچ چيزی   
که در دست افراد            ويژه آنگاه       نگرد، به     های انباشته می      اين توده      جماعت با شگفتی به    

شمار  های توليد ساالنه، مانند امواج جاودان و بی      کوهه باشد. ولی تمرکز يافته معدودی 
پديد   شدة مصرف نا     گذرند و در اقيانوس فراموش                غلتند و می  هم می شطّی عظيم روی

تنهاکلّية لذايذ بلکه تمام نوع بشر، وابسته است.                    اين مصرف دائمی نه          گردند. و به       می 
سوی  که بايد بيش از هرچيز ديگر انديشه را به                  کميت و توزيع اين توليد ساالنه است             

تقريب    اهميت را نيز به   است واين خود متوجه سازد. اهميت انباشت واقعی مطلقاً فرعی
آورده است...          دست  کند به   که برتوزيع محصول ساالنه اعمال می    ه نفوذیمنحصراً ازرا

انباشت واقعی و توزيع همواره دراين نوشته (مقصود نوشتة تامپسون است) در رابطه با    
های   آن مورد توجه قرارگرفته است. تقريباً در همة سيستم        نيروی بارآور و وابستگی به
ارتباط با        به انباشت و در       ر رابطـه و زيردستی نسبت          که د     ديگـر، نيروی بارآور است             

گرديده است. بينوائی پيوسته تجديدشونده       ساختن شيوة توزيع موجود ملحوظ جاودان
شيوة توزيع حتّا شايستة نگاهی هم       آسايش تمام نوع بشر را در برابر نگاهداری اين ويا

اند و    را امنيت نام نهاده          تصادف     ساختن نتايج زورگوئی، فريب و   شمارند. جاودان نمی
رحمانه قربانی        که همة نيروهای بارآور نوع بشر بی        است امنيت دروغين حفظ اين  برای
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  ).۴۴۳ـ  ۴۴۰شده است." (همانجا، صفحات 
  ٭

  
کند،   هم جلوگيری می       موجود     مقياس   بازتوليد به حتّا از که اختالالتی از نظر صرف

  پذير است. امکان برای تجديد توليد فقط دو حالت عادی
  گيرد. يا تجديد توليد بر پاية مقياس ساده انجام می

  دهد. ارزش يعنی انباشت روی می  افزائی اضافه يا مايه
  

I .  بازتوليد ساده  
 

چندين واگرد درعرض       که ضمن واگرد ساليانه يا ارزشی  در بازتوليد ساده، اضافه
دار است     که سرمايه آن وسيلة مالک به رسد، سامان می شود وبه سال اَدواراً توليد می يک

  گردد. صورت غيرمولّد مصرف می شود، يعنی به شخصاً صرف می
ارزش است و يک بهر            که جزئی از ارزش ـ محصول، مرکّب از اضافه                      اين امر    

بازتوليد شده،         وسيلة سرماية متغير     که به   ئی است   ديگرش عبارت ازآن جزِء ارزشی                 
شدة درآن تشکيل يافته است، مطلقاً هيچگونه تغييری نه             فاضافة سرماية ثابت مصر به

ـ سرمايه     کاال     مثابه   آوردکه به       وجود نمی     در مقدار و نه در ارزش مجموع محصولی به         
شود تا در عرصة مصرف        کشيده می   گردد و پيوسته ازآن بيرون پيوسته وارد دوران می

  کاررود. به مصرف وسايل مثابه به يا وليدت صورت وسايل بياُفتد، يعنی به انفرادی يا بارآور
صورت  ارزش بايد بتواند نه به  پس حتّا در فرض بازتوليد ساده نيز جزئی از اضافه

منظور   تواند به     صورت نمی    باشد، زيرا درغيراين پول وجود داشته شکل محصول بلکه به
 کاالئیِ    شکل  ز ارزش ا       گردد. اين استحالة اضافه    محصول تبديل مصرف ازحالت پول به

مطلب،    ساختن  آسان   برای     دهيم.    می   قرار   بررسی را دراينجا بيشتر مورد پول به خود بدوی
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که   ترين شکل مسئله را که عبارت است ازگردش منحصر پول فلزّی، يعنی پولی              ساده
  داريم. معادل حقيقی است، مفروض می

(کتاب اول، فصل          که دربارة گردش سادة کاالها بيان شده است                      بنا بر قوانينی     
کافی     کاالها      تنها بايد برای دوران             کشور نه    ) حجم پول فلزّی موجود در يک             ) ١( سوم 

کند،که جزئاً از نَوسان در             کفايت   گردش پول      باشد، بلکه بايد برای مقابله با نَوسانات                
اشی های مختلف و متغيری ن       کاالها و جزئاً از نسبت دوران، قسماً از تغيير بهایسرعت 

کلمه عمل   معنای خاص مثابه وسيلة پرداخت يا وسيلة دوران به شودکه درآن پول به می
شود  می   تقسيم   درجريان       گنج وپول وارد پول موجود، به آن تودة  که طبق کند. نسبتی می

مثابه    که به   است  جمع پولی حاصل با کند، ليکن حجم پول، همواره برابر پيوسته تغيير می
گرانبها) عبارت ازگنجينة             (حجم فلزّ  پول تودة  ردش، موجوداست. اينگنج وپول درگ 

گنجينه درنتيجة     که جزئی ازاين هر اندازه که خُردخُرد انباشته شده است. به جامعه است
ساله از نو تجديدگردد.            شود، بايد مانند هر محصول ديگر، همه               فرسايش مصرف می     

يا غيرمستقيم يک جزء از محصول ساليانة               وسيلة مبادلة مستقيم      اين نوسازی درواقع به     
-گيرد. ولی اين جنبة بين          کشورهای توليدکنندة سيم و زر انجام می                 کشور با محصول 

ترين و    ساده    آنکه مسئله به      سازد. پس برای        المللی معامله، جريان سادة آن را پنهان می    
نقره در خود       ترين بيان خود تحويل شده باشد، بايد فرض شودکه توليد طال و                   روشن
دهد، ولذا توليد سيم و زر جزئی ازکلّ توليد اجتماعی درون هر                 کشور روی می همان

  دهد.   کشور را تشکيل می
که برای ساختن اشياء تجملی الزم است، بايد حداقلّ                     نظر از سيم و زری        صرف 

گردد    ی می  فلزّ  پول   دوران عارض         درنتيجة که فرسايشی باميزان مزبور فلزّات ساالنة توليد
گردش    توليدشده و به       ساالنه  که مقدارکاالئی هرگاه مبلغ ارزشی براين باشد. عالوه برابر

                                                
 .همين بازنويسی]  ۱۷۴[صفحة  ۱۲۲ول، صفحة ) ترجمة فارسی سرمايه، جلد ا۱(
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که برتوليد سيم و زر ساليانه نيز افزوده                 درآمده است افزايش يابد، آنگاه ضرور است             
يافتةکاالهای درگردش وحجم             که مبلغ ارزشی ترقّی حد است شود: اين افزايش تا آن

وسيلة سرعت    است، به  آن) الزم مطابق اندوزی گنج ی دوران آنها (ونيز برایکه برا پولی
ديگرسخن از     مثابه وسيلة پرداخت، يا به           بيشترگردش پول و از راه بسط وظيفة پول به                   

  ها بدون دخالت پول واقعی، جبران نشده باشد. و فروش  راه واريزهای بيشتر خريدها
اجتماعی      توليد   وسايل    از   وجزئی     اجتماعی    کار رویني از  هرسال قسمتی بنابراين بايد

  گردد. صرف توليد طال و نقره
فرض ما تجديد       پردازند ـ و اينجا نيز بنا به      توليد طال و نقره می که به دارانی سرمايه

توليد ساده مطرح است ـ عمل خود را فقط برپاية مرزهای فرسايش متوسط ساالنه و                            
دهند.    گردد، قرار می          که از اين فرسايش ناشی می           ه مصرف متوسط ساالنة طال و نقر         

 کنند بدون آنکه        درعرض سال مصرف میفرض ما  ارزش خود را، که بنا به  اضافه آنها
ريزند، و اين          صورت پول در دوران می              چيزی از آن را به مايه بياَفزايند، مستقيماً به                    

تو     است و برخالف ديگر رشته           آنها شکل طبيعی     برای     استحاله   های  فتة   ليد شکل  يا
  محصول نيست.

سرماية متغير      آن    که تحت   ئی  عالوه بر اين: درمورد دستمزد ـ يعنی شکل پولی                   
آن نه از راه فروش محصول         که جانشينی است چنين وضع شود ـ نيز دراينجا می ريز پيش

تدا گيردکه شکل پول از همان اب            آن به پول، بلکه ازطريق محصولی انجام می              و تبديل
  آن است. شکل طبيعی

محصول فلزّ پربها روی          جزئی از   وضع نيز درموردآن که همين سرانجام بايدگفت
سرماية ثابت اَدواراً مصرف شده است و اين حکم هم دربارة دهدکه برابر با ارزش  می

شود  می   استعمال    سال  درعرض که استواری ثابت سرماية مورددر وهم گردان ثابت سرماية
  .صادق است

را که در توليد فلـزّات پربها نهاده شده و نيز واگـرد مرتبط      ای  دورپيمائی سرمايه
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مورد بررسی قـرار دهيم. ازآنجاکه در       G – W … P … Ǵ با آن را  بدواً تحت شکل  
G – W   ) ،W         کار و وسايل توليد نيست، بلکه از سرماية استوار                   ) تنها مرکّب از نيروی

  Ǵکه   است  کار رفته است، بديهی         به  Pآن در      فقط جزئی از  ارزش        که نيز ترکيب يافته
که در دستمزد نهاده       سرماية متغيریبرابر با   است ـ يعنی محصول ـ عبارت از مبلغ پولی

جزِء ارزشی      آن عالوة به شده توليدگذاشته وسايل در که گردانی ثابت سرمايةعالوة  به شده
ماندن ارزش        ارزش. چنانچه با ثابت            اضافه  عالوة   ر بهمربوط به فرسودگی سرماية استوا

گرديد     طال غيرمولّد می      بود،آنگاه بنگاه استخراج معدن کمترازاين می طال، مبلغ عمومی
باکاالهائی       طال درمقايسه      نمود ـ ارزش       می   پيدا  عموميت که مورد مزبور ويا ـ درصورتی

کاالها تنزّل      ديگرسخن قيمت    به   يا د،   کر که ارزششان ثابت مانده بود درآينده ترقّی می 
  گرديد. شدکمتر می گذاشته می  G – Wآينده در که برای نمود ولذا مبلغ پولی می

ريز شده و نقطة عزيمت         پيش  Gای را که در        اکنون اگر فقط جزِءگردان سرمايه
G – W … P … Ǵ                  نی پـول       شود  است مورد مطالعه قرار دهيـم، ديده میکه مبلـغ معي

کار پرداخت شود ومواد توليد             است تا نيروی ريزگرديده و در دوران ريخته شده يشپ
که مبلغ مزبور از دوران دوباره          سرمايه نيست همينگردد. ولی با دورپيمائی  خريداری

خود پول      شود تا از نو درآن فروريخته شود. محصول درشکل طبيعی         کشيده می بيرون
گردد.     وسيلة مبادله، از راه روند دوران، به پول مبدل       که بهآن ندارد است ولذا نيازی به

پول ـ سرمايه     که بايد از نو به         ای   ـ سرمايه    کاال    صورت   فراوردة مزبور از روند توليد به               
ای است که بايد به          گردد، بلکه پول ـ سرمايه           محيط دوران وارد نمی               بدل شود، به      

کار و مواد توليدی خريداری نمايد.                   نيروی   بايد از نو       سرماية بارآور مبدل شود، يعنی    
توليد مصرف شده است نه از          کار و وسايل      نيروی   که بابت     سرمايةگَردانی      شکل پولی   

  شود. وسيلة پول اضافی و نوتوليدگشته حاصل می راه فروش محصول، بلکه به
ـ دوره را =        ليرة استرلينگ باشد، واگرد ۵۰۰گردان برابر با سرماية که  کنيم فرض

هفته بگيريم. از ابتدای امر   ۱هفته و دوران ـ دوره را فقط =  ۴هفته، کار ـ دوره را =  ۵
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هفته پولی دراختيار باشدکه قسمتی ازآن بابت ذخيرة توليد                             ۵که برای      الزم است    
دستمزد  که ازآن خُردخُرد           ای باشد   صورت اندوخته ريخته شود و قسمت ديگر بهپيش

ليرة استرلينگ      ۱۰۰ليرة استرلينگ برگشته و ۴۰۰دد. درآغاز ششمين هفته گر پرداخت
نيز مانندگذشته، دراَثنای زمان           ادراينج شود. می وضع پيوسته تکرار است. اين آزاد شده

گيرد. ولی اين         آزادشده قرار می          ليرة استرلينگ در شکل     ۱۰۰معينی از واگرد همواره 
است. ما دراينجا         اضافی نوتوليدشده       ازپول يگر، عبارتليرة د ۴۰۰يکصدليره، عيناً مانند

ليرة استرلينگ طالست.        ۵۰۰۰ايم و محصول توليد ساالنه =             واگرد داشته       ۱۰ساليانه   
کاال به پول الزم است           که برای تبديل       دوران ناشی از زمانی نيست               (دراين مورد دورة 

  ر توليدی ضرورت دارد.)شودکه برای تبديل پول به عناص بلکه از زمانی نتيجه می
  ئی  کند، شکل پولی     همين شرايط واگرد می          که با ای ليره ۵۰۰در هر سرماية ديگر

ای   ـ سرماية توليدگشته       کاال    شدة  شود، عبارت از شکل دگرسان           که پيوسته تجديد می
آن ـ ولذا از راه            شود و از راه فروش            که هر چهار هفته در دوران فروريخته می                    است 
که بدواً در روند وارد شده بود ـ پيوسته از نو شکل                       يدن اَدواری مقدار پولی  کش بيرون

عکس، در هر واگرد ـ دوره مقداری پول جديد اضافی                         يابد. دراينجا به پولی را بازمی
  ريزد تا از داخل          ليرة استرلينگ از درون خود روند توليد به دوران فرومی               ۵۰۰معادل 

که در دوران ريخته            کشيده شود. اين پولی         کار بيرون    ی و نيرویآن پيوسته مواد توليد
شود، بلکه دائماً         کشيده نمی    وسيلة دورپيمائی سرماية مزبور دوباره بيرون                       شود به   می 

  کند. توليدشده افزايش پيدا می وسيلة حجم طالی تازه به
ا مانند باال     سرمايةگَردان را مورد بررسی قرار دهيم وآن ر      چنانچه جزِء متغير اين 

ای،    ليره    ۱۰۰آنگاه درتوليدکاالئی عادی اين مبلغ           نمائيم، ليرةاسترلينگ فرض ۱۰۰برابر
بود.    کار کافی می      داشت برای پرداخت مستمر نيروی               بار واگرد می        ۱۰که   درصورتی    

کند، ولی يکصد ليرة استرلينگ            کفايت می    اينجا، درمورد توليد پول نيز همين مبلغ                 
شدة  شکل دگرسان     از   شود، عبارت      کاردرهرهفته پرداخته می  باآن نيرویکه  ای برگشته
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کار است.     نوگشتة اين نيروی        توليد اين نيرو نيست، بلکه جزئی ازخود محصول پيوسته
اند    که خودآنها توليد نموده     توليدکنندة طالکارگران خود را مستقيماً با جزئی ازطالئی

وسيلة   کارگذاشته شده و به       که ساالنه درنيروی گیليرة استرلين ۱۰۰۰پردازد. بنابراين می
  گردد. کارگران به دوران ريخته شده است، از راه دوران به نقطة مبدأ خود برنمی

پول ـ   که درآغاز تأسيس بنگاه مقدار بزرگی     است سرماية استوار چنيناما دربارة 
سرماية   شود. مانند هر      می يختهدوران ر پول به گردد ولذا اين سرمايه بايد درازاِءآن خرج

کند. ولی      اندک برگشت می       ها اندک     استوار ديگر، سرماية مزبور تنها در جريان سال              
وسيلة   گيرد، نه به       صورت جزِء مستقيم محصول، يعنی طال انجام می                  اين برگشت به      

فروش محصول و انجام طالگشتنش از اين راه. پس سرماية استوار مزبور شکل پولیِ                       
وسيلة   آورد، بلکه به        دست نمی  کشيدن تدريحیِ پول از دوران به ازطريق بيرونخود را 

که   ای   پول ـ سرمايه    شود.    ترازی از محصول، دارای اين شکل می                   شدن اجزاِء هم       توده   
که تدريجاً از       سان دوباره سر جای خود آمده است عبارت از مبلغی پول نيست                          بدين  

بازار     سرماية استوار به      ای مبلغی را که بدواً بابت            کشيده شده باشد تا ج       دوران بيرون         
  است. فروريخته شده بود پرکند. اين عبارت از مقداری پول اضافی

واگرد ـ  که درهر  محصول تازة طالست ارزش نيز برابر باجزئی از سرانجام، اضافه
لّد صرف  صورت غيرمو     ايم به کرده که فرضی شود تا بنابه می درون دوران ريخته دوره به

  گردد. شود، يعنی در ازاِء وسايل زيست و اشياِء تجملی پرداخت
وسيلة آن پيوسته نه پول بلکه نيروی             فرض ما توليد ساليانة طال ـ که به            ولی بنابه    

بازار وارد          شود و مستمراً پول اضافی به           کشيده می    کار و مواد توليدی از بازار بيرون                     
که در جريان سال فرسوده شده است و بنابراين تنها  تاس گردد ـ فقط جانشين پولی می

گنج و پول وارد         های مختلف در دو شکل  نسبت است،که به اجتماعی مکمل حجم پول
  درجريان، وجود دارد.

دوران       برای     باشدکه   باآن مقدارپولی     برابر کاالها، حجم پول بايد قانون دوران طبق
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گنج درآمده است و برحسب انقباض و                ورت  ص که به   عالوةمقدار پولی          الزم است به     
منظور تشکيل ذخيره ـ ماية ضرور            ويژه نيز به      شود، ولی به      وزياد می      کم  انبساط دوران        

آنکه    شرط  که بايد باپول پرداخت شود ـ به              رود. آنچه       کار می    برای وسايل پرداخت به     
هاست. اينکه جزئی کاال از ارزش باشد ـ عبارت هيچگونه پاياپای پرداختی انجام نگرفته

خرجی برنداشته       است يعنی برای فروشندةکاال هيچ     ارزش از اضافه از اين ارزش مرکّب
توليدکنندگان همه صاحبان         که  کنيم دهد. فرض مطلب تغييری نمی است، مطلقاً دراصل

مستقلّ وسايل توليد خود باشند و بنابراين دوران ميان خود توليدکنندگان بالواسطه                                  
توان محصول      نظر از جزِء ثابت سرماية آنها، می                 صورت، صرف     درآن    د.   گير  انجام   

داری، به دو بخش تقسيم نمود: که يکی  ساالنة آنها را، برحسب تشابه با حالت سرمايه
، قسماً   bآنان الزم است و بخش ديگر که برای ، جانشين وسايل زيستی است aازآنها، 

کار   ری ازآن برای توسعة توليد به  برای محصوالت تجملی مورد مصرف وقسمت ديگ
خواهد بود. ولی         ارزش اضافه بيانگر b نمايندة سرماية متغير و  aصورت  رود. دراين می

  کلّ  گردش محصول      که برای     بندی هيچگونه تأثيری در مقدار حجم پولی                چنين تقسيم
بودن شرايط ديگر، ارزش مقدار                  آنها الزم است نخواهد داشت. درصورت يکسان                    

که در برابر اين           ماند ولذا حجم پولی          که در دوران وارد شده است همان می                    الئی  کا 
ارزش الزم است همان خواهد بود. و همچنين آنها مجبورندکه همان ذخيرة پولی را،           

دارند، يعنی همان جزء از سرماية خود               ها، نگاه درصورت تقسيم يکسان واگرد ـ دوره
است.   کاالئی      فرض، توليد آنها توليد           بنا به   ، زيرا     شکل پول حفظ نمايند      را پيوسته به    

ارزش است مطلقاً        آن يک جزء از ارزش ـ کاال مرکّب از اضافه که طبق بنابراين حالتی
  آورد. وجود نمی اندازی بنگاه ضرور است به که برای راه تغييری در حجم پولی
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پرسد   ز او می    چسبيده است ا       G – W – Ǵشکل که به   ) ١( توک  يکی از مخالفان       
که به دوران        تواند پيوسته بيش از آن پولی            کندکه می    دار چگونه عمل می   پس سرمايه

کشد. بايد مطلب خوب درک شود. دراينجا سخن بر سر                       ريخته است ازآن بيرون            
آورد از       وجود می     که يگانه راز را به           ارزش     ارزش نيست. تشکيل اضافه           اضافه   تشکيل 

که   خود قابل درک است. درواقع چنانچه مبلغ ارزشی                        هداری خودب         سرمايه  ديدگاه     
صورت ديگر سرمايه نيست.        ارزش بيشترگردد، درآن رود نتواند بايک اضافه کار می به

خود   نيز خودبه     ارزش  است، اضافه فرض مبلغ ارزشیِ مزبور سرمايه اينکه بنابه ولی نطر به
  مفهوم است.

آيد؟ بلکه سخن بر سر اين         ازکجا می    ارزش      اضافه    که:   بنابراين مسئله اين نيست          
  آيد؟ کند ازکجا بيرون می ارزش را سيمگون که بايد اين اضافه : پولی است

تنها   است. بنابراين نه     خود مفهوم خودبه ارزش اما دراقتصاد بورژوائی وجود اضافه
که جزئی از تودةکاالئی  ارزش پذيرفته شده، بلکه با آن نيز مفروض است وجود اضافه

  است  محصول است ولذا نمايندة ارزشی              شود مرکّب از اضافه        ه در دوران ريخته می       ک 
شودکه    بنابراين فرض می        سرماية خويش به دوران نياَنداخته بود و                    دار با      که سرمايه   

ريزد و نيز اين   اش به دوران می دار همراه با محصول خود چيزی زائد بر سرمايه سرمايه
ران بيرون میاضافه را دوباره از دکشد. و  

ريزد بزرگتر از ارزش سرماية                 دار به دوران می           سرمايه  که   ای   ـ سرمايه    کاال   ارزش
کشيده بود     توليد از دوران بيرون              کار و وسايل      صورت نيروی      که وی به     بارآوری است  

ماند ولی ازديدگاه اقتصاد        توضيح و نامفهوم می آيد بی (اينکه زيادتی مزبور ازکجا می
تنها   که چرا نه     پس بنابراين فرض روشن است            ) ٢( است.)     بورژوائی اين خود واقعيتی               

                                                
همين  ۷۴و ۷۳صفحات  ، اقتصاددان انگليسی به زيرنويس (Thomas Took) توماس توک ) دربارة۱(

 مراجعه شود. همين بازنويسی] ۱۰۲[صفحة ترجمه 

 C’est un faitزبان فرانسه آمده است:  ) جملة "اين خود واقعيتی است" در متن آلمانی به۱(
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وسيلة مبادلة      توانند به  وغيره نيز همواره می B  ،C  ،Dداران  سرمايه ، بلکه Aدار  سرمايه
ريزهای مستمر       ريختة بدوی و پيش        سرماية پيش   کاالی خود ارزشی بيشتر از ارزش                  

که   همان اندازه بسيارسويه است            بيرون آورند. چون اين عمل به         تازة خويش از دوران 
وغيره پيوسته ارزش ـ           A   ،B   ،C   ،Dهای خودمختار وارد درکار زياد هستند،         سرمايه

بارآور   صورت سرماية  ريزندکه ازآنچه به کاالـ سرمايه به دوران فرومی  شکل کاالئی به
داران مزبور پيوسته بايد يک               ابراين سرمايه     بزرگتر است. بن      کشند   از دوران بيرون می            

بارآوری   کنند (يعنی هر يک بايد ازسوی خود سرماية  مبلغ ارزشی را ميان خود تقسيم
 ريختة  پيش های مولّد      سرمايه  جمع ارزشِ       برابر با حاصل      کشد) که    را از دوران بيرون             

دازندکه هرکدام          ئی بپر   هرکدام است. و همچنين پيوسته بايد به تقسيم مبلغ ارزشی                    
درون      مثابه ارزش ـ کاالی زائد بر ارزش عناصر توليدی، به                          کاال، از هرسو به        شکل به 

  ريزند. دوران فرومی
بارآور و قبل ازآنکه             اش به سرماية       ـ سرمايه، پيش از استحالة دوباره                 کاال   ولی  

پول الزم      باشد.   ضرورتاً به پول تبديل شده         بايد     جيدة درآن خرج شود،نگ ارزش اضافه
رسد   نظر می   که در نگاه اول دشوار به   است آيد؟ اين پرسشی برای اين تبديل ازکجا می

  اند. آن نيافته و نه ديگری جوابی برای توکو تاکنون نه 
ريز شده است،     پيش پول ـ سرمايه     شکل  ه به ک  ای   ليره   ۵۰۰گردان     گيريم سرماية     

دار    سرمايه  طبقة   جامعه، يعنی     گردانسرماية باشد،کلّ که داشته ای واگرد ـ دورههر از اعم
ليرة استرلينگ باشد. اکنون چگونه              ۱۰۰ارزش نيز اضافه که کنيم را تشکيل دهد. فرض

دوران بيرون         ليرة استرلينگ از         ۶۰۰دار پيوسته      سرمايه  طبقة  که مجموع     ممکن است  
  د؟ريز ليرة استرلينگ به درون آن نمی ۵۰۰که دائماً بيش از کشد درحالی

بارآورگرديد، سرماية مزبور               به سرماية    ای مبدل ليره ۵۰۰ازآنکه پول ـ سرماية پس
گردد    ليرة استرلينگ می       ۶۰۰در درون روند توليد تبديل به ارزش ـ کاالئی معادل                            

ريز شده است،      پول ـ سرماية بدواً پيش        که برابر با   ای ليره ۵۰۰کاالی ارزش ـولذا فقط 
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ليرة استرلينگ       ۱۰۰ای معادل      ارزش نوتوليدشده         ، بلکه يک اضافه     ريزد    به دوران نمی       
  گيرد. نيز درگردش قرار می

شود. در     ريخته می    کاال در دوران           شکل ای به    ليره   ۱۰۰ارزش الحاقی         اين اضافه    
که برای دوران اين ارزش ـ کاالی الحاقی           ئی اين باره ترديدی نيست. ولی پول اضافی

  آيد. وجود نمی يلة همين عمل بهوس الزم است خود به
  آراسته اين اشکال را دور زد. های وسيلةگريزراه نبايدکوشيد تا به

که همـة    گردان ثابت روشن است          سرماية   گوئيم: درمورد           می  ) ١( عنوان مثال       به 
فروشد    خودرا می       کاالی   A دار که سرمايه شوند. دراَثنائی گذاشته نمی زمان ها هم سرمايه

 Bعکس سرماية خريدار         کند، به    ريخته شکل پول پيدا می       سرماية پيش    ولذا برای وی        
گيرد   توليدی را می     صورت پول نقد در دست اوست درست شکل همان وسايل  که به

کاالـ سرماية توليدشدة خود مجدداً           به Aکه  توليدکنندة آن است. با همان عملی Aکه  
آورد، يعنی آن را           کل مولّد درمی     ش سرماية خويش را از نو به        Bبخشد،  شکل پول می

کند. همان مبلغ پول واحد، مانند                کار مبدل می      توليد و نيروی       وسايل  از شکل پولی به      
 Aکند. از طرف ديگـر، هرگاه         ای عمل می ،  در روند دوسويه W – Gهر خريد سادة 

ی با آن پول    کند و و خريداری می Cتوليد بدل نمايد از  بخواهد پول را از نو به وسايل
B   گويا توضيحی برای جريان امر داده شده است.                    سان  پردازد و همچنين. بدين            می  را

  ولی:  
کاالها،     هنگام دوران کميت پول درگردش به از قوانينی،که راجع به در هيچکدام 

-وسيلة خصلت سرمايه     هيچگونه تغييری به      ) ٢( سوم)    اول، فصل       است(کتاب  شده مسجل

  شود. وليد حاصل نمیداری روند ت

                                                
 آراسته است. های گريزراه هائی برای اين قبيل مقصود مصنّف ذکر مثال )۱(

 .همين بازنويسی]  ۱۷۴[صفحة  ۱۲۲جلد اول سرمايه، ترجمة فارسی، صفحة  )۲(
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ريزگردد     پيشپول  شکل که بايد به جامعه سرمايةگَردانشود  گفته می بنابراين وقتی
که مبلغ مزبور      امر منظورشده       سو اين   شود، درآن از يک     ليرة استرلينگ بالغ می ۵۰۰به 
که اين مبلغ بيش       ريزگرديده است و نيز ازسوی ديگر چنين حساب شده   زمان پيش هم
آورد، زيرا مبلغ مزبور متناوباً                   حرکت درمی      بارآور به      سرماية   رة استرلينگ    لي  ۵۰۰از   
. پس اين شيوة بيان، وجود     رود ار میک های بارآور مختلفی به مثابه پول ـ ماية سرمايه به

که هدف، توضيح چگونگیِ وجود آن              دارد درصورتی          پول را از پيش مفروض می            
  بوده است.

 دار   کندکه سرمايه   اجناسی توليد می A دار د: سرمايهگفته شو است چنين باز ممکن
B نمايد. پس پول     صورت غيرمولّد مصرف می آنها را شخصاً يعنی بهB    ـ سرماية     ،کاال
A     ارزش       سان همين مبلغ پول برای نقدکردن اضافه                کند و بدين     را نقد میB   سرماية   و

که در انتظار جواب است باز        یا اينجا حلّ مسئله رود. ولی در کار می به A گَردان ثابت
صورت درآمد خود         به  Bکه    : اين پولی را      تر دربرابر ما قرار دارد وآن اين است صريح
خويش     محصول    ارزش    جزِء اضافه او اين خود است؟ چگونه کند ازکجاآورده می خرج

  را نقد نموده است؟
کارگرانش       رای  ب   A  که  متغيرگردانی    سرمايةاز جزء آن گفته شود: است ممکن بازهم

گردد و فقط يک جزِء          سوی او برمی       کند، مستمراً از دوران به               ريـز می    پيش پيوسته  
ماند. ولی       تغييرپذيری ازآن دائماً در دست خود او برای پرداخت دستمزد باقی می                                  

دستمزد  بابت    شده  گذردکه طی آن پول پرداخت  ميان خرج و وصول، زمان معينی می
کار رود. ليکن         ارزش به       اضافه   رسانیِ   منظور سامان      رکارهای ديگر به       تواند عالوه ب        می 

مان اندازه نيز بايد حجم            ه  که هر قدر اين فاصله زيادتر باشد به                اوالً بر ما دانسته است         
پيوسته دمِ دست داشته باشد بزرگترگردد. ثانياً  A دار  هکه الزم است سرماي ذخيرة پولی

را           که  آنگاه    با آن       خرج می   کارگر پول  ش ارز    خرد ولذا اضافه          کاالهائی می       کند، 
رساند. بنابراين همان پول،که در                 سامان می    همان نسبت به     کاالها را به       خوابيده دراين         



     دومکاپيتال. جلد     ۴۸۴

  

ارزش      رسانی اضافه     همان نسبت نيز برای سامان  شود، به ريز می پيشسرماية متغير شکل 
قدر   مسئله شويم، همين      تر وارد اين   يقباشيم عم خواسته آنکه اکنون رود. بدون کار می به

آن   که وابستة به      و افراد غيرمولّدی           دار    که مصرف همة طبقة سرمايه        گوئيم   دراينجا می     
که ازسوی     گيرد ولذا در همان زمانی              زمان با مصرف طبقةکارگر انجام می                هستند هم  

ارزش خويش         هآنکه اضاف  ان نيز برایدار شود سرمايه کارگران پول به دوران ريخته می
که برای     صورت درآمد خرج نمايند بايد پول به دوران بريزند. بنابراين الزم است       را به

کشيده شود. با چنين توضيحی فقط ممکن              ارزش پول از دوران بيرون                      همين اضافه   
که مورد لزوم است تخفيف پيداکند، ولی همة آن از ميان برداشته                             کميت پولی    است 
  شود. نمی

گـذاری بابت         هنگام نخستين سرمايه       گفته شود: به      است چنين   ممکن    نجام  سرا 
شودکه فقط تدريجاً و        به دوران ريخته می         استوار، همواره مقدار بزرگی پول                   سرماية  

کشيده   که آن را ريخته است از دوران بيرون                    وسيلة کسی   جزءجزء طی ساليان دراز به     
باشد؟ دراين مورد           کافی   ارزش      اضافه    رسانی  ی سامانتواند برا مبلغ نمی  آيا اين شود. می

سازی برای ذخيره ـ مايه            گنج  ليرة استرلينگ (که شامل        ۵۰۰بايد پاسخ دادکه در مبلغ   
وسيلةآنکه مبلغ مزبور  استوار، (اگرنه به مثابه سرماية شود) امکان استفادة ازآن به نيز می

است.   گرديده     خود ازپيش مفروض        وسيلة شخص ديگر)،  را ريخته است ولی الاقلّ به
 آوردن محصوالت الزم بابت سرماية                 دست که برای به گذشته دربارة مبلغی ولی از اين

کاالها نيز      ارزش موجود دراين             اضافه  که   شود، چنين فرض شده است        استوار خرج می
  آيد. که اين پول ازکجا می است گرديده است، ومسئله درست درهمين يکجا پرداخت

 X   *۱۰۰۰مقدار  به ازکاال ای است: هرگاه قرارباشد توده لّی قبالً داده شدهک پاسخ
کاال محتویِ     گردش درآيد، آنگاه مسئلة اينکه آيا ارزش اين توده                             ليرة استرلينگ به     

داری توليد شده يا           شيوة سرمايه    کاالی مزبور به        ارزش هست يا نيست، يا اينکه              اضافه  
. دهد   نمی   که برای اين دوران الزم است تغييری       لغ پولینشده است، مطلقاً درکميت مب
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گردش پول  هرگاه شرايطی از قبيل سرعت خودیِ خود منتفی است. پس اين مسئله به
کلّی مستقلّ از اين مسئله          وغيره معلوم باشد، آنگاه مبلغ مشخّصی پول الزم است تا به                
رسد،   کاالها می     اسطة اين   که چه مقداری از ارزش مزبورکمابيش به توليدکنندة بالو                          

گردش درآورد. اگر در اين                   ليرة استرلينگ را به        X    *۱۰۰۰مقدار     ارزش ـ کاالئی به        
کند: مبلغ     ای هم وجود داشته باشد، با مسئلة کلّی ذيل پيوستگی پيدا می                      مورد مسئله     

  آيد؟  کاالها الزم است ازکجا می کشور برای دوران که در يک پولی
يک مسئلة ويژه وجود دارد. درواقع        نمایداری  سرمايه توليد معذلک از ديدگاه

درون     پول به     وی  وسيلة کندکه به مثابه نقطة حرکتی جِلوِه می دار دراينجا به خود سرمايه
مثابه    پردازد قبالً به       زيست خود می کارگر درازاِء وسايل که شود. پولی دوران ريخته می

خريد يا      دار مانند وسيلة       وسيلة سرمايه  بهولذا بدواً  سرماية متغير وجود داردشکل پولی 
دار پولی را که          گذشته، سرمايه     کار در دوران ريخته شده است. ازاين                 پرداخت نيروی

سرماية ثابت، استوار وگردانش را                ريزدکه برای وی شکل پولی بدوی                 به دوران می       
کار و    ا پرداخت در ازاِء وسايل             وسيلة خريد ي     مثابه    به دهد. وی اين پول را              تشکيل می  

مثابه نقطة     دار به     آنچه ذکر شد، سرمايه          از   کند. ولی ديگر بيش          مواد توليد خرج می         
شود. پس از اين قرار فقط             گر نمی   که در دوران وجود دارد جِلوِه          حرکت حجم پولی

ث که عنوان شخص ثال       دار وکارگر. همة کسانی            دو نقطة حرکت وجود دارد: سرمايه     
کنند و يا     دهند از اين دو طبقه پول دريافت                 که انجام می دارند، يا بايد در برابر خدمتی

ره وغيره، صاحبان        ـشکل به  د، به  ـآورن     دست می   چنانچه بدون انجام خدمت پول به               
دار    ارزش در جيب سرمايه              که تمام اضافه        ارزش، هستند. اين مسئله                 اضافه  مشترک   

که اکنون     ای   کند، بامسئله      ديگر تقسيم  را با اشخاص  لکه بايد آنماند، ب صنعتی باقی نمی
 دار   که چگونه سرمايه       است  پردازيم، ارتباطی ندارد. مطلب مورد پرسش اين             آن می به

بنابراين       شود.   می   تقسيم   چگونه    بعداً    نقدينة مزبور       اينکه    کند نه   می   را نقد    ارزشش     اضافه  
کنيم.   ارزش تلقّی می        مثابه يگانه دارندة اضافه            به  را هنوز      دار    کنونی، ما سرمايه       دربحث 
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دهد،    را تشکيل می      ثانَوی     نقطةحرکت     فقط   وی    ولی دربارة کارگر سابقاً گفته شدکه              
که بدواً     ريزد. پولی   کارگر در دوران می که دار مبدأ اولية پولی است که سرمايه درحالی

دهد    گردش خود را هنگامی انجام می               است، دومين     ريز شده    متغير پيش سرمايةمثابه  به
  کند. را برای پرداخت وسايل زيست خويش خرج می کارگر آن   که

ماند. اگر اين طبقه برای            دار يگانه مبدأ گردش پول باقی می     سرمايهبنابراين طبقة 
ليرة   ۱۰۰کار   نيروی     ليرة استرلينگ و برای پرداخت ۴۰۰مبلغ توليدی به پرداخت وسايل

که   ارزشی     ريزد. ولی اضافه         ليرة استرلينگ به دوران می ۵۰۰م دارد ناچاراسترلينگ الز
ليرة استرلينگ      ۱۰۰%، برابر با ارزش       ۱۰۰ارزش   در شکم محصول است، با نرخ اضافه

کشد،   ليرة استرلينگ بيرون         ۶۰۰تواند از دوران      دار می است. پس چگونه طبقة سرمايه
ريزد؟ هيچ چيز از عدم            ترلينگ درآن فرو نمی         ليرة اس    ۵۰۰که خود بيش از        درحالی    

  آورد درحالی          تواند چيزی از دوران بيرون    دار نمی آيد. تمام طبقة سرمايه وجود نمی به
  که خود قبالً چيزی درآن نريخته است.

ليرةاسترلينگ، درصورت          ۴۰۰است  که ممکن   پوشيم می مطلب چشم اکنون ازاين
ليرة استرلينگ و       ۴۰۰۰ارزش     توليدی به رآوردن وسايلد گردش بار واگرد، برای به ۱۰

برای دوران         استرلينگ   ليرة    ۱۰۰افی باشد ونيز بقيةک استرلينگ ليرة ۱۰۰۰ارزش کاری به
گردش    به   وسيلةآن    به   که  کاالئی    ـ مبلغ پول با ارزش رابطة اين کفايت نمايد. ارزش  اضافه

ماند. چنانچه       می  خود باقی      قوت  نان بهمسئله همچ کند. نمی مطلب دراصل افتد تأثيری می
ليرة   ۵۰۰۰آمدکه     کردند آنگاه الزم می            های پول چندين بارگردش نمی              همان سکّه  

شد  ليرة استرلينگ الزم می          ۱۰۰۰صورت سرمايه در دوران ريخته شود و      استرلينگ به
ز آيدکه اين آخرين پول ا             صورت اين سؤال پيش می         ارزش نقدگردد. درآن                تا اضافه   

است   هرحال اين پولی        استرلينگ. به      ليرة  ۱۰۰ليره باشد يا ۱۰۰۰شود خواه  کجا پيدا می
  که اضافه بر پول ـ سرمايه در دوران ريخته شده است. 

دار    کند، درواقع اين خود طبقة سرمايه                هرقدر اين امر در بادیِ امر متضاد جِلوِه                    
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که درکاال جاگرفته است به             ارزشی     رساندن اضافه      سامان   که پول الزم را برای به              است 
ريخته   پيش مثابه پول      پول را نه به       ريزد. اما بايد متذکّر بودکه طبقة مزبور اين دوران می

مثابه    دار اين پول را به         ريزد. طبقة سرمايه دوران فرومی ، دردرون سرمايهعنوان  به ولذا نه
ابراين پول مزبور، بااينکه              کند. بن    وسيلة خريد برای مصرف خصوصی خود خرج می               

  ريز نشده است. وسيلة اين طبقه پيش دار مبدأ دوران آن است، به طبقة سرمايه
کاروکاسبیِ خود را         که تازه     کنيم  داری مثالً يک نفر فارمدار را فرض    سرمايه  تک
ليرةاسترلينگ       ۵۰۰۰مبلغ  به   ای فرضاً    پول ـ سرمايه  سال، وی نخستين طیِّ کند. شروع می

ليرة   ۱۰۰۰کار (    ليرة استرلينگ) و نيروی            ۴۰۰۰توليد (    کند تا وسايل       ريـز می    شپي 
که وی به      ارزشی     % باشد اضافه    ۱۰۰ارزش       استرلينگ) را بپردازد. چنانچه نرخ اضافه                   

ليرة فوقاً ذکرشده تنها           ۵۰۰۰ليرة استرلينگ است.        ۱۰۰۰آورد =       تملّک خود درمی       
آخر اين مردک بايد           کند. ولی  ريز می پول ـ سرمايه پيشمثابه  که وی به ای است نقدينه

کنيم مصارف     آورد. فرض    دست نمی از پايان سال هيچ پولی به هم بکند و پيش زندگی
گويد    باشد. البته او خود می      را بايد او داشته پول گردد. اين ليرةاسترلينگ بالغ ۱۰۰۰او به

که در اينجا          ـ  ريز    اين پيش    ت. ولی    اس  ريزکرده       ليره طی سال اول پيش         ۱۰۰۰که اين 
که وی مجبوراست مصرف         نيست  است ـ چيز ديگری غير از اين             معنای ذهنی      فقط به  

کارگرانش بيرون آورد از جيب        آنکه از توليد مجانی جای شخصی سال اول خود را به
  بخورد.

کند،   می کند. وی اين پول را خرج               ريز نمی    مثابه سرمايه پيش      وی اين پول را به         
پردازد. اين ارزش را وی                   نمايد می    آنچه مصرف می      صورت معادلی درقبال           آن را به     

است. اين ارزش ـ          کشيده کاال بيرونـ  دوران افکنده و ازآن ارزش  کرده، به پول خرج به
کاال را هم وی مصرف نموده است ولذا ديگر هيچگونه ارتباطی با ارزش خود ندارد.  

صورت جزئی از       ن قيمت ارزش ـ کاالی مزبور را پرداخته است به                وسيلة آ که به پولی
صورت محصوالت از دوران  پول درگردش وجود دارد. ولی ارزش اين پول را وی به
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آن وجود داشت     نيزکه همراه رفتن محصوالت مزبو ارزشی با ازبين آورده است و بيرون
پايان سال وی ارزش ـ             جای نمانده است. در           نابود شده است. ديگر چيزی ازآن به                 

از اين راه        فروشد.    ريزد وآن را می          دوران می       ليرة استرلينگ به      ۶۰۰۰مبلغ  محصولی به
 ليرة استرلينگ      ۱۰۰۰گردد و ثانياً      وی بازمی ایِ او به ليره ۵۰۰۰ريختة سرماية پيشاوالً 

سرمايه    مثابه   ليرةاسترلينگ به       ۵۰۰۰کند. وی     می   دريافت      ارزش نقدشدة خودرا             اضافه  
 ۵۰۰۰ستاند.    ليرة استرلينگ بازمی        ۶۰۰۰ريخته است و ازآن          دوران      ريزکرده، به       پيش

ليرة اخير با پولی نقد شده          ۱۰۰۰ارزش. اين        ليره برای اضافه ۱۰۰۰ليره برای سرمايه و 
 کننده در دوران وارد               عنوان مصرف      دار، بلکه به        مثابه سرمايه     که خود او، نه به          است 

صورت پول     کرده است. اين مبلغ اکنون دوباره به                   ريز ننموده، بلکه خرج          شپي کرده،     
بعد همين عمل     گردد. و از اين تاريخ به               که توليدکرده است برمی           ارزشی     بابت اضافه    

که توليد نموده است.         ارزشی است      اضافه بعد شود. ولی از سال دوم به ساالنه تکرار می
  گردد. وی برمی سال نيز بهکند و هر وی آن را ساالنه خرج می

درعرض سال واگرد بيشتری داشته باشد، اين امر هيچ تغييری                ای سرمايه چنانچه
بر   که وی بايد عالوه         درطول مدت ولذا دربزرگی مبلغی           دهد، ولی اصل مسئله نمی در

  کند. دوران بريزد، تأثير می خود به مصرف شخصی اش بابت ريختهپيشپول ـ سرماية
اين     شود. ولی     دوران ريخته نمی          به  دار     سرمايه ازجانب سرمايه         مثابه    به اين پول     

که در اختيار       ای   ارزش از هر وسيله           اضافه  که تا برگشت      دار است  سرمايه خود خصلت
  کند. دارد برای زندگی استفاده

تا   دار    که سرمايه    که مبلغ پولی     ايم چنين فرض شده است         که آورده       ای   در نمونه    
ريزد،     دوران می        اش بابت مخارج مصرف شخصی خود به               گشت سرمايه   نخستين بر  

که بايد     ارزشی است      ارزش توليد شدة اوست ولذا برابر با اضافه                     دقيقاً مساوی با اضافه        
ای است. ولی        دار منفرد اين فرض خودسرانه               که درمورد سرمايه   است نقد شود. بديهی

ر، درمورد بازتوليد ساده، درست باشد.                   دا   فرض مزبور بايد برای مجموع طبقة سرمايه      
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که در فرض آمده است، يعنی همة                بازتوليد ساده نيز فقط بيانگر همان چيزی است                 
نَحوِ غيربارآور        بدوی، به       ازسرماية     جزئی   کمترين   بدون   همان، ولذا تنها ولی ارزش،  اضافه

  شود. مصرف می
ليرة استرلينگ قرار         ۵۰۰= ( گرانبها     فوقاً چنين فرض شده بودکه توليدکلّ فلزّات        

  که جبران فرسايش پول را بکند. است کافی آن داده شده بود) تنها برای
جزئی ازاين         داران توليدکنندة طال تمام محصولشان از طالست، خواه آن         سرمايه

 سرماية متغير     که جانشين    کند، خواه آن جزئی           سرماية ثابت را جبران می           که   محصول  
ارزش      شود. پس جزئی از اضافه           ارزش می       اضافه  که شامل    ری است و خواه نيز آن به          

گردد.     که در درون دوران طال می                 شود، نه از محصولی         اجتماعی از طال تشکيل می         
شودکه ازآنجا        اين جزء خود از ابتدا طالست، و برای اين به درون دوران افکنده می                       

دستمزد صادق است،       که ذکر شد هم درمورد           محصوالت بيرون آورد. همين جهتی              
گردد.     ريخته می   پيش   ثابت آنچه جانشين سرماية سرماية متغير و هم درموردهم دربارة 

اندازة اضافه         ارزش ـ کاالئی در دوران بريزدکه (به        دار  سرمايهپس اگر بخشی از طبقة 
 ردا   سرمايه  ريختة او باشد، بخش ديگری از طبقة               سرماية پيشارزش) بزرگتر از پول ـ   

ارزش) از ارزش ـ کاالئی،که مستمراً برای توليد          اندازة اضافه  پول ـ ارزشی بزرگتر (به
داران پيوسته        ريزد. اگر بخشی از سرمايه             کشد، درآن فرومی           می   طال از دوران بيرون            

کشند، توليدکنندة طال نيز پيوسته           ريزند پول ازآن بيرون می         بيش ازآنچه دردوران می
  ريزد. کشد درآن فرومی شکل وسايل توليد از دوران بيرون می آنچه بهپولی بيش از

توليدکنندگان      ارزش      ای، اضافه      ليره   ۵۰۰با اينکه جزئی از اين محصول ـ طالی               
که برای     ساختن پولی    منظور جانشين     دهد، معذلک تمام مبلغ فقط به           طال را تشکيل می   

کاالها     ارزش   اين مبلغ اضافه ال چقدر ازاست. حا است تخصيص يافته کاالها الزم دوران
  تفاوت است. رساند، بی سامان می آن را به و چقدر اجزاِء ديگر ارزشی کند را نقد می

توليد طال ازکشوری                شود، مطلقاً تغييری در          ديگـری منتقل       کشور   به  هرگـاه 
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 A  توليد اجتماعی درکشور          کار اجتماعی و وسايل         دهد. بخشی از نيروی          موضوع نمی   
 Bکشور    که به   ليرة استرلينگ تبديل شده است          ۵۰۰مبلغ   ای، مثالً پارچه، به          به فراورده 
سان درکشور      که بدين    بارآوری      سرماية    گردد.     شود تا درآنجا طال خريداری      صادر می

A گوئی خود مستقيماً درتوليد طال مورد استفاده واقع شده                   کار رفته، عيناً مانندآنکه به
 A  ريزد. اين محصول         نمی  Aبازارکشور       ، به  ) ١(  پول) معنای متمايزآن بااست،کاالئی (در

شود.   وارد می     Aکشور  مثابه پول در دوران ليرةاسترلينگ طالست و فقط به ۵۰۰معرف
صورت پول     که دراين محصول نهفته است مستقيماً به             ئی  ارزش اجتماعی          جزِء اضافه    

گيرد. با اينکه        خود نمی    ز پول به   هرگز شکل ديگری ج       Aکشور    وجود دارد و برای            
ارزش و       داران توليدکنندة طال فقط يک جزء از محصول نمايندة اضافه                          برای سرمايه     

جزِء ديگر جانشين سرمايه است، معذلک مسئلة اينکه چه مقدار از اين طال، صرف                             
دة کند و چه مقدار ازآن نماين              سرمايةگردان ثابت، سرماية متغير را جبران می                      نظر از    

اين امر بستگی داردکه هرکدام از دستمزد و                      عکس منحصراً به     ارزش است، به         اضافه  
کننده هستند. آن       کاالهای دوران  هائی ميان خود و ارزش ارزش دارای چه نسبت  اضافه
دار تقسيم      سرمايه    دهد ميان اعضاءِِ مختلفة طبقة           ارزش را تشکيل می           که اضافه    جزئی  

شود و   ء پيوسته ازجانب ايشان برای مصرف انفرادی خرج می       شود. اگرچه اين جز می
شود، ـ درست همين خريدوفروش است      گرفته می جديد بازپس از راه فروش محصول

ارزش الزم است بين خود آنها                 راکه برای نقدساختن اضافه            طورکلّی تنها پولی       که به   
مقادير     شکل پول، ولو به       ارزش اجتماعی به          آورد ـ باز قسمتی از اضافه      گردش درمی به

دستمزدکه الاقلّ        از    داران وجود دارد، عيناً مانند آن قسمتی                       متغير، در جيب سرمايه        
ماند. اين جزء (از اضافه               کارگران باقی می        صورت پول در جيب طی چند روز هفته به

                                                
 ) دو هالل از مترجم است.۱(
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ارزش      اضافه  که ابتدائاً       نيست  ) ٢( ـ محصول    زر    از    آن بخشی  به محدود )١(اجتماعی) ارزش
گفته شد، منوط به        داران توليدکنندة طال را تشکيل داده است، بلکه چنانکه                           سرمايه  

داران      طورکلّی ميان سرمايه        الذکر به     ای فوق     ليره   ۵۰۰آن محصول      که طبق   نسبتی است  
که بايد به دوران بياُفتد             ) ٣( گردد، و برحسب آن ارزش ـ کاالئی               وکارگران تقسيم می

  شود. دهندة ارزش ترکيب می يگر اجزاِء تشکيلارزش و د  ازاضافه
کاالهای ديگر نيست بلکه در            که در درون        ارزش      با وجود اين، جزئی از اضافه              

طالی مورد توليد        صورت پول وجود دارد، فقط آنگاه جزئی از به کنارکاالهای مزبور
رسانی اضافه      امان  منظور س   ای از توليد ساليانه به          مثابه حصّه    رودکه به     شمار می ساليانه به

پولی     مثابه شکل   که دائماً با مقادير متغير به          بخش ديگر پول گردش درآيد.آن ارزش به  
است، عنصری از طالی مورد توليد            آنها باقی مانده داران در دست ارزش سرمايه  اضافه

  است. که سابقاً درکشور انباشته شده است جزء ازآن مقدار پولی ساليانه نيست بلکه يک
ای   اندازه      است دقيقاً به   ليرةاسترلينگ ۵۰۰که بالغ بر طال ما، توليد ساالنة فرض بنابه

ليره را     ۵۰۰که بتواند فرسودگیِ ساليانة پول را جبران نمايد. بنابراين تنها اين                                است 
شود و برای دورانش پول              توليد می     که ساليانه    کاالئی    تحت نظر قرار دهيم و از بخش           

که   ارزشی     شود: اضافه     سان ديده می      رود، چشم بپوشيم. بدين           کار می    هانباشتةگذشته ب    
شکل  ديگر به    ارزش ساليانه ازسوی   که اضافه جهت همين کاال توليدگشته، حتّا به شکل به

آورد.      دست می   دوران به   است در الزم راکه برای نقدشدنش است، پولی طال توليد شده
ريخته    ای،که پول ـ سرماية پيش         ليره ۵۰۰محصول همين حکم دربارة اجزاِء ديگر زر ـ

                                                
 کند. تر می ) عبارت ميان دو هالل از ترجمة روسی اقتباس شده است و درک مطلب را روشن۲(

ای اول و دوم متن آلمانی "پول ـ محصول" آمده بود، ولی بعداً بنا به تصحيح انگلس ه ) در چاپ۳(
 صورت فوق تغييرکرده است. به

وسيلة انگلس تصحيح  نَحوِ فوق به های اول ودوم "ذخيرةکاالئی" ذکرشده بود، که بعداً به ) درچاپ۱(
 شده است.
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  کنند، صادق است. را جبران می
  

  اينک الزم است دراينجا دو نکته را متذکّر شويم.
صورت پول     داران به       که ازسوی سرمايه       ارزشی     گيريم: اضافه       اوالً چنين نتيجه می      

پول   بارآور به      ة سرماي   سرماية متغير و ديگر      شود و همچنين آنچه آنان بابت             خرج می   
که به توليد طال        کارگرانی      کارگران است، يعنی          محصول  کنند، درواقع          ريز می   پيش 

ريز"   پيش آنها "    عنوان دستمزد به   که به اشتغال دارند. اينان هم جزئی از زر ـ محصول را
-توليد    دار    سرمايه   ارزش  که درآن اضافه را زر ـ محصولهم جزِء ديگری از  شود، و می

کنند. و سرانجام، درموردآن            صورت نو توليد می شود، به طال مستقيماً نموده می کنندة
که برای توليدش         ريختة ثابتی را      پيش   سرماية  ارزش ـ       که فقط   جزئی از زر ـ محصول        
کارگران     که اين جزء فقط در ساية کار ساالنة                کند، بايدگفت      الزم است جبران می         

گردد. در       صورت محصول) نمايان می           رکلّی به   طو  (به   ) ١( شکل طال  که دوباره به          است 
، شده  پول ريخته       صورت   به   دار    سرمايه    وسيلة  مؤسسه، اين جزِء سرمايه به          ابتدای تشکيل

که تازه توليد نگرديده، بلکه بهری از حجم پول درگردش اجتماعی بوده است. ولی                   
شود،   می   جبران    افی،اض وسيلة طالی به نو، محصول وسيلة به مزبور جزِء که آنگاه عکس به

دار فقط صورت ظاهری     سرمايه ريزپيشمحصول ساالنةکارگراست. دراينجا نيز  ديگر
نه دراَثنای توليد        کارگر نه صاحب وسايل خاصّ توليد است و که امر اين از است ناشی

  کارگران ديگر توليدگرديده است. وسيلة وسايل زيستی را دراختيار داردکه به
ای وجود دارد و            ليره   ۵۰۰که مستقلّ از اين جانشين           رة حجم پولی     ثانياً اما دربا       

شود،گوئيم      شکل پول درگردش ديده می   ديگرش به گنج و بخش شکل بخشی ازآن به
که اين پول نيز ضرورتاً بايد عيناً در همين شرايط قرارگرفته باشد، يعنی محقّقاً بايد از             

                                                
ر شده ولی با تصحيح انگلس "شکل طال" جانشين های اول ودوم آلمانی "شکل پول" ذک ) در چاپ۱(
 آن شده است. 
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گذرد.     ليرة استرلينگ می      ۵۰۰ليانه بر اين   ابتدا  برآن پول همان رفته باشدکه اکنون سا
گرديم. هنوز پيش ازآن ذکر برخی مالحظات                    اين نکته برمی      در پايان اين بند، باز به             

  ديگر الزم است.

―――――――――  
  

ماندن شرايط      که درصورت يکسان بود، ديديم که مسئلة واگرد موردبررسی آنگاه
تا    سرماية متحرک است     پول ـ   مقاديری     ها مستلزم     ديگر، تغيير در طول واگرد ـ دوره          

قدرکافی      گردش پول بايد به         بتواند توليد را در همان مقياس پيشين ادامه دهد. بنابراين             
  پذير باشد تا خود را با اين تناوب درگسترش و فشردگی تطبيق دهد. انعطاف

که همة شرايط ديگر در وضع يکسانی باقی هستند         کنيم گذشته، اگر فرض از اين
در تقسيم    کار نيز تغييری حاصل نشده است ـ ولی               و بارآوریِ         و شدت    در طول    و    ـ

 که  اينگونه بروز نموده است           ارزش تغييری به        ارزش ـ محصول ميان دستمزد و اضافه   
  بابت حجم پولی       کند و بالعکس، آنگاه ازاين    يابد و دومی تنزّل می يا اولی افزايش می

شد. تغيير مزبور ممکن است بدون هيچگونه انبساط       که درگردش است متأثر نخواهد 
طور مشخّص موردی را بررسی             آيد. به     يا انقباضی در حجم پول وارد درگردش پيش          

ارزش      طور عموم باال رفته ولذا ـ تحت شرايط مفروضه ـ نرخ اضافه که دستمزد به کنيم 
ضات، هيچگونه تغييری در         نيز عموماً تنزّل يافته باشد، و عالوه بر اين باز بنا به مفرو                        

  ای   مورد پول ـ سرمايه        ترديد دراين     باشد. بی نداده کاالی وارد دوران روی ـ توده ارزش
که اين وظيفه       کند ولذا حجم پولی        ريز شود نمو می     سرماية متغير پيش    بايد درازاِء          که 

ول ضرور   که بر حجم پ     همان اندازه        يابد. ولی درست به          دهد افزايش می        را انجام می      
کند و بنابراين از         ارزش تنزّل می        اضافهشود،  برای انجام وظيفة سرماية متغير افزوده می

جمع مقدار     شود. لذا حاصل      کم می   آن الزم است       دادن به      مبلغ پولی نيزکه برای سامان          
کند،   آمد تغييری نمی      است درنتيجة اين پيش کاال الزم ـ ارزش يابی که برای سامان پولی
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-شدة کاال برای تک        گردد. قيمت تمام        کاال نيز ازآن متأثر نمی             ـ  ارزش     ه خود   چنانک  

 ماند.   می   تغيير باقی    کاالی مزبور بی        اجتماعی    توليد قيمت يابد ولی می دار افزايش سرمايه
نظر از جزِء ارزشیِ ثابت ـ قيمت               آن ـ صرف    که طبق   نسبتی است   کند  آنچه تغيير می    

  گردد. سود تقسيم می توليدکاالها ميان دستمزد و
شود  سرماية متغير (البته فرض می           پول ـ  شودکه خرج بيشتری بابت          گفته می   ولی  

همان اندازه حجم بيشتری از             که به   است  آن  معنای که ارزش پول يکسان مانده است) به
کارگران      کاال از جانب       آن تقاضای     کارگران قرارگيرد. در پِیِ                 وسايل پولی در اختيار         

گفته   کاالهاست. ـ يا باز چنين        آمد ديگرآن عبارت از باالرفتن قيمت شود. پِی بيشتر می
ـ   برند.    باالمی     خودرا     کاالی    قيمت   داران سرمايه نمايدآنگاه ترقّی دستمزد شود: چنانچه می

شود. بنابراين چه         کاال می    در هردو مورد ترقّیِ عمومی دستمزد موجب باالرفتن قيمت       
که ضرورتاً حجم        يوة ديگر توضيح داده شود، نتيجه آن است                ش اين شيوه و چه به        به 

  گردش درآورد.   گردد تا کاالها را به بزرگتری از پول الزم می
ويژه    کارگران به      دستمزد، تقاضای ترقّیِ پِیِ است: در دربارة نظرية اول پاسخ چنين

ازجانب       جملیت   تقاضای اشياءِ      شود.  می زيست زيادتر ضروریِ وسايل به يابی برای دست
اُفتَدکه اقالمی را تقاضا نمايند              کند و نيزکمتر اتّفاق می          کمتری نمو می     ميزان    ايشان به    

که سابقاً درمحيط مصرف آنان وارد نبوده است. ترقّیِ ناگهانی و پاية بزرگتر تقاضا                                   
د.  بر  طور موقّت باال می        زيست، محقّقاً قيمت اين اقالم را به                وسايل   به   يابی   برای دست    

رود و     کار می    زيست به     درنتيجه: جزِء بزرگتری از سرماية اجتماعی در توليد وسايل                         
کاهش اضافه      پردازد، زيرا قيمت اقالم اخير نظر به     توليد اقالم تجملی می کمتر به جزئی

داران درمورد اين اقالم، تنزّل                    شدن از تقاضای سرمايه        کاسته  علّت  ارزش و بنابراين به             
خرند، ـ در درون اين ميزان            کارگران وسايل تجملی می که حد آن کس تاع کند. به می

کاالهای     ندارد وفقط خريداران           زيست ضروری وسايل قيمت تأثيری در باالرفتن خريد ـ
وارد      کارگران      درمصرف      بيشتری  تجملیِ کاالهای کند. ازاين پس جا می تجملی را جابه
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گيرد. همة مطلب       داران قرار می          ف سرمايه   کمتر مورد مصر      گذشته  شود و نسبت به     می 
گردش    گذشته به   پس از نَوساناتی چند، مقدارکاالئی با همان ارزش                         ) ١( همين است.   

 های بيکار    نداردکه پول ـ سرمايه         اين آيد. ـ اما نَوسانات موقّتی نتيجة ديگری جز درمی
رجه محلّی بيابند،      درخا   ياکوشيدند درعمليات سودجويانه بورسی و تاريخ می نيکه تاا

  در دوران داخلی فروريخته شوند.
داران توليدکننده بودکه       پاسخ به نظرية دوم: اگر چنين اختياری در دست سرمايه

توانستند بدون ترقّی دستمزدکارگران                 کاالهاشان را ترقّی دهند، می              ميل خود قيمت   به
هنگام   هرگز به    دستمزد  .  دادند     کار را انجام می          کار دست زنند و مسلّماً هم اين            اين   به 

با      دار هرگز به        بود طبقة سرمايه       رود. اگر چنين می          کاالها باال نمی        تنزّل قيمت    مقابله 
صورت همواره و در هر شرايطی               خاست، زيرا درآن           برنمی   ) ٢( کارگری     های   اتحاديه    

و احوال مشخّص          اوضاع   صورت استثنائی، تحت         توانست آنچـه را که اکنون به               می 
موقع عمل درآورد ـ ازجمله هرترقّیِ        دهد، خودسرانه به بگوئيم محلّی انجام می و  هويژ

درجات زيادی باال برده ولذا                  کاالها را به       دستمزد را مورد استفاده قرار دهد تا قيمت                  
  جيب بزند. سود بزرگتری به
باال  اين جهت     توانند بهای وسايل تجملی را به             داران می       گويا سرمايه     اين ادعاکه      

کاهش يافته است (درنتيجة کاهش تقاضای اقالم مزبور از                        که تقاضای اين اقالم         برند  
 کمتر شده است)، خود يکی          کاالها    که وسايل خريدشان برای اين            داران    سوی سرمايه

جاشدن   استفادة کامالً بديعی از قانون عرضه و تقاضاست. چنانچه فقط جابه                       از موارد    
-باشد، درآن      گرفته دار، انجام سرمايهجای  کارگر به لی، يعنیتجم سادة خريداران اقالم

کارگران تأثيری درترقّیِ قيمت وسايل ضرور زيست ندارد، زيرا آن                          صورت تقاضای

                                                
 !Voilà toutزبان فرانسه:  ) در متن به۱(

 کارگران  انگلستان است ذکر شده است. های که نام اتحاديه  Trade Union) در متن ۱(
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توانند     کنند ديگر نمی     کارگران برای اشياِء تجملی خرج می   جزِء اضافی دستمزد را که
جاشدنی واقـع نشده         ابه برای وسايل زيست ضروری مصرف نمايند، و اگر چنين ج                       

آن سرمايه      کند و در پِیِ      افزار درنتيجة کاهش تقاضا تنزّل می               باشد، آنگاه بهای تجمل     
ای برسدکه با نقش        اندازه  به آنها شود، تاآنجاکه عرضة کشيده می پس اشياء توليد اين از

ن توليد و   تغييريافتة اشياء مزبور در روند توليد اجتماعی تطبيق نمايد. با محدودگشت                               
گردد. تا       سطح عادیِ خود برمی        ماندن ارزش، قيمت وسايل تجملی دوباره به                     يکسان  
ترازی جريان دارد، در اثر ترقّیِ قيمت وسايل           فشردگی يا روند هم که اين درهم زمانی

شوند مستمراً    کشيده می    توليد بيرون       های ديگر که از رشته ميزانی ها به زيست نيز سرمايه
پس باز     گردند تاآنجاکه تقاضا سيراب شود. ازآن                   توليد رشتة اخير جلب می        سوی  به 

سرماية اجتماعی، ولذا پول ـ      گردد وسرانجام تمام روند اين خواهد بودکه  تعادل برمی
ای   های تغييريافته      افزار با نسبت     ضروری ومعيشت وتجمل سرمايه نيز، ميان توليد وسايل

  اند. گرديده تقسيم
مجيزگوی     واقتصاددانان         داران سرمايه که هوائی  است تيری ها تراشی اشکال اين تمام

  کنند. ايشان برای ايجاد ترس خالی می
  اند: گونه کنند بر سه که بهانة اين تير هوائی را آماده می هائی فاکت

کاالهای وارد در           که اگر مجموع قيمت     گردش پول است  ـ اين خود قانون عام۱ِّ
باشد    يک تودة کاال       ها مربوط به   ابد ـ خواه اين افزايش همگانیِ قيمتجريان افزايش ي

که شرايط ديگر يکسان باقی بمانند،             يا درمورد تودة بزرگتری روی دهد ـ درصورتی           
سازند. با      علّت مشتَبه می     را با     در اينجا معلول       کند. ولی      حجم پول درگردش نمو می           

کند، (اگرچه فقط         دستمزد ترقّی می     که   تزندگی اس      ضروری    وسايل     باالرفتن قيمت     
آمد باالرفتن قيمت         دهد). ترقّیِ دستمزد پِی           طور استثنائی روی می         ندرت و نسبتاً به       به 

  کاالهاست نه علّت آن. 
دستمزد فقط     نمايد ـ يعنی    ترقّی   صورت محلّی    که دستمزد جزئاً يا به        ـ درصورتی    ۲
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آن يک ترقّی محلّی درقيمت      است درنتيجة ممکن رود ـ آنگاه ها باال برخی از رشته در
واحوال چندی        اوضاع   ها بروزکند. ولی خود اين امر نيز وابسته به                       محصول اين رشته     

طور غيرعادی فشرده           ها دستمزد به     که در اين رشته       اين امر است      است. مثالً وابسته به        
مناسبت   کاالها به     بازار اين      کهنَحوِ غيرعادی باال نباشد، ياآن نشده باشد ولذا نرخ سود به

قبلیِ عرضة    کاالهاکاهش      قيمت   باالبردن    (وبنابراين برای باشد نگشته ها تنگ قيمت ترقّیِ
  آنها ضرور نباشد) وغيره.

هائی    رشته   توليدشده در      کاالهای دهد قيمت دستمزدها روی عمومیِ ترقّی ـ هرگاه۳
-درعوض درآن رشته       کند، ولی می یکه درآنجا سرماية متغير برتری دارد ترقّ ازصنعت

  دهد. است تنزّل بها روی میثابت يا استوار   های هرکدام ازسرمايه با برتری که هائی
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  

گرچه    نشان دادکه       ) ١( ) ۲بررسیِ دوران سادة کاالها (کتاب اول، فصل سوم، بند               
معذلک پولی      آن فرار است،        ولیِ گردش هر مقدار مشخّصی ازکاال، شکل پ                در درون

شود ضرورتاً در دست ديگر جايگير               کاال از دستی ناپديد می            که طی استحالة يک      
بنابراين نه           می  شوند يا جای     سويه مبادله می     تنهاکاالها در مرحلة نخست همه             گردد، 

هرسو    کمک پول و همراه با طرد آن از    جاشدن به گيرند، بلکه اين جابه همديگر را می
شود  می   آن   موجب    حال   درعين ديگر وسيلةکاالی به کاالئی شدن گيرد. "جانشين می انجام

  کند." دست ثالثی بياُفتد. دوران پيوسته پول عرق می که پول ـ کاال به
  )٢()۹۲(کتاب اول، صفحة 

گردد    سان نمايان می    داری بدين سرمايهبر عين همين واقعيت درتوليدکاالئی مبتنی

                                                
 . ] همين بازنويسی ۲۱۷تا  ۱۷۴[صفحات   ۱۴۳تا  ۱۲۲) ترجمة فارسی سرمايه، جلد اول، صفحات ۱(

 .همين بازنويسی]  ۲۰۱[صفحة  ۱۳۵) ترجمة فارسی سرمايه، جلد اول، صفحة ۲(
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زئی از سرمايه در شکل پول ـ سرمايه وجود دارد و پيوسته يک جزء از                   که همواره ج
  ماند. شکل پول در دست صاحبانش می ارزش نيز به  اضافه

سوی مبدأ حرکت       گذشته از اين واقعيت، دورپيمائیِ پول ـ يعنی بازريز پول به                          
و حتّا    کلّی متفاوت     دهد، به     ای از واگرد سرمايه را تشکيل می                خود ـ تاآنجاکه لحظه       

که بيانگر دورگشتن پيوستة پول از نقطة حرکت                   است  ١پوية پول    ای متضاد با       پديده   
اول، صفحة         است، ه  ای از دست       وسيلة رده      به  با اين وجود شتاب           ۹۴(کتاب  يابیِ    ). 

  خود مستلزم پوية شتابان پول است. خودیِ واگرد، به
را بررسی         بدواً     اگر مثالً        سرماية متغير  به    سرمايه  پول ـ   کنيم:  ليرة    ۵۰۰مبلغ   ای 

که   است  بار درسال واگرد نمايد، آنگاه بديهی                    ۱۰سرماية متغير،     استرلينگ در شکل     
که درگردش است برابر با ده مرتبه ارزش خود، يعنی                       پولی اين جزء درست از حجم

                                                
کسانی هستندکه بازريز  آنان نخستين ريزند، معذلک می ها اين دو پديده را درهم ـ اگرچه فيزيوکرات۱

از راه     که بازتوليد را         مثابه شکلی   مثابه شکل اساسیِ دوران سرمايه، به              پول را به مبدأ حرکت خود به             
بينيدکه طبقة     اند." اگر نظری به "تابلوی اقتصادی" بياَندازيد، می سازد، برجسته ساخته  دوران عملی می

که    خريدهائی   دهد و اينان با اند می مولّد خود پولی را که طبقات ديگر باآن نزد او محصوالت خريده
دهند... پس دراينجا جز دوری مرکّب          میکنند اين پول را باز به طبقة مولّد پس  سال آينده نزد او می

  که از راه بينيد، دوری  که در پِیِ مخارج است چيز ديگری نمی از مخارج در پِیِ بازتوليد و بازتوليدی
  کند." شود و مخارج و بازتوليد را ميزان می گردش پول پيموده می

(Quesnay, ″Dialogues sur le Commerce et sur les Travaux des Artisans″, in Daire, 
″Physiocr″, I, P. 208, 209). 

آوردکه بايدگردش پول ناميده شود،  وجود می ريز و بازريز دائمی سرمايه همان چيزی را به "اين پيش
دهد، جنبش و زندگی را در پيکر            که همة کارهای جامعه را جان می اين دوران مفيد و باروری است

  گردش خون در پيکر حيوانی تشبيه نمود." که آن را به دارد و حق است می سياسی نگاه
(Turgot, Reflexions etc., ″Oeuvres, éd. Daire″, I, P. 45.) 

کتاب   متن   ارجاع (عدد تُک) اين زيرنويس در                     [محل    ۱۳۶) ترجمة فارسی سرمايه، جلد اول، صفحة             ۲(
اين    د، که   شو مشاهده می    نوان "پوية پول"       ع کاپيتال (کتاب قديم) جلد اول ۱۳۶صفحة  مشخّص نيست، ولی در

  ] (توضيح بازنويس) بازنويسی قرارگرفته است.همين  ۲۰۳در صفحة  عنوان
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ر دار وکارگ        سرماية مزبور ساالنه ده بار ميان سرمايه           گردد.  ليرة استرلينگ می ۵۰۰۰= 
بار پرداخت        ۱۰کارگر     با همين جزء درست از حجم پول درگردش، به                    چرخد.     می 
بار   متغير يک    سرماية   توليد اين      مقياس    پردازد. هرگاه با برابری           شود و وی ده بار می می

  گيرد. ای انجام می ليره ۵۰۰۰گردش  درسال واگردکند، آنگاه فقط يک
ليرة استرلينگ باشد.        ۱۰۰۰رابر با     گردان ب      کنيم بخش ثابت سرماية       فراتر: فرض      

دارکاالی خود را ده              سرمايه  بار درسال واگرد داشته باشد، آنگاه                   ۱۰چنانچه سرمايه     
فروش    کاال را نيز ده بار به            آن    گردان ارزش          فروشد ولذا بخش ثابت          بار درسال می       

انه  ليرة استرلينگ) سالي       ۱۰۰۰. همان جزء درست از حجم پول درگردش (=        رساند می
گيرد. اين عبارت از           دار قرار می  سرمايهده بار از دست صاحبانش بيرون آمده درکف 

دار ده بار در          دست ديگر است. ثانياً: سرمايه            جاشدن اين پول از دستی به            بار جابه     ۱۰
دست   خرد و اين باز عبارت از ده بارگردش پول از دست او به                              توليد می    سال وسايل   

بار   ۲۰ه است. با     کاال خريداری نمود          ليرة استرلينگ      ۱۰۰۰مبلغ   هديگر است. با پولی ب   
   است. دوران افتاده ای به ليره ۲۰۰۰۰ليرة استرلينگ پول، يک انبار جنس ۱۰۰۰گردش

   اضافه  که   که هرگاه شتاب واگرد زياد شود، آن قسمت پولی                       سرانجام بگوئيم     
  گردد. تر می رساند نيز سريع سامان می ارزش را به

تر واگرد      که سرمايه سريع     تر پول حتماً مستلزم آن نيست           لعکس،گردش سريع      با 
  ديگرسخن ضرورتاً موجب         تر پول ندارد، به           ای هم با واگرد سريع           کند، ولذا مالزمه         

  گردد. ترآن نمی شدن روند بازتوليد و تجديد سريع کوتاه
تر   د، پول سريع     گير  مقدار بزرگتر با همان حجم پول انجام                 بارکه معامالتی به         هر 
بازتوليد، درنتيجة          های   است نيز باوجود برابربودن دوره   ممکن امر کند. همين می گردش

است حجم معامالتی که درآن           تغيير سازمان فنّی جريان پول، روی دهد. و باز: ممکن     
کاالها باشد (معامالت         آنکه بيانگر مبادلة حقيقیِ       کند زيادتر شود بدون گردش می پول

پول  های    که برخی ازگردش          است  ر در بورس وغيره). ازسوی ديگر ممکن                   دا   مهلت 
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دار زمين، خود مالک زمين است، ميان او و                     که بهره   گردند، مثالً آنجائی کلّی ساقط به
  گيرد. گردش پولی انجام نمی اعتباردهنده هيچ

  ٭
  

 ای از پول درکشور و نيز دربارة تملّک اين                        گنجينه  در مورد چگونگیِ تشکيل         
  فته شود.گ رسد دراينجا سخنی نظر نمی ای معدود، الزم به وسيلة عده گنجينه به 

عبارت ازکار مزدور است، ولذا                 اش    اينکه پايه     داری ـ نظر به       سرمايه  توليد   شيوة  
ر دارد ـ      نقدی قرا     های جنسی به     کارگر با پول و تبديل پرداخت               نيز بر اساس پرداخت        

ای عميق تکامل يابدکه درآنجا مقدار                اد و ريشهتواند با وسعت زي فقط درکشوری می
است وجود داشته        آن   که تابع    سازی (ذخيره ـ مايه وغيره) کافی پول برای دوران وگنج

  باشد. اين شرط مقدم تاريخی است ولی نبايد ازآن چنين فهميدکه بدواً ذخيرة پول                                  
توليد   که   است  يکن چنين گردد. ل      آغاز می     داری   سرمايهتوليد  سپس شود و کافی پيدا می

عبارت     ازاين شرايط       آيد، و يکی     وجود می داری باگسترش شرايط الزم خود به سرمايه
گرانبها ازآغاز  سبب ورود فلزّات همين گرانبهاست. به کافی ازفلزّات ای از پيدايش توشه

. رود    می   شمار  به  داری     سرمايه    توليد گسترش درتاريخ اساسی ازمراحل شانزدهم، يکی قرن
  داری    سرمايه  که مسئلة ورود پيوستة وسايل پولی الزم بر پاية شيوة توليد                          آنگاه    ولی  

در   صورت محصول     ارزش به       اضافه  سو  شودکه از يک  گردد، چنين ديده می مطرح می
آنکه برای نقدکردن آن پول وجود داشته باشد و ازسوی                         شود بدون     دوران ريخته می

آنکه قبالً هيچگونه مبادلة          ريزد بی     دوران فرومی        در   صورت طال     ارزش به       اضافه  ديگر   
  گرفته باشد. پول انجام محصول به

پول تبديل شوند، بدان جهت پول الزم را در برابر                         که بايد به     ئی  کاالهای اضافی 
يابندکه از سوی ديگر طالئی اضافی وجود دارد، که نه ازطريق مبادله بلکه                                  خود می   

  کاال مبدل     شود و بايد به      داخل دوران فروريخته می               نقره) به    از راه توليد خود طال (يا              
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  گردد.
  

  
  
  

II . بازتوليد گسترده انباشت و  
  

گيرد،   تر انجام می مقياس وسيع شکل بازتوليد به که انباشت به است هنگامی بديهی
  آيد. وجود نمی هيچگونه اشکالی درموردگردش پول به

-بارآور رشد      کاراُفتادن سرماية     که برای به ئی یپول ـ سرماية اضافگفت  بدواً بايد

شود،که ازسوی       ای تأمين می      ارزش نقدشده        اضافه  وسيلة جزئی از  يابنده الزم است، به
دوران     داخل     پول ـ سرمايه، به      صورت    دار، نه مانند شکل پولی درآمد، بلکه به               سرمايه

ارد. فقط شيوة استفاده          دار وجود د        شود. پول از پيش در دست سرمايه              فروريخته می     
  کند. ازآن تفاوت می

مثابه    ای ازکاالی اضافی، به             شده، اينک توده         بارآور الحاق         سرماية   ولی در پِیِ      
کاالی اضافی، جزئی پول         با اين توده زمان همآن به دوران ريخته شده است.  محصول

کاال برابر       توده     اين  زشکه ار ای آن الزم است، يعنی تا اندازه يابیِ که برای سامان اضافی
گرديده     که برای توليد آن مصرف شده، وارد دوران                       بارآوری است       سرماية   با ارزش      

ريزشده ولذا به         پول ـ سرماية الحاقی پيش        مثابه    است. اين مقدار پول اضافی درست به      
گردد. در اينجا از نو سؤال پيشين مطرح                   اش برمی     دار از راه واگـرد سرمايه                 سرمايه  

  شکل که اکنون به      ای   گشته  ارزش افزون          اضافه  رسانی    شود. پول اضافی برای سامان             می 
  آيد؟ کاال موجود است ازکجا می

 کننده نه ازآن       دوران     کاالهای      کلّی دوباره همان است. جمـع قيمت توده             جواب
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که    کرده است، بلکه بدان سبب کاالی مشخّص ترقّی که بهای يک جهت افزايش يافته
آنکه اين      اکنون زيادتر از مقدارگذشته شده است، بدون                      کننده   دوران   کاالهای حجم

است تا اين       که الزم     ئی  باشد. پول اضافی         ها تعديل يافته       افـزايش در اثر تنزّل قيمت             
گردش درآورد، يا بايد از راه                     حجم بزرگترکاال را که دارای ارزش بيشتر است به                        

ها وغيره     موردگردش ـ خواه از راه واريز پرداخت         جوئی در حجم پول  باالبردن صرفه
که جريان همان مسکوکات موجود را تسريع نمايد ـ و يا                          و خواه از طريق وسايلی            

تنها   گردد. مورد اخير نه           گردان، عملی        شکل پولِ   گنج به   وسيلة تبديل پول از صورت    به
و پرداخت وارد عمل              مثابه وسيلة خريد       پول ـ سرمايـة بيکار به        که   است   آن   مستلزم   

کرد درعين اينکه         که تاکنون مانند ذخيره ـ مايه عمل می               ای   شود، ويا نيز پول سرمايه         
طور فعال جريان        دهد، برای جامعه به          اش انجام می       وظيفة ذخيره ـ مايه را برای دارنده        

قرض   که مستمراً    بانکی    های   ای را ايفا نمايد (مانند سپرده               يابد و بنابراين نقش دوگانه             
های راکد مسکوکات         ـ مايه    که در ذخيره       شونـد) ـ بلکه مستلزم آن نيز هست         داده می

  جوئی شود. صرفه
باشد، مسکوک بايد مستمراً         داشته مثابه مسکوک پيوسته جريان آنکه پول به "برای

مقادير     به    آن   گشتن  خزينه  به بماند.گردش پيوستة مسکوک مشروط صورت پول راکد به
دوران     داخل     که از هر سو هم به       است های مسکوکاتی ـ مايه  يادی در ذخيرهکمابيش ز

ها،   ـ مايه    ذخيره   رونـد. تشکيل اين          شمار می   دوند و هم خود شرط آن دوران به                   می 
آنها پيوسته نيست       توزيع، انحالل و تشکيل مجدد آنها در تناوب دائمی است، هستیِ                          

نشدنیِ مسکوک به        اين استحالة قطع      آ. اسميث    .  آنها پيوسته هست      شود و نيستیِ    می 
که هر دارندة کاال درکنارکاالئی                   کرده است     سان بيان پول و پول به مسکوک را بدين

کند   وسيلة آن خريد می        که به   فروشد بايد همواره مبلغی معين ازکاالی عامی                    که می  
 جزِء دوم يعنی  W – G – Wايم، درگردش  صورت ذخيره داشته باشد. چنانکه ديده به

G – W  شود، که نه يکباره بلکه پياپِی در طول      ای از خريدها تجزيه می همواره به رده
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پيماست   مثابه مسکوک، جريان          به   Gکه يک بهر از       ای   گونه   گيرند، به     زمان انجام می       
مثابه پول خفته است. درواقع پول دراين مورد جز مسکوک          که حصّة ديگر به درحالی

گردان همواره         دهندة مسکوک      ديگری نيست، و هرکدام از اجزاِء ترکيب                    معلّق چيز  
آورند. پس اين نخستين استحالة           دست می متناوباً گاه اين شکل وگاه شکل ديگر را به

  پول تنها بيانگر يک مرحلة فنّی ازگردش پول است و بس." دوران بهوسيلة 
  

(Karl Marx, "Zur Kritik der politischen Ökonomie", 1859, S. 105, 106. 

که پول را     آن درمقابل پول قرار داده شده است "دراينجا اصطالح مسکوک برای
  دوران، در برابر وظايف ديگرش، مشخّص سازد."مثابه افزار سادة  اش به در وظيفه

گردد، و يا        هرگاه تمام اين تدابيرکافی نباشد، آنگاه توليد اضافی طال ضرور می          
شود، يعنی جزئی از محصول اضافی مستقيماً يا                 مان معناست واقـع می       ه  که به   چيزی  

گردد.     کشورهای مولّد فلزّات پر بها ـ مبادله می                  طور غيرمستقيم با طال ـ محصول          به 
مثابه    که درتوليد ساليانة طال و نقره به               کار و وسايل اجتماعی توليدی              مجموع نيروی     

داری و      سرمايه  توليد   های شيوة     ◌ْ ج ◌ْ نی از بر   شود، قَلَمِ سنگي    خرج می    افزار دوران          
دهدکه برپاية توليدکاالئی              های هر شيوة توليدی را تشکيل می             ◌ْ ج ◌ْ طور کلّی بر     به 

قرارگرفته است. توليد مزبور مقداری از وسايل ممکن و اضافی توليد ومصرف راکه                           
جامعه بيرون       ة را، ازحيطة استفاد       واقعی ثروت مقداری کند، يعنی می تطبيق با خورند آن

ديگرسخن باوجود       ، يا به   توليد   ماندن مقياس      که باوجود يکسان         ای   کشد. تا اندازه          می 
همان اندازه        کاسته شود به    های اين ماشين دورانی           آن، از هزينه    درجة معينی ازگسترش

که با    بنابراين هرقدر تدابيری            برد.     توان ازآن راه نيروی بارآورکار اجتماعی را باال                 می
می            ش  گستر ی  ر عتبا ا باشن                    سيستم  ی  ثير تأ چنين  ی  ا ر ا د بند  وت       ـيا ثر مستقيماً   ، د

 از  بزرگی    شوندکه بخش     کنند، خواه تدابير مزبور موجب                داری را زيادتر می             سرمايه  

گيرد، وخواه امکانات              انجام     واقعی     توليد وکار اجتماعی بدون دخالت پول                      روند   
   ريان است باالبرند.طور حقيقی درج که به را حجم پولی ای وظيفه
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بعاد          که آيا توليد سرمايه          پس با توضيحات فوق اين سؤال بيهوده نيز                 با ا داری 
بود؟    پذير می    کنونیِ خود بدون سيستم اعتباری، يعنی تنها باگردش پول فلزّی، امکان                 

است   (حتّا اگر سيستم اعتباری رافقط از اين ديدگاه بنگريم)، حلّ شده است. بديهی                         
  که برای     صورت در درون مرزهائی              ، زيرا درغيراين          پذير نبود     چيزی امکان     که چنين    

ديگر، بايد ازهرگونه           گرديد. ازسوی دارد محدود می فلزّات پربها وجود توليد گسترش
ـ    که سيستم مزبور پول       حيث  اعتباری، ازاين   مولّد سيستم تصورات عارفانه دربارة نيروی

گوئیِ    سخن  مقام    بود.     آورد، برحذر   درمی جنبش را به آنيا دهد می سرمايه دراختيار قرار
  اين باره اينحا نيست. بيشتر در

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

  
مستقيم    گسترش   نيست، يعنی    که انباشت حقيقی     کنيم  اکنون موردی را بررسی می    

ش کمابي   يافته برای زمان       ارزش سامان  اضافهدهد، بلکه جزئی از  مقياس توليد روی نمی
  گردد. بارآور مبدلشود تا بعدها به سرماية   مثابه ذخيرة پول جمع می درازی به

خود قابل      خودیِ    شده، پول اضافی باشد مسئله به        چنين انباشته که اين چنانچه پولی
جزِء اضافی از طالئی باشدکه ازکشورهای      تواند يک درک است. چنين پولی فقط می

ئی نيز که در ازاِء          که محصول ملّی     اً متذکّر شويم   زرتوليدکننده وارد شده است. ضمن              
آن طالی مزبور واردگرديده مدت خيلی درازی درکشور باقی نمانده است. محصول        

  خارجه تسليم شده است. مزبور در برابر زر به
که درگذشته      است  عکس فرض شودکه حجم پول موجود درکشور همان         اگر به

گردآمدن است، از دوران سرچشمه                  که درحال      شده وآن پولی       بود، آنگاه پول جمع          
گيرد و فقط وظيفة آن تغيير نموده است. تدريجاً از حالت پول وارد درگردش، به            می

  پول ـ سرماية نهان، مبدل شده است.پول ـ سرماية درحال تکوين، به 
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که فروخته شده،      کاالئی است سان جمع شده عبارت از شکل پولیِ که بدين پولی
ارزش      که برای صاحبش نمودار اضافه            کاالست آن تر عبارت از جزئی از ارزش قيا دقي

که اين     داری     سان نبوده فرض شده است.) سرمايه               است. (دراينجا سيستم اعتباری به              
  آنکه چيزی خريده باشد. کرده است بدون ميزان آن پول فروش پول را گردآورده به

ود، آنگاه توضيحی درآن باره الزم                 طور قسمی تصوير ش      چنانچه اين رويداد به           
-داران، جزئی از پول نقد حاصل از فروش خود را، نگاه                    نيست. يک بخش از سرمايه

عکس   آنکه محصولی از بازار بيرون آورده باشد. بخش ديگر به                             داشته است بدون       
 اندازی توليد        که پيوسته برای راه         استثنای آن پول ـ سرماية الزمی            تمام پول خود را، به    

  ارزش      جزء ازمحصول حامل اضافه    است. يک کرده محصول تبديل شود، به برداشت می
سرماية متغير، يعنی      توليد و يا از عناصر واقعیِ            بازار فروريخته، مرکّب از وسايل               که به

کار   منظور گسترش توليد به        تواند بالفاصله به است. بنابراين می زيست  ضروری  وسايل
داران      گويا يک بخش از سرمايه         که  آن نيست    معنای   وجه به    هيچ  به رود. ولی اين فرض           

ارزش خود را           که بخش ديگر تمام اضافه           پول مشغول است درحالی           گردآوریِ         به 
داران انباشت خود را             که يک دسته از سرمايه        است  کند، بلکه مقصود اين        مصرف می   

که دستة    آورند، درحالی   می وجود پول ـ سرماية نهان به دهند و پول انجام می صورت به
کنند، سرماية      تر می   گسترده     توليد را   زنند يعنی مقياس ديگر دست به انباشت واقعی می

داران پول بياَنبارند             ازسرمايه     متناوباً بخشی  دهند. حتّا اگر را واقعاً توسعه می خود بارآور
و بالعکس، حجم       مقياس توليد بپردازند،            دادن]      [وسعت   که بخش ديگر به توسيع       درحالی    

ماند. عالوه بر اين نيز ممکن              های دوران رسا می          پول موجود همچنان برای نيازمندی               
آوریِ     گردآوریِ پول در يک جهت، بدون پول نقد و صرفاً از راه جمع                              که اين    است 

  گردد. اسناد مطالباتی انجام
می، بلکه   صورت قس    خيزدکه ما مسئله را نه به            سپس دشواری ازآنجا برمی            ولی   

فرض    نمائيم. بنابه      دار فرض      سرمايه    درون طبقة       پول ـ سرمايه درعمومی  انباشت شکل به
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دار هيچ طبقة       سرمايه    داری ـ خارج از طبقة           سرمايه  توليد   ما، ـ يعنی تسلّط عام و مطلق         
با          از طبقة کارگر وجود ندارد. هرآنچه طبقـة کارگر می                           غير  ديگـری به     خرد، برابر 

که     سرمايـة متغيری است       است، که خود مساوی با مجموع             تمزد آن    جمع دس  حاصل 
ريزکرده است. از راه فروش محصوالت به طبقة کارگر، اين                                دار پيش     سرمايه    طبقة 

گردد. از اين راه سرماية متغير طبقـة اخير از نو شکل پول               دار برمی سرمايه پول به طبقة
ليرة استرلينگ       X    *۱۰۰ـة متغير =   کنيم مجموع سرماي       آورد. فرض         دست می   را به   

کاررفته، نه         که درعرض سال به         سرماية متغيری    باشد، يعنی عبارت باشد از مجموع              
بابت               اين  ز  ا پول        ريـز   پيش مجموع آنچه  کمابيش زيادی، که              شده است. کميت 

شود،   ريز می    متغير طی سال پيش      سرماية  برحسب سرعت واگرد، بابت اين ارزش ـ                   
ما نمی      در مسئلة مورد بررسیِ          تغييری    با اين          کنونیِ  ليرة استرلينگ       X   *۱۰۰دهد. 

-ديگر   کند، يا به     کار را خريداری می            دار حجم معينی از نيروی            سرمايه، طبقة سرمايه      

پردازد ـ اين نخستين معاملـه است. کارگران                   کارگر مـُزد می تعـداد مشخّصی سخن به 
ليرة   X   *۱۰۰سان مبلغ     خرند و بدين      داران می        مايه  کاال از سر     با همين مبلـغ مقداری        

گردد. ـ دومين معامله. و اين عمل پيوسته             داران برمی دست سرمايه استرلينگ دوباره به
تواند به طبقـة کارگر           ليرة استرلينگ هرگز نمی         X   *۱۰۰شود. پس مبلـغ       تکرار می    

آن     اولی    طريق    ت، و به   سرماية ثابت اس     امکان دهد جزئی از محصول را که نمايندة                    
ليرة استرلينگ      X   *۱۰۰ارزش است، خريداری نمايد. با                     اضافه  جزئی را که معرف        

نند به     کارگـران هيچگـاه نمی           جز آن جزِء ارزشی از محصول اجتماعی را، که                         توا
ريخته است، چيز ديگری        پيش   سرماية متغير   کنندة ارزش       برابر با جزِء ارزشیِ منعکس

  مايند.خريداری ن
واردات فلزّات پربها              سوية پول، بيانگرتقسيم اضافه    انباشت همه که اين درصورتی

دار    شود: پس چگونه طبقة سرمايه         داران نباشد، آنگاه اين سؤال مطرح می       سرمايه ميان
  کند؟ تواند پول انباشت درمجموع خود می
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آنکه دوباره        بايستی جزئی از محصول خود را فروخته باشند بدون                 اينان همه می
مثابه    آن را به      اينکه همة آنها دارای يک ذخيرة پولی هستندکه چيزی خريده باشند. در

هرکدام ازآنها            ريزند و در اينکه به           وسيلة دوران برای مصرف خويش به دوران می                      
چيز اسرارآميزی وجود ندارد. ولی                    گردد، هيچ      جزِء معينی از اين پول از دوران برمی              

پو    مايه           ل ـ مايه بدين      اين  نقدگشتن        ای است    سان دوران ـ  ارزش      اضافه   که درنتيجة 
  وجه پول ـ سرماية نهان نيست. هيچ وجودآمده است اما به به

دهد مورد توجه قرار دهيم،                که در واقعيت روی می             چنانچه مسئله را آنچنان           
نباشته می    شودکه پول ـ سرماية نهان،که برای استفادة آينده                        آنگاه ديده می         گردد    ا
  عبارت است از:

که دراختيار       طور واقعی اين خود مبلغ نسبتاً کمی است         های بانکی. و به ـ سپرده۱
گردد. آنچه        شکل صوری پول ـ سرمايه جمع می          ها قرار دارد. دراينجا فقط به                  بانک  

است، که فقط بدان جهت نقدشدنی             شود عبارت از اسناد مطالباتی              واقعاً انباشته می       
شود.   های برداشتی و سپرده تعادل ايجاد می       هستند، (اگر واقعاً نقدگردند)که ميان پول

  مثابه پول نقد در دست بانک وجود دارد فقط مبلغ نسبتاً کمی است. آنچه به
هائی نسبت به      طَلَب  ـ اسناد دولتی. اين اسناد مطلقاً سرمايه نيستند، بلکه فقط فَتَه              ۲

  محصول ملّی ساالنه هستند.
درکار نباشد، اينها عبارت از اسناد مالکيتی                      ) ١( بازی    که حقّه   ـ سهام. تا حدی      ۳

ارزشی   هستندکه نسبت به سرماية واقعی متعلّق به يک شرکت و نيز حواله بر سر اضافه

                                                
بازی و شيادی است، ولی هم درترجمة  معنای حقّه که به کاررفته به Schwindelکلمة  آلمانی ) درمتن۱(

ه است. ما ترجيح داديم عين روسی و هم در ترجمة فرانسه اسپکوالسيون (سودبازی) محض ذکر شد
که سودبازی را نيز در بر           کلمة عامی است بازی و شيادی فارسی برگردانيم، زيرا حقّه متن آلمانی را به

که به موارد مشخّصی اطالق           ای است    که سودبازی (اسپکوالسيون) اصطالح ويژه                 گيرد، درحالی   می
 شود. می
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  گردد. روندکه ساليانه از اين سرمايه ناشی می شمار می به
  مثابه   سو به  لکه آنچه از يک     گيرد، ب     در همة اين مواردگردآوریِ پول انجام نمی                      

کند، ازسوی ديگر عبارت از خرج واقعی و مستمر                      گردآوریِ پول ـ سرمايه نمود می      
وسيلة بدهکاران وی،          پول است. اينکه پول ازجانب خود صاحب پول خرج شود يا به  

  آورد. وجود نمی تفاوتی در اصل مسئله به
  

خود    خودیِ    سازی به    گنج  د هيچگاه   داری قرار دار            که بر پاية سرمايه       در توليدی     
طور   آنگاه مقادير بسياری پول به    شود ـ هدف نيست، بلکه يا ازتنگنای دوران نتيجه می

وجود    ضرورات واگرد به       از گيرند ـ يا ازگردآئیِ ناشی خود می گنج به العاده شکل فوق
شکل  موقّتاً به    که  است  ای  تشکيل پول ـ سرمايه از گنج فقط عبارت آيد، و يا سرانجام می

  گردد. بارآور وارد عملصورت سرماية  شود بدين منظورکه به نهان جمع می
کشيده    ارزش نقدگشته از دوران بيرون                    اضافه  سو جزئی از      بنابراين اگر از يک          

ارزش،       حال جزِء ديگری از اضافه            گردد، در همان   گنج انباشته می صورت شود و به می
ی اضافی ميان طبقة       گرانبها  که فلزّات شود. جز آنگاه رآور مبدل میباپيوسته به سرماية 

هم در يک زمان         همة نقاط با شکل پول در شود، هرگز انباشت به دار تقسيم می سرمايه
  گيرد. انجام نمی

ارزش است،        که در شکل ارزش ـ کاال نمايندة اضافه                 جزئی از محصول ساالنه        
است. برای      محصول ساالنه جاری     نسبت به جزِء ديگرکه  عيناً تابع همان قواعدی است

  ای   کاالی توليدشده       است. اين مبلغ پول، مانند تمام        الزم آن مبلغ پول معينی يافتن دوران
وسيلة   دار تعلّق دارد. مبلغ مزبور از ابتدا به     ارزش است به طبقة سرمايه  که نمايندة اضافه
وسيلة خود دوران         يخته شده است، و پيوسته باز بهدار به دوران فرور خود طبقة سرمايه

دهد،    طورکلّی درمورد مسکوکات روی می                آنچنانکه به گردد. هم ميان آنها تقسيم می
که جزِء ديگر       کند، درحالی     گير می جزئی ازاين حجم پول پيوسته درنقاط تغييرپذيری
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منظور تشکيل پول ـ       به گردآئی قصداً      پيوسته جريان دارد. حاال اگر يک قسمت از اين
  دهد. سرمايه باشد تغييری در اصل مطلب روی نمی

  
وسيلة آن يک      دهـد و به     که در دوران رخ می             ما در اين بررسی از ماجراهائی                

کند و ازآن راه          ارزش يا حتّا از سرماية ديگری را بلند می                    ای از اضافه       دار تکّه     سرمايه  
بارآور،        سرماية    ازجهت    هم پول ـ سرمايه و زلحاظا را، هم ای جانبه وتمرکز يک انباشت

ارزش      اضافه  سان ممکن است مثالً جزئی از          ايم. بدين      آورد، چشم پوشيده      وجود می به
باشد   Bارزش       اضافه  بخشی از     ، آورد     گرد می    مثابه پول ـ سرمايه       به  Aکه   ای   شده  غارت   

  که ديگر برای او بازگشت ندارد.  
  
  
  

  پايان بخشِ دوم 
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خَلدم  
  

I . یمورد بررس  
  

  کار = کارِ اضافی] اضافی، اضافه ارزش = ارزش [اضافه
است، يعنی     آن   اَفزائیِ     واسطة سرمايه، عبارت از روندکار و ارزش                      روند توليد بی      

  ارزش است.  اش توليد اضافه کننده کاال و انگيزة تعيين که نتيجة آن محصول ـ روندی
گيرد و هم هردو    واسطه را در بر می روند بازتوليد سرمايه، هم اين روند توليد بی

گيرد   ئی را فرامی       گردد، يعنی مجموع دورپيمائی         مرحلة ويژة روند دوران را شامل می
های مشخّص همواره از نو تکرار               که در لحظه     روندی      مثابه روند اَدواری ـ يعنی              که به  

  دهد. شود ـ واگرد سرمايه را تشکيل می می

                                                
 IIنوشتة  ) از دست۱(
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بنگريم،     P … Pوخواه در شکل     G … Ǵاکنون خواه ما دورپيمائی را در شکل 
دهد.    می   را تشکيل     ای ازاين دورپيمائی       حلقه همواره فقط ، خود P واسطة توليد بی روند

شکل ديگر،     شود ودر     می گر دوران جِلوِه انند واسط رونددر يک شکل، روند مزبور م
کند. نوگشتن دائمیِ سرمايه، يعنی بازپديدآئیِ                آن بروز می مثابه ميانجیِ دوران به روند

دوران       روند   طیِّ    آن دگرسانیِ به مشروط حال هردو بارآور، در مثابه سرماية اش به پيوسته
که سرمايه در      است  يوسته نوگشتة توليد، شرط استحاالتی          است. ازسوی ديگر، روند پ 

پول ـ سرمايه وکاالـ      صورت دهد ومتناوباً به نو انجام می درون محيط دوران، پيوسته از
  شود. سرمايه نمودار می

ديگرسخن جز قسمتی از       يافته، يا به      با اين حال هر تک سرمايه جز پارة استقالل                
آورده است چيز ديگری           دست  انائیِ زندگیِ انفرادی به      که تو مجموع سرماية اجتماعی

دار است. حرکت  سرمايه از اجزاِء طبقة فقط يکی دار سرمايهنيست، همچنانکه هر تک 
- واگردهای تک         يافتة آن،    سرماية اجتماعی عبارت از مجموع حرکات اجزاِء استقالل

ی از رشته استحاالت       ا  کاالی منفرد حلقه       که دگرسانیِ يک      ها است. همانگونه       سرمايه  
آنچنان دگرسانی سرماية منفرد، واگـرد آن، نيز                      ــ است، هم   کاال گردش  کاال ــ جهان
  ای از دورپيمائیِ سرماية اجتماعی است. حلقه

واسطه) را با        بی   حال هم مصرف بارآور (روند توليد                  روند همگانی، درعين         اين   
مادی     که ازلحاظ پيکر       ، درصورتی     که واسط آن هستند (مبادالت             ئی  تحوالت شکلی   

های واسط      گيرد و هم شامل مصرف انفرادی با تغيير شکل                 گردد) در بر می          ملحوظ  
کار   سرماية متغير را به نيروی       تبديل  )١(گردد. ازسوئی مصرف مزبور آن يا مبادالت می

                                                
 die Konsumtionکلمـة    که از لحـاظ دستوری به            کار برده شده       ضمير مؤنّث به   ) در متن آلمانی        ۱(

برمی        به        (مصرف)  ترجمة                           Prozeßکلمة    گردد و نه  که در زبان آلمانی مذکّر است. ولی هم در 
که از سوی بنگـاه     (Gilbert Badia)  ژيلبر بادياو     (Mme Cohen-Solal)  ـ سوالل  کوهن  فرانسوی

Editions  Sociales  ) کار رفته است  ) و هم درترجمة روسی، ضميرمذکّر به۱۹۶۰پاريس انتشار يافته
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ينجا کارگر     گيرد. درا      داری در بر می سرمايهتوليد روند کار را در  ولذا فروبردن نيروی
خريدار      مانند    دار  شود وسرمايه است نمايان می کار نيروی خودکه مثابه فروشندةکاالی به

آنها ازجانب   کاالها متضمن خريداری ديگر فروش گردد. ولی ازسوی آن نيرو وارد می
گيرد. دراينجا طبقةکارگر         آن طبقه را در بر می طبقةکارگر است ولذا مصرف انفرادی

کارگران،       کاال به    مثابه فروشندگان       داران به       شود و سرمايه     ر وارد ميدان می    مانند خريدا
  گردند. نمايان می

-دارد ولذا مستلزم خريدوفروش     ارزش مالزمه  اضافه دوران با  ـ سرمايه کاال گردش

ارزش      داران مصرف انفرادی خود، مصرف اضافه                     که ازآن راه سرمايه           نيز هست   هائی
  کنند. را تأمين می

پيونديش با سرماية اجتماعی           های منفرد در هم پيمائی سرمايهبنابراين چنانچه دور
گيرد، بلکه شامل       در بر می      را    تنهاگردش سرمايه گردد، نه ولذا درمجموعة آن ملحوظ

تواند مرکّب از دو          کاالها درآغاز فقط می          شود. گردش کاالها نيز می  گردش همگانیِ
که در مصرف انفرادی           کاالهائی     پيمائیِ  ـ دور   ۲ويژة سرمايه      پيمائیِ   ـ دور   ۱جزء باشد:     

ارزش      دار اضافه      کارگر مزد خود و سرمايه           که  کاالهائی     شوند و بنابراين ازآن           وارد می     
-هرجهت دور      کند. به   ازاِء آن خرج می ارزش خويش) را به  خويش (يا جزئی از اضافه

ـ سرمايه را      که جزئی ازکاال         ن حيث  ارزش را، ازآ             گردش اضافه      پيمائیِ سرمايه، هم       
کارکه متضمن      نيروی   سرماية متغير را به       گيرد و هم تبديل        دهد، در بر می        تشکيل می  

ارزش و دستمزد در ازاِء خريدکاالها،                      پرداخت دستمزد است. ليکن خرج اين اضافه                
ود شرط  دهد، باآنکه الاقل خرج دستمزد، خ          ای ازگردش سرمايه را تشکيل نمی حلقه

  رود. شمار می اين دوران به
                                                                                                       

گردد. با توجه به مدلول جمله که مربوط به مصرف بارآور                        که در هردو زبان به روند (پروسه) برمی 
آلمانی و ترجمة        تبعيت از متن     که به   نظر رسيد   تر به   کارگر است درست       دار و مصرف انفرادیِ             سرمايه  

 ضمير را متوجه مصرف بدانيم نه به روند ولذا "مصرف مزبور" ترجمه شد. ،مونيتورفرانسوی 
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مثابه عمل منفرد و هم مانند روند               داری هم به       سرمايه  توليد   درکتاب اول، روند             
ارزش و توليد خود سرمايه. تغييرات                   بازتوليد مورد تحليل قرارگرفت: توليد اضافه                     

رفته  گ  شود مفروض     که در درون محيط دوران عارض سرمايه می                     ئی  صوری و ماهوی
دار    شدکه ازسوئی سرمايه     فرض شود. بنابراين چنين آنکه درآن باره ايستادگی شد بدون

فروشد و ازسوی ديگر در درون محيط دوران وسايل                          آن می    محصول را طبق ارزش         
آورد. در درون             دست می   مادیِ توليد را برای ازسرگرفتن روند و ادامة پيوستة آن به                            

کنيم عبارت از       آن ايستادگی         کتاب روی      که الزم بود درآن            محيط دوران تنها عملی         
  داری بود. سرمايهتوليد مثابه شرط اساسیِ  کار به فروش و خريد نيروی

خود    پيمائیِ  که سرمايه طی دور        گوناگونی      کتاب حاضر اَشکال      در بخش نخست    
ن بر   پيمائی مورد بررسی قرارگرفت. اکنو                 پذيرد و حاالت مختلفة خود اين دور                  می 

  گرديد زمان دوران نيز افزوده شده است. کارکه درکتاب اول بررسی زمان
، مورد مطالعه       مثابه واگرد      مثابه امری اَدواری، يعنی به پيمائیِ بهدوم، دور بخش در

های مختلفة سرمايه (استوار وگردان)                   واقع شد. از سوئی نموده شد چگونه قسمت                
دهند،    گوناگون انجام می         های   شيوه  مانی مختلف و به     اشکال را درفواصل ز       پيمائیِدور

ـ  کار   های مختلف    که طول    مورد بررسی قرارگرفت           واحوالی       اوضاع   و ازسوی ديگر       
های متفاوت      ونسبت    پيمائیمدت دور تأثيرآنهاست.  وابسته به ها ها ودوران ـ دوره دوره

 ساالنة     همچنين دربارة نرخ  کنندة آن درمورد فراخای خود روند توليد و اجزاِء ترکيب

مورد     ئی  های پياپِی     طورعمده شکل اول به بخش در نموده شد. درواقع، اگر ارزش  اضافه
افکند،    پذيرد و دور می         خود پيوسته می    پيمائیِدورکه سرمايه ضمن  قرارگرفت مطالعه

 شدن] [جاری ندوم به بررسیِ اين نکته پرداخته شدکه چگونه در درون اين سيال  بخش در 
های مختلفة     صورت   ای با بزرگی معين در زمان واحد به                   و اين تَوالیِ اشکال، سرمايه            

هم   گردد، آن       می  تقسيم ميزان متغير، کاالـ سرمايه، ولو به ـ سرمايه و پولبارآور،  سرماية
ع شوند، بلکه اجزاِء مختلفة مجمو          تنها جانشين يکديگر می نه مزبور که حاالت نَحوی به
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ارزش ـ سرمايه پيوسته در اين حاالت مختلف درکنار يکديگر قرار دارند و درکارند.    
داد نمودارگرديد. قوانين      که درکتاب اول نشان نمی ويژه پول ـ سرمايه با خصوصيتی به

المقدار يک سرماية داده،              آن برخی از عناصر مختلف          دست آمدکه طبق      مشخّصی به  
ريز شده و تجديد        پيش سته در شکل پول ـ سرمايه        بايد برحسب شرايط واگرد پيو             

   دارند.  بارآور با وسعت مشخّصی را پيوسته درعمل نگاهسرماية گردند تا بتوانند 
- دوم همواره سخن تنها بر سر يک تک      بخش نخست و هم در بخش ولی هم در

  سرمايه، سخن بر سر حرکت يک جزِء خودمختار از سرماية اجتماعی بود و بس.
آميزند، يکديگر را مفروض و             های منفرد درهم می         سرمايه  های  پيمائیکن دورلي

که حرکت مجموع سرماية اجتماعی     است  آئی سازند و درست همين درهم مشروط می
های يک     دهد. همچنانکه درموردگردش سادةکاالها مجموع دگرسانی                   را تشکيل می

آنچنان    نمود، هم     الئی جِلوِه می     کا  استحاالت جهان       ای از سلسله      صورت حلقه    کاال به    
ای از رشته استحاالت سرماية اجتماعی                مثابه حلقه    سرمايه به    های تک    اکنون دگرسانی  

ای   وجه باگردش سرمايه مالزمه            هيچ  کاالئی ساده به       گردد. ولی اگرگردش          نمودار می
يابد ـ   داری جريان         تواند برپاية توليد غيرسرمايه            نداشت ـ زيراگردش سادة کاالها می             

پيمائیِ مجموع سرماية اجتماعی، چنانکه در پيش متذکّر شديم، حتّا آن           درعوض دور
کاالئی     آن دوران      شود، يعنی سرمايه وارد نمی تک پيمائیِدور راکه در ئی کاالئی گردش

   گيرد. ساز نيست نيز در بر می را که سرمايه
مثابه اجزاِء مجموع سرماية              ههای منفرد را ب         اکنون ما بايد روندگردش سرمايه                

اجتماعی (که درتماميت خود شکل روند بازتوليد است) ولذا روند دورانی همة اين                                 
  سرماية اجتماعی را مورد بررسی قرار دهيم.

  

 II  .  نقش  پول ـ سرمايه  
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همه   آخرين قسمت اين بخش تعلّق دارد، با اين                   (اگرچه طرح مطالب زيرين به             
که عنصری    حيث  ازآن      را    سرمايه   ـ پول بپردازيم، يعنی آن بررسیِ به اکنون خواهيم هم می

  قرار دهيم.) از ترکيب مجموع سرماية اجتماعی است مورد مطالعه
  سرمايه، پول ـ سرمايه از دو جهت نمودارگرديد: ضمن بررسیِ واگرد تک

شود و   می وارد صحنه       سرمايه   که با آن هر تک        اوالً: پول ـ سرمايه شکلی است          
،  (primus motor)گشايد. پس مانند نخستين محرک            مثابه سرمايه می     روند خود را به

  گردد. آورد نمايان می جنبش درمی که سراسر روند را به
-ترکيب    عنصر   دو    های مختلف گونة واگرد ـ دوره ونسبت گونه درازای بر ثانياً: بنا

پيوسته    که  ريخته   ــ جزئی از ارزش سرماية پيش     دوره ـ دوره و دوران ـ کار کنندة آن ــ
حرکت    که به   ريز و تجديدگردد، در نسبت با سرماية بارآوری                        شکل پول پيش    بايد به   
کند. ولی اين نسبت هرچه           آورد، يعنی در رابطه با مقياس توليد مداوم، تغيير می    درمی

مثابه سرماية      به   تواند    می  پيوسته   که ـ سرماية روندپو ارزش از جزئی درهرحال،آن باشد و
پيوسته بايد درکنار سرماية         ـ سرمايه،که ارزش از وسيلةجزِءديگری کند، به بارآور عمل

اينجا سخن فقط بر سر       گردد. در       صورت پول وجود داشته باشد، محدود می     بارآور به
 یرا ب که   ای   عالوه از پول ـ سرمايه           واگرد عادی يعنی يک ميانگين تجريدی است. به                  

  پوشی شده است. شود چشم های ناشی از دوران الحاق می جبران توقّف
کاالئی مستلزم      دارد وگردش         مالزمه  کاالئی باگردش اول: توليدکاالئی نکتة دربارة

  است. دو رويگیِ        گردش پول الزمة آن           مثابه پول نموده شود، يعنی      کاال به که آن است
کاالست. همچنين نيز توليد         مثابه   يش محصول به وپول، قانونی از نما کاال صورت کاالبه

صورت فردی مورد توجه قرارگيرد ــ     داری ــ خواه اجتماعی و خواه به کاالئیِ سرمايه
وکار    آغاز هرکسب      مثابه نخستين محرک     ـ سرمايه به ياپول درشکل پول مستلزم سرمايه

ورود پيوسته        ردان با    ويژه سرمايةگ       رود. به      می   شمار  استمرار به      همچون موتور       است و  
دارد. تمام ارزش ـ سرماية                مثابه موتور، مالزمه   کوتاه پول ـ سرمايه به درفواصل مکرر و
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کار،    کاال هستند: نيروی           که    کنندة سرمايه     ، يعنی همة آن عناصر ترکيب         ريخته   پيش 
 کار و مواد توليد، بايد پيوسته با پول خريداری شده و از نو خريداری شوند.                                    وسايل  

شکل  گفته شد درمورد سرماية اجتماعی نيز، که فقط به                   سرمايه   آنچه اينجا برای تک         
کند، صادق است. ولی چنانچه سابقاً درکتاب اول نموده      های انفرادی عمل می سرمايه

توليد،    شودکه حدود مطلق ميدان عمل سرمايه و مقياس       شد از اين امر چنين نتيجه نمی
  وابسته به حجم پول ـ سرماية وارد عمل باشد.داری،  پاية سرمايه حتّا بر

 آنها تاحدود معينی مستقلّ         گسترش   گيردکه    سرمايه عناصری از توليد را در بر می 
توان آن را        کار واحد می       ريخته است. با پرداخت نيروی             سرماية پيش   پول ـ    از ميزان     

پول ـ   نانچه  کشی قرار داد. چ           گستر شديدتر مورد بهره          گستر يا درون       صورت برون      به 
کشی شديدتر افزايش يابد (يعنی دستمزد باال رود)، باز هيچگاه                             سرمايه با اين بهره        

آيد. ممکن است با تشديدکار            حساب نمی    کند ولذا از اين لحاظ به             متناسباً ترقّی نمی    
کشیِ بارآور از مواد طبيعت               بهره  کار،     نيروی  گستر از همان تعـداد  گستر يا درون برون
ها وغيره،      ه هيچ عنصر ارزشیِ سرمايه را در بر ندارد ــ زمين، دريا،کان، جنگل                              ــ ک 

پول ـ سرمايـه را در پِـی داشته باشد.                ريـز بيشتری از        بيشترگردد، بدون آنکه پيش             
واقعیِ       بدين   بدون       سرمايـة بارآور افزايش می               سان عناصر  پول ـ سرماية      آنکه     يابد 

ِء مواد کمکی الحاقی                     نجاکه چنين پيش    آ   ای را ايجاب نمايد.             افزوده       ريـزی در ازا
شود،   ريز می   پيش آن    درقالب      ـ سرمايه  ارزش که ای ـ سرمايه کند، پول می پيدا ضرورت

يابد ولذا از اين جهت              متناسب با بسط دامنة کارسازیِ سرماية بارآور افزايش نمی                          
   آيد. حساب نمی به

توار، ممکن است هم با درازساختن زمان                اس  سرماية  کار ولذا همان      همان وسايل
آن، مؤثرتر مورداستفاده قرارگيرد           کاربردن وسيلة تشديد به اش و هم به استعمال روزانه

صورت   را ايجاب نمايد. درآن           ئی گذاریِ اضافی استوار سرمايه سرمايةآنکه بابت  بدون
يل عناصر بازتوليد       آنگاه تحو     گيرد، ولی      تر انجام می      استوار سريع     سرماية    تنها واگرد     
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  شود. تر واقع می آن نيز سريع
که قيمت ندارند، با تأثير            نظر از مواد طبيعی، ممکن است نيروهای طبيعت   صرف

گردند. درجة         همراه]      [برابر،      روند توليد همبر      صورت عوامل، با         تری به   شديدتر يا ضعيف
دار هيچ      برای سرمايه      هک    های علمی است     ها و پيشرفت     آنها منوط به شيوه        کارسازیِ    

  دارد. خرجی برنمی
کار در روند توليد و همچنين دربارة                    بستن نيروی     همين حکم در مورد درهم            

که   کرده است     حساب   ) ١( کری  کارگر صادق است.         گرد آمده و انباشتة تک           زبردستی   
-ان که از زم       را    ستاند، زيرا تمام سرمايه ياکاری اندازةکافی نمی زمين به هيچگاه مالک

وی پرداخته        است به   کهن در زمين نهاده شده وموجب استعداد توليدکنونیِ زمين                های
درميان      است سخنی  زمين سلب شده     که از  ئی توليدی آن استعداد شود. (البته دربارة نمی

 که همة نوع بشر      بايستی مزد هرکارگر بنا بر هرکاری                برپاية اين استدالل می          نيست.)    
وجودآورد، قرار             مکانيسين جديد به       وحشی يک     انسان     يک   است تا از     صرف کرده    

اُجرتی را که در زمين نهفته ولی                عکس بايدگفت: اگر همة کارهای بی               گرفت. به     می 
کنيم، آنگاه مجموع سرماية            اند حساب     کرده    دار آن را به پول بدل              دار و زمين       سرمايه  

است و بنابراين مدتهاست     شده داده رِبائی پس بار، بلکه بارها بابهرة يک نه درزمين نهاده
  بار، بلکه صدها بار، از سوی جامعه بازخريد شده است. که مالکيت زمين، نه يک 

درواقع باالرفتن نيروهای بارآورکار تا آن حد که مستلزم صرف ارزش ـ سرماية   
آن را، مگر  برد نه ارزش اضافی نيست، در مرحلة نخست تنها حجم محصول را باال می

سرماية   کار مقدار بيشتری         که باالرفتن نيروهای بارآور موجب شود با همان              رموردید
ای تازه      حال ماده ـ سرمايه        آن حفظ شود. ولی درعين           ثابت بازتوليدگردد ولذا ارزش                 

                                                
)۱ (Henry, Charles Carey )۱۷۹۳ سازش گمرکی و آمريکائی، هوادار حمايت ) ـ اقتصاددان۱۸۷۹ـ 

 طبقاتی در درون جامعة بورژوائی.
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  آورد. وجود می ای برای انباشت فزايندة سرمايه به ولذا پايه
کند   بارآورکار ايجاب می         نيروی باالرفتن ولذا اجتماعی کار که خود سازمان آنگاه

 شودکه مقادير       که دامنـة توليد بر مقياس بزرگتری قرارگيرد و بنابراين موجب می                               
ريزگردد، اين امر چنانکه سابقاً          پيشداران  سرمايه بزرگتری پول ـ سرمايه از سوی تک

دکمتر   ها در دست افرا        وسيلة تمرکز سرمايه  بيان شده است، قسماً به )١(کتاب اول ضمن
های وارد در عمل ولذا حجم پول ـ                  آنکه حجم ارزش ـ سرمايه           دهد، بدون       روی می    

گردند نيازی به افزايش مطلق               ريز می   پيش ها   ارزش ـ سرمايهآن  که در قالب ای سرمايه
ها نمو    سرمايه   داشته باشد. درنتيجة تمرکز در دست افرادکمتر ممکن است مقدار تک           

صورت فقط در توزيع           آنها ترقّی نمايد. در اين               ماعیِ آنکه مجموع اجت         کند بدون    
  های افرادی تغيير حاصل شده است. سرمايه

واگرد ـ دوره يا اين امکان               گشتن   کوتاه    گذشته نموده شدکه      سرانجام، در بخش       
حرکت    سرماية بارآور را به     کمتر همان  ای آوردکه بتوان با پول ـ سرمايه وجود می را به

  کار انداخت. سرماية بارآور بيشتری را بهپول ـ سرمايه، همان درآورد و يا با 
پول ـ سرمايه هيچ      که همة اين مطالب با مسئلة اصلیِ            با اين وصف بديهی است        

ريخته ــ مبلغ    سرماية پيش   که   است  دهد اين     که نشان می     سروکاری ندارد. تنها چيزی             
از مبلغ مشخّصی پول       آزاد خود، در شکل ارزشیِ خويش،                 که در شکل    معينی ارزش     

گرديد متضمن توانی توليدی           سرماية بارآور مبدل    ـ پس ازآنکه بهـترکيب شده است 
شود، بلکه در درون حدود معينی                وسيلة مرزهای ارزشیِ خود محدود نمی            که به است

توليد و    کند. هرگاه بهای عناصر توليد ــ وسايل   تواند با بسط يا شدت متفاوتی عمل می
ازاين       مشخّصی   کميت  خريد    الزم برای     ـ سرماية باشد، مقدار پول دست ــ در کار ینيرو

                                                
و  ۹۶۲،  ۹۵۹[صفحات   ۶۹۰و ۵۶۸،  ۵۶۶ة فارسی، صفحات کنيد به جلد اول سرمايه، ترجم ) نگاه۱(

 .همين بازنويسی]  ۱۱۷۱
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ديگرسخن مقدار ارزشیِ          کاال وجود دارند معين است، يا به                صورت عناصر توليدکه به
ريـزگردد معلوم است. ولی دامنة عمل اين سرمايه از لحاظ                            که بايد پيش     ای   سرمايه  
  پذير و متغير است. فآفرينی انعطا زائی و محصول ارزش

  دربارة نکتة دوم:
توليد،    بخش ازکار اجتماعی و وسايل        آن که است درک خود قابل خودیِ به امر اين

مسکوکات فرسوده را جبران       گردد تا مصرف )١(که بايد ساليانه برای توليد وخريد طال
ـ ارزش،که        گسالند. ولی پول        را می    توليد اجتماعی دامنة اندازة خودگسترش نمايد، به

بار   کند، يک    گنج عمل می    صورت   مثابه وسيلة دوران و جزِء ديگرش به         جزئی ازآن به
شدة ايجاد     کار، وسايل      چنگ آمده است و درکنار نيروی               برای هميشه هستی يافته به         

مثابه حد و     تواند به     توليد و منابع طبيعیِ ثروت موجود است. پول ـ ارزش مزبور نمی                          
وسيلة مبادله     عناصر توليد، به       آن به    راه تبديل  است از تلقّی شود. ممکن آنها مرزی برای

های ديگر، مقياس توليدگسترش پذيرد. با اينحال وقوع چنين امری مستلزم آن                 با خلق
  مثابه پول جهانی ايفا نمايد. که پول مانندگذشته نقش خود را به است

چکتری پول ـ سرمايه الزم         بسته به طول مدت واگرد ـ دوره، حجم بزرگتر ياکو      
دوره      ـ  واگرد    انقسام      که  ديديم   جنبش درآورد. همچنين را به سرماية بارآورگردد تا  می

شکل پول درحال       شودکه به    ای می    کار و زمان دوران، موجب افزايش سرمايه               به زمان
  نهانی يا تعليق قرارگرفته است.

ار ـ دوره است، اين وابستگی،               ک   که واگرد ـ دوره وابسته به طول                  ای   تا اندازه       
ماندن شرايط ديگر، منوط به طبع مادی روند توليد است ولذا از                               درصورت يکسان       

                                                
 و  توليد  " آمده،      عمل  که ازآن به       های فرانسه و روسی    های قديم و جديد آلمانی و ترجمه ) در چاپ۱(

جای "پول" قيدگرديده  تصحيح انگلس، "طال" به پول" ذکر شده است، ولی در نمونة چاپخانه به خريد
از لحاظ مطلب مورد بحث درست                  همين جهت ما نيز "طال"         به  است.   جای "پول"        تر است به    را که 

 ايم. قرارداده
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پاية توليد       شود. با وجود اين، بر            ويژگی خصلت اجتماعی اين روند توليد ناشی نمی                  
تر های بيش    پول ـ سرمايه    ريز   پيش تر و درازمدت، مستلزم           گسترده داری اقدامات سرمايه

مرزهائی      قبيل، توليد وابسته به         هائی ازاين       بنابراين درعرصه  تر است. برای مدت طوالنی
دار قرار دارد. مرزهای مزبور    سرمايه که در درون آن پول ـ سرمايه در اختيار تک است

های سهـامی،     وسيلـة شرکت   وسيلـة سيستم اعتباری و سيستم شراکتی، ازجمله به                  به 
ها را دچار وقفه          های بازار پول اين قبيل رشته    که آشفتگی اينجاستشکند. از  می درهم

  انگيزند. آشفتگیِ بازار پول را برمی نوبة خويش ها به کند، چنانکه خود اين بنگاه می
آن بتوان      گردد تا طبق     بايد ميزانی تعيين )١(دارد پاية اجتماعی قرار که بر درتوليدی

کنند   توليد جذب می      کار و وسايل      نيروی   والنی   اين قبيل اقدامات را،که برای مدت ط               
  پيش راندکه به       نَحوی به    آنکه طی همين مدت محصولی سودمند تحويل نمايند، به                 بی

توليد    کار و وسايل      تنها نيروی     های توليدکه مستمراً و يا چند بار در سال، نه                    آن رشته   
ای وارد       دهند، لطمه     یتوليد نيز تحويل م       کنند، بلکه لوازم معيشت و وسايل             جذب می   

که   هائی   در رشته     داری،کارگران شاغل   سرمايه نگردد. درتوليد اجتماعی نيز مانند توليد
کوتاه محصوالتی برداشت            کوتاه دارند مانندگذشته فقط برای مدتی                   ای   کار ـ دوره        

کار ـ    هائی با     که در رشته     خود هنوز محصولی داده باشند، درحالی                   آنکه   کنند بی   می 
تری برداشت       ازآنکه محصولی بدهند برای زمان طوالنی   ة درازمدت، مستمراً پيشدور
گردد نه ازشکل        نظر ناشی می     نمايند. پس اين وضع از شرايط عينی روندکار مورد     می

رود. جامعه        می   ـ سرمايه ازبين       پول قراردارد  پاية اجتماعی که بر درتوليدیآن.  اجتماعیِ
کند. فرضاً ممکن      های مختلفة صنعت تقسيم می      را ميان رشته   توليد کار و وسايل نيروی

وسيلة آن مقداری متناسب با            که به   کنند  کاغذی دريافت        های   است توليدکنندگان، پته        
ها پول نيستند. در        کار خويش از ذخاير مصرف اجتماعی برداشت نمايند. اين پته       زمان

                                                
 پاية سوسياليسم است. ) مقصود توليد بر۱(
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  گيرند.   گردش هم قرار نمی
ـ دوره      کار   ه نياز به پول ـ سرمايه تاآنجاکه ازطول مدت  شودک سان ديده می بدين

کلّی پول عبارت از شکلی است           طور   گيرد، تابعی از دو امر است: اوالً به      سرچشمه می
آن نمايش يابد (قطع نظر از اعتبارات)، تا خود     سرمايه مجبور است درقالب تک که هر

طورکلّی     داری و به       توليد سرمايه      سرشتسرماية بارآور مبدل سازد. اين واقعيت از را به
ريز شود   که الزم است پيش       شود. ـ ثانياً بزرگی مقدار پولی              از توليدکاالئی ناشی می          

توليد ازجامعه        کار و وسايل   نسبتاً دراز، پيوسته نيروی که طیِّ زمانی است امر ازاين ناشی
ل به پولی پس داده        آنکه دراَثنای اين مدت محصول قابل تبدي                  شود بدون برداشت می

شکل پول باشد،     ريزشونده بايد حتماً به     آن سرماية پيش که طبق شده باشد. واقعيت اول
با شکل خود پول، اعم از اينکه پول فلزّی، پول اعتباری، اسناد بهادار وغيره باشد، از                       

ازطريق     که با چه وسيلة پولی و وجه متأثر ازاين نيست هيچ رود. واقعيت دوم به بين نمی
آنکه    گردند بدون       توليد برداشت می       کدام شکل توليدی،کار، لوازم معيشت و وسايل                 

  درعوض معادلی در دوران فروريخته شود.
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  )١(منوزدهفصل 

  

  های سخن دربارة مطلب مورد بررسی پيشينه
  
  

I . ها فيزيوکرات  
 

 
  

دهد چگونه محصول       ته نشان میخطّ برجس درتابلوی اقتصادیِ خود باچند )٢(کنِه
که با     شود  نَحوی از راه دوران توزيـع می                  ای از توليد ملّی با ارزش مشخّص، به                ساالنه

پذير    بازتوليدآن برپايةگذشته، امکان      يعنی سادةآن، ديگر، بازتوليد شرايط ماندن يکسان
دهد.    شکيل می گذشته نقطة آغاز دورة توليد را ت   برداری سال گردد. طبيعتاً محصول می

که ازلحاظ اجتماعی          ئی  شمار انفرادی، بالفاصله درحرکت همگانی                  اعمال دورانیِ بی 
های   نقش   با   اجتماعی      بزرگ طبقات صورت دوران ميان آنهاست ــ يعنی به نمای خصلت

                                                
 شود. آغاز می  VIIIنوشتة شمارة  ) از اينجا دست۱(

)۲(  Quesnay   
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است:   گردند. آنچه اکنون مورد توجه ماست اين                    بست می   اقتصادی مشخّص ــ جمع      
محصول،     اين    اجزاءِ      از  يک دار، مانند هر مصرف مثابه شیء به که ــ کل از محصول جزئی

که   حال فقط حامل ارزش ـ سرماية پيشين است               گذشته است ــ درعين       نتيجة کار سال
دست    کند و در    است. اين جزءگردش نمی طبيعیِ خود ظاهرگشته همان شکل نو در از

خود   ایِ   ا ازآن مبدأ خدمت سرمايه ماند ت توليدکنندگانش، يعنی طبقة فارمدار، باقی می
عناصر ناهمگونی      کنِه آغاز نمايد. دراين جزء از سرماية ثابت محصول ساالنه،    نو را از

  انسانی     ازکار     ای   آن يگانه عرصه ديدش،که طبق محدوديت افق کند، ولی را نيز وارد می
داری     مايه  است ولذا ازلحاظ سر   زاست،کشاورزی ارزش گذاری درآن اضافه که سرمايه

بازتوليد       روند     دريابد.       را مطلب کُنه وی شودکه است، موجب می بارآور واقعاً محيط تنها
که دارا باشد، دراين عرصه (کشاورزی)        ای اقتصادی اعم از هر خصلت اجتماعیِ ويژه

همواره با روند بازتوليد طبيعی درآميخته است. شرايط محسوس روند اخير شرايط                                   
ند اووشوندکه فقط ازعمل        ئی می   های فکری   مانع از پريشانی سازند و می را روشن لیر

  گردد. کنندة دوران ناشی می خيره
که روی يک سيستم زده شده است با برچسب اقالم ديگر ازجمله بدان         برچسبی

فريبد، بلکه فروشنده را نيز دچارگمراهی                   تنها خريدار را می          که نه    سبب تفاوت دارد       
خويش باور داشتند. چنانکه       فئودالیِ و نخستين شاگردانش به درفش کنِهود کند. خ می

درواقع سيستم فيزيوکراتی نخستين             ساعت استادان دانشمند ما نيز باور دارند. ولی   تااين
نمايندة سرماية صنعتی،        است.   شده   عرضه    داری سرمايه که ازتوليد است نگرش منسجمی

صورت   به   زراعت      کند.  را رهبری می اقتصادی سرحرکتکه سرا طبقة فارمداراست يعنی
تصدی فارمدار        بزرگ تحت     مقياس  که به مثابه بنگاهی به يعنی شود می اداره داری سرمايه
پردازدکارگرکشاورزی               وکار زمين می       کشت  چرخد وآنکه مستقيماً به        دار می     سرمايه  

آفريند.     آنها را نيز می       زش  آورد، بلکه ار         وجود می     تنها اقالم مصرفی به        است. توليد نه     
که زادگاهش محيط توليد است نه              ارزش است      ولی عامل محرک آن تحصيل اضافه            
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عاملين روند بازتوليد اجتماعی از                مثابه   به  کنِهکه نزد  ای عرصة دوران. از ميان سه طبقه
ليدکنندة   است يعنی تو     "مولّد"   ازکار مستقيم کش شوند،آنکه بهره راه دوران، شناخته می

ارزش هستند،       کنندة اضافه     دار، ازآنهاکه فقط تصاحب              ارزش و فارمدار سرمايه              اضافه  
  گردد. متمايز می

های شکوفندگی خود       داری سيستم فيزيوکراتی حتّا طی دوران                   خصلت سرمايه   
ازسوی ديگر ازطرف حاميان     و  )٢(مابلیو  )١(لنگه سو ازجانب هائی را، از يک مخالفت

  اری آزاد برانگيخت.د زمين خُرده
  

  ٭
  

  ازآن    گذارد، و اين بيشتر            عقب می   درتحليل روند بازتوليدگامی به                ٣آ. اسميث   
را، مثالً در مورد           کنِه های درست      تنها تحليل   که وی معموالً نه        چشمگير است   جهت 
صورت سرماية      های ساالنه"، که آنها را به               ريخت   های بدوی" و "پيش           ريخت   "پيش  

وکمال درخطاهای فيزيوکراتی          تمام طور گاه به دهد، بلکه می تعميم 4 دان""استوار"و"گر

                                                
 )۱  (– Simom – Nicolas – Henri Linguet   )۱۷۳۶دان و     ع، نويسنده، تاريخ        ) ـ وکيل مداف      ۱۷۹۴ـ

نظريات فيزيوکراتی                               نسوی، از مخالفين جدیِ  داری و      که مناسبات مالکيت سرمايه         اقتصاددان فرا
  های بورژوائی را تحت تحليل انتقادی قرار داد. آزادی

)۲ (Gabriel – Bonnot de Mably )۱۷۰۹ که عليه  دان فرانسوی ) ـ فيلسوف اجتماعی و تاريخ۱۷۸۵ـ
 طلبانه بود. کمونيسم مساوات خصوصی برخاست و هوادار نوعی مالکيت

 ۳۲، زيرنويس       ۵۳۴ودوم، بند دوم (ترجمة فارسی سرمايه، ص                    ـ سرمايه، کتاب اول، فصل بيست            ۳
 .همين بازنويسی]  ۲، زيرنويس ۹۰۶[صفحة 

شخص اند.     وده  گش  ، راه را برای وی تورگوها، و پيش از همه  ـ دراين مورد نيز برخی از فيزيوکرات۴
برد و باز      کار می    پرداخت به      جای پيش   ها کلمة سرمايه را به و ديگر فيزيوکرات کنِهاخير حتّا بيشتر از 

ازآنان پيش           بيشتر  يا سرمايه      پرداخت      هم  ازآن فارمداران يکی                                ها  با  های صاحبان مانوفاکتور را 
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دار مفروض       رود. مثالً برای اثبات اين امر که فارمدار، بيش از هرنوع سرمايه                                  فرومی   
  گويد: کند، می ديگری ارزش توليد می

که بتواند از سرماية فارمدار حجم بزرگتری از                      "هيچ سرماية برابرمقداری نيست             
کار وی نيزکارگران           های   تنها خدمتکاران، بلکه دام            حرکت درآورد. نه   مولّد را بهکار 

آمد مطبوعی برای خدمتگزاران!). "درکشاورزی،                              رونـد." (خوش          شمار می   مولّد به   
دارد،    کار طبيعت هيچ خرجی برنمی. و بااينکه کند کار میطبيعت نيز درکنار آدميان 

رسدکه مهمترين      می   نظر . چنين بهنيست کارگران ازکار پرخرج کمتر آن معذلک ارزش
حاصلخيزیِ طبيعت باشد ـ اگرچه اين        ازآنکه معطوف به افزايش اقدامات زراعی بيش

است    انسان سودمند       برای    که هائی توليدگياه سوی را به دهد ـ طبيعت می را هم انجام کار 
اندازة تاکستان يا           ت به که پوشيده از خار و خس اس           ای   بسا مزرعه      سازد. چه متوجه می

ازآنکه حاصلخيزی      کاری وکشت غالباً بيش گياه بروياند.گياه ای پرداخته زار نيک گندم
کنند، و پس ازآنکه هرکدام از                فعال طبيعت را گسترش دهند در انتظام آن تأثير می                     

پايان رساندند، آنگاه باز برای طبيعت همواره بخش بزرگی از                             اينها کار خويش را به      
شوند تنها    گماشته می   که به زراعت       ها(!)ئی      ماند. پس تأثيرکارگران و دام         کار باقی می

که مانندکارگران مانوفاکتورها ارزشی برابر با مصرف ويژة خويش            نيست ازاين عبارت
دار دوباره         اضافة سود سرمايه      کارگمارده است به         که آنها را به       ای   يا مساوی با سرمايه       
مراتب بزرگتر است، اينان عالوه بر سرماية              رت از توليد ارزشی بهتوليدکنند، بلکه عبا

تجديد توليد      لکانه نيز منظّماً    اشوندکه بهرة م      می  ن فارمدار و تمامیِ سودش موجب آ              
که استفادة ازآنها را           توان مانند حاصل نيروهای طبيعت دانست                شود. بهرة زمين را می      

بهرة مزبور برحسب اهميت مفروض اين                مالک زمين به فارمدار واگذار نموده است.              

                                                                                                       
نند آنان (متصديان مانوفاکتو                      گيرد. مثالً می       می  يعنی فارمداران                           گويد: "ما ينان (فارمداران  ا ر)، 

  های خود برداشت نمايند وغيره." دار) بايد عالوه بر برگشت سرمايه سرمايه
(Turgot, ″Oeuvres″, ed. Daire, Paris, 1844, Tome I, P. 40.) 
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ئی   ديگرسخن بسته به حاصلخيزیِ طبيعی يا مصنوعی             يا به  نيروها بيشتر ياکمتر است         
کار طبيعت است، که پس ازکسر          شود. اين همانا حاصل که برای زمين فرض می است

. اين چيزی     ماند   می   باقی    نمود، اضافه تلقّی انسان کار مثابه توان به يا جبران تمام آنچه می
کار   سوم همة محصول است. هيچ        چهارم و اغلب بيش از يک            که ندرتاً کمتر از يک        

بارآورد.        مقداری در مانوفاکتور وجود نداردکه بتواند چنين بازتوليدکالنی به          مولّد هم
بازتوليد       دهد و    می   را انجام  چيز همه که است کند، انسان کاری نمی درمانوفاکتور طبيعت

رساند. بنابراين         انجام می  را به آن که باشد د همواره متناسب با نيروی عواملیضرورتاً باي
که   مقداری     تنها  نسبت به هر سرماية هم        شود نه   گذارده می       که درکشاورزی         ای   سرمايه  

آورد، بلکه        حرکت درمی      در مانوفاکتور نهاده شده باشد مقدارکار مولّد بيشتری را به                 
گيرد نيز ارزش بزرگتری به               ه مورد استفادة آن قرار می             ک  نسبت مقدارکار بارآوری       به

عبارت ديگر ثروت واقعی و درآمد                   افزايد يا به       محصول ساالنة زمين وکارکشور می             
که در مانوفاکتورگذاشته            مراتب بيش از هر سرماية برابرمقداری   کشور را به آن ساکنين

  (B – II. ch 5, P. 242, 243)"   دهد. شده باشد افزايش می

  گويد: درکتاب دوم، فصل اول میآ. اسميث 
  استوار است." سرماية"همچنين تمام ارزش بذر در معنای خاص، 

  ارزش ـ سرمايه است و در شکل "استوار" وجود دارد.بنابراين دراينجا سرمايه = 
 دهد و   وآمد دارد، هرگز تغيير صاحب نمی               ميان زمين و انبار رفت           "با اينکه بذر      

وسيلة افزايش       کند. سود فارمدار نه از راه فروش بذر، بلکه به                         نمی  گردش     لذا حقيقتاً   
   آيد."  دست می آن به

، پديدآئیِ      کنِه ، برخالف     اسميث شودکه بينی در اين مورد ازآنجا ناشی می کوته
ارزش ـ سرماية ثابت را در شکل جديد، مانند مرحلة مهمی از روند بازتوليد تلقّی                                    

که نادرست هم هست، برای اثبات تفاوتی                    آن را نمونة ديگری،           کند، بلکه فقط     نمی 
از   اسميث  که  بيندکه خود ميان سرمايةگردان و استوار قائل شده است. در تعبيری                            می 
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(سرماية     fixed capitalصورت  به ساالنه" های پرداخت "پيش های اوليه" و پرداخت "پيش
کاربردن  کرده است پيشرفتی ازلحاظ به (سرمايةگردان) circulating capitalاستوار) و 

کاربرد     ها به   کلمة سرمايه وجود دارد، که مفهوم آن مستقل از توجه ويژة فيزيوکرات                  
که "استوار" و         عقب است    ه است. آنجا گامی به        کشاورزی، تعميم يافت           آن در محيط     

  گردد. شود و حفظ می گرفته می های اساسی مثابه تفاوت "گردان"بودن به
  

II . آدام اسميث  
  
  اسميثـ نظريات عمومیِ ۱

  
  نويسد: می آ. اسميث، ۴۲درکتاب اول، فصل ششم، صفحة 

شود"   ای بهای هرکاال سرانجام در يکی از اين سه بخش حل می                       "در هر جامعه      
(دستمزد، سود، بهرة زمين) "يا در هرسة آنها باهم. و در هر جامعة پيشرفته اينها هر سه 

به اج      به  اعظ               ـدهن   تشکيل  زاءِ  ـمثا بهای قسمت  قيمت، کمابيش در  کاالها وارد           مـدة 
کند: "مزد، سود و بهرة زمين سه منبع    بيان می ۴۳يا چنانکه بعداً در صفحة  ١ شوند." می

                                                
" دچار اشتباهی نشود، شرح          کاالها      بهای قسمت اعظم     آنکه خواننده در مورد معنای جملة: "              ـ برای۱
است: مثالً درقيمت  کننده کند، روشن خود دربارة اين اصطالح بيان می آ. اسميثآنچنانکه  رين، همزي

گرفته است؛ در بهای         شود، بلکه تنها مزد و سود درآن جای     ای وارد نمی ماهی دريا هيچ بهرة مالکانه
نويسد: "دربرخی  می هازجمل مورد است. دراين فقط دستمزد وارد (Scotch pebbles) اسکاتلندی ريگ

اسکاتلندی  های نام ريگ درياکه به کنار های ملون سنگ ريزه آوریِ ازجمع فقير مردم اسکاتلند ازنواحیِ
ها قائل     چينان برای اين ريگ          که سنگ  اند. بهائی      وکاری ساخته      معروف شده است، برای خودکسب    

و نه سود هيچ جزئی از اجزاِء آنها  شوند فقط مرکّب از دستمزد آنهاست و بس، زيرا نه بهرة زمين می
 دهد." را تشکيل نمی
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  های مبادله هستند." همة درآمدها و همة ارزش
و "همة    دهندة کاالها"         را دربارة "اجزاِء تشکيل               آ. اسميث   تر اين نظريـة        ما پائين   

  گويد: تر مورد بررسی قرار خواهيم داد. باز وی می های مبادله" نزديک ارزش
بايستی درمورد         است   صادق    ای   حکم دربارة هرکاالی ويژة جداگانه                    "چون اين     

مجموعة کاالها نيز، که با هم تمامیِ محصول ساالنة زمين وکار هرکشور را تشکيل                               
بادلة اين محصول ساالنه بايد به همين سه              کند. جمع قيمت يا ارزش م       دهند، صدق می

مثابه    صورت دستمزدکارشان، يا به           کشور، يا به      گوناگون     بخش تحويل و ميان ساکنين       
گردد." (کتاب دوم، فصل                داریِ ايشان، تقسيم           سود سرماية آنها و يا مانند بهرة زمين              

  )۱۹۰دوم، صفحة 
-تک و چه "تمام       ، چه تک   سان بهای همة کاالها را          پس ازآنکه بدين آ. اسميث

قيمت يا ارزش مبادلة... محصول ساالنة زمين وکار هر يک ازکشورها" را به سه منبع                        
صورت دستمزد، سود و بهرة          دار و مالک زمين، به           کارگر مزدور، سرمايه    درآمد برای

شود عنصر چهارمی را که عبارت از عنصر سرمايه                   کند، مجبور می  مالکانه تحويل می
جلی و از بيراهه درآن جا بزند. اين عمل از راه تمايز ميان درآمد ناخالص و                است زير

  گيرد. خالص انجام می
کشور بزرگ تمام محصول ساالنة زمين                "درآمد ناخالص مجموع ساکنين يک             

گيردکه پس      شود؛ درآمد خالص، آن قسمتی را در بر می                    آنها وکارشان را شامل می          
ست مربوط به سرماية استوارشان و سپس سرماية                های نگهداری، نخ          از وضع هزينه      

آنکه به  که آنان بی ماند؛ يا عبارت از آن بخشی است گردانشان، دراختيارآنان باقی می
توانند جزِء ذخيرة مصرفیِ خويش قرار دهند، و يا آن   سرماية خود خللی واردکنند می

آنان نيز در       را برای معاش، آسايش و تفريحات خويش خرج نمايند. ثروت واقعیِ                               
شان."    آنها قرار دارد نه در رابطه با درآمدهای ناخالص                              نسبت با درآمدهای خالص           

  )۱۹۰(همانجا، صفحة 



           ۵۲۹کارل مارکس    

  

 

  شويم: دراين باره متذکّر می
سازد نه بازتوليد         در اينجا فقط صريحاً بازتوليد ساده را مطرح می                   آ. اسميث   ـ  ۱

گويدکه برای نگاهداشت        سخن میتنها ازمخارجی  گسترده يا انباشت را. وی مقياس به
(Maintaining)                  سرماية وارد درعمل الزم است. درآمد "خالص" برابر با آن بخشی از

 مايه"      ـ      "مصرف     در      تواند    می      که    است   دار    سرمايه   تک    از آن    يا ساالنة جامعه  محصول 
بخراشد   را     ـ مايـه نبايد سرمايـة وارد در عمـل                  ين مصرف   حجم ا    ولی    شود،    وارد    

(encroach upon capital)                 بنابراين يک جزِء ارزشیِ محصول انفرادی مانند محصول .
بهرة مالکانه، بلکه مبدل به سرمايه  شود و نه در سود يا دستمزد حلّ می اجتماعی، نه در

  گردد. می
گذاری ميان درآمد بزرگ و          بازی، يعنی تفاوت کلمه يک وسيلة بهآ. اسميث ـ  ۲

دار    سرمايه    کند.   می   فرار   خويش خاصّ تئوریِ ازدست خالص، خام ودرآمد آمددر سره،
ای   جای سرمايه     شود، به    که ملّت خوانده می را آنچه دار يا منفرد مانند تمام طبقة سرمايه

آن ــ ارزشی       ارزش     آوردکه می دست به کاالئی ـ محصول است شده مصرف درتوليد که 
م                 همين  خود  متناسب  ِء  ا اجز در  نمايش    که  ش ـ               حصول  ارز زسوئی  ا است ــ  پذير 

دهدکه ازلحاظ لفظی          کند ولذا درآمدی را تشکيل می              کاررفته را جبران می سرماية به
، ) ١( يعنی بازآمدن است)         Revenirاسم مفعول از فعل  Revenuنيز بازآمدی است (زيرا 

. ازسوی    که اين درآمد ـ سرمايه يا بازيافت سرمايه است                    ولی بايد نيک توجه داشت          
کشور، خواه         که "ميان ساکنين مختلف         دهد   داری را تشکيل می          ديگر عناصر ارزش        

گردد."      شان، تقسيم می     مثابه دستمزد و خواه مانند سود سرمايـة آنهـا يا بهـرة مالکانه      به
                                                

- معنای درآمدگرفته شده و همان که در زبان انگليسی نيز به است Revenuکلمة فرانسوی   ) اشاره به۱(
خواهد نشان دهدکه        بازآمدن، مشتق است. مصنّف می يعنی  Revenirآمده از مصدر  که در متن  طور

شود هم معناً و  آن داده می که عنوان درآمد به کاررفته هنگامی هم سرماية به کنندة ارزش ـ جزِء جبران
 کار رفته است. معنای بازگشت سرمايه به هم لفظاً به
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شود. پس ارزش        که در زندگیِ جاری از درآمد فهميده می                     ـ اين همان چيزی است       
هرجهت    دار باشد و خواه برای همة کشور، به                   سرمايه   تک  تمام محصول، خواه برای            

است، ولی ازسوئی درآمد ـ سرمايه قرار دارد و ازسوی ديگر        کسی موجِد درآمد برای
کاال به عناصر      که ضمن تحليل ارزش        که ازآن متفاوتند. بنابراين آنچه                  "درآمد"هائی         

عقب يعنی با استفاده از        يلة يک در   وس  کنارگذاشته شده بود اينک به           اش   دهنده   تشکيل
از    عواملی     آن قبيل    فقطدوباره وارد شده است. ولی "Revenue "کلمة  دوگانگیِ معنای

توانند "بازيافت" شوندکه قبالً درآن وجود داشته باشند. چنانچه                              ارزش محصول می        
 ای قبالً    صورت لزوماً بايد سرمايه          مثابه درآمد دريافت شود درآن                 قرار باشد سرمايه به       

  خرج شده باشد.
  گويد: بعداً می آ. اسميث

آن باشدکه برای جبران            از   ترين نرخ عادیِ سود بايد همواره اندکی بيش                     "پائين   
کاررفته در معرض آن           که هر سرماية به      های اجتماعی، خطری         خسارت در برابر زيان            

  است." خالص نفع که نمايانگرِ سود سره يا است است. تنها همين فزونی دارد، الزم قرار
  های الزم اطالق نمايد؟] گذاری که عنوان سود را به سرمايه [کدام سرمايه است

گيرد، بلکه      نمی   بر  را در خوانند غالباً تنها اين فزونی که سود ناخالص می را "آنچه
گردد."      کنارگذاشته شده شامل می        العاده   های فوق قبيل زيان را نيزکه برای اين جزئی آن

  )۷۲فصل نُهم، صفحة  (کتاب اول،
مثابه    که به   ارزش     ولی اين سخن معنای ديگری جز اين نداردکه قسمتی از اضافه                     

ای برای توليد درآيد.             صورت بيمه ـ مايه است لزوماً به شده تلقّی  سود ناخالص جزئی از
 آورد و در اين معنا مستقيماً سرمايه               وجود می     کار به    اين بيمه ـ مايه را جزئی از اضافه              

نمايد. اما       ای را که برای بازتوليد تخصيص يافته ايجاد می                     آن مايه     ، يعنی  کند  توليد می
گيرد   که برای "نگاهداری" سرماية استوار وغيره انجام می                          هائی   آنچه مربوط به هزينه        

 سرمايـة استوار       ساختن  جانشين    که    کنيد) گوئيم       فوق رجوع        قول مذکور در         نقل  (به   
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گذاریِ جديدی نيست،           وجه سرمايه     هيچ  سرماية استوار تازه به           وسيلة  شده به  مصرف  
فقط تجديد       به           بلکه  ية کهنه  ش ـ سرما رز و بس. ولی در مورد                  ا نوين است  شکل 

های نگاهداری        را هم درعداد هزينه            آن   آ. اسميث   که   سرماية استوار، چيزی        تعميرات    
ريخته   ی سرماية پيش    که هزينة اين تعميرات جزِء بها              آورد، بايدگفت          حساب می    به 

آنکه مجبور شود اين مخارج را يکجا بريزد، آن                     جای   داری به     است. حاال اگر سرمايه   
شود بپردازد و         اَثنای عملکرد سرمايه پيدا می             که در    تدريج برحسب احتياجاتی           را به   

وجه تغييری در       هيچ  گذاری نمايد، به         جيب زده است سرمايه     که قبالً به بتواند از سودی
گيرد فقط     که از اينجا سرچشمه می         ئی  آيد. عنصر ارزشی         وجود نمی     اين سود به     منبع 
کار تحويل      مايه نيز مانند بيمه ـ مايه، اضافه  کارگر، برای تعميرـ که دهندة آن است نشان

  داده است.
سرايدکه از درآمد خالص، يعنی از                   برای ما اين قصّه را می             آ. اسميث   اينک   

بايد تمام سرماية استوار را خارج ساخت و همچنين تمام                     معنای خاصّ آن،        درآمد به     
آن جزئی از سرمايةگَردان را نيز برای نگاهداری و تعمير سرماية استوار و نوساختن                                     

ئی   که در شکل طبيعی     ای   آن الزم است بايدکنارگذاشت، يعنی درواقع تمام سرمايه                          
  گردد.   قرار نداردکه برای مصرف ـ مايه تخصيص يافته است محذوف می

سرماية استوار لزوماً بايد از درآمد                     یِ ار  که مجموع هزينة نگاهد         است  "بديهی    
افزارهای       صنعت  ها و   ماشين   آن  وسيلة که بايد به خامی مواد نه گردد. جامعه بيرون خالص

 ساختن اين مواد      که برای مبدل        کاری    مفيد درحال عمل نگاهداشته شوند و محصول               

توانند جزئی از اين درآمد را تشکيل                  يک نمی م است، هيچصورت مطلوب الز خام به
سان   که بدين    تواند جزئی ازاين درآمد باشد، زيراکارگرانی       کار می اين دهند. البته بهای

توانند تمام ارزش دستمزد خود را  مستقيماً صرف ذخيرة مصرفیِ         اند می استخدام شده
کار   که در ازاِء اين           [يعنی دستمزدی      کار، هم قيمت      خويش نمايند. ولی در انواع ديگر

کار مزبور تجسم يافته است] در اين ذخيرة                   پرداخته شده]، و هم محصول [که درآن                  
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کارگران و محصول در ذخيرة افراد             گردند؛ قيمت در ذخيرة مصرفیِ مصرفی وارد می
ان  کارگر    وسيلةکارِ اين      آسايش وتفريحاتشان به  معاش، گرددکه سطح می ديگری وارد

  )۱۹۱و ۱۹۰کند." (کتاب دوم، فصل دوم، صفحات  ترقّی می
که در توليد وسايل     کارگرانی با يک تشخيص بسيار مهم ميان آ. اسميثدر اينجا 

کنند وآنهاکه به توليد مستقيم وسايل مصرفی اشتغال دارند، برخورد پيدا          توليدکار می
جمع دستمزدها      رابر با حاصل    کاالی دستة اول شامل جزئی ب    محصول ـکند. ارزش  می

کارگذاشته شده است.     که برای خريد نيروی يعنی برابر با ارزش جزئی از سرمايه است
توليد   کارگران       که اين    توليدی    صورت قسمت معلومی از وسايل            اين جزِء ارزشی به         

 اند برای     کرده    عنوان دستمزد خود دريافت            که آنها به    اند جسماً وجود دارد. پولی کرده
بارآورده است نه برای خودشان و                  که کار آنان به        آنها درآمد است، ولی محصوالتی      

خود عنصری     خودیِ    بنابراين محصوالت مزبور به           پذير نيست.      نه برای ديگران مصرف 
مايةاجتماعی        ـ  مصرف    تحويل    دهندکه برای   نمی ازآن بخش محصول ساالنه را تشکيل

در   آ. اسميث   کند.    درآن تحقّق پيدا می         تخصيص يافته است و "درآمد خالص" تنها                 
کند بياَفزايدکه آنچه درمورد دستمزدها صادق است عيناً برای آن                            می   اينجا فراموش      
داران      ارزش، درآمد (دست اول) سرمايه                     مثابه اضافه     توليدکه به     وسايل    عنصر ارزشی    

کند. اين      دهد، نيز صدق می       صنعتی را تحت مقوالت سود و بهرة مالکانه تشکيل می                
ازآنکه       پذير نيستند. تنها پس       توليد وجود دارندکه مصرف     عناصر ارزشی نيز در وسايل

کارگران       تناسب قيمت خود مقداری از وسايل مصرف را که                    توانند به     نقد شدند می   
مصرف ـ ماية انفرادیِ صاحبانشان منتقل                 کنند و به    اند برداشت       نوع دوم توليدکرده            

ديدکه جزِء ارزشیِ           بايستی بهتر می     می  آ. اسميث   بت همين غفلت   مناس  نمايند. ولی به      
که در    توليدی است     شود و برابر با ارزش وسايل                که ساالنه توليد می        توليدی    وسايل   

توليد    وسيلة آنها وسايل      که به   توليدی   است ـ وسايل رفته کار درون اين محيط توليدی به
 کار بهکه اينجا  سرماية ثابتیبرابر با ارزش شود ـ و بنابراين يک جزِء ارزشی  ساخته می
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که موجِد درآمد           آيد    شمار  ئی به   عداد عناصر ارزشی          تواند در      است، مطلقاً نمی      رفته  
که درآن هستی دارد،             ئی است   تنها ازحيث شکل طبيعی      هستند و اين برکنارماندن نه            

  ایِ آن است. بلکه مربوط به اجرای وظيفة سرمايه
کنند ــ   می   توليد    مصرفی   وسايل  مستقيماً آنهاکه کارگران ــ يعنی مدو درمورد دستة

کار، هم      گويدکه در اين نوع           کامالً دقيق هستند. وی ازجمله می                آ. اسميث   تعاريف    
  ؛ (go to)شوند  مصرف ـ ماية بالواسطه وارد میکار و هم محصول در  قيمت

ذخيرة مصرفیِ       ت) در    مثابه دستمزدگرفته شده اس          به که   آن پولی     "قيمت (يعنی    
، که سطح معاش،        (that of other peopel)کارگر و محصول در ذخيرة مردم ديگری               

  رود." کارگران باال می وسيلة کار اين آسايش و تفريحشان به
او پرداخت        دستمزدش به     بابت که پولی کارش، از "قيمت" تواند از نمی کارگر ولی

رساند.    سامان می    که وی اين پول را به           ی است وسايل مصرف    کند. با خريد     شده، زيست
کاالهائی باشندکه خود او توليدکرده                 ممکن است اين وسايل قسماً مرکّب از آن نوع        

کاالئی باشدکه فقط در         است. ازسوی ديگر ممکن است محصول ويژة او ازآن قسم                       
  شود.  کشان ازکار وارد می مصرف بهره

ة استوار را از "درآمد خالص" يک                   سرماي  چنين دربست      آ. اسميث   ازآنکه      پس 
  گيرد: سان می کند، دنبالة مطلب را بدين کشور حذف می

های نگاهداریِ سرماية استوار ضرورتاً از درآمد                         سان تمام هزينه      "با اينکه بدين      
است، مخارج حفظ سرمايةگَردان چنين وضعی را ندارد. از اجزاِء   خالص جامعه بيرون

شود: پول، وسايل زندگی، مواد خام و                   ر ازآن ترکيب می       که سرماية اخي     ای چهارگانه
کشيده   گفته شد، سه تای آخری مرتّباً از درون آن بيرون                       محصوالت آماده، چنانکه           

که برای مصرف مستقيم         ای   شوند تا خواه به سرماية استوار جامعه و خواه به ذخيره            می
پذيرکه برای حفظ          ای از اقالم مصرف           گردند. آن حصّه         تخصيص يافته است منتقل     

که   ای   گيرد (در ذخيره       رود همواره در دومی جای می کار نمی اولی (سرماية استوار) به
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را تشکيل      جامعه    خالص    درآمد    از برای مصرف مستقيم اختصاص يافته است) و بخشی
را در هيچ        جامعه خالص دهد. بنابراين نگاهداریِ اين سه جزء سرمايةگَردان درآمد می

که برای حفظ سرماية استوار          قسمتی کاهد مگرآن ازمحصول ساالنه نمی ديگری بخش
  )  ۱۹۲و ۱۹۱ضرور است." (کتاب دوم، فصل دوم، صفحات 

که برای     جزئی از سرمايةگَردان           گفته شود آن        که  غير از همانگوئی نيست        اين به   
در بخشی    شود ولذا      مصرف وارد می       رود درتوليد وسايل کار نمی توليد به وسايلتوليد 

اند.    يافته    تخصيص   جامعه    ـ ماية    مصرف    تشکيل برای گيردکه ساالنه جای می ازمحصول
  آيد مهم است: آنچه پس ازآن می ولی

"دراين رابطه سرمايةگَردان يک جامعه از سرمايةگَردان يک فرد متفاوت است.           
اند   تو   وکمال خارج از درآمد خالص اوست و هرگز نمی                      سرمايةگَردان يک فرد تمام  

درآمد مزبور ممکن است منحصراً فقط مرکّب                جزئی از اين درآمد را تشکيل دهد.                  
ای   گرچه سرمايةگَردان هر فرد جزئی از سرمايةگَردان جامعه                          از سود وی باشد. ولی          

شودکه سرماية مزبور        وجه لزوماً چنين نتيجه نمی  هيچ آن تعلّق دارد، ازآن به که به است
 را تشکيل دهد.     آنجزئی ازتواند  نمی است و ن رانده شدهاز درآمد خالص جامعه بيرو

توانند بابت       که در دکّان عطّاری وجود دارند مطلقاً نمی     کاالئی است همة  اينکه مسلّم با
آيند     حساب   که برای مصرف مستقيم شخصیِ وی اختصاص يافته است به                   ای   ذخيره   

که    ديگری تعلّق داشته باشند       ـ ماية افراد         مصرف   توانند به     کاالهای مزبور می          معذلک  
انضمام سود جبران        کاالهايش را به        وسيلة درآمد حاصل از منابع ديگر منظّماً ارزش               به

آنکه از اين عمل خواه در سرماية عطّار و خواه در سرماية آنان کاهش                                   کند، بی    می 
  وجودآيد." (همانجا)   به

  شويم: پس ما دراينجا از مطالب زيرين آگاه می
که برای بازتوليد سرماية استوار         همة سرماية استوار ونيز سرمايةگَردانی ـ همانند۱

حفظ آن الزم است، سرمايةگَردان هر تک   و  کند) کاربرد آن را فراموش میاسميث( 
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تواند از      که فقط می    دار نيز تماماً خارج از درآمد خالص اوست ـ درآمدی                              سرمايه  
اش   سرمايه    که جبران     کاالی وی       محصول ـ از جزئی گردد. بنابراين تشکيل وی سودهای

  دهند حل شود. که درآمد او را تشکيل می ئی تواند در عناصر ارزشی کند نمی را می
را تشکيل    سرمايةگَردان جامعه          دار، جزئی از           سرمايه  سرمايةگَردان هر تک          ـ ۲

  سرماية استوار است.که مربوط به  دهد، کامالً مانند آنچه می
گَردان فردی         های   جمع سرمايه    امعه با اينکه فقط از حاصل         ـ سرمايةگَردان ج        ۳

دار خصلت متفاوتی          سرمايه  شود معذلک نسبت به سرمايةگَردان هر تک                تشکيل می  
دار    سرمايه  تواند در ترکيب درآمد تک               سرماية گَردان اخير هيچگاه نمی            دارد. اين         

ايل مصرفی است)     وس سرماية اولی (آنکه عبارت از               ای از      عکس حصّه   وارد شود. به       
قبالً گفته    که   سان  را تشکيل دهد، يا بدان           جامعه   تواند بالفاصله جزئی از درآمد                  می 

را  جامعه    که اين حصّه جزئی از محصول ساالنة درآمد خالص است، حتماً الزم نيست
نامد عبارت از         سرمايةگَردان می        در اينجا      آ. اسميث   کاهش دهد. درحقيقت آنچه             

داران توليدکنندة وسايل مصرفی                 سرمايه  که ساليانه توليد و         تکاالئی اس      محصول ـ  
کاالی ساالنة آنها عبارت از اقالم                   ريزند. تمام اين محصول ـ            ساله به دوران می          همه 

دهدکه درآن درآمدهای خالص جامعه                    ای را تشکيل می       پذير است ولذا مايه         مصرف  
آنکه دکّان عطّاری         جای   شوند. به    رسند يا خرج می      سامان می    انضمام دستمزدها) به         (به  

نبارهای                های   بايست توده       می  آ. اسميث   عنوان نمونه بياورد،              را به    کاالئی را که در ا
  داران صنعتی خوابيده است انتخاب نموده باشد. سرمايه

آنهاکه بدواً در         اند، چه     که بر او تسلّط يافته      هائی از مجموع انديشه آ. اسميثاگر 
کنونی،    که در بررسیِ       را آنهائی چه است و خوانده سرماية استواروليد، بازت مطالعة جريان

  آورد: دست می ساخت آنگاه نتايج زيرين را به بستی می نامد، جمع سرمايةگَردان می
.I                    لی      محصول ساالنة اجتماعی مرکّب از دو بخش استتوليد و    وسايل  که او

 ساخت. دو را بايد جداگانه مطرح ينيک از ا هر گيرد. می معيشت را دربر دومی وسايل
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.II  جزئی ارزش نَحوِ   است خود به     توليد که مرکّب از وسايل محصول ساالنه از تام
که   توليدی است     شود: يک جزِء ارزشی فقط عبارت از ارزش وسايل                       ذيل منقسم می    

ط در  که فق   ای است    است ولذا ارزش ـ سرمايه         کار رفته  توليد به در ساختن اين وسايل 
که      ای است    ای دوباره پديدار شده است. حصّة دوم برابر با ارزش سرمايه                               شکل تازه   

که   جمع دستمزدهائی است       کارگذاشته شده است يا مساوی با حاصل              در ازاِء نيروی          
اند. سرانجام يک جـزِء ارزشیِ سوم منبع                   داران اين محيط توليدی پرداخته                   سرمايه  

های زمين نيز درآن           که بهره     دهد   ين رشته را تشکيل می       های صاحبان صنايـع ا       سود 
  مستتر است.

جزِء تجديديافتة سرماية استوار درمجموع                 آ. اسميث   نخستين جزء ــ بنا به قول        
اند ــ "مسلّماً خارج از درآمد خالص                  کار رفته   در اين بخش اول به که هائی سرمايه تک

لص را تشکيل دهد"، خواه درآمد                  ای از درآمد خا           تواند حصّه     است و هيچگاه نمی     
مثابه    دار باشد و خواه مربوط به جامعه. جزِء مزبور همواره به                              سرمايه   مربوط به تک     

رود. از اين بابت "سرماية                 کار نمی    کند و هرگز همچون درآمد به              سرمايه عمل می    
گر دار هيچگونه تفاوتی با سرماية استوار جامعه ندارد. ولی دي                            سرمايه   استوار" هر تک  

توليد هستند ــ ولذا آن اجزاء       صورت وسايل که به اجزاِء ارزشی محصول ساالنة جامعه
باشند ــ   پذير اين تودة کلّ وسايل توليد می                های تقسيم    صورت حصّه    که به   ئی  ارزشی   

که در اين توليد شرکت دارند درآمدهائی                       حال برای همة عواملی            مسلّماً و درعين     
با            ها برای سرمايه        کارگران، سودها و بهره             ای  دهند، مزدها بر         تشکيل می   داران. ولی 

داران      سرمايه   جمع محصوالت تک      غير از حاصل     وجودآنکه محصول ساالنة جامعه به             
جامعه درآمدی        الذکر برای       نيست، معذلک اجزاء فوق کننده درآن چيزديگری شرکت

لب برحسب ماهيت     روند. اينها اغ          شمار می   دهند، بلکه سرماية جامعه به           تشکيل نمی  
يابند بنا     که امکان می      نمايند، و حتّا آنگاه          توليد عمل   مثابه وسايل توانند به خود فقط می

  وسايل    عنوان مادة خام و   افتند، تازه به کار مثابه وسيلة مصرف به به اقتضای ضرورات به
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ولذا   عنوان ــ     اند. وسايل مزبور تحت اين   گمارده شده کمکی درخدمت توليد جديدی
-کار   دست توليدکنندگان، بلکه در دست به            کنند ولی نه در مثابه سرمايه ــ عمل می به

  برندگانشان، يعنی:
.III  م داران بخش دست سرمايه درمصرف   توليدکنندگان بالواسطة وسايل         که دو

مصرف     ای هستندکه درتوليد وسايل            هستند. برای اينان وسايل مزبور جانشين سرمايه                   
کار نشده است و مرکّب          که مبدل به نيروی        ته است (درآن قسمتی از سرمايه           کار رف    به

کاررفته، که        از مجموع دستمزدکارگران شاغل در بخش دوم نيست). اين سرماية به                            
داران توليدکنندة اين وسايل قرار دارد،      مصرف در دست سرمايه شکل وسايل اکنون به

که در درون         دهد   تشکيل می  ای را      رف ـ مايه   مص نفساً ــ ولذا ازنقطة نظر اجتماعی ــ             

  رسانند. سامان می داران وکارگران بخش اول، درآمدهای خود را به آن سرمايه
  

کرده بود برای حلّ تمام مسئله                تحليل خود را تا اين حد تعقيب            آ. اسميث   اگر   
اين    اين جهش نزديک شده بود، زيرا توجهش به                  نقصان اندکی باقی مانده بود. وی به 

هاکه ازآنها     کاالـ سرمايه نکته جلب شده بودکه جزِء ارزشیِ مشخّصی از يکی از انواع
کارگران و تک         توليد)، درعين اينکه برای   شود (وسايل محصول تام جامعه ترکيب می

که به توليد آن اشتغال دارند درآمدآور است، خود هيچ جزئی از درآمد          داران سرمايه
مصرف)    که يک جزِء ارزشی نوع ديگر (وسايل        هد. درصورتید جامعه را تشکيل نمی

کارند، ارزش ـ    که دراين محيط دست به دارانی سرمايه برای هرکدام ازصاحبانش يعنی
دهـد، ولی با اين وجود خود فقط قسمتی از درآمـد اجتماعی را                              سرمايه تشکيل می    

  گيرد. در بر می
  آيد: دست می ين بهاکنون نتايج زير گفته هم ولی از مطالب پيش

انفرادی است  های  سرمايهجمع  حاصلسرماية اجتماعی فقط برابر با  اوالًـ با اينکه
 محصول ـ  جمع   حاصل با  کاالی ساليانه (ياکاالـ سرمايه)ی جامعه مساوی  ـ  ولذا محصول

عناصر ترکيبیِ     کاال به  ـ   ارزش هاست؛ و بنابراين اگرچه تجزية  سرمايه تککاالهای اين 
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ـ سرماية انفرادی صادق است، ضرورتاً بايستی درمورد تمام                     که درمورد هرکاال ،خود
کند، معذلک شکل بروز و تجلّیِ           جامعه نيز صادق باشد وسرانجام واقعاً هم صدق می 

  متفاوت است. آنها درمجموع روند بازتوليد اجتماعی 
ارزش      متغير) واضافه       ماية  سردستمزد (  تنها توليد ثانياًـ حتّا درعرصة بازتوليد ساده،

گيرد. اگرچه         سرماية ثابت نوين انجام می           دهد، بلکه توليد مستقيم ارزش ـ              رخ نمی   
سرماية   اَثنای يکی ازآنها کارگر               شودکه در     روزانة کار فقط از دو بخش تشکيل می                

و نمايد    کارش توليد می       کند و درواقع معادلی در ازاِء خريد نيروی                  متغير را جبران می
کار   طور مشخص    کند (سود، بهره، وغيره). ـ به               ارزش را توليد می   در بخش دوم اضافه

اضافه     دستمزد و    آن به   ارزش شود ــ و توليد صرف می بازتوليد وسايل که برای ای روزانه
رسدکه جانشين سرماية        سامان می    توليد جديدی به      گردد ــ در وسايل ارزش تجزيه می  

    )١(گردند. رتوليد وسايل مصرف میکاررفته د ثابت به
گفته قسمت اعظم آن حلّ         های اساسی ــ که تاکنون با توضيحات پيش       دشواری

همين   کنند. به    بررسیِ انباشت، بلکه درمطالعة بازتوليد ساده بروز می   است ــ نه در شده
که  (تابلوی اقتصادی)، هرگاه کنِهاو  از کتاب دوم) و هم پيش( آ. اسميثکه هم  جهت

وسيلة دوران بوده است،            بحث بر سر حرکت محصول ساالنة جامعه و بازتوليد آن به                   
  اند. بازتوليد ساده را مبدأ بحث خويش قرار داده

                                                
که هر يک از دو بخش توليد اجتماعی در روند  شويم: نقشی ) برای جلب توجه خواننده متذکّر می۱(

تفصيل مطرح شده است. اين يکی        آيندة همين بخش بهکنند در فصل  کلّیِ بازتوليد و درآمد ايفا می
وسيلة کارل مارکس داده            که حلّ آن به      ترين مسائل اقتصادی است          حال پيچيده از مهمترين و درعين

دهند يکی از اصول رهنمون        های دقيق آن که شمای (نمودار) معروف او را تشکيل می شده و فرمول
اشتباهات اساسیِ  توان به که می است بر پاية همين تئوریِ مارکسروند.  شمار می اقتصاد سوسياليستی به
های جديد اقتصاددانان             سازی   کشور و تئوری       داری دربارة محاسبة درآمد ملّیِ                 اقتصادکنونیِ سرمايه       

 بورژوائی دراين مورد پِی برد.
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  اسميث وسيلة  به  m + vتجزية ارزش مبادله به ـ ۲

  

هر    (Exchangeable value)  مبادلة     ارزش      يا ، بهااسميث  آ.جزميت (دگم)   بر بنا
که مجتمعاً توليد ساالنة جامعه را تشکيل              کاالهائی     ئی جداگانه ــ ولذا بهای تمام             کاال  
گيرد ) ــ مرکّب از        داری را مفروض می           جا توليد سرمايه      درستی همه    دهند (وی به       می 
:   (resolves itself into)  گردد می تحويل سه آن يا به است (Component parts)عنصر سه

،   m + vکاال =    ـ  ارزش    رسيدکه  نتيجه اين توان به ولذا ازآنجا میبهره،  سود و دستمزد،
ارزش است. درحقيقت اين     اضافهعالوة  ريخته بهپيشسرماية متغير يعنی برابر با ارزش 

خوانيم بااجازة صريح           می     mيک واحد مشترک را که ما           عمل تحويل سود و بهره به  
 دهد. در اين عمل          قول پائين آن را نشان می     لايم، چنانکه نق انجام داده آ. اسميثخود

ويژه از همة انحرافات ظاهری يا واقعی از اين دگم، که                              ما بدواً ازکلّية نقاط فرعی به          
مجسم     m + vصورت     که مـا به     دانـد    ـ کاال را منحصراً مرکّب از عواملی می                  ارزش 

  ايم. ايم، چشم پوشيده ساخته
  :  گويد در مانوفاکتور وی می

شود... به دو قسمت،که ازآن                افزايند تجزيه می        کارگران به مواد می            که  "ارزشی    
ای   پردازد و ديگری سودکارگماران آنها را از بابت تمام سرمايه                               يکی دستمزد را می      

) ـ "با  ۴۱و ۴۰، صفحات  ۶(کتاب اول، فصل اند"  ريزکرده که در ازاِء مواد و مزد پيش 
کار پيشکی     (کارگر مانوفاکتور) مزد خويش را از صاحب                        مانوفاکتوريست       اينکه   

دارد، زيرا قاعدتاً              ستاند معذلک درحقيقت اين پرداخت خرجی برای وی برنمی                        می 
آن انجام      کارش روی       که  ارزش اين مزد همراه با يک سود، در ارزش افزودة چيزی                               

  )۲۲۱". (کتاب دوم، فصل سوم، ص(reserved)يافته تثبيت شده است 
کار مولّد... پس از           که صرف شده است  "برای تصدیِ (stock)قسمتی از سرمايه 
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(کارگران) درآمدی             آنان برای داد... انجام را ای وظيفة سرمايه (کارگمار) وی برای آنکه
  )۲۲۳دهد." (کتاب سوم، فصل سوم، صفحة  تشکيل می

  گويد: که نقل شده صريحاً می در همين فصلی آ. اسميث
دو بخش تقسيم      به  (naturaly) کشور... طبعاً ساالنة زمين وکار يک محصول"تمام 

آن تخصيص داده شده          شود. يکی ازآنهاکه غالباً بزرگتر است در مرحلة اول به                          می 
ای را     که جانشين سرمايه شود و وسايل معيشت، مواد خام و محصوالت ساخته                        است 

که   بخش ديگـر ويژة آن است            ای برداشت شده است تجديد نمايد؛               که از سرمايه      
اش، خواه       مثابه سود سرمايه      وجودآورد، خواه برای صاحب اين سرمايه، به    درآمدی به

  )۲۲۲مثابه بهرة مالکيت زمينش." (ص کسی ديگر، به برای
که برای     ايم فقط يک حصّه از سرمايه است           شنيده  آ. اسميث  چنانچه سابقاً نيز از 

که برای خريدکار بارآور ريخته                  ای است    از حصّه   آورد وآن عبارت     کسی درآمد می
کارگمار و برای وی           شده است. اين قسمت از سرمايه ـ سرماية متغير ـ بدواً در دست                    

تشکيل    مولّد "درآمدی          خودکارگر   سپس برای دهد و "وظيفة يک سرمايه" را انجام می
کند و با     کار می    نيروی   دار قسمتی از ارزش ـ سرماية خود را مبدل به               دهد". سرمايه می
تنها   که نه   است  تبدل   وسيلة اين    آورد. فقط به      صورت سرماية متغير درمی را به آن عمل اين

کند.   مثابه سرماية صنعتی عمل می        اش به    اين قسمت از سرمايه، بلکه مجموع سرمايه               
  روی  آورد. ني       دست می   آن را به شکل دستمزد ارزش کار ــ به کارگر ــ فروشندة نيروی

آن وی     که از فروش       کارگر فقط عبارت ازکاالی فروشی است،کاالئی                     کار در دست   
کار فقط در دست        دهد. اما نيروی        می درآمد اورا تشکيل منبع کند ولذا تنها زندگی می

طور ظاهری است    کند وحتّا به صورت سرماية متغير عمل می دار، به خريدارش، سرمايه
کارگر      وسيلة  آن قبالً به     نمايد، زيرا ارزش       ريز می دار پيش هکه بهای خريد را نيز سرماي 

  وی تحويل شده است. به
محصول درمانوفاکتور        دهدکه ارزش می ما نشان سان به بدين آ.اسميثازآنکه  پس
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  =m + v          است (که درآنm           که درکشاورزی          گويد   مـا می   = سود سرمايه است)، به
که   ای است    ه برابر با مصرف خود آنها و سرمايه             ک کارگران عالوه بر "بازتوليد ارزشی

دار، از سرماية           اضافة سود سرمايه      کرده است يعنی (سرماية متغير) به             آنها را استخدام       
روند و منظّماً به بازتوليد بهرة مالک زمين نيز                      فارمدار و تمام سودش نيز فراتر می                  

  )۲۴۳" (کتاب دوم، فصل پنجم، صفحة پردازند. می
تفاوت   ما کامالً بی دست مالک زمين برسد برای مسئلة مورد بررسیِ هره بهاينکه ب

دردست فارمدار،         بايستی برود ضرورتاً می دست مالک بهرة مزبور به ازآنکه پيش است.
کسی   ازآنکه برای        دار صنعتی، قرار داشته باشد. بهرة مزبور پيش  يعنی در دست سرمايه

ِء ترکيبیِ ارزش محصول را تشکيل داده باشد.                   درآمد شود ناگزير بايد يکی از اجزا                 
کارگر مولّد       که  ارزشی     غير از اجزاِء اضافه          نيز به   آ. اسميث   بنابراين بهره مانند سود نزد        

کند چيز    پيوسته همراه با دستمزد خويش، يعنی با ارزش سرماية متغير، بازتوليد می                             
سان  هستند و بدين        mرزش   ا   ديگری نيست. پس بهره و سود عبارت از اجزاِء اضافه                      

  گردد. تحويل می  m + vبهای همة کاالها به  آ. اسميثکه نزد  است
کاالی ساالنه نيز) به دستمزد          ـ   که بهای همة کاالها (ولذا بهای محصول    اين دگم

که   اسميث  شود، حتّا در قسمتی از آثار             اضافة بهرة مالکانه تجزيه می            اضافة سود به     به 
گيردکه ارزش         خود می    آورد، شکلی به        گاه سردرمی      به  دارد وگاه         گرائی    جنبة باطن   

ای   = ارزش ـ سرمايه         m + vکاالی ساالنة جامعه نيز =          ـ   هرکاال ولذا ارزش محصول             
شود  وسيلة کارگر بازتوليد می          کارگذاشته شده و همواره به نيروی گرددکه در ازاِء می
  افزايند. کار خويش برآن می وسيلة  کارگران به که ارزشی  انضمام اضافه به

 حال  ديد ـ درعين       خواهيم تر ـ چنانکه پائيناسميث  آ.گيری فرجامی نزد  نتيجه اين
کاالست. ولی اين امر          ـ   کنندة ارزش منبع تحليل يک سوية وی درمورد عناصر ترکيب

برای طبقات مختلفة اشخاص وارد در عمل توليد، منابع                       حال   درعين   که عناصر مزبور  
وجه با تشخيص اهميت هر يک از اين عناصر و حد   هيچ گون از درآمد هستند، بهگونا 
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  آنها ارتباطی ندارد. مبلغ ارزشیِ
  گويد:   می آ. اسميثکه  هنگامی

-کلّية ارزش      "دستمزد، سود و بهرة زمين سه منبع اصلیِ همة درآمدها و همچنين      

از                              ز    های مبادله هستند. هر درآمد ديگـری درآخرين تحليل  آنهـا منشعب      يکی ا
)، آنگاه دراينجا انواع اشتباهات در هم                     ۴۳(کتاب اول، فصل ششم، صفحة     شود."  می

  شود. انباشته می
  که مستقيماً در امر بازتوليد شرکت ندارند، چه                    ـ همة کسانی از اعضاِء جامعه           ۱

خويش    مصرفیِ   توانند نخست سهم خود ــ ولذا وسايل   بيکار، نمی باشند وچه کار داشته
از دست طبقاتی بستانند    کاالی ساالنه برداشت نمايند مگرآنکه آن را ـ  محصولرا ــ از

داران صنعتی و       کارگران مولّد، سرمايه            رسد ـ يعنی   آنها می    که محصول دست اول به         
متفرع از       (materialiter)آنان از لحاظ مادی            مالکان زمين. از اين ديدگاه درآمدهای            

ر مولّد)، سود و بهرة زمين است ولذا در برابر اين درآمدهای اصلی                                دستمزد (کارگ      
مندان از درآمدهائی،که      کنند. ولی ازسوی ديگر بهره مانند درآمدهای فرعی جِلوِه می

خويش،    وظايف اجتماعیِ        مناسبت  شوند، عوايد مزبوررا به  می تلقّی ديدگاه، فرعی ازاين
دارند و بنابراين           باز، مزدور وغيره، دريافت می                 مثابه شاه، آخوند، استاد، فاحشه، سر    به

  توانند وظايف خويش را همچون سرچشمة اصلیِ درآمدهای خود بنگرند. می
رسد. پس از      به سرحدّ کمال می      آ. اسميث   وارِ     گوئیِ ديوانه       ـ و در اينجا درهم        ۲

زبور  راکه عناصر م کاال و مجموع ارزشی آنکه وی ازآنجا آغاز نمودکه عناصر ارزشیِ
دهد چگونه اين   درستی تعيين نمايد وسپس نشان سازند به در درون محصول مجسم می

سان  بدين    وی    ازآنکه     پس   ) ١( دهند.    می  تشکيل را مختلفة درآمد منابع کننده عناصرترکيب
                                                

رسد  نظر می به آورم، اگرچه نوشته ثبت است می کلمه آنچنانکه در دست ) من اين جمله را کلمه به۱(
آيد متضاد     دنبال می     کنونیِ خود با آنچه سابقاً گفته شده وآنچه فوراً به                    که جملة مزبور در ترکيب          

 شود. ف. ا. ، حل میآ. اسميث: سرمايه و درآمد نزد ۴تر ضمن شمارة  است. اين تضاد ظاهری پائين
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درآمدها را از ارزش متفرع ساخت جهت معکوس اختيار نمود ــ اين برای وی نظرية        
 (component parts)کننده"  ترکيب صورت "عناصر مدها را از مسلّط باقی ماند ــ و درآ

که در و دروازه را در برابر اقتصاد                       مقام "سرچشمة هر ارزش مبادله" رساند، عملی                   به 
  خودمان). Roscher روشرکنيد به  گشاده بازگذاشت. (مراجعه عاميانه
  
  

  جزِء ثابت سرمايهـ ۳
  

کوشد جزِء ارزشیِ ثابت سرمايه را از                می  آ. اسميث   اکنون ببينيم با چه افسونی           
  ارزش ـ کاال بيرون رانَد.

  پردازد." گندم، بهرة مالکانه را می "مثالً يک جزء از بهای
منشأ اين جزءِِ ارزشی هيچگونه ارتباطی با اين امر نداردکه پرداختی به مالک                                    

که گردد، همچنان       شود و يا برای وی تحت شکل بهره، درآمدی تشکيل می                     زمين می   
منشأ عناصر ديگر ارزشی ربطی به اين ندارندکه سود و دستمزد منابع درآمدی را                                    

  آورند. وجود می به
آن   (و وی تيمارِ دام کار! را به                  پردازد      "جزِء ديگری مزد و تيمارکارگرانی را می  

گمارده شده بودند، و جزِء سوم سود فارمدار را پرداخت                              افزايد) که درتوليدش             می 
(واقعاً هم جز نمودی بيش نيست) که اين سه جزء يا                      seemنمايد،     نين می کند. چ    می 

  ١سازند."  گندم را می مستقيماً و يا درآخرين تحليل، تمام قيمت
                                                

گندم  پوشيم. ارزش است دراينجا چشم میويژه ناموفّق بوده  در انتخاب مثالش به آدامکه  امر اين ـ از۱
های  که دام را مالکانه تجزيه شودکه علوفه وخوراکی بهرة و دستمزد، سود تواند به فقط درصورتی می

کنيم ولذا     کارگران مزدبگير تلقّی          کار را همچون       های   مثابه مزد آنها و خود دام         اند به کرده کار صرف
 ). IIنويس  کار بيانگاريم. (ملحقه از دست مثابه دام هازسوی ديگرکارگران مزدور را هم ب



     دومکاپيتال. جلد     ۵۴۴

  

اين تمامی قيمت، يعنی تعيين مبلغ آن، مطلقاً مستقل از تقسيم آن ميان سه دسته                        
  اشخاص است.

فرسودگیِ      يا   نمايد    جبران رمدارراتاسرماية فا نظررسد ضرور به چهارمی جزِء  "شايد
که قيمت هر     افزارش را جانشين سازد. ولی بايد توجه داشت  کار و ديگرکشت های دام

گفته   نوبة خود از همان سه جزِء پيش             کار، نيز به      افـزاری، مثالً ازآن يک اسب               کشت 
مدار   شده،کار پرورش و سود فار     داده آن پرورش که روی شود: بهرة زمينی ترکيب می

گندم   ريز نموده است. بنابراين بهای               کار را پيش      که هم بهرة اين زمين و هم مزد اين               
سان  کند. پس بدين      هم مخارج نگاهداریِ اسب را جبران  قيمت و تواند هم خوبی می به

تمامی قيمت باز همواره، چه مستقيماً و چه درآخرين تحليل به همين سه جزء تحويل            
ششم،  (کتاب اول، فصل        ر (مقصودش دستمزد است) و سود."   گردد. بهرة زمين،کا می

  )۴۲صفحة 
آورِ    توجيه دکترين شگفت      برای اسميث آ.که  است چيزی آن وزياد تمام کم اين بی
پذيرد    است. مثالً وی می       تکرار همان حکم    است. برهان وی فقط عبارت از خودآورده

مشتمل بر قيمت وسايل توليدی نيز           ، بلکه  نيست  m + vگندم تنها عبارت از      که قيمت
ای   اند و بنابراين مرکّب از يک ارزش ـ سرمايه                     که درتوليدگندم مصرف شده            هست 
گويدکه بهای همة اين           کار نگذاشته است. ولی وی می              که فارمدار در نيروی              است 

 آ. اسميث   شونـد.    تجزيه می      m + vگندم به      نوبة خود نيز مانند قيمت    توليد به  وسايل
بياَفزايد: به                فقط فراموش می        ب   اضافة قيمت وسايل توليدی          کند اين جمله را  رای  که 

فرستد و   توليد خودآنها صرف شده است. وی از يک رشتة توليد به رشتة ديگر می                          
"   مستقيماً کاالها "     کند. اعالم اينکه تمام قيمت     باز ازاين ديگری به رشتة سوم حواله می

توانست     شوند، فقط آنگاه می  تجزيه می  m + vبه   (ultimately)يا "درآخرين تحليل" 
شد محصول ـ کاالهاکه بهاشان          پردازیِ توخالی نباشدکه ثابت می                فراری در جمله         

شود، سرانجام      تجزيه می      m + v  +شده)    توليد مصرف     (قيمت وسايل     Cبالواسطه در      
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تماماً جانشين            وسيلة محصول ـ کاالهائی جبران می               به  توليد     اين "وسايل      گردندکه 
راه صرف سرماية متغير، يعنی       نوبة خود بِالعکس فقط از شوند، ولی به می شده" مصرف

صورت  شوند. درآن  است ساخته می کار نهاده شده که در نيروی ای وسيلة سرمايه تنها به
ـ   شد وازآنجا نيز قيمت محصول          می   m + vبا  برابر کاالهای دومی فقطـ  محصول قيمت

توانست به      مثابه سرماية ثابت وجود دارد، سرانجام می                    درآنجا به cهای اولی، که کاال
m + v  چينان   که با مثالش دربارة ريگ             کـرد   خيال نمی    آ. اسميث   گردد. خود       تجزيه

وی    نظر  بنابه    اينان     است، ولی کرده عرضه را چنين برهانی  (Scotch-pebbles)اسکاتلندی 
کنند، بلکه فقط دستمزد خودشان را            نوع تسليم نمی    رزشی ازهيچا هيچگونه اضافه اوالً

ثانياً از هيچگونه وسيلة کاری استفاده نمی                    توليد می    نمايند (گواينکه بايستی           کنند و 
ها در    سنگ منظور حمل ريزه        شکل سبد،کيسه و ديگر ظروف به           چنين وسايلی را به       

  اختيار داشته باشند).  
خود بعداً تئوریِ ويژة خويش را                آ. اسميث    چگونه   ايم    پيش از اين نيک ديده          

های خويش پِی برده باشد. ولی سرچشمة آن      آنکه خودش به تضادگوئی نفی نمود بی
که در ازاِءکارگذاشته شده است                ای   را بايد در مبادیِ علمیِ او جستجو نمود. سرمايه                   

کارگران      دکه گوي   می  آدام اسميث     کند. چگونه؟   ارزشی بيش از ارزش خود توليد می
دمندکه عالوه بر معادل قيمت              سازند ارزشی می       که می   در اَثنای روند توليد به اشيائی              

که ازآن آنان نيست، بلکه تعلّق به برگمارندگان آنان دارد                              ارزشی    خريد آنها اضافه      
دهند و    که آنها انجام می        دهد (سود و بهره). ولی اين همة آن چيزی است                    تشکيل می
کاری    شود برای     صنعتی روزانه اطالق می           کار  که به آنچه را دارند.  آن دادن امامکان انج

آورد نيز صادق است. بنابر             حرکت درمی      دار طی يک سال به که مجموع طبقة سرمايه 
يعنی به     m + vتواند به       اين مجموع تودة ارزش ـ محصول ساالنـة اجتماعی فقط می        

که در ازاِء خريد آنها             ای   ی جبران ارزش ـ سرمايه          کارگران برا  معادلی تحويل شودکه
که آنها بايد عالوه برآن به               ای   انضمام ارزش افزوده              کنند به   خرج شده است ايجاد می 
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حال   کاال درعين       برگمارندگان خويش تحويل دهند. ولی اين هر دو عنصر ارزشی                            
سازد.    هم می  که در بازتوليد شرکت دارند فرا                  منابع درآمدی برای طبقات مختلفی               

دار    که ازآن سرمايه        ارزش است      نخست دستمزدکه درآمدکارگران است و دوم اضافه  
دارد و جزِء ديگر را بهره تشکيل                 صورت سود برای خويش برمی           صنعتی سهمی را به   

که ارزش ـ محصول ساالنه            دهدکه درآمد مالکان ارضی است. پس درصورتی                       می 
ديگری بيرون       ندارد ازکجا بايد جزِء ارزشیِ     بر را در m + vهيچ عنصر ديگری غير از 

اينکه مجموع مقدارکار ساالنه             آيد؟ دراينجا ما برپاية بازتوليد ساده قرار داريم. نظر به      
که برای     کار، و درکاری        که برای بازتوليد ارزش ـ سرماية نهاده در ازاِء نيروی کاری به

سرماية     ـ  توليد ارزش       برای     که  کاری اهشود،آنگ است، تجزيه می ارزش الزم ايجاد اضافه
  کار وجود دارد ازکجا بايد بيايد؟ نهاده در غير نيروی

  شود: قرار ذيل مطرح می مسئله به
  کارگر مزدگير به محمول           که  کاری    کاال را بنا بر حجم    ارزش يک آ. اسميثـ  ۱
گويد، زيرا وی         کار" سخن می    کند. وی لفظاً از "مصالح معين می (adds)افزايد  کار می

نمايد.    کند،که خود برای محصوالت قبالً کار شده عمل می                    از مانوفاکتور بحث می          
افزايد (و اين          کارگر به چيزی می        که   دهد. ارزشی       ولی اين امر تغييری در مطلب نمی             

adds      که آيا شیِء مزبورکه          است) کامالً مستقلّ از آن است           آ. اسميث   اصطالح خود
، خود پيش از اين افزايش، ارزش داشته يا نداشته باشد. بنابراين                               گردد    افزا می     ارزش    

جزئی از آن      آ. اسميث    آفريند، که بنا به         کاال، ارزش ـ محصولی می       صورت کارگر به
معادل دستمزد اوست، ولذا اين جزء منوط به حجم ارزشیِ دستمزد کارگر است.                                  

ی را بيافريند تا برابر ارزش               برحسب مقدار اين دستمزد، وی بايدکار زيادتر ياکمتر                         
که فراتر از اين مرز           دستمزد خويش را توليد يا بازتوليد نمايد. ولی در قسمت ديگری         

 دارِ   ارزش سرمايه       که اضافه    افزايد، کاری         کار می شده قرار دارد، کارگر همچنان ترسيم
دار باقی     تماماً در دست سرمايه ارزش اضافه خواه ايندهد.  کارگمارِ وی را تشکيل می
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کيفی (يعنی      گردد، نه ازلحاظ تخصيص             بماند و خواه قسماً به اشخاص ثالثی منتقل                
کمی، (يعنی تعيين بزرگیِ           است يا نه) و نه از جهت           ارزش     اضافه  ازحيث اينکه اصالً       

آورد. اين          وجود نمی     که کارگر افزوده است، مطلقاً تغييری به                  یارزش    اضافه  مقدار)     
کارگر     که  هر جزِء ارزشیِ محصول، ولی تفاوتش ازآنجاست                خود ارزشی است مانند

کرده است و نه بعداً دريافت خواهد نمود،         آن هيچگونه معادلی نه قبالً دريافت ازبابت
کاال    کلّ  شود. ارزش        عوض تصاحب می      دار بی     وسيلة سرمايه    که به   اين ارزشی است       

گردد. جزئی     است تعيين می کرده که کارگربرای توليد آن صرف وسيلة مقدارکاری به
بر با ارزش دستمزد ولذا معادل                            از اين ارزش          آن است تعيين        کلّ از طريق اينکه برا

گردد،     ، نيز لزوماً از همين راه معلوم می     ارزش اضافهگردد. بنابراين جزِء دوم، يعنی  می
ادل  که مع   کلّ محصول منهای آن جزِء ارزشی همين محصول   يعنی برابر است با ارزش

که با توليدکاال،        دهد، ولذا برابر با مازاد ارزش ـ محصولی است      دستمزد را تشکيل می
  وجود آمده است. فزون بر جزِء ارزشی معادل دستمزدکارگر به

وسيلة هر يک     جداگانه به       صنعتی  يک بنگاه     توليدشده در  ـ آنچه درموردکاالی۲
های توليد نيز       نة تمام رشته    کند، دربارة محصول ساال            ازکارگران جداجدا صدق می              

کارگر مولّد منفرداً درست است، درمورد                   صادق است. آنچه دربارة کار روزانة يک              
کند. طبقة     وسيلة همة طبقة کارگر مولّد انجام يافته است صدق می                که به ای کار ساالنه

است)  اسميث   کند" (اصطالح از کلّی"تثبيت می کارگر مولّد در محصول ساالنه ارزش
شود  دو جزء تحليل می     کلّ به ارزش اين است و شده درسال کار صرف کميت که معلول

معادلی در    کارگر آن طبقة که ضمن ازآنها آن قسمت ازکار ساالنه است که معيِّن يکی
آفريند،      دستمزد را می      درواقع خود اين آورد و وجود می دستمزد ساالنة خويش به برابر

ی برای طبقة     ارزش     اضافهکارگر  که طی آن  اضافیِ ساالنه استکار  و جزِء ديگر معلول
که در درون محصول ساالنه قرار                کند. بنابراين ارزش ـ محصولی          دار ايجاد می سرمايه

شدة طبقة    که يکی معادل دستمزد ساالنة دريافت               دارد فقط عبارت از دو عنصر است               
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دار تحويل شده است.         سرمايه   که طی آن به طبقة       ی است ارزش اضافهکارگر و ديگری 
دار    طبقة سرمايه    درآمد ارزش اضافهومبلغ ساالنة  طبقةکارگر دستمزد ساالنه درآمد ولی

درمصرف ـ       ازطبقات     هريک   بریِ   سهم نسبت اينها معرف هردوی دهد. پس می را تشکيل
يد ساده  رسند، (واين نظريه درمورد طرح بازتول            سامان می ماية ساالنه هستند و درآن به

  ای   بازتوليد سرمايه   ثابت، برای سان هيچ جائی برای ارزش ـ سرماية است). بدين درست
در مقدمة اثرش        اسميث  ماند. ولی        کند، باقی نمی      توليد عمل می      صورت وسايل     که به  

کنند با محصول     مثابه درآمد عمل می         که به   کاالئی ـ  گويد همة اجزاِء ارزش صريحاً می
اند انطباق دارند. وی               ه برای مصرف ـ مايـة اجتماعی تخصيص يافته                ساالنـة کارک      

  گويد: می
طور   که درآمد مردم به         مطلب است ساختن اين "هدف اين چهارکتاب اول روشن

سازد   که ... مصرف ساالنة آن درآمد را فراهم می                ای کلّی عبارت از چيست، و يا مايه
(supplied)  تی دارد." (صفحة۱۲چه ماهي(  

  گفته شده است: در همان نخستين جملة مقدمه چنين و
گونه وسايل      که آن را از بنياد با همه            ای است   "کار ساالنة هر ملّت عبارت از مايه

محصول    که همواره يا       کند، وسائلی می نمايد تأمين می که دراَثنای سال مصرف معيشتی
اين محصول از ملّ             کار و يا اشيائی هستند         مستقيم اين    با  های ديگر خريداری            تکه 

  )۱۱اند." (صفحة  شده
اين است       آ. اسميث   نخستين اشتباه     با                    در  که وی ارزش محصوالت ساالنه را 

گذشته است،  کار سال آخری فقط محصول . اينگيرد محصول ـ ارزش ساالنه يکی می
ساختن محصول    آماده     شودکه برای ئی می برآن شامل تمام عناصر ارزشی و اولی عالوه

های پيشين  گذشته يا حتّا قسماً طی سال خودآنها درسال نه مصرف شده است، ولیساال
شود و   اند. اينها وسايل توليدی هستندکه فقط ارزششان دوباره ظاهر می                            توليدگرديده

صرف   اخير    کاری هستندکه طی سال         ازلحاظ ارزشی، نه توليد شده و نه بازتوليدگشتة 
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جزِء ارزشیِ ثابت محصول          آ. اسميث   که      است سازی    شده است. در اثر همين درهم            
که به    رود. اين درهمی خود برپاية خطای ديگری قرارگرفته است                            ساالنه را کش می      

که وی خصلت دوگانة کار را، که                 است  گردد وآن اين         اساس نگرِش وی مربوط می          
 کار مشخّص سودمند، اشياءِ           مثابه   آفريند و به       کار ارزش می         از جهت صرف نيروی        

که   کاالهائی       کلّ  جمع دهد.     کند، تشخيص نمی     مصرفی (ارزش مصرف) ايجاد می                 
شوند، ولذا مجموع محصول ساالنه، نتيجة کار فعال مفيد سال اخير                          ساالنه توليد می     

کاررفته درمورد          کار اجتماعاً به       کاالها فراهم هستندکه   است. تنها ازآن جهت تمام اين
گوناگون سودمند صرف شده است؛ تنها در               ای ای ازکاره        يک سيستم هزاران شاخه       

کلّ   شده درتوليد آنها، در ارزش                که ارزش وسايل توليد مصرف             ساية همين امر است     
اند. بنابراين محصول ساالنة کلّ               ای ظاهر شده      حفظ شده و از نو در شکل جنسیِ تازه      

زء گرديده است. ولی فقط يک ج            که طی سال انجام      کار سودمندی است نتيجة صرف
از ارزش محصوالت ساالنه در جريان سال آفريده شده است. اين جزء عبارت از                                      

کار انجام شده در اَثنای همان سال                 آن مجموع    که در    محصول ـ ارزش ساالنه است          
  نمايش يافته است.

  گويد: شده می در همان قسمت نقلآ. اسميث پس اگر 
گونه وسايل      از بنياد با همه      که آن را       ای است   "کار ساالنة هر ملّت عبارت از مايه

صورت وی     کند وغيره"، درآن            نمايد، تأمين می       که در اَثنای سال مصرف می            معيشتی 
معيشت   ترديد همة اين وسايل         دهدکه بی     کار سودمندی قرار می خود را تنها در موضع

کندکه انجام   پذير درآورده است. ولی وی دراين مورد فراموش می شکل مصرف را به
های پيشين تحويل        که در سال     کاری    کار و محموالت        ر بدون ياریِ وسايل          امر مزبو    

وجه   هيچ  به  توليدکرده، ولی     بود، ولذا "کار ساالنه" اگرچه ارزش اند، غيرممکن می شده
آ.  وسيلة کار مزبور آماده شده ايجاد ننموده است،                      مجموع ارزش محصولی را که به             

  ارزش محصوالت است.کتر از کوچ ـ ارزش کندکه محصول فراموش می اسميث
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که وی در اين تحليل           از اين جهت ايرادگرفت              آ. اسميث   توان به      اگرچه نمی    
ها برخی مبادیِ       فراتر از همة جانشينان خود نرفته است (با اينکه قبالً نزد فيزيوکرات                             

که وی بيش از پيش در  گفت توان عکس می تحليل درست وجود داشته است)، ولی به
طور عمده ازآنجا ناشی           که درواقع به        شود، امری      فکریِ سرگردان می    هميان يک آشفت

اش،که در       کاال پيوسته با نظريات ظاهری            گرددکه نگرش باطنیِ او دربارة ارزش                      می 
گاه   که غريزة علمیِ او گاه          آميزد، درحالی         اکثر موارد نزد وی تفوق دارند، درهم می                

  کند. نقطة نظر باطنی را از نو نزد وی زنده می
  

  آ. اسميثسرمايه و درآمد نزد  ـ ۴
  

دستمزد    تنهامعادل       ساالنه)که      هرکاال (ولذا همچنين ازآن محصول جزِءارزشیِ آن
ريز نموده     پيش دار بابت دستمزد         که سرمايه    ای است   دهد، برابر با سرمايه را تشکيل می

دار    سرمايه  ت.  ريختة اوس    پيشبا بخش متغير جمع سرماية  ديگرسخن مساوی يابهاست، 
وسيلة يک جزِء ارزشیِ نوتوليدشدة              ريخته را به      پيش اين بخش از ارزش ـ سرماية              

هر نَحو که     آورد. به       چنگ می   اند، دوباره به          کرده    که کارگران مزدبگير تسليم            کاالئی   
ازمحصولی       کارگررا      سهم  دار    سرمايه که صورت اين به خواه شود ــ ريزپيش متغير سرماية

فروش    دار به     سرمايه  وسيلة   آمادة فروش نيست و يا آماده است ولی هنوز به                      که هنوز    
  کارگر را با پولی پرداخت نمايدکه قبالً از راه فروش              نرفته، با پول بپردازد، خواه سهم

شدة کارگر حاصل شده است و يا از راه اعتبار اين پول را تأمين نموده                کاالی تحويل
صورت   به   کند و   می   مصرف  دار که سرمايه متغيراست ايةحاالت، سرم باشد ــ درهمة اين

دار در جزِء         سرمايه    که ازسوی ديگر        شود. درحالی        کارگران جاری می           سوی  پول به   
وسيلة   کاالهای خويش معادل اين ارزش ـ سرمايه را در دست دارد، کارگر به                    ارزشیِ

از نو توليدکرده، يا            رسد   وی می    آنها به    کاالها حتّا سهمی را که ازکلّ ارزش                    همان  
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جای   ديگرسخن ازآن راه ارزش دستمزد ويژة خويش را خود توليد نموده است. به                     به
وی بدهد آن       صورت طبيعی محصول خود او به       دار اين جزِء ارزشی را به آنکه سرمايه
-پيش دار جزِء متغير ارزش ـ سرماية               پردازد. بنابراين اکنون برای سرمايه                    را با پول می

کار فروختة خويش را            کارگر، معادل نيروی             که  کاالست درصورتی        شکل  به  ريخته  
  پول دريافت داشته است. به

کار   نيروی   دار، که از راه خريد                سرمايه  ريختة   پيش سرماية   پس اگر جزئی از         
کار فعال عمل       نيروی   مثابه    روند توليد به      مبدل به سرماية متغيرگشته است، در درون                  

کاال از نو توليد         شکل ای به    شدنش ارزش تازه          وسيلة صرف   مزبور به    کند و نيروی       می 
مزبور تجديد توليد شده ـ ولذا بازتوليد                   جزِء ارزشیِ     که   نمايد، اين بدان معناست           می 

نوبة    وقوع پيوسته است! و اماکارگر به               ريخته به   پيش ارزش ـ سرماية   يعنی توليد مجدد 
شدة خود را صرف وسايل معيشت، يعنی              کار فروخته      خويش، ارزش يا بهای نيروی              

کارش بازتوليد شود. مبلغ پول برابر با سرماية متغير                        کند تا نيروی      صرف وسايلی می    
که وی    دهد، اين درآمد فقط تا زمانی                  دريافتیِ وی و لذا درآمدش را تشکيل می                      

  دار بفروشد پايدار است. سرمايهکارش را به  تواند نيروی می
کند   می  عمل   کاال   مثابه   به   هنگامی    کارــ تنها    نيروی  خود يعنی ــ کارگرمزدور کاالی
کار افتاده باشد. ازسوی             دار تجسم يافته و مانند سرمايه به              سرمايه   سرماية  که در پيکر     

شود،   می   خرج    کار   نيروی   خريد برای سرمايه ـ صورت پول به دارکه سرمايه سرمايةديگر، 
  نمايد. ارگر مزدور، همچون درآمد عمل میک  کار، يعنی در دست فروشندة نيروی

 آ. اسميث   روندکه      گوناگونی از دوران و توليد درهم فرو می                      دراينجا روندهای         
  سازد. آنها را از يکديگر جدا نمی

کار   نيروی   که به روند دوران وابسته هستند: کارگرکاالی خود را ــ       ـ اعمالی اوالً
مزبور را خريداری            نيروی  دار  آن سرمايه وسيلة که به پولی فروشد. دار می سرمايه را ــ به

پول ـ   افزائی نهاده شده ولذا             منظور ارزش      که به کند برای وی عبارت از پولی است می
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است معنای حقيقیِ   است. (اين ريزگرديده است، اين پول خرج نشده، بلکه پيش سرمايه
دار    که سرمايه    الً مستقلّ ازآن است      ها ـ که کام فيزيوکرات Avanceآوانس  ـ ريز" "پيش

منظور روند       که وی به  ارزشی دار هر است. برای سرمايه آورده خود پول را ازکجا بيرون
پرداخت      پيش  گيرد، انجام (post festum) يابعداً قبالً مزبور پرداخت خواه پردازد، می توليد

اينجا فقط همان       ست). در  ريز شده ا پيش خود روند توليد که به است است، اين ارزشی
شود: فروشنده ارزش مصرفی             گيردکه درمورد هر خريدکاال واقع می                عملی انجام می
کند (بهای     پول دريافت می        آن را به      کار) و ارزش         نيروی   دهد (دراينجا         را از دست می

کاال را        آن    جای    دهد و به     رساند)، خريدار پولش را از دست می                   سامان می    آن را به     
  کار). نيروی(دراينجا نمايد  ت میدرياف

روند توليد      کار خريداری شده، جزئی از سرماية فعال را در                        نيروی   ثانياً ـ اکنون    
مثابه شکل طبيعی ويژة اين سرمايه عمل              دهد، و خودکارگر نيز دراينجا به                 تشکيل می  

ن توليد، عناصر همين سرمايه، متفاوت است. ضم                کند،که با شکل طبيعیِ وسايل         می 
کند   که محصول تبديل می        توليدی     وسايل   کارش، به       نيروی   کارگر با صرف         روند،    

ارزش). بنابر           اضافه  کار اوست (صرف نظر از     نيرویافزايدکه برابر با ارزش  ارزشی می
ريزکرده و يا         پيش   اش را که بابت دستمزد           دار جزئی از سرمايه           اين وی برای سرمايه          

آن را برای وی توليد              کند يا معادل      کاال بازتوليد می         ريز خواهد نمود، در شکل            پيش 
تواند آن را        کندکه وی می      ای توليد می      دار سرمايه      کارگر برای سرمايه         نمايد. پس     می 

  ريز" نمايد. پيشکار " نيرویاز نو بابت خريد 
شود  متغيری می     سرماية  جانشين     آن   فروش  ازقيمت کاال، قسمتی فروش با ـ پس ثالثاً

سازد   را فراهم می        امکان او اين است ولذا هم برای ريز شده دار پيش سرمايهيلة وس که به
کارش را      کارگر فروش مجدد نيروی             کند و هم برای        کار خريداری         نيروی   که از نو     

  کند. پذير می امکان
بررسی قرار       خود مورد      خودیِ    معامله به      هرگاه فقط اين      ــ کاال درهرخريدوفروش
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کاالی    که فروشنده بابت       که دانسته شود پولی        تفاوت است     امالً بی  ک  گيرد ــ اين مسئله      
دست   داری راکه خريدار به      کار خواهدآمد و شیِء مصرف چه کند به خود دريافت می

دوران موردبررسی          روند فقط تاآنجاکه يافت. بنابراين خواهد چه سرنوشتی است آورده
اش   سرمايه    ـ ارزش  دار، سرمايه شدة يداریکارخر نيروی که است تفاوت بی بازکامالً است، 

کار پرداخته        نيروی   مثابه بهای خريد        که به   را تجديد توليدکند و يا ازسوی ديگر پولی              
کاالی مورد معاملة کارگر، يعنی                کارگر درآمد ايجاد نمايد. مقدار ارزشیِ                     شده برای    

بار   رآمد" به     شودکه نيروی مزبور برای وی "د                  جهت متأثر می     کارش، نه ازآن           نيروی   
ارزش ـ     وسيلة خريدار،         آنکه استفاده ازکاالی مورد معامله به                     سبب آورد و نه به         می 

  نمايد. سرماية خريدار مزبور را بازتوليد می
کار   کميت  کاالــ به    کار ــ يعنی بهای فروش شايستة اين             نيروی   ازآنجاکه ارزش           

نوبة    کميت نيز دراينجا به        نکه برای بازتوليد آن ضرور است بستگی دارد، و اي                        الزمی   
کارگر، ولذا        که برای توليد وسايل ضروریِ معيشت              خود وابسته به مقدارکاری است              

کارگر     آيدکه    صورت درآمدی درمی            دستمزد به   برای حفظ زندگیِ او، الزم است،                  
  کند. گذران بايد ازآن

  ):۲۲۳کلّی نادرست است (صفحة  گويد به می آ. اسميثآنچه 
از   پس کار مولّدگذاشته شده است...             که برای تيمارداشت از سرمايه ای "آن حصّه

آنها(کارگران)          برای     نمود...درآمدی خدمت ای سرمايه دروظيفة داررا) اورا (سرمايه آنکه
  دهد." تشکيل می
پردازد، درصورتی            کردة خودرا می   کار خريداری نيروی دار که باآن سرمايه پولی

کاررا درپيکرعناصر   نيرویکند" که وی ازآن راه  خدمت میای  سرمايهاو در وظيفة  "به
طورکلّی در وضعی قرار دهدکه         اش را به سان سرمايه اش درآميزد و بدان  سرمايهمادیِ 

کارگرکاالست       کار در دست      کار افتد. مشخّص سازيم: نيروی   سرماية بارآور بهمثابه  به
درآمدی       وی   برای     تکرارکند   پيوسته را آن فروش تواند که می وسرمايه نيست وتاهنگامی



     دومکاپيتال. جلد     ۵۵۴

  

مثابه    دار ضمن روند توليد به          سرمايه  کار در دست      نيرویکه  است. پس از فروش است
مثابه    بار به     است. يک     کار   نيروی کند  کند.آنچه اينجا دوبار خدمت می سرمايه عمل می

ارزش و      مثابه   شود، و بار ديگر به         کارگر،که بنا به ارزشش فروخته می                کاال در دست      
است.   کرده    که آن را خريداری     داری سرمايهدست  مصرف در نيروی توليدکنندة ارزش

شود  وی پرداخت می        کند، فقط آنگاه به        دار دريافت می کارگر از سرمايه که ولی پولی
نيروی             ز  ا ة  استفاد ، پس                 که  باشد ده  ا ش را د ارزش                      کار در  نيروی مزبور  ازآنکه 

کند اين ارزش را          ازآنکه پرداخت         دار پيش     . سرمايه   سامان رسيده باشد      کار به    محصول  
سرماية   مثابه شکل پولیِ      کند: يک بار به       در دست دارد. بنابراين پول دو بار عمل نمی                  

کرده است،      که دو بار عمل        کار است    دستمزد. بلکه اين نيروی          مثابه    متغير و سپس به   
دستمزد، پول     د تعيين ميزان      کار (درمور         نيروی   هنگام فروش       کاال، به     مثابه   يک بار به    

اينکه در     وجه نيازی به        هيچ  کند ولذا هنوز به         سنج مجازاً عمل می       مثابه ارزش        فقط به  
مثابه سرمايه،      که به   دار باشد ندارد)، يک بار ديگر در روند توليد، جائی                    دست سرمايه

ه است.   کار افتاد      دار به     يعنی مانند ارزش مصرف و عنصرآفريننده، در دست سرمايه                       
کارگر بپردازد،           صورت پول به      کار را به      نيروی   دار معادل         ازآنکه سرمايه        مدتی پيش   

کارگر پرداخته شود تحويل داده است.                  کاال معادلی را که بايد به            کار در شکل  نيروی
پردازد، ايجاد          دار مزد می       ای را که ازآن سرمايه             کارگر خود، پرداخت ـ مايه              بنابراين    

  ز اين همة مطلب نيست.ولی باکند.  می
کارش را      شود تا نيروی      وسيلة او خرج می   کند، به پولی را که کارگر دريافت می

دار و طبقة کارگر را در مجموعشان مورد         سرمايهکه طبقة  نگاهدارد ولذا ــ درصورتی
وسيلة آن    کندکه تنها به     دار حفظ می      ـ افزاری را برای سرمايه               توجه قرار دهيم ــ کار         

  دار باقی بماند. اند سرمايهتو می
مثابه عنصر     کار را به      کار، از سوئی نيروی           نيروی   بنابراين خريد و فروش دائمیِ               

رو سرمايه همچون آفرينندة کاالها و اقالم مصرفیِ                        سازد و ازاين         سرمايه جاويد می       
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ری  کار را خريدا        نيروی که   سرمايه آن جزء از وسيله کند، ونيز بدين دار جِلوِه می ارزش
 کارگر خود     شود و بنابراين       کار تجديد می      کند پيوسته توسط محصول خود نيروی        می

ديگر    شود. ازسوی      می   پرداخته  کندکه ازآن اُجرت وی می ايجاد را ـ بنی  سرمايهپيوسته 
گردد، ولذا        کارگر مبدل می       کار به منبع پيوسته نو شوندة گذران              نيروی   فروشِ دائمیِ       

آورد     کندکه وی درآمد خويش را ازآن درمی                  ثروتی جِلوِه میکارش همچون  نيروی
-اينجا درآمد معنای ديگری ندارد جز تملّک ارزش                  نمايد. در آن زندگی می و از قبلِ

های   شود و ارزش        کار) حاصل می      کاال (نيروی       که از فروش پيوسته مکرر يک            هائی   
جهت   بس. ازاين      و روند کار می کاالی مورد فروش به مزبور خود درراه بازتوليد دائمیِ

وسيلة خودکارگر ايجاد          که به   گويد جزِء ارزشیِ محصولی          حق داردکه می      آ. اسميث
پردازد، منبع          شکل دستمزد پولی می       دار در ازاِء آن معادلی به                  سرمايه  گشته است و    

 جزءِ گردد. ولی اين امر اندک تغييری در ماهيت يا مقدار اين                         کارگر می درآمد برای
ارزش ـ سرمايه، تغييری         مثابه    به  توليد   کاررفت وسايل       دهد، همچنانکه      کاال نمی ارزشیِ

طورکه در ماهيت و اندازة يک خط مستقيم، با                     آورد، همان        آنها پديد نمی      در ارزش      
گردد.    کاررفتن آن در قاعدة يک مثلّث و يا در قُطرِ يک بيضی، تغييری حاصل نمی به

ماند. اين       با تعين مستقل باقی می        توليد   نند ارزش اين وسايل          کار عيناً ما     ارزش نيروی        
شود،   دهندة مستقلّ آن ترکيب می          مثابه رکن تشکيل      کاال، نه از درآمد به            جزِء ارزشیِ  

پذير است. اين امر که اين ارزش جديد و پيوسته بازتوليدشدة                           و نه در درآمد تحليل         
عکس يکی    شودکه درآمد وی نيز به کارگر، برای وی منبع درآمد است دليل آن نمی

وسيلة او توليد شده است. آن مقدار      که به کنندة ارزش جديدی است از عناصر ترکيب
شود، معيِّنِ درآمد اوست نه بِالعکس.     می او پرداخت به نوآوردة وی ارزش که از سهمی

 دهد   دهد، فقط نشان می        اينکه سهم يادشده از ارزش نو برای وی درآمد تشکيل می                         
که چه بر سر اين سهم خواهدآمد، نمايشگر چگونگیِ استفاده ازآن است و بس، ولی 

ندارد.      وجه ارتباطی با ايجاد سهم مزبور               هيچ  آفرينیِ ديگر، به        اين امر، مانند هر ارزش      
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وجه نه درماهيت   هيچ کنم، اين وضع دريافت هفتگی به اگر من هرهفته ده تالر دريافت
کار،    ارزش نيروی        آن.    آورد و نه در مقدار ارزشیِ                وجود می     ی به  ارزشیِ ده تالر تغيير      

تعيين                    وسيلة مقدارکاری         مانند هرکاالی ديگر، به             که برای بازتوليد آن الزم است 
کارگر ولذا       ضروریِ معيشت      گردد؛ مقدارکار مزبور وابسته است به ارزش وسايل               می

ابراست. اين همان چيزی است            خود او بر      باکارالزم برای تجديد توليد شرايط زندگیِ       
گردد. ولی اين ويژگی بيش ازآن                  کار) می     کاال (نيروی       که موجب خصلت ويژة اين          

که برای نگاهداریِ   ئی وسيلة ارزش وسايل زندگی کار به گفته شود ارزش دام که نيست
کار انسانی الزم برای توليد وسايل                  شود ولذا منوط به حجم         او ضرور است تعيين می       

  است.مزبور 
  شود. می آ. اسميثهای  روی کج که باعث تمام ولی اينجا مقولة "درآمد" است

کاالی   ـ   ارزش     (component parts)انواع مختلفة درآمدها نزد وی عناصرمتشکّلة     
که   که معکوساً آن دو جزئی          گردد، درحالی          ای هستندکه ساليانه توليد می           نوآفريده     

متغيری    سرماية   معادل    شود ــ يعنی   می  آن تحويل     به  دار کاالی مزبور برای سرمايهـ  ارزش
که   ريزکرده است، و جزِء ديگر ارزش                  صورت پول پيش     هنگام خريدکار به که وی به

ارزش ــ خود    او تعلّق دارد ولی خرجی برای وی برنداشته است يعنی اضافه همچنين به
ريز    کار پيش    ابت نيروی    دهند. معادل سرماية متغير از نو ب                منابع درآمد را تشکيل می           

دهد.    صورت دستمزد تشکيل می       کارگر درآمدی را به    شود و از اين نقطة نظر برای می
ريـز    دار جانشين هيچ پيش         ارزش ــ نبايد برای سرمايـه              اضافه  ــ  امـا چون جزءِِ ديگر         

تواند ازجانب او در وسايل مصرف (چه ضروری و چه تجملی)                           گردد، می      ای   سرمايه  
مصرف   مثابه درآمد به       وجودآورد به رمايه بهس ـ  ارزش ای گونه آنکه جای شود، وبهخرج 
کنندة آن برای        ارزش ـ کاال خود شرط مقدم اين درآمد است و عناصر ترکيببرسد. 
-ـ سرماية متغير پيش     شوندکه يامعادلی برای ارزش  متفاوت می رو دار فقط ازآن سرمايه

که در اَثنای       کاری  آورند. هردوی آنها جز نيروی وجود می ای برآن به ريخته و يا زياده
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کار تحقّق يافته است چيز ديگری نيستند. آنها خرج                  صورت   توليدکاال خرج شده و به  
  کارند. رفتن هستند، نه دريافتی و درآمد ـ آنها عبارت از خرج

اشد آنکه ارزش ـ کاال منشأ درآمد ب       جای آن به که ضمن )١(بافی پس از اين درهم
آئی" انواع         گردد، اينک ارزش ـ کاال مانند "کنارهم                      درآمد منبع ارزش ـ کاال می              

شوند و   شود. هر يک از اينها مستقلّ از ديگری معين می          گر می گوناگون درآمد جِلوِه
گردد.     کاال تعيين می      زدن حجم ارزشیِ اين درآمدها ارزش تامِّ                       وسيلة جمع   آنگاه به    

کاال   ـ  شود: ارزش هر يک از اين درآمدهاکه ارزش                      رح میولی اکنون اين پرسش مط
شود؟ پاسخ درمورد دستمزد ميسر است،               گيرد، چگونه معين می        بايد ازآنها سرچشمه       
کار است و ارزش مزبور (مانند            کاالی خود، يعنی نيروی از ارزش زيرا دستمزد عبارت

پذير است.     کاال تعيين    يد اين  وسيلة کار الزم برای تجديد تول        ارزش هرکاالی ديگر) به
مطرح است،  آ. اسميثکه نزد  ارزش، يا سود و بهرة مالکانه، دو شکلی  آخر اضافه ولی

ماند.گاه      های تُهی باقی می       پذير هستند؟ اينجا توضيح درحدود پرگوئی                 چگونه تعيين   
کند   می ارزش (يا دستمزد و سود) را مانند عناصری معرفی           دستمزد و اضافه آ. اسميث

شود،گاه، و اغلب تقريباً در يک نفس آنها  کاال، يا قيمت، ترکيب می که ازآنها ارزش
دهد،    می   نمايش   (resolves itself)  شود"  می "تجزيه درآن کاال که قيمت مثابه اجزائی را به

های مختلفة     کاال مقام مقدم دارد وحصّه   ـ  ارزش  است، يعنی آن کلّی عکس که به چيزی
که در    شکل درآمدهای متمايز از يکديگر ميان اشخاص مختلفی                    مقدم به    اين ارزش      

سازی   وجه با ترکيب      هيچ  که به  است مطلبی گردد. اين می دارند تقسيم روندتوليد شرکت
دهنده" يکی نيست. چنانچه من طول سه خط مستقيم را         ارزش از اين سه "جزِء تشکيل

عنوان "اجزاِء مشکله"، خط مستقيم  سه خط، بهکنم و سپس از اين  دلخواه خود تعيين به
وجه همانند      هيچ  به   عمل شيوة آنها باشد، اين جمع طول که برابر با حاصل چهارمی بسازم

                                                
  Quidproquo) در متن: ۱(
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اگر من ازسوی ديگر خط مستقيم معينی را در برابر داشته باشم وآن را                             که  آن نيست   
به سه جزء "تجزيه        سخن ديگر   يا به  کنم   که باشد به سه جزِء مستقيم تقسيم         هر دليلی    به 

جمع سه خط است برحسب اندازة سه خط    که حاصل نمايم". درمورد اول، طول خطّی
که درمورد دوم، اندازة سه خط جزء، از پيش          مزبور مطلقاً تغييرپذير است، درصورتی

آن    دهندکه طول      که آنها اجزاِء خطّی را تشکيل می               اين جهت محدود شده است          به 
  مشخّص است.

قرار دهيم،       آ. اسميث   های درست بيان        درواقع چنانچه ما خود را در قسمتولی 
که درکاالـ محصول ساالنة جامعه جا                آيد: ارزش نوآفريدة کار ساالنه                    چنين درمی    

گرفته است (مانند ازآن هرکاالی جداگانه، يا ازآن محصول روزانه ياهفتگی وغيره)،      
  نيروی   که برای خريد مجدد          ئی  ا جزِء ارزشی     برابر است با ارزش سرماية متغير (ولذا ب               

تواند ــ درمورد          دار می     که سرمايه    ارزشی     عالوة اضافه       کار تخصيص يافته است) به         
صورت وسايل مصرف شخصیِ خويش          ــ به   جاماندن شرايط ديگر         بازتوليد ساده و به        

آفريند     رزش می    راکه ا      کاری    اسميث   آ.  که   کنيم  سامان رساند. اگر فراتر از اين توجه         به
کند،   که ارزش مصرف ايجاد می             کار است، باکاری         کردن نيروی       و عبارت از صرف       

کند، آنگاه تمام نگرش           شود، مخلوط می      يعنی در شکل سودمند و مقتضی خرج می           
  کار است و بنابراين ارزش محصول                کشدکه : ارزش هرکاال محصول              اينجا می    وی به   

کار است. ولی نظر         ساالنة اجتماعی، نيز محصول          کاالـ محصول     کار ساليانه، يا ارزش       
کارگر فقط معادلی را          آن   کار الزم،که ضمن     ـ زمان۱شود به  به اينکه هرکار تجزيه می

ـ ۲کند، و     ريز شده است، بازتوليد می            که بابت خريدکارش پيش           ای   در برابر سرمايه        
در ازاِء آن هيچ            شودکه   دار تحويل می        وسيلة آن ارزشی به سرمايه           کار،که به      اضافه  

تواند فقط      ارزش ـ کاال می         سان تمام    ارزش است. بدين          پردازد ولذا اضافه    معادلی نمی
عنوان دستمزد، درآمد طبقة              اين دو جزِء مختلف تجزيه شود و بنابراين سرانجام به                      به 

آنچه مربوط       دهد. اما      را تشکيل   دار سرمايه طبقة درآمد ارزش اضافه صورت به کارگر، و
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توليد محصول      که در    توليدی      وسايل  گردد، يعنی ارزش            سرماية ثابت می     به ارزش ـ      
که دربارة چگونگیِ ورود اين                 گفت  توان    مصرف رسيده است، درواقع نمی              ساالنه به   

هنگام   دار به   سرمايهکه  جمله ارزش در ارزش محصول، چيزی بيان شده باشد (مگر اين
ـ اين جزِء    ultimatelyکند)، ولی سرانجام ـ  یآن را با خريدار حساب م کااليش فروش

تواند جز      نوبة خود نمی      کار هستند، به      توليد نيز محصول      ارزشی، ازلحاظ اينکه وسايل             
ديگرسخن جز محصول      ارزش باشد، يا به          اضافه  سرماية متغير و   اينکه مرکّب از معادل 

  کار، چيز ديگری باشد. کار الزم و اضافه 
مثابه    شان به   کنونی   مندان    توليد مزبور در دست بهره            ای وسايل   ه  که ارزش      اين امر    

"، و چنانچه خواسته           که آنها "مبدئاً        کنند، مانع ازآن نيست           ارزش ـ سرمايه عمل می         
همين دو جزِء ارزشی          ــ به   ولو درگذشته  دست ديگری ــ کنيم، در باشيم عميقاً بررسی

  اند. گشته رآمد تقسيم میاند ولذا به دو منبع مختلف د پذير بوده تجزيه
که در حرکت اجتماعیِ             است  در اين بيان نکتة درستی وجود دارد وآن اين                          

که   ها جمعاً ــ نمود مسئله غير ازآن است              سرمايه ــ يعنی درحرکت همة تک سرمايه            
دار،     سرمايه    ها، و لذا از ديدگاه هر تک     مورد بررسیِ خاصّ هر يک از تک سرمايه در

ـ ۱شود:    ارزش ـ کاال به عوامل زيرين تجزيه می دار،  برای تک سرمايهد. ياب نمايش می
جمع   ـ به حاصل  ۲گويد عنصر چهارم)، و            می  اسميث به يک عنصر ثابت (يا چنانکه           

ديدگاه اجتماعی،          از عکس مالکانه. به بهرة دستمزد، سود و به ارزش، يا  اضافه دستمزد و
  شود. می ◌ْ ماية ثابت، محوسر ارزش ـ، يعنی اسميثچهارمين عنصر 

  
  بست ـ جمع ۵
  

که بنابرآن سه درآمد، دستمزد، سود و بهرة مالکانه، سه "جزِء                   ئی فرمول توخالی
تری سرچشمه     از نظرية آراسته         آ. اسميث   دهنده"ی ارزش ـ کاال هستند، نزد                   تشکيل 
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. ولی     (resolves itself)شود  جزء تجزيه می  اين سه گيردکه طبق آن ارزش ـ کاال به می
کار   معادل نيروی       کاال تنها به ـ  شودکه ارزش همين نظريه هم غلط است، حتّا اگر فرض

دراينجا       پذيراست. ولی       وجودآمده تقسيم        آن به   وسيلة که به ارزشی اضافه شده و مصرف
است    استوار     اين   داری بر است. توليد سرمايه بنيادی اساساً درست قرارگرفته اشتباه بر نيز
پس   ازآن      و بفروشد دار سرمايه خويش به کاالی مثابه کار خودرا به ، نيرویرگرمولّدکا که

عنصری از سرماية بارآور وی عمل نمايد.    دار فقط مانند نيروی مزبور در دست سرمايه
 را   روند توليد       تنها  است نه   کارــ که در قلمرو دوران              اين معامله ــ فروش وخريد نيروی 

 وحتّا    مصرف   ارزش     يک   کند. توليد     می   معين   را    آن    ويژة    خصلت لويحاًت بلکه گشايد، می

باشد)    شده   مستقلّ، انجام       وسيلةکارگرمولّد       به که توليد مزبور است ممکن (زيرا کاال يک
دار.     ارزش مطلق و نسبی برای سرمايه         منظور توليد اضافه ای است به دراينجا فقط وسيله

ونسبی اوالً مدت         ارزش مطلق      ايم چگونه توليد اضافه    هنگام تحليل روند توليد ديده به
سازد.    توليد را ملزوم خود می          فنّی روند ثانياً تمام سيمای اجتماعی و روندکار روزانه و

سرماية     ـ  حفظ سادة ارزش (ارزش           ميان يابی که تفاوت است توليد روند درون همين در
ارزش،       کار) و توليد اضافه          نيروی   عادل   ريخته (م    پيش   ثابت)، بازتوليد واقعیِ ارزش                 

کند،   ريز نمی    دار هيچ معادلی، نه قبالً و نه بعداً، پيش                  که بابت آن سرمايه     يعنی ارزشی
  پذيرد. تحقّق می

ريختة   پيش   که زائد بر معادل ارزش               ارزش ـ يعنی ارزشی           اگرچه تملّک اضافه      
است   گردد، معذلک عملی        کار وارد می        دار است ـ از راه خريدوفروش نيروی            سرمايه

توليد مزبور مرحلة اساسی       روند رسد ودر روند توليد به سرانجام میکه در درون خود 
  دهد. را تشکيل می

کار،که يک عمل مربوط به دوران                  خريدوفروش نيروی            گشا، يعنی    معاملة راه     
از عناصر توليد می                   است، به    محصول  بر توزيـع        شود که   نوبة خود مبتنی بر توزيعی 

مثابه    کار به    اجتماعی تقدم دارد و الزمة آن است وآن عبارت از جداگشتن نيروی                                   
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  مثابه ملک غيرکارگر است. توليد به کارگر از وسايل کاالی
آفرينی به بازتوليد          ارزش با اين انقسام ارزش                 حال اين تملّک اضافه        ولی درعين     

ارزش)،        اضافه  ساز است (    بران  ريخته و توليد ارزش نو که فاقد معادل ج                   پيش   ارزش    
کند. جوهر      آفرينی تغييری وارد نمی         وجه در جوهرِ خود ارزش و ماهيت ارزش هيچ به

کار، مستقلّ  از خصلت سودمند        شده است ــ يعنی مصرفکار  ارزش عبارت از نيروی
 غير از روند        آفرينی هم به       ارزش    ماند، و      ويژة آن ــ و با همين مشخّصه هم باقی می               

 در مدت    ) ١( سان چنانکه رعيت سرفی        کار چيز ديگری نيست. بدين             شدن اين    صرف 
خرج   کند، يعنی شش روزکارکند،آنگاه برای واقعيت اين               کار صرف نيرویروز  شش

کار را     های   روز از اين روزانه              کندکه مثالً رعيت مزبور سه         نيرو بنفسه هيچ تفاوتی نمی  
باشد و سه روز ديگر را برای ارباب خود و در         برای خود و در مزرعة خويش مشغول 

زمين او مصرف نمايد. کارِ داوطلبانة او برای خودش وکار اجباری برای اربابش،                                             
 يا محصوالت     که ايجادکرده        ارزشی ازجهت کار چنانچه روند. می شمار به برابر هم، کار

وزة وی وجود       ر کارِ شش  است ملحوظ شود، هيچ تفاوتی ميان که فراآورده سودمندی 
يک    کارش ضمن هر     آن نيروی    درون که در است ندارد. تفاوت فقط درشرايط مختلفی

کارِکارگر مزدور          کار الزم و اضافه         گردد. رابطة ميان    از دو نيمة شش روز مصرف می
  همين نَهج است. نيز به

که برای ايجادکاال خرج شده         کاری نيرویگردد.  روند توليد درکاال خاموش می
نمايدکه ارزشمند        کند وچنين می می جِلوِه خودکاال مادیِ مثابه خاصيت ست، اکنون بها

شده  کاال ناشی از اين خاصيت است. مقدار اين ارزش بنا بر مقدارکار مصرف                                بودن   
شود و غير از اين         چيز ديگری جز اين تجزيه نمی            کاال به هيچ شود. ارزش سنجيده می

وسيلة   ام، ناچار به      کرده اندازة معين رسم مستقيمی به خط من رمحتَویِ ديگری ندارد. اگ

                                                
)۱ (Serf .سطا در اروپات وابسته به زمين دوران قرون وـ رعي 
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که قواعد (قوانين) آن مستقل از ارادة من هستند، خط مستقيم "توليد                                 نوعی از رسم     
که اين جز سمبولی بيش نيست). حاال اگر من                 دانم    ام" (البته من خود از پيش می کرده

نند مربوط به مسئلة معينی             ود می  نوبة خ    کنم (که به     اين خط را به سه جزء تقسيم            توا
مانند و تمام خط،        گذشته خط مستقيم باقی می   باشند)، باز هر يک ازاين سه جزء مانند

خط مستقيم،     که آنها اجزائش هستند، نيز درنتيجة اين تقسيم به چيز ديگری غير از                            
اردکه خطی      شود. همچنين برای من امکان ند            نوعی از انواع منحنی، تجزيه نمی  مثالً به

جمع اجزاِء آن بزرگتر از خود خط پيش                   حاصل که   کنم  با اندازة معين را چنان تقسيم             
بزرگیِ طول      تواند وابسته به         نشده نيز نمی     آن باشد. بنابراين طول خط تقسيم              از تقسيم   

وسيلة اندازة       عکس اندازة نسبیِ خطوط اخير از پيش به                  خطوط متفرع ازآن باشد. به            
  آيند محدود شده است. شمار می زِء آن بهکه آنهاج خطی

وسيلة کارگر مستقل يا        که به   سازد باکاالئی      دار می که سرمايه کاالئی از اين جهت
  شود، هيچ فرقی ندارد. معذلک در وضعی                 يک همبودکارگری يا بردگان ساخته می               

ر دا   آن به سرمايه      کار و نيز تمام ارزش            که اکنون مورد توجه ماست سراسر محصول               
دار بايد بدواً از راه فروش،کاال را به پول                       تعلّق دارد. مانند هرتوليدکنندة کاال، سرمايه

که   وسيلة آن به زدوبند خود ادامه دهد؛ وی مجبور است                      کند تا بتواند باز هم به تبديل
  کل درآورد. کاال را به شکل معادل 

ه قرار دهيم. تمام آن        کاال را پيش از آنکه به پول بدل شود مورد توج محصول ـ 
مثابه فراوردة کار            کاالی مزبور به         دار تعلّق دارد. ازسوی ديگر محصول ـ                    به سرمايه   

آن   است. ولی ارزش      روندکارِگذشته مصرف ــ تماماً محصول  مثابه ارزش سودمند ــ به
که در توليدکاال        است  توليدی اين ارزش عبارت از ارزش وسايل چنين نيست. جزئی از

که ضمن   شکل جديد ظاهر شده است. اين ارزشی نيست                کار رفته و فقط از نو به            هب 
روند توليد        پيش از آنکه در       توليد    کاال توليد شده باشد، زيرا وسايل               روند توليد اين       

مثابه حاملين      به   اند، و     بوده     دارا      مزبور     ارزش را مستقل از روند               کرده باشند اين       شرکت 
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  است فقط شکل تجلّیِ    تغيير يافته     اند. آنچه تجديد شده و   روند شده ارزش وارد اين اين
ـ سرماية     ارزش    ای از      حصّه   دار دربرابر         کاال برای سرمايه       ـ  ارزش    جزء از      آنهاست. اين     

 دهد.   است، معادلی تشکيل می  مصرف رسيده توليدکاال به که حين وی ريختةثابت پيش
مثابه جزِء     است، اکنون به       توليد وجود داشته     آن در شکل وسايل  از پيش ارزش مزبور 

تبديل    پول    به   کاال   اينکه   محض  دارد. به       گشته هستی  کاالی نوتوليد       کنندة ارزش       ترکيب  
توليد در     هستی دارد، بايد از نو به وسايل               پول     صورت   ارزش،که اکنون به           گرديد اين  

دهد بستگی     ن انجام می     که در درون آ          ای   و وظيفه    روند توليد     شکل پيشين آن،که با       
ایِ اين      سبب وظيفة سرمايه     وجه به    هيچ  کاال به    گردد. خصلت ارزشیِ يک           دارد، مبدل       

  کند. ارزش تغيير نمی
کارگر مزدور به          که  کاری است     کاال عبارت از ارزش نيروی                دومين جزِء ارزشیِ 

روند توليدی      توليد، خارج از          فروشد. اين ارزش نيز مانند ارزش وسايل               دار می سرمايه
کار، وارد در          ازآنکه نيروی      شود، و پيش کار بايد درآن واردگردد تعيين می نيرویکه 

خريد   به دوران، يعنی          از اعمال مربوط         باشد، ارزش مزبور ضمن يکی        روندتوليد شده
کردن    است.کارگر مزدور با انجام وظيفة خود ــ خرج     کار، تثبيت شده فروش نيروی و

دار بايد بابت         که سرمايه    کند برابر با ارزشی         ارش ــ ارزش ـ کاالئی توليد می         ک نيروی 
دار    کاال به سرمايه      صورت   کارش بپردازد. اين ارزش را کارگر به                         استفاده از نيروی         

پردازد. اين امرکه اين جزء از ارزش ـ                        او می    دهدکه وی همان ارزش را به پول به               می
که بابت     سرماية متغير وی     در ازاِء         است  از معادلی       دار فقط عبارت        کاال برای سرمايه       

ارزش ـ      دهدکه جزِء مزبور            ريز شده است، اين واقعيت را تغيير نمی                  دستمزد پيش   
 ارزش، جز        اضافه    وجود آمده، و مانند            نو به    روند توليد از          هنگام   کاالئی است که به      

امرکه     . همچنين اين     شده از چيز ديگری ترکيب نگرديده است                  مصرف    کار   نيروی   
کارگر     پردازد، برای      کارگر می شکل دستمزد به دار به سرمايهی را که کار  نيرویارزش 

، بلکه طبقة کارگر مزدور،            کار   تنها نيروی     وسيلة آن نه     کند و به    شکل درآمد پيدا می       
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ود، اندک    ش داری نيز ازآن راه پيوسته بازتوليد می سرمايهمثابه طبقه، ولذا بنيان توليد  به
  تأثيری در اين واقعيت ندارد. 

ای   گيرد. اضافه      نمی   بر   کاالرا در   ارزش جزِء ارزشی، تمام دو جمع اين ولی حاصل
ارزش است. اين زائده نيز عيناً مانند جزِء                       ماندکه اضافه      می   زائد برآن دو جزء باقی              

از ارزش        ود، عبارت ش ريخته میپيشبابت دستمزد جانشين سرماية متغير   که ئی ارزشی
  کار تبلوريافته       وجودآمده، ـ       وسيلةکارگر دراَثنای روند توليد به که به است ای  نوآفريده

دار،     سرمايه   يعنی   محصول،     تمام    صاحب   برای     خرجی    جزِءارزشی هيچ       است. فقط اين     
را  ارزش       دهدکه تمام اضافه        دار امکان می   دارد. درواقع اين وضع اخير به سرمايه برنمی

بران ديگر       را با سهم هائی ازآن مثابه درآمد مصرف نمايد، مگرآنکه الزم باشد حصّه به
های مزبور برای         تقسيم نمايد ـ مانند بهرة مالکانه به مالک زمين، در چنين مورد حصّه              

ای بوده      دهند. همين امر خود علّت محرکه            اين قبيل اشخاص ثالث درآمد تشکيل می          
کشانده است. ولی نه نيت پاک             دار ما را به عرصة توليدکاالئی               يه که اصالً سرما    است 

وسيلة   آن مانند درآمد به          بعدیِ   شدن خرج ارزش ونه  به اضافه يابی بدویِ وی برای دست
واحوال اَبداً تغييری در        کند. اين اوضاع ارزش نمی  او و ديگران، تأثيری در نفس اضافه

عبارت ازکار منعقدشده است و نيز تأثيری در مقدار           ارزش   دهندکه اضافه اين امر نمی
  که معلول شرايط ديگر است ندارند. آن

آن پرداخته است ازآغاز              خواسته بود، آنچه را که اکنون به                آ. اسميث   ولی اگر     
که اجزاِء مختلفة ارزش ـ کاال در                بررسی دربارة ارزش ـ کاال انجام دهد و به نقشی                       

که اگر اجزاِء        گشت  نمود، آنگاه روشن می          کنند توجه می     روند توليد ايفا می        مجموع   
مثابه سرمايه      سان پيوسته به    کنند، اجزاِء ديگر همان           ای ازآن مانند درآمد عمل می  ويژه

مثابه عناصر     بايستی به    نيز می   آ. اسميث   همين سبب بنا بر منطق خود         درکارند ـ  و به        
شمار  شود، به    آنها تجزيه می      کاال به   ـ   رزش   که ا   هائی   کاال، ياحصّه     ـ  ارزشکنندة  ترکيب

  آمده باشند.
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با توليدکاالئیِ سرمايه                اصالً توليدکاالئی به         آ. اسميث    داری يکی        طورکلّی را 
بتدا برای وی "سرمايه" وکار، کار مزدور است و                                     گيرد. وسايل        می  توليد از همان ا

  گويد:   که می روست ازاين
  ای است    جا ـ متناسب با بزرگیِ مقدار سرمايه          مه"تعدادکارگران مفيد ومولّد دره

 گيرد." آنها مورد استفاده قرار می کارگماریِ منظور به که به
  

(to the quantity of capital stock which is employed in setting them to work. 

Introduction, p. 12.) 

شخصی ـ در نظر وی از       کلمه، عوامل مختلفة روندکار ـ اعم از شيئی و                   در يک
سبب تحليل   همين  کنند. به    داری جِلوِه می        های خصلتی عصرتوليد سرمايه     نقاب ابتدا در

اندازه اين ارزش            شودکه تاچه    اين مسئله هم عنان می  ارزش ـ کاال بالفاصله با توجه به
 دهد و از سوی ديگر چه اندازه                کاراُفتاده تشکيل می          ازسوئی معادل برای سرماية به             

-پيش دهدکه جانشين هيچ ارزش ـ سرماية               دست می   ارزش به      يا اضافه     ارزش"آزاد"           

کاال با يکديگر سنجيده        ارزش ـ    که از اين نقطة نظر اجزاِء              شود. هنگامی     ريخته نمی   
گردند و سرانجام         دهنده"ی آن مبدل می            شوند آنگاه زيرجلی به "عناصر تشکيل              می 

که ارزش ـ کاال متناوباً يا             گر عبارت از آن است آمد دي شوند. پی "منبع هر ارزشی" می
که درآمدها        ای گونه گردد، به آنها "تجزيه" می شود و يا به از انواع درآمدها ترکيب می

که از "درآمد"ها ناشی             ارزش ـ کاالست        شوند، بلکه    ديگر از ارزش ـ کاال متفرع نمی  
مثابه پول، از        ـ کاال، و پول، به        مثابه ارزش        گردد. ولی ماهيت اين ارزش ـ کاال، به                می

کند، چنانکه ارزش ـ           کنند تغيير نمی    عنوان ارزش ـ سرمايه عمل می              جهت اينکه به    
شود.   رود منقلب نمی      کار می    مثابه درآمد برای اين يا آن به                 سبب آنکه بعداً به      کاال به   
وه بر    کاالـ سرمايه است (که عال           باآن سروکار دارد، ازآغاز                    آ. اسميث   که   کاالئی   

گيرد) و     ارزش را نيز در بر می              اضافه  که درتوليدکاال مصرف شده             ای   ارزش ـ سرمايه      
داری     داری توليدگشته و حاصل روند توليد سرمايه                شيوة سرمايه که به لذا کاالئی است
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بدواً مورد تحليل قرار می                                    بنابراين الزم بودکه اين روند  ند            است.  وگرفت ولذا ر
شد. نظر به اينکه        آن است نيز بررسی می         که مالزم     ئی  آفرينی    ارزش     افزائی و      ارزش    

آن نيز با تحليل مقدم        کاالهاست، بنابراين بيان           نوبة خودگردش       شرط مقدم ين روند به
نگرانه" گاه        "درون      آ. اسميث   که   کند. حتّا هنگامی      و مستقلّی ازکاال مالزمه پيدا می              

  اره توليد ارزش را فقط بنا بر اقتضای تحليل                    برخورد درستی به مطلب دارد باز همو                 
  دهد. کاالـ سرمايه، مورد بررسی قرار می  کاال، يعنی تحليل

  

III .  ١( متأخّرين(  

  

  کند. را بازگو می آ. اسميثکلمه تئوریِ  تقريباً کلمه به ريکاردو
رسند   مصرف می    کشور به    "بايد اين مطلب درک شودکه همة محصوالت يک                  

کسانی      وسيلة  گذاشت برحسب اينکه آيا محصوالت مزبور به       وت بزرگیولی بايد تفا
کنند.   نمی  چنين   که  آنهائی    ازجانب      يا   کنند  می توليد ديگری ارزش باز شوندکه می مصرف
گردد، غَرض ما  شود و به سرمايه پيوست می انداز می گوئيم درآمد پس که می هنگامی

کارگران      آنکه ازسوی      جای   ه شده و به    که به سرمايه افزود          آن جزئی از درآمد است            
 (Principles, p. 169)رسد."  مصرف می وسيلةکارگران مولّد به شود به غيرمولّد مصرف

کاالها به دستمزد و        را دربارة تجزية قيمت     آ. اسميثتئوریِ  ريکاردودرحقيقت 
که دربارة آن         ارزش) کامالً پذيرفته است. نکاتی       اضافهسرماية متغير و (يا  ارزش اضافه

ارزش؛      کنندة اضافه     ـ در مورد اجزاِء ترکيب            ۱اختالف دارد عبارتند از:                آ. اسميث   با  
  بهای   ريکاردو     ـ ۲کند؛    ارزش حذف می        مثابه عنصر الزم اضافه     وی بهرة مالکانه را، به

کند. بنابراين اصل مقدم مقدار اررزش است.                        اين دو عنصر تجزيه می          کاالها را به       

                                                
 گرفته شده است. IIنوشتة  ) از اين پس تا آخر فصل، از ملحقّة دست۱(
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گرفته شده است، و   ای مفروض شده مثابه مقدار داده کننده به زاِء ترکيبجمع اج حاصل
عکس و برخالف      که غالباً به     آ. اسميث   شود، نه مانند       که رهسپار می      از اين مبدأ است  

کاال را بعداً از راه جمع اجزاِء                   کند و مقدار ارزشیِ          نظر عميق ويژة خويش عمل می          
  آورد. دست می کننده به ترکيب
  شود: چنين متذکّر می ريکاردوعليه  )١(مزیار
کندکه تمام محصول نه فقط ميان دستمزد و سود تقسيم                  فراموش می      ريکاردو   "

  ساختن سرماية استوار الزم است." شود، بلکه جزئی ازآن نيز برای جانشين می
(″An Essay on the Distribution of Wealth″, Edinburgh, 1836, p. 174.) 

چيزی را درنظر داردکه من تحت عنوان         وان سرماية استوار همانتحت عن مزیار
  فهمم: سرماية ثابت می

استوار در شکلی وجود داردکه                      کار   کاالی مورد         گرچه در ساختن       "سرماية 
  )۵۹مربوط به تيمارکارگران است وارد نيست." (صفحة  آنچه کند، ولی در شرکت می

کاال، ولذا      ـ  ارزش    تجزية     بر   د، مبنی  ، از زيربار نتيجة ضروریِ نظرية خوآ. اسميث
آن به     ارزش و بنابراين تحويل             نيز ارزش محصول اجتماعی ساالنه، به دستمزد و اضافه   

گردد،     شدن تمام محصول ساالنه        بايست منجر به امکان مصرف          درآمد،که بِالنتيجه می
های   گيری   نتيجه  خود دست به     نيستندکه   کرد. انديشمندان اصلی هرگزکسانی    شانه خالی

  گذارند. ها باز می)٣(کولوخ مکها و )٢(سهزنند. آنها اين وظيفه را برای اَمثال  باطل می
ريز    کند. آنچه برای برخی پيش     درواقع مسئله را برای خود راحت وآسان می سه

سرمايه است، برای ديگران درآمد و محصول خالص است يا خواهد بود. تفاوت بين                
  کلّی ذهنی است، و محصول غيرخالص و خالص به

                                                
)۲ (Ramsay 

)۱ (Say 

)۲ (Mac Culloch  
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گشته   صورت درآمد در جامعه تقسيم             کلّ همة محصوالت به        سان ارزش      "بدين   
 (.Say, ″Traité d’Econ. Pol.″, 1817, II. p. 64)است."  

داران و صنعتگرانی           کلّ هر محصول از سودهای مالکان زمين، سرمايه                    "ارزش     
که در    ) ١( ن قلمداد شده است) مثابه سود صنعتگرا شود." (دستمزد دراينجا به تشکيل می

که درآمد جامعه برابر با ارزش ناخالصی                     جاست  اند. از همين       ايجاد آن شرکت داشته        
ها) گمان     که توليدگرديده است، و نه آنچنانکه سلک اقتصاديون (فيزيوکرات                             است 

  )۶۳گويا فقط برابر با محصول خالص زمين است." (صفحة  اندکه کرده می
  است. )٢(پرودوناند،  را ازآن خودکرده سه کشف اينکه  کسانی ازجمله

پذيرد، معذلک         را در اصل می        آ. اسميث   باآنکه خود نيز نگرِشِ           ) ٣( استورش   
  غيرقابل دفاع است.سه وسيلة  آن به که شيوة اعمال معتقد است

است، اين بدان       آن "چنانچه پذيرفته شودکه درآمد ملّت برابر با محصول ناخالص
- کسرکرد، درآن          سرماية ثابتی) را نبايد ازآن              ای (يعنی هيچ       يچ سرمايه  که ه   معناست 

تواند تمام ارزش محصول ساالنة خود را                    که چنين ملّتی می     صورت باز بايد پذيرفت          
کمترين خللی به درآمدآيندة خويش واردآورد...       آنکه کند بی طور غيرمولّد مصرف به

  پذيرنيستند."   دهند هيچگاه مصرف می را تشکيل ملّت يک که سرماية(ثابت) محصوالتی
  

(Storch: ″Consideration sur la nature du revenu national″, Paris, 1824, p. 147, 
150.)    

                                                
)۳ (″Profit des industrieux″ 

  )۱ (  Proudhon, Pierre-Joseph   )۱۸۰۹ که   شناس معروف فرانسوی         ) ـ اقتصاددان و جامعه          ۱۸۶۵ـ
آيد.    شمار می   سازان آنارشيسم به        بورژوازی فرانسه و يکی از بنيادگذاران و تئوری                          خُرده ايدئولوگ

قر" منتشر   کتاب معروف خود (فقر فلسفه) را در برابرکتاب وی تحت عنوان "فلسفة ف                                کارل مارکس  
  ای از نظريات اوست. که رد کوبنده نموده 

)۲ (Heinrich Friedrich von Storch (Andrei Karlowitch)   ،خ آلمانیاقتصاددان، آمارگر و مور
 عضو فرهنگستان علوم پترزبورگ و يکی از ناشرين و مبلّغين علم اقتصادکالسيک.
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سرمايه باتحليل        ثابت جزِء کند بگويد چگونه وجود اين می فراموش استورشولی 
کاال فقط عبارت      ـ  ش ارز   کندکه بنابراين        اسميثی مورد قبول او دربارة قيمت تطبيق می        

 سهسرماية ثابتی نيست. فقط با پادرميانیِ               ارزش است و شامل هيچ    از دستمزد و اضافه
گردد، وآخرين          تحليل قيمت به نتايج باطلی منجر می    گرددکه اين برای وی روشن می

  :که بيان وی در اين باره چنين است
  يه نمود."ترين عناصرش تجز قيمت الزم را به ساده  "غيرممکن است

  

(″Cour d’Econ. Pol.″, Petersburg, 1815, II. p. 141.) 
 

ويژه به مسئلة رابطة ميان سرمايه و درآمد پرداخته و درواقع                       که به )١(سيسموندی
 (defferencia specifica)صورت تمايز مشخّص       نگرش خاصّ خود را در اين زمينه به                

کلمة علمی    ورده است، حتّا يک        درآ     ″Nouveaux Principes″"اصول جديد" خويش 
  ساختن مسئله ياری نرسانده است. در اين باره نگفته و يک ذره هم به روشن

کنند تا بلکه از نگرش اسميثی           هائی می    کوشش  ) ٣( شربوليه  و   رامزی    ،   ) ٢( بارتون    
سازند    سويه مطرح می     که ازپيش مسئله را يک  است جهت آنها ازاين ناکامیِ فراتر روند.

ميان سرماية استوار وگردان               سرماية ثابت و متغير را با فرق              ـ  ارزش     ت ميان    و تفاو   
  سازند. کنده مشخّص نمی پوست

 اسميث   آ.  راکه     نيز با خودرضائیِ معمولیِ خويش، نگرشی)  4(جون استوارت ميل
  کند. ارث واگذارده است، عيناً بازگو می به جانشينان خود به

سميثی تاکنون به زندگیِ خود ادامه داده است و                       انديشیِ ا     آنکه پريشان       نتيجه 
  دهد.  اقتصاد سياسی را تشکيل می کنندگان] [عبادت دگم وی يکی از اصول ايمان متعبدان

                                                
)۱ (Sismondi   کنيد. مراجعه کاپيتال همين بازنويسی] اول جلد ۵۶[صفحة  ۳۵به زيرنويس صفحة  

)۲ (Barton 

)۳ (Cherbuliez  

)۴ (John Stuart Mill  
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  مبيستفصل 

  

  بازتوليد ساده
  
  

I . ١(طرح مسئله( 

  
دهيم ــ ولذا عمل سرماية         توجه قرار را مورد هرگاه عمل ساالنة سرماية اجتماعی

دهند و حرکت آنها   منفرد فقط اجزاِء آن را تشکيل می های را بنگريم، که سرمايه کلّ
حرکت سرماية کلّ است ــ وآن       ای از آنها و هم حلقه  حال هم حرکت انفرادیِ درعين

جامعه در جريان يک سال تحويل               که  کاالئی     ـ  محصول   اش، يعنی      را ازلحاظ نتيجه        
شود چگونه روند بازتوليد            اه ضرورتاً ديده می        دهد، تحت بررسی قرار دهيم، آنگ              می

بازتوليد       روند     بازتوليد را از هائی اين روند گيرد، چه ويژگی سرماية اجتماعی انجام می

                                                
 IIنوشتة شمارة  ) از دست۱(
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دو مشترک است. محصول          هائی ميان آن         سازد و چه خصلت      سرمايه متمايز می      تک 
شوند، يعنی     رمايه می   هائی از محصول اجتماعی را که جانشين س                آن حصّه     هم   ساالنه  

شودکه در مصرف ـ        هائی می    گيرد و هم شامل حصّه       بازتوليد اجتماعی را، در بر می               
شوند و بنابراين هم مصرف          داران خرج می         وسيلة کارگران و سرمايه   افتند و به مايه می

  گيرد.  بارآور و هم مصرف انفرادی را در بر می

 Ẃ   –  }                      دوران       ول فرم    تحليل به   بايد    که  است بديهی  پس 
که عبارت      کند، زيرا نقطـة عزيمت         ضرورتاً نقشی درآن ايفا می              که مصرف    بپردازيم     

ـ سرمايه است هم شامـل ارزش ـ سرمايـة ثابت و متغيـر                   کاال   ،  يعنی   Ẃ = W + wاز    
مصرف انفرادی        آن هم     گيرد. بنابراين حرکت          ارزش را در بر می    شود و هم اضافه می

و      G – W … P … Ẃ – Ǵهای  و هم مصرف بارآور را مشتمل است.  در دورپيمائی
P … Ẃ – Ǵ – W … P نقطة انتهاست،  هم نقطة عزيمت و که هم ، حرکت سرمايه است

گيرد، زيرا کاال، يعنی محصول بايد به                  و اين حرکت درواقع مصرف را نيز در بر می                    
هرگـاه وقوع اين فروش را مفروض بگيريم، آنگـاه برای حرکت                                فروش رود. ولی           

ازآن چه برسرکاال خواهد آمد. بِالعکس درحرکت         سرمايه اهميتی ندارد که پس  تک
Ẃ … Ẃ شوندکه درموردآنها     ، شرايط بازتوليد اجتماعی درست ازآنجا بازشناخته می

آگاهی يافت. روند           Ẃکلّ   محصول  الزاماً بايد از عاقبت هر يک از اجزاِء ارزشیِ اين          
گرددکه با پادرميانی دوران                 کلّ بازتوليد، همچنانکه در اينجا شامل روند مصرفی می              

  گيرد. شود، روند بازتوليد خود سرمايه را نيز در بر می انجام می
که در برابر ما قرار دارد بايد روند بازتوليد را چه از                                لحاظ هدفی      حقيقت از     در  

-سازیِ مادی هر يک از اجزاِء ترکيب                 طة نظر جبران ارزش و چه از جهت جانشين     نق

ارزش ـ محصول        توانيم، مانند تحليل     دهيم. اکنون ديگر نمی توجه قرار مورد Ẃکنندة  
تواند عناصر سرماية خود         دار منفرد می       که سرمايه    کنيم اين فرض بسنده تک سرمايه، به

G – W … P … Ẃ 
g - w 
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وسيلة خريد     کند و سپس به    ی خويش بدواً به پول بدل        را از راه فروش محصول ـ کاال
عوامل توليد      مجدد عوامل توليد از بازارکاال، آنها را از نو به عناصر توليد مبدل سازد.     

که باآنها مبادله        آمادة انفرادی    مزبور، ازآنجاکه ماهيت مادی دارند، عيناً مانند محصول
دهند.    می   را تشکيل    دد، جزئی از سرماية اجتماعیگر وسيلة آنها جبران می شود و به می

خرج    که با   آن سهمی   کاالی اجتماعی، يعنی  ـ  ای ازمحصول حرکت حصّه ديگر ازسوی
شود،   دار مصرف می       ارزش از طرف سرمايه            کارگر و خرج اضافه            دستمزد از جانب      

حرکت    دهد، بلکه با      کلّ را تشکيل می      ای ازحرکت محصول          تنها حلقة پيونديافته        نه 
ساده    طور   اينکه به    صرف  تواند به    آن نمی آميزد، ولذا جريان منفرد درهم می های سرمايه

  گردد. گرفته شده است روشن مفروض
که   ای   شود، از اين قرار است: چگونه سرمايه   مسئله، آنچنانکه بالفاصله مطرح می

دست   به  رسد، برحسب ارزش خود جانشينی از محصول ساالنه          مصرف می در توليد به
- سرمايه   وسيلة ارزش به  اضافه جانشين سرمايه، بامصرف آورد، وچگونه حرکت اين می

مقياس   مسئلة بازتوليد به        آميزد؟ بنابراين بدواً            می  وسيلة کارگر، درهم         دار و دستمزد به  
ارزش خود        شودکه محصوالت بنا به        تنها فرض می     بر اين نه      ساده مطرح است. عالوه  

اجزاِء سرماية بارآور نيز                در    ارزشی     وقوع هرگونه انقالب           ردند، بلکه عدم     گ مبادله می
تواند هيچگونه       ها نمی   ها از ارزش    براينکه انحراف قيمت شود. مضافاً مفروض تلقّی می

تأثيری درحرکت سرماية اجتماعی اعمال نمايد. هرگاه چنين وضعی روی دهد، باز                                  
-اينکه تک   شوند، ولو ت بايکديگر مبادله میمانند پيش جمعاً همان مقادير ازمحصوال

که    ئی شرکت نمايند،      های ارزشی      سرماية اجتماعی با نسبت        حرکت    داران در        سرمايه  
يک   وسيلة هر   که به   ارزشی    ريزهای هرکدام ازآنها و حجم اضافه           ديگر متناسب با پيش

کنواخت   گير و ي    که همه   های ارزشی درصورتی          ازآنان توليدگشته نباشد. ولی انقالب          
کلّ ساليانه     توزيع شده باشند، هيچگونه تغييری در روابط ميان اجزاِء ارزشی محصول                     

عکس اگر قسماً انجام يافته و يکنواخت توزيع نشده باشند، آنگـاه                            دهند. اما به        نمی 
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شوندکه درک آنها درصورتی مقدور تواند شدکه اوالً آنها                            نمايشگر اختالالتی می       
از روابط ارزشی ثابت مورد توجه قرارگيرند و ثانياً وجود قانونی                                   مثابه انحرافاتی          به 
کنندة سرماية ثابت   ارزشی ازمحصول ساالنه جبران آن يک بخش ثبوت رسدکه طبق به

گردد، و هرگاه انقالبی چه در ارزش سرماية                       ديگر جانشين سرماية متغير می          و بخش
دهد.    ييری در قانون مزبور روی نمی              ثابت و چه در ارزش سرماية متغير وقوع يابد، تغ         

دهدکه در      ئی را تغيير می      صورت انقالب مزبور فقط مقدار نسبیِ اجزاِء ارزشی                      درآن    
های   های بدوی ارزش           جای ارزش       کنند، چه آنگاه به        يکی از اين دو بخش عمل می           

  اند. ديگری وارد شده
بررسی     ظ انفرادی      را ازلحا       ـ محصول سرمايه  ارزش و توليد ارزش ما که تاهنگامی

اهميت بود و ازآن       از خالی کلّی کرديم، شکل طبيعی محصول ـ کاال برای تحليل به می
آينه باشد.      يا   ماشين،گندم و       از مثالً عبارت مزبور طبيعی کردکه شکل نمی حيث تفاوتی

دلخواه     توانست بنا به      درآن بررسی همة اينها عنوان مثال داشت و هر رشتة توليد می                         
واسطة خود     کار رود. آنچه ما با آن سروکار داشتيم عبارت از روند بی                             مثيل بهبرای ت

که باز    شد. تاجائی     مثابه روند يک سرماية منفرد ديده می           توليد بود، که از هر جهت به
ـ   جزئی از محصول     کافی بودکه آن توليد سرمايه مورد توجه قرارگرفته بود، اين فرض

دست   ـ سرمايه است در درون محيط دوران اين فرصت را به                       کاال که نمودار ارزش             
بارآور،      سرماية   مثابه    آوردکه از نو به عناصر توليدی خود، ولذا به سيمای خود به                           می 

دارکاالهائی را          سرمايه  کارگر و      کامالً کافی بود فرض شودکه           گردد؛ همچنانکه       مبدل  
يابند.    کنند، دربازارآماده می     خرج میرا  ارزش خويش  که در ازاِء آن دستمزد و اضافه

محصول     اجتماعی و ارزش ـ        سرماية   کلّ   کامالً صوری، درمورد بررسیِ            اين شيوة بيان
محصول به سرمايه و ورود             کند. تبديل مجدد جزئی از ارزش ـ                آن ديگرکفايت نمی       

 شود در درون خود    داران وکارگران موجب می جزِء ديگر در مصرف انفرادی سرمايه
تنها   حرکت نه    وجودآيد. و اين          است، حرکتی به کلّ که نتيجة سرماية محصولی ـ ارزش
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قدر وابسته به        شدن ارزش است، بلکه جانشينی مواد نيز هست و بنابراين همان              جانشين
مصرف و     که مشروط به ارزش           اجتماعی است      رابطة متقابل اجزاِء ارزشیِ محصول                

  سيمای مادیِ آن است.
  

کند،   انتزاع جِلوِه می         و   تجريد    منزلة يک  پيشين، به مقياس درهمان )١(دهسا بازتوليد
مقياس    بازتوليد بر       داری، فقدان هرگونه انباشت و         پاية سرمايه که ازسوئی بر معنی اين به

که در درون آن توليد             آوری است، و ازسوی ديگر شرايطی  تر، فرض شگفت گسترده
چيزی     آن     اين    مانند (و     مختلف مطلقاً يکسان نمی     های    گيرد هيچگاه در سال        انجام می    

اجتماعی با ارزش معين در            سرماية   که يک    شود). فرضيه اين است        که فرض می     است 
دهد و همان اندازه           گذشته را تحويل   کاالهای سالـ  سال جاری همان حجمی از ارزش

کاالها     بازتوليد شکل    که در روند        ها را ارضاء نمايد، حتّا با وجود اين امکان                   نيازمندی
شود، بازتوليد ساده همواره جزئی  که انباشت واقع می باشد. معذلک هنگامی تغيير يافته

نفسه مورد بررسی قرارگيرد وآن خود عامل                   تواند فی دهد ولذا می ازآن را تشکيل می
 که  کاهش يابد درحالی          واقعیِ انباشت است. ارزش محصوالت ساليانه ممکن است                     

ی مصرف يکسان باقی مانده باشد؛ ممکن است ارزش يکسان بماند                          ها  حجم ارزش     
ارزش       که  درحالی      باشد؛           های مصرف      حجم  ارزش      کاهش پذيرفته  و حجم     حجم 

زمان با يکديگرکاهش يابند. از همة                 های مصرف بازتوليدشده ممکن است هم          ارزش
يط دشوارتری      درشرا     ازگذشته يا   آيدکه يا بازتوليد درشرايط مساعدتر اينها چنين برمی

است به بازتوليدی ناتمام وناقص منجرگردد.    انجام شده است، که درمورد اخير ممکن
 عناصر مختلفة بازتوليد تأثير           کمی  توانند در جهت       و احوال فقط می         همة اين اوضاع       

بازتوليدکننده، يا درآمد بازتوليدشده،                   سرماية   مثابه    که آنها به     نمايند، ولی نه در نقشی  
ونمايند. ندکلّ ايفا میدر ر  

                                                
 . VIIIنوشتة شمارة  ) از دست۱(
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II .  ١(دو بخش توليد اجتماعی( 

  
  شود: کلّ ولذا توليدکلّ جامعه به دو بخش بزرگ تقسيم می محصول

-I    که دارای شکلی هستندکه بايد ضرورتاً با آن                    کاالهائی     توليد. يعنی      وسايل
  شکل وارد مصرف بارآورگردند يا الاقلّ بتوانند درآن وارد شوند.

 -II که بنا به شکل خود در مصرف انفرادی طبقة                  کاالهائی   يل مصرف. يعنیوسا
  شوند. دار و طبقة کارگر وارد می سرمايه

آن بخش، يک رشتة         های مربوط به        ها، مجموع رشته      در هرکدام از اين بخش            
توليد و ديگری       دهندکه يکی ازآنها رشتة توليد وسايل               بزرگ توليدی را تشکيل می           

که در هر يک از اين دو رشتة                ای   صرف است. مجموع سرمايه        م   رشتة توليد وسايل     
  دهد. اجتماعی را تشکيل میسرماية ای از  کار رفته است، بخش بزرگ ويژه توليد به

  شود: در هر بخش سرمايه به دو جزء تقسيم می
ارزش نيروی         با   برابر  سرماية متغير. ازلحاظ ارزشی سرماية مزبور دارای ارزشیـ ۱

کار رفته ولذا برابر با مجموع               ة توليدی به    اين رشت     که در    ئی بوده است      اجتماعی   کار    
کار پرداخت شده است. چنانچه ازلحاظ مادی                     نيروی   که در ازاِء اين           دستمزدی است

کار فعال،       از خود نيروی         است  سرماية متغير اين بخش عبارت            مورد توجه قرارگيرد،            
  حرکت درآمده است. ارزش ـ سرمايه بهوسيلة اين  که به ای کار زنده يعنی

توليد مورد       که دراين رشته برای   توليدی ـ سرماية ثابت، يعنی ارزش همة وسايل۲
شود به سرماية      نوبة خود تقسيم می        استفاده قرارگرفته است. اين سرماية ثابت باز به                      

دان: مصالح       گَر  کار وغيره و سرماية ثابت            آالت، کاراَفزارها، ابنيه، دام                     استوار: ماشين     
                                                

 اتخاذ شده است. VIIIنوشتة  و شما (نمودار) از دست  IIنوشتة  ) قسمت اساسیِ اين بند  از دست۱(
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  ها وغيره. ساخته توليد مانند مواد خام، مواد کمکی، نيمه
ياریِ اين سرمايه در هر يک از دو بخش توليد               کلّ ساالنه، که به ارزش محصول

ئی است    Cشودکه يکی معرف سرماية ثابت          شده است، به دو جزِء ارزشی تجزيه می
کرده است،      را به محصول منتقل  مصرف رسيده وفقط ارزش خود که در اَثنای توليد به

که در سراسرکار ساالنه افزوده شده است.                  ئی است   و ديگری عبارت از جزِء ارزشی               
که جانشين سرماية       گردد: سهمی     نوبة خود به دو سهم تقسيم می           اين جزِء اخير نيز به         

را تشکيل      mارزش      اضافه  که زائـد برآن است و            است و سهمی    Vريخته   متغير پيش  
ها، مانند ارزش هرکاالی          کلّ محصول ساالنة هر يک از بخش هد. بنابراين ارزشد می

  گردد. تحويل می  C + V + mجداگانه، به 
شده در توليد است، با ارزش               که نمايندة سرماية ثابت مصرف            Cجزِء ارزشیِ      

اً به  کار رفته است انطباق ندارد. درواقع مواد توليدی تمام                             که در توليد به  سرماية ثابتی
گردد. ولی از سرماية              آنها تماماً به محصول منتقل می           رسند ولذا ارزش          مصرف می   

آن به محصول انتقال          شده ولذا ارزش          کاررفته تنها يک جزء تماماً مصرف               استوار به    
آالت، ابنيه وغيره، مانندگذشته بجای        ديگری از سرماية استوار، ماشين است. جزء يافته

معذلک درکارند.          است  يافته کاهش ساليانه فرسايش ا درنتيجةآنه اگرچه ارزش هستند و
قسمت از سرماية        دهيم، وجود اين    محصول را موردمطالعه قرارمی که ما ارزش هنگامی

ـ  ارزش    از   دهد برای ما مطرح نيست. قسمت مزبور جزئی کارخود ادامه می استوارکه به
وتوليدشده، درکنارآن موجود          کاالی نارزش ـ دهدکه مستقلّ از  سرمايه را تشکيل می

سرمايه ديده شد.        ارزش ـ محصول يک تک         هنگام بررسیِ      است. اين مطلب قبالً به        
که در    ئی  . ولی در اينجا بايد از شيوة بررسی               ) ١( ) ۱۹۲(کتاب اول، فصل ششم، صفحة          

- ارزش ـ محصول تک       نظرکنيم. سابقاً ضمن مطالعة        ايم موقّتاً صرف      کار برده      آنجا به   

                                                
 .همين بازنويسی]  ۳۲۸[صفحة  ۲۰۴ول سرمايه، ترجمة فارسی، صفحة کنيد به جلد ا ) نگاه۱(
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محصول ـ    شود به   می   سرماية استوارکسر        که درنتيجة فرسايش از  ديديم، ارزشی سرمايه
سرماية   است، خواه جزئی ازاين            فرسايش، توليدگشته زمان شودکه در می کاالئی منتقل

صورت جنسی جانشين       حساب ارزشِ منتقل شده، به            استوار در اَثنای مدت مزبور به                
کلّ   باشد. بِالعکس در اينجاکه بررسیِ محصول         يافته باشد و خواه برداشتی انجام نشده 

که طی سال از      ئی  آن مطرح است، مجبوريم موقّتاً ازآن جزِء ارزشی     اجتماعی و ارزش
گشته است چشم بپوشيم، مگر        سرماية استوار به محصول ساالنه منتقل     جهت فرسايش 

با         آنکه اين سرمايـة استوار در عرض همان سال به                     شد. صورت جنسی تعويض شده 
بعداً ضمن يکی از بندهای آيندة همين فصل، اين نکته را جداگانه مورد بررسی قرار                       

  خواهيم داد.
  

  ٭
 

مثابه پايه      زيرين را به    )١(برای بررسیِ خود درمورد بازتوليد ساده، نمودار (شمای)
باشد ونسبت  ارزش اضافه=  mمتغير،  = سرماية Vثابت،  سرماية=  Cپذيريم، چنانکه  می

v افزائی زشار
 m

  

مارک، فرانک،          ميليون نمايندة فالن توانند می اعداد شود. % فرض۱۰۰ ، 
  ليرة استرلينگ باشند.

I .  توليد: توليد وسايل  
  C ۴۰۰۰  +V ۱۰۰۰  =۵۰۰۰سرمايه ..................  

 ، C ۴۰۰۰  +V ۱۰۰۰  +m ۱۰۰۰ =۶۰۰۰ـ کاال.........   محصول

  توليد موجود است. ت وسايلصور که به
II .  :توليد وسايل مصرف  

  C ۲۰۰۰  +V ۵۰۰  =۲۵۰۰سرمايه ..................  
                                                

)۱( Schema  
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 ، C ۲۰۰۰  +V ۵۰۰  +m ۵۰۰  =۳۰۰۰ـ کاال.........   محصول

  صورت وسايل مصرف وجود دارد. که به
  قرا است: ـ کاالی ساالنه بدين  محصولکلّ  بست جمع

I .    C ۴۰۰۰  +V ۱۰۰۰  +m ۱۰۰۰  =۶۰۰۰   توليد وسايل  
II .  C ۲۰۰۰  +V ۵۰۰   +m  ۵۰۰   =۳۰۰۰   وسايل مصرف 

کار   که در شکل طبيعیِ خود به        است و سرماية استواری         ۹۰۰۰کلّ برابر با  ارزش
  حساب نيامده است. ايم درآن به که قبالً گذاشته قراری دهد، بنابه ادامه می

صورت   ارزش به       اضافه  که لذا درآن تمام            ساده  اساس بازتوليد         اکنون اگر ما بر        
شود، معامالت ضروری را مورد بررسی قرار دهيم و فعالً گردش    غيرمولّد مصرف می

  آوريم. دست می پول را که واسطة آن است نديده بگيريم، فوراً سه نقطة اتّکا به
،  IIداران بخش        ارزش سرمايه        اضافه   m  ۵۰۰، دستمزدکارگران،  و             V  ۵۰۰ـ  ۱

مصرف به    وسايل   آنها در      مصرف خرج شود. ولی ارزش             وسايل   ضرورتاً بايد در ازاِء  
 ريخته  پيش   V  ۵۰۰ازسوئی    II  داران بخش   وجود داردکه در دست سرمايه ۱۰۰۰ارزش

ارزش       است. بنابراين دستمزد و اضافه          m ۵۰۰کند و ازسوی ديگر معرف  را جبران می
سان  گردند. بدين       مبادله می     بخش  همين محصول زاِءدراII  بخش خود درون در II بخش

)V ۵۰۰  +m ۵۰۰ (II   =۱۰۰۰         کلّ حذف    محصول    مصرف، از     وسايل   ، با فرورفتن در
  شود. می

مصرف ولذا     وسايل   نيز بايد همچنين در ازاِء     I بخش V ۱۰۰۰  +m ۱۰۰۰ـ آن ۲
بادله بامحصوالت     م   اين   ضرورتاً بايست   ، خرج شود. بنابراين IIبخش دربرابرمحصوالت 

 C ۲۰۰۰ بخش يعنی جزِء ثابت سرماية اين با ، که ازلحاظ مبلغ برابر IIماندة بخش  باقی
  Iبخش    محصولتوليدکه   وسايلمبلغ برابری از   IIگيرد. در مقابل، بخش  است، انجام

سان  آورد. بدين   دست می است به تجسم يافته V ۱۰۰۰  +m ۱۰۰۰است و درآن ارزش 
C II ۲۰۰۰ ) وV ۱۰۰۰  +m ۱۰۰۰ (I گردد.  ، از حساب خارج می  
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که   توليد است    وسايل   باقی مانده است. اين مبلغ عبارت از                   C  I  ۴۰۰۰ـ هنوز   ۳
شدة درآن       سرماية ثابت مصرف       ساختن   منظور جانشين     به  تواند    می     Iبخش  فقط در    

انجام    I  داران بخش       هسرماي   تک   ميان    متقابل مبادلة  وسيلة مورد استفاده قرارگيرد، ولذا به
کارگران و         از راه مبادله ميان            II  ) بخش  V  ۵۰۰    +m  ۵۰۰شود، عيناً همچنانکه (       می 

  گردد. تصفيه می II داران بخش سرمايه داران و يا ميان تک سرمايه
کردن مطالب       بهتردرک      برای خود اين کنيم، و می شد قناعت گفته که همين فعالً به

  آينده کافی است.
  

III .   دو بخشمبادله ميان :  

(m + v) e   برابر    درCII
 )١( 

  
) ــ  I )v ۱۰۰۰   +m  ۱۰۰۰کنيم ــ  سخن را با مبادلة بزرگ ميان دو طبقه آغاز می

وجود دارند،          توليدکنندگانشان        دست توليد در وسايل طبيعیِ درشکل  که هائی ارزش اين
 که در شکل طبيعی     هائی   زش  مقابل ار      شوند، يعنی در      مبادله می    C  II  ۲۰۰۰در برابر      

سرماية ثابت خود را           II  دار بخش     سان طبقة سرمايه     مصرف قرار دارند. بدين              وسايل   
توليد    مصرف خارج ساخته دوباره آن را به وسايل                   است از شکل وسايل       ۲۰۰۰که =   
عامل     مانند    نو   که سرماية مزبور بتواند از صورتی کرده است، يعنی به مصرف بدل وسايل

نمايد. ازسوی ديگر           عمل ثابت سرماية ـ مثابه ارزش افزائی، به منظور ارزش به کار وروند
ارزش      اضافه  ) است و    IV  ۱۰۰۰که عبارت از (        Iدر بخش  کار از اين راه معادل نيروی

مصرف سامان يافته است.         ، در وسايل       ) Im  ۱۰۰۰داران بخش مزبور يعنی (              سرمايه  
اندکه مصرف       ئی درآمده        وليد به شکل طبيعی   ت  هردوی اينها از شکل طبيعی وسايل             

                                                
  VIIIنوشتة شمارة  ) از اين پس باز از روی دست۱(
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  سازد. مثابه درآمد ممکن می آنها را به
به               اين مبادلة دوسويه  انجام می            ياریِ يک      ولی  پول  گيرد،که درعين           گردش 

گردش پول دارای اهميت                سازد. اما اين         تسهيل اين مبادله فهم آن را نيز دشوار می                 
ای   مثابه پول ـ سرمايه       شکل پول، به  واره بايد بهقاطعی است، زيرا جزِء متغير سرمايه هم

سرماية متغير     گردد.     شود، وارد عرصة عمل          کار بدل می      نيروی     که از صورت پول به         
کنند،   زمان درکنار يکديگرکار می  که هم های صنعتی در سرتاسر جامعه، در همة رشته

ريز شود.     ر شکل پول پيش    باشد، بايد ضرورتاً د          IIيا   Iاعم از اينکه متعلّق به بخش           
کند، ولی      کار را پيش ازآنکه وارد روند توليد شود خريداری می                             نيروی   دار     سرمايه  

مصرف   توليد ارزش    کار در بهای آن را فقط در انقضاِء مدت مقرر، پس ازآنکه نيروی
است در ازاِء        که فقط معادلی      محصول   پردازد. اين جزء از ارزش                  خرج شده است، می      

آن جزئی از ارزش            کار پرداخت شده است، يعنی            که بابت نيروی        ای   شده  رج پول خ   
ارزش           محصول است     نمايندة  متغير می     ـ  که  باقی            سرماية  نند جزِء  ما ندة    باشد، نيز  ما

دار تعلّق دارد. تازه در همين جزِء ارزشی، کارگر معادل                               سرمايه  محصول، به      ارزش     
آن   ولی تبديل مجددکاال به پول يعنی فروش وی تحويل داده است.  دستمزد خود را به

کند تا بتواند       پول ـ سرمايه برقرار می       مثابه  دار را دوباره به سرمايه سرماية متغير که است
  ريز نمايد. کار پيش آن را از نو برای خريد نيروی

گوئيم ليرة     ليرة استرلينگ (می        ۱۰۰۰دار     سرمايه  ، همگان ـ     Iبنابراين در بخش         
صورت پول) =       سرمايـة مزبـور ارزشی است به          دادن اينکه        فقـط برای نشان      استرلينگ

V ۱۰۰۰جزِء  مثابه که به ارزشی جزِءآن  ، بابتV بخشل ی محصو I  دارد، يعنی         وجود
آنها پرداخته است. با اين             اند، به     کارگران توليدکرده          که توليدی است وسايل صورت به

 II    داران بخش      سرمايه همان ارزش از مصرفی به وسايل ليرة استرلينگ، کارگران ۱۰۰۰

سازند.    پول مبدل می      را بهII  بخشسان نيمی از سرماية ثابت  کنند و بدين خريداری می
ارزش     توليدی به     ليرة استرلينگ وسايل  ۱۰۰۰نوبة خويش با اين به  II داران بخش سرمايه
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داران      سرمايه  اين عمـل برای       نمايند. با      خريداری می         I     داران بخش       از سرمايه     ۱۰۰۰
درشکل     آنها   محصول    از    ، که همچون جزئیV ۱۰۰۰ = سرماية متغيرـ  ارزش الذکراخير

تواند در  طبيعیِ وسايل توليد وجود داشت، دوباره به پول مبدل شده است و اکنون می
کار ولذا        ی کار رود، به نيرو           مثابه پول ـ سرمايه به        نو به    از     I   داران بخش       دست سرمايه   

سرماية متغير آنان،   که  گردد. از اين راه است بارآور مبدلترين عنصر سرماية  به اساسی
سوی ايشان     صورت پول به       شان، از نو به        ـ سرمايه    يابی جزئی ازکاال           درنتيجة سامان      

  گردد. بازمی
وم جزِء    در برابر نيمة د          I   ـ سرماية بخش     ازکاال      mکه برای مبادلة جزِء           اما پولی    

ريزگردد.       پيش های مختلف     آيد، ممکن است به شيوه         ، الزم می  II ثابت سرماية بخش
های جداجدا ازجانب   شماری ازخريدوفروش گردش، مستلزم تعداد بی درحقيقت، اين

حال پول ضرورتاً بايد از خود اين                   دو بخش است، ولی در هر             داران هر       سرمايه     تک 
کارگران به دوران فروريخته                  که ازسوی   قبالً مقدار پولی داران ناشی شود، زيرا سرمايه

از پول ـ      II  دار ازبخش   آمده است.گاه ممکن است يک سرمايه حساب شود تماماً به می
نزد    خويش    توليدی برای    وسايلخود موجود دارد،  بارآورسرماية که درکنار  ای سرمايه
 I     داری از بخش        کان دارد سرمايه   عکس ام خريداری نمايد، وگاه به I  بخش دار سرمايه

نه بـرای مصارف         خويش ــ ولی       که بـرای مخارج شخصیِ         از پول ـ مايـة مشخّصی        
های   بخش   خريد نمايد. چنانکه در    II بخش دار ای ــ در دست دارد، نزد سرمايه سرمايه

ذخيرة     وضع واحوالی بايد ضرورتاً وجود        کتاب حاضر نشان داده شد درهر يکم و دوم
ريز    پيش بارآور، خواه برای يک        داران درکنار سرماية  پولیِ معينی را در دست سرمايه

که نيمی از پول       کنيم  نمود. فرض        تلقّی    سرمايه وخواه برای مصارف درآمد، مفروض                      
توليد     شان بابت خريد وسايل         برای تعويض سرماية ثابت               II  بخش   داران       را سرمايه    

تفاوت    دراين مورد برای هدف استدالل ما کامالً بی                     ريزکرده باشند (نسبت پول           پيش 
برای مصارف خويش خرج نموده باشند.                I    داران بخش    است)، و نيمة ديگر را سرمايه
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توليد    وسايل    I   کند و با آن از بخش ريز می ليرة استرلينگ پيش II ۵۰۰ سان بخش بدين
که قبالً ذکرآن رفت و        نگیليرة استرلي ۱۰۰۰آوردن  حساب وسيله (با به خرد و بدين می

4آمده است،  دست به I از ناحية کارگران بخش
سرماية ثابت خود را با شکل طبيعیِ       3

کرده است      که از اين راه دريافت     ليرة استرلينگی ۵۰۰با I کرده است. بخش آن تعويض
زء ازکاالـ سرماية       ازآن ج سان نيمی کند و بدين مصرف خريداری می وسايل II ازبخش

را انجام داده و اين قسمت از                   w – g – mاست گردش     mبخش مزبورکه عبارت از 
وسيلة اين روند دومی،            به سامان رسيده است.        آن بخش در مصرف ـ مايه به            محصول  

بارآور     سرماية     در جنب II که بخش ای مثابه پول ـ سرمايه ليرة استرلينگ دوباره به ۵۰۰
خور بابت      طور پيش    به  I  بخش ديگر    گردد. ازسوی        مزبور برمی      بخش  ت، به  خود داراس      

است ــ يعنی    صورت محصول باقی مانده  ـ سرماية خودکه هنوز به کاال mنيمی از جزِء 
،  II  ليرة استرلينگ برای خريد وسايل مصرف از بخش        ۵۰۰پيش از فروش آن ــ مبلغ 

خرد و    توليد می    وسايل   I  از بخش    II  شليرة استرلينگ، بخ       ۵۰۰کند. با همان     خرج می
طبيعی تعويض     ) در شکل   ۲۰۰۰=    ۵۰۰+    ۵۰۰+    ۱۰۰۰ازآن راه تمام سرماية ثابتش (       

سامان    ارزش خود را در وسايل مصرف به                 اضافه    تمام    I  که بخش   گردد، درحالی          می 
بنا به      رسانده است. بدين         ة لير  ۴۰۰۰مبلـغ   فرض، مجموعاً مبادلـة کاالهائی به                 سان، 

که   ای   گرفته است. نتيجه      ليرة استرلينگ پول انجام           ۲۰۰۰وسيلة گردش      استرلينگ به   
که مبادالت مربوط به            ايم ازآنجاست        آورده      دست  درمورد مقدار پول اخيرالذکر به                  

صورت تعدادکمی از معامالت بزرگ در نظر                     مجموع محصول ساالنه را يکجا و به            
 II  که بخش   ارد فقط تشخيص اين واقعيت است            که در اينجا اهميت د         ايم. آنچه      گرفته  

تنها سرماية ثابت خود را که در شکل وسايل مصرف بازتوليدگرديده است دوباره                         نه
استرلينگی نيزکه بابت خريد   ليرة ۵۰۰توليد درآورده، بلکه عالوه برآن، شکل وسايل به

همچنين اين     آن بخش بازگشته است. و           ريزکرده بود به          توليد در دوران پيش            وسايل  
توليد بازتوليد شده      ، که در شکل وسايل I تنها سرماية متغير بخش که نه نکته مهم است
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پذيرگرديده       کار تبديل   مثابه پول ـ سرمايه دوباره به نيروی يافته وبه پول نو شکل بود، از
ارزش     اضافه    خور قبل از فروش جزِء             طور پيش    که به   ليرة استرلينگی     ۵۰۰است، بلکه    

گردد.     اش در ازاِء وسايل مصرف خرج شده بود، دوباره به بخش مزبور بازمی            رمايهس
گردد، بلکه اين         برنمی  I که انجام شده به بخش ليرة مزبور از جهت مخارجی ۵۰۰ولی 

 که حامل نيمی از       بازيافت نتيجة فروش بعدی قسمتی از محصول ـ کاالی آن بخش                        

  يابد. ارزش آن است وقوع می اضافه
شکل  خود، به     محصولی    ازشکل   II  مورد مذکور نه فقط سرماية ثابت بخش دو در

کند،   مثابه سرمايه عمل       تواند به      سرماية ثابت می        که  طبيعیِ وسايل توليد، تنها شکلی        
آيد، وجزِء       شکل پول درمی      به  I  سرماية بخش     ، و نيز نه تنها جزِء متغير        گردد    مبدل می   

مثابه    شود و به    پذير مبدل می      يد به شکل مصرف   از صورت وسايل تول          Iارزش      اضافه  
ای   ليرة استرلينگ پول ـ سرمايه          ۵۰۰گذشته ازآن،        ، بلکه  گردد    درآمد قابل خرج می          

گردد،     ريز نموده بود به بخش مزبور بازمی                 توليد پيش    بابت خريد وسايل       II بخش که
ورت وسايل     ص ازآنکه جزِء ارزشی متناسب با جبران سرماية ثابت (موجود به                            پيش 

بابت    I  که بخش   ليرة استرلينگی     ۵۰۰فروش رفته باشد. و نيز عالوه برآن،                   مصرف) به    
گردد. اگر پول          کرده بود به بخش مزبور بازمی                خريد وسايل مصرف پيشکی خرج          

-پيش حساب جزِء ثابت محصول ـ کااليش، و پول                  ، به   II  بخش ريخته ازجانب       پيش 

گردد،     کااليش، بازمی  ـ  ارزش محصول ز اضافهحساب جزئی ا به I بخشريخته ازسوی 
ازسوی    I  داران بخش       سو وسرمايه    از يک   II داران بخش که سرمايه است سبب فقط بدان

کاال و ديگری فزون بر             صورت   ديگر هرکدام، يکی بيش از سرماية ثابت موجود به                     
وسيلة   ها به اند. سرانجام آن          کاال، پول به دوران فروريخته                 شکل ارزش موجود به          اضافه  
اند.    کرده    کاالئی خود، متقابالً وکامالً يکديگر را ازلحاظ پرداخت تأمين                             های   معادل   
مبادلةکاالئی به دوران        مثابه واسطة اين کاالی خود به مبلغ ارزشیِ آنها افزون بر که پولی

-باز  نسبت مقدار فروريختة در دوران، ازطريق دوران                             هر يک ازآنها به        اند، به      ريخته  
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 II  اند. بخش     اندازة يک پول هم داراتر نشده    گردد. از اين جهت هيچکدام ازآنها به می
نقد داشت، اکنون        واحدپول ۵۰۰اضافة توليد، به صورت وسايل ، به۲۰۰۰سرماية ثابتی =

 نقد مانندگذشته دارد، همچنانکه بخش         پول واحد ۵۰۰توليد و شکل وسايل به ۲۰۰۰نيز 

I   ،کاال،    دراختيار دارد (که اکنون از صورت          ۱۰۰۰ مبلغ ارزشی به ضافها نيز مانند پيش
واحد پول      ۵۰۰کرده است) +        توليد بيرون آمده تبديل به مصرف ـ مايه                  يعنی وسايل   

صنعتی   داران      که سرمايه    پولی    آيد: دست می نتيجةکلّی به نقد مانندگذشته. ـ ازاينجا يک
حساب جزِء     ريزند، خواه به         به دوران می       کاالهای خويش        گردش    اندازیِ      منظور راه      به 

مثابه درآمد        که به موجود درکاال، مادامی ارزش اضافه حساب کاال باشد يا به ثابت ارزشیِ
ريز شده است      گردش پولی ازجانب آنها پيش              که برای     همان ميزانی      شود، به    خرج می   
  گردد. داران مزبور برمی دست سرمايه دوباره به

سرماية   که   است  شکل پول، چنين    به I بخش سرماية متغيرمجدد  اما درمورد تبديل
صورت   بدواً به      I  داران بخش       ازآنکه بابت دستمزد خرج شد، برای سرمايه        پس مزبور 

داران      اند، وجود دارد. سرمايه               کارگران آن را تحويل داده                   که  کاال، يعنی در شکلی       
اند.    پرداخته     کارشان درشکل پول   نيرویبهای  مثابه کارگران به متغير را به سرمايةمزبور 

شده بابت     کاالی خود را، که  برابر با پول خرج        محصول ـجزِء ارزشی سان آنان   بدين
داران مزبور مالک  که سرمايه همين جهت است اند. و نيز به پرداختهسرماية متغير است، 
داران      وسيلة سرمايه    به  قسمت ازطبقةکارگرکه      آن کاال هستند. ولیـ  اين جزء ازمحصول

که خود توليدکرده نيست،           توليدی    کارگمارده شده است، خريدار وسايل اين بخش به
است. بنابراين پولی          توليدگرديده II وسيلة بخش که به است مصرفی بلکه خريدار وسايل

 ريز   پيش   کار   نيروی     پرداخت  هنگام به متغير سرماية بابت I بخش داران سرمايه که ازجانب 
  که  گردد. پول مزبور، از راه خريدهائی                     برنمی   I  داران بخش     مستقيماً به سرمايه شود می

طور   کاالهای الزم و به           رسدکه می  دارانی دست آن سرمايه دهند، به کارگران انجام می
 داران بخش       دست سرمايه    کنند، ولذا به       کارگری را توليد می    پذير محيط کلّی دسترس
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II  کار بردند، از اين            توليد به    که اينان پول را برای خريد وسايل     آنگاهرسد، و تازه  می
  رسد. می I داران بخش دست سرمايه که پول دوباره به راه غيرمستقيم است

،  I  ـ سرماية بخش     کاال    که در مورد بازتوليد ساده، مبلـغ ارزشیِ                    نتيجه آن است    
که با آن انطباق پيدا          I  الی بخش   کا   (وبنابراين جزِء متناسبی از محصول ـ         v + mيعنی 

مثابه جزِء متناسباً  باشد، که آن نيز به C IIکند) بايد برابر با سرماية ثابت بخش دوم،  می
  ديگرسخن: رود. يا به شمار می به   II کاالی بخش ای ازکلّ محصول ـ جداشده

I ( v + m ) = IIC     
  
  

  

IV .    بخش مبادله در درونII .  

  افزار عيشت و تجملوسايل الزم م
  

مورد بررسی قرار            v + mهنوز بايد اجزاِء          II کاالی بخش محصول ـدر ارزشِ 
آن مشغوليم      که اکنون به بررسیِ         ای   وجه با مهمترين مسئله         هيچ  گيرند. مطالعة آنها به         

 که تا چه اندازه تجزية ارزش محصول ـ                  ارتباطی ندارد. وآن مسئله از اين قرار است                        

ــ حتّا اگر اَشکال مختلفة بروز واسط آن                C + V + mدار به       تک سرمايـه    کاالی هر    
مسئله ازسوئی       کند. اين     می   ساليانه صدق     کلّ باشند ــ درمورد محصول تجزيه قرارگرفته

در      IC، و ازسوی ديگر از راه بررسیِ بازتوليد   C IIدر برابر   v + m( Iوسيلة مبادلة ( به
شود.   ايم ــ حل می     که برای بعدگذاشته        ئی  ــ بررسی   I  ة بخش محصول ـ کاالی ساليان       

سرماية   اينکه    در شکل جنسی اقالم مصرفی وجود دارد، نظر به                    v + m (IIازآنجاکه (
طورکلّی بايد       ريزگرديده است به         پيش کارگران      کار   نيروی   که بابت پرداخت         متغيری  

در مورد بازتوليد ساده،              فرض ما،     تماماً در وسايل مصرف خرج شود، و چون بنا به                   
مثابه درآمد در ازاِء وسايل مصرف خرج خواهد شد،                      کاالها، عمالً به mجزِء ارزشیِ 
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قسمتی از      II  بخش   ران  ـکارگ      که  روشن است  (prima facie)بنابراين از نگاه نخست  
نمايند    دستمزد دريافت می         صورت   به  II  داران بخش       سرمايه  محصول خويش را که از          

کنند. ازاين       ستانند ــ بازخريد می مثابه دستمزد می که به در حد و ميزان پول ـ ارزشیــ 
ريز    کار پيش    را که بابت پرداخت نيروی    ای  سرمايهپول ـ   II دار بخش گروه سرمايه راه

-گوئی سرمايه     که  آورد؛ عيناً آنچنان است   دست می صورت پول به بهنموده است از نو 

محض   باشند. به    ارزشی پرداخت نموده    وسيلة عالئم مزدکارگران را بهدستمزبور  داران 
که خود   وسيلة خريد جزئی از محصول ـ کاالئی ارزشی را به کارگران، اين عالئم اينکه

ارزشیِ مزبور       رسانند، عالئم      داران تعلّق دارد، به سامان می                 اند و به سرمايه       توليدکرده     
تنها     اينجا عالئم نه       که در    گردد، فقط با اين تفاوت             یداران برم        دست سرمايه    مجدداً به    

نما هستند، بلکه اين ارزش را در پيکر زرين يا سيمين خود نيز دارند. اين نوع                                  ارزش    
که درآن طبقة        پول، بعداً ازراه روندی        صورت بهريزشده را  پيش سرماية متغيربرگشت 
کنند، نزديکتر مورد         به فروشنده جِلوِه می    مثا دار به مثابه خريدار وطبقة سرمايه کارگر به

سرماية متغير به نقطة عزيمت        مطالعه قرار خواهيم داد. ولی اکنون درمورد بازگشت                            
  خود، الزم است به نکتة ديگری بپردازيم.

از رشته                 II  بخش اگرچه     ليانه مرکّب  گوناگون صنعت       های   ی توليدکاالئی سا
  التشان به دو شعبة بزرگ تقسيم نمود:توان آنها را ازلحاظ محصو است، ولی می

مصرف طبقة کارگر هستند و تاآنجاکه وسايل               که وارد در  الف) وسايل مصرفی
گيرند،    می   بر   در    نيز   را    دار  سرمايه طبقة ازمصرف جزئی دهند، می تشکيل را زندگی ضرور

. مصرف طبقة کارگر فرق دارند            کيفيت و ارزش باکاالهای مورد هرچند غالباً ازحيث
وسايل   داريم تحت عنوان           پيش  که در   توانيم ازلحاظ بحثی مجموع اين زيربخش را می

کنيم. دراين مورد مسئلة اينکه فالن محصول، مثالً توتون،                       جا جمع مصرف الزم، يک
قدر   است. همين   کامالً يکسان يانيست الزم هست نظر فيزيولوژيک وسيلة مصرف ازنقطة
  حسب عادت چنين عنوانی يافته باشد.کاالی مورد بحث بر که است کافی
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شود،   می   دار وارد        طبقة سرمايه   مصرف     ب) وسايل مصرف تجملی، که فقط در             
  است. پذير کارگران نيست، مبادله  ارزش،که هرگز نصيب  ولذا تنها در ازاِء خرج اضافه

کاالهای     که برای توليد انواع            سرماية متغيری    که   درمورد شعبة اول روشن است            
 دار   طبقة سرمايه   آن قسمت از است بايد مستقيماً به ريز شده پول پيش شعبه به اين به طمربو

II داران  (بگوئيم سرمايهIIa( کنند بازگردد.        توليد می     را  الزم زندگی قبيل وسايل که اين
اند    آنها پرداخته       دستمزد به     صورت   به که   سرماية متغيری    ميزان     کارگران خود به     اينان به

مستقيم است،   II ی بخش aدار مجموع شعبة  گروه سرمايه د. اين بازگشت بهفروشن می
های مختلفة صنعت مزبور معامالت           دخل در رشته       داران ذی         هرقدر هم ميان سرمايه         
نسبت سهم هر يک تقسيم      سرماية متغير بازگشته را بين خود به             متعددی جريان يابد تا    

آنها    گردش    ندهائی از دوران هستندکه وسايل               معامالت عبارت از رو          نمايند. اين قبيل       
ولی درمورد شعبة         گشته است.    کارگران فراهم      شده ازسوی وسيلة پول خرج مستقيماً به

IIb که دراينجا باآن سروکار           ای ديگر است. تمام جزِء ارزش ـ محصولی گونه وضع به
کاالهائی  يعنی است، صورت عين جنس ، مرکّب از اقالم تجملی بهv + m ( IIb(است، 

کاال ـ    که محتَویِ    قدر غيرمقدور است        آنها برای طبقة کارگر همان             که خريداریِ       است 
اَفزار و هم آن توليداَفزار               توليـد، با اينکه هم اين تجمل  وسايلدر شکل   I vمحصول  

سرماية متغير    وسيلة آن     که به   کارگران هستند. بنابراين بازگشتی                 محصوالت خود اين       
به                   شپي  ز نو در شکل پولیِ خود،  توليدکننده            سرمايه  دست   ريختة اين شعبه ا داران 

  گيرد.  با واسطه انجام  I vتواند مستقيم باشد، بلکه بايد عيناً مانند  رسد، نمی می
ايم، چنين قرار        کرده    فرض   II  طور مثال، همچنانکه در باال برای مجموع بخش                   به 

گونة    باآن به     ارزش منطبق   اضافهولی سرماية متغير وباشد،  v  =۵۰۰ ، m = ۵۰۰ که دهيم
   زيرين تقسيم شده باشد:

ای ازکاال مرکّب  ، ولذا توده v  =۴۰۰   ،m  =۴۰۰: وسايل الزم زندگی:   aشعبة 
  ارزش: از وسايل الزم مصرفی به
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v ۴۰۰  +m ۴۰۰  =۸۰۰  ) يا ،m ۴۰۰  +v ۴۰۰  (IIa     
     m ۱۰۰  +v ۱۰۰  (IIbيا (  v ۱۰۰  +m ۱۰۰  =۲۰۰ ارزش  افزار به : تجمل bشعبة 

ليرة استرلينگ،      ۱۰۰واحد پول، بگوئيم       ۱۰۰کار خود  بابت نيروی IIbکارگران 
 ۱۰۰مبلـغ   وسايل مصرفی به       IIaداران       اند. اينان با آن پول از سرمايه                  دريافت داشته       
خرد   می  IIbواحدکاال از      ۱۰۰داران با آن پول،  گروه از سرمايه کنند. اين خريداری می

  گردد. آنان برمی سوی شکل پول به به IIbداران  سرمايه سرماية متغيرسان  و بدين
داران وجود دارد،    دست سرمايه نقد در صورت پول واحد به ۴۰۰باز  IIaدر شعبة 

جزء محصول     چهارم ازآن      براين يک است. عالوه شعبه باکارگران همين که نتيجة مبادله
 v  ۱۰۰ (IIbداده شده وباآن پول از(    IIb کارگران  است به ارزش  اضافه ه نمايشگرک ايشان

  گرديده است. کاالهای تجملی خريداری
نسبت   های درآمدیِ خود را به              خرج   IIb  و  IIaداران       که سرمايه    کنيم  اکنون فرض 

5دو    که هر يک ازآن        نحوی   کنند، به    برابر ميان وسايل زندگی و اسباب تجمل توزيع  
3 

5درآمد خود را صرف وسايل الزم زندگی و                     
نمايند،    اَفزار می      آن را خرج تجمل         2

IIa 5 گروه فرعی داران آنگاه سرمايه
را،  m ۴۰۰ارزش خود،   اضافهاز درآمد ناشی از  3

ز وسايل الزم زندگی است و به              اندکه عبارت ا  صرف محصوالت ويژة خويش نموده
5نسبت   شود، و به     بالغ می  ۲۴۰

وسايل تجملی    است در ازاِء         ۱۶۰ازآن را که برابر با             2
، m  ۱۰۰ارزش خود،          اضافه   نيز  IIbگروه فرعی      داران اند. همچنين سرمايه کرده مصرف

5کنند:  اين ترتيب تقسيم می را به
5وسايل الزم وبابت  ۶۰=3

  اَفزار. تجملبرای  ۴۰=2
 IIaداران       طريق ذيل به سرمايه        ) در دست دارد به           m    )IIa  که  اَفزاری      تجمل  ۱۶۰

شکل وسايل الزم زندگی در            ) به   m  ۴۰۰   )IIaواحد از       ۱۰۰رسد: چنانکه ديديم         می 
کل وسايل تجمل وجود دارد، مبادله شده                ) ، که در ش      v   )IIbمقابل مبلغ برابری از           

)  m ۶۰  )IIbاَفزار  صورت وسايل الزم زندگی در ازاِء تجمل واحد ديگر به ۶۰است، و
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  قرار زيرين است: گرديده است. بنابراين مجموع حساب به مبادله
IIa  :v ۴۰۰  +m ۴۰۰   ؛IIb  :v ۱۰۰  +m ۱۰۰   

الزم    دهد (وسايل    را تشکيل می IIa کارگران ، که جزئی ازمحصول v ۴۰۰) aـ (۱
داران      وسيلة آنها مصرف شده است. وسايل مزبور را کارگران از سرمايه                           زندگی)، به      

ليرة استرلينگ      ۴۰۰کنند. از اين راه مبلغ             توليدکنندة بخش خودشان خريداری می                
  که به    ۴۰۰ميزان     گردد، يعنی ارزش ـ سرماية متغيری به                داران برمی        اين سرمايه     پول به   

  نَحوی رسد، به آنها می دست صورت دستمزد پرداخته بودند، دوباره به کارگران خود به
  کار خريداری نمايند. توانند از نو نيروی که با آن می

4، ولذا  b (v ۱۰۰برابر با a (m ۴۰۰ )ـ يک جزء از (۲

قرار    ) ، به   aارزش (       اضافه  1
خودشان    داران بخش       ) ازسرمايه bرسد: کارگران ( سامان می تجمل به ازاِء وسايل زير در

)b (۱۰۰ زد دريافت می ليرة استرلينگ به4آنها    کنند. با اين پول عنوان دستم

 a  (m( از    1
داران      خرند. سرمايه      است، می الزم زندگی  وسايلرا، که عبارت ازکاالهائی مشتمل بر 

a  لی = (               به  با اين پولهمان مبلغ ارزشی، اقالم تجمb  (v  ۱۰۰    از تمام توليد        يعنی نيمی
شکل  به  bداران       سان سرماية متغير سرمايه        نمايند. بدين      اشياِء تجملی را خريداری می            

کار بازتوليد خود را از              توانند با تجديد خريد نيروی             گردد وآنان می         آنها برمی     پول به   
در برابر        v + m  (Iاز راه مبادلة (     II مة سرماية ثابت تمام بخشنمايند، زيرا ه  نو شروع

IIc ل کارکارگران نيروی بنابراين است. هگرديد جبرانداً فروش         اَفزار ازآن  تجمرو مجد-

مثابه معادل دستمزدشان ايجاد            که جزئی از محصول خود آنهاکه به           پذيرگرديده است 
است.     گشته  پول مبدل   صرف ـ ماية اينان پيوسته، بهبه م IIaداران  وسيلة سرمايه شده و به

 که درمقابل      ئی  IIcنيز صادق است، زيرا          I  کار بخش    (همين امر درمورد فروش نيروی   
اَفـزار و هم شامل وسايل ضروریِ             شود، هم عبارت از تجمل          مبادله می  v + m (I( آن 

اَفزار و      توليد تجمل    سايل شود هم و تجديد می  v + m (Iوسيلة  ( زيست است وآنچه به
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  گيرد.)   توليد وسايل ضرور زندگی را در بر می هم وسايل
  

داران دو زيربخش    که مبادلة ميان سرمايه حيث ، فقط ازآن b و aمبادلة  ـ اينک به۳
ارزش      از اضافه     ) وجزئی    v ۴۰۰پردازيم. باآنچه قبالً ذکرشد درسرماية متغير ( است، می

)m ۱۰۰ درمورد (a   ) رو نيز از سرماية متغيv  ۱۰۰       درمورد (b     بر   ايم. عالوه       گشته  ، فارغ

5نسبت   طور متوسط به     داران هردو دسته به          که درآمد سرمايه ايم کرده اين فرض
برای     2

5اَفزار و تجمل
3

  واحدی     ۱۰۰بر شود. بنابراين عالوه الزم زيست خرج می  برای نيازهای 
واحد     ۶۰اَفزار،       تجمل گرديده است، باز بابت             که قبالً در ازاِء اشياِء تجملی مصرف              

  افتد. می bواحد به زيربخش  ۴۰همين نسبت يعنی  و به aديگر به زيربخش 
بابت    ۱۶۰بابت وسايل معيشت و        ۲۴۰گردد:       سان توزيع می      ) بدين   m   )IIaپس  

  ). m ۴۰۰ )IIa=  ۱۶۰+  ۲۴۰اَفزار، يعنی =  تجمل
)IIbل ۴۰بابت وسايل زيست و ۶۰شود به ) منقسم می۴۰+    ۶۰اَفزار،  برای تجم   =

m ۱۰۰ )IIb(  .۴۰ کند   دار از محصول خود مصرف می              گروه سرمايه  واحد اخير را اين
 )5

ا واحد بابت وسايل زيست را گروه مزبور ازآنج                        ۶۰گروه مزبور)،           ارزش      اضافه    2
ِء                 واحـد اضافه       ۶۰که    آورد     دست می   به  ) مبادلـه      m  ۶۰   )aمحصول خود را در ازا

  نمايد.   می
 aدرمورد زيربخش          v + m، (که    IIدار بخش  گروه سرمايه بنابراين برای مجموع

دارد)، چنين خواهيم         اَفزار وجود تجمل صورت به bمعيشت و درمورد  وسايل صورت به
  داشت:

IIa  )v ۴۰۰  +m ۴۰۰  + (IIb )v ۱۰۰  +m ۱۰۰ (  =۱۰۰۰    وسيلة حرکت     ، که به
) + a(   m ۱۰۰) و a( v ۴۰۰ )   [که در v ۵۰۰  )b  +aگونـة زيرين سامان يافته است:   به
m  ۵۰۰    )b    +a   (       ] و در  [m  ۳۰۰   )a  + (v   ۱۰۰   )b  + (m  ۱۰۰   )b  = (۱۰۰۰  سامان   ، به

  رسيده است].
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دست   يابیِ ذيل به   مورد توجه قرارگيرد سامان که جداگانه bو  aبرای هر يک از 
  آيد: می

   800  60100240 


  (b)  m     (b)   v    (a) m  
m

   va) ( 
v   a) 400  

200   4060 


        (b)  m      (a) m         
m

 (a)  m    
v   b)

100  
  ـــــــــــــــــ

۱۰۰۰    
  

ساختن مطلب همان نسبت ميان سرماية متغير و ثابت را حفظ  چنانچه از نظر ساده
صورت در برابـر           وجه لزومی هم ندارد)، درآن                  هيـچ  مناً بگوئيم به   که ض  کنيم (چيزی     

v ۴۰۰ )a( درمقابل و ۱۶۰۰ = ثابتی سرماية v  ۱۰۰ )bگيرد،    می   قرار    ۴۰۰  =   ثابتی   ) سرماية
  های ذيل را خواهيم داشت: دو زيربخش IIوآنگاه برای بخش 

۲۴۰۰  =m ۴۰۰  +v ۴۰۰  +c ۱۶۰۰  )IIa      
۶۰۰    =m ۱۰۰  +v ۱۰۰  +c ۴۰۰   )IIb   

  و جمعاً:
۳۰۰۰  =m ۵۰۰  +v ۵۰۰  +c ۲۰۰۰    

مبادله    v + m (I ۲۰۰۰که در ازاِء ( وسايل مصرفی IIc ۲۰۰۰طبق اين حساب، از  
واحدآن      ۴۰۰توليد لوازم ضرور زندگی و               واحدآن در ازاِء وسايل              ۱۶۰۰شده است، 

  اند.   هگرديد اَفزار مبادله توليد تجمل در برابر وسايل
 m ۸۰۰    +v  ۸۰۰ (  Iشودکه ( می تجزيه قرار خود نيز بدين I ۲۰۰۰ )v + m( بنابراين

 b   =  ۴۰۰  برای       m ۲۰۰   +v  ۲۰۰ (  I( و زندگی ضرور لوازم توليدی وسايل a = ۱۶۰۰ برای
  اَفزار. توليدی تجمل وسايل

کی وغيره   تنها قسمت مهمی ازکاراَفزار، بلکه جزِء مهمی نيز از مواد خام وکم           نه
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برای هردو بخش از يک نوع است. ولی درمورد مبادلة اجزاِء مختلفة ارزشی محصول 
 v  I  ۲۰۰و هم    v  I  ۸۰۰گردد.  هم       تفاوت می    کامالً بی ،  چنين تقسيمی v + m (Iکلّ ( 

خرج   IIc  ۱۰۰۰رسندکه دستمزد در وسايل مصرفی            سامان می    الذکر ازآن راه  به          فوق
هنگام برگشت      است به   شده   ريز دستمزد پيش ينکه بابت ا ای سرمايه ـ شود، ولذا پول می
سرماية   نسبت   گردد و به      توزيع می     Iداران توليدکنندة بخش            همان نَحو ميان سرمايه       به

 يابی   شود. ازسوی ديگر درمورد سامان                ريختة آنها دوباره به پول مبدل می                متغير پيش  

Im ۱۰۰۰ م            داران به       سرمايه   که دراينجا نيز   نيز چنين استهمان نَحو از مجموع نيمة دو
IIc  =۱۰۰۰ يعنی ،IIa ۶۰۰ و IIb ۴۰۰        ِمتناسب با بزرگی) ،m        مصرف   هرکدام) وسايل

  قرارند:  را جبران نمايند بدين IIaکشند. بنابراين آنهاکه بايد سرماية ثابت  بيرون می

۴۸۰ )5
5( ۳۲۰و  )IIa( c ۶۰۰) از 3

  IIb = (۸۰۰( c ۴۰۰از  ) 2
  نمايند: را جبران می IIbسرماية ثابت وآنهاکه 

 ۱۲۰ )5
5( ۸۰و   )IIa( c ۶۰۰) از 3

     IIb = (۲۰۰( c ۴۰۰از  ) 2
  ـــــــــــــــــــــ                                                                                                  

  ۱۰۰۰جمع =  حاصل                                                             
، خودسرانه انتخاب شده  II وهم دربارة بخش I آنچه دراينجا، هم درمورد بخش

و  Iها برای      اين نسبت    گرفتن   سرماية متغير به ثابت و همچنين يکسان          عبارت از نسبت       
II     ساختن مطلب    های آنهاست. اين يکسانی در اينجا فقط ازلحاظ آسان                        و زيربخش

گوناگون مطلقاً تغييری در شرايط مسئله و حلّ                  های   پذيرفته شده است و فرض نسبت         
شود  که از اين بيان در فرض بازتوليد ساده الزاماً نتيجه می                            آنچه   دهـد. ولی       آن نمی   

   :که است اين
) ، که در شکل       v   +  mپذير به     . ارزش ـ محصول نوآفريدة کار ساالنه ( تجزيه       ۱

ی  cوجودآمده است، بايد برابر با ارزش ـ سرمايةثابت، يعنی                            توليد به    طبيعی وسايل    
وسيلة قسمت ديگری ازکار ساالنه ايجادگرديده و در                       محصولی باشد، که به       ارزش ـ
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محصول مزبورکوچکتر           ته است. چنانچه ارزش ـ      تجديدتوليد ياف مصرف شکل وسايل
سرماية ثابت خود را کامالً جبران نمايد                 نخواهد توانست        IIباشد، آنگاه بخش    IIbاز 

فرض   ماند. در هردو حالت به            فايده می     و اگر بزرگتر ازآن باشد ناچار جزِء زائدی بی                
  خورد. ما دربارة بازتوليد ساده لطمه می

صورت وسايل مصرف بازتوليدگرديده است،                    که به   ی ا  . در محصول ساليانه        ۲
 کارگران     کنندگانش    صورت پول، تاآنجاکه دريافت               ريز شده به پيش) vسرماية متغير (

پذير است     اَفزار هستند، فقط درحدود آن جزء از وسايل زيست الزمی سامان                               تجمل 
ملی در شکل   داران توليدکنندة اين وسايـل تج                  ارزش سرمايـه         که نمايشگـر اضافه       

شده، برحسب      اَفزارگذاشته       تجمل که درتوليد     ئی v پس )٢(رود. می شمار آن به )١(ابتدائی
دهدکه در شکل وسايل ضرور           ی را تشکيل می       mميزان ارزشیِ خود يک جزء از                

) m   )IIaکوچکتر از      يعنی  ،   mاست ولذا بايدکوچکتر ازتمام اين       معيشت توليدگرديده
سرماية متغير    که   است  mدر اين جزء از          vآن    يابیِ   تنها از راه سامان        باشد ــ و بنابراين       

-آنان باز      سوی  شکل پول از نو به       اَفزار، به       داران توليدکنندة تجمل            سرمايه  ريختة   پيش 

است، فقط با اين         IIcدر     v + m   (  I  يابی (    کامالً همانند سامان       ای   گردد. اين پديده     می
آن   ) که برابر با مقدار ارزشیِ               IIa  (   m) ، در جزئی از     v ) IIbکه در حالت دوم  تفاوت

کيفی   کلّ ساالنه ازلحاظ        ها درمورد هرتوزيع محصول              يابد. اين نسبت       است سامان می    
وسيلة دوران در روند بازتوليد                   شرط اينکه محصول مزبور واقعاً به              اند، به     کننده   تعيين 

،  IIcسامان يابد، همچنانکه          IIcتواند در       ط می فق   v + m   (  I  ساليانه وارد شده باشد. (      
-بارآور، تنها از راه همين سامان                دهندة سرماية       مثابه جزِء تشکيل      اش به    ازلحاظ وظيفه   

پذير   ) سامان     IIa  (   m) نيز فقط در يک جزء       v ) IIbاينچنين  يابی تجديدپذير است. هم
                                                

 ارزش است. که نخستين شکل اضافه کاالئی قيد شده است. درشکل  prima facieالتينی  ) درمتن به۱(

شود  می صرف ساز تجمل داران سرمايه اولية زيست نيازهای رفع برای ارزش اضافه که حد تاآن يعنی )۲(
 نه برای غيرآن.
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پول ـ سرمايه قابل        مثابه    د به  شکل پولیِ خو    که دوباره به         سان است   است و تنها بدين      
کندکه همة اين جريانات           گردد. البته احکام مزبور فقط آنگاه صدق می                       تبديل می   

پول ـ    IIbداران       که مثالً سرمايه     واقعاً نتيجة خود روند بازتوليد باشند ولذا درصورتی                       
عکس   به وسيلة اعتبار از راه ديگری تحصيل نکرده باشند.                      را به    vسرماية الزم برای          

ِء مختلفة محصول ساالنه ازلحاظ                       با      کمی فقط هنگامی می      مبادالت ميان اجزا توانند 
های ارزشی توليد ثابت           گردندکه مقياس و نسبت         که فوقاً ذکر شد انجام         چنان تناسبی   

  دار نگرديده باشد. وسيلة بازرگانی خارجی خدشه مانده باشند و اين روابط اکيد به
  v + m (  Iدر (    IIcو  IIcدر   I  )v + m( شودکه گفته اسميثی آ. لوباس  اکنون اگر بنا به

کند، گفته     تری بيان     ربط   نَحوِ بی  و يا چنانکه وی خود غالباً عادت دارد به شود، حل می
آن را که وی    دهند (تا ارزش را تشکيل می IIcاجزاِء متشکّلة قيمت   I )v + m(شودکه 

Value in exchange   )و       می  ) ١ (خواندIIc      دهندة ارزش         عنصرکامل تشکيل )v + m (  I 
) IIa( m) ، يا IIa( m) در v )IIbتوان و بايستی نيزگفته شودکه  صورت می است، درآن

دهد و    را تشکيل می      IIaارزش       اضافه  )  جزئی از      IIb( vگردد و يا  )  حل میv )IIbدر 
شود و سرماية      ر حل می  سرماية متغي   ارزش در دستمزد يا در              اضافه  سان   : بدين   بِالعکس

 آ. اسميث   منطقی نزد     گردد. درواقع اين بی              ارزش می       اضافه دهندة"  متغير "جزِء تشکيل
وسيلة ارزش وسايل الزم زيست                رسد، زيرا نزد وی دستمزد به               اين حد هم می       تا به  

سرماية متغير) و     عکس به ارزش دستمزد (          گردد و اين ارزش ـ کاالها نيز به                 تعيين می  
که بر پاية سيستم     شوندکه در درون آنها وجود دارد. اين مسئله ارزشی وابسته می  اضافه

پذير به اجزائی است ــ يعنی به            داری، ارزش ـ محصول يک روزانة کار تجزيه      سرمايه
v + m کلّی فراموشش      که به   داشته   خود مشغول    است ــ چنان خاطر وی را به تقسيم قابل

 گوناگونی     های آيا معادل که است تفاوت ة سادةکاالها مطلقاً بیشودکه درمورد مبادل می

                                                
 ) ارزش مبادله.۱(
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اند يا نپرداخته، زيرا            گشته  پرداخته تشکيل     شکل طبيعی وجود دارند ازکار اُجرت به که 
کار يکسانی درآنها مصرف شده است، و نيز اين مطلب را فراموش                           در هر دو حالت       

  يک وسيلة مصرف، خواه      Bازآن يک وسيلة توليد باشد وچه  Aکاالی  کندکه چه می
عکس در مصرف ـ       کند و خواه ديگری به          مثابه سرمايه عمل      کاالئی پس از فروش به           

تفاوت    مثابه درآمد مصرف شود، باز همچنان بی                  به  آدام    مايه واردگردد، و يا بنا بر                 
کند در مبادلة کاالئی و محيط              که خريدار منفرد ازکاالی خود می                  ای   است. استفاده     

وکاال ندارد. اينکه درمورد تحليل                 وجه تأثيری در ارزش            هيچ  شود و به    ران وارد نمی  د  
کلّ ساليانة جامعه الزم است جهت مشخّص استفاده و زمان مصرف                      گردش محصول   

  دهد. حکم نمی وجه تغييری دراين هيچ آيد به حساب کلّ، به اجزاِء متشکّلة اين محصول
) مورد    IIa(   mارزشی از       در برابر جزِء هم) v )IIb درموردآنچه فوقاً دربارة مبادلة

وجه    هيچ  به   )، IIb( m ) وm )IIaميان  بعدی مبادالت دربارة وهمچنين قرارگرفت تشخيص
و خواه مجموعة هر يک         IIbو   IIaداران  سرمايه که خواه تک چنين فرض نشده است

مصرفی الزم و وسايل         يک نسبت ميان اشياِء        ارزش خويش را به       اضافهازآن دوگروه، 
آن مصرف     بيشتر بابت     يک   وآن     مصرف   درمورد اين کنند. يکی بيشتر توزيع می تجملی

ئی   ارزشی     مبلغ   که  است  شده   چنين فرض     فقط   ساده درزمينة بازتوليد کند. می خرج ديگر
رسد. بنابراين فقط مرزها معلوم             سامان می    ارزش درمصرف ـ مايه به          برابر با تمام اضافه

معامله     bو ديگری بيشتر با    aاست يکی بيشتر با  اند. در درون هر بخش ممکن دهگردي
، درصورتی        bو   aدار     طبقات سرمايه      که  نَحوی   شوند به   پا می   اينها متقابالً پابه       کند، ولی     
همان نسبت در دو زيربخش شرکت دارند. ولی                       که جمعاً گرفته شوند، هر يک به           

کلّ   در ارزش        bو    aمتناسب هر دو نوع توليدکنندة             های ارزشی ــ يعنی سهم       نسبت 
که اين بخش      های توليدی   کمی ميان رشته ــ و بنابراين يک نسبت مشخّص II محصول

دهند ــ بِالضروره در هر حالت مشخّص معلوم است. فقط        از محصوالت را تحويل می
اختيار شود     آورده شده فرضی است. چنانچه مثال ديگری                    صورت مثال     به  که  نسبتی 
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کمی   که دزلحاظ      آورد، منتها آنچه          وجود نمی     کيفی تغييری به     وجه در اوضاع         هيچ  به 
واحوال يک        هر اوضاع      ولی اگر بنا به      پذيرد.      گرديده در چنين صورتی تغيير می     تعيين

واردگردد، آنگاه شرايط بازتوليد ساده نيز متناسب    bو  aتغيير حقيقی در مقادير نسبی 
  کند. ر میبا آن تغيي

  ٭
  

پذيرد، چنين نتيجه        سامان می    ) IIa(   mارزی از        در جزء هم      ) v   )IIbاز اين امرکه        
شودکه در رابطه با نمو قيمت تجملی محصول ساالنه ولذا با ترقّی سهمية نيروی                            می 

سرماية   که تبديل مجدد       همان نسبت    کند ــ و به    افزار جذب می        که توليد تجمل     کاری    
مثابه شکل پولی      شود و از نو به       پول ـ سرمايه عملی می        ) به  v   )IIbخته در   ريمتغير پيش

 IIbافتد، زندگی و تجديد توليد بخشی از طبقة کارگرکه در                         کار می    سرماية متغير به    
- وپاش اسراف       ريخت   الزم زيست ــ به  مزبور ازلحاظ وسايل دارد ــ تأمين بخش اشتغال

افزار وابستگی         تجمل   آن با   ارزش  ة قسمت مهمی از اضافهدار، به مبادل سرمايهآميز طبقة 
  کند. پيدا می

) را به پول ـ       v   )IIb  کاهد؛ تبديل مجدد        هر بحرانی موقّتاً از مصارف تجملی می              
دهد    تبديل امکان می        تحقّق قسمی اين    اندازد، فقط به تأخير می کند و به کُند می سرمايه

درست     ديگر   ازسوی     که  ريزد، درحالی   کوچه می را به ساز ازکارگران تجمل ولذا بخشی
. اين    شود  آن می    معيشت وکاهش      وسايل ضروریِ     همين سبب موجب انسداد فروش     به
اند، يعنی      حال بيرون رانده شده            که درعين     نظر ازکارگران مولّدی است              کلّی صرف   به 

دارند      ريافت می    داران را د     سرمايهمخارج تجملی  از آنهاکه درازاِء خدمات خود جزئی 
ويژه در مصرف        و به   ) ١( روند)     شمار می کارگران دراين مقطع اقالم تجملی به (خود اين

                                                
 داران است. ) مقصود قشر نوکران و خدمة سرمايه۱(
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عکس در دوران رونق و              وسايل ضروریِ زندگی وغيره سهم بسيار مهمی دارند. به                       
ديگر     داليل    که نظر به   هنگامی که سودبازی شکوفاست ــ به ويژه دراَثنای زمانی ازآن به

آنکه ازطريق ديگری انقالب             کند (بدون    پول بيان شده درکاالها تنزّل میارزش نسبی 
کاالها مستقل از ارزش خاصّ             که قيمت   هنگامی   ارزشی واقعی رخ داده باشد)، ولذا به   

زيست ترقّی       ضروریِ    وسايل  مصرف تنها ديگراست. نه نَحوِ کند ــ وضع به ترقّی می آنها
فعاالنه وارد درکار است)         اش نون تمام سپاه ذخيرهکارگرنيز (که اک کند، بلکه طبقة می

جويد و نيز      آن دسترسی ندارد شرکت می          که معموالً به     در مصرف اشياِء تجملی   موقّتاً
که عادتاً در قسمت اعظم خود             برآن در مصرف بخشی از اشياِء الزم معيشت                   عالوه   

که   شود، امری      می دهند، وارد         دار را تشکيل می        سرمايه  وسايل مصرف "ضرور" طبقة           
  انگيزد. ها را برمی نوبة خود ترقّیِ قيمت به

ها از نقصان مصرف         گفته شود بحران      که  اين خود يک همانگوئیِ محض است           
گردند.     کنندة پرداختمند ناشی می         که توان پرداخت دارند يا ازکمبود مصرف                     کسانی   

راه "شيادی"، هيچ نوع             يا از    ) ١( گدائی    استثناِء مصرف از طريق         داری، به       سرمايه    سيستم
روند هيچ معنای       نمی   کاالها فروش      شناسد. اينکه نباشد نمی پرداختنی که ديگری مصرف

ای پيدا     کننده  آنها خريدار پرداخت توان ولذا مصرف ديگری غير از اين نداردکه برای
بارآور يا مصرف انفرادی              منظور مصرف      کاالها سرانجام به         شود، (اعم از اينکه           نمی 

تر بيارايند       آنکه اين همانگوئی را با ظاهری از استدالل عميق                   ريده شوند). ولی برایخ
محض   آورد و به    دست می کمتری از فراوردة خويش به گويندکه طبقة کارگر سهم می

اينکه حصّة بزرگتری ازآن دريافت دارد و بِالنتيجه دستمزدش ترقّی نمايد اين تنگنا                                    
ها درست در      است متذکّرگرديدکه هر بار بحران               فی شود. دراين موردکا            برطرف می    

دستمزدها عموماً درحال ترقّی است و طبقة کارگر، ازآن                       شوندکه    ای آماده می      دوره

                                                
  sub forma pauperia) در متن به التينی: ۱(
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حصّة بزرگتری      واقعی   طور است، به يافته تخصيص صرفم برای که محصول ساالنه جزء
"! انسانی، اين          سليم و"سادة      عقل   های مدعی     شواليه    آورد. از ديدگاه اين                دست می   به 

داری     که توليد سرمايه      عکس دورکنندة بحران باشد. پس نمايان است                  دوره بايستی به       
آن، رونق نسبی وضع         و   که مستقلّ از حسن نيت يا سوء نيت اين          متضمن شرايطی است
طورگذرا پذيراست و درواقع همواره اين رونق، فقط چون مرغ  طبقة کارگر را فقط به

   ) ١(است. توفان پيک بحران
  

افزار،      تجمل   وتوليد    ضرورمصرف     وسايل توليد ميان متناسب رابطة چگونه ديديم فوقاً
) ــ  IIb(   cو    ) IIa(   cرا ميان       IIcولذا نيـز تقسيم       IIbو   IIaرا ميان   II) v + mتقسيم (

کمی توليد را تا ريشه فرا           ساخت. بنابراين توزيع مزبور خصلت و مناسبات     مشروط می
  رود. شمار می توليد به گيری عمومیِ شکل ای در کننده گيرد وعامل اساسی تعيين یم

گيری شده است، هرچند         بازتوليد ساده بنا بر ماهيت خود بر پاية مصرف هدف                    
ارزش ــ هر     نمايد، معذلک اضافه دار می سرمايه درآری جهت محرکة تک ارزش  اضافه

فقط برای     ــ سرانجام بايد درمورد اين توليد                 آن بزرگ باشد         اندازه هم مقدار نسبیِ           
  کار رود. دار به مصرف شخصیِ سرمايه

گسترده    بازتوليد ساالنه برمقياس    تا آنجاکه بازتوليد ساده جزء ومهمترين جزِء هر
است نفساً باآن درتضاد قرار     اينکه با انگيزة توانگرگشتن همراه انگيزه درعين است، اين

 (partners)بران     رسد، زيراآنهاکه سهم         نظرمی   تر به   مسئله پيچيده     گيرد. در واقعيت         می 
کنندگان مستقلّ      دار ــ هستند، همچون مصرف        ارزش سرمايه  اين غنيمت ــ يعنی اضافه

  شوند. از وی وارد صحنه می

  

                                                
 ها. ف.ا. بحران (Rodbertus)) برای توجه خاطر هواداران احتمالی تئوری رودبرتوسی ۲(
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V . گردش پول مبادالت با پادرميانیِ  انجام  
  

مختلفة توليدکنندگان طبق          های   بنابرآنچه تاکنون بيان شده، دوران ميان بخش                     
  نمودار زيرين جريان داشته است:

  : IIو بخش  Iميان بخش  ـ۱
I  ـc ۴۰۰۰  +V ۰۰۱۰  +m ۱۰۰۰  

II  ...................... ـc ۲۰۰۰ +...............m ۵۰۰  +V ۵۰۰  
  

مبادله     m  ۱۰۰۰    +V  ۱۰۰۰ (  Iکه در برابر (        IIc=    ۲۰۰۰بنابراين مسئلة گردش         
  يافته است.شده پايان 

ماند عبارت      گذاريم، آنچه هنوز باقی می    را کنار می Ic ۴۰۰۰اينکه ما فعالً  نظر به
و  IIaهای    ميان زيربخش     m    +V ( II. ولی (     IIبخش  در درون        m    +Vاست ازگردش    

IIb  گردد: نَحوِ زير تقسيم می به  
        m ۱۰۰  +v ۱۰۰( b  +)m ۴۰۰  +v ۴۰۰( a  =m ۵۰۰  +v ۵۰۰  . II(ـ ۲
v ۴۰۰ )a         زدشان     کند. کارگرانی        ) در درون همان زيربخش خودگردش میکه م

اند    را که خودشان توليدکرده      ضروریِ زندگی  وسايلبا اين مبلغ پرداخت شده است، 
  کنند. خريداری می IIaداران  سرمايهوسيلة آن پول ازکارفرمايان خويش يعنی  به

5نسبت  را به    رزش خودا  داران هردو زيربخش اضافه چون سرمايه
درمحصوالت      3

IIa    5(وسايل لوازم زيست) و
کنند، آنگاه      افزار) خرج می         (تجمل   IIbدرمحصوالت       2

5
شود، چنانکه      مصرف می    IIaدر درون خود زيربخش            ،  ۲۴۰، يعنی    aارزش    اضافه 3

5
همان صورت موجوداست)          شده و به    توليد افزار تجمل صورت (که به b ارزش  اضافه 2

  رسد. مصرف می به  IIbزيربخش در داخل 
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  هنوز چيزی برای مبادله باقی مانده است:  IIbو   IIaبنابراين ميان 
  ، IIa  :m ۱۶۰ازسوی 
دستمزدی   با     IIbان   روند.کارگر هم درمی پای . اينها به IIb  :v ۱۰۰  +m ۶۰ ازسوی

 ۱۰۰مبلغ   الزم زيستی به       وسايل IIaاند، از  دريافت داشته ۱۰۰ميزان صورت پول به که به
5ميزان  نيز به IIbداران  کنند. سرمايه خريداری می

  ، وسايل    ۶۰ارزش خود =   اضافهاز  3
پول الزمی را که          IIaاران     د  سان سرمايه    خرند. بدين      می  IIaالزم زندگیِ خويش را از              

5فرض فوق      بنا به  
کنند تا آن را برای           است دريافت می       m  ۱۶۰ارزش آنها =          اضافه    2

که در دست      V  ۱۰۰کار برند، (     توليد شده است به IIbوسيلة  که به افزاری خريد تجمل
.   ) m۶۰  و دارد      وجودشده  پرداخت دستمزد جانشين محصول صورت به IIb داران سرمايه

  پس نمودار اين معامله چنين است:
  IIa )  .V ۴۰۰) + (m ۲۴۰ ( +m ۱۶۰ـ ۳

         ــــــــــــــــــــــــــــ                                                                   
    b  ...................................... V۱۰۰  + m۶۰ + )m ۴۰( .  

  

هستند   ازآنهائی       اند عبارت      درون دو هالل قرارگرفته   که در مقاديری نمودار دراين
            رسند. مصرف می کنند و به هاگردش می که فقط در درون خود زيربخش

ريخته بابت سرماية متغير، که فقط در مورد                 مستقيم پول ـ سرماية پيش       برگشت   
يابد، جز      الزم زيست، تحقّق می          ايل ، يعنی توليدکنندگان وس          IIaداران       سرمايه  گروه    

ديگری     چيز   است  يافته    تغيير   ای ويژه شرايط الذکرکه درنتيجة عامِّ سابق قانون از  مصداقی
کنند   ز می ـري   کاال به دوران پيش             که توليدکنندگان        نيست. طبق آن قانون عام، پولی               

نها فرعاً چنين نتيجه ازآگردد.  خودآنها بازمی کاالها، به شردگ درصورت جريان عادیِ
 داری ايستاده باشد          طورکلّی پول ـ سرمايه        شودکه اگر پشت سر توليدکنندة کاال به      می

ريزکند (پول ـ سرمايـه در             پول ـ سرمايه پيش      دار صنعتی     ة خود به سرمايه      ـنوب   که به  
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صورت پول)، آنگاه نقطة رجعت واقعیِ                  کلمه ولذا ارزش ـ سرمايه به  اکيدترين معنای
کمابيش از همة        سان باآنکه پول        بدين  دار مزبور است.           پول جيب پول ـ سرمايه         اين  

ای   که درگردش است به بخش پول ـ سرمايه               گذرد، معذلک تودة پولی             ها می   دست 
که   ای   شيوه ها وغيره سازمان يافته و متمرکزگرديده است.                   شکل بانک تعلّق داردکه به

آن   کند بازريز دائمی و نهائیِ             ريز می    پيش وسيلة آن بخش مزبور سرماية خويش را                به 
نوبة خود از راه          سازد، اگرچه اين عمل به            سوی خود مشروط می        صورت پول به      را به   

  تبديل مجدد سرماية صنعتی به پول ـ سرمايه ميسرگرديده است.
دوران فروريخته         که در دارد:کاالهائی ضرورت دوچيز کاالها همواره گردش برای

کاالها مانند معاوضة          که در دوران فروريخته خواهد شد. "دوران                           پولی  شوند، و     می 
های مصرف     شدن ارزش      دست  به  جاشدن يا دست     که با جابه     مستقيم محصوالت نيست     

افتد    می   جريان بيرون        کاال ازآن       های يک پايان زنجيرة دگرسانی در گردد. پول خاموش
ثر          ای از دوران می            طهروی نق     شود. همواره خود را به              ولی ناپديد نمی        افکندکه در ا

  )١( ).۹۲(کتاب اول، فصل سوم، صفحة کاالها خالی مانده است" وغيره  خروج
 II ۵۰۰که ازجانب  کرده بوديم چنين فرض  V + m( Iو ( IIcمثالً در دوران ميان  

وندهای    ناپذير ر     شود. درتعداد پايان           ريز می   گردش پيش ليرة استرلينگ برای انجام اين
گردد،     می   تجزيه    آنها   به   توليدکنندگان      اجتماعی  بزرگ های گروه ميان  دوران که گردشی

مثابه    شودکه نخست به     توليدکننده پيدا می         ديگر  ازگروه گروه وگاه يکی ازاين گاه يکی
و  اوضاع   نظر از ريزد. با صرف گذارد ــ ولذا پول به دوران می خريدار قدم به ميدان می

ـ   کاال   ها ولذا در واگردهای         توليد ـ دوره امر بدواً معلول تفاوت در ل انفرادی، ايناحوا
مبلغ همين    ی به  توليد    ليرة استرلينگ وسايل       ۵۰۰با  IIهای مختلفه است. بنابراين  سرمايه

ليرة    ۵۰۰مبلغ   وسايل مصرفی به      IIکند، ولی اين يک نيز از             خريداری می       Iارزش از       

                                                
 . همين بازنويسی] ۲۰۱[صفحة  ۱۳۵، جلد اول، صفحة کاپيتال فارسی) ترجمة ۱(
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تر   متمول    وجه   هيچ  به  II  بازريز،       بااين     گردد.     بازمی  II سوی به پول پس خرد. می استرلينگ
دوران ريخته ومعادل همين ارزش،                    ليرة استرلينگ پول به        ۵۰۰بدواً مبلغ   IIشود.  نمی

فروشد و    ليرة استرلينگ می      ۵۰۰مبلغ   کاالئی به     کشيده بود، سپس      کاال از دوران بيرون
ليرة استرلينگ بازريز           ۵۰۰که     ستاند. چنين است     ان بازمی     همين مبلغ پول را از دور            

ليرةاسترلينگ      ۵۰۰معادل پول وکاالئی ليرةاسترلينگ ۵۰۰سان بدين IIگردد. درواقع  می
ليرة    ۵۰۰کاال و     ليرة استرلينگ     ۵۰۰ليرة استرلينگ، به دوران ريخته و ازآن                     ۱۰۰۰=  

 ۵۰۰و  ) Iکاالهای (      ليرة استرلينگ     ۵۰۰کشيده است. برای مبادلة          استرلينگ پول بيرون
ليرة استرلينگ پول احتياج دارد و                ۵۰۰، دوران فقط به            ) IIکاالهای (      ليرة استرلينگ    

ريـز نموده است دوباره همان               آنکه برای خريدکاالهای غير پول پيش                   بس. بنابراين      
ليرة   ۵۰۰  مبلغ  کاالئی به     Iستاند. پس اگر نخست        کاالهای خود بازمی       پول را با فروش

ليرة استرلينگ      ۵۰۰کاالئی معادل        IIکرده بود و سپس به          خريداری      IIاسترلينگ از     
 Iسوی   بازگردد، به        IIآنکه به     جای   ليرة استرلينگ به      ۵۰۰صورت    فروخت، درآن         می 

  گشت. برمی
که   سرماية متغيری    که بابت دستمزد نهاده شده، يعنی               ، پولی    Iدر مورد بخش        

گردد، بلکه بازگشت          مستقيماً دراين شکل برنمی        ريز شده است،      صورت پول پيش      به 
استرلينگی     ليرة   ۵۰۰دستمزد   II  عکس درمورد بخش        است. به     بيراهه   از غيرمستقيم و آن 

گردد. آنجاکه خريد و فروش               داران بازمی         سوی سرمايه    کارگران به       مستقيماً از جانب     
وفروشندة      خريدار      مثابه  به متناوباً ههموار آنها شودکه می ميان همان اشخاص چنان تکرار

 IIدار     گيرند، اين بازگشت هميشه مستقيم است. سرمايه        کاال در برابر يکديگر قرار می
سرماية خود جفت  کار را به سان نيروی کند، وی بدين کار را با پول پرداخت می نيروی

ديل پول ـ سرمايه      نمايد. و تنها با اين عمل دورانی،که برای وی فقط عبارت از تب                             می
خويش     مثابه مزدور     دربرابرکارگر به صنعتی دار سرمايهاست، همچون  بارآوربه سرماية 

کار   پس،کارگرکه در مرحلة نخست فروشنده، معامل نيروی                      گيرد. ولی ازآن       قرار می
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دار    مثابه صاحب پول، در برابر سرمايه                خويش بود، در مرحلة دوم مانند خريدار، به                       
دار    سوی سرمايه    که پول نهاده در دستمزد به            گيرد. از اينجاست        اال قرار می     فروشندة ک

کاالها متضمن تقلّب يا چيز ديگری از اين                 که فروش اين       گردد. تاجائی        مزبور بازمی      
  خودیِ    شوند، اين عمل به       هائی ازکاالوپول بايکديگر مبادله می    نباشد، بلکه معادل قبيل

کارگر     گردد. وی دو بار به             دار دولتمند می        سيله سرمايه   که بدان و      خود روندی نيست       
کارگر نزد او پول را             محض اينکه    کاال. به     پول و بار ديگر به         دهد، يک بار به        مزد نمی   

  گردد. سوی او بازمی کند پولش دوباره به کاال بدل می به
دستمزد  بابت    که  ولذا پولی       ــ  شود  می   متغير   سرماية به که مبدل ای سرمايه ـ پول ولی

که   کند، زيرا ــ بدان سبب         گردد نقش اساسی در خودگردش پول ايفا می    ريز می پيش
دار    امکان ندارد به سرمايه            کند ولذا     دهان زندگی        به  طبقة کارگر مجبور است دست         

سرماية     شمارجامعه بايد      صنعتی اعتبارات درازمدت بدهد ــ ازنقاط مکاناً متفاوت و بی  
گردد.     ريز   پول پيش    هفته وغيره، درآن واحد به  مانند کوتاه معينی های دتمتغير، برای م

که واگرد ـ       مدتی    هر نظر از شود، قطع نسبتاً کوتاه تکرار اين عمل بايد درفواصل زمانیِ
  زمانی      های   فاصله  اين باشند ــ (هراندازه داشته صنعت های مختلفة ها دررشته دورة سرمايه

شود  که از اين راه يکباره به دوران ريخته می                       ست جمع مبلغ پولی    ترند ممکن ا     کوتاه   
  ای   ـ سرمايه    پول    حکمفرماست،   داری سرمايه توليد درهرکشورکه کوچکترباشد). بِالنسبه

را درمجموع دوران تشکيل        ای کننده است حصّة نسبتاً تعيين ريز شده پيشسان  که بدين
بور ــ پيش از بازگشتن به مبدأ عزيمت ــ در                 که پول مز     ويژه بدان سبب        دهد، به     می 

وسيلة   مثابه   وکار به     کسب  نمايد و در قبال بسياری از شعب              گوناگونی نفوذ می        مجاریِ   
  کند. دوران عمل می

  
  ٭
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  دهيم. نظر ديگری موردبررسی قرار را ازنقطة IIcو  v + m( I(اکنون دوران ميان 
ريز    پيش استرلينگ     ليرة   ۱۰۰۰مزد مبلغ   بابت پرداخت دست        Iداران بخش  سرمايه

داران      استرلينگ وسايل زندگی از سرمايه             ليرة    ۱۰۰۰کارگران با آن معادل   کنندکه می
 Iداران    داران اين بخش نيز معادل همان مبلغ پول از سرمايه خرند و سرمايه می IIبخش 

صورت   به  Iبخش   داران      نمايند. اينک سرماية متغير سرمايه           وسايل توليد خريداری می          
سرماية ثابت خود      نيمی از     IIداران بخش   که سرمايه آنها برگشته است، درحالی پول به

-سرمايه  اند.     ساخته   مبدل    بارآور سرماية به نو از آورده و ای بيرون سرمايه کاالـ  ازشکل را

ن  آورد     دست  استرلينگ برای به        ليرة    ۵۰۰مبلغ   ريز نقدیِ ديگری به پيش IIداران بخش 
پول مزبور را در وسايل مصرف  Iداران  دهند؛ سرمايه انجام می  Iتوليد از بخش  وسايل
داران      سوی سرمايه    سان از نو به      استرلينگ بدين      ليرة   ۵۰۰کنند. اين      خرج می    IIبخش  
نمايند تا آخرين        ريز می    پيش کند وآنها نيز مبلغ مزبور را از نو                 بازگشت می     IIبخش  

شکل طبيعی بارآورش         گشته است دوباره به          کاال مبدل     را که به    ربع سرماية ثابتشان         
معيشتی معادل      وسايل   IIکه از نو از بخش        گردد    برمی   Iسوی   درآورند. اين پول باز به           

جاری      IIسوی بخش    استرلينگ دوباره به           ليرة   ۵۰۰سان   گيرد. بدين       همان مبلـغ می    
استرلينگ پول نقد و        ليرة   ۵۰۰ه داران اين بخش اکنون مانندگذشت                شود، و سرمايه      می 

که ديگر ازشکل       سرماية ثابت دراختيار دارند، اما سرماية ثابتی                      استرلينگ     ليرة   ۲۰۰۰
 ليرة   ۱۵۰۰گرديده است. با         بارآورمبدل       خارج شده و از نو به سرماية  ای ـ سرمايه کاال  

دش افتاده است:        گر  شرح زير به     استرلينگ به     ليرة   ۵۰۰۰ميزان   استرلينگ تودةکاالئی به
کارگران      مبلغ به   کار با ارزشی معادل همين      استرلينگ بابت نيروی ليرة I ۱۰۰۰ ـ بخش۱

وسايل زندگی خريداری           IIاسترلينگ از       ليرة   ۱۰۰۰ـ کارگران با همين        ۲پردازد؛        می 
-خرد، و بخش اخير بدين       توليد می وسايل I باهمين پول از بخش II ـ  بخش۳کنند؛  می

بخش  ـ ۴آورد؛       دست می   شکل پول به    سرماية متغيرش را به        استرلينگ    رة لي ۱۰۰۰سان 
II   توليد از بخش       استرلينگ، وسايل        ليرة   ۵۰۰باI   ـ بخش   ۵خرد؛     میI     ۵۰۰با همين 
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 ۵۰۰باهمين    IIـ بخش   ۶کند؛  وسايل مصرف خريداری می IIاسترلينگ از بخش  ليرة
استرلينگ     ليرة   ۵۰۰باهمين  Iـ بخش ۷د؛ خر می IIتوليد از بخش  استرلينگ وسايل ليرة

راکه اضافه       استرلينگی    ليرة   II  ۵۰۰کند. بخش  مصرف خريداری می وسايلII  از بخش
از دوران        یکاالی معادل      آن هيچ دوران ريخته بود و بابت به کاال استرلينگ ليرة ۲۰۰۰بر

   )١(آورد. دست می بيرون نياورده بود، از نو به
  يابد: قرار زيرين انجام می به بنابراين مبادله

کاالئی=     پردازد، پس بابت       کار می پول بابت نيروی استرلينگ ليرة ۱۰۰۰ مبلغ Iـ ۱
  استرلينگ ليرة ۱۰۰۰

وسايل مصرف     IIاسترلينگ از       ليرة   ۱۰۰۰مبلغ   کارگران با دستمزد خود به               ـ۲
  استرلينگ ليرة ۱۰۰۰کاالئی =  خرند، پس می

همان   توليدی به     کارگران خرج شده وسايل             که از جانب      ای   ليره   ۱۰۰۰با   IIـ ۳
  استرلينگ. ليرة ۱۰۰۰کاالئی =  کند، پس خريداری می Iارزش از 

 Iسرماية متغير به     مثابه شکل نقدی      استرلينگ پول، به         ليرة   ۱۰۰۰با اين معامله،         
  برگشته است. 

کاالئی=     ند، پس  ک  می   خريداری      ليرةاسترلينگ ۵۰۰مبلغ به توليدی وسايل I از IIـ ۴
  استرلينگ ليرة ۵۰۰

کاالئی =    خرد، پس وسايل مصرف می IIاسترلينگ از  ليرة ۵۰۰قدر همين  به Iـ  ۵
  استرلينگ ليرة ۵۰۰

کاالئی=     کند، پس   توليد ابتياع می وسايل Iاز  ليرةاسترلينگ ۵۰۰قدر همان به IIـ  ۶

                                                
  ۳۷۴) بيان مطلب در اينجا کمی از آنچه فوقاً (ص                  ۱( 

) آمده تفاوت يافته است. در بيان پيشين،                  ) ۱ـ۱( 
تنهائی پول ـ ماية اضافی  به  II به دوران ريخته بود. دراينجا بخش ۵۰۰ميزان نيز مبلغ مستقلّی به  I بخش

  کند. ف.ا. گيریِ نهائی وارد نمی آورد. ولی اين امر هيچگونه تغييری در نتيجه ی دوران را میبرا
   . همين بازنويسی] ۵۷۸[صفحة  ۳۳۳همين ترجمه، ص   IIIکنيد به فصل بيستم (بخش سوم) بند  ) نگاه۱ـ۱(
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  استرلينگ ليرة ۵۰۰
کند،   خريداری می        وسايل مصرف     IIگ از   استرلين    ليرة   ۵۰۰اندازة همين        به  Iـ ۷

  استرلينگ   ليرة ۵۰۰کاالئی =  پس
  استرلينگ است. ليرة ۵۰۰۰جمع ارزش ـ کاالی مورد مبادله =  حاصل

  او بازگشته است. ريزکرده بود به برای خريد پيش IIای را که  ليره ۵۰۰
  قرار است: نتيجه بدين

استرلينگ دارد، که آن را               ليرة    ۱۰۰۰مبلغ   صورت پول به      سرماية متغيری به       Iـ ۱
 ۱۰۰۰بابت مصرف شخصیِ خود        Iريزکرده است، عالوه بر اين                بدواً در دوران پيش

را که بابت         استرلينگ از محصول ـ کاالی خود خرج نموده است، يعنی پولی                           ليرة  
مصرف   استرلينگ دريافت داشته به             ليرة   ۱۰۰۰مبلغ ارزشیِ       توليد به    فروش وسايل       

  ده است.  رسان
آن   صورت پول، بايد به          سرماية متغير موجود به       که   ئی  ديگر شکل طبيعی    ازسوی   

کار ــ درنتيجة مصرف، حفظ شده و بازتوليدگرديده و از                         گردد ــ يعنی نيروی        مبدل  
پذير صاحبانش، وجود دارد، که اگر بخواهند زنده بمانند                            مثابه يگانه قلم معامله نو، به

دار نيز بازتوليد           بنابراين رابطـة کارگر مزدور و سرمايه                    ا بفروشند.    ناگـزير بايد آن ر         
  گرديده است. 

که   استرلينگی    ليرة    ۵۰۰صورت جنسی جبران شده است و            به  IIسرماية ثابت     ـ ۲
  آن بازگشته است. ريز شده بود به به دوران پيش IIوسيلة همين  به

1است.  W – G – Wازگردش سادة  دوران عبارت I کارگران  برای
W   کار)    (نيروی

2ــ
G )۱۰۰۰ ر) پولی  ليرةاسترلينگ شکل3ــ  سرماية متغي

W          مبلغ   (وسايل الزم زندگی به
را که در شکل وسايل         IIسرماية ثابت    ليرةاسترلينگ،  ۱۰۰۰ليرةاسترلينگ). اين ۱۰۰۰

  کند. د دارد تا همان ميزان ارزشی نقد میزيست ـ کاال وجو
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گشتن   ، يعنی مبدل     W – Gقرار است:        روند از اين           IIبخش    داران      برای سرمايه    
بارآور،      سرماية   جزئی ازکاالـ محصول آنها به شکل پول و تبديل مجدد آن به عناصر    

  آنان ضرورت دارد. توليدکه برای وسايليعنی به جزئی از 
منظور خريـد      به  IIداران بخش         استرلينگ) که سرمايه         ليرة   G   )۵۰۰ريـز    با پيش  

صورت پيشکی به جزئی از         دهند، قبل از وقوع و به            توليد انجام می      اجزاِء ديگر وسايل
IIc شود.   کاالئی داده می         کاالئی (وسايل مصرف) وجود دارد شکل  که هنوز در شکل

)  به   IIرسد، پول (  فروش می به  Iی  Wکند و  خريد می  Gبا   IIکه   W – G در معاملة
خود    W – Gبا انجام معاملة        I  (Wکه (   شود، درحالی       بارآور بدل می       جزئی از سرماية 

نيست، بلکه اضافه  Iسازدکه نمايندة هيچ جزئی از ارزش ـ سرماية  را به پولی مبدل می
  شود. که فقط در وسايل مصرف خرج می ای است ارزش نقدگشته 

  

    وران     در د G – W … P … Ẃ – Ǵ     نخستين معاملةW – G       دار    ی يک سرمايه
ئی   Wدار ديگر است (يا جزئی ازآن است). حاال اين                     سرمايه  Ẃ – Ǵآخرين معاملة  

 W(که لذا اين  Wشود، چه برای فروشندة  بارآور بدل میبه سرماية  Gوسيلة آن  که به

از سرماية      جزئی  ثابت باشد، چه نمودار   از سرماية  یکند) نمايندة جزئ را به پول بدل می
  تفاوت است. کاالها مطلقاً بی ارزش، برای خودگردش متغير يا اضافه

ـ   دهندة محصول  مثابه عنصرترکيب به V + mاز  آنجاکه سخن ، I اما درمورد بخش
است   دوران پول ريخته     که در ازآنچه که بخش مزبور بيش رود، بايدگفت آن می کاالی

متغير به بخش مزبور      استرلينگ سرماية       ليرة   ۱۰۰۰کشد. نخست     ازآن پول بيرون می           
معاملة شمارة     فروشد (به     توليد می   ليرةاسترلينگ وسايل ۵۰۰معادل گردد، ودرثانی بازمی

گردد،     نقد می    Iارزش بخش        کنيد) و با اين فروش نيمی از اضافه  الذکر مراجعه فوق ۴
) و  ۶فروشد (معاملة شمارة         توليد می    استرلينگ وسايل      ليرة   ۵۰۰ل  سپس بار ديگر معاد  

شکل پول از دوران          ارزش آن به         ارزش ولذا تمامیِ اضافه    بدين وسيله نيمة ديگر اضافه
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 ليرة  ۱۰۰۰سرماية متغير =     ـ ۱درپِی چنين است:          شود. بنابراين پِی         کشيده می      بيرون   

استرلينگ،     ليرة   ۵۰۰ارزش نقدگشته =          از اضافه     ـ نيمی ۲استرلينگ به پول مبدل شده، 
استرلينگ به پول بدل شده است. پس جمعاً :                ليـرة   ۵۰۰ارزش =        ـ نيمـة ديگر اضافه    ۳

V   ۱۰۰۰    +m  ۱۰۰۰    =۲۰۰۰   استرلينگ نقدگرديده است. اگرچه بخش                 ليرةI   فقط
که موجبات بازتوليد          نظر ازمبادالتی        دوران فروريخته (با صرف  استرلينگ به ليرة ۱۰۰۰

Ic       نمايند و بعداً مورد بررسیِ ما قرار خواهندگرفت)، دو برابر آن را از                                    را فراهم می
تبديل شده) فوراً        Gآنچه به     نقدگشته (يعنی      ارزش  است. البته اضافه آورده دوران بيرون

مصرف    ايل وس   بابت    مزبور    گردد، زيرا پول  ناپديد می )IIديگری ( دست يافتن به با انتقال
معادل     اندکه    کشيده   بيرون دوران پول از اندازه همان I داران بخش شود. سرمايه خرج می

است،    ارزش      مزبور اضافه      اند. مسئلةاينکه ارزش   درون دوران فروريخته کاال به آن ارزش
است، مطلقاً تغييری درارزش خودکاالها    داران هيچ خرجی برنداشته يعنی برای سرمايه

کامالً    کاالئی مطرح است اين مسئله          که مبادلة ارزش درگردش هد، بنابراين مادامد نمی
سرمايـة    که  های ديگری      ارزش، مانند همة شکل          است. طبعاً نقدگشتن اضافه     تفاوت بی

گذراند، ناپديدشونده وگذراست. بقاء درشکل       ريخته طی مبادالت خود ازسرمی پيش
آن از پول    استحالة بعدیِ پول و به I کاالی ان تبديلنقدی درست برابر با فاصلة زمانی مي

  است و بس. IIکاالی  به
تر فرض شوند ــ يا اگر از ديدگاه دوران سادة کاالها نگاه                            اگر واگردها کوتاه          

کافی    کمتری   گيرد ــ آنگاه باز پول     تر انجام کنيم، هرگاه چرخش پول درگردش سريع 
که   گردش درآيند. هرگاه تعداد مبادالتی                 شده به هکاالهای مبادل ارزش ـخواهد بود تا 

جمع   گيرد معلوم باشد ــ مجموع مبلغ پول همواره وابسته به حاصل                     درپِی انجام می پِی
کاالهای درگردش است. مسئلة اينکه چقدر از اين مجموع                          ها يا مبلغ ارزشیِ        قيمت 

دهد مطلقاً     يل می سرمايه تشک     ارزش و ازسوی ديگر ارزش ـ                 ارزشی را ازسوئی اضافه       
  تفاوت است. دراين مورد بی



           ۶۰۹کارل مارکس    

  

 

 ۱۰۰۰=    ۲۵۰*  ۴دستمزد چهار بار درسال، يعنی  Iچنانچه در مثال ما، در بخش 
2ــ Ivاسترلينگ نقد برای دوران   ليرة ۲۵۰شد آنگاه  پرداخته می

1
  IIc       و همچنين برای

در چهار     IIcو  Im بود. و نيز اگر دوران ميان          ، کافی می Iکار  و نيروی IVدوران ميان 
آمد، و بنابراين          استرلينگ الزم نمی        ليرة    ۲۵۰آن بيش از       گرديد برای       واگرد انجام می    

هائی   کاال   انجام دوران         برای ليرةاسترلينگ ۵۰۰ميزان ای به ـ سرمايه مجموعاً نقدينه ياپول
آنکه    جای   ارزش به      نين صورتی اضافه. درچنمود کفايت می استرلينگ ليرة ۵۰۰۰مبلغ  به

4هربار ميزان نيمه نقد شود درچهار بار پياپِی به به نيمه سرهم دو بار پشت
1

  گردد. نقد می 
 ليرة ۵۰۰مثابه خريدار وارد شود ولذا  به I،  ۴ مبادلة شمارة، در  IIجای  چنانچه به

همان حجم ارزشی خرج نمايد، آنگاه پس               استرلينگ پول نقد بابت وسايل مصرفی به
کند،   توليد خريداری می         استرلينگ وسايل    ليرة ۵۰۰، باهمين ۵درمبادلة شمارة  IIازآن 

 ۵۰۰باهمان  II،  ۷خرد، در شمارة  مصرف می ليره وسايل ۵۰۰با همان  I،  ۶در شمارة 
گردد    برمی   Iوی  س استرلينگ سرانجام به        ليرة   ۵۰۰توليد خواهد خريد ولذا           ليره وسايل
که خود    وسيلة پولی    ارزش به       گشت. دراينجا اضافه      بازمی IIازآن به  که پيش درصورتی

کند نقد    ارزش بابت مصرف خصوصی خود خرج می                  دار توليدکنندة اضافه           سرمايه  
ارزش نهفته        برداشت از اضافه        خورشده، پيش      شود. اين پول عبارت از درآمد پيش          می

 ۵۰۰ارزش از راه برگشت          فروش برود. نقدگشتن اضافه ز بايد بهکه هنو است درکاالئی
کاال   صورت   که به   استرلينگی    ليرة   ۱۰۰۰در جنب     Iيابد، زيرا        استرلينگ وقوع نمی       ليرة

 ۵۰۰ميزان    نقدی به    مبلغ پول    ۴ کرده است، در پايان مبادلة شمارة وارد دوران IV ازبابت
ما معلـوم     که بر    حد   ه است و اين پول ــ تا آن          دوران فروريخت            استرلينگ هم به      ليرة  

که اين پول      کاال نيست. درصورتی          است ــ تنخواهی اضافی است و حاصل فـروش              
آنکه    دست آورده است، نه     فقط پول اضافیِ خود را از نو به Iبرگردد، آنگاه  Iسوی  به

کاالهای   فروش فقط از راه Iارزش   ارزش خودرا نقدکرده باشد. نقدگشتن اضافه  اضافه
Im    گيرد و هر بار تا آن زمان باقی است                 ارزش درآنها نهفته است انجام می                 که اضافه  
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  کاال هنوز در ازاِء وسايل مصرف خرج نشده است. که پول حاصل از فروش
I       ) استرلينگ) از        ليرة   ۵۰۰با پول اضافیII    کند. اين      توليد خريداری می          وسايل
دست آورده است. پول            به  IIه معادل آن را از راه کاالی                 ک  خرج شده    Iوسيلة   پول به   

کاال     استرلينگ    ليرة   ۵۰۰ميزان     به  Iاز     IIگرددکه      برای نخستين بار بدان سبب برمی             
کند،   فروخته است رجعت می        Iکه   کاالئی    مثابه معادل      خرد. بنابراين پول مزبور به               می 

است   وجودآورده       ارزش به  اضافه I هيچ خرجی برنداشته ولذا برای Iکاال برای  ولی اين
ارزش خود او         که از جانب خود او به دوران فروريخته شده اضافه                    سان پولی و بدين

کاالی    صورت ) معادل آن را به۶در خريد دوم خود (شمارة  Iهمچنين  کند. را نقد می
II شودکه  است. اکنون اگرفرض دريافت نمودهII  ازI کند   توليد خريداری نمی      وسايل

استرلينگ بابت وسايل         ليرة   I  ۱۰۰۰، آنگـاه درواقع چنين خواهد بودکه                     ) ۷(شمارة    
کرده است ــ      صورت درآمد خرج   را به خود ارزش  مصرف پرداخته ــ يعنی تمام اضافه

صورت نقدی،      ديگررا به     ۵۰۰توليد) و وسايل Iرا باکاالهای خودش ( ۵۰۰قرارکه بدين
توليد) در انبار دارد          وسايل I(کاالی خودی  استرلينگ يرةل ۵۰۰و بِالعکس هنوز معادل 

  استرلينگ هم نقداً مايه رفته است. ليرة ۵۰۰و درمقابل 
سرمايه    ـ  کاال   سرماية ثابت خود را از شکل چهارم  سه  IIدرعوض باچنين فرض، 

ل شک عکس به   چهارم آن را به         کرده است، و يک بارآور بدلسرماية آورده و به  بيرون
  صورت پول عاطل يا پولی درآورده                  استرلينگ) يا درواقع به             ليرة   ۵۰۰پول ـ سرمايه (     

الوظيفه است و درحال انتظار. چنانچه اين وضع مدت زيادی دوام يابد،                                    که مقطوع   
 ۵۰۰چهارم بکاهد. ولی           اندازة يک       مجبور خواهد بود از مقياس بازتوليد به                   IIآنگاه    

ارزش درشکل      است عبارت از اضافه مانده I يد روی دستتول صورت وسايل که به تائی
 I  که   ای هستند    ريخته  پيش استرلينگ پول       ليرة   ۵۰۰کاال نيست. وسايل مزبور جانشين              

مزبور،     ۵۰۰کاال، در دست داشت.           صورت   ایِ خود به      ليره   ۱۰۰۰ارزش       اضافه  درکنار
رفتنی    فعالً فروش      کاال   مثابه به پذيراست، داردکه همواره سامان قرار درشکلی پول مثابه به
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که درآن هريک از عناصر سرماية                که بازتوليد ساده ـ بازتوليدی               است  نيست. بديهی    
، ضرورتاً بايد يکديگر را بپوشانند ــ دراين مورد فقط           Iوخواه در  II بارآور، خواه در

 I  آشيانة   ز نو به   بدواً پر داده است ا           I  که  پرندة زرينی       ۵۰۰که   پذير است    هنگامی امکان  
  بازگردند.

داران صنعتی       سرمايه  دار (دراينجا هنوز سروکار ما فقط با       نفر سرمايه چنانچه يک
اند) پولی در ازاِء            شمار رفته    داران ديگر به       حال نمايندگان همة سرمايه که درعين  است

کرده      کند، اين پول برای او ازبين رفته و اين دارِ فانی را وداع                                  وسايل مصرف خرج      
  سوی او فقط آنگاه امکان تحقّق داردکه وی آن را درعوض                             است. بازگشت پول به        

يک    کشد. ارزش هر        دوران صيدکرده بيرون    ــ از اش سرمايه ـ کاال وسيلة کاال ــ ولذا به
طور جداگانه، مانند           يک ازکاالها به         ارزش هر     کاالی وی، يعنی          محصول ـ  از عناصر    

اش (که برای او = کاالـ سرمايه است)، ازلحاظ                        ی ساليانه   کاال    محصول ـ  ارزش همة      
سرماية     ـ ارزش    سرماية ثابت،        ـ پذير است: ارزش         دار مزبور به اجزاِء ذيل تجزيه          سرمايه
مثابه عناصر،     مرکّبة کاال (که به        اجزاِء يک از ارزش. بنابراين نقدگشتن هر  اضافهمتغير و

اضافه     از    است  حال نقدسازی مقدار معلومی      ندهند) درعي کاال را تشکيل می محصول ـ
کاال نهفته است. پس در مورد مشخّص بحث دقيقاً                    محصول ـ  مجموع     که در    ارزش      

کردن  دار خود پولی به دوران ريخته است ــ درحقيقت با خرج که سرمايه است درست
سخن به  ديگر   ارزشش نقد شود يا به          وسيلة آن اضافه      آن بابت وسايل مصرف ــ تا به           

که دراينجا سخن برسر عين همان مسکوکات نيست، بلکه                   سامان رسد. روشن است        
) که    ئی برابر با مبلغ (يا برابر با يک جزء ازآن مبلغی است                       صحبت برسر پول جرنگی     
  های شخصیِ خويش به دوران ريخته است. وی برای ارضاِء نيازمندی

چه بنگاه طی سال جاری باز          يابد: چنان      درعمل اين امر به دو صورت وقوع می                  
کشد تا    شده باشد، آنگاه مدت نسبتاً زيادی (در بهترين حاالت چندين ماه) طول می                               

خود خرج     های خود بنگاه، پول برای مصارف شخصیِ                  دار بتواند از دريافتی              سرمايه  
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حساب   سازد. وی به     سبب يک لحظه هم مصرف خود را معلّق نمی اين او به  نمايد. ولی
پول    اين    کند، (چه     ريز می    آينده پيش     ارزش      صورت مساعده بابت اضافه           پولی به   خود   

تفاوتی     شکل اعتباری از جيب غير، دراينجاکامالً مسئلة بی        ازجيب خودش باشد چه به
يافتن اضافه      ای برای سازمان         کننده   حال وسيلة دوران  عمل درعين وی با اين است). ولی

عکس بنگاه از مدتی پيش مرتّباً درکار      اندازد. اگر به ه میرا آينده به جوی ارزش سامان  
گردند. اما        های مختلف سال تقسيم می ها بنابرمهلت ها و دريافتی است، آنگاه پرداخت

گردد    که پيشکی برداشت می       دار است     سرمايه    دارد مصارف        وقفه جريان      که بی چيزی 
شود. با هر      بت معينی حساب می    نس  عادی يا آتی به         های   و ميزان آن برحسب وصولی           

آيد    دست   که طی سال بايد به        ارزشی     رفته يک جزء از اضافه           بهری از کاالی فروش           
فروش    رسد. ولی هرگاه درجريان تمام سال ازکاالهای توليدشده آنقدر به        سامان می به

  تها نهفته اس  ن که درآ     های ثابت و متغيری         سرمايه  که فقط برای جبران ارزش ـ                رود   
کاالی سال    ـ   محصول  تمام     ها چنان تنزّل نمايندکه با فروش              ويا اگر قيمت کافی باشد،
سامان رسيده باشد،       آن نهفته است به        در بطن    که  ای   ريخته  پيش   سرماية  ـ   فقط ارزش     

روشنی    به   است  شده   خرج  آينده ارزش  اضافه حساب به که خوردةپولی پيش آنگاه خصلت
دار ما ورشکست شده باشد، آنگاه طلبکاران                   که سرمايه    گردد. درصورتی          نمايان می    

پردازندکه آيا مخارج خصوصیِ پيشکیِ او با حجم                     وی و دادگاه به بررسیِ اين می               
ارزش      ای داشته و يا مخارج مزبور با ميزان وصول اضافه      وکار وی نسبت شايسته کسب 

  عادی يا متداول بنگاه متناسب بوده است يا نه.
که طبقة مزبور مجبور        دار درمجموع خود، اين حکم               بقة سرمايه  ولی ازلحاظ ط        

نيـز برای                رسانیِ اضافه     که برای سامان        است پولی    انـدازیِ      گردش    ارزش خويش (و 
تنها متضاد جِلوِه      اش، اعم از ثابت يا متغير) الزم است خود به دوران بريزد، نه                      سرمايه

شود. زيرا دراينجا دو طبقه               مکانيسم تلقّی می    مثابه شرط الزم سراسر        کند، بلکه به نمی
دار    را دراختيار دارد، وطبقة سرمايه   کار خويش بيشتر نيست: طبقةکارگرکه فقط نيروی
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شدکه   توليد اجتماعی و پول است. تضاد آنگاه پديد می                    که دارندة انحصاریِ وسايل             
زش نهفته درکاالها       ار  اضافه رسانیِ الزم برای سامان فرضاً طبقةکارگر نخست خود پول

ريز را فقط       دار همواره اين پيش           سرمايه   تک  بود. ولی      ريزکرده      را ازجيب خويش پيش        
دهدکه وی مانند خريدار وارد عرصة عمل باشد، پول برای خريد                  در شکلی انجام می

کند،   می   ريز   پيش   بارآورش    عناصرسرماية خريد را برای کند يا پول می توليد خرج وسايل
توليد. وی هيچگاه پول را تا در برابر        کار باشد و خواه در ازاِء وسايل يرویخواه برای ن

که وی  آنچنان است  ريز پول ازطرف او در دوران هم کند. پيش معادلی نباشد رها نمی
گردش آنها       مثابه نقطة عزيمت      کند. در هردو مورد وی به               ريز می    کاال به دوران پيش         

  نمايد. عمل می
  گردد: ای تاريک می واحوال دوگانه اوضاعتوسط  رويداد واقعی

 سرماية  سو  صنعتی، يعنی از يک      سرماية  ـ پيدايش دو پديده در روند دوران                      ۱
نفسه هيچ "محصول"       است، زيرا بازرگانان فی        پول آن همواره شکل تجاری (که نخستين

-سرمايه  بند  مالی،که موضوع زدو     ازسوی ديگر سرمايةسازد)، و  يا "کاالئی" خود نمی

  دارانی از نوع ويژه است. 
دار    سرمايه    درکف     ضرورتاً     اول دست مثابه به بايد همواره که ــ ارزش  اضافه تقسيم ـ۲

های مختلف، که نمايندگان آنها مانند مالک                    گروه    صنعتی قرار داشته باشد ــ ميان          
دار صنعتی     سرمايه   زمين ( برای بهرة مالکانه)، رباخوار (برای بهرة پول) وغيره، درکنار

آن، سودخواران وغيره. اين دارودسته                دولت وکارمندان )١(گردند وهمچنين نمايان می
سان مانند نقدکنندة        کنند و بدين     دار صنعتی مانند خريدار نمود می               سرمايه    در برابر       

ريزند و     "پول" به دوران می             ) ٢( سهم خود   شوند. اينان نيز به        گر می   کاالهای وی جِلوِه         

                                                
  ditto) در متن به التينی: ۱(

  pro parte) در متن به التينی: ۲(
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شودکه    ستاند. ولی همواره اين نکته فراموش می                  دار صنعتی نيز ازآنان پول می         رمايهس
دست   آورده و باز همواره ازکجا به                    دست  دارودستة مزبور بدواً پول را ازکدام منبع به        

  آورد. می
  

VI .   بخش سرماية ثابتI )١(  

  
مانده است.     هنوز برای ما باقی           I    =Ic  ۴۰۰۰بررسی دربارة سرماية ثابت بخش              

صرف  Iکاالی      که درتوليد محصول ـ         توليدی است     وسايل  اين ارزش برابر با ارزش                 
که در    کاال نمايش يافته است. اين ارزش باز نمودارگشته                          ـ  شده و از نو درآن توده             

مثابه ارزش ثابت، مانند ارزش معين                    وجود نيامده، بلکه سال پيش به             به  Iروند توليد      
 Iکاالی      ـ  ن روند وارد شده است، اکنون درتمام آن جزئی از توده                        توليد، درآ وسايل
کاال که      ـ  شود وجود دارد. و درواقع ارزش اين توده                     جذب نمی II وسيلة بخش که به

3ماند برابر با        باقی می    I  داران بخش       در دست سرمايه     
کاالی     محصول ـ  ارزش تمام        2

ای   دار منفردی بودکه وسيلة توليد ويژه                 که سخن برسر سرمايه     ساليانة آنهاست. آنگاه        
  فروشد وآن را به          کاالی خود را می           توانستيم بگوئيم: وی محصول ـ            ساخت، می    می 

سازد جزِء     کااليش را به پول مبدل می               که وی محصول ـ      کند. هنگامی     پول بدل می     
 ئی ی سپس با اين جزِء ارزشیاست. و کرده خودرا نيز به پول بدل ثابت محصول ارزشیِ

خرد، يا      توليد خود را از نو می           شده است از فروشندگان ديگر وسايل               که به پول بدل      
گرداند تا بدان         طبيعی برمی    شکل ثابت محصول خويش را به ديگرسخن جزِء ارزشیِ به

عکس   يگر به  اکنون د    بپردازد. ولی عمل ثابت بارآور به سرمايةمثابه  نو به وسيله بتواند از
وسايل   که   است  انی  دار همة سرمايه شامل I دار سرمايهاست.گروه  غيرممکن چنين فرضی

                                                
 IIنوشتة  بعد دست ا به) از اينج۳(
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آنها باقی مانده        که در دست     کاالی چهارهزاری  براين محصول ـ سازند. عالوه توليد می 
تواند مبادله       که در برابر هيچ محصول ديگری نمی               جزئی از محصول اجتماعی است           

استثناِء اين      زِء ديگری از محصول ساليانه ديگر وجود ندارد. به           چنين ج شود، زيرا يک
وسيلة مصرف ـ ماية       است. جزئی ازآن به    ، بقيه تماماً مورد معاملة قبلی قرارگرفته۴۰۰۰

را جبران نمايد، و          II  سرماية ثابت بخش       اجتماعی جذب شده است و جزِء ديگر بايد    
باشد   دراختيار داشته        I برای مبادله با بخشتوانست  که می را بخش مزبور نيز تمام آنچه

  مبادله نموده است.
بنا بر شکل طبيعیِ خود از وسايل       Iکه درنظرآوريم تمام محصول ـ کاالی  آنگاه

آسان   گردد، اين شکل خيلی   ثابت، تشکيل می توليد، يعنی ازعناصر مادی خود سرماية
مالحظه شد، منتها در       IIمورد    که پيش از اين در         ای   شود. دراينجا همان پديده         حل می

کاال عبارت از وسايل مصرف بود.                 محصول ـ  همة   IIکند. در    مقطع ديگری، بروز می
کاال    ارزش محتَوی در محصول ـ        وسيلة دستمزد و اضافه که مقدارش به لذا جزئی ازآن

 Iگردد. در بخش          توانست توسط خود توليدکنندگانش مصرف                شد، می   سنجيده می  
آالت، ظروف، مواد             توليد است، ابنيه، ماشين          کاال مرکّب از وسايل           ول ـ تمام محص   

آن جزءکه درهمين محيط جانشين    خام وکمکی وغيره. لذا قسمتی ازاين وسايل، يعنی
مثابه جزئی      خود دوباره به    شکل طبيعیِ تواند فوراً در شود، می سرماية ثابت مستعمل می

شود،   که جزِء مزبور وارد دوران می                  . تا آن اندازه      کار افتد از ترکيب سرماية بارآور به
صورت  کاال به محصول ـ، قسمتی از  II گردش دارد. در بخش I در درون همان بخش

 عکس در   شود، به    وسيلة خود توليدکنندگان بخش مزبور انفراداً مصرف می                     جنسی به
نَحوِ   اش به    ده کننداران توليد صورت جنس ازجانب سرمايه جزئی از محصول به I بخش

  گيرد. بارآور مورد مصرف قرار می
 محصول ـمصرف شده است دوباره در سهم  I که در بخش ارزش ـ سرماية ثابتی

تواند     که می   ئی  هم در شکل جنسی     گردد، وآن ظاهر می c ۴۰۰۰کاالی بخش مزبور = 
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 محصول ـ  جزء از     ، آن     II  کار افتد. در بخش         مثابه سرماية بارآور ثابت از نو به           فوراً به

ارزش است (=         عالوة اضافه      ) که ارزشش برابر با دستمزد به             ۳۰۰۰هزاری (      کاالی سه   
شود،   وارد می      II  داران وکارگران بخش              سرمايه  )، مستقيماً در مصرف انفرادیِ              ۱۰۰۰

تواند     ) نمی  ۲۰۰۰کاال (=      محصول ـ  عکس ارزش ـ سرماية ثابت اين              که به   درصورتی    
واردگردد، بلکه بايد ازراه مبادله    II داران بخش سرمايه بارآور خود دوباره در مصرف

  جبران شود. I با بخش
)،که ارزش       ۶۰۰۰( هزاری کاالی ششـ  محصولعکس، آن جزء از  به I در بخش

-)، در مصرف انفرادی توليد              ۲۰۰۰ارزش است (=         عالوة اضافه      آن برابر با دستمزد به          

تواند واردگردد. جزِء مزبور          نمی خود هم طبيعیِ کلش  ونظربه شود وارد نمی کنندگانش 
 ، درعوض دارای         ۴۰۰۰= ثابت اين محصول مبادله شود. جزِءارزشیِ II بابخش بدواً بايد

را   Iدار     سرمايه    گروه    چنانچه جنسی ــ  همان صورت تواند به که می است  ئی طبيعی شکل 
گردد.     گروه مزبور از نو وارد عمل          ابتمثابه سرماية ث مجموعاً درنظرگيريم ـ مستقيماً به

که بنا بر شکل     است  های مصرفی     مرکّب از ارزش         I  ديگرسخن: تمام محصول بخش    به
مثابه عناصر سرماية ثابت          داری) به       توانند (در شيوة توليد سرمايه             طبيعیِ خود فقط می     

) ۲۰۰۰(   سوم  است، يک    ۶۰۰۰ارزش      کار روند. بنابراين ازکلّ محصول مزبورکه به         به
 Iکند و دو سوم ديگر جانشين سرماية ثابت بخش                را جبران می IIسرماية ثابت بخش 

  گردد. می
که در    گوناگون است      ایِ   های سرمايه     ای ازگروه         مرکّب از توده         Iسرماية ثابت     

های فلزکاری،        کارخانه     کار افتاده است، ازقبيل        توليد به وسايلهای مختلف توليد  رشته
های   گروه    ای، يا هر يک از اين            های سرمايه     گروه    غيره. هرکدام از اين            معادن ذغال و       

-سرمايه  تک   از    های بزرگ ياکوچکی        مرکّب ازتودهخود  نوبة اجتماعی، به های سرمايه

(رقمی      است  ۷۵۰۰مثالً   جامعه،که  سرماية اندرکارند. نخست مستقالً دست که است هائی 
شود.   می   تجزيه    گوناگون     ایِ سرمايه های گروه به )باشد وغيره ها ميليون معرف تواند می که 
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شودکه درآن هريک ازآنها     ای تجزيه می های ويژه بخش به ۷۵۰۰های اجتماعی سرمايه
 ـ سرماية    است. اجزاِء ارزش       کار افتاده توليد به خاصّی از رشتة مقداری ازاين سرمايه در

ه است، ازلحاظ شکل طبيعیِ         شد نهاده    توليد های ويژة که در هرکدام از رشته اجتماعی
های توليد خاصّ و در قسمت             محيط   توليدی هرکدام از           خود قسماً مرکّب از وسايل            

اين     کار هر يک از       ای هستندکه با ضرورت         يافته   کار تخصّص    ديگـر مرکّب از نيروی         
های   محيط   که در هريک از        ای ويژه )١(کار دارد و برحسب نوع های توليد انطباق محيط

کند. بخشی از      گونه تفاوت پيدا می          کار،گونه       گيرد از طريق تقسيم         بايد انجام       توليد   
نوبة خود     کار افتاده است، به   های ويژة توليد به که در هرکدام از رشته سرماية اجتماعی

که درآن رشته گذاشته شده و مستقالً               هائی است    جمع تک سرمايه     مرکّب از حاصل     
  صادق است. IIو  I کم درمورد هردو بخشکه اين ح کند. بديهی است عمل می

  

شود،   محصول ـ کاال دوباره پديدار میصورت  که به I بخشسرماية ثابت  ارزش
حتّا دربنگاه       است (يا  آمده که محصول مزبور ازآن بيرون ای توليدیِ ويژه محيطجزئاً در
ازگندمی       توان    می   طورمثال    به گردد. می توليد وارد وسيلة مثابه به مجدداً انفرادی) مشخّص

سنگ، ازآهن       رود، از ذغال درتوليد ذغال     کار می که از نو درتوليدگندم به گفت سخن
  آالت در فلزکاری وغيره. صورت ماشين به

مستقيماً در محيط      I  بخش که آن اجزاِء ارزش ـ سرماية ثابت                  معذلک آنگاه هم      
جای خود را عوض         گردنـد، فقط        توليدی ويژه يا انفـرادیِ خود دوباره وارد نمی                            

شوند،   می  I  بخش کنند. آنها با شکل طبيعیِ خود وارد محيط توليدی ديگری از                          می 
گيرد. اين       آنها را می      صورت جنسی جای       به   I  بخش که محصول ديگری از           درحالی    

مثابه    نو به    بس. تمام محصوالت مزبور از   است و جاشدن محصول مزبور فقط يک جابه

                                                
تر است از روی چاپ     کار" که مضموناً درست کار" ذکر شده، ولی"نوع ) در چاپ دوم "نوع نيروی۱(

 گرديده است. اول اصالح
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گروه    آنکه در اين       جای   شوند، منتها به     وارد می   I بخشابت در عناصر جانشين سرماية ث
-گردند. تاآنجاکه مسئلة مبادله ميان تک                منتقل می   I  بخش گروه ديگری از           باشد، به   

ميان    ای است    که اين عبارت از مبادله            شود، بايدگفت      مطرح می    I  بخش داران       سرمايه  
ای ميان     سرماية ثابت، مبادله   از برابر شکل طبيعیِ ديگری شکل طبيعیِ سرماية ثابت در

های   اين عبارت از مبادلة سرمايه             توليد.      توليد با نوع ديگری از وسايل وسايل نوعی از 
  وسايل    مثابه   که به   گوناگون بخش   ميان خود آنهاست. آن محصوالتی                   ثابت انفرادیِ       
های خود     ليدگاه   روند، از تو کار نمی های توليدیِ خاصّ خود مستقيماً به توليد در رشته

ديگر    شوند. به    سان متقابالً جانشين يکديگر می     گردند و بدين جای ديگری منتقل می به
دار    ارزش وقوع يافت): هر سرمايه                 درمورد اضافه        II  که در بخش     گونه   همان   سخن (به  

تائی دارد، از           ۴۰۰۰سرماية ثابت     مثابه شريک در اين         که به   نسبت سهمی  ، به   I  بخش 
کشد.   کار خويش را بيرون می           توليدی الزم و منطبق باکميت           وسايل    االئی  اين تودة ک      

بود، آنگاه        داری داشته باشد اجتماعی می            آنکه خصلت سرمايه  جای اگر فرضاً توليد به
مختلفة    های   توليد پيوسته ميان رشته       مثابه وسايل   به Iبخش که باز محصوالت است روشن

های   ای ازآنها مستقيماً در محيط            شدند، حصّه    یمنظور بازتوليد توزيع م            اين بخش به    
های ديگری      توليدگاه     ديگر به     حصّة عکس به ماند و بود می آمده که ازآنها بيرون توليدی

 اين    توليدیِ     ميان نقاط مختلفة        دائمی     آمدورفت        سان يک   بدين    گرديد، و       منتقل می  

  گرفت.  بخش انجام می
  

VII .  ر  سرمايةبخش هردو در ارزش  و اضافهمتغي  
  

شود برابر      ساليانه توليد می    که گفته شد، ارزش همة وسايل مصرف پس بنابرآنچه
ارزش      عالوة اضافه      طی سال بازتوليد شده، به           II  که در بخش     است با سرماية متغيری       

با ارزشی             II  نوتوليدگشتة بخش       توليد    II  که طی سال در بخش        (يعنی مساوی است 
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طی سال بازتوليد شده و           I  بخش که در     سرماية متغيری    ش ـ  ارز     اضافة    شده است)، به     
  ).I عالوة ارزش توليدشدة ساالنة بخش (ولذا به I ارزش نوتوليدگشتة بخش  اضافه

بنابراين در فرض بازتوليد ساده، مجموع ارزش وسايل مصرف توليدشدة سال                                
وسيلةکار    که به   است با تمام ارزشی       است، يعنی مساوی برابر با ارزش ـ محصول ساالنه

چنين نيز بايد باشد، زيرا در بازتوليد ساده                   اجتماعی طی سال توليدگشته است، و اين              
  رسد. مصرف می تمام اين ارزش به

که درعرض      ـ کار الزم     ۱شود:    تمام روزانة کار اجتماعی به دو جزء تقسيم می                     
لحاقی يا اضافه      کار،که يک ارزش ا            ـ اضافه  ۲آفريند؛      می  v  ۱۵۰۰مبلغ   سال ارزشی به     

، برابر است      ۳۰۰۰ها =    جمع اين ارزش        کند. حاصل    ايجاد می     m  ۱۵۰۰مبلغ   ارزشی به      
کلّ   توليدگشته است. پس ارزش             ۳۰۰۰ميزان     که ساليانه به     با ارزش وسايل مصرفی          

اجتماعی      که مجموع روزانةکار    است تمام ارزشی توليدگشتة سال برابر با مصرف وسايل
 ارزش     عالوة اضافه      اجتماعی به    سرماية متغير    کند، مساوی با ارزش             طی سال توليد می     

  اجتماعی است، برابر با کلّ محصول نوتوليدگشتة ساليانه است.
گرچه اين دو مقدار ارزشی با يکديگر انطباق دارند معذلک                            که  دانيم  ولی ما می

دراين بخش      وجه تماماً      هيچ  مصرف هستند، به که وسايل ، II کلّ کاالهای بخش ارزش
است   جهت  دو مقدار با يکديگر ازآن              اند. انطباق اين          وجود نيامده    از توليد اجتماعی به

 بخش نوتوليدشدة       برابر با ارزش II بخشسرماية ثابت دوباره پديدارگشتة که ارزش ـ  

I ) ر+ ـ ارزشاست( ارزش)؛ ولذا  اضافه سرماية متغيv + m( I ازمحصول      جزء   تواندآن    می
سرماية ثابت      ) نمودار ارزش ـ         II  بخش   را، که ازلحاظ توليدکنندگانش (در                   II  بخش 

اجتماعی ارزش ـ        چه علّت ازلحاظ       شودکه به است، خريداری نمايد. بنابراين ديده می
ارزشِ     II  داران بخش  سرمايهکه برای  پذير است، درحالی تجزيه  v + mبه   IIمحصول 

آيدکه     جهت پيش می    اين وضع فقط ازآن     گردد. تجزيه می  v + m  +cمحصولشان به 
کنندة محصول اجتماعی،         است و اين هردو جزء ترکيب            v + m (  Iبرابر با (   IIcدراينجا 
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  از اين معامله     کنند، ولذا پس از راه مبادله، اَشکال طبيعیِ خود را بايکديگر معاوضه می
در وسايل      v + m( Iل (کند و در مقاب توليد وجود پيدا می  از نو در وسايل  IIcکه  است

  يابد. مصرف هستی می
گويد ارزش    که را به اظهار اين نظرکشانده است آ. اسميثکه  و هم اين امر است

شود. اين امر فقط در مورد آن جزئی از محصول             تجزيه می v + m محصول ساالنه به 
ين معنی   کند وثانياً حکم مزبور درا    که مرکّب از وسايل مصرف است صدق می ساالنه

گردد ولذا ارزش ـ محصول             توليد می    IIگفته شودکلّ اين ارزش در        که درست نيست
اضافه   عالوة     ريز نموده، به         پيش  II  بخش که   سرماية متغيری است      آن برابر با ارزش ـ           

حکم فقط درمعنای زيرين درست است:         اين که دراين بخش توليدگشته است. ارزشی  
)v + m( I + )v + m( II  =)v + m  +c( IIکه  است جهت اين آن به يا درستیIIc = )v + m( I 

  است.
  شودکه: ازآنجا باز چنين نتيجه می

وسيلة مجموع طبقة      که طی تمام سال به       کاری    کار (يعنی     روزانة اجتماعیِ        اگرچه  
کارگر صرف شده است)، مانند هر روزانة کار انفرادی فقط به دو جزِء کار الزم و                                      

وسيلة اين روزانة کار توليد شده               که به   گردد، ولذاگرچه ارزشی              سيم می کار تق    اضافه  
سرماية متغير، يعنی       است از ارزش ـ     شودکه عبارت دو جزء تجزيه می است نيز فقط به

کند،   کارگر وسيلة بازتوليد خويش را خريداری می            وسيلة آن که به ئی آن جزِء ارزشی 
خويش خرج نمايد        انفرادیِ    د آن را برای مصرفتوان دار می ارزش، که سرمايه  اضافهو 

ــ معذلک چنانچه ازلحاظ اجتماعی توجه شود، يک جزء از روزانة کار اجتماعی                                    
شود، يعنی صرف توليد محصوالتی             صرف می   سرماية ثابت تازه        منحصراً درتوليد        

يد ولذا   تول   مثابه وسايل     اندکه در روندکار به            اين تخصيص يافته      گرددکه منحصراً به        می 
کار افتند. بنا بر فرض ما تمام              مثابه سرماية ثابت به        آن، به     افزائی همراه        در روند ارزش         

شودکه ازآن مبلغ فقط          نموده می     ۴۰۰۰مبلغ   روزانة کار اجتماعی در پول ـ ارزشی به                   
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3
توليد   کاالهائی      وسايل مصرف يعنی     گردد، که       توليد می    II  بخش در    ۱۰۰۰آن =     1

ارزش جامعه سرانجام            اضافه  سرماية متغير و مجموع         کندکه درآن تمام ارزش ـ               می 
3رسد. پس بنابراين فرض سامان می به

سرماية ثابت     روزانة کار اجتماعی صرف توليد      2
3 ، اين I بخشداران وکارگران  گردد. با اينکه از نقطة نظر تک سرمايه تازه می

روزانة  2
3کار اجتماعی، عيناً مانند          

، فقط برای توليد          II  بخش کار در      ديگر روزانة اجتماعیِ           1
روند، معذلک چنانچه ازلحاظ اجتماعی    کار می ارزش به  اضافهسرماية متغير و  ارزش ـ

3محصول بنگريم ــ اين مصرف توجه شود ــ ونيز ازجهت ارزش
کار اجتماعی      روزانة2

اکنون در روند مصرف            شودکه هم    سرماية ثابتی صرف می      ساختن   فقط برای جانشين      
کنيم   کلّی مصرف شده است. درواقع اگر از نظر فردی توجه               بارآور وارد است و يا به

3اين 
غير ازآنکه     آن به توليدکنندگان کندکه برای کلّی توليد می کار نيز ارزش روزانة 2

  ارزش باشد چيز ديگری نيست، ولی اينان                   اضافه  عالوة    سرماية متغير به برابر با ارزش ـ
ارزش بتوانند در ازاِء آن                   کنندکه دستمزد و اضافه         مصرفی توليد نمی      ارزش      نوع   آن  

  آنها يک وسيلة توليد است. خرج شوند؛ محصول
  

 بخش   يا  I  بخش   اجتماعی، اعم از         کار روزانة از جزئی ه هيچشدک بدواً بايد متذکّر

II عرصة بزرگ توليد مورداستفاده              دو که دراين سرماية ثابتی توليدکردن ارزش ، برای
توليد فقط ارزش     رود. اين دو عرصة بزرگ کار نمی است، به قرارگرفته و وارد درعمل

 Ic ۴۰۰۰سرماية ثابت =  ارزش ـبه را، که  v + m( I ۲۰۰۰  +)v + m( II ۱۰۰۰(افزودة 
  +IIc  ۲۰۰۰   توليد ايجاد      وسايل   که در شکل      کنند. ارزش نو        ، توليد می    شود  ملحق می

سرماية ثابت نيست. ارزش تازة مزبور فقط اين تخصيص را يافته است                    شود، هنوز  می
  گردد. سرماية ثابت وارد عمل عنوان که درآينده به 

مصرف ــ از لحاظ ارزش مصرف و مشخّصاً با                   وسايل  ــ  II  کلّ محصول بخش    
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انجام    II بخشکه در  است ئی کار اجتماعی سوم روزانة خود، محصول يک شکل طبيعیِ
 بافنده،     مانندکار      خود   مشخّص های شکل دراين بخش با که است کارهائی يافته، محصول

ذهنی     مثابه عنصر    که به   است کاری اند، محصول مورد استفاده قرارگرفتهکار نانوا وغيره 
عکس جزِء ارزشیِ ثابت اين محصول، فقط دوباره در                       ولی به  کند.  روندکار عمل می

مصرف   وسايل ای، در شکل  شود، در شکل طبيعی تازه ارزش مصرف نوئی پديدار می
وسيلة   آن، به     داشت. ارزش       توليد قرار وسايل درشکل سابقاً که کند، درصورتی می تجلّی

شکل طبيعیِ نوی آن انتقال يافته است. ولی                  گذشتة خود به      ل طبيعیِ شکروندکار، از    
3ارزش اين       

افزائی سال جاری          است در روند ارزش            ۲۰۰۰که =    ارزش ـ محصول       2
  توليد نشده است.   II بخش

نتيجة کار زندة نو          II  که از نقطة نظر روندکار، محصول بخش                 کامالً همانگونه     
مثابه    آن داده شده است و باآن وسايل به که به توليد مفروضی است وسايلکرده و  عمل

افزائی، ارزش ـ           آنچنان نيز ازلحاظ روند ارزش                 يابد، هم     شرايط مادی خود تحقّق می         
3وسيلة   که به يافته ترکيب جديدی ارزش است، از ۳۰۰۰که = II بخش محصول

روزانة      1
که   انضمام ارزش ثابتی          ) به  v  ۵۰۰    +m  ۵۰۰     =۱۰۰۰اعی توليد شده است (      کار اجتم 

3درآن 
 بخش که پيش از روند توليد           کاری    روزانة    گذشته، يعنی  کار اجتماعی روزانة 2

II مجزِء ارزشی محصول  گشته است. اين  ی مورد بررسیِ ما سپری شده، مجسII  ،   در
ارزش     مصرف به    يابد. جزِء مزبور درکميتی از وسايل      نمايش میبهری ازخود محصول 

۲۰۰۰  =3
که   کار اجتماعی وجود دارد. دراين شکل نوی مصرفی است                        روزانة   يک  2

 IIc  ۲۰۰۰مصرف =      کند. بنابراين مبادلة جزئی از وسايل                 جزِء مزبور دوباره ظهور می    
3، درواقع عبارت از مبادلة                 I   ) =m  ۱۰۰۰    +v  ۱۰۰۰  (Iتوليد     با وسايل   

   روزانة کلّ       2
دهد، بلکه قبل از اين سال       که هيچ جزئی ازکار سال جاری را تشکيل نمی کاری است

3انجام پذيرفته است، با          
که درعرض      کاری    کار اجتماعی امسال، يعنی روزانة                 روزانة     2
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3وست شده است.    همين سال جاری پي  
توانست      کار اجتماعی سال جاری نمی           روزانة     2

سرمايـة متغير     ارزش ـ    حال    مورد استفاده قرارگيرد و درعين                    سرماية ثابت    در توليد     
جزِء ارزشیِ وجودآورد، هرگاه با آن  ارزش برای توليدکنندگان خود به  اضافهعالوة  به

3  شود و در درون آن            شدکه ساليانه صرف می      مصرفی مبادله نمی       وسايل  
  روزانة       از   2

که نه درعرض سال جاری، بلکه بيش از امسال انجام شده و تحقّق                         کاری پنهان است
3 ای است ميان يافته است. اين مبادله

3 کار امسال در برابر            روزانة       2
که   کاری     نة روزا      2

کار پيشينه.     کار امساله و زمان          است ميان زمان ای است. مبادله از امسال صرف شده پيش
کلّ     که چرا ارزش ـ محصول            سازد   روشن می     گشايد و    که معماراً می        آنچه   است   اين   

ارزش تجزيه          اضافه  عالوة     سرماية متغير به     تواند به ارزش ـ          کار اجتماعی می        روزانة      
3که   رحالی   گردد، د      

سرماية   که   کار درتوليد اشيائی مصرف نشده است               روزانة     اين    2
توليد    وسيلة آنها سامان يابند، بلکه صرف توليد وسايل                ارزش بتوانند به           اضافه  متغير با   

آسانی    راکه طی سال مستعمل شده جبران نمايد. از اينجا به               ای گرديده است تا سرمايه
3که  دريافت توان می

 I  بخشداران وکارگران  ، که سرمايه II بخشـ محصول   ارزش 2
رسانند (وخود  سامان می ارزش توليدشدة خودرا به  اضافهسرماية متغير و  درآن ارزش ـ

9برابر با 
3)، ازلحاظ ارزشی نتيجه           ) ١( ـ محصول ساالنه است       ارزشمجموع  2

روزانة        2
  پيش از سال جاری انجام يافته است. که ئی است کار اجتماعی 

مصرف    توليد و وسايل      ، يعنی وسايل     IIو   Iالبته اگر مجموع محصول اجتماعی             
شان مورد توجه قرار      شکل طبيعیصورت مشخّص و در  مصرف، به را، برحسب ارزش

کار مزبور       که   حد   ار امساله هستند، ولی فقط تا همينآنها نتيجة ک که است دهيم، مسلّم
-کار ارزش     کار، و همچون مثابه صرف نيروی کار سودمند ومشخّص، نه به مثابه خود به

                                                
3) فرض شده است و       I  ۶۰۰۰    +II  ۳۰۰۰(  ۹۰۰۰) چون مجموع ارزش ـ محصول ساالنه برابر با ۱(

2 
 است. (مترجم) ۲۰۰۰برابر با   II بخشـ محصول   ارزش
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که   آفرين، ملحوظ شده باشد. و همين حکم اول هم فقط در اين معنی درست است                            
که در پيکر  ای کار زنده کتبر آنها افزوده شده، به که به وسيلة کاری توليد تنها به وسايل

گردند. ولی در         توانند به محصول، به محصول امساله مبدل                 آنها دميده شده است، می         
کاراَفزار و مواد           توليد منتقل ازآن، بدون          کار امسال بدون وسايل که مقابل نيز بايدگفت

  گردد. توانست به محصول مبدل توليدی، نمی
  

VIII .  شبخ در هردو ثابت سرماية  
  

که آن را ترکيب         هائی   تائی وگروه       ۹۰۰۰کلّ   ـ محصول    ارزش    در مورد تحليل       
سرمايه    يک تک    محصول    ـ   دربارة ارزش   ازآنچه بزرگی، بيش های کنند، با دشواری می

  عکس تحليل در هردو مورد يکی است. کنيم. به آيد، برخورد نمی پيش می
ماست، مشتمل بر سه      مجموع محصول ساالنة اجتماعی، درآنچه مورد بررسیِ                      

 ۳۰۰۰کار =  های کار اجتماعی يکساله است. بيان ارزشیِ هرکدام از اين روزانه روزانة 
  . ۹۰۰۰=  ۳۰۰۰*  ۳از   است، بنابراين بيان ارزشیِ تمام محصول عبارت است

-ماست، قسمت    آن مورد تحليل      که محصول ای از روندتوليد يکساله عالوه پيش به

I   ،3  بخش اند، بدين قرار: در           کار درگذشته وقوع يافته هائی از اين زمان
کار   روزانة        4

3)، و ۴۰۰۰ـ محصول   (ارزش
ـ   ). ارزش   ۲۰۰۰ـ محصول  (ارزش  II بخشکار  روزانة 2

 + Ic ۴۰۰۰که  جهت است همين است. به ۶۰۰۰کار باهم =  اجتماعیِ محصول دو روزانة 
IIc  ۲۰۰۰    =c  ۶۰۰۰   که از نو در       سرماية ثابتی     توليد يا ارزش ـ         مثابه ارزش وسايل         به

  کند. اند، جِلوِه می جامعه ظاهر شده کلّ ـ محصول  ارزش
تازه افزوده شده           I  بخش که در     ای   کار اجتماعیِ ساالنه         گذشته از اين، روزانة             

را جبران   Iv ۱۰۰۰سرماية متغير  که ارزش ياکاری استبرکار الزم،  مشتمل 3نسبت به
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 II  پردازد. در بخش      مورد استفاده قرارگرفته می I کاری را که در بخش کند و بهای می

6که   نيز چنين است   
است.   ۵۰۰ مبلغ ارزشی     برکار الزم به         مشتمل  کار   اجتماعیِ     روزانة     1

کار اجتماعی       روزانة، که بيانگر ارزش نيمی از Iv ۱۰۰۰  +IIv ۵۰۰  =v ۱۵۰۰بنابراين 
عبارت از بيان ارزشیِ نخستين نيمة کل روزانة کار است،که طی سال جاری                                است،  

  کار الزم افزوده شده است. صورت به
I  ،3 سرانجام در بخش

کار   ، اضافه۱۰۰۰ـ محصولی=  کار با ارزش روزانةازکلّ  1
II   ،3 بخشاست. در 

کار است. اين        ، اضافه    ۵۰۰ـ محصولی =   کار با ارزش  روزانة 1
ارزش     کلّ اضافه    دهند. پس     کار افزوده را تشکيل می              دو با هم نيمة ديگرکلّ روزانة              

  است. Im ۱۰۰۰  +IIm ۵۰۰  =m ۱۵۰۰توليدگشته = 
  بنابراين:

  ) عبارت است از:cاعی (ـ محصول اجتم  ارزشسرماية ثابت جزِء 
  .  ۶۰۰۰است، با بيان ارزشی =  که پيش از روند توليد صرف شده روزانة کاری ۲

  ):vکه در اَثنای سال صرف شده ( کار الزمی
  .۱۵۰۰کار خرج شده درتوليد ساليانه است، با بيان ارزشی =  نيمی از روزانة

  است. v + m = (۳۰۰۰(کار ساليانه  ـ محصول  ارزش
   است. c + v + m = (۹۰۰۰( کلّ ـ محصول  ارزش

ـ محصول اجتماعی نيست. دشواری از                ارزش    بنابراين دشواری در تجزية خود                
  خيزد. آن برمی مادیمحصول اجتماعی با عناصر  ارزشیمقايسة عناصر 

شود، برابر با ارزش قسمتی از اين                  جزِء ارزشیِ ثابت، که فقط دو بار نمودار می           
  و دراين قسمت تجسم يافته است. هگرديد تشکيلتوليد  وسايل زکه ا محصول است

برابر با ارزش جزئی از اين محصول است         v + mـ محصول جديد سال =   ارزش
  تشکيل شده و درآن جزء تجسم يافته است. مصرف  وسايلکه از 
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  توليد و وسايل      اهميت، وسايل       ولی در اينجا، صرف نظر از برخی استثنائات بی                  
کامالً    مصرفی  طبيعی يا    کلّی مختلف، محصوالتی با اشکال کاالهائی ازجنس به فمصر

هستندکه ازبيخ مختلفند.        مشخّصی  کارهای   گوناگون انواع متفاوتند وبنابراين محصوالت
سازد   می   ماشين   که  برد باکاری       می  کار مصرف به توليد وسايل ها را برای که ماشين کاری

آن =     ارزشیِ     که بيان  کار ساليانه کلّ روزانة رسدکه نظر می به است. چنين کلّی متفاوت به
صرف شده است و درآن هيچ            ۳۰۰۰مصرف =      است، جمعاً درتوليد وسايل           ۳۰۰۰

است   v ۱۵۰۰  +m ۱۵۰۰=   ۳۰۰۰گردد، زيرا اين  جزِء ارزشیِ ثابتی از نو نمودار نمی
 شود. ازسوی ديگر ارزش ـ             ارزش حل می        اضافه  سرماية متغير +      ارزش ـ    که فقط در     

گردد    توليد)، نمايان می     وسايل، دوباره در نوعی از محصوالت ( ۶۰۰۰سرماية ثابت = 
رسد هيچ جزئی از       نظر نمی   که به   مصرف متفاوت هستند، درحالی              کامالً با وسايل      که 

کند   کار اجتماعی درتوليد اين محصوالت نو صرف شده باشد. چنين جِلوِه می          روزانة
که نتيجة    است  شده   کارهائی تشکيل    کار اجتماعی فقط از انواع تمام اين روزانةويا گ که

مصرف است. اين معما قبالً حل شده است.              توليد نيست، بلکه تنها وسايل      آنها وسايل
يعنی مساوی با       است،   II  بخش محصوالت     کار سال برابر با ارزشِ             ـ محصول    ارزش    

ميزان    ـ محصول به     شده است. ولی اين ارزش            مصرف نوتوليد        مجموع ارزش وسايل        

3
مصرف    وسايل  درون عرصة توليد          که در   ای است بزرگتر ازآن قسمت ازکار ساالنه 2

3) خرج شده است. فقط       II  (بخش  
ازکار ساالنه در توليد وسايل مزبور صرف شده                    1

3است. 
گرديده است.     صرف I توليد ولذا در بخش وسايل کار ساليانه در توليد يناز ا 1

سرماية    توليد شده، برابر با ارزش ـ              I  وسيلة بخش   که دراين مدت به          ارزش محصولی      
سرماية    ـ  ارزش    توليدگرديده، مساوی با       I بخشکه در است ارزشی عالوة اضافه متغير به

 مصرف از نو نمودارگشته است.             وسايل    صورت   به  II  بخش که در  است II بخشثابت 
صورت جنسی جبران       توانند متقابالً مبادله شده و به            بنابراين مقادير ارزشیِ مزبور می                
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ـ محصول جديد       جمع ارزش      برابر با حاصل      IIمصرف     وسايل  کلّ ارزش       گردند. پس 
لذا برابر      ) است، و    II   )c + v + m  = (I   )v + m (    +II   )v + mيا مساوی با      I +II بخش 

  توليد نموده است.  v + mکار ساليانه در شکل  که با مجموع ارزش نوئی است
 که  سرماية ثابتی است      ) برابر با ارزش ـ          Iتوليد (    کلّ ارزش وسايل         ازسوی ديگر     

) از نو پديدار شده است، ولذا                IIمصرف (     ) و در شکل سايل     Iتوليد ( در شکل وسايل
 کار جامعه دوباره نمايان    که در محصول ية ثابتی استسرما ـ جمع ارزش برابر با حاصل

3که   ای است    کارگذشته    های   کلّ برابر با بيان ارزشیِ روزانه   اين ارزش گرديده است. 
4 

3 و  I آن پيش از روند توليد بخش
گرفته است،   انجام II از روند توليد بخش آن پيش 2

  دهند.  با هم بيان ارزشیِ دو روزانة تام کار را تشکيل میولذا 
ثابت    ارزشیِ    جزِءشودکه  پس در محصول اجتماعیِ ساالنه مشکل ازآنجا پيدا می

کلّی غير از ارزش جديـد            که به    يابد   توليد ــ نمايش می  در نوعی از محصول ــ وسايل 
v + m مصرف نمايش   سايل است و درو ثابت افزوده شده جزِء ارزشیِ اين که به است ئی

3گوئی    آوردکه      وجود می     کند. اين امر ازلحاظ ارزشی چنين پنداری به                      پيدا می   
از   2

کاری ازسوی جامعه برای توليد                کمترين   آنکه   توده ـ محصوالت مورد مصرف بدون               
اند. چنين      دست آورده       مثابه ارزش نو شکل جديدی به            آنها صرف شده باشد، خود به      

دار نوع مشخّص و معينی          آيد. هر فرد سرمايه  وجود نمی سرمايه به پنداری درمورد تک
توليد ويـژة او را به محصول مبدل                 که وسايل      دهـد   ازکار را مورد استفاده قرار می                   

شدة وی  سرماية ثابت مصرفسازی فرض شودکه  دار ماشين سازد. مثالً اگر سرمايه می
باشد،   m  ۱۵۰۰ارزشش =       اضافه  و   v  ۱۵۰۰، سرماية متغيرش =         c  ۶۰۰۰طی سال =    

 ۱۸توانيم بگوئيم محصول وی مرکّب از                خواهد بود، يا می          ۹۰۰۰آنگاه محصول =       
يک شکل   است. تمام محصول در اينجا به              ۵۰۰شودکه هر يک ازآنها =            ماشين می  

توليدکند،    است، يعنی دارای شکل ماشين است. (چنانچه وی چندين نوع ماشين                            
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شود). تمام محصول ـ کاال فراوردة کاری                    آنگاه هرکدام ازآنها جداگانه حساب می                   
با       بست همان نوع       سازی صرف شده و هم        که طی سال در ماشين        است  کار مشخّص 

محصول درشکل طبيعیِ يکسانی       توليد است. بنابراين اجزاِء مختلفة ارزش همان وسايل
، m  ۱۵۰۰ماشين   ۳، در    v  ۱۵۰۰ماشين   ۳، در     c  ۶۰۰۰ماشين   ۱۲يابند: در       نمايش می

  که  است  c  ۶۰۰۰  جهت =   ماشين نه ازآن       ۱۲که ارزش       نهفته است. اينجا روشن است        
سازی جاگرفته است و        کارگذشتة پيش از ماشين        گانه فقط   ۱۲های    گويا دراين ماشين    

وسايل    آنها چيزی در پيکرشان فرو نرفته است. ارزش                    شده برای ساختن      ازکار صرف  
ارزش      است، ولی      ماشين نشده   ۱۲به خود مبدل ماشين، خودبه۱۸توليد الزم برای ساختن 

است) برابر با ارزش           c ۴۰۰۰  +v ۱۰۰۰  +m ۱۰۰۰ماشين (که خود مرکّب از  ۱۲اين 
 ساز بايد    ماشين جاگرفته است. بنابراين ماشين         ۱۸ که در سرماية ثابتی است ـ کلّ ارزش 

 ۱۸شدة خود را که برای بازتوليد                سرماية ثابت مصرف      فروشد تا   ماشين را ب     ۱۸از  ۱۲
گرديد هرگاه نتيجة         غيرقابل توضيح می      ماشين جديد الزم دارد جبران نمايد. مطلب                   

بودکه: ازسوئی        سازی است، چنين می از ماشين  يافته، بااينکه منحصراً عبارت کار انجام
آهن، مس،       ديگر مقداری       وی  داشت و ازس      وجود می     v  ۱۵۰۰    +m  ۱۵۰۰=    ماشين  ۶

آنها     طبيعیِ   صورت   به   توليد ماشين     ، يعنی وسايل      c  ۶۰۰۰  ارزش      پيچ، تسمه وغيره به        
ساز چنانکه دانسته است خود توليد              دار ماشين     سرمايه   که تک   بود، اشيائی      موجود می    

ل چنين نمود    کند، بلکه بايد از راه روند دوران تهيه نمايد. با اين وجود در نظر او              نمی
  گيرد. انجام می منطقی بی باچنين شيوة ساليانه اجتماعیِ محصول بازتوليد گوئی کندکه می

عمل   که مستقال   ای از سرماية اجتماعی           محصول سرماية فردی، يعنی هر حصّه             
خود برخوردار است، دارای شکلی است از اَشکال طبيعی                        ويژة    کند و از زندگیِ      می
اين         که متصو   صورتی    هر  به  قعاً شکل               است  ر باشد. تنهـا شرط  که محصول مزبور وا

صورت عنصر قابل دورانی            داری داشته باشد، ارزش مصرفی باشدکه آن را به      مصرف
آيا    که  تفاوت و تصادفی است          کامالً بی    ای   کاالها درآورده باشد. اين مسئله                   از جهان    
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که ازآن      همان روند توليدی         توليد در      مثابه وسايل     تواند دوباره به           محصول مزبور می      
محصول   ارزش ـ    صورت محصول بيرون آمده است واردگردد، ولذا آيا جزئی از                                به 

که عمالً    هست  ئی  درآن جزِء ثابت سرمايه منعکس است، دارای آن شکل طبيعی                    که 
باشد،   نداشته    نه. هرگاه چنين وضعی           کار افتد يا      ثابت به     سرماية    مثابه   دوباره به         بتواند   

توليدی     شکل عناصر  وخريد از نو به وسيلة فروش محصول به گاه اين جزء از ارزش ـآن
 بازتوليد      خود     کارآی     طبيعی    در شکل    ثابت    سرماية راه  شود و ازآن می مبدل  خود مادیِ

  گردد. می
سرماية اجتماعی مطلب طور ديگر است. همة عناصر                 کلّ   اما در مورد محصول          

جزء   شان اجزاِء خود اين محصول را تشکيل دهند. آن      طبيعی بازتوليد مجبورند با شکل
تواند ازطريق توليدکلّ جبران شودکه حصّة  آنگاه می شده فقط سرماية ثابت مصرفاز 

که دوباره درمحصول ظاهر شده است، از نو در شکل                       ای   کلّ ثابت، آن حصّه        سرمايه  
سرمايـة ثابت وارد         مثابه    ند به ای درآمده باشدکه واقعاً بتوان                  توليد تازه      وسايل   طبيعی   

اينکه بازتوليد ساده مفروض است، لذا ارزش جزئی از محصول                     نظر به )١(گردند. عمل
  توليد تشکيل يافته بايد برابر با جزِء ارزشیِ ثابت سرماية اجتماعی باشد. وسايلکه از  

                                                
که در    کلّ سرماية اجتماعی       شودکه تفاوت محصول سرماية فردی با محصول                ) توضيحاً متذکّر می۱(

که درمورد محصول سرماية فردی مسئلة اينکه جزئی از                        اينجا مورد نظر مصنّف است دراين است               
 ←روند بازتوليد مثابه وسيلةتوليد در بهکه دارد مجدداً  ئی طبيعی ـ محصول بتواند درهمان شکل ارزش

  است،  تصادفی سرماية انفرادی محصول حالتی درمورد نيست وحتّا وقوع چنين کار افتد، اجباری به →
 اينکه همة عوامل و عناصر بازتوليد اجزاِء اين کلّ سرماية اجتماعی نظر به که درمورد محصول درحالی

سازد بايد شکل      می   منعکس   را    ثابت    کلّ سرماية    که  ای   حصّه   ير دهند، ناگز      می   را تشکيل     کلّ  محصول  
طور واقعی جبران نمايد، زيرا  را به کلّ ای را داشته باشدکه بتواند سرماية ثابت توليد تازه طبيعیِ وسايل

گوئی در وراِءکلّ محصول اجتماعی محصوالت                 که اين معنی است چنانچه خالف اين تصور شود به
 آن روشن است. (مترجم) که بطالن منطقیِ ای ت، فرضيهديگری مفروض اس
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محصول    ارزش ـ      دار در      براين اگر از نقطة نظر انفرادی توجه شود، سرمايه      عالوه
وسيلة کار نواَفزوده توليد              ارزش را به          اضافه  عالوة     سرماية متغير خويش به      خود فقط    

کاراَفزودة نو، به              که جزِء ارزشیِ ثابت درنتيجة خصلت مشخّص                 کند، درحالی        می 
  گرديده است. محصول منتقل

  وسايل  که   چنانچه ازلحاظ اجتماعی بنگريم، آن جزئی از روزانة کار اجتماعی                               
توليد    افزايد و هم ارزش وسايل              آنها می    کند، ولذا هم ارزش جديد به               د توليد می   تولي  

نمايد، هيچ چيز ديگری         توليد تازه منتقل می        را به وسايل     آنها شده برای ساختن مصرف
که سرماية ثابت        کند و بدين منظور تخصيص يافته            توليد نمی    سرماية ثابت تازه        جز  

کار رفته است،       توليد قديم به       وسايل  در شکل    را که    IIو   I  شدة هردو بخش      مصرف  
کندکه برای      جبران نمايد. اين جزء از روزانة کار اجتماعی، تنها محصولی ايجاد می                                 

مصرف بارآور تخصيص يافته است. بنابراين تمام ارزش اين محصول فقط عبارت از                  
رت از ارزشی است         عبا کار افتد،  سرماية ثابت بهمثابه  تواند به که از نو می ارزشی است

کند، ولذا از         آن دوباره خريداری               شکل طبيعیِ   سرماية ثابت را در         تواند     که تنها می    
ارزش. ازسوی ديگرآن            اضافهشود نه به  ديدگاه اجتماعی نه به سرماية متغير تجزيه می

کند هيچ جزئی ازجانشين ـ          مصرف توليد می      وسايلکه  جزئی از روزانة کار اجتماعی
کندکه در     نمايد. جزِء مزبور فقط محصوالتی ايجاد می                  اجتماعی را توليد نمی    سرماية 

ارزش      اضافه  ندکه ارزش سرماية متغير و            ا   شکل طبيعیِ خود برای اين تخصيص يافته            
  سامان برسانند. را به IIو  I هردو بخش

اجتماعی     محصول    کلّ  رود ولذا موردبررسیِ،    هرگاه ازديدگاه اجتماعی سخن می
گيرد، آنگاه       که هم بازتوليد سرماية اجتماعی و هم مصرف انفرادی را در بر می است،

اشتباه   تقليد از اقتصادبورژوائی اتخاذکرده است، به      به) ١(پرودونکه  ای نبايد، مانند شيوه

                                                
)۱(Proudhon  
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داری     ای دارای شيوة توليد سرمايه        گويا اگر جامعه که افتاد و مسئله را آنچنان نگريست
کلّ مورد بررسی قرارگيرد، خصلت ويژة تاريخی ـ اقتصادیِ                           ت صور  کاسه و به    يک 

دار    صورت سروکار با سرمايه         عکس درآن      که به   دهد. درصورتی        خود را از دست می        
داران با هم نموده             جمعی است. سرماية کلّ، مانند سرماية سهامی همة تک سرمايه                   

امر مشترک     دراين    ديگر    سهامیِ  های   شود. اين شرکت سهامی با بسياری از شرکت          می
  کشد. داند چه ازآن بيرون می گذارد، ولی نمی داند چه درآن می که هرکس می است

  
IX .  نگری در مورد آ. اسميث، پِی  

 )٢(و رمزی  )١(استورش 

  
+   c  ۶۰۰۰    +v  ۱۵۰۰شود که =     می  ۹۰۰۰اجتماعی بالـغ بر       کلّ ارزشِ محصول 

m ۱۵۰۰   کند و   توليد را بازتوليد می          وسايل    ازآن ارزش         ۶۰۰۰ديگرسخن:     است، يا به
3) فقط به   v + mمصرف را. بنابراين ارزش درآمد اجتماعی(       ارزش وسايل ۳۰۰۰

کلّ  1
که   سوم مبلغ ارزشی است        ميزان همين يک        گردد و تنها به        محصول بالغ می       ارزش ـ    

کلّ   وانند از محصول      ت  داران، می        کنندگان، اعم ازکارگران و سرمايه                  مجموع مصرف    
نمايند.     درمصرف ـ ماية خود وارد           هارانکنند وآ ها برداشت اجتماعی،کاالها و فراورده

3  =   ۶۰۰۰درعوض     
سرماية ثابت هستندکه بايد          محصول نمايانگر ارزش            ارزش ـ      2

باره با توليد ـ       اين مبلغ بايد دو        توليدی به      گردد. بنابراين وسايل    صورت طبيعی جبران به
آنکه    بيند، بدون ضرورت آن را می استورشکه  مايه پيوند يابند. اين همان چيزی است

  بتواند آن را اثبات نمايد.

                                                
)۲( Storch 

)۳( Ramsay 
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ها و بخشی به سودها        که بخشی از ارزش محصول ساليانه به سرمايه     "روشن است
های   رده   های ارزش محصول ساالنه مرتّباً فراو گردد، و هر يک ازاين قسمت تقسيم می
ساختن ماية     منظور تيمارداشت سرماية آن و چه برای جانشين            ملّت را، چه به مورد نياز

دهند،    می   ملّتی را تشکيل      ی هسرماي که  محصوالتی نمايد... قابل مصرفش، خريداری می
  ."پذير نيستند وجه مصرف هيچ به

  

(Storch, ″Consideration sur la nature du revenu national″, Paris, 1824, P. 134, 

135, 150.) 

که تا امروز   آور را مستقر ساخته است شگفت [پرستش] اين تَعبدآ. اسميث معذلک 
 ـ که درآن تمام ارزش     شکلی الذکر مورد باور است، يعنی همان شکل سابق به تنها هم نه

وی خود بيان   ارزش، يا چنانکه  اضافه عالوة محصول اجتماعی به درآمد، به دستمزد به
گردد،     های مالکانه، تجزيه می   اضافة بهره اضافة سود(بهرة پول) به دستمزد به کند، به می

 (ultimately)کنندگان سرانجام        تر آن، مبنی بر اينکه مصرف           بلکه نيز در شکل عاميانه
را به توليدکنندگان بپردازند، پذيرفته است. اين نظريه                          محصول   ارزش  مجبورند تمام 

اصطالح علم اقتصاد سياسی        مروز يکی از معتبرترين ابتذاالت يا حقايق جاويدان به    تا ا
قَلَم دلخواهی،        شود. هر    شيوة ذيل استدالل می   نظر به دهد. برای اثبات اين می را تشکيل

کتان را     کتان بايد تمام ارزش           کتانی را، درنظر بگيريم. بدواً ريسندة نخ   های مثالً پيراهن
کار وغيره      دام     بذرکتان،کود، علوفة  ارزشِ بايد وی کار بپردازد، بنابراين کشاورزکتان به

افزار وغيره، به  کار، ازقبيل ابنيه،کشت که سرماية استوارکتان ئی جزِء ارزشیعالوة  را به
شده،    پرداخت      درتوليدکتان      که دستمزدهائی کند، ونيز سازد پرداخت می منتقل محصول

ونقل    است، وسرانجام مخارج حمل           که درکتان نهفته  الکانه)ارزش (سود وبهرة م  اضافه
تنها بايد تمام اين         کتان را ازمحلّ پيدايش تاکارخانة ريسندگی بپردازد. سپس بافنده نه  

ها   آالت، ساختمان       ماشين جزِء ارزشیِ بابت بايد برگردانَد، بلکه ريسنده را به کتان قيمت
اضافة    شود به   کتان منتقل می     که به   استواری     وغيره وخالصه بابت جزِء ارزشیِ سرماية               
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اضافه     شده طی روند ريسندگی، دستمزدکارگران بافنده،                       تمام مواد کمکی مصرف         
شوئی و مخارج      طور درمورد پارچه            وی بپردازد. اين جريان همين                ارزش وغيره نيز به           

دوز برسدکه تمام        کند تا عاقبت به پيراهن         ونقل پارچة آمادة کتان ادامه پيدا می                    حمل 
، يعنی               پيشين را ده                         قيمت توليدکنندگان  ند،    آنهاکه فقط مادة خام او را تحويل دا ا

آيد،که قسمتی ازآن بابت              فزائی ديگری پيش می         پردازد. اکنون نزد او باز ارزش                     می 
دوزی مصرف       مواد کمکی وغيره در پيراهن             کاراَفزار،    که در شکل سرماية ثابتی است

دوزی است،که ارزش دستمزد               شده در پيراهن       کار انجام      ديگر بابتشود و قسمت  می
که قيمت    کنيم  حاال فرض    افزايد.       دار را می کارخانه ارزش  دوز و اضافه کارگران پيراهن

مبلغ نيز     گردد و اين      استرلينگ بالغ ليرة ۱۰۰ـ محصول، سرانجام به   مجموع اين پيراهن
خرج    ارزش ـ محصول ساليانه بابت پيراهن          سهمی باشدکه جامعه درمجموع  از عبارت

سان ارزش      پردازندکه بدين         استرلينگ می     ليرة   ۱۰۰کنندگان پيراهن،         کند. مصرف   می
 شو، کار، ريسنده، بافنده، پارچه                کتان   ارزش      عالوة اضافه   توليد و دستمزد به تمام وسايل

کامالً درست است       دوز و جميع متصديان ترابری است. همة اينها                   پيراهن    دار کارخانه
سرآن بازگفته         تواند ببيند. ولی پشت          که هرکودک نيز می         و درواقع چيزهائی است           

شد:  گفته می   اينچنين است در مورد ارزش همة کاالهای ديگر. بايستی                           شود: هم    می 
آن جزء ازمحصول    مصرف، درمورد ارزش است درمورد ارزش همة وسايل اينچنين هم

جزئی از ارزش ـ محصول   گردد. ولذا دربارة آن ه وارد میکه درمصرف ـ ماي اجتماعی
کاالها برابر        آمد خرج شود. البته مبلغ ارزشیِ همة اين                مثابه در     تواند به     که می   اجتماعی

اضافة ارزش       کار رفته (جزِء ثابت سرمايه)، به  که درآنها به است توليدی با ارزش وسايل
کنندگان    ارزش). بنابراين مصرف         د واضافهاست (دستمز کارآفريده آخرين که ای افزوده

توانند اين مبلـغ ارزشی را بپردازند، زيرا درواقـع ارزش هرکاال                                    در مجموع خود می       
همةکاالهائی        ارزشیِ    مبلغ  مجموع است، ولی تشکيل يافته c + v + mطور جداگانه از  به

رابر با آن جزئی        توانند ب     شوند در حداکثر خود فقط می           مصرف ـ مايه وارد می      که در
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شود، يعنی برابر با ارزشی            تجزيه می     v + mکه به     از ارزش ـ محصول اجتماعی باشد        
سرماية ثابت  توليد موجود، به ارزش  شدة درعرض سال به وسايل  کار مصرف که است

دو   مزبور به      جزءِ   که است، ديديم  سرماية ثابتـ  ارزش به آنچه مربوط است. ولی ـ افزوده
داران      وسيلة مبادلة سرمايه       به   شود. اوالً      اجتماعی جبران می محصول  وسيلة توده طريق به

که وسايل     I  بخش داران       که توليدکنندگان وسايل مصرف هستند، با سرمايه                 II  بخش 
که آنچه برای برخی سرمايه است               سازند. و همين امر منشأ اين عبارت است                توليد می    

که   ئی  IIc  ۲۰۰۰گذرد.      اقعيت بدين منوال نمی        برای برخی ديگر درآمد است. ولی و                 
ارزش ـ      II  دار    گروه سرمايه      وجود دارند، برای             ۲۰۰۰ارزش      توليد به    وسايل  صورت    به 

تواند آن را خود مصرف             گروه مزبور نمی         دهند. بنابراين         سرماية ثابت را تشکيل می         
. ازسوی ديگـر       مصرف برسد     نمايد، با اينکه محصول بنا بر شکل طبيعیِ خود بايد به                 

 )v + m (   I۲۰۰۰   زد به   ، يعنیدار و     وسيلـة گروه سرمايه       که به   ارزشی     عالوة اضافه      دستم
توليد هستی     وسايل   شکل طبيعیِ     توليد شده، موجود است. اينها به               I  بخش کارگران      
توانند مصرف شوند.        صورت اشيائی هستندکه با آن شکل ارزشی خود نمی                 دارند، به      

مبادله     از   که ازآن، چه قبل در دست داريم ۴۰۰۰ميزان  ک مبلغ ارزشی بهپس دراينجا ي
کند وتنها نيم ديگر درآمد تشکيل    سرماية ثابت را جبران میوچه بعدازآن، فقط نيمی 

شود، قسمتی ازآن       ت عين جنس جبران میصور به I بخش دهد. ـ ثانياً سرماية ثابت می
سازیِ عينی در      وسيلة جانشين    و قسمتی ديگر به      I  بخش داران      سرمايها زراه مبادله ميان 

  هرکدام از مؤسسات جداگانه.
کنندگان    مصرف    وسيلة  به   بايد  سرانجام محصول ساليانه ـ ارزش تمام فرمول،که اين

کننده هر     توانست درست باشدکه تحت عنوان مصرف               پرداخته شود، فقط آنگاه می            
کنندگان بارآور،          فردی و مصرف       کنندگان    مصرف    کلّی مختلف آن، يعنی       دو نوع به     

صورت   امرکه جزئی از محصول بايد به                ولی همين    شدند.   گنجانده می     دراين مفهوم       
کند و   عمل  سرمايه  مثابه    گردد معنای ديگری جز اين نداردکه بايد به                      مصرف   بارآور     
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   .مصرف برسد درآمد بهتواند مانند  نمی
 c ۶۰۰۰  +v ۱۵۰۰    +m  ۱۵۰۰است به  ۹۰۰۰راکه= محصول کلّ ما ارزش چنانچه

توجه قرار       است مورد     که درآمد ويژگی را فقط ازلحاظ اين v + m (۳۰۰۰کنيم ( تقسيم
سرماية متغير وجود ندارد و ازلحاظ                 کندکه    طور نمود می      عکس اين    دهيم، آنگاه به        

 v  ۱۵۰۰مثابه    اجتماعی، سرمايه فقط عبارت از سرماية ثابت است، زيرا آنچه بدواً به                             
ظاهر شده بود در قسمتی از درآمد جامعه، يعنی در دستمزدکه درآمد طبقة کارگر                                    

 رمزی   ناپديدگرديد. درواقع               نيز   ِآن   ای   سرمايه    خصلت   جهت  است تحليل رفت و ازاين   

 از  سرمايه فقط عبارت         اجتماعی    نظر او، ازلحاظ بنابه است. کرده انتزاع ای هم نتيجه چنين

ای   تحت عنوان سرماية استوار سرماية ثابت، يعنی توده                    سرماية استوار است، ولی وی  
توليد مزبور      توليد هستند، خواه وسايل      وسايل داردکه عبارت از  مد نظر از ارزش را در

سرماية   ، مواد کمکی وغيره. وی             ساخته کاراَفزار باشند يا مواد کار مانند مادة خام، نيم
  خوانَد: می گَردان متغير را سرماية

که   گَردان منحصراً عبارت از وسايل زيست و ديگر اقالم الزمی است                              ماية  سر" 
فقط  شود...      طور مساعده داده می            کارشان به     کامل محصول     کارگران پيش از انجام             به 

است، نه سرماية گَردان     کالم منبع ثروت ملّی  که در معنای درست سرماية استوار است
در توليد نيست، حتّا اصالً برای توليد عمده                 ای    گَردان عامل بدون واسطه              ... سرماية     

گرديده     که درنتيجة فقر تأثّـرانگيز تودة خلق واجب                      نيست، بلکه فقط رسمی است       
که عنصری از مخارج توليد را تشکيل                است... از لحاظ ملّی فقط سرماية استوار است               

 (Ramsay, I.C.P. 23-26 passim) )١(دهد."  می

                                                
  قرار زير است: آمده به زبان انگليسی که در متن عيناً به قول ) نقل۱(

“Circulating capital consists only of subsistance and other necessaries advanced to the 
workmen, privious to the completion of the produce of their labour…Fixed capital alone, 
not circulating, is properly speaking a source of national wealth… Circulating capital is 
not an immediate agent in production, nor essential to it at all, but merely a convenience 
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سرماية استوار،که مقصودش ازآن سرماية ثابت است،          نظر خود را دربارة  رمزی
  کند: شرح ذيل بيان می تر به باز هم دقيق

که برای ساختن هر        کاری    کار (يعنی     که طی آن قسمتی از محصول          "مدت زمانی      
مثابه سرماية استوار هستی داشته است،             گيرد) به     کاالی مفروض مورد استفاده قرار می  

کارگری      آينده، نگاهداریِ هيچ           درتوليدکاالی عين شرکتکه در يعنی باآنچنان شکلی
  )١()۵۹عهده ندارد." (صفحة  را به

تفاوت ميان سرماية ثابت ومتغير در       کردن غرق ، باآ. اسميثکه  دراينجا باز زبانی
 رمزی  شود. سرماية ثابت     است ديده می بارآورده تفاوت بين سرماية استوار وگَردان، به

هائی   اينهاکاال     هردوی      معيشت.   وسايل از سرمايةگَردانشو شود می يبترک توليد وسايلاز
   ارزش دارند.    کمتر از ديگری امکان توليد اضافه   يک های معين هستندکه هر با ارزش

  

X .  زدر و دستم٢(سرمايه و درآمد: سرماية متغي(  
  

ودمند   کار س     مجموع بازتوليد ساالنه، تمام محصول امسال، عبارت از محصول                           
که در    است   آن    کلّ بزرگتر از جزِء ارزشیِ               همين سال است. ولی ارزش اين محصول               

شدة طی اين سال، جاگرفته است.             کار صرف    درون آن، کار ساليانـه، يعنی نيـروی                  
کاال،کوچکتر از        شکل محصول اين سال، يعنی ارزش نوآفريدة همين سال به                   ارزش ـ

که در سرتاسر سال      است  کاالئی     وع ارزش توده         ها، کوچکتر از مجم        ارزش فراورده           
وسيلة   ساخته شده است. چنانچه ما از مجموع ارزش محصول ساالنه، ارزشی را که به             

                                                                                                       
rendered necessary by the deplorable poverty of the mass of the people… Fixed capital 
alone constitues an element of cost of production in a national point of view”. 
“The length of time during which any portion of the product of that labour” (nämlich )2(  
labour bestowed on any commodity) “has existed as fixed capital, i. e. in a form in 
which, though assisting to raise the future commodity, it does not maintain labourers”.     

  VIIIنوشتة  ) از اين پس دست۳(
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آيد عبارت از      دست می که به کنيم، تفاضلی کم آن افزوده شده است کار سال جاری به
در شکل    که  واقعاً بازتوليدگرديده باشد، بلکه فقط ارزشی است                         که  ارزشی نيست     
ای از نو ظاهرگرديده است. ارزش مزبورکه به محصول ساالنه انتقال                                  وجودیِ تازه        

که پيش ازآن وجود داشته است و ممکن است، برحسب        يافته عبارت از ارزشی است
اند،    داشته    جاری شرکت روندکار اجتماعی سال که در ای طول عمر اجزاِء ثابت سرمايه

توليدی ناشی      باشد، و نيز ممکن است از ارزش وسايل     کمابيش دوری مربوط به تاريخ
وجودآمده باشند. در هر              های پيشين به     گذشته يا در جريان سال         شده باشدکه در سال      

محصول    های پيشين به     سال  توليد   وسايل  که از است واحوال مفروض، اين ارزشی اوضاع
  گرديده است. سال جاری منتقل

که تاکنون     انجام مبادلة عناصری     از آنگاه پس هرگاه به نمودار خودمان برگرديم،
، چنين خواهيم       II  بخش و در درون         IIو   Iهای    ايم ميان بخش      مورد مطالعه قرار داده             

  داشت:  
I  .c  ۴۰۰۰    +v  ۱۰۰۰    +m  ۱۰۰۰     اخير در وسايل مصرف بابت             ۲۰۰۰(اينIIc 

  ۶۰۰۰سامان يافته است) = 
II .c ۲۰۰۰ با( وسيلة مبادله  (که بهm + v( I  است) +  بازتوليد شدهv ۵۰۰   +m  ۵۰۰ 

 =۳۰۰۰  
  ۹۰۰۰۰جمع مبلغ ارزشی = 

نهفته است.  بنابراين مجموع          mو  vکه طی سال، تازه توليد شده فقط در  ارزشی
 m  +v = )m  +I(v ۲۰۰۰ + )m   +  v (IIجمع  حاصل سال برابراست بامحصول اين ـ ارزش

يافته،    از ارزش انتقال        ل اين سال فقط عبارت. بقية اجزاِء ارزشیِ محصو۳۰۰۰=  ۱۰۰۰
که در توليد ساالنه مصرف شده است. کار                توليد پيشين است     وسايل  عبارت از ارزش     

تائی توليد نکرده است. اين تمام               ۳۰۰۰سال جاری هيچ ارزش ديگری غير از ارزش           
  محصول ساالنة آن است. ارزش ـ
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توليـد، جانشين       رت طبيعی وسايل      صو ، به  m   +  v (  I  ۲۰۰۰( ولی چنانکـه ديديم،         
IIc ۲۰۰۰ م کار ساالنه میبخشکه در  شوند. پس دو سو I        صرف شده است، هم تمام

آن را از نو توليد نموده است. بنابراين                    و هم شکل طبيعیِ II سرماية ثابت بخشارزش 
سرماية     که طی سال صرف شده ارزش ـ          اگر ازلحاظ اجتماعی بنگريم دو سوم کاری        

سامان يافته است.       II  صورت طبيعی متناسب با نياز بخش         که به   آفريده است    بت نوئیثا
پس بزرگترين جزِءکار اجتماعی ساالنه صرف توليد سرماية ثابت تازه شده است                                

 ارزش ـ    توليد هستی يافته است) تا جانشين             وسايل  صورت    که به   ای   سرمايه    (ارزش ـ     
گرديده است. آنچه دراين مورد                 ف خرج   وسايل مصر   سرماية ثابتی شودکه در توليد           

گويد،    می  ١سنيور آنچه    سازد، برخالف       می   متمايز وحشی انسان را از داری سرمايه جامعة
کارش را در مدت زمان معينی صرف    که وحشی در اين نيست  عبارت از امتياز ويژگی

  حاصل  آنکه ثمراتی ازآن          بارآورد، يعنی بی          کند بدون آنکه برای وی درآمدی به           می
  که:  است مصرف باشد. اما تفاوت دراين پذير) به وسايل که قابل تبديل (جانشينی گردد

ای را که دراختيار دارد صرف       کار ساليانه داری بيشترين سهم سرمايه الف) جامعة
صورت   نمايدکه نه در شکل دستمزد و نه به       سرماية ثابت) میتوليد (يعنی  توليد وسايل

  مثابه سرمايه بيکار بيفتند. توانند به درآمد نيستند، بلکه فقط می به تبديل ارزش قابل  اضافه
سازد،  وغيره می سنگی، تبر، سبد کمان، تير، چکّش که انسان وحشی ب) هنگامی

کار   مصرف به    سان صرف نموده برای توليد وسايل  زمانی را که وی بدين داند دقيقاً می
توليد رفع نموده است و نه برای چيز                 بابت وسايلنبرده است ولذا نيازمندیِ خود را از 

                                                
  کند." ، اما عمل به پرهيز نمیشود کار صنعتی می سازد، دست به کمان می که وحشی ـ "آنگاه۱

(Senior, ″Principes Fondamentaux de l’Econ.Pol.″, trad. Arrivabene, Paris, 1836, P. 
342, 343)- 

کنيد با کاپيتال،  ـ مقايسه )۳۴۲کند." (همانجا، ص رود بيشتر پرهيز طلب می "هرقدر جامعه جلوتر می
 ۹۰۷صفحة [ ۵۳۵کاپيتال، جلد اول، صفحة  ة فارسی(ترجم ۶۱۹. صفحة XXII  ،۳کتاب اول، فصل 

 ) . همين بازنويسی]
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اتالف    شودکه به    گناه اقتصادیِ بزرگی نيز مرتکب می     براين وحشیِ مزبور ديگر. عالوه
کند،   حکايت می   )١(تايلرافتدکه وی، چنانکه  گاه اتفاق می دهد ومثالً نمی وقت اهميت

    ٢نمايد. يک ماه آزگار را صرف ساختن تير می
  

دشواریِ      تا از     کوشند  می  سياسی اقتصاددانان از آن بخشی وسيلة ه بهک جاری نگرش
گويند آنچه برای برخی           تئوريک، يعنی درک پيوند واقعی احتراز جويند ــ اينکه می           

محض   است، ولی به   سرمايه است برای ديگران درآمد است و بِالعکس ــ قسماً درست
شود. (نگرش      مالً نادرست می      آورندکا       کلّی درمی     صورت يک اصل     اينکه آن را به        

که در    ای است    کامالً غلطی از مجموع روند مبادله              صورت متضمن درک  مزبور دراين
آن حقيقت     گيرد، ولذا متضمن عدم درک پاية واقعیِ                   مورد بازتوليد ساليانه انجام می              

  که در نظرية مزبور وجود دارد.) ناقصی نيز هست
ستی قسمی اين نظريه بر بنياد آن قرارگرفته                 ئی را که در       اکنون ما شرايط واقعی         

که درمورد اين           وسيله درک نادرستی           حال بدين     کنيم و درعين      آوری می      است جمع  
  شرايط وجود دارد نموده خواهد شد.

کارگر مزدور         مثابه سرمايه و در دست          دار به     ـ سرماية متغير در دست سرمايه         ۱
  کند. مثابه درآمد عمل می به

دواً در دست سرمايهسرماية متغيوجوددارد؛ درحالی         پول ـ سرمايهمثابه  دار به ر ب
سرماية مزبور     که   کند. تا هنگامی      پول ـ سرمايه عمل می      خرد مانند      کار می    که نيروی     

که درشکل پول وجود  غير از ارزش معينی صورت پول محجراست، به در دست وی به

                                                
)۱ (Edward Burnett, Tayler )۱۸۳۲شناس و نژادپژوه انگليسی، از هواداران مکتب  ) ـ مردم۱۹۱۷ـ

 نشو و ارتقاء.

E. B. Tayler,″Forschungen über die Urgeschichte der Menschheit″, übersetzt von H.  ۲ ـ
Müller, Leipzig, ohne Datum, S. 240.  

  )۲۴۰تاريخ، ص اليپزيگ، بدون، مولر ("تحقيقات دربارة تاريخ بدویِ انسانيت"، ترجمة
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پول فقط بِالقوه        است. اين     ثابت   يست، بلکهمتغيری ن نيست ولذا مقدار ديگری دارد چيز
آنگاه سرماية       کار. فقط      نيروی    دليل قابليت تبديلش به        سرماية متغير است ــ درست به       

کار مبدل     ازآنکه به نيروی        کند، پس شودکه شکل پولیِ خود را ترک متغير حقيقی می
  کار افتد. داری به سرمايه نددردرون رو عنصرسرماية بارآور مثابه به مزبور گردد ونيروی 

کار افتاده بود،           دار به     مثابه شکل نقدی سرماية متغير برای سرمايه              که بدواً به      پول  
کندکه وی آن را به            می   کارگر مانند صورت پولی دستمزدش عمل                اينک در دست     

گيردکه وی از         خود می    به  درآمدی     سازد، ولذا شکل پولی           وسايل زيست مبدل می        
  آورد. کارش درمی وسته مکرر نيرویفروش پي

دار)،      مورد سرمايه      خريدار(دراين که پول واقعيت ساده هستيم اکنون ما دربرابر اين
رود.     کارگر می     کار) يعنی     مورد فروشندة نيروی          دست فروشنده (دراين           از دست او به      

دار    ی سرمايه   برا    مثابه سرمايه     کند، به    صورت دوگانه عمل می      که به سرماية متغير نيست
دار مانند       که بدواً در دست سرمايه است پول کارگر، بلکه اين همان و مانند درآمد برای

اينکه    محض  دارد و به        سرماية متغير بِالقوه وجود    مثابه به ولذا متغيرش نقدی سرماية شکل
  نيروی  مثابه معادل کارگر به کار مبدل نمود، در دست دار همين پول را به نيروی سرمايه

دردی     فروشنده به     دردست پول امرکه همان اين کند. ولی می خدمت اش شده کار فروخته
که در هر معاملة خريد        ای است ازآنچه مورداستفادة خريداراست، پديده خورد غير می

  خورد. چشم می کاال به و فروش
وجهی   بهترين    سازند، و اين خود به          اقتصاددانان ثناخوان مسئله را غلط مطرح می

، يعنی تبديل      G – A ( = G – W )که ما فقط عمل دورانـی            شود  آنگآاه نشان داده می 
، يعنی تبديل      A – G ( = W – G )دار خريدار و          کار از جانب سرمايه         پول به نيـروی      
آنکه     کارگر فروشنده را منحصراً در نظر داشته باشيم بدون                     کار ازسوی      کاالی نيروی  

گويند: همان پول در اينجا              ی ديگر بپردازيم. اقتصاددانان مزبور می                      آمدها    فعالً به پِی   
  نيروی   پول ـ سرماية خودرا به     دار) ــ  رساند؛ خريدار (سرمايه سامان می را به  دو سرمايه
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ازسوی ديگر      سازد؛     بارآور خويش، همبر می          سرماية   کند وآن را با      کار زنده بدل می
کند وآن را       کار است به پول مبدل می           نيروی   که   فروشنده (کارگر) کاالی خود را                 

کار   يابد نيروی      که امکان می      نمايد و درست بدين وسيله است           مثابه درآمد خرج می       به
کار وی خود       خويش را پيوسته از نو بفروشد وآن را نگاهداری نمايد. بنابراين نيروی                  

رد. درواقع نيروی   گي که دائماً درآمدش ازآن سرچشمه می کاال سرماية اوست درشکل
سرماية وی.       نه   بازتوليدگردنده) ولی       اوست (دارائیِ پيوسته تجديدشونده و کار دارائیِ 

تواند و مجبور است دائماً بفروشد تا زنده بماند                  که وی می کاالئی است اين نيرو يگانه
کند.   می   عمل   متغير   مثابه سرماية     که تازه به    است دار سرمايه يعنی خريدار و فقط دردست

کار خود، يعنی خودش           اين امرکه شخصی دائماً مجبور باشد پيوسته باز از نو نيروی                      
دار    که وی سرمايه      اقتصاددانان دليل آن است               نظر اين    را، به شخص ثالثی بفروشد به          

است، زيرا پيوسته "کاالئی" (که خودش است) برای فروش دارد. دراين معنی برده                                         
مثابه    نکه وی ازجانب شخص ثالثی يک بار برای هميشه به                 شود، بااي      دار می     نيز سرمايه

که خريدار      است  آن   کارگر ـ بنده ــ مستلزم ــ کاال اين ماهيت رود، زيرا می فروش به کاال
برکت   او بدهد تا به زيست نيز به کار وادارد، بلکه وسايل نو به را هرروز از تنها وی آن نه

 مالتوس  به   سهو   سيسموندی  های    مورد به نامه       اين   آن وی بتواند از نو کارکند. ــ (در                   
  کنيد.) مراجعه
ها   ، آنچه برای برخی      IIc ۲۰۰۰در برابر  Im ۱۰۰۰  +Iv ۱۰۰۰ـ بنابراين درمبادلة ۲
طور   ارزش ولذا به          اضافه  )، برای ديگران سرماية متغير و              IIc ۲۰۰۰ثابت است (سرماية 

) v + m (  I  ۲۰۰۰(ارزش (  اضافهة متغير وسرمايها  کلّی درآمد است. وآنچه برای بعضی
  شود. ثابت میسرماية طورکلّی درآمد است، برای ديگران  ولذا به

بر          Ivبدواً بيائيم و مبادلة            کنيم و اين بررسی را از ديدگاه                 بررسی   IIcرا در برا
  کارگر آغاز نمائيم.
فروخته     ۱۰۰۰درمقابل      I  دار جمعی   کار خود را به سرمايه نيروی  I کارگر جمعی
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کند.  شود دريافت می که در شکل دستمزد پرداخته می است. وی اين ارزش را با پولی
دار    کند. سرمايه     همان مبلغ ارزشی خريداری می              وسايل زيستی به      IIبا اين پول وی از          

II گيرد و بس، حتّا اگرکارگر از             مثابه فروشندة کاال قرار می در برابر او فقط و فقط به
مذکور در      IIv  ۵۰۰خودش خريدکرده باشد، چنانکه مثالً درمورد مبادلة                         کارفرمای     

  کاالی وی، يعنی نيروی           که  ئی  . شکل دورانی      ) ١( همين بخش)    ۳۸۰فوق ديده شد (ص 
های عادی      ارضاِء نيازمندی         بر  کاالئی ساده مبتنی گذرد عبارت ازگردش کار، ازآن می

 W – G  –کار)     (نيروی    Wمصرف است، يعنی کاالئیِ متوجه به است، عبارت از دوران

مثابه    را به      کارگرخويشتن      که  است  آن   عمل دورانی       ). نتيجة اين II مصرف،کاالی (وسايل
آنکه بتواند خود را همچنان              نگاهداشته است و برای           Iدار     کار برای سرمايه         نيروی   

مايد. دستمزد    را تکرار ن        A (W) – G – Wنگاهدارد، مجبور است پيوسته از نو روند                  
شود، و برای طبقة         مثابه درآمد خرج می          رسد و به    سامان می    وی در وسايل مصرف به         

  گردد. همين نهج مانند درآمد خرج می کارگر درمجموع خود نيز همواره به
بر        Ivاکنون همين مبادلة          کنيم. تمام     دار بررسی       را از ديدگاه سرمايه             IIcدر برا

سايل مصرف است، لذا از اشيائی ترکيب شده است                 و مرکّب از      IIکاالی      محصول ـ  
دهی به     درد سامان      اند و بنابراين به          که برای ورود در مصرف ساليانه تخصيص يافته                   

بررسیِ ماست.  که اکنون تحت I دردکارگرجمعی خورند ازجمله به درآمد هرکس می
عبارت     ۲۰۰۰کااليش =       محصول ـ  اکنون يک جزء از   II جمعی دار ولی برای سرمايه

صورت   بارآور وی به        سرماية   ثابت  ارزش ـ سرماية  از که  است ای  يافته استحاله  شکل از
کاالئی بيرون آمده صورت طبيعیِ خود را از سر                       کاال،که بايد دوباره از اين شکل                  

 IIدار     بارآور عمل نمايد. آنچه سرمايه              مثابه جزء ثابت سرماية          از نو به     بازيابد تا بتواند  
کاالئی     شکل سرماية ثابت خودراکه به ـ  ارزشاز که نيمی است اين آورده دست به تاکنون

                                                
 ترجمة فارسی جلد دوم. همين بازنويسی] ۵۵۳[ ۳۲۰) صفحة ۱(
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پول بدل     دوباره به       Iکارگران  )، از راه فروش به۱۰۰۰مصرف) بازتوليد شده (= وسايل(
تبديل    IIcسرماية ثابت      ارزش ـ    اين نيمة     به  Ivسرماية متغير    کرده است. بنابراين هنوز              

پول ـ سرمايه عمل      مثابه    کار به    مبادله با نيروی        در     Iکه برای  ولینشده است، بلکه آن پ
  که برای فروشندة نيروی           کار درآمده است، پولی            نيروی   کرده بود به تملّک فروشندة   

مثابه وسيلة خريد  شکل پول است، يعنی به سرمايه نيست، بلکه عبارت از درآمد به کار
 Iکارگران    که ازجانب زسوی ديگر، پولیکار خواهد رفت. ا مصرف به درمقابل وسايل

سرماية   مثابه عنصرثابت     تواند به )، نمی۱۰۰۰جريان يافته است (=  IIدار  سوی سرمايه به
که هنوز بايد       ـ سرماية اوست   کاال عمل نمايد. اين فقط عبارت از شکل پولیِ IIبارآور 

،   I  کارگران     که پولی با II براينگردد. بنا سرماية ثابت وی تبديلاجزاِء استوار وگَردان  به
 کند.  می   خريداری      I  از    ۱۰۰۰ميزان    به   توليدی    وسايل    اند  کرده خرج وی، کاالی خريداران

صورت طبيعی تجديد       ميزان نصف جمع مبلغ به         به  IIسرماية ثابت      ارزش ـ    سان   بدين  
گردد.     د عمل  وار    II بارآورسرماية  مثابه عنصر تواند به که دوباره می نَحوی است، به شده

  سان: خودگرفته است بدين به W – G – Wدراين مورد دوران شکل 
     ۱۰۰۰ارزش  توليد به ـ وسايل ۱۰۰۰ـ پول =  ۱۰۰۰ارزش  وسايل مصرف به

شود  می   فروخته     کارگر    به  که ئی Wاست.  حرکت سرمايه دراينجا W – G – W ولی
از استحالة      عمل عبارت      شود. اين     می توليد بدل      وسايلبه  G گردد و اين می Gتبديل به 

کاالست. ازسوی ديگر،           دهندة همين     کاالئی به عناصر مادیِ تشکيل           مجدد از حالت       
 IIنيز درمقابل     I دار فقط خريدارکاالست، سرمايه  I در برابر  II دار طورکه سرمايه همان
که برای ايفای        ل واحد پو     ۱۰۰۰با   Iکند. در ابتدا         فروشندة کاال عمل می       مثابه    به  فقط 

خريداری      ۱۰۰۰ارزش      کاری به     سرماية متغير تخصيص داده شده بود، نيروی                 نقش  
پول دريافت داشته است. پول   ی پرداختی خود را بهv ۱۰۰۰ نموده؛ بنابراين وی معادل

وسيلة   کند. فقط به     خرج می    IIاز   را در ازاِء خريدهائی آن کارگر تعلّق داردکه اکنون به
 صندوق  سان به   راکه بدين     تواند پولی می Iکه  است همان مبلغ ارزشی هائی بهکاال فروش
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II .ريخته شده است بازستاند  
I             = نی پولکه برای ايفای نقش سرماية             در دست داشت      ۱۰۰۰در ابتدا مبلغ معي

کاری به      گشتن خود به نيروی       متغير تخصيص يافته بود. پول مزبور اين نقش را با مبدل
کاالئی(وسايل        روند توليد توده     کارگر درنتيجة  مان مبلغ ارزشی ايفا نمود. ولیميزان ه 
6وی تحويل دادکه         به  ۶۰۰۰ارزش      توليدی) به   

ازآن،      ۱۰۰۰آن، يا برحسب ارزشش          1
 ارزش ـ    طورکه     ريزشده است. همان        که بابت جزِء متغير سرمايه پيش        است معادل پولی

کند،   مثابه سرماية متغير عمل        توانست به     در شکل پولیِ خود هنوز نمی           سرماية متغير    
تواند چنين نقشی را ايفا نمايد. ايفای                  کاالئی نمی     همان نَحو اکنون نيز درصورت              به 

که اين     زندة کار و تنها تا زمانی        گشتن به نيروی آن فقط پس از مبدل چنين نقشی برای
سرماية متغير     مثابه پول، ارزش ـ          پذير است. به      امکان   کند   روند توليد عمل می       نيرو در     

که مستقيماً قابل      جزِء سرماية متغير بِالقوِّه چيز ديگری نبود. ولی در شکلی قرار داشت         
پول ـ ارزش      سرماية متغير جز      ارزش ـ  کاال، همين  مثابه کار بود. ولی به تبديل به نيروی

دست   فقط آنگاه شکل پولیِ بدویِ خود را به         بِالقوه چيز ديگری نيست. سرماية مزبور 
 ۱۰۰۰ميزان  کاالئی به IIکه  فروش رود، ولذا درمورد بحث ما آنگاه کاال به آوردکه می
کار   نيروی   (پول) ـ      v ۱۰۰۰خريداری نمايد. حرکت دورانی در اينجا چنين است:  Iاز 
 ( پول ) ، بنابراين          v  ۱۰۰۰ـ    کاال ( معـادل سرمايـة متغيـر )         به  ۱۰۰۰ـ  ۱۰۰۰ارزش  به

G – W … W – G ( = G – A  … W – G )       ند توليدیوکه ميان     رW    ...W       قرارگرفته 
است خود مربوط به محيط دوران نيست. روند مزبور در مبادلة متقابل عناصر مختلفة                           

تمام عناصر     گردد، بااينکه مبادلة مزبور متضمن بازتوليد                     بازتوليد ساليانه پديدار نمی            
کار است. همة عاملين اين مبادله              بارآور اعم از عناصر ثابت و متغير و نيروی                   سرماية   
شوند. دراينجاکارگران فقط               آنها، ديده می        مثابه خريدار و فروشنده، يا هردوی   فقط به

ده خريدار و فروشن       مثابه داران متناوباً به شوند وسرمايه کاال نمودار می مانند فروشندگان
سوية کاال يا      کنند، و در درون مرزهای مشخّصی فقط مانند خريدارِ يک                           جِلوِه می   
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    شوند. سوية کاال ديده می فروشندة يک
شکل پول در دست دارد،           سرماية متغيرش را دوباره به جزِء ارزشیِ  Iآنکه:  نتيجه
ن، آن را در     ديگرسخ کار است، يا به که درآن مستقيماً قابل تبديل به نيروی تنها شکلی

مثابه    را به    دهدآن     وی واقعاً امکان می    که به است تصرف درآورده يگانه شکلی دوباره به
کارگر بتواند        ازسوی ديگر، برای اينکه           ريز نمايد.       بارآورش پيش       سرماية   عنصر متغير 

 مثابه فروشندة  مثابه خريدارکاال وارد عرصه شود، اکنون مجبور است قبالً باز به از نو به
  کار خويش عمل نمايد. نيرویکاال، يعنی فروشندة 

داران وکارگران            سرمايه  ميان دوران )، روندII )IIv۵۰۰بخش متغير سرماية درمورد
مثابه    گيرد، هرگاه ما روند مزبور را به                   شکل بالواسطه انجام می         اين بخش توليدی به       

  جريان دارد ملحوظ داريم. IIوکارگر جمعی  II دار جمعی که ميان سرمايه مبادالتی
ريز    همان مبلغ ارزشی پيش     کاری به نيرویخريد  برای II  ،v ۵۰۰ دارجمعی سرمايه

کارگر     دارجمعی دراينجا خريداراست وکارگرجمعی فروشنده. سپس           سرمايهکند.  می
شده مانند خريدار يک جزء ازکاالهائی       پرداخت وی کارش به نيروی که درمقابل باپولی

فروشنده است.       دار    سرمايه  شود. پس در اين مورد             يدکرده است وارد می         که خود تول     
وسيلة يک جزء     کارش به وی پرداخت شده به              کارگر پولی را که بابت خريد نيروی                

دار جبران نموده است.             سرمايه  کاال برای       شکل ، به   v  ۵۰۰، يعنی    IIـ سرماية     ازکاال    
شکل پول داشت اکنون        کار به    به نيروی    آن  پيش از تبديل ئی را که vدار همان  سرمايه

کار خود را در          نيروی   ازسوی ديگر، کارگر ارزش               کاال در تصرف دارد.              صورت   به 
را برای پرداخت مصارف            پول که اين است واکنون درحالی سامان رسانده شکل پول به

نمايد    مصرفی می     وسايل  کرده، صرف خريد يک جزء از               مثابه درآمد خرج  خويش به
رساند. اين عبارت از مبادلة درآمد                    د توليدکرده است، پول را باز به سامان می       که خو

شکل  که خودکارگر به        دار است     سرمايه   v  ۵۰۰کارگر به پول در ازاِء جزئی ازکاالی                   
مثابه شکل نقدیِ     ، به   II  دار    سان پول مزبور به سرمايه           کاال بازتوليد نموده است. بدين               
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صورت پول،      د. دراينجا يک ارزش ـ درآمد همسنگی به                   گرد   سرماية متغيرش، برمی       
  کاال دارد. شودکه شکل جانشين ارزش ـ سرماية متغيری می

کار   نيروی   هنگام خريد      شودکه پول پرداخته به        تر نمی جهت غنی دار ازآن سرمايه
دار، نخست       سرمايه  ستاند. البته اگر       بازمی کاال را دوباره ازکارگر بافروش مقدار معادلی

کاال،    او باز مقداری        برآن به پرداخت وعالوه کارش می نيرویبابت خريد  ۵۰۰کارگر هب
داد، آنگاه        مجاناً می    ۵۰۰ارزش      کارگر را به توليد آن واداشته است، به                    ازآنچه وی      

کارگر برای       عکس چنانچه    کارگر پرداخته است. به           که واقعاً وی دوبار به        شدگفت می
يش توليد     ۵۰۰کار    نيروی   در ازاِء بهای           ۵۰۰کاالئی    ادل  دار، بيشتر از يک مع           سرمايه  

بودکه پيش ازآن         ای می    دار در همان نقطه         سرمايه  کرد، آنگاه پس از اين معامله                 نمی 
بازتوليدکرده است. وی جزِء ارزشیِ ثابت                      ۳۰۰۰مبلغ   کارگر محصولی به        بود. ولی     

ساختن   وسيلة مبدل    هرا ب    ۲۰۰۰شده درآن =  توليد مصرف محصول، يعنی ارزش وسايل
 ارزش    ارزش معين يک        اين    او به      بر اين    است. عالوه       کرده      محصول نـو حفظ     آن به     

)v + m (۱۰۰۰                   نظريه مبنی بر اينکه سرمايه) .۵۰۰دار در اثر برگشت           نيز افزوده است 
آورد، توسط    دست می ارزش به گويا اضافه شودکه تر می غنی معنی صورت پول دراين به
باره در بند                     ) ١( دوتراسی      ستوت د  تر   همين فصل مفصّل    XIIIبيان شده است. دراين 

  گفت.) سخن خواهيم
که   IIv  ۵۰۰، ارزش       IIکارگر       از جانب     ۵۰۰ارزش      با خريد وسايل مصرف به         

صورت پول، يعنی  سوی او به به بارهوبود د IIدار کاال در تصرف سرمايه صورت هنوز به
گردد.     ريز نموده بود، بازمی            ش مزبور را در ابتدای امر پيش          که وی ارز همان شکلی به

از تبديل ارزش معينی           است   نتيجة بالواسطة معامله، مانند هر فروش ديگرکاال، عبارت 
                                                

 )۱  (Destutt de Tracy, Antoine Louis – Claude (comte de)    )۱۷۵۴ ـ اقتصاددان و        ۱۸۳۶ ـ (
) ـ يکی از مبلّغين اقتصاد عاميانه و از زمرة اشراف هوادار Sensualismeفيلسوف (از مکتب احساسی 

  سلطنت مشروطه.
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شکل پول. حتّا بازگشت پول از اين راه به نقطة عزيمت خود نيز                          کاالئی به     از صورت 
کاال   Iدار     از سرمايه     ۵۰۰ميزان     به  II  دار    ای نيست. اگر سرمايه          دارای هيچ جنبة ويژه           
فروخت، آنگاه        می  Iدار    به سرمايه    ۵۰۰مبلغ   نوبة خودکاالئی به         خريده بود، و سپس به        

واسطة    ۵۰۰صورت مبلغ     گشت. فقط دراين         سوی او بازمی        به  ۵۰۰مبلغ   باز پولی به      
کسی   آن   ذکر به  ال   شده بود و بنا بر قانون عام سابق              ۱۰۰۰ميزان     مبادلة توده ـ کاالئی به        

  دوران ريخته بود. که پول الزم برای مبادلة اين توده ـ کاال را به گشت بازمی
سرماية متغير بِالقوه      بازگشته درعين حال     II دار که به سرمايه واحد پولی ۵۰۰ولی 

پول ـ سرمايه نيز فقط ازآن جهت و            در شکل پول است. چرا چنين است؟ پول، ولذا                   
     ر سرماي  تا آن حده است     ة متغي۵۰۰کار است. برگشت         پذير به نيروی        که تبديل    بِالقو 

است. برگشت      بازار همراه        به  II کار با برگشت نيروی II دار سرمايه استرلينگ پول به ليرة
واحد     ۵۰۰اند ــ و بنابراين بازپديدآئیِ          های مقابل هم قرارگرفته اين هردوکه در قطب

صورت پول ــ با راه     سرماية متغير بهبه مثا ينه، بلکه همچنين بهمثابه نقد تنها به پول نيز، نه
 کند  می  بازگشت  II دار سرمايهجهت به   ازآن ۵۰۰= ای مالزمه دارد. پول و روش يگانه

کارگر     که  است، ولذا بدان سبب     فروخته IIکارگر به ۵۰۰مبلغ  که وی وسايل مصرفی به
اش را حفظ نموده از           يله خود و خانواده         مصرف رسانده و بدان وس        دستمزد خود را به

کار خويش را نيز برپا نگاهداشته است. برای اينکه همچنان به زندگانیِ                        راه نيروی اين
خود ادامه دهد و باز همچنان بتواند مانند خريدارکاال وارد ميدان شود، مجبور است                                 

در   II  دار    سرمايه   واحد پول به       ۵۰۰کار خود را بفروشد. بنابراين بازگشت         از نو نيروی
فروش درازاِء         کاالی قابل مثابه کار به حال عبارت از بازگشت يا نگاهداشت نيروی عين
سرماية متغير       مثابه   به   واحد پول      ۵۰۰معنای برگشت  رو به واحدپول است، و ازاين ۵۰۰

  بِالقوه است.
ی  vکه   قرار است     کند وضع ازاين        که وسايل تجملی توليد می     IIbدرموردگروه

را (درشکل        IIb  داران      سرمايه  متغير   سرماية که پولی کند. می عمل Iv ــ مانند )v )IIb آن ــ
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گردد.     آنها برمی       سوی  به  IIa  داران      سرمايه  کند از راه غيرمستقيم، توسط             نقدی) نو می     
خود را مستقيماً از          کارگران، وسايل زيست            که  ولی معذلک اين خود تفاوتی است              

فروشند،    وی می    کار خويش را به        ای خريداری نمايندکه نيروی               توليدکننده    دار سرمايه
طور   آن، پول فقط به        داران بخرندکه با پادرميانیِ                يا آن را ازگروه ديگری از سرمايه                   

  دهان    اينکه طبقةکارگر دست به         گروه اولی بازگشت نمايد. نظر به                سوی  غيرمستقيم به   
داران وضع ديگـری           سرمايـه  خرد. نـزد        اند می   تو  که می   تـا هنگامی    کند  گذران می      

ِء         IIc  ۱۰۰۰، مثالً در مورد مبادلة            حکمفرماست   دار زندگیِ         سرمايه    Iv  ۱۰۰۰در ازا
ترين وجهی      اش را به ممکن        که سرمايه    است  روزشمار ندارد. جهت محرکة او اين                    

را برآن معطوف        II  دار سرمايهازهرنوع نظر  واحوالی اوضاعبارور سازد. بنابراين هرگاه 
که الاقلّ قسمتی از        دارتر اين است        جای نوکردن فوریِ سرماية ثابتش صرفه       داردکه به

 IIcتری نگاهدارد، آنگاه بازگشت                 صورت نقدی برای مدت طوالنی              آن سرمايه را به
تأخير    صورت نقدی به      به  v  ۱۰۰۰و نيز استقرار مجدد          Iسوی   (درشکل پول) به    ۱۰۰۰

دهد     گذشته ادامه      مقياس   کاررا به      دار فقط درصورتی خواهد توانست   سرمايه افتد، و می
ئی دراختيار داشته باشد، همچنانکه ذخيره ـ سرماية نقدی درهرحال                           که ذخيرة نقدی      

سرماية   تر ارزش ـ  تر يا بطی وقفه و بدون توجه به بازگشت سريع الزم است تا بتوان بی
  کار را ادامه داد. متغير به پول

که مسئلة مبادلة عناصر مختلفة بازتوليد سال جاری مورد بررسی قرار                            هنگامی  
انجام رسيده است        که قبالً به    کار سالی    گيرد، بايد نتيجة کار ساالنة گذشته ، يعنی               می 

که ازآن محصول ساالنة مزبور نتيجه شده بود                    روند توليدی       نيز درنظرگرفته شود.          
پيکر محصول خود پيوسته است. بنابراين    است و به هدارد،گذشت ما قرار سر اکنون پشت

که پيش از اين روند توليد قرار داشت و يا موازی با                           ئی  اولی روند دورانی              طريق   و به  
خريد     متغير بِالفعل، يعنی       متغير بِالقوه با سرماية سرمايةيافت، روند مبادلة  آن جريان می

لّق دارد. بازارکار ديگر هيچ جزئی از بازارکاالئی                     گذشته تع کار نيز به و فروش نيروی
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کار خويش را   تنها نيروی دهد. کارگر قبالً دراينجا نه را که در برابر ماست تشکيل نمی
صورت   کار خود را به        نيروی   ارزش، معادل بهای              اضافه  فروخته است، بلکه عالوه بر            

هنگام   در جيب دارد و به           گذشته وی دستمزد خود را           کاال تحويل داده است. از اين                
شود. ولی از سوی ديگر            مثابه خريدارکاال (وسايل مصرف) نمودار می                      مبادله فقط به    

محصول ساالنه بايد همة عناصر بازتوليد را درخود داشته باشد، تمام عوامل سرماية                                 
 وجودآورد.        نو به  راکه سرماية متغيراست، از از همه مهمترين عنصرآن بارآور، ولذا قبل
مثابه    قرار زير بود: کارگر به              که نتيجة مبادله درمورد سرماية متغير به               درواقع ما ديديم         

شده، نيروی      کاالهای خريداری    نمودن کردن دستمزدش ومصرف خريدارکاال، با خرج
نمايد.    کرده وبازتوليد می   راکه برای فروش دارد، حفظ کاالئی کار خويش، يعنی يگانه 

سوی او    کار دوباره به         نيـروی   دار برای خريد          سرمايـه  پرداختة      شکه پـول پي     همانگونه   
پذير به پول، به بازار            کاالی تبديل      مثابه   کار، به     آنچنان نيز نيروی        کند، هم    بازگشت می    

آوريم چنين است:        دست می   به  v  ۱۰۰۰که درمورد مشخّص         ای   گردد. نتيجه    کار برمی
v ۱۰۰۰  شداران بخ سرمايهبه پول نقد در طرف I  ۱۰۰۰ارزش    کار به نيرویــ درمقابل 

بتواند ازنوآغازگردد. اين نخستين            Iکه تمام روند بازتوليد  نَحوی ــ به کارگران ازسوی
   نتيجة روند مبادله است. 

موجب برداشت وسايل مصرفی               Iشدن دستمزدکارگران           ازسوی ديگر، خرج         
کاالئی به شکل پولی بدل     از شکلرا  c ۱۰۰۰که  شده، عملی II بخش c ۱۰۰۰مطابق با 

شکل  ، به   I  از بخش    v  ۱۰۰۰دوباره آن را، از راه خريدکاالهائی =                           IIنموده است.      
سرماية ثابت خود برگردانده است. درنتيجة اين خريد، ارزش ـ سرماية متغير                                 طبيعی  
  آن بخش برگشته است. صورت پول به نيز از نو به I بخش

گذردکه در مبادلة محصول ساالنه يا          ای می گانه حاالت سهاز است  Iسرماية متغير 
  گردد. کنند يا فقط عالئمی ازآنها نمايان می اصالً نمايش پيدا نمی

  نيروی   که به    صورت پول نقد است       به v ۱۰۰۰ـ نخستين حالت عبارت از وجود ۱
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 IIو   I  شود. خود اين تبديل در مبادلة کاال ميان                   کاری با همين مبلغ ارزشی تبديل می             
 I  طبقةکارگر بخش     شودکه    اين صورت نمودار می       گردد، ولی نتيجة آن به نمودار نمی

 II  گيرد، عيناً همچنانکه طبقة کارگر    قرار می  IIواحد پول در برابرکاالفروش  ۱۰۰۰با 
 کاال در دست دارد،      آن را به که معادل ، IIv ۵۰۰کاالفروش  واحد پول درمقابل ۵۰۰با 

  گيرد. قرار می
پذيرد و     سرماية متغير تغيير می     که درآن واقعاً           ـ شکل دوم يگانه حالتی است         ۲

آفرين     نيروی ارزش       آن که در درون است کند، تنها شکلی مثابه سرماية متغير عمل می به
شودکه بدين منظور با آن نيرو مبادله شده است؛ اين حالت                       جانشين ارزش معينی می        

  ايم. سرگذارده د تعلّق داردکه ما آن را پشتروند توليدوم منحصراً به 
سرماية متغير درنتيجة روند توليد خود را دراين عنوان                        ـ شکل سوم،که درآن        ۳

 I  =v ۱۰۰۰    +m  ۱۰۰۰ساليانه،که درمورد  محصول ـ از ارزش است تأييدکرده، عبارت
  = )v + m (  ۲۰۰۰    دويش          است. بهاکنون   صورت پول بود        به  ۱۰۰۰که =    جای ارزش ب

گشته است. بنابراين ارزش ـ     آن کاال جانشين صورت به ۲۰۰۰ارزشی دو برابر بزرگتر = 
دهد،    کاال فقط نيمی از ارزش ـ محصولی را تشکيل می     صورت به ۱۰۰۰ سرماية متغير=

 Iv  ۱۰۰۰مثابه عنصر سرماية بارآور، ايجاد شده است.                       وسيلة سرماية متغير به       که به  
ريزگرديده و        پيش  Iکه بدواً از جانب          پولی است    v  ۱۰۰۰ل دقيق    کاال معاد     صورت   به 

کاالئی     درشکل   داده است. ولی     بنابرتخصيص خود جزِء متغير سرمايةکلّ را تشکيل می
شود)   رفتن، پول واقعی می          فروش    از به    است بِالقوه (که تنها پس      فقط پولی v ۱۰۰۰اين 

کاالی    رود. سرانجام در پِیِ فروش  شمار می به تر پول ـ سرماية متغير ولذا باز غيرمستقيم
v ۱۰۰۰  بهIIc        ه      کاالی فروشی، به        مثابه   کار به    و درنتيجة بازپديدآئیِ نيرویای   مثابه ماد

  شود. گردد، پول مزبور سرماية متغير می تواند با آن مبادله پول می v ۱۰۰۰که 
رماية متغير را در دست خود          سدائماً      Iدار     ها، سرمايه دراَثنای تمام اين دگرسانی

ـ ۳بارآورش       مثابه عنصر سرماية       ـ سپس به ۲پول ـ سرمايه درآغاز          صورت    ـ به ۱دارد:      
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ـ باألخره    ۴کاال   ـ   مثابه ارزش بهـ سرماية خود ولذا کاال  زِء ارزشیِمثابه ج باز پس ازآن به
گيرد. طی      ار میپذير است قر آن تبديل که به کاری صورت پول دربرابر نيروی دوباره به
آفرين در دست        کار فعال و ارزش          مثابه نيروی      سرماية متغير را به      دار،      سرمايه  روندکار  

  که دارای مقدار مشخّصی است. ولی با وجود اين، نظر به                          دارد، ولی نه مانند ارزشی              
کمابيش درازی        ازآنکه نيروی وی زمان              دار مزدکارگر را همواره پس                  سرمايه  اينکه   
کارگر به جانشينی مزد خويش            پردازد، لذا هم آن ارزشی را که       موده است میعمل ن

  ارزش را پيش از پرداخت دستمزد در دست دارد.  ايجاد نموده و هم اضافه
  

ماند،    دار باقی می هرشکلی در دست سرمايه اينکه سرماية متغير همواره و به نظربه

     گردد.    کسی مبدل به درآمد می           رای  که سرماية مزبور ب        گفت  توان    وجه نمی    هيچ  به 
سرماية   ، که بدان وسيله نيمی از        IIکاال، پس از فروش به  صورت به Iv ۱۰۰۰عکس  به

  گردد. کند، به پول مبدل می شکل جنسی جبران می ثابت خود را به
  

شکل پول،    به  v  ۱۰۰۰، يعنی    Iگردد سرماية متغير        که به درآمد تحليل می         آنچه  
مثابه    کارگرديد ديگر نقش خود را به               محض اينکه تبديل به نيروی           پول به    نيست. اين    

از   دهد، چنانکه پول هرکاالفروش ديگر پس                  از دست می     Iشکل نقدی سرماية متغير 
تعلّقی را با وی از دست             کاالی فروشندة ديگرگرديد هرگونه رابطـة                     آنکه مبدل به     

گيرد،    مثابه دستمزد انجام می    دريافتی به اپولوسيلة طبقةکارگر ب که به مبادالتی دهد. می
  کار آن طبقه است       وجه مبادالت سرماية متغير نيست، بلکه مبادلة ارزش نيروی                        هيچ به

آفريدة      )،که   v + m (  I۲۰۰۰( ته، همچنانکه مبادلة ارزش ـ محصول ( گش پول مبدل که به
داران، وکارگر را باآن    سرمايهکارگران است، فقط مبادلة کاالئی است متعلّق به  دست

که اقتصاددان        دار ــ و بيشتر ازآن ديلماج تئوريک وی                   سروکاری نيست. ولی سرمايه          
گويا پول پرداخت شده به            تواند خود را از اين تصورکه دشواری می سياسی است ــ به

ر،  دا   داراست، جدا سازد. هرگاه سرمايه سرمايه به متعلّق او، پول پول کارگران باز همواره
که جانشين بهای      کاالی معادلی       زِء ارزشی متغير ــ يعنی   جتوليدکنندة طال باشد، آنگاه 
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تواند     می   شود ولذا نيز     می نمايان  پول شکل گردد ــ مستقيماً به شدة وی می کار خريداری
گردد. اما آنچه       متغير وارد عمل ـ سرماية پولمثابه  بهگذار ازکجراه برگشت، ازنو  بدون

کنند ــ   افزارکار می    که درتجمل استثناِءکارگرانی است ــ به II کارگران بخش به مربوط
کاالهائی وجود داردکه برای مصرف                     صورت   ، خود به     v  ۵۰۰که   وضع چنين است   

کاالها را دوباره مستقيماً             کارگر جمعی، آن     مثابه بهکارگر تخصيص يافته است و وی،  
زِءارزشیِ     ج   را فروخته بود.     کارش وی نيروی ه بهخردک ئی می دار جمعی سرمايهازهمان 

که قسمت اعظم      ازلحاظ شکل جنس عبارت از وسايل مصرف است                 IIمتغيرِ سرماية    
کارگران در اين شکل            آنچه   طبقةکارگر تخصيص يافته است. ولی             آن برای مصرف       

 کارگران است        عکس دستمزد يعنی پول       سرماية متغير نيست. درست به        کنند   خرج می 
را بـرای      II  ۵۰۰سرماية متغير    وسايل مصرف،       اين     يابیِ خود در        وسيلة سامان    که به  

مانند سرماية      IIvسرماية متغير    سازد.     آن احيا می      داران دوباره در شکل پولیِ                 سرمايه  
گردند. هيچکدام از اين دو به                 وسايل مصرف بازتوليد می    صورت  ، بهII c ۲۰۰۰ثابت 

  دستمزد است.گردد  درآمد تحويل می  نچه درهردو مورد بهشوند.آ درآمد تجزيه نمی
و  IIc  ۱۰۰۰مثابه درآمد، در يک مورد          وسيلة خرج دستمزد به ولی اين امر که به

، ولذا هم سرماية ثابت و هم متغير               IIc  ۵۰۰و همچنين    Iv  ۱۰۰۰کجراهه     نيز از همين    
رگشت غيرمستقيم)، مجدداً        وسيلة برگشت مستقيم وگاه از راه ب               گاه به    (دراين قسمت      

شوند، خود واقعيت مهمی را در مبادلة محصول                      پول ـ سرمايه احياء می          صورت    به 
  دهد. ساالنه تشکيل می

  
  
  

XI  .  جانشينیِ سرماية استوار  
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شودکه    هنگام بررسیِ مبادالت بازتوليد ساالنه با مشکل بزرگی برخورد می                             به 
کند   شکلی را که مطلب درآن نمايش پيدا می                ترين   قرار زير است. چنانچه ساده              به 

  بگيريم، آنگاه چنين خواهيم داشت:
۹۰۰۰  =m ۵۰۰  +v ۵۰۰  +c ۲۰۰۰ )II + (m ۱۰۰۰  +v ۱۰۰۰  +c ۴۰۰۰ )I(  

  شود: صورت زيرين تجزيه می که سرانجام به
۹۰۰۰    =m  ۱۵۰۰    +v  ۱۵۰۰    +c  ۶۰۰۰    =IIm  ۵۰۰    +Im  ۱۰۰۰  +IIv  ۵۰۰   +

Iv۱۰۰۰  +IIc ۲۰۰۰    +Ic  ۴۰۰۰                      يک جزِء ارزشی سرماية ثابت، تاآنجاکه از وسايل  
توليد)، از       وسايل  ای از      مثابه بخش جداگانه        معنای خاصّ ترکيب شده است (به           کار به   
کار درحقيقت با شکل        کار (کاال) انتقال يافته است. اين وسايل              کار به محصول وسايل

دهند. فرسايش       خود ادامه می  عمل رآور بهباسرماية  مثابه عنصر طبيعیِ پيشين همچنان به
که اين وسايل طی دورة معين انجام وظيفة ديرپای خود                          ئی  کاهیِ تدريجی      و ارزش     

وسيلة   که به   کاالهائی     مثابه عنصر ارزشیِ        که به   شوند، همان چيزی است         دچار آن می       
گردد.     قل می کار منت    شود، ازکاراَفزار به محصول       خودآنها توليد شده دوباره هويدا می

استوار مورد توجه قرار             سرماية  بنابراين ازلحاظ بازتوليد ساالنه فقط آن اجزائی از                            
کلّی از    گيرندکه طول عمرشان بيشتر از يک سال است. چنانچه در جريان سال به                          می 

وسيلة بازتوليد ساالنه تماماً جانشين يافته و نو                   صورت بايد به      کار افتاده باشند، درآن             
شود. در مورد        آنها مربوط نمی       که در اينجا مطرح است اصالً به           ای   لذا مسئله    گردند، و 

آيد ــ و خيلی      استوار ممکن است پيش        سرماية     آالت و ديگر اَشکال ديرپای               ماشين 
افتد ــ که لزوماً برخی از اجزاِء مشخّص آنها در جريان سال از بيخ                            زياد هم اتّفاق می

ها عمر درازتری داشته باشند.             بناها يا پيکر ماشين      و بن تعويض شوند، اگرچه مجموع  
شوندکه بايد در جريان          استوار وارد می         سرماية  اين اجزاء در زمرة همان عناصری از                   

  سال تجديدگردند.  
اگر   وجه با مخارج تعميری اشتباه نمود.                هيچ  کاالها را نبايد به         اين عنصر ارزشیِ      
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شود و مانند عناصر ديگر به پول            شی نقد می  فروش رود، آنگاه اين عنصر ارز                  کاال به   
آن با ديگر عناصر ارزشی           که تفاوت پول است آن به گردد. ولی پس از تبديل مبدل می

صورت   به   شوند بايد    می   مصرف    درتوليدکاال   که خام وموادکمکی شود. مواد آشکار می
ای اينکه روند         طورکلّی بر     جنسی تجديد شوند تا بتوان بازتوليد را آغاز نمود (و به                          

کار تازه      کاری نيزکه درتوليدآنها مصرف شده بايد با نيروی              توليد مداوم باشد) نيروی
سرماية   اين عناصر     آيد بايد پيوسته از نو به          که ازکاال درمی         تجديدگردد. بنابراين پولی    

م کاالئی درآيد. اينکه مثالً مواد خا                 صورت   گردد، يعنی از شکل پولی به           بارآور مبدل   
که ذخيرة     نَحوی   ــ به   مقدار زياد خريداری شده باشند               ای معينی بهه وکمکی در مهلت

توليد    وسايل   که به خريداریِ مجدد اين               اين امر     توليدی تشکيل داده باشند ــ ولذا به              
که اين     دهد. تا هنگامی       طی مهلت معينی نياز نباشد, هيچ تغييری در اصل مطلب نمی                

که    کاالها (تا حدی         کندکه پول ناشی از فروش            هيچ تفاوتی نمی      ذخاير وجود دارد           
سرماية ثابت تا مدتی       است) انباشته شود ولذا اين جزء از   برای خريدها تخصيص يافته

. اين پول،      کند  که وظيفة فعال خود را معلّق نموده است جِلوِه                  ای   پول ـ سرمايه    مثابه    به 
شکل پول معوق مانده است.     که در است ارآوریبدرآمد ـ سرمايه نيست، بلکه سرماية 

تواند دررابطه          تجديد می     توليد بايد پيوسته وقوع يابد، اگرچه شکل اين       وسايلتجديد 
نو    وسيلة آن وسايل مزبور         که به   ئی  با دوران مختلف باشد. خريد جديد، عمل دورانی                     

صورت  پذيرد، دراين          ام های درازتری انج           مهلت   تواند در      شوند، می    عوض می گشته و
گردد. يا آنکه          وسيلة ذخيرة توليدی منطبق با آن جبران می                  ريزیِ يکبارة زياد به            پول  

صورت خرج     کوتاه متعاقب يکديگر روی دهد، درآن                        های   ممکن است در مدت       
نيزکوچکتر     گيرد و ذخاير توليدی            می   کوچکتر، انجام       درپِی    سريـع پول با مقادير پِی         

است درمورد       دهد. همچنين     واحوال تغييری در نفس امر نمی      اوضاعاين  شوند. ولی می
گيرد،    طور مداوم در سراسر سال بر همان مقياس انجام می          کار. آنجاکه توليد به نيروی

نَحوِ   کار به    که  هنگامی    شود.   می جبران تازه نيروی وسيلة شده به کار مصرف پيوسته نيروی
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های مختلف مورداستفاده قرار             دوره کار در ختلفهای م قسمت شود يا فصلی انجام می
کوچکتر وگاه بزرگتری از       احتياج،گاه حجم گيرند، مانندکشاورزی،آنگاه، بسته به می

که جزِء     کاال، از فروش  آن قسمت از پول ناشی عکس شود. به کار خريداری می نيروی
دوباره به جزِء ترکيبی         استوار را نقد ساخته است،  سرمايةکاال برابر با فرسايش  ارزشیِ

گردد. اين پول در            کند تبديل نمی     آن را جبران می          کاهیِ   که ارزش      بارآوری      سرماية   
که دورة      ماند. تا هنگامی       خوابد و در شکل پولیِ خود باقی می       بارآور میسرماية کنار 

گردد،     ها تشکيل می    استوار، که از تعداد بزرگتر ياکوچکتری از سال                  سرمايةبازتوليد 
طبيعیِ   که عنصر استوار سرماية ثابت با شکل      است، يعنی درتمام طول مدتی سر نرسيده

گردد.     نشينیِ پول نيز تکرار می         دهد، اين تَه       عمل خود در روند توليد ادامه می              قديم به
روند    ديگر نتواند در          آالت وغيره) سررسد و که عمر عنصر استوار (بناها، ماشين آنگاه

گرديده     پول مبدل     که تماماً به     آن درکنارش وجود دارد، ارزشی ، ارزشکند توليد عمل
استوار به      که تدريجاً از سرماية          است  هائی   شده، ارزش       نشين   های تَه    جمع پول    و حاصل  

استوار مزبور درتوليد آنها شرکت داشته است و                    سرماية  اندکه     کاالهائی منتقل شده      
خوردکه      درد اين می       اند. آنگاه اين پول به      هشکل پولی درآمد کاالها به درنتيجة فروش

آن طول     اينکه عناصر مختلف     استوار را (يا عناصری از اين سرمايه را، نظر به                        سرماية  
-سان اين جزِء ترکيب        کند و بدين     صورت جنسی تعويض      عمرهای متفاوتی دارند) به             

سرماية ارزش ـ زِء ج يک از بارآور را واقعاً نو سازد. پس اين پول عبارتسرماية کنندة  
روند بازتوليد        سازی خود عنصری از          گنج  ثابت، جزِء استوار آن است. بنابراين چنين                  

استوار يا عوامل جداگانة          افکند ارزشِ سرماية داری است، يعنی بازتوليد و پس سرمايه
 استوار پايان يابد و بِالنتيجه تمام              سرماية  که عمر    آن است ــ در شکل پول ــ تا زمانی            

آن   ساختن  کاالهای توليدشده داده و موقع آن رسيده باشدکه جانشين     ارزش خود را به
ای   تازه     عناصر  مزبور دوباره به       پول اينکه  محض به ولیباشد.  گشته الزامی طبيعی صورت به

اندوختگیِ    گنج گيرد، شکل ها را می گردد و جای درگذشته استوار مبدل می سرمايةاز 
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است،   آن    سرمايه،که دوران واسطة      بازتوليد روند دوباره در هد ولذاد می ازدست خودرا
  گردد. فعاالنه وارد می

آنچنان    نيست، هم    يکی   محصوالت مبادلة سادةکاالها باصرف گردش طورکه همان
تواند فقط به يک معاوضة سادة مستقيم و متقابل                 مبادلة محصول ـ کاالی ساالنه نمی            

کند،که     ای ايفا می      گردد. پول در اين مورد نقش ويژه                   جزيه دهندة خود ت   اجزاِءتشکيل
يابد. (بعداً بايد اين              ازجمله در شيوة بازتوليد ارزش ـ سرماية استوار نيز نمايش می                            

داشت     نمی  توليدکاالئی      بود وشکل    اگرفرضاً توليد اشتراکی می   کردکه مطلب را بررسی
  نمود.)   می نَحوِ ديگری نمايش پيدا تا چه حد اين مسئله به

  چنين داشتيم: II اکنون باز به نمودار اصلیِ خود برگرديم. برای بخش
m ۵۰۰  +v ۵۰۰  +c ۲۰۰۰  

ميزان    مجموع وسايل مصرف توليدشده درعرض سال در اين مثال برابر با ارزشی به                               
کاال ازآن تشکيل شده است             کلّ  است، و هر يک از عناصر مختلفة کاالهاکه               ۱۰۰۰

c3 برحسب ارزش به

2  +v6

1  +m6

c3يا از لحاظ درصد به 1

2
۶۶ + v3

2۱۶   +  m3

2۱۶ ،
  گردد.   تقسيم می

  

سرماية    های مختلفی از      توانند متضمن نسبت   می  IIکاالهای بخش  گوناگون انواع
نزدآنها متفاوت باشد     ثابت باشند، و همچنين ممکن است جزِء استوار سرماية ثابت در

که آنها     ئی   و نيز مدت عمر جزِء استوار سرمايه ولذا فرسايش ساليانه يا جزِء ارزشی                             
کنند، نيز     اند منتقل می     که در توليد آن شرکت داشته            کاالئی    نسبت اين فرسايش به        به 

است. درارتباط با روند بازتوليد اجتماعی،          تفاوت ين مسئله در اينجا بیمختلف باشد. ا
لحاظ    در اينجا فقط از     I و II است. بخش Iو   IIهای  سخن تنها بر سر مبادله ميان بخش

گيرند. بنابراين چنانچه همة            مناسبات اجتماعی و مقداريشان در برابر يکديگر قرار می          
آنگاه مقدار       اند يکجا و سرهم بريزيم، بندی شده طبقه II راکه در بخش  توليد های رشته
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نقش    بحث دارای         ، (که در مسئلة مورد            II  کاالی     ـ   ی محصول     cنسبی جزِء ارزشی        
  آيد. صورت نسبت متوسطی درمی کنندة منحصری است) به تعيين

ای هستند) و ارزش         طورعمده ازنوع يگانه کاالها (که به انواع از يک سان هر بدين
طور يکسان     ، به   c ۲۰۰۰  +v ۵۰۰  +m ۵۰۰بندی شده است:  نَحوِ ذيل دسته کلّ آنها به 

c3ازلحاظ ارزشی =          

2۶۶    + %v3

2۱۶    + %m3

% است. اين حساب درمورد                2۱۶
  باشند صادق است.نمايش يافته   mيا  vيا  cهرصدی ازکاالها اعم ازآنکه تحت 

 

قرار    نوبة خود ازلحاظ ارزشی به              است به    تجسم يافته    c  ۲۰۰۰که درآنها       کاالئی   
  زير قابل تقسيم هستند:  

c ۲۰۰۰  =m 3ـ  ۱

1۳۳۱  +v 3
1۳۳۳ +c 3

1۱۳۳۳  
  به :  v ۵۰۰و همچنين 

v ۵۰۰  =m 3ـ  ۲

1۸۳ +v 3
1۸۳ +c 3

1۳۳۳  
  نيز به :  m ۵۰۰و باألخره 

m ۵۰۰  =m 3ـ  ۳

1۸۳ v +3
1۸۳ +c 3

1۳۳۱  
چنين خواهيم     کنيم   را باهم جمع ۳و ۲و ۱های های مندرج در شماره cاکنون اگر 

  داشت:

c 3
1  +۱۳۳۳ +c 3

1۳۳۱ +c 3
v3. همچنين است درمورد     ۲۰۰۰=  1۳۳۳

1۳۳۳   +

v3

1۸۳    +v3

1۸۳    =v  ۵۰۰     طور در مورد          و نيز همينm   ع همه با هم    جم  . حاصل
  دهد. دست می مذکور در فوق را به ۳۰۰۰کلّ  ارزش

که   ، متضمن ارزش ـ سرماية ثابتی است            ۳۰۰۰ارزش      به  IIـ کاالی   بنابراين توده
يک ذره هم از اين             m  ۵۰۰و نه در      v  ۵۰۰آن جاگرفته است، و نه در              c  ۲۰۰۰در   

  نيز صادق است. mو  vة نوبة خود دربار سرماية ثابت وجود ندارد. همين حکم به
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که نمايندة ارزش ـ سرماية ثابت           II کاالیـ  آن قسمت از توده ديگرسخن: تمام به
پذير است در      آن، تبديل      صورت پولیِ     شکل طبيعی و خواه به       است ولذا از نو خواه به            

ارتباط دارد         II  کاالهای     ثابت که بامبادلة ارزش هرچه دارد. بنابراين وجود c ۲۰۰۰ همين
 v ۱۰۰۰  +m  ۱۰۰۰ (  Iتواند با ( است. و اين مبادله نيز فقط می ۲۰۰۰دود به حرکت مح

  انجام شود.
نيز آنچه مربوط به مبادلة ارزش ـ سرماية ثابت متعلّق                       I  همچنين در مورد بخش       

  گردد. Ic ۴۰۰۰آن بخش است بايد محدود به بررسی  به
  
  ـ جانشينی جزِء ارزشی فرسايش در شکل پول۱

  کنيم: مطالعة ذيل شروعبدواً از 
  I   .c ۴۰۰۰  +v ۱۰۰۰  +m ۱۰۰۰   

II  .   .............c ۲۰۰۰  +v ۵۰۰  +m ۵۰۰    
 I   )m  ۱۰۰۰  از    ارزش      همان کاالهائی به درمقابل IIc ۲۰۰۰سان مبادلةکاالهای  بدين

 +v ۱۰۰۰رساندکه  )، میIIc ۲۰۰۰ ل    تماماً دوباره بهعناصرطبيعی    به  صورت جنسی مبد
که   ۲۰۰۰توليد شده است. ولی ارزش ـ کاالی                 Iوسيلة   اندکه به  گشته IIرماية ثابت س

کاهی    که معرف ارزش        در شکل آن وجود دارد، متضمن جزئی است              IIسرماية ثابت 
گردد، بلکه      که نبايد فوراً به شکل طبيعی تعويض سرماية استوار است. اين جزئی است

جمع و انباشته شود تا موعد تجديد سرماية استوار در                   پول بدل شود، تدريجاً             بايد به   
سرماية استوار است، که در اين يا آن                   آن دررسد. هر سالی سال مرگ             شکل طبيعیِ 

دهد و بايد جانشين پيداکند.            بنگاه جداگانه يا حتّا در اين يا آن رشتة صنعت روی می       
گردد (زيرا         ار تعويض    در يک سرماية منفرد نيز بايد اين يا آن جزء از سرماية استو                          

کنيم   که بازتوليد ساليانه را بررسی می            هستند).آنگاه مختلفی عمر  اجزاِء آن دارای طول
نظر از هرگونه انباشت باشد ــ باز ما آن بررسی                   مقياس ساده يعنی صرف      ــ حتّا اگر به
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ها   نبوه سال   درميان ا       است  تحقيق ما سالی   کنيم. سال مورد آغاز نمی )١(را از اول بال اول
که در    های مختلفی    داری نيست. بنابراين سرمايـه               و نخستين سال تولّد توليد سرمايـه          

گذاشته شده دارای سن و سال مختلفی هستند و                II  گوناگون توليد بخش         های   رشته 
ای   های توليد فعاليت دارند عده              رشته که در اين       ساله از ميان اشخاصی       همچنانکه همه   

های استوار به پايان عمر خود              آنچنان نيز در هر سال بسياری از سرمايه                  ميرند، هم     می 
صورت طبيعی تجديدگردند. دراين معنی                 ياریِ پول ـ ماية انباشته به         رسند و بايد به می

کاالئیِ     از صورت     IIc  ۲۰۰۰گشتن   ، متضمن مبدل    v + m (   I۲۰۰۰( با   IIc  ۲۰۰۰مبادلة   
تنها عبارت از مواد          که نه اصر طبيعی است، عناصریعن مثابه وسايل مصرف) به خود (به

آالت،     استوار از قبيل ماشين         سرماية  خام وکمکی هستند، بلکه شامل عناصر طبيعی             
پول   به  IIc  ۲۰۰۰ که بايد درارزش گردند. بنابراين فرسايشی کاراَفزار، ابنيه وغيره نيز می

که وارد عمل است،          نيست وجه متناسب با حجم سرماية استواری              هيچ  جبران شود به     
گردد. ولی اين امر خود اين                 صورت جنسی تعويض      زيرا هر سال جزئی ازآن بايد به               

سازی   که برای اين جانشين          گذشته پولی    های   داردکه در سال          واقعيت را مفروض می          
گرد آمده است. درست همين فرضيه برای           II داران بخش الزم است در دست سرمايه

  گذشته پذيرفته شده صادق است.  های د آنچه برای سالسال جاری نيز مانن
بدواً بايد متذکّر بودکه مبلغ             IIc  ۲۰۰۰و    m  ۱۰۰۰    +v  ۱۰۰۰ (  Iدر مبادلة ميان ( 

ثابت نيست ولذا شامل هيچ عنصرارزشیِ               ارزشیِ  متضمن هيچ عنصرv + m(  I(ارزشی 
گرديده و      کاالها متنقل     هکه از جزِء ثابت سرمايه ب            کنندة فرسايش، يعنی ارزشی        جبران

دارد،  وجود IIcعنصر در عکس اين وجود داشته باشد نيست. به v + mطبيعی  در شکل
که نبايد بالفاصله  مربوط به سرماية استوار است  ارزشی و درست جزئی از همين عنصر

صورت پول درانتظار بماند.  از شکل پولی به شکل طبيعی مبدل شود، بلکه بدواً بايد به

                                                
  ab ovoالتينی:   ) در متن به۱(
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فوراً    IIc  ۲۰۰۰در برابر        m ۱۰۰۰  +v ۱۰۰۰ (  Iکه درمورد مبادلة ( همين حهت است به
آن    شکل طبيعیِ در    v + m    (۲۰۰۰(    ، (که    Iتوليد    وسايل   که    کند  اين اشکال بروز می

خود در برابر وسايـل مصرف             ۲۰۰۰وسايل وجود دارند)، بايد با تمام مبلـغ ارزشی                       
IIc  ۲۰۰۰       عکس وسايل مصرف       که به   ورتی  مبادله شوند، درصIIc  ۲۰۰۰  نوبة خود     به

مبادله     m  ۱۰۰۰    +v۱۰۰۰ (  I(   توليد   مبلغ ارزشیِ خويش با وسايل           تمام   توانند با      نمی 
 سرماية  کاهیِ    آنها ــ برابر با فرسايش يا ارزش               گردند، زيرا يک جزِء ترکيبی ارزش                   

که طی زمان بازتوليد           ن پولی است   نشين شود. اي       صورت پولی تَه      استوار ــ بايد بدواً به         
صورت وسيلة دوران عمل            کنونیِ ما)، ديگـر به          سال جاری، (تنها سال مورد تحقيق              

 IIcوسيلة آن، عنصر فرسايشیِ نهفته در ارزش ـ کاالی                     که به   نخواهدکرد. ولی پولی           
خودش پول    به II بيايد، زيرا خود I غير از تواند از جای ديگر به شود، نمی نقد می ۲۰۰۰

 v + m (  I(   کااليش پرداخت شود، و بنا بر فرض ما         پردازد، بلکه بايد از راه فروش نمی
بايد از راه اين خريد             I  کند. بنابراين بخش        را خريداری می   IIc ۲۰۰۰کاالی  تمام توده

که برای    که قبالً بيان شد پولی نقد نمايد. ولی طبق قانونی IIفرسايش مزبور را نيز برای 
وکاال به     دار توليدکننده،که بعداً حجم برابری                   سرمايه  سوی   شود، به    ريز می    ران پيش د

عالوه بر      IIcهنگام خريد      تواند به     نمی  Iکه   گردد. بديهی است        ريزد، برمی       جريان می     
طور دستخوش (يعنی بدون اميد اينکه پول                 کاال، مبلغ پول زيادتری هم به               بابت   ۲۰۰۰

گويا    شدکه  بدهد. واالّ چنين نتيجه می          IIه به وی برگردد) به    مزبور درنتيجة عمل مبادل
،   II  بخش  که  کرده است. درواقع آنگاه               را باالتر از ارزشش خريداری           IIc کاالی توده

c ۲۰۰۰ ) اش را درمقابلm ۱۰۰۰ + v ۱۰۰۰( I      ای از      مطالبه    کند ديگر    مبادله میI    برای
 کدام   اينکه   کند، بسته به     ن مبادله جريان پيدا می        که دراَثنای اي         ماند، و پولی  او باقی نمی

مثابه خريدار       کدام ازآنها نخست به          جريان ريخته، يعنی بسته به اينکه       آن را به IIيا  Iاز 
 ـ  کاال  IIشودکه  گردد. دراين مورد چنين نتيجه می برمی IIيا  Iبه ميدان آمده است، به 

کرده    شکل طبيعی مبدل     توليد در     يل  وسا آن، به      تمام حجم ارزشیِ        اش را در       سرمايه  
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کنندة اين ارزش ـ سرمايه            که يک جزِء ترکيب     که فرض چنين است است، درصورتی
جاری، دوباره از شکل پولی به شکل طبيعی                   پس از فروش، طی دورة بازتوليد سال                  

  گردد. بنابراين تنها درصورتی ممکن است              قسمت استوار سرماية ثابت وی تبديل نمی
کمتر    باشد، ولی     فروخته    I  به ۲۰۰۰واقعاً IIبرگرددکه  IIسوی  ک باقيماندة پولی بهکه ي

 خريداری نموده است. درچنين           ۱۸۰۰خريدکرده باشد، مثالً بگوئيم فقط  Iاز  ۲۰۰۰از

 پول   که  پول تأديه نمايد، درصورتی               است به   ۲۰۰بايد تفاضل معامله را که  می Iحالتی 

نموده است       ريز   دوران پيش       راکه به     پولی    ت ندارد، زيرا اين          او برگش      مزبور ديگر برای 
صورت   اين  دوباره از دوران برون آورد. در                        ۲۰۰کاالهائی برابر با          تواند با ريختن       نمی 

خواهيم داشت، ولی ازسوی             IIاستوار برای        سرماية    حساب فرسايش     ای به    پول ـ مايه    
نيز خواهيم داشت  ۲۰۰ميزان  توليد به وسايل، اضافه توليدی از  Iديگر، يعنی در جهت 

  سان تمام پاية نمودار ما، يعنی بازتوليد بر اساس مقياس ثابت که درآن تناسب                  و بدين
-گردد. بدين       گرفته شده است، ويران می   های مختلفة توليد مفروض کامل ميان سيستم

  شده است. سرراه برداشته ناخوشايندتر از مراتب به مشکلی ايجاد مشکل فقط با سان 
وسيلة اقتصاددانان         های ويژة خود دارد وتاکنون اصالً به   چون اين مسئله دشواری

های ممکن(الاقل         حل  ترتيب تمام راه        کوشيم به   مورد بررسی قرار نگرفته است، ما می               
رسند) يا بهتر بگوئيم طُرقِ طرح مسئله را تحت                   نظر می   به  هائی را که ممکن        حل  راه   

  بررسی قرار دهيم.
کاالهائی      فروشد، ولی فقط       می I به II ،۲۰۰۰که  کرده بوديم اکنون چنين فرض مه
واحد     ۲۰۰ــ  IIc ۲۰۰۰کاالی ـ  خرد. فرض شده بودکه در ارزش می Iاز  ۱۸۰۰برابر با 

سان  صورت پول اندوخته شود. بدين که بايد به بابت جبران فرسودگی پنهان شده است
مبادله شود   I توليد    وسايل  که بايد در برابر          ۱۸۰۰گردد به      تجزيه می    IIc  ۲۰۰۰ارزش     

  صورت پول نگاهداری          ) بهI به c ۲۰۰۰ از فروش که بايد (پس جانشين فرسودگی ۲۰۰و
= آشغال    dشد، که    می  IIc  ۲۰۰۰    =c  ۱۸۰۰   +   )d (۲۰۰گردد. يا در رابطه با ارزشش،                 



     دومکاپيتال. جلد     ۶۶۲

  

    )١((فرسايش) گرفته شده است.
  گيرد: برابر ما قرار می صورت بررسیِ مبادلة ذيل در درآن

  I  .m ۱۰۰۰  +v ۱۰۰۰   
II   .c ۱۸۰۰ ) +d (c ۲۰۰  
I    زد در       کار به    که بابت پرداخت نيروی            استرلينگی    ليرة    ۱۰۰۰، باصورت دستم
کند.   وسايل مصرف خريداری می            IIc  ۱۰۰۰ميزان    کارگران قرارگرفته است، به دست

II ميزان  استرلينگ به ليرة ۱۰۰۰باهمينIv ۱۰۰۰ سرماية   خرد. ازاين راه        توليد می وسايل
آينده    توانند بدان وسيله سال          گردد و می      آنها برمی     شکل پول به    به  Iداران       سرمايه  متغير  

همان مبلغ ارزشی خريداری نمايند، يعنی جانشين جزِء متغير سرماية                           کاری به     نيروی   
ريز    استرلينگ پيش     ليرة   II  ۴۰۰کنند. ــ سپس    صورت طبيعی تأمين      بارآور خود را به           

استرلينگ وسايل مصرف      ليرة ۴۰۰با همين  Imخرد و  را می Imتوليد  کند و وسايل می
IIc که ازسوی  استرلينگی ليرة ۴۰۰سان  نمايد. بدين خريداری میII       ران پيشوريز    در د

شده.   کاالی فروخته       مثابه معادل      بازگشته است، ولی فقط به      IIداران  شده بود به سرمايه
I  خرد؛     ريز نموده وسايل مصرف می           که پيش   استرلينگی    ليرة   ۴۰۰بابتII    ازI  ميزان    به

استرلينگ     ليرة   ۴۰۰کند و با اين عمل        توليد خريداری می          استرلينگ وسايل      ليرة   ۴۰۰
  قرار ذيل است: گردد. تا اينجا حساب به برمی Iسوی  مزبور به

I     معادلm ۸۰۰    +v  ۱۰۰۰          رانوصورت پول نقد       ريزد و سپس به      می کاال به د
 دوران      به  IIاسترلينگ برای مبادله با            ليرة   ۴۰۰استرلينگ بابت دستمزد و           ليرة    ۱۰۰۰

 m۸۰۰ پول، به v ۱۰۰۰عبارت است از:   دارد Iکند. پس از انجام معامله آنچه  وارد می
  پول.استرلينگ به  ليرة ۴۰۰وسايل مصرف ) شده است و ( IIc ۸۰۰که مبدل به 

                                                
گرفته    معنای آشغال يا فضوالت است       که به Dechetکلمة فرانسوی  را از نخستين حرف d) مصنّف ۱(

 رفته از فريدريش انگلس است.که ميان دو هالل قرارگ است و فرسايش
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II     معادلc  ۱۸۰۰  استرلينگ به پول       ليرة   ۴۰۰وسايل مصرف ) و       کاال (    صورت   به
 Iکاالی     صورت   به  ۱۸۰۰کند. پس از انجام مبادله چنين دارد:                   نقد به دوران وارد می             

  استرلينگ پول نقد. ليرة ۴۰۰توليد) و  (وسايل
،  IIطرف    توليد)، و در        صورت وسايل      (به   I   ،m  ۲۰۰اکنون ما هنوز در جهت           

)d( c ۲۰۰ به) .صورت وسايل مصرف) داريم  
 ۲۰۰را به مبلغ ارزشی    d( cاسترلينگ، وسايل مصرف ( ليرة ۲۰۰با  Iفرض ما  بنابه

 d (  c  ۲۰۰است، زيرا (     را سفت چسبيده ليرةاسترلينگ ۲۰۰اين II کند. ولی خريداری می
 Im  ۲۰۰گردد. بنابراين         لتوليد مبد وسايل تواند مستقيماً به نمی است و مصرف فرسايش

5امکان فروش ندارد.             
پذير نيست،     ، که بايد جانشين پيداکند سامان             Iارزش       اضافه    1

  گردد. مصرف مبدل شکل وسايل توليدیِ خود به وسايل تواند از شکل طبيعی يعنی نمی
خودیِ    بلکه به   تنها منافیِ فرض ما درمورد بازتوليد ساده است،                       چنين چيزی نه    

آن   را توضيح دهد. معنای          d (  c  ۲۰۰( که بتواند نقدگشتن        خود هيچ فرضی هم نيست      
کنندکه    توانند روشن      که اين نقدسازی غيرقابل توضيح است. چون نمی  بيشتر اين است

آن را نقد        روی نزاکت    از Iنمايندکه  طور فرض می شود، اين نقد می d( c ۲۰۰چگونه (
باقيماندة     m ۲۰۰که بتواند  خود در وضعی نيست Iاينکه  دليل ت بههم درس کند، آن می

مثابه    خويش را به پول مبدل سازد. اگر چنين فرضی را درمورد مکانيسم مبادالت به                                 
 ۲۰۰عمل عادی تلقّی نمائيم، آنگاه عيناً مانند آن خواهد بودکه فرض شود ساليانه                                

  را نقدکند. d( c ۲۰۰(بارد تا منظّماً  استرلينگ از آسمان می ليرة
آنکه مانند موردکنونی در شکل وجودیِ بدویِ خود                        جای   به  Imمعذلک اگر     

 جزِءارزش       توليد ولذا مانند        وسايل ارزش  مثابه جزِء آنکه به جای نمايش يابد، ــ يعنی به
دارش مجبورند از راه فروش آن را به پول                          کاالهائی باشدکه توليدکنندگان سرمايه              

دست مالکان      مثابه بهرة مالکانه در داران، مثالً به شرکای سرمايه دست ـ دردهند ـ سامان
فرضی    چنين   پول، نمودارگردد،آنگاه بطالن      دهندگان اجاره دردست مانند سود زمين يا
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دار    سرمايه  که   کاالهائی     ارزش      بالفاصله چشمگير نخواهد بود. ولی اگر جزِء اضافه                     
ارزش بدهد، در طول    بران اضافه يا سود به ديگر سهم عنوان بهرة مالکانه صنعتی بايد به

پذير نگردد، آنگاه پرداخت بهرة مالکانه يا سود                    زمان از راه فروش خودکاالها سامان
 )١( مشکالت    توانند نقش حالّل       نمی  شود، و بنابراين مالک زمين يا سودبر ديگر قطع می

بازتوليد ساليانه         از  نقدکردن اجزائی ایدلخواه بر را به وسود سان بهره را ايفا نموده بدين
کارگران غيرمولّد            که  کسانی   اينچنين است درمورد مخارج مجموع               کار اندازند. هم          به 

 هائی ن آ   نيز تمام     کارمندان، پزشکان، وکالی دادگستری وغيره و   اند ازقبيل خوانده شده
کنندکه    دانان می     اين "خدمت" را به اقتصادسياسی              ) ٢(   زير نام "تودة بزرگ مردم"                 که  

   توضيح مانده است تحت اين عنوان توضيح دهند. آنچه از طرف آنان بی
داران      بزرگ سرمايه      ــ ميان دو بخش  II و Iمستقيم ميان  جای مبادلة به اگر همچنين

برتمام اين اشکاالت          توليدکننده ــ از بازرگان مانند واسطه خواسته شودکه با "پولش"      
که مطرح است      شود. مثالً درموردی       کمکی به حلّ مسئله نمی مچيره شود، باز آنگاه ه

فروخته شود. ممکن        II  داران صنعتیِ      به سرمايه    I m  ۲۰۰وچرا بايد       چون   سرانجام و بی    
بنابه                             فرض ــ عيناً در       است از دست يک سلسله بازرگان بگذرد، ولی نفرآخری ــ 

آنها      قرار داشت، يعنی         Iدار     هکه از ابتدا توليدکنندة سرماي           گيرد همان وضعی قرار می
شدن پول خريد، روند مزبور              بفروشند، و با حبس       IIرا به     Im  ۲۰۰نخواهند توانست       

  تجديدگردد. Iتواند با  نمی

                                                
ازشگردهای  اصطالح مأخوذ از يکی است. اين کاررفته به dei ex machina) درمتن اصطالح التينی ۱(

وسيلة دستگاهی خدايان را به  ترين لحظات درام به که درست در پيچيده تئاتر باستانیِ يونان و رم است
کردند. ازلحاظ لفظی اصطالح التينیِ فوق   ا حلّ میوسيلة آنه آوردند و همة معضالت را به صحنه می

معنای حلّ ناگهانی و        آورده" است و از نظر اصطالحی در ادبيات اروپائی به                   معنای "خدايان ماشين به
 توان آن را دست غيبی نيز ترجمه نمود. هاست. می غيرمنتظرِ دشواری

)۱ (Grosse Publikum, grand public  
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بازتوليد       روند     بررسیِ    چگونه شودکه می ما، ديده ويژة ازهدف نظر دراينجا، صرف
بنيادیِ        ميا             آن ــ شکلی   در شکل  نقاط  م  تما آن  با  تاريک        ن که  برکنار       آيند  کننده 

که روند بازتوليد اجتماعی بالفاصله در                  شوند ــ مطلقاً الزم است تا بتوان هنگامی              می 
که   هائی   گيردگريبان را ازکلّية گريزراه          اش مورد تحليل قرار می شکل مشخّص پيچيده

  ظاهرآراستة توضيح "علمی" دارند رهاکرد.
مقياس   يط عادیِ بازتوليد (خواه ساده باشد يا به      شرا آن، در که طبق قانونی بنابراين

است ضرورتاً      ريز شده دار توليدکننده در دوران پيش وسيلة سرمايه که به گسترده) پولی
بايد به نقطة مبدأ خود بازگردد (خواه پول مال خود او و خواه استقراضی باشد دراين                

وسيلة   به   d (II  ۲۰۰(   گويا   اينکه   بر را مبنی هميشه فرضيه برای است) يکبار تفاوت مورد بی
  کند. شود نفی می نقد می Iريختة  پول پيش

  
  استوار بِالعين سازی سرماية ـ جانشين۲

اکنون مورد توجه قرار داديم، آنچه باقی                        که هم   ای   پس ازکنارگذاردن فرضيه            
ه سازیِ جزء فرسود       که عالوه بر جانشين     ماند فقط عبارت ازآن قبيل امکاناتی است می
پايان    عمرش به     طورقطع  که به است استواری سرماية سازیِ جنسی پول متضمن جانشين به

  رسيده است.
  

  که: ايم کرده سابقاً چنين فرض
کارگران در        بابت دستمزد پرداخته است توسط           Iکه  استرلينگی ليرة ۱۰۰۰الف ـ 

IIc کنند. شود، يعنی با آن وسايل مصرف خريداری می همان ميزان خرج می به  
ريز شده فقط يک       پول پيش    به  Iاسترلينگ ازجانب         ليرة ۱۰۰۰اينکه دراين مورد 

پول   داران توليدکننده به          است. دستمزد بايد ازطرف همة سرمايه تشخيص سادة واقعيت
شود  زيست خرج می کارگران برای خريد وسايل پرداخت شود، سپس اين پول توسط
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کاالـ    سرماية ثابتش از صورت        هنگام تبديل      زيست به     نوبة خود به فروشندة وسايل  و به
های   کند. البته اين پول از راه مثابه وسيلة دوران خدمت می بارآور، بهسرماية سرمايه به 
 غيرمولّد از قبيل        گذرد (دکّاندار، موجر، تحصيلـدار ماليات، کارگران                               می  متعددی    

طور قسمی از دست         ) ولذا فقط به       آن نيازمند است        کارگر خود به        که  وغيره    پزشکان  
رسد. چون ممکن است جريان           می  II  بخش داران       دست سرمايه    مستقيماً به   Iکارگران       

داران     گردد، يک ذخيرة نقدیِ جديدی ازطرف سرمايه و بيش دچار وقفه کم اين پـول 
رسد. ولی هيچکدام از اينها در مطالعة اين شکل بنيادی مورد توجه                             نظر می   ضرور به   
  گيرد. قرار نمی

  
استرلينگ ديگر به پول         ليرة   ۴۰۰مبلغ   Iبار    طور فرض شده بودکه يک           ب ـ اين   

 IIگردد، همچنانکه دفعة ديگر    او برمی چيز بخرد و اين پول به IIکند تا از  ريز می پيش

گردد.     سوی او بازمی       دوباره به        کند و ريز می پيش I ليرةاسترلينگ برای خريدار از ۴۰۰
 بخش دار     سرمايه گروه  که فرض آن، يعنی اين الزامی بود، زيرا پذيرش عکسفرض  اين

I بخش دار ياگروه سرمايه II          ران را پيشوريز    ، يکجانبه پول الزم برای مبادلةکاالئی د
، نشان داده شدکه فرضية            1کرد. چون در بند پيشين           نمايند، جنبة خودسرانه پيدا می            

 d (  IIcمنظور نقدساختن (      ، به   Iضافی به دوران ازجانب      ريز پول ا مربوط به امکان پيش
ماند فقط فرضية      که آنچه می     کرد، بنابراين بديهی است مثابه فرض باطلی رد را، بايد به

جزِء  که پول الزم برای نقدساختن              است  IIتری است مبنی بر اينکه خود            ظاهراً باطل     
که   ئی  ريزد. مثالً آن جزء ارزشی        ان میکاال مربوط به جبران فرسايش را به دور ارزشیِ

دهد، دوباره مانند جزِء ارزشیِ نخ                   ضمن توليد از دست می       Xآقای     ماشين ريسندگیِ    
سو ارزش ازدست داده يا               اش از يک      شود. آنچه ماشين ريسندگی          دوخت ظاهر می      

صورت پول نزد وی جمع شود. اکنون                دچار فرسايش شده است بايد ازسوی ديگر به
 ليرة  ۲۰۰سان  کند و بدين خريداری Yاسترلينگ پنبه از  ليرة X  ،۲۰۰ست مثالً ممکن ا
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استرلينگ از او نخ           ليرة   ۲۰۰با همين    Yريز نمايد.       استرلينگ پول نقد به دوران پيش             
مثابه ماية جبران فرسايش ماشين ريسندگی مورد                  استرلينگ به     ليرة   ۲۰۰خرد و اين  می

نظر از توليد خود        صرف  Xشودکه    يجة اين فرض چنين می      گيرد. نت    قرار می Xاستفادة 
  استرلينگ هم آماده نگاهداشته است تا خود به                    ليرة   ۲۰۰آن و فروشش        و محصول   

ديگرسخن وی عالوه بر           کاهیِ ماشين ريسندگی بپردازد، يا به                 خويشتن بابت ارزش         
نقد    يگر پول   ليرة د    ۲۰۰  اش باز بايد       استرلينگ ماشين ريسندگی        ليرة   ۲۰۰کاهیِ  ارزش

 ريسندگیِ     ماشين    يک   قرارگيردکه    دروضعی سرانجام برود تا خود مايه  ساله ازجيب همه

  تازه خريداری نمايد.
دارانی       مرکّب از سرمايه       II  بخش بودن اين فرض فقط صوری است.               ولی باطل    

ی بازتوليد قرار دارند. برا          کامالً متفاوتی ازلحاظ  استوارشان در مراحل که سرماية است
صورت جنسی جانشينی يابند. برخی             به که کامالً     برخی ازآنها موعد آن رسيده است              

مرحله دور هستند. آنچه ميان همة اعضاِء       کمابيش ازاين ديگر در وضعی قرار دارندکه
است، يعنی      بازتوليد نشده     استوارشان واقعاً  سرمايةکه  است است اين مشترک بخش اين

آن را نگرفته،         ای از همان نوع جای           و يا نمونة تازه       صورت جنسی تجديد نگرديده           به 
مشمول    که  داران      سرمايه  از است. برخی شده جمع پول صورت به درپِی آن پِی بلکه ارزش

تفاوت است) در همان وضعی قرار         شوند، کامالً (يا قسماً که در اينجا بی مورد اول می
اند    آمده     بازار  ای به با پول ـ سرمايهاند، يعنی  دارندکه در ابتدای تشکيل بنگاه خود بوده

سرماية ثابت (اعم از استوار وگردان) و از سوئی ديگر                           تا از سوئی نقدينة مزبور را به     
پول ـ سرمايه      هنگام اين     سرماية متغير مبدل سازند. اکنون نيز مانند آن  کار، به  نيرویبه 

سرماية     ونيز    گردان      هم   استوار و   بتثا سرماية ارزش هم ولذا ريزند را دوباره به دوران می
  کنند. ريز می متغير را به دوران پيش

 II  بخش دار     سرمايه  طبقة  که   استرلينگی ليرة ۴۰۰بنابراين چنانچه فرض شودکه از 
ناشی    II  بخش دارانی از         ريزد، نيمی از ناحية آن سرمايه               به دوران می        Iبرای مبادله با       
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شود  سرمايةگردان می         به  که مربوط     توليدی  خود وسايل کاالهایبا بايد تنها  نه گرددکه می
صورت طبيعی نو      استوار خود را نيز به سرمايةوسيلة پولشان  تجديد نمايند، بلکه بايد به

سرماية   با پول خود فقط جزِءگَردان               IIداران       سرمايه  که نيمة ديگر از        سازند، درحالی       
شکل   استوار خود را به         سرماية  ند ولی   کن  صورت طبيعی جبران می        ثابت خويش را به     
 ليرة   ۴۰۰شودکه   امر پيدا نمی       نمايند، آنگاه هيچگونه تناقضی دراين   طبيعی تجديد نمی

با آن پول وسايل مصرف خريداری                Iمحض اينکه     استرلينگ بازگشتی (بازگشت به           
 شبخ مزبور به    گردد. پول تقسيم II بخشطورمختلف ميان اين دوگروه  نمود) اکنون به

II طور  گردد، بلکه در درون اين بخش به ها برنمی همان دست کند، ولی به برگشت می
  گذرد. گردد و از قسمتی از همين بخش به قسمت ديگر آن می می  متفاوت تقسيم

کاالهايش      وسيلة  توليدکه سرانجام به        عالوه بر جزئی از وسايل            IIيک قسمت از     
پ     ليرة   ۲۰۰پا شده است،      به  پا  استوار به      ول نقد بابت عوامل جديد سرماية             استرلينگ 

وکارش ــ خرج       آغازکسب     سان ــ عيناً مثل    که بدين    کرده است. پول وی           جنس مبدل   
 وسيلة که به کاالهائی صورت جزِء فرسايش ارزش ها، به ای ازسال شده است طی سلسله

  گردد. سوی او برمی درپِی به شوند، پِی استوار توليد می اين سرماية
برداشت      Iکاالئی از         استرلينگ هيچ     ليرة    ۲۰۰بابت     IIعکس، قسمت ديگر       به 

با آن عناصر      II  بخش گروه اول        پردازدکه       او را با پولی می         I  بخش نکرده است، ولی        
استوار    ارزش ـ سرماية       II  استوار خريداری نموده است. يک قسمت از بخش                    سرماية  

         ف دارد، ولی قسمت ديگر اين بخش                خود را دوباره در شکل طبيعی نوگشته درتصر
استوار خويش       سرماية  گردآورد تا بعدها   صورت پول که آن را به است آن هنوز مشغول

  را جنساً تجديد نمايد.
  

بقية         نيمک  که بايد ازآن حرکت            گذشته، آن منزلی        پس از مبادالت         عبارت از 
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 )١( . c  ۴۰۰ـ  IIو نزد    ،  m  ۴۰۰ـ  Iکه هردو طرف بايد مبادله نمايند: نزد                 کاالهائی است
 ۸۰۰که به    کاالها    کند تا مبادلة اين        ريز می    پيش   ۴۰۰مبلغ   پولی به    II  که  کنيم  فرض می 

وسيلةگروهی      ) درهرحالت ضرورتاً بايد به      ۲۰۰(= ۴۰۰از گردد. نيمی شود انجام بالغ می
گردآورده است          بابت فرسايش ـ ارزش         ۲۰۰مبلغ   گذاشته شودکه پول نقدی به         IIcاز 
  استوارش مبدل سازد. سرمايةصورت جنسی  بهبايد اکنون آن را از نو و 

که در    ارزش ــ   اضافه متغير و سرمايةـ  ارزشسرماية ثابت،  ـ ارزشعيناً همچنانکه 
ودر مقادير متناسبی ازکاالهای       اند  قابل تجزيه  Iمانند ازآنII  ـ سرماية  کاال آنها ارزشِ

II  ياI  توان    سرماية ثابت نيز می      آنچنان در درون خود ارزش ـ     هم پذير هستند، نمايش
است    فعالً مجبور     استوار درنيامده ولی  سرمايةجنسی  شکل راکه هنوز به ئی جزِء ارزشی

(بنابراين درمورد            IIکاالی     گردآيد، نمايان ساخت. مقدار معينی                شکل پول   تدريجاً به    
ز در اينجا حامل اين فرسايش ـ ارزش          ) هنو۲۰۰بحث ما نيمی از باقيماندة معامالت = 

،  IIداران       سرمايه   گردد. (گروه اول           نشين صورت پول تَه که بايد درنتيجة مبادله به است
سان با    کنند، ممکن است بدين       صورت جنسی احيا می       استوار را به  آنهاکه سرماية يعنی

يابد،    ن نمايش می    جزِء مربوط به فرسايش تودة کاال،که دراينجا هنوز فقط باقيماندة آ    
  هرحال هنوز برای آن       سامان رسانده باشند. به قسمتی از فرسايش ـ ارزش خود را نيز به

  ماند.)   پول باقی می واحد به ۲۰۰دهی  گروه سامان
منظورمعامالت باقيمانده          به  II  ازجانب    )،که۲۰۰ليرةاسترلينگ (= ۴۰۰اما نيمة دوم

کند. قسمتی   خريداری می Iسرماية ثابت را از دان است، اجزاِءگَر به دوران ريخته شده
وسيلة   و يا فقط به     II  وسيلة هردوگروه بخش         استرلينگ ممکن است به       ليرة  ۲۰۰از اين 

جنسی   صورت    به بازار ريخته شده باشدکه هنوز جزِء ارزشیِ استوار را                  آن گروهی به 

                                                
اهميتی است، زيرا سخن فقط          کنند. ولی معذلک اين چيز بی           گذشته تطبيق نمی  ت) ارقام با فرضيا۱(

 هاست و بس. (ف.ا.)  برسر نسبت
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  کند. تجديد نمی 
کاالهائی     ـ ۱ح ذيل برداشت شده است:          شر به  Iاسترلينگ از       ليرة    ۴۰۰بنابراين با      

کاالهائی     ـ ۲سرماية استوار هستند       عناصر    که فقط عبارت از        استرلينگ    ليرة  ۲۰۰مبلغ  به
را جبران      IIسرماية ثابت       تنها عناصر طبيعی جزِءگردان          که  استرلينگ    ليرة   ۲۰۰مبلغ   به 

قابل فروش     IIکه به  حدی آن کاالی ساليانة خود را، تاـ  محصولتمام  I کنند. اينک می
استرلينگ است اکنون در          ليرة   ۴۰۰که     آن     پنجم    بود، فروخته است. ولی ارزش يک                

ای   ارزش نقدگشته        صورت پول وجود دارد. اما اين پول عبارت از اضافه                             دست او به    
 ۴۰۰با اين  Iمثابه درآمد برای خريد وسايل مصرف خرج شود. بنابراين  که بايد به است

که با اين      کند. لذا درحالی     است خريداری می ۴۰۰را که =  IIکاالی  ـ   مجموع ارزش
  گردد. بازمی IIسوی  شود، پول دوباره به برداشته می IIکاالهای  عمل

  

خواهيم سه حالت را مورد بررسی قرار دهيم. در اين بررسی، آن                                  اکنون می    
" ۱  کنند "گروه      می  سرماية استوار را به جنس تجديد            را که     IIداران       بخش از سرمايه     

گردآوری       صورت پول     فرسايش سرماية استوار را به             وآنهائی را که ارزش ـ             ناميم   می 
، ۲و   ۱های    گروه    گانه عبارتند از: الف) برای            خوانيم. حاالت سه " می۲ کنند "گروه می

2است (بگوئيم مثالً       کاال باقی     صورت   به  IIی که هنوز در        ۴۰۰مقدار معينی از       
برای    1

خورد. ب)       ساختن سهمی از اجزاِءگَردان سرماية ثابت می                   کار جانشين     )، به   هرکدام    
تا بايد     ۴۰۰هنوز   ۲خود فارغ شده است ولذاگروه                  کاالی    از فروش تمام          ۱  گروه   

که حامل فرسايش ـ ارزش است،              ۲۰۰استثناِء    چيز را به     همه   ۲گروه      بفروشد. ج)      
  فروخته است. 

  آوريم: دست می قسيمات زيرين را بهآنگاه ت
تا ازآن      ۱۰۰هنوز در دست دارد،            II  که بخش c ۴۰۰ارزش ـ کاالی = الف) از 

است.   آن معرف فرسايش       تای۲۰۰اخير ۳۰۰است. از اين  ۲گروه   تا ازآن ۳۰۰و ۱ گروه
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ود ش فرستاده می     پس  I وسيلة بخش که اکنون به  استرلينگ پولی ليرة ۴۰۰حالت از دراين
پول نقد     آن به    تای   ۲۰۰که   کرده    تا کارسازی      ۳۰۰بدواً  ۱ گروه را بستاند، IIتاکاالهای 

دريافت داشته است   Iصورت جنسی از  سرماية استوار بهوسيلةآن عناصر  است وبه بوده
با                پول به    تای ديگر را به         ۱۰۰و  گردش    به  I  بخش منظور تسهيل مبادلة کاالئی خود 

4فقط  ۴۰۰از   ۲گروه     عکس  انداخته است. به       
همان منظور     آن را به       تای   ۱۰۰آن ولذا      1

  ريز نموده است. ، پيش I بخشسازی برای مبادلة کاال با  وسيله
  

  

  کند: قرار زير برگشت می به ۴۰۰ولی اين 
  

3ولذا فقط     ۱۰۰:   ۱ گروه  به
گروه    ولی   ريز شده است.      که از سوی آن پيش        پولی  1

3مزبور بابت
درتصرف دارد. بابت اين                ۲۰۰ارزش     ای به    ديگر، سرماية استوار نوگشته2

متعاقب     کاالئی    ولی  نقد پرداخته پول I،گروه مزبور به ۲۰۰ارزش استوار سرمايه با عنصر
شود  می فقط مانند خريدار وارد             I  بخش در برابر       ۱  گروه آن نداده است. در اين مورد

باشد، در     برگشت داشته     ۱ گروه تواند به مزبور نمی نه مانند فروشندة بعدی. بنابراين پول
 I  بخش عناصر سرماية استوار را از            ۱  گروه     گويا  صورت مثل اين خواهد بودکه غيراين

پولی       صورت هديه دريافت داشته است. درمورد يک                       به  آن   که ازجانب       سوم اخير 
بدواً مانند خريدار عناصرگردان سرماية ثابت خود وارد                          ۱  گروه     ريز شده است،     پيش

گروه بقية کااليش راکه ارزشی برابر با                    ازآن     I  بخش گرديده بود. با همان پول،    ميدان
) روان     II  از بخش    ۱  گروه مزبور (گروه            سوی  خرد. بنابراين پول از نو به               دارد می      ۱۰۰
گذاشته است اينک       ر قَدم به عرصه     مثابه خريدا      گردد، زيرا درست پس ازآنکه به                 می 
داشت،    نمی   مزبور برگشت      که پول    درصورتی گردد. می ميدان وارد مثابه فروشندةکاال به

، بدواً پولی       ۱۰۰مبلغ   کاالهائی به      ) بابت   ۱  (گروه     II  بخش بودکه     آن می    معنای   آنگاه به    
داده است       ۱۰۰ارزش      کاالهائی به      پرداخته و سپس باز هم عالوه برآن                ۱۰۰ميزان     به 

  کرده است. سان به بخش مزبور هديه ولذاکاالی خود را بدين
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به پول    ۳۰۰واحد به پول نقدگذاشته است،              ۱۰۰، که   ۲گروه      سوی  عکس به   به 
واحد به      ۱۰۰مثابه خريدار،         گروه مزبور به        که  از اين جهت      ۱۰۰قرار:     گردد بدين برمی

بدان    ۲۰۰ه فروشنده بازستانده است،           مثاب   دوران فروريخته و اين يکصد واحد را به                      
شود ولی   وارد صحنه می ۲۰۰مبلغ  مثابه فروشندة کاال به گروه ذکرشده فقط به که سبب
سان فرسايشِ     بازگردد. بدين      Iسوی  تواند دوباره به مثابه خريدار. بنابراين پول نمی نه به

خريد عناصر سرماية       ) برای    ۱  (گروه     II  بخش که ازجانب       وسيلة پولی    سرماية استوار به  
 گروه   عنوان پول    است. ولی پول مزبور نه به گرديده استوار به دوران ريخته شده، تصفيه

  رسد. می ۲گروه  دست است به I بخشکه متعلّق به  بلکه مانند پولی ۱
دويست     ۱  گروه    گرددکه     می   نَحوی تقسيم    به  IIcاين فرض، باقيماندة            ب) بنا به    

  کاال. ) به۴۰۰چهارصد ( ۲د دارد وگروه صورت پول نق ) به۲۰۰(
پول نقد عبارت از شکل          ۲۰۰کاالهای خود را فروخته است، ولی                 تمام   ۱  گروه   

نمايد. بنابراين        احيا جنس را به که بايدآن است آن ثابت شدة جزِء استوار سرماية دگرسان
کاالهائی      پولش  ازاِء   در شود و مثابه خريدار وارد صحنه می گروه مزبور دراينجا فقط به 

نمايد.    صورت عناصرطبيعی سرمايةاستوار دريافت می    همان مبلغ ارزشی به به I بخشاز 
هيچگونه    I  بخش ازجانب      IIو   I  بخش که برای مبادلةکاال ميان              (درصورتی      ۲گروه    

استرلينگ به دوران بريزد،               ليرة    ۲۰۰ريز نشده باشد) در حداکثر بايد فقط                 پولی پيش   
هم   I  فروشد و از بخش        می     Iقط نيمی از ارزش ـ کاالی خود را به                   ف  ۲زيرا گروه        
   خرد.   چيزی نمی
که وی    جهت  ليره ازآن       ۲۰۰گردد،      برمی   ۲گروه    استرلينگ از دوران به ليرة ۴۰۰

کاال،    ليره   ۲۰۰ريـزکرده و مانند فروشندة معـادل                   مثابه خريدار پيش         را به    آن پول     
فروشد بدون اينکه         می  Iبه   ۲۰۰ارزش      کاالئی به     که  ببديگر بدان س ۲۰۰ستاند؛   بازمی
  بازگيرد. Iکاال از  صورت آن را به معادل

  d (  c  ۲۰۰، (  ۲گروه    کاال دراختيار دارد و        به c ۲۰۰به پول نقد و  ۲۰۰  ۱ ج) گروه
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  کاال. صورت به
بر                       نبايد هيچ پيش     ۲گروه      با اين فرض       Iپرداختی به پول نقد بکند، زيرا در برا

گيرد، بلکه هنوز فقط در سمت فروشنده عمل                 مثابه خريدار قرار نمی            ر اصالً به  ديگ  
  کند. بنابراين بايد درانتظار بماند تا خريداری پيدا شود. می

برای مبادالت دوسويه             ۲۰۰کند،    ريز می    استرلينگ نقد پيش      ليرة    ۴۰۰   ۱  گروه   
استوار    عناصر سرماية    ۱  روه  گ ليرة نقد اخير   ۲۰۰. با اين  Iفقط برای خريد از  ۲۰۰و Iبا 

  نمايد. خريداری می
خرد.    کاال می    ليره   ۲۰۰ميزان     به  ۱  گروه   از   I  استرلينگ پول، بخش         ليرة    ۲۰۰با  

کرده بود      ريز   برای اين مبادلة کاال پيش             ۱  گروه    استرلينگ را که       ليرة   ۲۰۰سان  بدين  
دست   به  ۱  گروه   ا نيز  که آن ر       ــ ليرة ديگر ۲۰۰با I بخش گردد و آن برمی سوی دوباره به

کند.گروه مزبور نيز بدين             خريداری می   ۲کاال ازگروه  ليره ۲۰۰ميزان آورده است ــ به 
  آورد. دست می استوارش ذخيره نمايد به سرمايةوسيله پولی را که بايد بابت فرسايش 

)،  ۱  (گروه     II  بخش   جای   را به     نقد   ليره پول    ۲۰۰ شدکه می (ج) فرض درحالت اگر
وجه باز تغييری در         هيچ  ريز نموده است، به         پيش ی مبادلة کاالهای موجود             برا   I  بخش 

 IIواحدکاال از          ۲۰۰ميزان     بدواً به      Iکه   گرديد. درصورتی          اصل مطلب حاصل نمی    
که هنوزکاالهائی برای        است گروه فرض فقط اين کند ــ چون بنا به ) خريداری۲(گروه 

 بخش گردد، زيرا     برنمی I بخشديگر به  نگاسترلي ليرة ۲۰۰فروش باقی دارد ــ آنگاه 

II      صورت  شود. ولی دراين          مثابه خريدار وارد ميدان نمی                 ) ديگر دوباره به          ۲(گروه 
استرلينگ پول نقد برای خريد دراختيار دارد و نيز                         ليرة    ۲۰۰ميزان     به   II بخش ۱ گروه

موعاً برای مبادله       هنوز نزد او برای مبادله موجود است ولذا مج           ۲۰۰ميزان  کاالهائی به
) ۱  گروه   (   II  استرلينگ از بخش       ليرة   ۲۰۰سان  است. بدين  واحد دراختيارآن ۴۰۰ــ Iبا 

ميزان    پول مزبور را از نو برای خريدکاالهائی به                 I گردد. هرگاه بخش بازمی I به بخش
) ۱  گروه   (   II  اينکه بخش     محض  جريان اندازد، آنگاه به               ) به  ۱  گروه   (   II  از بخش    ۲۰۰
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بازگشت    I سوی بخش کند، باز اين پول به خريداری I را ازکاالی بخش ۴۰۰دوم  نيمة
مثابه خريدار عادی بابت              استرلينگ پول نقد به        ليرة   ۲۰۰ــ  II  بخش  ۱  گروه   نمايد.     می 

گردد،     گروه برنمی      آن   است. لذا اين پول ديگر به      جريان انداخته استوار به عناصرسرماية
) را نقد     ۲گروه    (   II  ازکاالهای باقيماندة بخش             c  ۲۰۰که  خورد     اين درد می        ولی به   

گردش    برای مبادلة کاال به           I  که بخش   استرلينگ پولی      ليرة   ۲۰۰که   سازد درحالی       می 
سوی  دوباره به      II بخش ۱ گروه وسيلة  ، بلکه به II بخش ۲ گروه است نه ازطريق انداخته
مبلغ   ،کاالهای معادلی به          ۴۰۰ن  ميزا   آن بخش به     گردد. در ازاِءکاالهای                 برمی   I  بخش 

که بخش مزبور برای مبادلةکاالهائی                  نقدی پول استرلينگ ليرة ۲۰۰ برگشته است. ۴۰۰
چيز     سان همه   برگشته است ــ و بدين        I  ريز نموده بود نيز به بخش            پيش  ۸۰۰ميزان     به 

  ترتيب يافته است.
  ٭

  
  که در مورد معاملة: مشکلی

  I   .v ۱۰۰۰  +m ۱۰۰۰   
II .           c ۱۰۰         ها  مشکل درمورد مبادلة باقيمانده ، وجود داشت تحويل به

  قرار: گرديد بدين
  I   .m ۴۰۰  

II ۱ . (گروه (پول نقد +   ۲۰۰c ۲۰۰  گروه) + ۲  کاال  (c  ۲۰۰        اينکه    کاال، يا برای
  تر سازيم چنين: مسئله را باز روشن

  I   .m ۲۰۰  +m ۲۰۰  

II )  .۱ (۲۰۰ ول نقد +  پc ۲۰۰ ) + ۲کاال (c ۲۰۰ کاال  
شود و   کاال مبادله می      Im  ۲۰۰کاال با     c  ۲۰۰) ،   ۱ (گروه II بخشاينکه در  نظر به

درگردش   IIو  Iميان بخش  ۴۰۰ميزان مبادلةکاالها به که بابت اين نقدی چون تمام پول 
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 I  ه بخش  ريز نموده است، خوا           پيش کندکه اين پول را           آنجائی برگشت می        است، به   
، درواقع        IIو   Iمثابه عنصر مبادله ميان         صورت اين پول به        ، در اين II باشد خواه بخش

به               ای   برای مسئله       ما را  ينجا توجه  يفا                که در ا نقشی ا خود معطوف داشته است هيچ 
 IIc  ۲۰۰(کاال) و       Im  ۲۰۰که در مبادلة ميان          کنيم  ديگرسخن اگر فرض       کند. يا به   نمی

کند نه مانند وسيلة        مثابه وسيلة پرداخت عمل می            )، پول به        II  بخش   ۱  گروه    (کاالی    
نمايد، آنگاه       آن عمل نمی     مثابه "وسيلة دوران" هم در محدودترين معنای          خريد ولذا به

) دارای مبلغ        ۱  (گروه     IIc  ۲۰۰و   I m  ۲۰۰کاالهای      که چون   گردد    اين نکته روشن می 
به              نظر  و  بر هستند  برا يل      ارزشی  ينکه وسا به      ا ش      توليدی  رز يل  با   ۲۰۰ا مصرفی    وسا

کند و هيچ     صورت ذهنی عمل می       شوند، پول دراينجا فقط به           مبادله می    ۲۰۰ارزش      به 
طور واقعی در دوران فروريخته                  ای برای تصفية محاسبه از اين يا آن سو نبايد به نقدينه

بنابر اين        و  Im  ۲۰۰شودکه ما کاالی         مسئله آنگاه صاف و پاکيزه نموده می                  شود. 
  حذف نمائيم.  IIو  I) را از هردو طرف ۱ (گروه IIc ۲۰۰کاالی  آن معادل

پاشونده    ) متقابالً پابه     IIو  Iمقدارکاالی برابرارزش( ازکنارگذاردن اين بنابراين پس
  يابد، يعنی در: که مسئله در بقية مبادله صاف و روشن انعکاس می است

  I   .m ۲۰۰ کاال 

II  . )۱ (c ۲۰۰  پول) +۲ (c ۲۰۰ کاال  
 سرماية  کنندة    پول اجزاِء ترکيب         ۲۰۰، با    II  بخش   ۱  گروه    که  اکنون روشن است  

صورت   ) به  ۱  (گروه     IIاستوار     سرماية راه  کند. ازاين را خريداری می Im ۲۰۰استوارش 
توليد و    کاالئی (وسايل       ، از شکل   ۲۰۰با ارزشی      Iارزش       اضافه  جنس تجديدگرديده و 

صورت پول درآمده است. با اين پول،                 استوار) بيرون آمده و به مايةدرواقع عناصر سر
I    ازII      بخش خرد و نتيجه برای          می  وسايل مصرف    )  ۲(گروه  II    ۱  گروه    که  اين است 

ثابت خود را جنساً تجديد نموده است و قسمت ديگر                     سرماية  يک قسمت استوار از        
صورت پول     به  ۲رگروه     شود) د    استوار می     سرماية    که جانشين فرسايش       آن (قسمتی    
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قسمت   که تجديد جنسی اين       يابد تاهنگامی  ساله ادامه می عمل همه گردد واين راکد می
  نيز الزم آيد.

ثابت   سرمايةکه آن جزِء استوار  است که دراين مورد شرط مقدم اين بديهی است
ساله   گرديده است ولذا بايد همه              پول مبدل      که مطابق تمام ارزش خود به                II  بخش 

)، برابر باشد با فرسايش ساالنة جزِء استوار                   ۱  صورت جنسی تجديد شود (گروه             به 
دهد، و     عمل ادامه می        کهنة خود به     ، که هنوز با شکل طبيعی        IIثابت    سرماية  ديگر   

شرکت دارد،       که در توليدشان       کاالهائی     گشتة ازآن به       کاهی منتقل    ارزش    فرسايش يا    
  گردد. بدواً بايد به پول جبران

مقياس ثابت نموده         صورت يک قانون برای بازتوليد به                  اه چنين تعادلی به       آنگ  
، بخش توليدکنندة       I  بخش آن چنين خواهد بودکه در       ديگرسخن معنای شود، يا به می

و از سوی ديگر        II  بخش ثابت    سرماية  وسايل توليد، تاآنجاکه از سوئی جزِءگردان                     
  تغيير باقی بماند. کار بی يد تناسب تقسيمشود، اجباراً با بخش تهيه می استوارآن سرماية

پيش ازآنکه ما اين مطلب را نزديکتر مورد بررسی قرار دهيم، بايد بدواً ببينيم                                    
بود. ماندة مزبور          خواهد قرار چه ) نباشد وضع از۲( II c) برابر با ماندة II c )۱اگر ماندة 

  کنيم. پِی بررسیدر ممکن است بزرگتر ياکوچکتر باشد. اين هردو حالت را پِی
  حالت يکم:  

  I   .m ۲۰۰  

II  . )۱ (c ۲۲۰ به) ) + (۲پول (c ۲۰۰ به) (کاال  
با    Iخرد و     را می     Im  ۲۰۰کاالهای       استرلينگ نقد     ليرة   ۲۰۰) با   IIc   )۱اينجا     در  

استوار را که بايد به پول جمع   سرماية) ، يعنی جزئی از IIc ۲۰۰ )۲کاالهای  همين پول
پول،    ) به  IIc  ۲۰   )۱سان جزِء مزبور نقد شده است. ولی               کند. بدين    میشود، خريداری 

  صورت جنس نيست. استوار به سرمايةپذير به  تبديل
جای   را به    Imماندة      نمودکه رفع سان را بدين عيب اين بتوان رسدکه می نظر به چنين
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يلة مبادالت    وس  به  ۱۷۸۰فقط   ۱۸۰۰جای  به I ۲۰۰۰که از  نَحوی باال برد، به ۲۲۰تا  ۲۰۰
  پيشين جذب شده باشد. پس در اين حالت چنين خواهيم داشت:

  I   .m ۲۲۰  

II  . )۱ (c ۲۲۰ به) ) + (۲پول (c ۲۰۰ به) (کاال  
IIc استرلينگ نقد  ليرة ۲۲۰) با ۱ (گروهIm ۲۲۰    خرد و     را میI        ۲۰۰پس ازآن با 

ليرةاسترلينگ      ۲۰ی اين بار    نمايد. ول    کاال خريداری می ) را بهIIc ۲۰۰ )۲ليرةاسترلينگ 
 آن    شدن  که امکان خرج      ارزش  ماند، يعنی بهری از اضافه جای می به Iپول نقد از سوی 

صورت پول نقد باقی بماند. بنابراين مشکل                  در وسايل مصرف وجود ندارد و بايد به                  
  گرديده است. منتقل Im) به ۱ گروه( IIcفقط تغييرمحلّ يافته يعنی از 

) است. لذا چنين        ۲گروه    (   IIc) کوچکتر از       ۱  گروه   (   IIcکه   مکني  اکنون فرض     
  خواهيم داشت:

  حالت دوم:
  I   .m ۲۰۰ کاال). (به 

II  . )۱ (c ۱۸۰ به) ) + (۲پول (c ۲۰۰ به) (کاال  
II زاِء۱ (گروهميزان     کاالهائی به      استرلينگ پول  ليرة ۱۸۰ ) در اIm  ۱۸۰      خريداری

 IIc  ۱۸۰)، ولذا برابر با           ۲(گروه      IIهمان ارزش از           به  کاالهائی     با اين پول      Iکند.    می 
) غيرقابل فروش       ۲  (گروه IIc ۲۰و ازسوی ديگر  Im ۲۰سو  خرد. از يک ) می۲(گروه 

  گردند. ناپذير می پول تبديل به ۴۰ارزش  مانند. کاالهائی به باقی می
اصلی ح   صورت هيچ    مسئله بدين      طرح    بگيريم، ولی۱۸۰= را Iبود باقيماندة  ممکن

ماند، ولی همچنان مانندگذشته             باقی نمی    Iداشت. درواقع هيچ چيز زائدی برای                     نمی 
ماندکه غيرقابل فروش ولذا غيرقابل تبديل به پول                        ) می  ۲(گروه      IIتا زيادی در          ۲۰
  بود. می

) پول   ۱(   IIc) فرض شده است در طرف          ۲(   II) بزرگتر از       II   )۱که   درحالت اول    
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) Im    =II c   )۱سرمايةاستوار نيست ويا اگر باقيماندة   به تبديل بلشودکه قا زائدی پيدا می
گرددکه قابل تبديل به            هويدا می     Imفرض شود، آنگاه همين زائدة پولی در طرف                     

  وسايل مصرف نيست.
کسری پول     )گرفته شده است، يک       ۲(   IIc) کوچکتر از      IIc   )۱که   درحالت دوم       

ميزان برابر از هردو طرف پيدا   االهائی بهک مانی ) و رودستIIc )۲و  I m ۲۰۰در طرف 
کسری پول و يک         فرض نمائيم، يک        ) ١( ) IIc   )۱را =     Imشود، يا اگر باقيماندة             می 

  آيد. ) پديد میIIc )۲زائدة کاالئی در طرف 
ها   ) فرض نمائيم ــ زيرا سفارش     IIc )۱را همواره برابر با  Imاست باقيماندة  ممکن

آينده بيشتر      استوار و خواه در سال           سرماية  سال بيشتر اجزاِء       بر توليد حاکمند و خواه ام
در امر بازتوليـد تغييری            ) ٢( توليد شده باشد     Iوسيلة   به  IIگَردان سرمايـة ثابت           عوامل   

مصرف خواهد       درصورتی قابل تبديل به وسايل  Imسان درحالت اول  دهد ــ بدين نمی
خريداری نمايد ولذا اين سهم اضافه                 Im  وسيلة  را به    IIارزش   قسمتی از اضافه Iبودکه 

گرد آيد. درحالت دوم تنها  صورت پول به )٣( IIوسيلة  آنکه خرج شود به جای ارزش به  
که ما سابقاً  است ای نمود، و اين همان فرضيه پول خرج می Iبودکه خود  حلّ اين می راه

  ايم.   مردود دانسته
کاالهای خارجی برای            اشد، آنگـاه ورود        ) ب  ۲(   II c) بزرگتر از       II c   )۱چنانچه   

) باشد،   ۲(   IIc)کوچکتر از     IIc )۱گردد. هرگاه  ضرور می Imدهی به پول اضافی  سامان
گردد تا جزِء       مصرف) الزم می    وسايل( IIعکس صدورکاالهای بخش صورت به درآن

ارجه   توليد سامان يابد. بنابراين در هردو صورت دادوستد با خ      با وسايل  IIcفرسايشی 
                                                

 ) قيد شده بودکه ازسوی انگلس اصالح شده است. ۲( IIcهای اول و دوم آلمانی  ) در چاپ۱(

". اين اشتباه چاپی  IIو Iگردان سرماية ثابت  های اول و دوم آلمانی قيد شده بود: "عوامل ) در چاپ۲(
 وسيلة انگلس اصالح شده است. به

 ترتيب فوق اصالح شده است. " آمده بود و به Iوسيلة  های اول و دوم: "به ) در چاپ۳(
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   ضرور است.
های   همة رشته   ری  و آيدکه بارآ الزم  ثابت  مقياس برای بررسی بازتوليد بر حتّا اگر

حالت     آنها ثابت فرض شود، باز دو   کاالیـ  های ارزشیِ محصول صنعت ولذا نيز نسبت
) است،   ۲(   IIcکوچکتر از      ) بزرگتر و در ديگری         IIc )۱الذکر، که در يکی ازآنها  فوق

توانند وارد باشند،         گسترده، که درآنجا دو حالت مزبور مسلّماً می د بر مقياسبرای تولي
  همواره جالب خواهد بود.

  
  ـ نتايج  ۳

کلّیِ ذيل را متذکّر شد: با            توان مطالب      استوار می     سازی سرماية     درمورد جانشين       
اينکه   ويژه با فرض        تنها مقياس توليد، بلکه به         کلّية شرايط، ولذا نه         ماندن    فرض يکسان    

استوار    سرماية  ده باشد ــ هرگاه قسمت بزرگتری از عناصر   کار نيز يکسان مان بارآوریِ
IIc گذشته با مرگ روبرو شود ولذا ضرورت تجديد بخش بزرگتری را      ، بيش از سال

استوار ميرنده،        سرماية    که جزئی از      است   م   آورد، آنگاه الز            صورت جنسی پيش     نيز به  
همان   گرديد، به       صورت پول جبران می          يد اَجل خود موقّتاً به        بايستی تا سررس     که می  
وارد عمل  IIکه در  ای کاهش يابد، زيرا بنا بر فرض، مجموع جزِء استوار سرمايه نسبت

خودیِ خود نتايج زيرين را      ماند. اين امر به آن) يکسان باقی می است (ونيز مبلغ ارزشیِ
 سرماية  مرکّب از عناصر       Iسرماية     ـ  کاال  تری از   همراه دارد. اوالً: هرگاه قسمت بزرگ به

بر   را در IIcکوچکتر ازآن، عناصرگردان  نسبت همان باشد، آنگاه قسمتی به II cاستوار 
که   ماند. درصورتی        تغيير باقی می     بی  IIcدر برابر      I  بخش کلّ   خواهد داشت، زيرا توليد           

بِالعکس. ولی ازسوی ديگر      يابد و  کلّ نمو نمايد قسمت ديگرکاهش می قسمتی از اين
ماند. اما با وجودکاهش مواد خام،                     نيز ازلحاظ مقدار يکسان می              II  بخش توليدکلّ    

) چگونه چنين چيزی        IIها، مواد کمکی (يعنی عناصرگَردان سرماية ثابت                    ساخته  نيمه 
استقرار     تحت شکل پولی     که  IIcپذيراست؟ ثانياً: حصّة بزرگتری ازسرماية ثابت  امکان
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گردد.      صورت جنسی دگرسان       يابد تا از شکل پولی به         جريان می Iسوی  افته است، بهي
گردش   منظور مبادلة سادة کاالئی در              به  IIو   Iازآنچه ميان        بنابراين مقدار پولی بيش            

يابد. اين پول اضافی واسطة مبادلة دوسوية کاال نيست، بلکه                          جريان می     Iسوی   بود به   
حال آن حجم       شود. ولی درعين          سويه وارد می        نَحوِ يک   به  مثابه وسيلة خريد      فقط به  

کاهش پيدا     همان نسبت    است نيز به    جانشين فرسايش      که حامل ارزش          IIcازکاالی       
  ، مبادله I، بلکه در ازاء پول  Iکه بايد نه در برابرکاالی  IIکند ولذا از مقدارکاالی  می

بي        چنين   شود. در     نيزکاسته می     گردد    ،  I  بخش سوی   به  II  بخش شتری از    صورتی پول 
بايست در     می  که  IIکاالهائی از        گردد و درعوض         مثابه وسيلة خريد ساده، روان می           به

کمتر وجود خواهنـد داشت. بنابراين                  مثابه خريدار ساده عمـل نمايند            به  I بخشبرابـر 
تواند  نمی I m ری ازمبادله شده است ــ حصّة بزرگت IIقبالً باکاالهای  Ivاينکه  ــ نظر به

  شود. پول راکد می  صورت گردد، بلکه به مبدل IIکاالهای  به
شدة  که طی يک سال، بازتوليد سرماية استوار اسقاط حالت عکس، يعنی موردی

گفته شد نيازی به       آن بزرگتر است، بنابرآنچه    کمتر و درعوض جزِء فرسايشیِ II بخش
  تعميق بيشتر ندارد.
روز بحران ــ بحران توليد ــ خواهد بود، باآنکه بازتوليد درمقياس                           نتيجه آنگاه ب

  گيرد. ثابتی انجام می
ماندن شرايط،        کلمه: چنانچه درمورد بازتوليد ساده و يکسان                       خالصه در يک    
کار ــ نسبت ثابتی       ماندن نيروی بارآور، يعنی مقدارکلّ و شدت         ولذا ازجمله با يکسان

که در قالب       استواری     سرماية  نده (که بايد تجديد شود) و             استوار درگذر        سرماية  ميان   
محصول   دهد (يعنی برای جبران فرسايش خود به                  مادیِ قديم خود به عمل ادامه می               

آنکه    افزايد) فرض نشود ــ آنگاه دو حالت ممکن است روی دهد: يکی                              ارزش می     
که   استواری      رحجم عناص   ماند ولی     که بايد تجديد شود يکسان می    حجم عناصرگَردانی

بايستی نمو کند يا درغير           Iيابد. پس در اين مورد توليدکلّ                 بايد نوگردد افزايش می            
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  نظر از مناسبات پولی،کسری بازتوليد بروز خواهد نمود. اين صورت، صرف
جنسی    صورت   که بايستی به     IIاستوار سرمايةکه مقدار نسبی  است ديگر اين حالت

که   IIاستوار     سرماية  همين نسبت نيز قسمتی از      ذا بهکند ول تجديدگرددکاهش پيدا می
  گردان     حجم قسمت  سان بدين يابد، و گردد افزايش پول جبران صورت هنوز بايد فقط به

عکس   که به   تغيير بماند درحالی         بازتوليد شود بی         Iوسيلة   که بايد به     IIسرماية ثابت     
کاهش    Iلتی يا کلّ توليد      قسمت استوار بازتوليدشوندة آن کاهش يابد. در چنين حا                       

آيد    جود می   و  ای به   اضافه شد)  می پيدا پيش،کسری طورکه درحالت پذيرد ويا (همان می
  که امکان نقدشدن را فاقد است.

تواند با ايجاد افزايش در بارآوری، درگسترش                می کار البته در حالت اول، همان
کسریِ حالت اول را           ان س کار محصول بيشتری تسليم نمايد و بدين               يا شدت آهنگ    

کار و سرمايه از يک رشتة            جاگشتن   تواند بدون جابه          ولی چنين تغييری نمی       بپوشاند.   
ها موقّتاً     جاشدن   جابه    پذيرگردد، و هرکدام ازاين                 انجام    I  بخش های ديگر رشته توليد به

کند)،    کار فزونی پيدا می       وشدت آهنگ که بسط ميزانی انگيزد. ثانياً (به اختالالتی برمی
مبادله نمايد ولذا        II  بخش کمتری با    ارزش است ارزش بيشتری را دربرابر ناچار I بخش

  دهد. روی می Iکاهی در محصوالت  يک ارزش
کارگران      برای دهد،که توليد خودراکاهش يا ناچاراست Iعکس درحالت دوم،  به

  يد خواهد داشت    معنای بحران است، و يا اضافه تول داران وارد درآن بخش به و سرمايه
خود ضرری ندارند، بلکه             خودیِ    تنها به   ها نه   آور است. اين قبيل فزونی             که باز بحران      

  آورند.   داری زيان روند، اما در توليد سرمايه شمار می عکس بازيافتی به به
تواند راه عالجی باشد: درحالت اول برای            در هردو حالت بازرگانیِ خارجی می

مصرف، و درحالت دوم  وسايلصورت پول راکدگرديده است با  هکه ب Iکاالی  تبديل
که صرفاً    کاالهای اضافی ــ ولی بازرگانیِ خارجی، درصورتی                        منظور جايابی برای         به 

آنها) نباشد، فقط         سازیِ سادة برخی از عناصر (و نيز بنا بر ارزش                      عبارت از جانشين        
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تری   آنها ميدان عمل وسيع         ای   سازد و بر     تری منتقل می     گسترده    محيط  تضادها را به        
   آورد. وجود می به

اين خالصه     داریِ بازتوليد از ميان برداشته شود، مطلب به                     که شکل سرمايه   آنگاه
صورت جنسی     استوارکه بايد به         سرماية  گرددکه جزِء ميرنده و بنابراين جزئی از                      می 

کار   ل مصرف به   وساي  که درتوليد       استواری است     سرمايةجانشين يابد (دراينجا مقصود 
های مختلف متوالی متغير است. هرگاه در يک                   که طی سال    )، مقداری است        رود    می 

افتد،    طورکه درمورد انسان اتفاق می                 سال جزِء مزبور بسيار بزرگ باشد (يعنی، همان                  
همان نسبت     آينده به     صورت مسلّماً سال     ومير قرارگيرد)،  درآن          باالتر از ميانگين مرگ

که برای توليد ساليانة           ها و مواد کمکی        ساخته  جم مواد خام، نيمه        کوچکتر است. ح      
کاهش    نمودن شرايط ديگر ــ بدين سبب          وسايل مصرف الزم است ــ با يکسان فرض      

يک مورد افزايش و           توليد در     که توليدکلّ وسايل        است  کند. بنابراين واجب           پيدا نمی   
راه اضافه توليد نسبی مستمر ميسر            در مورد ديگرکاهش يابد. عالج اين پديده تنها از               

استوار الزم است تا بيش ازآنچه مستقيماً مورد                   سرماية    سو مقدار معينی     است. از يک     
ای از مواد خام وغيره ، اضافه بر                   ويژه ذخيره       نياز است توليدگردد، ازسوی ديگر، به                 

زيست     وسايل  ساليانه الزم خواهد بود (اين حکم بِاألخصّ در مورد                          احتياجات مبرم      
که جامعه بر وسايل مادی              است   آن   معنای    صادق است). يک چنين اضافه توليد به              

   عامل   توليد يک     اضافه   داری      سرمايه  در درون جامعة           بازتوليد خود مسلّط است. ولی            
  (درهمی) است.  آنارشی

گير ماندن مقياس بازتوليد ــ خود چشم           استوار ــ درمورد يکسان اين مثال سرماية
استوار و سرمايةگَردان يکی از داليل عزيزکردة                        سرماية  است. عدم تعادل در توليد             

تواند و بايد با         هاست. ولی اينکه چنين عدم تعادلی می               اقتصاديون برای توضيح بحران  
استوار رخ دهد، اينکه چنين عدم تعادلی در                     سرماية  وجود نگاهداشتن سادة مقدار             

اجتماعی وارد درعمل،            آل، در بازتوليد سادة سرماية                 فرضية يک توليد عادی ايده           
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  است. ای وقوع پيوندد، برای اقتصاديون چيز تازه تواند و بايد به می

  
XII  .  بازتوليد مصالح پولی  

  
برون از توجه ما قرار داشته عبارت از بازتوليد ساالنة طال  کامالً  که تاکنون مطلبی

 اَفزار، تذهيب وغيره تجملمثابه موادخام برای  ط بهونقره است. اين دو فلز تاآنجاکه فق
که آنها را از محصوالت ديگر ممتاز ساخته شايستة بحث  ای روند، جنبة ويژه کار می به

مثابه مصالح پولی ولذا مانند             آنها نقش بااهميتی به        عکس  در اين مقال نمايد، ندارند. به   
مثابه مصالح      را به     طال   مطلب فقط    ساختن  ساده  بتمناس دراينجا به کنند. می ايفا بِالقوه پول

  پذيريم. پول می
اند، مجموع توليد ساالنة طال به              که اکنون ديگرکهنه شده          هائی   موجب پيکره     به 

عکس بنابه     ميليون مارک بالغ شده است. به  ۱۲۵۰يا  ۱۱۰۰ليره =  ۹۰۰۰۰۰تا  ۸۰۰۰۰۰
کيلوگرم   ۱۷۰۶۷۵عبارت از     فقط ۱۸۷۵ـ ۱۸۷۱های متوسط توليد سال ١بر زوتتخمين 

، اياالت     ۱۶۷ميليون مارک بوده است. ازاين مقدار استراليا تقريباً        ۴۷۶ارزش تقريبی به
کشورهای مختلف،که         اند. بقيه ميان      ميليون مارک تحويل داده ۹۳، روسيه ۱۶۶متحده 

 شود. طی همين مدت      افتد، تقسيم می      ميليون مارک می       ۱۰کمتر از     هرکدام مبلغی      به  
ونيم مارک      ميليون   ۳۵۴ارزش  م بهگرکيلو  ميليون ۲کمتر از  توليد ساالنة نقره مختصری

ميليون را اياالت         ۱۰۲ميليون آن را مکزيک،            ۱۰۸رقَم سرراست،        که به   بوده است    
  اند. ميليون را آلمان وغيره تحويل داده ۲۶ميليون را آمريکای جنوبی،  ۶۷متحده، 

تنها توليدکنندة طال         داری تفوق دارد           توليد سرمايه     که درآنجا   کشورهائی از ميان

                                                
 )۱ـAd. Soetbeer,″Edelmetall-Produktion″, Gotha 1879. (S.112)   )۱ـ ۱

  وآمارگر آلمانی. ) ـ اقتصاددان۱۸۹۲ـ۱۸۱۴( Georg, Adolf Soetbeer )۱ـ۱(
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داریِ اروپائی تقريباً تمام طال و قسمت                   و نقره اياالت متحده است؛ کشورهای سرمايه  
مراتب بزرگتری ازنقرة خودرا از استراليا، اياالت متحده، مکزيک،آمريکای جنوبی        به

  نمايند. و روسيه دريافت می
داری برآن        توليد سرمايه   که کنيم کشوری فرض می رونرا در د ما معادن طال ولی

قرار    اش دراينجا مورد تحليل ماست. دليل چنين فرضی به است و بازتوليد ساليانه حاکم
   ذيل است:

تواند وجود داشته           داری بدون بازرگانیِ خارجی نمی                   طورکلّی توليد سرمايه         به 
صورت   کنيم، درآن      ای فرض مقياس دادهباشد. ولی اگر بازتوليد عادیِ ساليانه را بنا بر 

را جانشين اَقالم محلّی          خارجی فقط اَقالمی    که بازرگانیِ فرض نيز درآن مستتراست اين
آنکه در روابط          مصرفی يا صورت طبيعیِ ديگری هستند، بدون  کندکه دارای شکل می

وسايل     آن دو بخش      که طبق   ئی  ارزشی تأثيری اعمال نمايند، ولذا نه در روابط ارزشی           
کنند تأثيری دارد و نه             توليد و وسايل مصرف متقابالً محصوالت خود را مبادله می                       

ارزش را که ارزش محصول هرکدام                    اضافه  سرماية ثابت، سرماية متغير و          روابط ميان     
ساختن بازرگانیِ        سازد. بنابراين داخل            شود، متأثر می      آنها تجزيه می      به  ها  از اين بخش     

  تواند موجب ابهام         رزش محصوالت بازتوليدشدة ساليانه، فقط می        خارجی در تحليل ا
آن،     آنکه هيچ چيز جديدی را، چه ازلحاظ خود مسئله و چه ازجهت حلّ   گردد بدون

کامالً ازآن چشم پوشيده شود ولذا دراينجا طال نيز                       که  دست دهد. پس الزم است           به 
که در اثر       کاالئی    نه مانند عنصری     گردد،      مثابه عنصر مستقيم بازتوليد ساليانه ملحوظ              به 

  مبادله وارد شده است.
وسايل   که توليد     يعنی بخشی   I  بخش طورکلّی، به  توليد طال، مانند توليد فلزات به

باشد   ۳۰که زر ـ محصول ساليانه =          کنيم  گيرد، تعلّق دارد. فرض می      توليد را در بر می 
که در    ن رقم در برابر ارقامی            (فرض اين رقم از جهت سهولت است واالّ درواقع اي                         

تجزيه     سان قابل    است). اين ارزش بدين            ايم خيلی باالترگرفته شده نمودار خود پذيرفته
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مبادله شود، و اين مطلبی است           Icبايد با عناصر ديگر  c ۲۰  +v ۵  +m ۵  .c ۲۰است: 
يعنی وسايل  ، IIc) بايد با عناصری از v ۵  +m ۵ )Iکه بعداً بررسی خواهيم نمود. ولی  

  مصرف مبادله شوند.
کار   بايد متذکّر بودکه هر بنگاه توليدکنندة طال بدواً با خريد نيروی                           v  ۵دربارة      
کرده است، بلکه با سهمی از پول               که خود توليد       کند، اما نه با طالئی          آغازکار می       

د و کنن  خريداری می   IIوسايل مصرف از  v ۵ميزان اين  شدة کشور. کارگران به ذخيره
II  نيز باهمين پول ازI خرد. مثالً اگر توليد می وسايلII  ازI کاالئی وغيره   مثابه مصالح به

است)، آنگاه      آن کنندة سرماية ثابت خريداری نمايد (که جزِء ترکيب ۲ميزان  طالئی به
v  ۲ سوی توليدکنندة طالی         بهI   ران      که سابقاً به    گردد، پولی       صورت پول بازمی        ، بهود

که طالی خود      Iخريداری نکند، آنگاه         Iديگرکاالئی از  IIداشته است. چنانچه  تعلّق
تواند هرکاالئی         کند، زيرا طال می        خريد می    IIريزد، از        صورت پول به دوران می      را به

عنوان خريدار        مثابه فروشنده، بلکه به    به نه Iدراينجا  که است دراين تفاوت فقط را بخرد.
فروش    خودرا به      توانندکاالی      می همواره Iکنندگان طالی بخش جشود. استخرا وارد می

  پذير است. که بالواسطه مبادله رسانند زيرا کاالی آنها همواره در شکلی است
نظر   کارگران خود پرداخته باشد. اينان ــ صرف   به v ۵که يک ريسنده  کنيم فرض

ميزان    دهند.کارگران به       وی تحويل می به ۵ = ای شده ارزش ــ محصوالت رشته  از اضافه
صورت   به v ۵سان  خرد و بدين می ۵ميزان  نخی به Iنيز از  IIcکنند و  خريد می IIcاز  ۵

(آنچنانکه ما توليدکنندة          Igعکس   به ما مفروض گردد. درحالت بازمی نخ ريسندة به پول
کند   ز می ري   پيش   پولی   صورت   به   خود    کارگران به v ۵ )١(کنيم) می ياد عالمت اين طالرا با

که قبالً خود به دوران تعلّق داشته است. کارگران مزبور اين پول را در ازاِء وسايل                                          
کامالً    Igگردد. اما        برمی   Igبه   IIتا ازسوی      ۵تا از     ۲کنند. ولی فقط       زيست خرج می     

                                                
)۱(g  کلمة آلمانی  مأخوذ از نخستينGold معنای طالست. به 
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واحد به      ۵زيرا کارگرانش         تواند روند بازتوليد را از نو آغاز نمايد.                     ريس می مانند نخ
تای آن به طال        ۳تا به فروش رفته است و           ۲اندکه ازآن ميان            به وی تحويل داده         طال 

يا اسکناس مبدل      ١که آن را به سکّة مضروب           در اختيار اوست ولذا فقط الزم است                 
شکل پول   سرماية متغيرش را از نو به          تمام    IIسازد و ازآن راه مستقيماً بدون پادرميانی   

  آورد. دست به
که بِالفعل يا بِالقوه به           نخستين روند بازتوليد ساالنه، در تودة پولی                    ولی طی اين      

 v  ۲طال،    جنس   مثابه   به  IIc  که  ايم کرده است. ما فرض داده روی دارد، تغييری تعلّق دوران
 )Ig      وسيلة   تای ديگر به      ۳کرده است و باز          ) خريداریIg       در داخلII   شکل پولی    ، به

که از راه توليد جديد طال تأمين       ۳ست. پس اين مقدار پول سرماية متغير، خرج شده ا
 IIفرض،     کند. بنا به  بازگشت نمی Iسوی  ماند و از نو به باقی می IIشده است در درون 

تا در دست بخش       ۳های خويش را ازلحاظ خود طال رفع نموده است. اين                         نيازمندی  
تواند هيچ عنصری از          ين سه نمی  اينکه ا    ماند. نظر به      مزبور مانند اندوختة زر باقی می                

پيش از اين معامله، پول ـ سرماية                IIسرماية ثابت بخش را تشکيل دهد، وازآنجاکه                    
ی اضافی،  g ۳که اين  جهت است ونيز بدان کار در دست داشته  خريد نيروی برای کافی

، که با جزئی        IIcاستثنای عنصر فرسايش، انجام هيچ وظيفة ديگری را در درون                             به 
) کوچکتر    ۲(   IIcاز    ) IIc   )۱که   عهده ندارد (فقط درصورتی        زآن مبادله شده است، بها

در حد خود برای          g  ۳شدکه اين     که تصادفی است، آنگاه ممکن می              بود، امری        می 
استثنای   اينکه، باز به        کار رود)، و ازسوی ديگر نظر به                  تأمين محلّ عنصر فرسايشی به        

 v + m (   Iتوليد (    وسايل    مقابل    بايد در      IIcاالی   عنصر فرسايش، مجموع محصول ـ ک      
 اينکه    گردد (اعم از         منتقل  IImبه   IIcکه تمام اين پول بايد از         تاس گردد ــ مسلّم مبادله

                                                
ضرابخانة  مستقيماً به کنندگان وسيلة استخراج ... به(Gold Bullion)طال  ای شمش مالحظه ـ "مقدارقابل۱

  شود." سانفرانسيسکو آورده می
″Reports of H. M. Secretaries of Embassy and Legation″, 1879, Part III, P. 337. 
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IIm     ل  صورت وسايل الزم زندگی يا به               مزبور بهافزار باشد)، و درمقابل،                شکل تجم
   که قسمتی از اضافه      ابد. نتيجه آن استانتقال ي IIcبه  IImآن از  کاالی منطبق باـ  ارزش

  شود. گنج اندوخته می صورت ارزش به
نسبت    همين  چنانچه در دومين سال بازتوليـد، طـالی توليدشده در سال باز به                             

گردد    برمی   Igسوی   آن به     مثابه مادة خام مورد استفاده قرارگيرد، آنگاه از نو دو تای  به
گنج استقرار     مثابه   به  IIکند يعنی دوباره در داخل               می و سه تای آن جانشين عينی پيدا            

   يابند وغيره. می
مانند هر     Igدار     طورکلّی وضع از اين قرار است: سرمايه                 درمورد سرماية متغير به         

نه او، بلکه       vريز نمايد. بابت اين     دار ديگر بايد اين پول را برای خريدکار پيش سرمايه
که    آيد   ند. بنابراين هرگـز چنين موردی پيش نمی                خريد نماي     IIکارگرانش بايد از           

اينکه     بدون     خود و    خودبه    را   شود ولذا طال مثابه خريدار وارد صحنه دار مزبور به سرمايه
از او مصالح خريداری             IIباشد، منتقل نمايد. ولی تاآنجاکه                II  ابتکار ازسوی بخش        

)،  Ig(   vقسمتی از    )١(نمايد، II cسرماية ثابت  را جانشين است مادة طال مجبور کند و می
-سوی وی باز      به  IIديديم، از        I  بخش   داران      سرمايه    که درمورد ديگر          همان نَحوی     به 

جانشين سرماية متغير خود        Igآنگاه      نشود،    پيدا موردی که چنين درصورتی گردد. و می
دة ريزش   که پول پيش     ميزانی   کند. ولی به را مستقيماً از محصول طالی خويش تأمين می

ازجانب       که  پولی   دوران موجود (يعنی از گردد، قسمتی بازنمی او به II ازسوی v بابت وی
I سوی  بهII  آمده ولی دوباره بهI ل می برنگشته است) بهجهت   همين  شود و به   گنج مبد

اينکه مستمراً     وسايل مصرف خرج نشده است. نظر به               در ازاءِ       IIارزش    اضافهجزئی از 
شوند،   نوگشوده می       های قديم از  يا کان گيرد و طال مورد استفاده قرار میمعادن جديد 

                                                
تواند     می  کند  افزار توليد می   که تجمل II بخش) خواننده توجه داردکه مادة طال فقط در قسمتی از ۱(

 کار رود.  مثابه سرماية ثابت به به
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سرماية متغير خرج نمايد همواره جزئی از                 بايد بابت      Igکه   مقدار مشخّصی از پولی         
وسيلة   به  Igدهدکه پيش از توليد تازة طال موجود است و                      حجم پولی را تشکيل می        

برنگشته است  Igبه  IIحد که اين پول از  ريزد. تا آن فرومی II کارگران خود به بخش
  دهد. را تشکيل می II اندوزیِ بخش عنصری ازگنج

تواند     همواره می      Igکه در اين مورد           ) مطلب از اين قرار است           m   )Igاما دربارة        
ريزد و     صورت طال در دوران می             خود را به      mمثابه خريدار وارد ميدان شود. وی                     به 

صورت عين مورد        کشد. در اينجا طال قسماً به            بيرون می     IIcازآنجا وسايل مصرف          
بارآور     ) سرماية    cگيرد و بنابراين همچون عنصر حقيقی قسمت ثابت ( استفاده قرار می

II مثابه جزئی از        افتد، و چنانچه وضع بدين منوال نباشد، آنگاه باز به  کار می بهIIm   که
که بايد    Icنظر از  گردد. صرف میدر شکل پول باقی مانده است، عنصری ازگنج نهی 

شودکه حتّا درمورد بازتوليد ساده، هرچند هم    ، ديده می)١(گيرد مورد بررسی قراربعداً 
معذلک     باشد،    خارج     ازآن    گسترده، مقياس به بازتوليد يعنی کلمه، خاصّ معنای به انباشت

ساله از نو      هسازی ضرورتاً در آن وارد است. و چون اين امر هم                         افکند پول باگنج     پس
داری مبدأ حرکت       سرمايهراکه درمطالعة توليد  ای توان فرضيه آن می شود، با تکرار می

که درآغاز بازتوليد، مقاديری                 است  آيد توضيح داد.آن فرضيه از اين قرار                  شمار می به
 وجود    IIو   I  بخش دار     سرمايه  وسايل نقدی متناسب با مبادلة کاالها در دست طبقة                   

که درنتيجة سايش        پيوندد    وقوع می     نين انباشت حتّا پس ازکسر طالئی به           چ  دارد. اين       
  رود. پول درگردش ازبين می

  

داری بيشتر باشد حجم پولی           سرمايه  که هرقدر عمرتوليد  خود مفهوم است خودبه
اين تودة      که طالی تازه توليدشده هرسال به              که از هرسوگردآمده بزرگتر ولذا نسبتی                 

                                                
شود.  نوشته ديده نمی ، در دست I ) تحقيق دربارة مبادلة طالی نوتوليد در درون سرماية ثابت بخش۱(

 (ف. انگلس)
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کميت مطلق خود مقدار معتبری          متر است، هرچند اين افزوده بنا به              افزايدک      انباشته می   
است   شده   گرفته   ) ١( توک  که به  طورکلّی بد نيست يک بار ديگر به ايرادی تواند بود. به

اضافه     دار ازمحصول ساالنه          که هرسرمايه     است  است: چگونه ممکن برگرديم، وآن اين
پول برداشت        ريزد ازآن        به دوران فرومی    ازآنچه  کشد، يعنی بيش ارزشی به پول بيرون  

مثابه سرچشمة پولی شمرد       دار را به       سرمايه  که سرانجام بايد خود طبقة           نمايد، درحالی       
  شود؟ که در دوران ريخته می

گفته است (فصل      ای از مطالب پيش        در اين باره ما به تذکّرات زيرين که فشرده                
  کنيم: هفدهم) اکتفا می

دراين مورد، مبنی بر اينکه بايد برای مبادلة عناصر مختلفة                           ـ يگانه شرط الزم      ۱
که   اين جهت    وجه به    هيچ  اندازة کافی پول موجود باشد ــ به                مجموع بازتوليد ساالنه به         

گردد. اگر فرض         دهد مخدوش نمی       را تشکيل می     کاال  ـ   ارزش، جزئی از ارزش       اضافه
-کار آنها تنها عبارت از اضافه   افهشودکه تمام توليد ازآن خودکارگران است ولذا اض

داران، باز حجم ارزش ـ                دهند نه برای سرمايه         که برای خودشان انجام می       کاری است
ماندن شرايط ديگر،         کننده همان خواهد بود، و درصورت يکسان باقی                     گردش    کاالی   

 مقدار پول است. بنابراين در هردو مورد فقط اين                           دوران آن مستقيماً مستلزم همان               
آيد؟ و اين        آيد: پول الزم برای تبديل تمام اين ارزش ـ کاال ازکجا می       سؤال پيش می

وجه مطرح     هيچ  آيد؟ به     ارزش ازکجا می          اضافه  : پول الزم جهت نقدکردن             که  پرسش 
  شود. نمی

کاال البته مرکّب از         که هر تک کنيم اين مطلب برگشته تأکيد می يک بار ديگر به
m + v + c ران یبرا ولذا استونی   مبلغ   ازسوئی  کاالها، مجموع دسرماية     گردش    برای     معي
v  +c     داران،       سرمايه  گردش درآمد         الزم است، و ازسوی ديگر مبلغ پول ديگری برای

                                                
)۱( Took 
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که بابت     پولی   دار    سرمايه    که برای هر تک       ارزش، ضرورت دارد. همانگونه  اضافه يعنی
-شود، عيناً همان   ثابه درآمد خرج میم که به شود غير از پولی است ريز می سرمايه پيش

آيد؟ خيلی ساده،        ازکجا می      اخير پول است. اين دار سرمايهطور هم برای مجموع طبقة 
طورکلّی     دار است، ولذا به           که در دست طبقة سرمايه        ازآنجاکه قسمتی از حجم پولی            

که در درون جامعه وجود دارد، صرف دوران درآمد                                بخشی از مجموع حجم پولی        
کند   ای برپا می      که بنگاه تازه       داری     شود. فوقاً ديديم چگونه هر سرمايه  داران می مايهسر

که   صورت پولی     نمايد، به     وسايل مصرف خرج می       گذران خود بابت        پولی را که برای
افتد    راه می     وکارش به     کسب اينکه محض رود به کارمی ارزشش به  برای نقدساختن اضافه

که تمام اين دشواری از دو منشأ                 طورکلّی بايدگفت       ی به آورد. ول        دست می   دوباره به      
  گيرد: سرچشمه می

دهيم    مورد بررسی قرار می          را     سرمايه  اوالً: از اينجاکه ما فقط دوران و واگرد                         
آوريم نه مانند          يافته در نظر می        مثابه سرماية شخصيت      دار را نيز فقط به          سرمايه  ولذا    

گذردکه      سان در برابرِ ديد ما چنين می            ان. بدين    گذر کننده و خوش دار مصرف سرمايه
ريزد، ولی        ارزش به دوران فرو می                 اضافه  ة خود   ـ سرماي    کاال   وی همواره در ترکيب           

که او    بينيم  کنيم، هرگز نمی       شکل درآمد در دست او مشاهده نمی                هرگز پولی را به        
  ارزشش پول به دوران بريزد.  کردن اضافه برای خرج
 ريزد،    دوران می      صورت درآمد در پول به معينی مبلغ دار سرمايهکه طبقة  گاهآن ثانياً:

کلّ ساالنه     قسمت ازمحصول   گويا طبقة مزبور معادلی دربرابر اين کندکه چنين نمود می
-دهد. ولی اضافه        ارزشی را از دست می           اضافه  پردازد ولذا مبلـغ مزبور ديگر جنبة                 می

 دارد.     برنمی   دارخرجی     سرمايه طبقة برای گردد، می مايانن درآن ارزش  اضافه محصول،که 
مند   ای مالک است و ازآن مجاناً بهره                محصول را ازلحاظ طبقه           طبقة مزبور اين اضافه        

وسيلة گردش     که به   تواند درآن تغييری ايجاد نمايد. تغييری            شود وگردش پول نمی می
محصول   اضافه  آنکه    جای   به  دار،     سرمايه  که هر    شود تنها در اين است         پول حاصل می    
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است،کاالهای   طورکلّی غيرممکن که به صورت جنسی مصرف نمايد، چيزی خود را به
که به تملّک خود درآورده است، از ذخيرة کلّ                        ارزش      گوناگونی را، تا ميزان اضافه               

مکانيسم     آورد. ولی        خويش درمی تصرف برداشت نموده به جامعه ساالنة محصول اضافه
درون دوران          در خرج درآمد، پولی برای دار سرمايهطبقة  که اگر است داده ن نشاندورا

تواند همان روند را ازنو      ستاند ولذا همواره می خودرا دوباره از دوران بازمی بريزد پول
که طبقة    بينيم  کنيم، آنگاه می       طبقه نگاه    مثابه   دار را به       سرمايه  آغاز نمايد. بنابراين اگر              

کند، باقی      ارزش را نقد می          که اضافه    بعداً نيز مانند پيش، مالک آن مبلغ پولی                مزبور،    
کاال از بازار برای مصرف ـ                شکل تنها به   ارزش را نه         اضافه  دار   سرمايهماند. پس اگر  می

کاالهای مزبور        وسيلة آن    که به   حال پولی هم      کند، بلکه درعين       ماية خود برداشت می        
کاالها را بدون         که وی    گردد، آنگاه بديهی است            او بازمی      سوی  خريد شده دوباره به          

کاالها را با        کشد. هرچند وی اين       آنکه معادلی درعوض داده باشد از دوران بيرون می 
 دارد. اگرمن با يک ليرة             پردازد، معذلک يک پول هم برای او خرج برنمی                         پول می   

که برای     محصولی   اضافه  ا درازاِء        بخرم وآنگاه فروشندةکاال، ليره ر    کاالهائی استرلينگ
را مجاناً       کاالهای مزبور      که من من پس بدهد،آشکار است من خرجی برنداشته است به

کاال   دهدکه من پيوسته      عمل تغييری در اين امر نمی         ام. تکرار مستمر اين آورده دست به
کاال   دن  آور    دست  کنم و همواره هم مالک ليره باقی بمانم، اگرچه برای به                            برداشت   

عنوان نقدکنندة       دار پيوسته اين پول را به            سرمايه  موقّتاً آن را از خود دور ساخته باشم.        
  ستاند. ايش هيچ خرجی برنداشته است بازمیکه بر ارزشی  اضافه

مجموع ارزش ـ محصول اجتماعی به درآمد يعنی         آ. اسميثکه نزد  سابقاً ديديم
شود. بنابراين        ثابت برابر با صفر قرار داده می              سرمايـة گردد ولذا  تحويل می  v + mبه 

گردش درآمد ساالنه، برای                پول الزم برای           شودکه   ضرورتاً ازآنجا چنين نتيجه می            
  که جهت   کند، ولذا درمورد مثال ما، پولی                  دوران تمام محصول ساالنه نيزکفايت می                

صول ساالنه    الزم است، برای دوران تمام مح                  ۳۰۰۰ارزش      گردش وسايل مصرف به        
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 )١( ث. توک    چنين است و     آ. اسميث     کافی است. درواقع نظر           ۹۰۰۰با ارزشی برابر با  
کند. اين تصور غلط دربارة رابطة مقدار پول الزم برای نقدنمودن                               نيزآن را تکرار می

آورد، نتيجة ضرور         گردش درمی       که تمام محصول اجتماعی را به درآمد و حجم پولی
که عناصر مختلفة     است   ای   خردانه درمورد چگونگی و نَحوه              عدم درک و انديشة ناب            

گردند.     شوند و هر سال تعويض می         کلّ ساالنه بازتوليد می          مادی و ارزشی محصول          
  ايم. همين جهت نظرية مزبور را پيش از اين رد کرده به

  

  گوش فرادهيم.  توکو  اسميثاکنون به خود 
  ) : ۲گويد (کتاب دوم، فصل  می اسميث

توان به دو شاخه تقسيم نمود: دوران ميان خود بازرگانان        دوران هرکشور را می"
کنندگان. اگرچه عين همان مسکوکات، (کاغذ يا                     و دوران ميان بازرگانان و مصرف         

وجود    کار رود، بااين    گاه دراين شاخه وگاه در شاخة ديگر دوران به فلز)، ممکن است
کنند ولذا هرکدام از           زمان و موازیِ يکديگر حرکت می      هردو شاخة مزبور پيوسته هم

مقدار معينی پول، اعم از اين يا آن نوع، نيازمند است تا در جريان باقی بماند.                                    آنها به
تواند باالتر از          کند هرگز نمی     گردش می     که ميان بازرگانان مختلف            کاالهائی     ارزش    
ان دوران دارد. زيرا بازرگانان           کنندگ کاالهائی باشدکه ميان بازرگانان ومصرف ارزش

اينکه دوران ميان          کنندگان فروخته شود. نظر به            هرچه بخرند سرانجام بايد به مصرف             
بزرگی      طورکلّی وجود مقدار نسبتاً     گيرد، به انجام می فروشی عمده صورت بازرگانان به

-ان و مصرف    کند. دوران ميان بازرگان           از پول را برای هرکدام از معامالت ايجاب می

کوچکی پول     شود و غالباً با مبالغ         صورت جزئی واقع می          عکس به   کنندگان اغلب به       
کوچک    مبالغ    ولی    است.   کافی   آن  برای هم پنی ياحتّا نيم شيلينگ دارد، وگاه يک مالزمه
کنندگان    مصرف     کنند... بااينکه خريدهای ساليانة همة  می گردش بزرگ تر ازمبالغ سريع

                                                
)۱( Th. Took  
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است) برابر با خريدهای همة بازرگانان است،                  خوب رزشی (اين"الاقل"الاقل ازلحاظ ا
  معذلک معموالً ممکن است با حجم بسيارکوچکتری از پول انجام شوند" وغيره.

  در اثر خود، اسميثهای  دربارة اين قسمت ازگفته ث. توک
  

(″An Inquiry into the currency Principle″, London, 1844, P. 34-36 passim.) 

  شود:    متذکّر می
شده اصوالً    تواند باشدکه دراين مورد تفکيک و تمايز انجام                      "هيچ ترديدی نمی       

که    کنندگان، پرداخت دستمزدهارا نيز           ميان بازرگانان و مصرفدرست است... مبادله 
 عمده ممر(the principal means)  ر می        کننده را تشکيل می مصرفگيرد...      دهد، در ب

گرفته تا     ها، (ازتوليدکننده ياواردکننده   دالت ميان بازرگانان، يعنی تمام فروشکلّية مبا
که متضمن تمام مراحل روندهای واسط مانوفاکتور وغيره                   فروش يا صادرکننده جزئی
ها   سرمايه   وانتقال     نقل ولی پذيراست. ها تحويل سرمايه وانتقال حرکات نقل شود)، به نيز می

طور واقعی اسکناس يا مسکوک           هنگام انجام آن به         اردکه حتماً به    با اين امر مالزمه ند
است نه مجازی ــ و در عمل نيز اکثر               گردد ــ منظور من رد و بدل مادی                    رد و بدل     

کلّ مبادالت بازرگانان ميان يکديگر بايد       معامالت واقعاً چنين وضعی را ندارند... مبلغ
کنندگان مشخّص و      دالت ميان بازرگانان و مصرف               وسيلة مبلغ مبا    درآخرين تحليل به

  محدودگردد."
گمانی    چنانچه آخرين جمله تنها و جداگانه مورد توجه قرارگيرد، آنگاه چنين                              

با                     تشخيص می  فقط   توک  گويا    آيدکه    وجود می      به  دهدکه ميان مبادالت بازرگانان 
ديگرسخن    به   دد، يا    گر  ای برقرار می      کننده رابطه يکديگر ومبادالت بازرگان و مصرف

ای   کند رابطه     آن درآمد را توليد می        که ای ساالنه و ارزشِ سرمايه درآمدکلّ ارزش ميان
پيوندد.     می  آ. اسميث   آيد. ولی درواقع چنين نيست. وی صريحاً به نظرية                      وجود می     به 

  ای از تئوریِ دوران وی زائد است. بنابراين نقد ويژه
دوران        يکجا به  خود پولی تمام جزِء استوار  برای سرماية صنعتی درآغازکار ـ هر۲
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محصول    وسيلة فروش     ها به   ازسال   سلسله طی يک تدريج و به را فقط آن ريزد،که فرومی
کشد. پس سرماية مزبور بدواً به درون دوران                       ساليانة خود دوباره از دوران بيرون می                 

هنگام تجديد      . اين عمل هر بار به   ريزد کشد، فرومی پولی، بيش ازآنچه ازآن بيرون می
ها که    شود. عمل مزبور هر سال درمورد تعدادی از بنگاه                        کلّ سرمايه تکرار می         عينیِ 

شود. در هر تعمير، در          صورت عينی تجديدگردد، تکرار می         استوارشان بايد به سرماية
سو  دهد. بنابراين از يک            استوار، اين تکرار جزئاً روی می                  سرماية  هر تجديد قسمی     

گردد و ازسوی         شود ازآن پول برداشت می              دوران پول ريخته می            ازآنچه در          بيش 
  ديگر بِالعکس.

که توليد ـ دورة آنها (همچون مدتی متمايز ازکار ـ                          های صنعت   در همة رشته    
دار پيوسته در      جانب توليدکنندگان سرمايه گردد، از دوره) زمان درازتری را شامل می

کار   شود، جزئاً برای پرداخت نيروی                 دوران ريخته می         ه درون     طول اين مدت پول ب          
سان از    مصرف برسند. بدين       که بايد به     توليدی    مورد استفاده و قسماً بابت خريد وسايل             

طور   شوند و وسايل مصرف جزئاً به          کشيده می    توليد مستقيماً بيرون       بازارکاالها وسايل         
وسيلة خود    سيلة آنها و قسمتی مستقيماً به     و غيرمستقيم، از راه خرج دستمزدکارگران به

دارند، از بازار برداشت                 وجه در مصرف خويش وقفه روا نمی              هيچ که به دارانی سرمايه
کاال   صورت   داران مزبور فعالً همزمان با برداشت معادلی به                      آنکه سرمايه    شود بدون می
آنها به دوران ريخته شده            وسيلة   که به   بازار ريخته باشند. در اَثنای اين دوره، پولی                         به 

شودکه درکاالها نهفته          ارزشی می      است، صرف نقدسازیِ ارزش ـ کاالها و نيز اضافه                  
- وسيلة شرکت   که به   داریِ پيشرفته و درموردکارهای درازمدت              است. درتوليد سرمايه

 ها، باراَندازها،           ها،کانال      آهن   گردد، ازقبيل ساختمان راه              های سهامی وغيره انجام می           
کشی زمين با ابعاد بزرگ            سازیِ فلزی، زِه         ها،کشتی    های بزرگ شهرداری           ساختمان  

  کند.   کسب می وغيره، اين عامل اهميت بزرگی
استوار    که بابت سرماية      نظر از مخارجی      داران ديگر، صرف که سرمايه ـ درحالی۳
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کار   يروی  هنگام خريد ن      کشندکه خود به      دوران پولی بيش ازآن بيرون می         کنند، از  می
- داران توليدکنندة طال و نقره، صرف           اند، سرمايه آن فروريخته وعناصرگردان به درون

کنند   دوران وارد می      رود، فقط پول به کار می خام به صورت مادة به بهاکه نظر ازفلزگران
استثناِء جزِء فرسودة آن،            سرماية ثابت به     کشند.    که تنهاکاال ازآن بيرون می               درحالی    
که احتماالً ممکن است      استثناِءگنجی ارزش (به  اضافهعمدة سرماية متغير و همة قسمت 

  شوند. دوران فروريخته می پول در صورت به باشد) گردآمده داران سرمايه خود دردست
اند از قبيل       که در اَثنای سال توليد نشده             سو درواقع همه نوع چيزهائی             ـ از يک   ۴

که توليد ـ دورة آنها به   دارند و ازسوی ديگر محصوالتیزمين، عمارات وغيره دوران 
هستند. برای       شود مانند دام، چوب، شراب وغيره درگردش           کشيده می سال از يک بيش

های ديگر تذکّر اين مطلب اهميت داردکه عالوه بر مبلغ                          اين پديده و برخی پديده            
صورت خفته و در       نی به که برای دوران فوری الزم است همواره مقدار پول معي                        پولی

گردد. ارزش         تواند درنتيجة هر محرکی وارد عمل                حالت غيرفعال وجود داردکه می               
کند، مانند      صورت جزءجزء و تدريجی دوران می                    برخی از محصوالت نيز غالباً به             

  های متعددی درگردش است. بها طی سال شکل اجاره هاکه به ارزش خانه
همة حرکات روند بازتوليد نيست. تمام روند                     ازسوی ديگرگردش پول واسطة             

آنچنان    است هم    پول خارج  آيد، ازحيطةگردش دست آنکه عناصرآن به محض توليد، به
صورت انفرادی و خواه            اش مستقيماً خواه به  وسيلة توليدکننده که به است هر محصولی

جنس نيز در     کارگرکشاورزی به           گذران     شکل بارآور، دوباره مصرف شود (تأمين                    به 
  زمرة آن است).

آورد درجامعه موجود            گردش درمی      که محصول ساالنه را به بنابراين حجم پولی
جاری تعلّق ندارد،     است و تدريجاً انباشته شده است. اين پول به ارزش ـ محصول سال

  جريان افتاده باشد. که احتماالً برای تعويض مسکوکات فرسوده به مگر طالئی
ترين    بها درگردشند و ساده       گران که تنها فلزات فرض شده است دراين بيان چنين
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 دشرکه عبارت از خريدوفروش نقد است، جاری است، باآنکه بر پاية گ شکل دوران
کند وازلحاظ تاريخی واقعاً هم         تواند مانند وسيلة پرداخت عمل سادة فلزی نيز پول می

تباری و جوانب معينی از مکانيسم       که سيستم اع اين نقش را داشته و بر همين پايه است
  گسترش يافته است. آن

بنا به            ايم،گواينکه         داليل اُسلوبی مورد استفاده قرار نداده                      ما اين فرض را فقط 
ومکتب وی و هم مخالفينش        توک  گرددکه هم اهميت داليل مزبور ازآنجا آشکا می

ت، همواره     که سخن برسرگردش اسناد بانکی بوده اس                در مشاجرات خود، هنگامی            
اندکه     اند از نو به فرضية دوران فلزی خالص برگردند. اينان ناگزير بوده                                  مجبور شده   

Post festum ل      (بعد از وقوع) بهآن را بسيار سطحی انجام          گردند، ولی       اين فرض متوس
که مبدأ حرکت       ناپذير است     جهت اجتناب     بودن نيز ازآن     اند و درست اين سطحی داده

  کند. ايفا می غير] بقاء، قائم به [بی و عرضیفقط يک نقش فرعی 
بتدائیِ                    ترين بررسیِ     ولی ساده     آن ــ وگردش        گردش پول در شکل خودروی ا

  دهدکه: ناپذير روند بازتوليد ساليانه است ــ نشان می مزبور دراينجا عامل جدائی
ری  داری ولذا با سيادت سيستم مزدو               سرمايه  الف) با فرض وجود توليد پيشرفتة               

ای   سرماية متغير است، نقش عمده ريز  که شکل پيش پول ـ سرمايه، از اين لحاظمسلّماً 
به      ايفا می    ترقّی می            ميزانی    نمايد.  کاال مبدل     کند هر محصول به       که سيستم مزدوری 

پول را همچون       استثناِء چند مورد مهم ــ استحالة به           که ــ به   گردد ولذا ناگزير است       می
کاالها     حجم پول درگردش بايد برای نقدساختن     حرکت خود بپيمايد.  يکی از مراحل

صورت دستمزد يعنی پولی         حد کافی وجود داشته باشد و قسمت اعظم اين پول به                     به 
دار صنعتی برای       سرمايه  مثابه شکل پولی سرماية متغير از سوی             شودکه به    تدارک می     
مثابه    به کارگران فقط        خود در دست   ريزگرديده و با تمام بزرگیِ کار پيش خريد نيروی

کامالً نقطة مقابل اقتصاد طبيعی،            افتد. اين وضع       کارمی    وسيلة دوران (وسيلة خريد) به             
که در هر سيستم مبتنی بر وابستگی (ازجمله سرواژ) و بيشتر در                          يعنی اقتصادی است      
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مناسبات   هکند، اعم از اينکه همبودهای مزبور ب    کمابيش بدوی حکومت می همبودهای
  وابستگی يا بردگی مقيد شده يا نشده باشند.

شود  کارگذاشته می      که برای خريد نيروی           ای   پول ـ سرمايه    داری      در سيستم برده     
تدريج و     که فقط به    ای   کند يعنی سرمايه     استوار را در شکل پول ايفا می              سرماية  نقش  

که نزد  همين جهت است شود. به سررسيدن دورة فعال زندگیِ بنده جبران می پس از به
دار، خواه با استفادة صنعتی مستقيم از بنده و خواه غيرمستقيم با                           که برده     ها نفعی   آتنی  
مثابه   آورد فقط به دست می کار در معادن)، به صنعتگر ديگر (مثالً برای آن به دادن اجاره
طور   گرديد، درست همان          ريخته (همراه استهالک) تلقّی می             پول ـ سرماية پيش     سود  

ارزش خود را همـراه              دار صنعتی قسمتی از اضافه          داری، سرمايه         که در توليد سرمايه        
گذارد.      استوار خويش می       سرماية  حساب سود و تعويض  استوارش به فرسايش سرماية

آالت    (خانه، ماشين      دهند می اجاره استوارنيزکه سرماية دارانی سرمايهاين قاعده درمورد 
گماشته   صرف، اعم ازآنهاکه برای خدمات الزم      های خانگی وغيره) جاری است. برده

روند، دراينجا مورد نظر نيستند، اينان                   کار می    اند يا آنهاکه برای تجمل و جالل به شده
کنند. ولی سيستم بردگی، حتّا آنجـاکه مانند                   با طبقـة خدمتکاران ما تطبيق پيدا می              

متفوق     وغيره شکل     رانی    مانوفاکتور،کشتی   رم درکشاورزی،  و يونان پيشرفتة های  دولت
ها   کند. بازار برده           کار بارآور است، باز جزئی از اقتصاد طبيعی را در خود حفظ می                             

نمايد،   کااليش را تأمين میـ  کار خودپيوسته از راه جنگ، دستبرد دريائی وغيره نيروی
وسيلة تصرف    شود، بلکه به     نوبة خود ازطريق روند دوران تأمين نمی                      و اين دستبرد به      

گردد. حتّا در        کار ديگری از راه اعمال زور جسمانیِ مستقيم ميسر می                         طبيعی نيروی    
های مزدورگُمار شمالی و            که منطقة فاصل ميان دولت          اياالت متحده. پس ازآن هم               

گرديد و بنابراين          دار جنوب مبدل به منطقة پرورش بنده برای جنوب                      های برده      دولت   
درآمد،       ازبازتوليد ساالنه   صورت عاملی شد خود به بازار بردگان ريخته می که به ای بنده

ها دادوستد بردگان آفريقائی                کافی نبود و ناگزير مدت باز اين اُسلوب تا مدت درازی
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  کرد. بودکه خأل بازار را پر می
نگام ه  خود به    داری خودبه        سرمايه  که در توليد مبتنی بر          ب) جزر و مدهای پول           

برحسب     استوار     های  سرمايه يکبارة ريزهای يابد؛ پيش ساالنه وقوع می محصوالت مبادلة
های مزبور از دوران              درپِی ارزش سرمايه           کشيدن پِی    آنها و بيرون       تمام حجم ارزشیِ      

طی ساليان مديد، ولذا دوباره برپاداشتن تدريجیِ ارزش مزبور در شکل پول، ازطريق          
 موازات     که به   ئی  سازی گنج ازآن کلّی خود به ازلحاظ ماهيت که ئی سازی سازی،گنج گنج

های   کند و بر پاية توليد جديد ساالنة طال قرارگرفته متمايز است، مدت                           حرکت می   
گردد، و بنابراين           ريز می  کاال، پول پيش های آن بنا بر طول توليد ـ دوره که طی مختلفی

کاال از دوران بازستانده               که بتواند از راه فروش            آن    نيـز بايد همواره از پيش، و قبل از                
ريز،که دوریِ محلّ توليد از بازار فروش خود                    گردد؛ اختالف زمان پيش شود، انباشته

است؛ همچنين نيز تفاوت در مقدار و دورة برگشت،                       کافی    تنهائی برای ايجاد آن            به 
داران      تک سرمايه   برحسب وضع و حجم نسبی ذخاير توليد در امور مختلف و در نزد          

ثابت     سرماية    های خريد عوامل مربوط به رشتة صنعتی واحد، و بنابراين برحسب مهلت
مراحل      اين    بودکه همة      الزم دهند: فقط می سال بازتوليد روی طی که چيزهائی آن ــ تمام

پيدا   بودن]   [آشکار وسيلة تجربه مورد توجه قرارگرفته و بداهت خودرو، به حرکت مختلف
افزار مکانيکی سيستم اعتباری ميدان دهند و                  کمک  گسترش   طور منظّم هم     يند تا به   نما 

   پذير موجود هموار سازند. های استقراض هم راه را برای صيد واقعیِ سرمايه
 داردکه توليدشان         وجود     هائی   بنگاه  ميان افزودکه نيز را تفاوتی شد گفته آنچه بايد به

که در    چرخد و مؤسساتی مانندکشاورزی              ابتی می  در شرايط عادی پيوسته بر مقياس ث             
  دهند. کار را مورد استفاده قرار می های متفاوتی از نيروی های مختلفة سال حجم دوره
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XIII  .  ١(تراسی دو  تئوریِ بازتوليد دستوت(

 
*   

    
حال پرمدعائیِ اقتصاديون را               انديشی و درعين       مايگیِ فکری، درهم آنکه بی برای

عنوان    را به   دوتراسی دستوتشناس  باشيم، منطق نموده بررسیِ بازتوليداجتماعی درمورد
 ريکاردو    که حتّا    ) ٢( )۳۰، زيرنويس۱۴۷کتاب اول، صفحة   کنيد به آوريم (نگاه مثال می

(يک نويسندة واقعاً ممتاز)  a very distinguished writerگرفته بود و اورا  وی را جدی
  .(Principles″, P. 333″) خواند  می

اين نويسندة ممتاز دربارة مجموع روند اجتماعی بازتوليد و دوران توضيحاتی                                     
  دهد: شرح زيرين می به

کالنی    سودهای     چنين   توانند    می   صنعت کارآمايان اين چگونه پرسيد خواهند من "از
ه که آنان هرچ      گويم اين ازآنجاست آورند؟ من در پاسخ می کنند وآنها را ازکه درمی

فروشند، و نيز ازآنجا           اند می    کرده    تر ازآنچه برای توليدش خرج               نمايندگران      توليد می   
  فروشند: سان می که بدين

 های  مندی  ز که برای ارضاِء نيا    ئی ـ به خودشان، درمورد تمام آن قسمت مصرفی۱
  پردازند. ای از سود خويش می آنان تخصيص يافته است وآن را با حصّه

داران      ازسرمايه      وآنهاکه     پردازند می را مزدشان خود اعم ازآنهاکهمزدبگيران،  ـ به۲
سان از مزدبگيران مزبور تمامی اُجرتشان را، جز آن                          ستانند؛ بدين     خوار مزد می       مفت 
  گيرند. شود، پس می وسيلة آنها انجام می که به کوچکی اندازهای پس

                                                
 Destutt de Tracy  ٭        IIنوشتة شمارة  ) از دست۱(

 ۲۷۶[زيرنويس صفحة  ۳۰، زيرنويس۱۷۶کنيد به جلد اول سرمايه، ترجمة فارسی، صفحة  مراجعه )۲(
 . همين بازنويسی]
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پردازند       خود می    درآمد از  زئیج  را باآن  خوار،که فروشنده مفت داران سرمايه ـ به۳
که طبقة    ای   که همة بهره     نَحوی   اند، به     گماشتگان مزدبگير مستقيم خويش نداده               که به  

نمايد از اين راه ويا از راه ديگر         خوار پرداخت می دار مفت دار ساالنه به سرمايه سرمايه
 گردد." خودش برمی دوباره به

  

(Destutt de Tracy, ″Traité de la volonté et de ses effects″, Paris, 1826, P. 239.) 

هنگام مبادلة        شوندکه به    داران نخست ازآنجا متمول می                سان سرمايه    پس بدين   
دهند، و يا        تخصيص می   خويش   خصوصیِ  که برای مصرف        ارزشی     جزئی از اضافه       

کنند.   ون می  نمايند، يکديگررا متقابالً مغب       مثابه درآمد مصرف می را به  آن  ديگرسخن به
استرلينگ باشد، آنها         ليرة   ۴۰۰آنها يا سودشان =  ارزش  بنابراين اگر اين حصّه از اضافه

که هر يک از      سازند بدين طريق     استرلينگ می ليرة ۵۰۰استرلينگ مثالً  ليرة ۴۰۰از اين 
کار   فروشد. چون همه همين        ديگری می  تر به % گران۲۵را  ليره سهم خود ۴۰۰بران سهم
يکديگر برحسب ارزش حقيقی              آنها متقابالً به       گوئی     که   شود  کنند نتيجه آن می      یرا م   

 ۴۰۰ کاالی   ـ   درآوردن ارزش            گردش آنها برای به که اند. فقط با اين تفاوت کرده فروش
چنين اُسلوبی     اين    رسدکه   می   نظر  اند. به     يافته  ليرةاسترلينگ نياز ۵۰۰مبلغ به پولی ای به ليره

شوند   شدن، زيرا با اين اُسلوب آنها وادار می  کار رود تا متمول رگشتن بهبيشتر برای فقي
طور غيرمولّد        ثمر وسايل دوران به           کلّ خود را در شکل بی          بخش بزرگی از دارائیِ             

دار با وجودآنکه قيمت             کشدکه طبقة سرمايه      آنجا می    نگاهدارند. همة اين توضيح به            
د خو  خصوصیِ  مصرف   برده است معذلک بابت          کاالهای خود را متقابالً باال               اسمیِ 

استرلينگ برای توزيع دراختيار ندارد.                     ليرة   ۴۰۰ارزش      بيش از يک ذخيرة کاالئی به            
وجود    خود به    را برای      خوشايند متقابل     داران مزبور اين آيدکه سرمايه طور درمی ولی اين

رلينگی مبلغ پولی را      است   ليرة ۴۰۰کاالی ـ  انداختن ارزش گردش خاطر به اندکه به آورده
  ای الزم است. ليره ۵۰۰کاالی ـ  گردش ارزش کار  ببرندکه برای به

  ای از سودهای         که در اينجا از پيش "حصّه            پوشيم  حاال ما از اين نکته چشم می           
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که در درون آن سود            گرفته شده    طورکلّی يک ذخيرة کاالئی مفروض               آنان" ولذا به         
است   کند اين     خواهد برای ما روشن          می  دستوت  تجسم يافته است. ولی درست آنچه             

گيرد. اينکه چه مبلغ پول الزم است تا آن را به               که اين سود خود ازکجا سرچشمه می
کاالی    گويا توده      نمايدکه    کامالً فرعی است. وی چنين می            ای   گردش درآورد مسئله            

ال را به يکديگر       کا  تنها اين توده       داران نه       آيدکه سرمايه     نمايشگر سود ازآنجا بيرون می
يکديگر    خود بس زيبا و ژرف است ــ بلکه همه به خودیِ که به ای فروشند ــ انديشه می

ايم.    داران را شناخته         توانگریِ سرمايه  ازمنابع اکنون ما يکی فروشند. پس تر هم می گران
که فقر بزرگ را ناشی          است  ) ١(   " گبرزي   سرچشمة اين داراشدن همچون راز "بازرس                  

  دانست. يزیِ زياد میچ از بی
  کنند: داران فروش می ـ عالوه بر اين باز همين سرمايه۲
داران      سرمايه    از وآنهاکه پردازند را می خود مزدشان به مزدبگيران، اعم ازآنهاکه "
سان از مزدبگيران مزبور تمامی اُجرتشان را،  جز آن                          ستانند؛ بدين     خوار مزد می       مفت 
  گيرند." شود، پس می وسيلة آنها انجام می بهکه  کوچکی اندازهای پس

که   داران در همان شکلی بازگشت پول ـ سرمايه به سرمايه دستوتعقيدة آقای  به
  است. داران منبع توانگریِ اين سرمايه اند دومين ريزکرده را پيش آنان دستمزدکارگران

                                                
)۱ (Entspector Bräsig فريتس  لمانی   آ  نويس  های آفريدة داستانسرای فکاهی و رمان ـ يکی از چهره 

 Pauvreté دربرابرکلمة Armutکلمةآلمانی را با قراردادن  که اين همانگوئی است (Fritz Reuter)رويتر
) يکی از نويسندگان ترقيخواه آلمان                ۱۸۷۴ـ۱۸۱۰( رويترمعنای فقر است) نموده است.  (که هردو به

های مردم آلمان         توده    های خودکوشيده است زندگیِ    ها و داستان قرن نوزدهم است. وی ضمن رمان
ويژه با  آلمان را به بينی و محدوديت فکریِ درباريان و اشراف نظری، خويشتن را توصيف نموده،کوتَه

اتّهام شرکت در جنبش دانشجوئی از               به  رويتر     ۱۸۳۳طنزآميز فاش سازد. در سال         اُسلوب استفاده از
در   ۱۸۴۰ه زندان مبدل شد و تا         گرديد، ولی محکوميتش ب          جانب حکومت پروس محکوم به اعدام               

 سر برد. زندان به
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کارگران      بت مزد به    استرلينگ با     ليرة   ۱۰۰المثَل    دار فی     بنابراين اگر طبقة سرمايه          
دارکاالهائی با همان  ارزش  کارگران از همان طبقة سرمايه  پرداخته است وآنگاه همين

داران      استرلينگی را که سرمايه         ليرة   ۱۰۰استرلينگ خريداری نمايند ولذا مبلغ  ليرة ۱۰۰
ليرة    ۱۰۰مبلغ  کارگران به     به کاال اند ازراه فروش ريزکرده کار پيش مثابه خريدار نيروی به

شود.   می   داران      شدن سرمايه    موجب متمول        عملی  چنين   آنها بازگردد، اين            استرلينگ به   
استرلينگی     ليرة   ۱۰۰  عمل   داران با اين    که سرمايه است چنين سليم انسانی از ديدگاه عقل

 ۱۰۰آورند. درآغاز جريان                دست می   را که پيش از اين جريان داشته است دوباره به                     
کنند.   کار خريداری می         ليره نيروی      ۱۰۰اندازة       اندکه با آن به      پول داشتهاسترلينگ  ليرة

  کندکه تاحد اطالع        می  کاالهائی توليد       شده  خريداری      ليرةاسترلينگ،کارِ ۱۰۰بابت اين
مبلغ   کاالهائی به      استرلينگ هستند. با فروش          ليرة   ۱۰۰کنونیِ ما دارای ارزشی برابر با                 

ستانند. بنابر      استرلينگ را بازمی         ليرة   ۱۰۰داران     ن، سرمايهکارگرا  استرلينگ به ليرة ۱۰۰
کارگران       اند، ولی   آورده دست ليرةاسترلينگ پول را به ۱۰۰داران از نو همان اين سرمايه

سان معلوم    بدين  اند.     اندکه خود توليد نموده           گرفته   استرلينگ    ليرة   ۱۰۰مبلغ  کاالهائی به
استرلينگ پول      ليرة   ۱۰۰اند. چنانچه       داراتر شده       داران از اين راه           نيست چگونه سرمايه

کارگران      ليره پول به       ۱۰۰گوياآنها اوالً بودکه گشت،آنگاه چنين می آنها بازنمی سوی به
 ۱۰۰صورت   آنها به    کار را به    اند محصول اين اند وثانياً مجبور بوده کارشان پرداخته بابت
تواند     اين بازگشت پول حداکثر می            استرلينگ وسايل مصرف مجاناً بدهند. بنابر                 ليرة  

توان از      وجه نمی    هيچ  اند، ولی به       داران با اين عمل فقيرتر نشده               نشان دهد چرا سرمايه        
  آن راه داراترشدن آنها را اثبات نمود.

اند و چرا      استرلينگ شده     ليرة   ۱۰۰داران صاحب اين           البته اينکه چگونه سرمايه         
کار   کاال توليد نمايند مجبورند نيروی              خويش  حساب    آنکه خود و به       جای   کارگران به      

ای است.     کنند، خود مسئلة جداگانه          استرلينگ مبادله      ليرة   ۱۰۰خويش را در برابر اين          
  است.  خود روشن خودبه دستوتکه برای انديشمندی درسطح  است ولی اينها مطالبی
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از راه     که   ما نگفته است    حلّ کامالً راضی نيست. او به             خود از اين راه           دستوت  
 ۱۰۰ميزان      استرلينگ و سپس دريافت مجدد مبلغ پولی به                ليرة   ۱۰۰کردن مبلغ      خرج  

استرلينگ پول      ليرة   ۱۰۰شود. بنابراين از راه بازگشت                 تر می   استرلينگ انسان غنی      ليرة
 ليرة  ۱۰۰دهدکه     گردد، بلکه اين بازگشت فقط نشان می                تر می   که انسان متمول       نيست 

که تمول    ماگفته است اين است       به  دستوت  است و بس. آنچه         شده گُم ن استرلينگ پول
تر ازآنچه برای توليدش             کنندگران     که "آنان هرچه توليد می            داران ازآنجاست           سرمايه  

  فروشند". اند می کرده خرج
دهند از اين   که با کارگران انجام می ای هم داران بايد منطقاً در معامله پس سرمايه

  فروشند. تر می آنهاگران ه محصوالت مزبور را بهتر شوندک راه متمول
  آفرين!

-آنان باز      وسيلة مخارج افراد مزبور به              پردازند... و تمام اينها به                "آنان دستمزد می   

تر ازآنچه از بابت اين دستمزدها            آنها را (محصوالت را)گران گردد. اين افراد بهای می
  )۲۴۰ردازند." (صفحة پ داران) خرج برداشته است می برايشان (سرمايه

پردازند وسپس        کارگران مزد می ليرةاسترلينگ به ۱۰۰داران قرار سرمايه ازاين پس
که   نَحوی   فروشند، به     آنها می    استرلينگ به     ليرة ۱۲۰مبلغ  محصوالت خودکارگران را به

استرلينگ     ليرة   ۲۰گردد، بلکه       داران بازمی          سوی سرمايه    استرلينگ به     ليرة   ۱۰۰تنها   نه 
کارگران فقط با پولی        پذير نيست. توان پرداخت کنند؟ چنين چيزی امکان سود می هم

 ليرة  ۱۰۰داران       اند. اگرکارگران از سرمايه                آورده       دست  صورت دستمزد به    که به است

نند     که می   استرلينگ است     ليرة   ۱۰۰ميزان     اند تنها به     استرلينگ مزد دريافت داشته            توا
انجامد.     جائی نمی    استرلينگ. پس ازاين راه، استدالل به         ليرة ۱۲۰ميزان  خريدکنند نه به

داران کاال        استرلينگ از سرمايه        ليرة   ۱۰۰ميزان  کارگران به ولی راه ديگری هم هست.
ليرةاسترلينگ      ۸۰از   آورندکه بيش  دست می کاالهائی به کنند ولی درواقع خريداری می

اند.    استرلينگ مغبون شده       ليرة   ۲۰ميزان که آنها به ارزش ندارند. بنابراين ترديدی نيست
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است، زيرا درواقع            تر شده   ليرةاسترلينگ متمول۲۰ميزان دار نيز به که سرمايه نيست شکّی
آنکه از راهی غيرمستقيم            است ويا    آن پرداخته  تر از ارزش % پائين۲۰ميزان دستمزد را به

  % پائين آورده است.۲۰ميزان  ارزش اسمیِ دستمزد را به
مزدی     ابتدا فقط      که از    هم   همين نتيجه برسد درصورتی  تواند به دار می سرمايه ةطبق

استرلينگ پول نقد واقعاً           ليرة   ۸۰استرلينگ بپردازد و سپس در ازاِء اين           ليرة ۸۰معادل 
مجموع طبقه را مورد توجه           دهد. اگر کارگران تحويل  به کاالـ  ليرةاسترلينگ ارزش ۸۰

که از سوی آقای        ای   رسد، زيرا حتّا بنا بر نظريه           نظر می   ه عادی به    قرار دهيم، اين طريق       
)،  ۲۱۹(ص    دارد       دريافت  مکفی" ضرورتاً بايد "مزد است، طبقةکارگر شده ابراز دستوت

کفاف آن را بکندکه طبقةکارگر برای حفظ زندگی و فعاليت           زيرا اين مزد بايد الاقل
کارگران       ). چنانچه   ۱۸۰خود تأمين نمايد" (ص  زيست را برای ترين وسايل خويش"مبرم

چنين وضعی    دستوت  گفتة همين    دست نياورند، آنگـاه بنا به             چنين مزدهای مکفی به        
گشتن   ای برای متمول         )، ولذا ظاهراً هيچ وسيله            ۲۰۸"مرگ صنعت" خواهد بود (ص            

پردازد      گر می  دار به طبقة کار        که طبقة سرمايه     داران نيست. ولی مبلغ مزدهائی                سرمايه  
استرلينگ.     ليرة   ۸۰هرچه باشد اين مزدها دارای ارزش مشخّصی هستند مثالً گوئيم                          

کارگران بپردازد، آنگاه بايد بابت            استرلينگ به ليرة ۸۰دار بنابراين چنانچه طبقة سرمايه
دهد،    استرلينگ تحويل      ليرة   ۸۰  ميزان    کاالهائی به   ارزش ـآنها  استرلينگ به ليرة ۸۰اين 

   دار به     سازد. هرگاه طبقـة سرمايه            تر نمی   استرلينگ آن را متمول           ليرة   ۸۰برگشت   و  
کاالئی     ارزش ـ    ليره،     ۱۰۰ازاِء اين        ليرةاسترلينگ پول نقد بپردازد ودر                 ۱۰۰کارگران    

آنها    % بيشتر از دستمزد عادی به      ۲۵آنها بفروشد، آنگاه ازلحاظ پولی  ليره به ۸۰قيمت به
  آنها تحويل داده است. % کمتر به۲۵کاال  پرداخته و از جهت

دار سود خودرا ازآن بيرون       طورکلّی طبقة سرمايه که به ای ديگرسخن: بن ـ مايه به
تر از    کار به پائين      آوردن دستمزد عادی، از راه پرداخت نيروی                        کشدگوئی از پائين می

کارگر     مثابه   به  که برای بازتوليد اين طبقه             ارزش خود، يعنی از ارزش وسايل زيستی                    
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گردد،   است. پس هرگاه دستمزد عادی پرداخت گرديده دارد، تشکيل  مزدور ضرورت
بايد وقوع يابد، آنگاه ديگر هيچ بن ـ ماية سود، نه برای         دستوتکه بنا به نظرية  چيزی

  داران مفتخوار، وجود نخواهد داشت.  کار و نه برای سرمايه داران صنعت سرمايه
دار    توانست تمام راز چگونگیِ داراگشتن طبقة سرمايه               می دستوتآقای بنابراين 

که وی    ارزش      صورت منابع ديگر اضافه         را درکسرکردن دستمزد خالصه نمايد. درآن               
  شدند. پيدا نمی گويد دربارة آنها سخن می ۳و  ۱در بندهای 

رزش   ا  کارگران به        که درآنجا دستمزد نقدیِ           سان در همة کشورهائی          پس بدين   
 داران     شود، برای سرمايه        مثابه طبقه تحويل می       وسايل مصرف الزم برای زيست آنها به 

ای   ای وجود نخواهد داشت ولذا زيست ـ مايه           و هيچ انباشت ـ مايه  هيچ مصرف ـ مايه
داری هم وجود نخواهد              دار نخواهد بود و بنابراين طبقة سرمايه                  نيز برای طبقة سرمايه       

بنا          گويا چنين وضعی در همة کشورهای غنی و                دستوت  به نظر    داشت. و درحقيقت 
  گويد: حکمفرماست، زيرا وی می ◌ْ تمدن پيشرفتة کهن

شوند...     که ازآن دستمزدها پرداخت می               ای بن ـ مايهريشة ما،  کهن های جامعه "در
  )۲۰۲مقدار تقريباً ثابتی است." (ص

شودکه آنان بدواً         ا ناشی نمی  داران ازآنج          حتّا باکسر دستمزد، داراترشدن سرمايه
ليره نقد بيش      ۱۰۰دهند وسپس در ازاِء اين کارگران می  استرلينگ پول نقد به ليرة ۱۰۰

وسيلة   استرلينگی را به       ليرة   ۸۰کاالی     کنند، و درواقع         آنها تسليم نمی     کاال به    ليره   ۸۰از   
ند، بلکه ازآنجا        آور    گردش درمی       % بزرگتر ازآن است به          ۲۵که   ليره   ۱۰۰مبلغ   پولی به

ارزش ــ يعنی جزئی از           کارگر عالوه بر اضافه          دار از محصول        شودکه سرمايه ناشی می
که بايستی   شود ــ باز ازآن بخش محصولی هم ارزش بيان می  که درآن اضافه محصولی

 دستوت  که  ای   لوحانه    ساده   نَحوة با کند. می % تصاحب۲۵ برسد کارگر دستمزد به شکل به
شود، زيرا طبقة        دار نمی     کند مطلقاً سودی نصيب طبقة سرمايه         سئله برخورد می     اين م به

استرلينگ از      ليرة   ۱۰۰دهد و در ازاِء  اين             استرلينگ بابت دستمزد می         ليرة ۱۰۰مزبور 
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وی   کاال به    صورت   استرلينگ به     ليرة   ۸۰که خودکارگر توليدکرده است،                 محصولی  
منظور تعقيب     دار مجبور است به         عدی، سرمايه    دارد. ولی برای معامالت ب                 مسترد می   

سان وی فقط برای خود          ريز نمايد. پس بدين ليرةاسترلينگ پيش ۱۰۰همين راه دوباره 
ريز    استرلينگ پول پيش       ليرة   ۸۰آنکه    جای   کند، زيرا به       ای ايجاد می       دلخوشیِ بيهوده     

ريز    پول نقد پيش     استرلينگ    ليرة   ۱۰۰کاال ازآن بابت تحويل نمايد،                ليره   ۸۰نمايد و    
دار    سخن طبقـة سرمايه     ديگر   دهـد. يا به       آن تحويل می       کاال بابت        ليره   ۸۰کند و    می 

سرماية   %  بزرگتر است برای دوران               ۲۵که درحدود        ای جهت پول ـ سرمايه همواره بی
دست   که خود اُسلوب بديعی برای توانگرشدن به     کند، امری ريز می پيشمتغير خويش 

  دهد. می
  فروشد: افراد ذيل می دار به ـ سرانجام طبقة سرمايه۳

پردازند       خود می     درآمد      از     جزئی     را باآن        خوار،که فروشنده         مفت   داران     سرمايه "به
که طبقة    ای   که همة بهره     نَحوی   اند، به     گماشتگان مزدبگير مستقيم خويش نداده               که به  

نمايد از اين راه يا از راه ديگر                     پرداخت می      خواران)       (مفت    آنان    دار ساالنه به       سرمايه  
  گردد." خودش برمی دوباره به

که برای     ئی را     تمام آن قسمت مصرفی          داران صنعتی "        که سرمايه      سابقاً ديديم    
  پردازند." سود خويش می ای از است، با حصّه آنان تخصيص يافته های مندیزارضاِء نيا

 ليرة  ۱۰۰باشد و مثالً     استرلينگ    ليرة   ۲۰۰  آنان =      که سودهای      کنيم  پس فرض   

 ليرة   ۱۰۰=   ديگرکه     نيم   نمايند. ولی    می خود مصرف استرلينگ را برای مصرف انفرادیِ

خوار، يعنی مالک         داران مفت       آنها نيست، بلکه ازآن سرمايه             استرلينگ است متعلّق به     
داران      کنند. بنابراين سرمايه          خواری زيست می         که از رِبح      دارانی است       زمين و سرمايه     

  کنيم  اين جماعت بپردازند. باز فرض                استرلينگ پول نقد به        ليرة   ۱۰۰صنعتی مجبورند    
 ليرة  ۲۰استرلينگ را برای مصرف خصوصیِ خويش و     ليرة ۸۰که جماعت اخيرالذکر 

استرلينگ     ليرة   ۸۰آنان با      استرلينگ را برای خريد خدمه وغيره الزم داشته باشند. پس       
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که   سان درحالی       نمايند. بدين       صرف خريداری می        وسايل م     داران صنعتی       از سرمايه    
رود،     داران صنعتی بيرون می           استرلينگ از دست سرمايه          ليرة   ۸۰ميزان     محصوالتی به    

5عبارت ديگر      گردد يا به    آنها بازمی سوی ليرة پول نقد به ۸۰
ای راکه اينان         يکصد ليره   4

بهرة مالکانه، بهرة پول وغيره پرداخته بودند                       های   خوار تحت نام       داران مفت   به سرمايه
داران      دارند. عالوه بر اين طبقة خدمتکاران، يعنی مزدبگيران مستقيم سرمايه              مسترد می

 ليرة  ۲۰ميزان     اند. اينان نيز به          استرلينگ از اربابان خويش ستانده                 ليرة   ۲۰خوار     مفت 

نمايند. از اين راه نيز              می  وسايل مصرف خريداری            داران صنعتی      استرلينگ از سرمايه      
ليرةاسترلينگ      ۲۰کند،   ليرةاسترلينگ انتقال پيدا می     ۲۰ميزان  که محصوالتی به درحالی

عنوان    خوار به     داران مفت       سرمايه    که به   استرلينگی    ليرة   ۱۰۰پول نقد ياآخرين خُمس          
  دد.گر داران صنعتی برمی بهرة مالکانه، بهرة پول وغيره پرداخته بودند به سرمايه

داران صنعتی بابت بهرة مالکانه،               که سرمايه    استرلينگی    ليرة   ۱۰۰در پايان معامله          
آنان    سوی  کرده بودند، دوباره به               خوار پرداخت        داران مفت       بهرة پول وغيره به سرمايه           

تصرفشان     ليرةاسترلينگ از      ۱۰۰آنان = محصول از اضافه که نيمی بازگشته است، درحالی
  گرديده است. خوار منتقل داران مفت ـ ماية سرمايهخارج شده و به مصرف 

کشيدن مسئلة     که در اينجا مورد بحث است پيش            بنابراين بديهی است در مطلبی          
خوار و مزدبگيران مستقيم       داران مفت استرلينگ ميان سرمايه ليرة ۱۰۰چگونگی توزيع 

  آنها وخالصه سهمی     پول    کلّی زائد است. مطلب ساده است: بهرة مالکانه وبهرة آنان به
صنعتی  داران      وسيلة سرمايه    رسد به آنان می استرلينگ) به ليرة ۲۰۰ارزش (=   که از اضافه

استرلينگ     شود. با اين يکصد ليرة         استرلينگ پول نقد پرداخت می            ليرة   ۱۰۰صورت   به
داران صنعتی وسايل          طور مستقيم يا غيرمستقيم از سرمايه             خوار به     داران مفت        سرمايه  

دهند    اينان پس می      نقد را به     استرلينگ پول   نمايند. لذا يکصد ليرة صرف خريداری میم
  دارند. استرلينگ از ايشان دريافت می ليرة ۱۰۰ميزان  و وسايل مصرفی به

داران صنعتی       که سرمايه    استرلينگ پول نقدی        ليرة   ۱۰۰پس از اين راه بازگشت             
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در   دستوت  وع يافته است. آيا آنچنانکه            خوار پرداخته بودند وق              داران مفت       به سرمايه   
صنعتی  داران   ای برای توانگرشدن سرمايه بيند، اين برگشت پول وسيله وخيال می خواب

اين معامله سرمايه                 ز  ا پيش  ارزشی             است؟  مبلغ  به   داران صنعتی  ن     ئی   ليرة   ۲۰۰ميزا

. استرلينگ داشتندکه يکصد ليرة آن پول نقد بود و يکصد ليرة ديگر وسايل مصرف                           
 ۱۰۰آنهاست. آنان از نو       دست پس از انجام معامله فقط نيمی از مبلغ ارزشیِ پيشين در

صورت وسايل      استرلينگ به     ليرة  ۱۰۰اند، ولی  آورده دست استرلينگ پول نقد را به ليرة
اند. بنابراين         خوار منتقل شده است از دست داده               داران مفت       مصرف را که به سرمايه        

استرلينگ     ليرة   ۱۰۰حدود      ليره داراتر شده باشند در             ۱۰۰ميزان     هآنکه ب      جای   آنان به    
کجراهه يعنی پرداخت بدوی يکصد ليره پول                  جای اين     اند. حاال اگر به         فقيرترگرديده  

شد  مصرف، قرار می   ليرةاسترلينگ بابت قيمت وسايل ۱۰۰نقد وبازستاندن بعدیِ همين
پرداختند، آنگاه هيچ           محصولشان می   بهرة مالکانه، بهرة پول وغيره را در شکل جنسی 

استرلينگی     ليرة   ۱۰۰گشت، زيرا هيچ  آنان برنمی ليره پول نقدی از طريق دوران به ۱۰۰
  به درون دوران ريخته نشده بود.

نمودکه     طور ساده چنين می       شد امر به    گرفته می    اگر طريق پرداخت جنسی پيش           
خود    استرلينگ، نيمی را برای        ليرة ۲۰۰ارزش محصولی به داران صنعتی از اضافه سرمايه

-اند. در      خوار منتقل نموده  داران مفت نگاهداشته و نيمة ديگر را بدون معادل به سرمايه

عنوان    فکر اين بياُفتدکه چنين وضعی را به             توانست به     هم نمی   دستوت  صورت حتّا     اين  
  وسيلة داراگشتن اعالم دارد.

خوار    داران مفت داران صنعتی از سرمايه هکه سرماي ای بديهی است زمين و سرمايه
ارزش را در شکل بهرة مالکانه، بهرة                   اند و ازآن بابت بايد بخشی از اضافه      گرفته قرض

آنان سودآور بوده است، زيرا اين امر خود يکی از                          آنان بپردازند، برای              پول وغيره به      
دهندة    تشکيل  که  طورکلّی و همچنين آن جزء از محصولی                شرايط توليد محصول به        

شود، بوده است. اين      ارزش درآن بيان می  اضافهديگرسخن  يا بهمحصول است و  اضافه
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که   آيد ولی ربطی به قيمتی         شده برمی     گرفته  وام که به ای سود از استفادة زمين يا سرمايه
عکس قيمت مورد پرداخت از سودکسر                شود ندارد. به        بابت آن استفاده پرداخت می             

  جای   به   اگر     صنعتی داران    گويا سرمايه شدکه بايستی مدعی صورت می اينشود. درغير می
تنها   ارزش را از دست بدهند آن را برای خويش نگاهدارند، نه                          آنکه نيمة ديگر اضافه

های دورانی         که پديده     گردند. ولی درواقع آنگاه                شوند، بلکه فقيرتر نيز می   تر نمی غنی
ای برای      های دورانی فقط وسيله           حصول،که اين پديدهمانند برگشت پول را با توزيع م

  کشد. می هم انديشی درهم چنين کار به صورت درآن سازند روند، مخلوط می شمار آن به
  شود: دهد و متذکّر می خرج می زرنگی به دستوت معذلک همين

گردد    ناشی نمی   هائی   شود؟ آيا ازبهره       مردم بيکاره ازکجا پيدا می "درآمدهای اين
  اندازند يعنی       کار می    هاشان را به      شودکه سرمايه     ه به اينان از سودکسانی پرداخت میک

دارد     گيرندکه بيش ازآنچه خرج برمی              کاری به مزدوری می           که با تنخواه اينان         آنهائی
کار؟ پس همواره برای يافتن سرچشمة هر               کلمه مردم صنعت کند، يا در يک توليد می

هستندکه حتّا مزدوران آنان را نيز                   زگشت. درواقع اينها           اين اشخاص با      ثروت بايد به      
  )۲۴۶دهند." (ص نان می

شود،   کسرمی   کاران   سان اکنون پرداخت اين بهره وغيره از سود صنعت پس بدين
  ای برای داراترشدن اينان تلقّی شده بود. که قبالً وسيله درحالی

کاران     صنعت  اين    است.     مانده     باقی دلخوشی يک ما دستوت وجود برای اين ولی با
کنندکه نسبت به همقطاران          خوار عمل می       داران مفت        طور با سرمايه       جوانمرد همان       

تر   % گران    ۲۰ميزان     آنان همة کاالها را، مثالً به               اند. به     خود وکارگران رفتار نموده                 
 ۱۰۰خواران غير از          آيد: يا مفت      وجود می     فروشند. در چنين صورتی دو امکان به                می 

کنند باز وسايل پولیِ ديگری            کاران دريافت می           که ساالنه از صنعت      استرلينگی    ليرة  
 ۱۰۰های    کاران،کاالها و ارزش               دراختيار دارند و يا ندارند. درحالت نخست صنعت                       

فروشند. بنابراين درحين            آنان می     استرلينگ به    ليرة ۱۲۰بهای را،گوئيم به استرلينگی ليرة
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دارند،   اند مسترد می خواران پرداخته که به مفت ای ليره ۱۰۰تنها آن  کاالهاشان نه فروش
 ای را برای  تازه آورندکه واقعاً ارزش دست می استرلينگ به ليرة ۲۰بلکه عالوه برآن باز

کار   داران صنعت   شود؟ سرمايه چه قرار می دهد. اکنون ببينيم حساب از آنها تشکيل می
که   استرلينگ پولی      ليرة   ۱۰۰اند، زيرا        ده  کاالی مجانی از دست دا            يکصد ليره   ميزان     به 

  وسيلة آن پرداخت شده عبارت از پول خود آنها بوده است. بنابراين                        قسمتی ازکاال به
  استرلينگ زيان       ليرة   ۱۰۰آنها با پول خودشان پرداخته شده است. لذا                    کاالی متعلّق به   

دست   استرلينگ به     ليرة   ۲۰آنها عالوه برآن بابت فزونیِ قيمت بر ارزش،  اند. ولی کرده
 ۱۰۰همين جهت زيان       شده است و به      استرلينگ سود حاصل      ليرة   ۲۰اند. پس      آورده     

شود و همواره منفی باقی            کند، ولی زيان هرگز مثبت نمی             ليره تنزّل می      ۸۰ای به     ليره  
کاست،   کاران     از زيان صنعت      گذاشته شد   خواران      که بر سر مفت    کالهی   ماند. آن      می 

- وسيلة متمول آنان به دهی، در دست که ثروت از دست گفت توان ن سبب نمیاي ولی به
نمود،     مدت طوالنی دنبال        توان به هرحال اين شيوه را نمی ولی بهاست.  گشتن بدل شده

استرلينگ پول درسال         ليرة    ۱۰۰که فقط  خواران امکان ندارد درصورتی مفت زيرا برای
  استرلينگ پرداخت نمايند. ليرة ۱۲۰ساله  دريافتی دارند همه

استرلينگ     ليرة    ۸۰کاالئی را که     کاران کنيم: صنعت بنابراين شيوة ديگر را بررسی
اند    خوار پرداخته         داران مفت        که به سرمايه     استرلينگی    ليرة   ۱۰۰ارزش دارد در برابر                

 ۸۰شکل بهرة مالکانه، بهرة پول وغيره،                 فروشند. در اين مورد مانندگذشته آنان به               می
که بايد به      برداری از باجی          کاله   وسيلة اين    اند. آنها به استرلينگ مفت از دست داده ليرة

اند، ولی اين باج ازآن پس نيز مانندگذشته وجود دارد و                             خواران بپردازندکاسته      مفت
داران      کند، سرمايه     که تعيين قيمت را وابسته به دلخواه فروشنده می                   بنا بر همين تئوری  

شان  توانند درآينده بهرة مالکانه و رِبحی را که بابت زمين و سرمايه                             نيز میخوار  مفت
  استرلينگ برسانند. ليرة ۱۲۵ليرة کنونی به  ۱۰۰جای  کنند به مطالبه می
با استنساخ     که ازسوئی     است  انديشی متفکّر ژرف بيانات درخشان شايستة همان اين
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  نويسدکه: می آ. اسميثاز 
داران صنعتی "پول خود را            )،که سرمايه۲۴۲است" (ص"کار سرچشمة هر ثروت 

آن پول را با سود بازتوليد          کارگران را مزد دهند تاکارگران کنندکه آن صرف می برای
داران صنعتی       رسدکه همين سرمايه      اين نتيجه می     ). و ازسوی ديگر به         ۲۴۶نمايند" (ص     

دهند و همة      افزايش می      تنهائی مکنت عمومی را  دهند، به "همة مردمان ديگر را نان می
کارگران      نيستندکه ازقبلِ       داران      ). سرمايه۲۴۲آفرينند" (ص وسايل برخورداریِ ما را می

هم بنابراين       خورند وآن    داران نان می سرمايه وسيلة کارگرانندکه بهکنند، بلکه تغذيه می
وپيوسته    ماند   نمی آنان باقی     کارگران دردست        شدة به پول پرداختکهاستدالل درخشان

  گردد. داران برمی سوی سرمايه اند به کارگران توليد نموده  که کاالهائی درازاِء پرداخت
دهند. بنابراين مصرفشان           گيرند و از دست ديگر پس می           "آنان فقط از دستی می    

  )۲۳۵کنند." (ص که آنها را اجير می کسانی بنگريم را بايد مانند حاصل عمل
گردش    ازتوليد اجتماعی و مصرف، آنچنانکه توسط                پس از اين بيان عالی از ب              

  دهد: چنين ادامه می دستوتگيرد،  پول انجام می
  کند، حرکتی     که اين حرکت دائمیِ ثروت را تکميل می                 "اين همان چيزی است   

درستی دوران ناميده شده است، زيرا درواقع                        گرچه بد شناخته شده (واقعاً هم!) به            که
گردد.     و همواره به نقطة عزيمت خود برمی                ورپيمائی است  حرکت مزبور عبارت از د

  )  ۲۴۰ـ۲۳۹گيرد." (ص که درآنجا توليد انجام می ای است اين همان نقطه
Destutt, that very distinguished writer,  
membre de l’Institu de France et de la Société Philosophique de Philadelphia.* 

 

فلسفیِ فيالدلفيا      وانجمن     ) ١( بسيار ممتاز، عضو انستيتو فرانسه           آن نويسندة    دستوت
                                                

  ايم.  تر داده فارسی پائين که ما ترجمة آن را به انگليسی و فرانسه قيد شده است در متن عيناً به٭ 
دستوت  ها يا شعب مختلفة علم. ترين بنگاه علمیِ فرانسه مشتمل برآکادمی ) انستيتو دوفرانس، عالی۱(
 (Academie des sciences morales et politiques)وم اخالقی و سياسی عضو آکادمی علدوتراسی  

 انستيتو فرانسه بوده است.
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ازخوانندگان       درپايان  رود، شمارمی به ای ستاره  عامی  اقتصاددانان  ميان تاحدی که درواقع
پرتوئی      و   اجتماعی     روند   آورِ بيان اورا درمورد جريان شگفت روشنیِ تقاضادارد خويش

ومرحمت را      است مورد تحسين قرار دهند. وی لطف    ندهامر افک که وی فراروی اين را
  است    سازد. واجب       آگاه می     اين نوراَفشانی         منشأ تمام     را از      رساندکه خواننده        می   تاآنجا   
  گفتار آورده شود: که اين

  

„On remarquera, j’espère, combien cette manière de considerer 
la consom-matiom de nos richesses est concordante avec tout ce que 
nous avons dit à propos de leur production et de leur distribution, et 
en même temps quelle clarté elle répand sur toute la marche de la 
société. D’où viennent cet accord et cette lucidité? De ce que nous 
avons rencontré la verité. Cela rappelle l’effet de ces miroirs où les 
objets se peignent nettement et dans leur justes proportions, quand on 
est placé dans leur vrai point de vue, et où tout parait confus et 
désuni, quand on est trop près ou trop loin.” (P. 242. 243)*  
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 شرح زير است: ترجمة عبارت فرانسة منقول در متن به ٭

های  ثروت اندازه اين شيوة نگرش درمورد مصرف هکه تاچ است اين نکته جلب شده "اميدوارم توجه به
ئی فراراه تمام  حال چه روشنی دهد و درعين ايم وِفق می آنهاگفته  که ما دربارة توليد و توزيع ما با آنچه

آيد؟  ازآنجاکه ما حقيقت را              بينی ازکجا می      افشاند. اين سازمندی و اين روشن                 حرکت جامعه می     
شان قرار     که درست در ديدگاه          آوردکه درآنها، هنگامی              ياد می    هائی را به      هايم. اين تأثير آين          دريافته    

شوند و هرگاه بسيار نزديک  يا              های حقيقیِ خود منعکس می        گرفته باشيم، اشياء دقيقاً و طبق اندازه      
  )۲۴۳ـ۲۴۲آيند." (ص نظر می گسيخته به باشيم آنها تار و ازهم  بسيار دور قرارگرفته



           ۷۱۳کارل مارکس    

  

 

  

  
  )١(مويک بيستفصل 

  

  انباشت و بازتوليد گسترده
  

  
داران انباشت چگونه           سرمايه   تک  که درمورد       درکتاب اول نشان داده شده است              

ارزش      محصول نيزکه نمايندة اضافه          کاالـ سرمايه، اضافه        شود. از راه نقدشدن         انجام می
است    گرديده     پول    به   سان مبدل  که بدين را ارزشی  دار، اضافه گردد. سرمايه است نقد می

گشته   سرماية افزون      کند.    بارآور خويش تبديل می          سرماية  به عوامل عينی اضافی برای
-دهد. آنچه درمورد تک             در دورپيمائیِ بعدیِ توليد، محصول بزرگتری تحويل می                       

افتد بايد مسلّماً در مجموع توليد ساالنه نيز روی دهد، يعنی عين                          دار اتفاق می        سرمايه   
  سرمايه     مورد تک      بررسیِ بازتوليد ساده مشاهده نموده در                    که ما در     ای   همان پديده     

گنج   گشته به   نشين  صورت پول تَه      درپِی به     پِی که اجزاِء استوار ازکاراُفتادة آن                      ديديم   
  گردد. شوند، در بازتوليد ساالنة اجتماعی نيز نمايان می مبدل می

باشد،  ۱۰۰آن= االنةارزش س  و اضافه c ۴۰۰  +v ۱۰۰ای برابر با  سرمايه تکهرگاه 
پول مبدل     تا به    ۶۰۰گردد. اين        می  c  ۴۰۰    +v  ۱۰۰    +m  ۱۰۰کاال =   آنگاه محصول ـ

کار   نيروی    به  v  ۱۰۰سرماية ثابت،      شکل جنسی   به  c  ۴۰۰شوند. از اين پول دوباره                می 
 m  ۱۰۰صورت  ارزش انباشته شود، درآن  اضافه تمام باشد گردد و چنانچه قرار مبدل می

                                                
 . VIIIنوشتة  کتاب از روی دست ) از اينجا تا پايان اين۱(
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آيد.    اضافی درمی       صورت سرماية ثابت بارآور بهسرماية  عينی عناصر راه تبديل به هم از
که: اين مبلغ تحت شرايط فنّی معلوم، هم برای توسعة                 است  اين مورد اوالً مفروض در

نمود.     ای تأسيس    کافی باشد و هم بتوان باآن بنگاه صنعتیِ تازه     سرماية ثابت وارد عمل
ارزش به پول و اندوخت اين                  آيدکه تبديل اضافه        پيش  است  ولی اين مورد نيز ممکن       

پول برای مدت بيشتری قبل از وقوع اين روند ولذا پيش ازآنکه انباشت حقيقی يعنی                     
که توليد بر مقياس       است امر مفروض گيرد، الزم آيد. ثانياً: اين توسعة توليد بتواند انجام

آنکه پول       وارد شده است، زيرا برای               آن در واقعيت زندگی             گسترده مدتی پيش از          
عناصر سرماية       است) بتواند مبدل به  پول اندوخته شده صورت که به ارزشی  (يعنی اضافه

کاال قابل خريد باشند. دراين      صورت بارآورگردد ضرورتاً بايد عناصر مزبور دربازار به
ری نشده باشند،      صورت حاضر وآماده خريدا    کاالها به کندکه مورد هيچ فرقی هم نمی

  گردند. بلکه بايستی بنا بر سفارش آماده
هرحال    شود و به    آنکه موجود بودند پرداخت می                 از   کاالهای مزبور پس             بابت  

تر   گسترده    بر مقياس   گيردکه در مورد آنها بازتوليد حقيقی                   پرداخت آنگاه انجام می            
شده است توسعه رخ   می عادی تلقّی که تا آن تاريخ وقوع يافته باشد، يعنی در توليدی

شان، موجود      بايستی بِالقوه، يعنی در شکل عنصری             کاالهای مزبور می          ) ١( داده باشد.      
فروش    بوده باشند، زيرا تنها تلنگر سفارش، يعنی خريدی مقدم بر وجودکاالها و پيش    

و س يک   در    پول    وجود     گردد.     پذير   تحقّق   واقعاً     مزبور     بود تا توليدکاالهای      آنها،کافی می 
 بدون  بازتوليد       امکان اين    که دهد می جان ديگر گسترده در سوی بازتوليد جهت به ازآن

  خود عنصری از بازتوليد واقعی نيست. خودیِ پول وجود دارد، زيرا پول به
                                                

که نشان دهد آنگاه امکان بازتوليدگسترده، يعنی              خواننده توجه داردکه منظور مصنّف اين است) ۱(
شودکه قبالً بازتوليدگسترده در              های نقدشده به عناصر اضافی توليد پيدا می  ارزش ساختن اضافه مبدل

کاالی اضافی در بازار وجود ندارد           صورت مورد عناصر توليد مزبور تحقّق يافته باشد، زيرا درغيراين
 گسترش توليد مورد خريد قرارگيرد. که برای
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 ها مقاديری از محصول ـ          طی يک سال يا تعدادی از سال            Aدار     اگر مثالً سرمايه     

 محصول ـ  بفروشد، آنگاه با اين عمل جزئی از   درپِی توليدکرده است پِیکه  را کاالئی

ارزشی را نيزکه          آن اضافه    محصول ــ يعنی است ــ اضافه ـ  ارزش  کاالراکه حامل اضافه
کند، اين پول را تدريجاً             درپِی به پول بدل می        پِیکاال توليد نموده است،  شکل خود به

گوئيم    دهد. اگر می       ا تشکيل می   پول ـ سرماية بِالقوة جديدی ر           سان   اندوزد و بدين       می
بارآور     گشتن به عناصر سرماية   که برای مبدل بِالقوه از جهت قابليت و تخصيصی است

دهدکه خود      سازی را انجام می         يافته است. ولی درواقع وی فقط يک عمل سادة گنج      
گردش   که پول در      است  اين محدود نيست. فعاليت او بدواً به عنصری از بازتوليد حقيقی

که پول وارد درگردشی          آن نيست کشد. البته اين عمل منافیِ تدريجاً از دوران بيرونرا 
از ورودش     حال، پيش کند خود نيز درعين وکلون حبس می قفل پشت سان بدين که وی

بِالقوه پول ـ سرماية        که   Aگنجينة   اين   در دوران، جزئی ازگنجينة ديگری بوده باشد.                       
که اگر در وسايل مصرف خرج شده بود بر دارائیِ اجتماعی چيزی است، همچنان نوئی
رود. اما         شمار نمی   وجه ثروت اجتماعیِ اضافی به             هيچ  افزود، دراين مورد نيز به                 نمی 

کشيده شده، ولذا پيش از اين عمل در دوران                       که ازگردش بيرون           ممکن است پولی    
گنج در جائی خفته بوده و يا              يک مثابه جزئی از        وجود داشته است، قبالً هم زمانی به              

  کار نقدساختن وسايل       شکل پولیِ دستمزد را داشته است. امکان داردکه اين پول به                          
توليد ياکاالهای ديگری خورده باشد، وسيلة گردش عناصر ثابت سرمايه يا درآمد                                   

 که اگـر پول را از نقطـة نظر دوران سادة کاالها                         داری بوده است. همانگونه               سرمايه  
 ارزش ـ    آنکه ده بار در روز چرخيده و ده                    سبب آن به    توانستيم برای       نگريستيم نمی    می 

آنچنان نيز      کاالی مختلف را به سامان رسانده است، ده برابر ارزش قائل شويم، هم                                
آورد. کاالها بدون پول وجود دارند و خود                          حساب   توان اين پول را ثروت نو به                نمی 

ماند (يا      که بود باقی می       شد و چه در ده واگرد همچنان             پول هم چه در يک واگرد با             
که ثروت نوئی        شود). فقط در توليد طالست          کمتر ازآنچه بود می         حتّا درنتيجة سايش     
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محصول در بر دارد و               آيد ــ تاآنجاکه زر ـ محصول اضافه              وجود می     (پول بِالقوه) به         
در دوران         ) ١( م زر ـ محصول نو       ميزان ورود تما          ارزش است ــ و فقط به           حامل اضافه    

  شود. ای افزوده می بِالقوة تازههای  که بر پول ـ ماية موجود پول ـ سرمايه است
ورت پول اندوخته شده است ثروت اجتماعیِ                  ص که به   ارزشی     اگرچه اين اضافه       

آن انباشته شده نمايندة         که برای انجام مناسبت هدفی ای نيست، ولی به شده جديد اضافه
(بعداً خواهيم ديدکه پول ـ سرماية نو ممکن است                  ای است.      ل ـ سرماية نوی بِالقوه        پو 

  وجودآيد.) ارزش به  ازطريق ديگری نيز غير از نقدساختن تدريجی اضافه
آنکه خريدی در پِیِ       بدون کاال راه فروش از شود و کشيده می پول از دوران بيرون

شويم،   س اگر برای اين عمل عموميت قائل              گردد. پ      گنج انبار می      صورت   آن باشد به     
رسد بتوان منشأ خريداران را دريافت، زيرا در اين روند ــ که بايد                                    نظر نمی   آنگاه به    

تواند در مرحلة انباشت قرارگرفته                  ای می    سرمايه   عمومی متصورگردد، زيرا هر تک               
  خرد.خواهد ب خواهد بفروشد تا بياَندوزد و هيچکس نمی باشد ــ هرکس می

مثابه روندی تصور          هرگاه روند دوران ميان اجزاِء مختلفة بازتوليد ساالنه را به                              
استثناِء موارد       که نادرست است، زيرا به            رود ــ چيزی      خطّ مستقيم پيش می     که به   کنيم 

کند ــ آنگاه     جهات متضاد سير می       که در    است نادر همواره عبارت از حرکات متقابلی
آنکه بفروشد، آغازکنيم و           خرد بدون      از توليدکنندة طال (يا نقره)،که می           که  ناگزيريم

-فروشند. در چنين صورتی همة اضافه             او می    گويا همة کسان ديگر به         که  فرض نمائيم    

ارزش است) در دست او جمع                 محصول اجتماعی ساالنه (که حامل مجموع اضافه                   
صورت   طور طبيعی به     او را که به      محصول    داران ديگر اضافه ـ            شود و همة سرمايه      می 

که طبيعتاً به سامان رسيده است متناسباً ميان خود    ارزشی است  پول وجود دارد و اضافه
کنند، زيرا آن جزئی از محصول توليدکنندة طال که بايستی جانشين سرماية                            تقسم می

                                                
 است. دهگردي تصحيح انگلس اصالح بنابه بودکه های اول و دوم، پول ـ محصول قيد شده ) در چاپ۱(



           ۷۱۷کارل مارکس    

  

 

در چنين    گردد قبالً برداشت شده و تحت اختيار او قرارگرفته است.                          کاراُفتادة وی         به 
ای   است، تنها مايه      توليد شده    زر صورت ارزش توليدکنندة طال که خود به  فرضی اضافه

محصول خويش را ازآن            اضافه ـ     داران ديگر مادة نقدسازی                شدکه همة سرمايه     می 
ارزش      بود با تمام اضافه کشيدند. بنابراين بايد از جهت مقدار ارزشی برابر می بيرون می

که   ای   گنج منعقد شده باشد. تنها فايده            شکل بايستی به    ، که بدواً می       اجتماعی ساالنه      
زمان    عمومی وهم   سازی گنج ممکن بود ازاين فرضيات پوچ عايدگردد بيان امکان يک

غيرازآنچه درجهت توليدکنندة طالست،           صورت خود بازتوليد، به بود وبس. درآن می
  پيش نرفته بود.  گام هم به يک

نباشت                     آنکه م     از   پيش   (توليد     I  بخش ا اين دشواریِ ظاهری را حلّ کنيم بايد ا
آغاز    I  بخش(توليد وسايل مصرف) تميز دهيم. از  II بخشتوليد) را  از انباشت  وسايل

  کنيم: می
  

I .  بخش در تانباش I
 

  
  سازی ـ گنج۱

ندة کن  ترکيب   صنايع   متعدد   های   دررشته  هم ها، گذاری سرمايه  که است مسلّم  نکته اين
های صنعت،    های مختلف فردی در درون اين رشته                 گذاری     ، و هم در سرمايه        I بخش

آنها و شرايط فنّی        نظر از بزرگیِ       شان صرف گذشتة فعاليت بنا بر مدت عمر، يعنی زمان
ارزش به پول ـ          اضافه  و وضع بازار وغيره، در مراحل مختلفی از روند تدريجی تبديل                  

دارند، خواه اين پول ـ سرمايه برای توسعة سرماية درجريان عمل                              سرماية بِالقوه قرار        
گسترش توليد      های صنعتی نو ــ که دو شکل       منظور بنيادگذاریِ بنگاه            باشد و خواه به      

داران پيوسته پول ـ           هستند ــ درنظرگرفته شده باشد. بنابراين يک قسمت از سرمايه                      
کنند،   بارآور می      صاب مبدل به سرماية       سرماية بِالقوة خود را پس از رسيدن به حد ن                   
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توليد، عناصر   است وسايل ارزش اندوخته شده  اضافهکه درنتيجة نقدگشتن  يعنی با پولی
گردآوریِ       مشغول    ديگرهنوز پيوسته      قسمت  که درحالی کنند، خريداری می ثابت سرماية

  است  اين دوگروه چنين  داران متعلّق به  است. بنابراين مواجهة سرمايه پول سرماية بِالقوه
مثابه خريدار و برخی ديگر مانند فروشنده در برابر يکديگر قرار                             که برخی ازآنان به          

  نمايند.   گيرند، و هرکدام از اين دو منحصراً يکی از اين دو نقش را ايفا می می
است   (که ممکن     B) به   A  ،۶۰۰  =)c ۴۰۰  +v ۱۰۰ +   m  ۱۰۰که  کنيم مثالً فرض

در برابر       ۶۰۰اندازة       کاالهائی به      Aش از يک خريدار باشد) فروخته باشد.                نمايندة بي    
از دوران       را     آنها     که وی    ارزش      اضافه   ۱۰۰است، متضمن      فروخته    ۶۰۰ارزش      پولی به   

واحد پول فقط شکل پولیِ          ۱۰۰اندوزد. ولی اين             صورت پول می      کند و به    خارج می    
سازی مطلقاً توليد       است.گنج      بوده    ۱۰۰ ميزان که حامل ارزشی به است محصولی اضافه ـ 

دار فقط عبارت از          باشد. عمل سرمايه      وجه توليداَفزا نمی         هيچ  نيست ولذا از ابتدا نيز به            
آورد،      محصول را از دوران بيرون    واحد پول حاصل از فروش اضافه ـ  ۱۰۰که است اين

شود، بلکه در نقاط        واقع می Aتنها ازجانب  آن را نگاهدارد و ضبط نمايد. اين عمل نه
 آنها نيز      ، که   Á   ،Á́  ،́  Á́داران ديگـری نظير           شماری از محيط دوران توسط سرمايه بی

که در    شماری   گردد. اين نقاط بی          سازی اشتغال دارند، انجام می               گنج  اين نوع فعاالنه به
-ادی ياپول ـ سرمايه     های متعدد انفر گنج صورت شود وبه آنجا پول از دوران خارج می

کنند،   دوران جِلوِه می        بسياری برای حال مانند موانع گردد، درعين بِالقوه انباشته می های
کمابيش درازی         آن را برای مدت           پذيریِ     شوند وگردش      زيرا موجب رکود پول می            

ها پيش ازآنکه        کاالئیِ ساده، مدت         کنند. ولی بايد متذکّر بودکه درگردش                  سلب می 
داد،     اندوزی رخ می         داری استقرار يابد،گنج            سرمايه    ش مزبور بر پاية توليدکاالئی    گرد

که مقدار پول موجود در جامعه همواره بيشتر ازآن                          و نيز اين نکته را در نظر داشت             
واحوال      که در دوران فعال شرکت دارد، با اينکه مقدار اخير بنا بر اوضاع          قسمتی است

سازی دوباره در اينجا              گنج  ها و همان     گنج  کند. با همان      می شود يا فروکش       متورم می    
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  داری. مثابه يک عامل پايدار از روندتوليد سرمايه کنيم، ولی اکنون به برخورد می
های   اعتباری همة اين سرمايه   که در درون سيستم آنگاه است  درکی خوشوقتی قابل

خدمت    صورت سرماية آماده به          هها وغيره، ب       بِالقوه از راه تمرکزيافتن در دست بانک                  
)١(

″loanable capital″  آيند و درحقيقت ديگر جنبة منفعل            مثابه پول ـ سرمايه درمی       به
معنای   نيستند، بلکه سرماية فعال و رِباخيزند (رِبا در اينجا به                        ) ٢( ندارند و ترانة آينده             

  کار رفته است). افزايش به
مثابه فروشنده      که تنهـا به     رساند   انجام می     فقط آنگـاه به      Aسازی را      گنـج  ولی اين

فروش ايفا        از   خريدار را پس     ــ وارد ميدان شده باشد ونقش محصولش ــ درمورد اضافه
که بايد به      ارزش وی        محصول ــ حامل اضافه درپِی اضافه نکرده باشد. بنابراين توليد پِی

رود. در اين موردکه دوران     یشمار م سازی او به گنج طال مبدل شود ــ شرط الزم برای
محصول، مانند شکل       اضافه  تحت بررسی است، شکل طبيعیِ         I  بخش فقط در درون         

دهد، عبارت از شکل طبيعی           محصول جزئی ازآن را تشکيل می        اضافهکه  کل محصول
که  توليد است وسايلاست، يعنی متعلّق به جزئی از  I سرماية ثابت بخشيکی از اجزاِء 

محصول مزبور      رود. اينک خواهيم ديدکه اضافه                کار می    توليد به      ن وسايل  برای ساخت    
  خورد.   کاری می درد چه ، وغيره به B́  ، ́B́ ،  ́ ́B́در دست خريداران 

ارزش   بابت اضافه A: بااينکه  است آنچه بايد بدواً دراينجا خاطرنشان شود اين ولی
حال ازسوی      آورد، بااين      گنج درمی صورت را به کشد وآن دوران بيرون می از خود پول

کاالهای ديگری ازآن بيرون                 آنکه    ريزد بدون       ديگرکاالهائی به درون دوران فرومی                 
يابندکه پول به دوران             نوبة خود امکان می          به   B   ،B́  ،  ́  B́که     آورد. بدين وسيله است           

                                                
 ) سرماية استقراضی.۱(

آهنگساز    (Richard Wagner)  ريشارد واگنِر       که کنايه به اثر        ذکر شده     Zukunftmusik) در متن ۲(
که مخالفين وی بعدها آن را             است  ″ Das Kunstwerk der Zukunft″ معروف آلمانی تحت عنوان           

 خواندند. نده میطور شوخی و طعنه موزيک آي به
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  که زير بررسیِ ماست       غيرازکاال چيز ديگری بيرون نياورند. درموردی        بريزند وازآن به
يابند در     که می   که دارند و يا برحسب تخصيصی            ئی  شکل طبيعی  کاالهای مزبور بنا به          

شوند. آنگاه      سرماية ثابت وارد می         مثابه جزِء استوار يا گَردان               وغيره به     B́  و  Bسرماية   
ن وغيره خواهيم پرداخت دراين باره سخ           B ، B́محصول، يعنی  اضافهکه ما به خريدار  

  گفت. خواهيم
  

  ٭
   
بررسیِ بازتوليد         هنگام   به   سابقاً   متذکّرگرديم: همچنانکه   دراينجا را ذيل ضمناً نکتة 

-که مبادلة اجزاِءگوناگون ترکيب                خوريم اين امر برمی ساده ديديم، اينجا نيز دوباره به

 کنندة محصول ساالنه، يعنی دوران آنها (که درعين حال بايد بازتوليد سرمايه و                                       
مختلفه                            ت  تخصيصا در  ا  ر ن  آ د  مجد ر  استقرا قع  ا متغير،                 درو  ، بت ثا ز  ا  عم ا  ، ش ا

وجه مستلزم     هيچ  گيرد)، به      ـ سرمايه وغيره در بر می      استوار،گردان، پول ـ سرمايه، کاال
وسيلة خريد بعدی      که بايستی از راه فروش يا به                يک خريدوفروش سادة کاال نيست             

ويژه مکتب آزادی تجارت             آنچنانکه اقتصاد سياسی، به    گرددکه واقعاً  نَحوی تکميل به
کاال   پذيرفته است فقط يک مبادلة سادة کاال به                آدام اسميث     و   ها  فيزيوکرات     بعد از    

گذاری الزم        استوار، پس ازآنکه يک بار سرمايه          که سرماية دانيم رخ داده باشد. ما می
شود، ولی در همان          گرفت، در تمام دوران عملکردش تجديد نمی                      برای آن انجام         

صورت پول     آن تدريجاً به       که ارزش      دهد، درحالی        کار ادامه می        شکل قديمیِ خود به     
 مجموع   (يعنی   II cاستوار      اَدواری سرماية که نوسازی ديديم ازاين کند. پيش رسوب می

گردد)، ازسوئی          مبدل می    v + m(  Iکه به عناصری برابر با ارزش ( IIcـ سرماية  ارزش
شکل جنسی مبدل    صورت پولی به        که از    است  IIcخريد سادة بخش استوار          مستلزم   

 IIcرا ازجانب        ای   فروش ساده     و ازسوی ديگر       مطابقت دارد،    Imشود و با فروش  می
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استوار (فرسايش)        ئی از سرماية   است از فروش جزِءارزشی داردکه عبارت مفروض می
نطبق است. برای اينکه در اينجا             م  Imنشين شده و با خريد سادة           صورت پول تَه      که به  

ازلحاظ     IIcشودکه خريد ساده ازطرف      گيرد بايد چنين فرض طورعادی انجام مبادله به
) ۱  (گروه       IIcبه   Imسادة   باشد و همچنين فروش  II cسادة  فروش با  ميزان ارزشی برابر

- اين  رغير  د  ) ١( مراجعه شود).       ۴۴۰صفحة  ) باشد (به    ۲  (گروه     IIcمساوی با خريد سادة         
وسيلة فروش سادة آنجا  خورد. خريد سادة اينجا بايد به هم می صورت بازتوليد ساده به

که فروش سادة جزِء            همين نهج بايد در اينجا مفروض داشت                 گردد. و نيز بر           جبران   
، که گنجينة خود      Imاز     B   ،B́  ،  ́  B́، با خريد جزِء        Á́و   A   ،Á، يعنی    Imشوندة   گنج

  کند، تعادل داشته باشد. بارآور اضافی تبديل میسرماية اصر را به عن
ميزان همان      شودکه خريدار بعداً به           تا آنجاکه استقرار تعادل از اين راه واقع می                       

گردد و بِالعکس، بازگشت پول در جانبی               سان فروشنده وارد ميدان می مبلغ ارزشی به
، پيش ازآنکه چيزی از نوخريده               ريزکرده    هنگام خريد پيش يابدکه پول را به وقوع می

باشد فروخته است. ولی تعادل حقيقی درمورد نفس مبادلة کاالها، يعنی مبادلة اجزاِء                       
که با هم مبادله       کاالهائی است      مختلفة محصول ساالنه، وابسته به برابری مبلغ ارزشیِ                    

  گردند. می
ای خريدار       ه گيرند، يعنی عد      ای انجام      که مبادالت سادة يکجانبه           اما درصورتی      

که   ای فروشندة ساده در سوی ديگر باشند ــ و ما سابقاً ديديم                     سو و عده ساده در يک
ای را     داری چنين استحاالت يکجانبه             سرمايه  اساس     مبادلة عادیِ محصول ساالنه بر             

تواند وجود داشته باشد            کند ــ آنگاه تعادل فقط درصورت اين فرض می                    ايجاب می    
هم درروند.        های يکجانبه به      دهای يکجانبه و مبلغ ارزشی فروش             که مبلغ ارزشی خري       

متضمن   خود   ودیِ  خ   است، به    داری   سرمايه توليد عمومیِ همين امرکه توليدکاالئی شکل

                                                
 .همين بازنويسی]  ۶۴۲[صفحة  ۳۶۹و  ۳۶۸) در اين ترجمه صفحة ۱(
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عنوان پول ـ سرمايه، دراين               مثابه وسيلة دوران، بلکه به             که پول، نه فقط به        نقشی است  
مبادلة      است برای      راکه ويژة اين شيوة توليد   یشرايط مشخّص کند، و شيوة توليد ايفا می

وجود    گسترده، به  عادی و بنابراين برای جريان عادیِ بازتوليد، خواه ساده باشد و خواه
موجبات جريان غيرعادی و امکانات وقوع     همان اندازه نيز به آورد. شرايط مزبور به می

ن توليد، تعادل خود امری            گردند، زيرا در ساختمان خودروی اي                     ها مبدل می     بحران   
  تصادفی است.

، سرانجام     IIcارزشی برابری از         درازاِء مبلغ Ivکه درمورد مبادلة  ديديم سابقاً ونيز
کاالهای     جانشين   I  ارزشی ازبخش   همان مبلغ کاالهائی به آيدکه می پيش  چنين IIcبرای 
کاالهای     فروش    II  داران بخش  گردند و در اين مورد ازجانب جمع سرمايه می II بخش

شود.   تکميل می   I  ويژة آن بخش بعداً با خريدکاالهائی با همان مبلغ ارزشی از بخش                       
داران      کاالها، ميان سرمايه         و انتقال متقابل        شود، ولی در اين نقل          اين جانشينی واقع می        

فروشد    می  I  طبقةکارگر بخش     کاالی خودرا به IIcگيرد.  مبادله انجام نمی II و I بخش
که خود    گيرد، درحالی        مثابه خريدارکاال قرار می              بقة مزبور در برابرآن منحصراً به          و ط

که از اين       شود. با پول نقدی   مثابه فروشندة کاال نمودار می در برابر طبقة کارگر فقط به
 I  داران بخش مثابه خريدار يکسوية کاال در برابر جمع سرمايه به IIcآيد  دست می راه به

مثابه    آن منحصراً به      درمقابل    Ivداران اين بخش نيز تا ميزان  جمع سرمايهگيرد و قرار می
که سرانجام     کاال تا اين ميزان است           شوند. تنها از راه فروش             نمايان می     فروشندة کاال     

سرماية   آورد. اگر         دست می   پول ـ سرمايه بهشکل  سرماية متغير خود را از نو به I بخش
گيرد،    قرار می     Ivمثابه فروشندةکاال تاميزان       منحصراً به II بخشدربرابر سرماية  I بخش

خريدارکاال نمايان           مثابه   کار به    نيروی خريد طبقةکارگر خود درمورد درعوض درمقابل
منحصراً همچون خريدارکاال           II  دار    سرمايه  برابر     در   Iگردد و اگرچه طبقة کارگر             می 

منحصراً   I  دار بخش     قابل سرمايه   خريدار وسايل معيشت)، درم               مثابه   شود (به    ظاهر می   
  کار خود است. نيرویفروشندةکاال يعنی فروشندة 
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، تبديل مجدد قسمتی        I  کار ازجانب طبقة کارگر در بخش               عرضة دائمیِ نيروی       
وسيلة   به  IIکاالـ سرماية   سرماية متغير، تعويض جزئی ازشکل نقدی  به Iازکاالـ سرماية 
ارت ازآن شرايط ضروری هستندکه متقابالً يکديگر   عب IIcسرماية ثابت عناصر طبيعیِ 

که خود سه رونـد           سازند، ولی واسط آنهـا روند بسيار بغرنجی است                    را مشروط می       
گيرد. همين      پيوندی دارند در بر می            حال هم    هم جدا را که درعين         دورانیِ مستقل و از

  سازد. دی فراهم میهمه زمينه برای جريان غيرعا که اين پيچيدگیِ روند است
  

  ـ سرماية ثابت الحاقی۲
داران      کنندگان، سرمايه  است برای تصاحب ارزش  اضافه که حامل محصول اضافه ـ 

وجه و    هيچ  محصول، به     دارد. اينان در قبال برداشت اضافه ـ                     ، خرجی برنمی      I  بخش 
ريز    ها ــ پيش   وکرات   اند. سابقاً نيز برای فيزي           ريز نکرده      گونه پول ياکاالئی پيش          هيچ  به 

بارآور تحقّق يافته است. پس             سرماية   صر ناکه در ع     عبارت از شکل عام ارزش بوده               
ديگری     سرماية ثابت ومتغيرآنها چيز      کنند جز  ريز می داران مزبور پيش سرمايهکه  آنچه

 تنها  کند، نه    آنها سرماية ثابت را حفظ می           وسيلة کار خود برای         تنها به   نيست. کارگر نه 
کاال جبران      وسيلة ايجاد جزِء ارزشیِ نوئی در شکل                سرماية متغير آنها را به         ـ  ارزش    

دهد    می  ارزشی تحويل       اضافهآنها  خود به  وسيلة کار اضافیِ برآن به نمايد، بلکه عالوه می
محصول   محصول هستی دارد. ازطريق فروش مکرر اين اضافه ـ                       که در شکل اضافه ـ 

است. درحالتی        پول ـ سرماية الحاقیِ بِالقوه  دهندکه خود  می ی تشکيلگنج داران سرمايه
توليدی    وسايل    از   محصول خود از ابتدا عبارت       اضافه ـ  اين ماست، توجه مورد اينک که

مثابه    محصول آنگاه به       رود. اين اضافه ـ           کار می    توليد به    وسايل  که برای ساختن       است 
) وغيره باشد.      B   ،B́  ،  ́  B́   )Iکندکه در دست       عمل می  سرماية ثابت الحاقی يا افزوده               

) Á́ )Iو  A  ،Áسازان  گنج که هنوز در دست فروش رفته باشد آنگاه ازآنکه به ولی پيش
را ازجانب         بازتوليد      ارزشیِ حجم ما فقط داراست. چنانچه بِالقوه را خصلت اين دارد قرار
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در درون مرزهای بازتوليد ساده هستيم،                 مورد توجه قرار دهيم، آنگاه ما هنوز  I بخش
حرکت درنيامده است تا اين سرماية ثابت الحاقی بِالقوه                 به ئی زيرا هيچ سرماية الحاقی

ازآنچه بر پاية بازتوليد     ئی پيش کار اضافی وجودآورد ونيز هيچ محصول) را به اضافه ـ (
استفاده     کار مورد     فهگردد انجام نشده است. تفاوت فقط درشکل اضا ساده مصرف می

  توليدی مصرف        کار در وسايل       يعنی در صفت مشخّص سودمندیِ ويژة آن است. اين             
کار رفته نه در        توليد به    توليد وسايل     خورد، در وسايل         می  Icدرد     به  IIcجای    که به شده 

  توليد وسايل مصرف. وسايل
صورت   به  Iرزش    ا   که تمام اضافه      در بازتوليد ساده چنين مفروض داشته بوديم                   

ارزش مزبور فقط عبارت         اضافهشود. بنابراين  خرج می IIدرآمد ولذا در ازاِء کاالهای 
آن تجديد      نو درشکل عينیِ     از را IIcثابت  سرمايةبايست   بودکه می توليدی وسايل ازآن

د گيرد، بايد تولي        گذار انجام       آنکه از بازتوليد ساده به بازتوليدگسترده                   نمايد. پس برای
همان   ولی به    IIبخشسرماية ثابت برای کمتر عناصر  درچنان وضعی باشدکه I دربخش

وسيلة   شود، به    دشواری انجام نمی   گذارکه هميشه بی بسازد. اين Iبخش نسبت بيشتربرای
کار   توليد در هردو بخش به   توانند مانند وسايل می Iاين امر، که تعدادی از محصوالت 

  گردد. روند، تسهيل می
ارزشی موردتوجه قرارگيرد ــ چنين             بنابراين ــ هرگاه مسئله تنها ازلحاظ حجم   

 آيد.   وجود می     بازتوليدگسترده در درون بازتوليد ساده به                      کُنه مادیِ      شودکه   نتيجه می  
که مستقيماً صرف توليد وسايل         است  Iکارطبقةکارگر    اضافهاز  کُنه مادیِ مزبور عبارت

 سرماية  پول ـ   بنابراين تشکيل         گردد.     می  Iبِالقوه برای          الحاقی   سرماية   توليد وايجاد         

هاکه بدون    ن آ  محصول   اضافه   درپِی    ) ــ از راه فروش پِی          Á́   )Iو   A   ،Áبِالقوه نزد        الحاقی 
آيد ــ در اينجا عبارت از شکل سادة               دست می   دارانه به       پولی سرمايه     هرگونه مخارج      

  توليدگرديده است. I ه در بخشک ئی است توليد اضافی وسايلپولی 
 ديد   چنانکه خواهيم       (زيرا      ما   مطالعة   مورد درحالت بِالقوه، الحاقی سرمايةتوليد  پس
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وجودآيد)، نمايشگر چيز ديگری               نَحوِ ديگری نيزکامالً غير از اين به                ممکن است به   
رآور    با ای از خود روند توليد نيست، يعنی توليد عناصری است از سرماية                           جز پديده    

  در شکل مشخّص.
گسترده ــ در بسياری از نقاط              مقياس   بِالقوه الحاقی به       پول ـ سرماية بنابراين توليد 

سرماية   دور و بر دوران ــ چيز ديگری نيست جز نتيجه و مظهر يک توليد وسيع از                              
که بِالقوه الحاقی است و ظهور آن مستلزم خرج هيچ پول اضافی از جانب                               بارآوری      

  داران صنعتی نيست.   مايهسر
 گنج) (    بِالقوه   پول ـ سرماية     بارآور بِالقوه الحاقی به               سرماية   تبديل متوالیِ اين         

 محصول آنهاست اضافه ـ درپِی  ) ، که وابسته به فروش پِیIوغيره ( Á́و  A  ،Áازسوی 
- ا بيرون   ــ ولذا مشروط به فروش مکرر و يکجانبة کاال بدون مکمل خريد است ــ ب                           

سازی   گنج  گردد. اين       سازی متناسب با آن انجام می   کشيدن مکرر پول از دوران وگنج
وجه مستلزم وجود ثروت        هيچ ــ به است توليدکنندة طال خريدار  که استثنای موردی به ــ

بها نيست، بلکه فقط عبارت از يک تغيير وظيفه درمورد                گران صورت فلزات اضافی به
مثابه وسيلة دوران عمل   است. تاکنون پول مزبور به تاکنون درجريان بودهکه  است پولی

است   که درحال تکوين       ای بِالقوهپول ـ سرماية نوی کرد، اکنون مانندگنج، همچون  می
بهای موجود در        گران    حجم فلزات      و   سرماية الحاقی  ـ پول تشکيل بنابراين کند. می  عمل
  ی با يکديگر قرار ندارند.کشور، در هيچگونه رابطة علّ يک

کاراُفتاده در         بارآور به      سرماية   که: هر اندازه          شود  لذا فراتر ازآن چنين نتيجه می             
محصول   اضافه ـ   که با آن همبرگشته و توليدکنندة             کاری    انضمام نيروی       کشور (به    يک

ه وسايل فنّی    تر و بِالنتيج رشديافته بارآورکار  نيرویهمان اندازه  است) بزرگتر باشد، به
محصول، خواه       توليد بيشتراست ــ لذا هرقدر نيز حجم اضافه ـ         وسايل توليد بسط سريع

است،    يافته   که درآن نمايش         مصرفی    ارزش      برحسب ارزشش و خواه برحسب حجم             
   آيد بزرگتر است: همان اندازه آنچه ذيالً می بزرگتر باشد ــ به
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 Á́و   A   ،Áمحصول در دست       اضافه ـ   شکل  ، به  بارآور بِالقوه الحاقی            سرماية   ـ ۱
  وغيره و
بِالقوه   محصول به پول تبديل شده ولذا حجم پول ـ سرماية                  اضافه ـ ـ حجم اين ۲

خواهد دربارة          که نمی   ) ١( فوالرتون     . بنابراين اگر مثالً            Á́و   A   ،Áالحاقی در دست       
  توليد سرمايه و همانا اضافه          نَود، اضافه    آن اصالً چيزی بش       معنای عادیِ      اضافه ـ توليد به     

اندازه بهترين اقتصاددانان                دهد تاچه    می ديگرنشان بار امر يک پذيرد، اين را می توليدپول
  شناسند. بورژوا مکانيسم سيستم خود را کم می

) توليدگشته     Á́   )Iو  A   ،Áداران       سرمايه  وسيلة   که مستقيماً به محصولی  اضافه ـ اگر
بازتوليدگسترده است (هرچند فعالً              شده، پاية واقعیِ انباشت سرمايه يعنی              و تصاحب    

که   هنگامی    ــ) ٢( کند)   ) ايفا می Iوغيره ( B  ،B́ ،  ́B́داران  سرمايهدست  چنين نقشی را در
شود  که تدريجاً تشکيل می       ای   بِالقوه   پول ـ سرماية  گنج و  مثابه رود و به در جلد پول می

 نَحوِ مطلقاً غير    که با اين شکل به      اين معنی    کند ــ به   پيدا می    آيد وضع معکوسی     درمی   
گيرد. اين       کند، ولی در خارج ازآن قرار می                    حرکت می    موازات روند توليد            مولّد به   

داری است.کوشش برای قابل استفاده       برای توليد سرمايه (dead weight)يک سرباری 
صورت   شود، خواه به       بِالقوه انباشته می      مايةسر ـ مثابه پول که به ارزشی  اضافهساختن اين 

رسد.   مراد دل خود می     به )٣(سود يا همچون درآمد، درسيستم اعتباری ودر"کاغذبازی"
رشد    يان و   جر   را بر     ترين نفوذ   کالن )4(صورتی ديگر پول ـ سرمايه درشکل واين راه  از

                                                
)۱ (Fularton, John )۱۷۸۰ آثاری دربارة جريان پول واعتبارات،     مؤلّف )ـ اقتصاددان انگليسی۱۸۴۹ـ

 از مخالفين نظرية کمیِ پول.

 ست.که برای سهولت دريافت مطلب اضافه شده ا ) دو هالل از مترجم است۲(

ديگر سخن    "ـ  مقصود خريد و فروش سهام و اسناد قرضه و غيرآن يا به                        Papierchen) در متن: "      ۳( 
 بازی است. بورس

 ) مقصود سرماية مالی است.۴(
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  کند. داری اعمال می توليد سرمايهشگرف سيستم 
کاراُفتادن آن ناشی           محصول از به      اضافه ـ   که   ة وارد عملی  سرماي کلّ هرقدر مبلغ 

که به پول سرماية         محصولی   همان نسبت حجم اضافه ـ         گرديده است بزرگتر باشد به            
  ای   بِالقوه   مطلق حجم پول ـ سرمايـة        شدن  بِالقوه تبديل شده زيادتر است. ولی بزرگ                  

که   نَحوی   گردد، به      شدن آن می     پاره    ر تکّه  شود موجب تسهيل د      بازتوليد می     که ساالنه  
کار انداخته شود، خواه در دست همان                   ای به    وکار ويـژه       تر درکسب     تواند سريـع     می 

دار باشد يا در دست ديگری (مثالً درمورد تقسيم تَرکه ميان اعضاِء خانواده).                                  سرمايه
کامل آن از سرماية          شدن پول ـ سرمايه عبارت از جداشدن               پاره    دراينجا غَرض از تکّه         
  گذاشته شود. ای وکار تازه مثابه پول ـ سرماية نو مستقال درکسب مادر است تا بتواند به

مثابه نتيجة     محصول، آن را به          اضافه ـ   ، فروشندگان        ) I( وغيره     Á́و   A   ،Áاگـر   
ر، (که    سرماية ثابت و متغي   ريز  غير از پيش اندکه به دست آورده مستقيم روند توليدی به

حتّا در بازتوليد ساده نيز مورد لزوم است)، مستلزم هيچ عمل دورانیِ ديگری نيست،                             
سازند    تر را فراهم می        گسترده    و باز اگر آنها بدين وسيله پاية واقعیِ بازتوليد بر مقياس                

 B  ،B́ ، ́  B́عکس وضع درمورد  آورند، به وجود می بِالقوه را به ودرواقع سرماية الحاقی
 Á́و   A   ،Áمحصول    اضافه ـ   که   ) تازه در دست آنهاست   ۱) طور ديگر است. Iوغيره (

افتد (عجالتاً ما عنصر ديگر سرماية             کار می    به  سرماية ثابت الحاقی   مثابه  وغيره بِالفعل به
) برای    ۲گذاريم).        می  الحاقی را،کنار متغير کار الحاقی ولذا سرماية نيروی بارآور، يعنی

ديگرسخن  است، يا به دست آنها برسد يک عمل دورانی الزم محصول به اضافه ـ  آنکه
  محصول را خريداری نمايند. آنها بايد اضافه ـ 

سرماية   محصول (    بايد متذکّر بودکه قسمت بزرگی از اضافه ـ                   ۱درمورد نکتة       
ده است، با اينکه طی ) توليدگرديIوغيره ( Á́و  A  ،Áوسيلة  ثابت بِالقوه الحاقی) که به

تواند در      که می   همين سال توليد شده ولی تازه در سال آينده يا باز هم ديرتر است                            
کار اُفتد. دربارة نکتة دوم               مثابه سرماية صنعتی، فعاالنه به ) بهIوغيره ( B  ،B́ ،  ́B́دست 
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  آيد؟ اينجا می آيدکه پول الزم برای روند دوران ازکجا به اين سؤال پيش می
) از نـو با صورت       Iوغيره (        B   ،B́  ،  ́  B́وسيلـة    تاآنجاکه محصوالت توليدشده به 

 محصول  از اضافه ـ      که جزئی    است گردند، مسلّم روند توليد میطبيعیِ خود وارد همان 
بارآور آنها منتقل          سرماية   همان نسبت مستقيماً (بدون واسطة دوران) به                      خودشان به    

همين   شود. ولی به      الحاقی وارد می          مثابه جزئی از سرماية ثابت          اينجا به گردد، و در می
نظر از اين، پول         گردد. صرف      ) نيز نقد نمی    Iوغيره (      A  ،Áمحصول  اضافه ـ نسبت نيز 
اندوختة خود را   وغيره،گنج A  ،Áها، مانند  Bکه  آيد؟ برای ما دانسته است ازکجا می

هدف خود     آورند و اکنون به           وجود می     الت خويش به     محصو  اضافه ـ   از راه فروش          
گنج انباشته شده است و تاکنون فقط            صورت   اند، يعنی پول ـ سرماية آنهاکه به              رسيده  

الحاقی عمالً     پول ـ سرماية     مثابه    داد اکنون بايد به          ای را تشکيل می      بِالقوهپول ـ سرماية 
که در برابر ما قرار دارد،                   سؤالی   زنيم و    سان ما فقط دور می         کار افتد. ولی بدين            به 

اند ازکجا       کشيده و اندوخته        ) سابقاً از دوران بيرون             Iها (   Bکه   است: پولی     همواره اين      
  آيد؟ می

داران      که سرمايه است دانيم اين همه ما طبق آنچه از مطالعة بازتوليد ساده می با اين
کنند ضرورتاً بايد مقدار          مبادله  محصول خود را        اضافه ـ   آنکه بتوانند       برای    II  و   I  بخش 

مثابه درآمد فقط برای           که به   بازتوليد ساده، پول         معينی پول در دست داشته باشند. در              
داران پول        سرمايه  که  همان نسبتی رفت، به کار می وسايل مصرف بهکردن در ازاِء  خرج

گشت. دراينجا        آنها بازمی       سوی بودند به  ريزکرده را برای مبادلة کاالهای خويش پيش
نوبة    يک به    ) هر  Iها (    B  ها و    A  ديگر.     ای   باوظيفه  شود، ولی می پول دوباره پيدا همان نيز

است   الحاقی بِالقوه الزم    محصول به پول ـ سرماية  اضافه ـ خود پولی را که برای تبديل 
د در دوران       مثابه وسيلة خري  را به وجودآمده تازه به سرماية ـ پولکنند ومتناوباً  فراهم می

  ريزند.   بازمی
کشور   که حجم پول موجود در يک      است است اين که دراينجا مفروض تنهاچيزی
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که سرعت جريان پول وغيره يکسان فرض شود) هم برای دوران فعال و                               (درصورتی   
که درمورد دوران سادة               کافی باشد ــ بنابراين همان شرط مقدمی  اندوزی گنج هم برای

ايم، دراين مورد نيز فرض است. فقط                   وجود داشته باشد، و ما سابقاً ديده              کاالها بايد      
که   همين جهت است    دهند متفاوت است. به          ها انجام می      گنجينه  که  ای   در اينجا وظيفه      

داری هر       سرمايه  حجم پول موجود نيز ضرورتاً بايد بزرگتر باشد، زيرا اوالً درتوليد                               
که تازه توليد شده است وآن محصوالت اندکی                    یبهائ   گران استثناِء فلزات محصول (به

شود ولذا واجب         کاال توليد می    مثابه رسد) به مصرف می وسيلة خود توليدکننده به که به
داری     آنکه بر پاية سيستم سرمايه         که استحالة پولی را از سر بگذراند؛ ثانياً برای                       است 
لق بزرگتر است، بلکه با سرعت   طور مط تنها به آن نه ـ سرمايه و ميزان ارزشیِ کاال حجم

ای بايد دائماً به           کند. ثالثاً سرماية متغير بيش از پيش فزاينده                  مراتب بيشتری نمو می         به 
های تازه باگسترش دامنة توليد         پول ـ سرمايه بدل شود. رابعاً زيرا تشکيل پول ـ سرمايه

است بايد ضرورتاً        الزم   آنها   سازیِ گنج نيزکه برای شکل مصالحی است ولذا آن عنان هم
که درآن      ای   داری، يعنی دوره  توليد سرمايهفراهم باشد. ــ اين امرکه درنخستين مرحلة 

-درمورد رشديافته          است، دارد، صادق وجود متفوق دوران فلزّی با همراه اعتباری سيستم

است صدق   که بر پاية دوران فلزی قرارگرفته      حد آن ترين مرحلة سيستم اعتباری نيز تا 
وکمبودی خود         بها در اثر تناوب فراوانی               گران    فلزات    توليد الحاقی        کند. از سوئی      می  

روی     های بسيارکوتاه، بر         های طوالنی، بلکه در درون دوره تنها در دوره نه است ممکن
ديگر تمام دستگاه اعتباری پيوسته     کند. ازسوی ای اعمال کننده کاالها تأثير مختل قيمت
ها و تدابير       جور معامالت، اُسلوب         گردش واقعی فلزات را از راه همه           که سراست برآن

شود، محدود سازد ــ امری    کوچکتر می ،که ازلحاظ نسبی بيش از پيش فنّی به حداقلّی
بودن تمام اين مکانيسم و احتمال وقوع اختالالت درجريان        نسبت برتصنّعی همان که به 

  افزايد.   آن می عادیِ
بِالقوه جديدشان      پول ـ سرماية     )،که    I( های مختلفة B ، B́ ،  ́B́آيد  الزم  است ممکن
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ـ   اضافه    از   هائی   يکديگررا (قسمت    شود، متقابالً محصوالت می عمل وارد فعال صورت به
مورد، هرگاه جريان عادی باشد،                 هم بفروشند. دراين  هم بخرند يا به محصولشان را) از 

که   نسبتی  ريز شده است با همان مقدار و به              محصول پيش    ن اضافه ـ    که برای دورا پولی
که   گردد. درصورتی         برمی    مختلف های B به اند ريز نموده خود پيش کاالهای دوران برای

های متقابل      درآيد،آنگاه چنانچه خريدها وفروش    گردش مثابه وسيلة پرداخت به پول به
رود.     می   کار   به   ور استقرار موازنه درمحاسبات   نظم باشند، فقط به نکرده  جبران يکديگررا

ايم، بدواً گردش فلزی را               کرده    جا، آنچنانکه در اينجا عمل      که همه ولی مهم اين است
مد موازنة        و   سان جزر    ترين شکلش مفروض داريم، زيرا بدين                 ترين و ابتدائی        در ساده    

قدامات آگاهانه و منظّم   مثابه ا که درسيستم اعتباری به محاسبات وخالصه همة لحظاتی
که مستقلّ از سيستم اعتباری وجود دارند نمايش                      صورت عملياتی     کنند، به    جِلوِه می   

طبيعیِ ابتدائیِ   يافتة بعدی نموده شود، در شکل آنکه در شکل بازتاب جای يابند و به می
  گردد.   خود آشکار می

  
  الحاقی متغيرـ سرماية ۳

ايم، اينک       الحاقی را مورد بحث قرار داده   ية ثابتازآنجاکه تاکنون ما فقط سرما
  الحاقی بپردازيم. الزم است به بررسیِ سرماية متغير

-که چگونه درسيستم توليد سرمايه          است  درکتاب اول مشروحاً توضيح داده شده 

که الزم آيد     صورت ذخيره وجود دارد و نيز آنگاه کار به داری همواره مقداری نيروی
کار، کار بيشتری        تعدادکارگران شاغل يا مقدار نيروی                   ان بدون افزايش         تو  چگونه می   

حرکت درآورد. بنابراين عجالتاً لزومی نداردکه در اين باره بيشتر وارد بحث شويم                   به
سرماية متغير    که قابل تبديل به        سرماية نورسيده      پول ـکنيم جزئی از  و بهتر است فرض

  گردد دسترسی دارد. آن مبدل بهکه بايد  کاری است همواره به نيروی
تواند بدون       سرماية مفروضی می     که چگونه     است  شده همچنين درکتاب اول بيان
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انباشت، دامنة توليد را در درون مرزها معينی وسعت بخشد. ولی در اينجا سخن بر سر  
 گسترش توليد با تبديل اضافه          که  سان  معنای ويژة آن است يعنی بدان      انباشت سرمايه به

ایِ توليد      کند ولذا مشروط به بسط پاية سرمايه      الحاقی بستگی پيدا می ارزش به سرماية 
  نيز هست.

مثابه    ارزشش را که صورت زر دارد به                  اضافه  تواند جزئی از         توليدکنندة طال می      
سرماية متغير جديد    را مستقيماً به رسيدآن مقدارالزم که به سرمايه بياَندوزد وآنگاه پول ـ

دواً   آنکه مجبور باشد بدين ل سازد، بدونمبدمحصول خودرا بفروشد.          اضافه ـ   منظور ب
است    سرماية ثابت مبدل نمايد. درمورد اخيرالزم          عناصر   را به آن تواند همچنين وی می

که تاکنون فرض شده        سان  ن  که وی عناصر مادیِ سرماية ثابت خود را بيابد، خواه بدا              
کاالهای     کارکند و سپس     محصوالت خويش      ر پاية انبارسازی       توليدکننده ب       است، هر   

  کار نمايد. بازار عرضه دارد، و خواه بر مبنای سفارش آماده را به 
محصول، در هردو مورد از پيش مفروض است                بسط واقعیِ توليد، يعنی اضافه ـ 

قوه و  بِال    محصول حقيقی است و درمورد دوم               منتها درمورد اول موجودبودن اضافه ـ               
  التسليم است. ممکن

  

II .  بخش در تانباش II
 

  
 B،  B́   ،  ́  B́  به خودرا محصول  ـ اضافه) A  ،Á  ،Á́ )Iکه  ايم کرده تااينجا چنين فرض

ارزش      اضافه  )  A   )Iکه   کنيم  فروشد. ولی فرض  هستند می I بخشهمان  به که متعلّق وغيره
شود  آنگاه پيدا می        فقط حالتی سازد. چنين، نقد  II ئی ازبخش Bآن به  فروش خودرا، با

مصرف خريداری نکند ولذا تنها               وسايل ) II( Bتوليد به  وسايلاز فروش  ) پسA )Iکه 
فقط آنگاه از شکل         IIcکه   سوية وی نتيجه شود. فوقاً ديديم             تواند از فروش يک           می 

بلکه   Ivتنها   که نه  شود  پذير می    شکل طبيعی سرماية ثابت بارآور تبديل       سرمايه به ـ کاال 
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دارد، مبادله     وجودمصرف  صورت وسايل به ، که IIcبا جزئی از  Imالاقل جزئی نيز از 
نمايد و    نقد می   خود را     Imکه   نشدن اين مبادله است        از راه انجام         Aگردد. ولی اکنون    

پرداخته است از بازار بيرون                II  بخش خود پول نقدی را که           Im  عالوه برآن با فروش 
خرج نمايد. البته           IIوسايل مصرف از        آنکه پول مزبور را به خريد                  جای   شد به ک  می 

آيد، ولی در سوی         وجود می     سرماية الحاقی بِالقوه به          پول ـ    ) A   )Iسان در سوی      بدين  
سرمايه محجر     ـ  کاال   ) همچنان در شکل     B   )IIديگر، جزِء برابر ارزشی از سرماية ثابت      

ديگرسخن:    بارآور ثابت درآيد. به              سرماية   صورت عينی     هآنکه بتواند ب       ماند بدون      می 
که در    ناپذيرگرديده است و درواقع آن جزئی است                     ) ، فروش    B )IIجزئی ازکاالهای 

شکل  طورکامل به      تواند دوباره به           آن سرماية ثابتش نمی         بدون فروش         ) ١( نخستين نظر  
که باز    توليدی     ، ــ اضافه   دهد   توليد روی می       بارآور برگردد. بنابراين درمورد او اضافه                         

  گردد. مقياس ثابت می نسبت به خود وی مانع بازتوليد حتّا به
حقيقتاً شکل نقدشدة    ) A   )Iبِالقوه درطرف    سرماية الحاقیـ  پولحالت  دراين پس

  خودیِ    ارزش) به        ـ محصول(اضافه   اگر اضافه ارزش) است، ولی  محصول(اضافه اضافه ـ 
ای از بازتوليد ساده است و هنوز                ارگيرد دراينجا عبارت از پديده                 خود مورد توجه قر

گذشته جريان     مقياس   بتواند به     IIcگسترده نيست. برای اينکه بازتوليد         مقياس بازتوليد به
هرجهت در مورد        مبادله شود، و اين به       IIcسرانجام بايد در قبال  v + m( Iيابد ناچار (

  صادق است. mجزئی از 
A   )I (    محصول خود به       يجة فروش اضافه ـ      درنتB   )II (             جزِء متناسبی از ارزش ،

وسيلة   حال به    او تسليم نموده است، ولی درعين               صورت عين به     سرماية ثابت وی را به          
خريد ــ    وسيلة پی   تکميل فروش خود به        کشيدن پول از دوران ــ ازراه اجتناب از بيرون

ناپذير     ارزشی با آن پول برابر است، فروش                 ) را، که ازلحاظ          B   )IIقسمتی ازکاالهای        

                                                
  Prima facie) در متن به التينی: ۱(
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حال   که درعين      بازتوليد اجتماعی را درنظر بگيريم ــ     ساخته است. پس اگر ما مجموع 
گشتن   گيرد ــ مبدل     را در بر می       II  داران بخش       سرمايه    و هم   I  داران بخش       هم سرمايه   

کان تبديل قسمت برابر         بيانگـر عدم ام       سرماية بِالقوه     پول ـ      ) به  A   )Iمحصول    اضافه ـ   
تنها متضمن    بارآور (ثابت) است و بنابراين نه                 سرماية   ) به   B )IIسرماية  ـ ارزشی ازکاال

بازتوليد ساده ولذا           جلوگيری از گسترده نيست، بلکه موجب مقياس بسط بِالقوة توليد به
ـ    افه اض  وجودآمدن و فروش             اينکه به    گردد. نظر به       بروزکسری در بازتوليد ساده می                

بازتوليد ساده هستند حتّا دراينجا برمبنای بازتوليد          عادیِ  های پديده خود )A )I محصول 
سازند: تشکيل      شوندکه متقابالً يکديگررا مشروط می           های زيرين نتيجه می ساده پديده

، راکدماندن         )   IIمصرفی از ديدگاه          (ولذا کم      I  بخش سرماية الحاقی بِالقوه در            پول ـ   
  بارآور نيست (ولذا اضافه             سرماية   ، که قابل تبديل مجدد به         II بخشالئی در ذخايرکا

  . II بازتوليد دربخشوکسری  I بخشسرماية زائد در پول ـ ،  ) II بخشتوليد نسبی در 
که   شويم  آنکه خواسته باشيم دربارة اين نکته بيشتر بايستيم فقط متذکّر می                      بدون   

و  Iارزش       گرفته شده بودکه تمامیِ اضافه            له مفروض    در تحليل بازتوليد ساده اين مسئ             
II  مثابه درآمد        ارزش به       شود. ولی درواقع جزئی از اضافه                 صورت درآمد خرج می           به

گردد. انباشت حقيقی تنها با چنين             شود و جزِء ديگرآن مبدل به سرمايه می                خرج می   
پذير است ــ در      م زيان مصرف انجا        شود.گفتن اينکه انباشت به          شرط مقدمی واقع می       

دارد، زيرا          داری مباينت  ماهيت توليد سرمايه که با است ــ خود پنداری نگری کلّی چنين
داری     گويا هدف و علّت محرکة توليد سرمايه              که  پندار مزبور مستلزم اين فرض است              

  آن، يعنی انباشت. سازیِ ارزش و مايه  آوردن اضافه چنگ مصرف است نه به
  ٭

  را نزديکتر مورد بررسی قرار دهيم: II بخشاکنون انباشت 
سرماية    ـ  کاال    ، يعنی استحالة مجددآن ازجزِء جمع  II cنخستين دشواری درمورد 

II سرماية ثابت  شکل عينی بهII                      ًمربوط به بازتوليد ساده است. نموداری را که سابقا ،
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  ايم درنظرآوريم: مورد استفاده قرار داده
I )m ۱۰۰۰  +v ۱۰۰۰شود با: بادله می) م  

II c ۲۰۰۰   
m، يعنی    I محصول اضافه از حاال اگر مثالً نيمی 2

مثابه    نو به    ، خود از       Im  ۵۰۰يا  1000
 I  بخش که در     محصول   گردد، آنگاه اين جزئی از اضافه ـ             جذب  I بخشسرماية ثابت 

جای   مزبور به      محصول   ـ  . اضافهجبران نمايد را IIc از جزئی تواند هيچ بازداشته شده نمی
 و   I  های   که ميان بخش     آنکه با وسايل مصرف مبادله شود، (و در اين قسمت از دوران  

II     ط   ای   شود ــ برخالف آن مبادله         واقع میکارگران بخش       که توس  I     گردد و     انجام می
Iv  ۱۰۰۰    جایIIc  ۱۰۰۰    جای   گيرد ــ يک مبادلة واقعی متقابل، ولذا تغيير                    را می

افتد.     کار   به  I  بخش   در   توليد الحاقی مثابه وسايل گردد)، بايد به دوجانبة کاالها انجام می
و هم    I  حال هم در بخش        تواند اين وظيفه را درعين              محصول مزبور نمی       جزِء اضافه ـ     

ازاِء     محصول خود را به         تواند ارزش اضافه ـ            دار نمی     انجام دهد. سرمايه           II  در بخش   
صورت بارآور        محصول را به      کند و در همان حال عين اضافه ـ              مصرف خرج     وسايل  

 v + m (  I( جای    بارآور خويش همبر سازد. بنابراين به                 مصرف نمايـد، يعنی با سرمايـة      
پذير است. پس       تبديل   IIc ۲۰۰۰) در ازاِء I )m ۵۰۰  +v ۱۰۰۰قرار  به ۱۵۰۰فقط ۲۰۰۰
بارآور     شکل سرماية    کاالئیِ خود به        دداً از صورت       تواند مج     نمی  IIc  ۵۰۰قرار     بدين  

افتدکه دامنة         اتفاق می     II  بخش   توليدی در        رو اضافه     درآيد. ازاين            II  بخش (ثابت)     
است   بسا ممکن   کند. چه    تطبيق می I وسعت آن درست با دامنة گسترش توليد دربخش

ی ۱۰۰۰تّا برگشت   داشته باشدکه ح       I  چنان بازتابی در بخش          II  بخشتوليد   اضافهکه 
کردند فقط قسماً وقوع يابد ولذا           در ازاِء وسايل مصرف خرج می I بخش کارگران که

-برنگردد. دراين        I داران بخش سرمايهسوی  سرماية متغير بهشکل پول ـ  تا به ۱۰۰۰اين 

مقياس ثابت نيز دچار محظور            داران اخيرالذکر حتّا برای بازتوليد به                       صورت سرمايه    
اند و دراينجا          کار برده      گسترش توليد به      که برای     هم تنها در اثرکوششی        ، آن   شوند  می 



           ۷۳۵کارل مارکس    

  

 

بازتوليد ساده وقوع يافته است و تنها                  فقط  I  ناگفته نماندکه ازلحاظ واقعی در بخش                
نَحوِ ديگری     که درنمودار وجود دارد به      آينده، عواملی آينده،گوئيم سال قصد توسعة به

  تنظيم يافته است.
شش شود اين دشواری را بدين نَحو برطرف نمايندکه بگويند:                        کو  ممکن است  

IIc ۵۰۰ ل به سرماية            داران خوابيده است ونمی که درانبار سرمايه ئیتواند بالفاصله مبد
عکس عامل الزمی برای بازتوليد است و     توليد نيست، بلکه به تنها اضافه بارآور شود نه

که ذخيرة پولی در نقاط            ايم. سابقاً ديديم        هکه تاکنون ما از نظر دور داشت               عاملی است   
قسماً تشکيل پول ـ       تا   کشيده شود    دوران بيرون شود ولذا ناچار بايد از بسياری جمع می

که    استوار را     سرمايةپذير سازد و قسماً ارزش  امکان I سرماية نو را حتّا در درون بخش
اينکه    نمايد. ولی نظر به        طور موقّت در شکل پولی حفظ           گردد به     تدريجاً مستعمل می     

داران      سرمايه    دردست     منحصراً وهمةکاالها پول همة ايم نمودار داده که از طبق توضيحی
کن،   معامله    پول بازرگان وجوددارد، نه نه فرض دراين است وچون جمع IIو I های بخش

که مستقيماً در توليدکاال شرکت           کنندگان صرف وآن طبقاتی          نه بانکدار و نه مصرف    
آنکه چرخ بازتوليد ازحرکت نايستد بايد تشکيل پيوستة ذخاير                          دارند، ناچار برای           ن 

که در انبار       ئی   IIc  ۵۰۰گردد. بنابراين          کاال انجام      وسيلة خود توليدکنندگان         کاالئی به    
است   مصرفی   خوابيده است عبارت ازآن ذخيرة کاالهای وسايل                II بخشداران  سرمايه

کند، ولذا درمثال ما عبارت          الزمة بازتوليد است تأمين می راکه که ادامة روند مصرف 
که در فرض ما هنوز در دست             ای   ازگذار يک سال به سال ديگر است. مصرف ـ مايه        

کند   تواند امسال به صفر تنزّل          حال توليدکنندة آن مانده است، نمی                فروشنده و درعين       
حالتی از امروز به فردا نيز               تا سال ديگر از صفر شروع نمايد، همچنانکه وقوع چنين                    

پذير نيست. ازآنجاکه تشکيل مستمر چنين ذخايرکاالئی، حتّا درصورت تغيير                            امکان   
ناچار بايد يک         II  بخش داران توليدکنندة ما از               آن، ضرورت دارد، سرمايه                مقداریِ    

ارآور    ب سرماية   سرمايه در اختيار داشته باشند تا بتوانند، با اينکه قسمتی از    ذخيرة پول ـ 
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روند توليد خود را ادامه دهند. بنا به فرض ما، آنها                         کاال خفته است، شکل آنها فعالً به
سرماية   اند ولذا قهراً بايد همان پول ـ                مجموع کار بازرگانی را با کار توليدی پيوسته                    

روند بازتوليد ميان         يافتن وظايف مختلفة        هنگام استقالل     ئی را که بازرگانان، به              اضافی  
  داران، در دست دارند، دراختيار داشته باشند. گوناگون سرمايه انواع

آن   سازی و ضرورت   ـ چنين ذخيره۱است:  قرار در برابر اين اظهارات پاسخ ازاين
. اگر آنها       II  بخش باشند يا از      I  بخشداران صادق است، خواه از  درمورد همة سرمايه

که   آنها فقط در اين است         هيم تفاوت    کاال مورد بررسی قرار د            را از جهت فروشندگیِ     
مستلزم تشکيل ذخيرة کاالئیِ             IIفروشند. ذخيرة کاالئی            النوع می     کاالهای مختلف     

را   گيريم بايد آن سو نديده می است. هرگاه ما اين ذخيره را در يک I بخشمقدمی در 
ريم،  از سوی ديگر نيز نديده انگاريم. ولی چنانچه آن را از هر دو طرف در نظر بگي                                    

سال  II  بخش ـ همچنانکه درمورد        ۲شود.    نمی  اصل مسئله هيچ تغييری حاصل    آنگاه در
آنچنان بخش مزبور سال         يابد، هم     جاری با يک ذخيرة کاالئی برای سال بعد پايان می    

هنگام   است. بنابراين به        آغاز نموده    پيش جاری را نيز با يک ذخيرة کاالئی مانده ازسال
کنيم ــ بايد اين ذخيره         خود تحويل     مجردترين بيان      را به ه ــ اگرآنبازتوليد ساالن تحليل

جاری را بامجموع    که ما سال سان درحالی را ازهردو طرف محذوف تلقّی نمائيم. بدين
 آينده     کاالئی برای سال         ذخيرة     مثابه   که به    گيريم وآن چيزی را نيز       توليدش در نظر می

جاری    نيزکه سال     را    ذخيرة کاالئی       آن  حال  ينآوريم، درع حساب می گذارد به باقی می
کلّ يک    سان درواقع محصول         نمائيم و بدين      دارد حذف می  گذشته دريافت می از سال

هنگام   که به   ـ صرف همين واقعيت     ۳سال متوسط را برای تحليل در مقابل خود داريم.          
کند   می   ثابت   ايم، برداشتنی مواجه نگشته بررسیِ بازتوليد ساده باچنين دشواری ازسرراه

(دررابطه        I  بخش عناصر ترکيب متفاوت که فقط از است ای سروکار باپديدةکامالً ويژه
آن مطلقاً هيچ      که بدون بازتوليد) ناشی شده است، يعنی ازآنچنان تغييری در ترکيببا 

  وقوع پيوندد. تواند به گسترده نمی مقياس بازتوليدی به
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III .  تبيان نموداریِ  انباش 

  

  دهيم: بازتوليد را بنا بر نمودار زيرين مورد بررسی قرار میاکنون ما 
  

  a نمودار
  

  I    .c ۴۰۰۰  +v ۱۰۰۰  +m ۱۰۰۰ = ۶۰۰۰   
II    .c ۱۵۰۰ +  v  ۳۷۶   +m ۳۷۶   = ۲۲۵۲  

  

، کوچکتر از      ۸۲۵۲کلّ محصول اجتماعی ساالنه =           بدواً بايد متذکّر بودکه مبلغ 
سان ممکن بود مبلغ بسيار بزرگتری       همين بهبود.  ۹۰۰۰ه درآنجا = ک نمودار اولی است

نمودار      کوچکتری از      مبلغ   کرديم. اگر  برابر می را ده آن خواستيم اگر می گرفتيم و را می
بازتوليد     که   که اين نکته را درست برجسته سازيم           ايم برای آن است کرده اولی انتخاب

گذاری بزرگتر ملحوظ           مثابه توليدی با سرمايه          هگسترده (که دراينجا فقط ب             مقياس   به 
که بازتوليدگسترده         است) با مقدار مطلق محصول اَبداً سروکاری ندارد و نشان دهيم                           

دادن وظايف          برای حجم مشخّصی ازکاال، فقط مستلزم ترتيب مختلف يا تخصيص                     
خود  مختلف به عناصر مختلف محصول معين است، ولذا بدواً برحسب مقدار ارزشی            

کمی   شدة بازتوليد ساده، نه ازلحاظ               جز بازتوليد ساده چيز ديگری نيست. عناصر داده        
کند، و اين تغيير، شرط مادیِ مقدم بازتوليدی                    کيفی تغيير می    بلکه از جهت تخصيص 

  ١گيرد. تر انجام می گسترده مقياس آن به که متعاقب است
                                                

 س. بيلیو  جيمس ميلای دربارة انباشت سرمايه ميان  ) اين توضيح يک بار برای هميشه به مشاجره۱(
) از ديدگاه ديگری مورد              )۱ـ۱(۶۵، زيرنويس۶۳۴، ص ۵، ۲۲دهدکه ما درکتاب اول (فصل  خاتمه می

پذيریِ دامنة تأثير سرماية صنعتی، درصورت                 گسترش   يم. اين مشاجره مربوط است به   بحث قرار داده
  گفت.  ماندن مقدارآن. دراين باره بايد بعداً باز سخن  يکسان

 همين بازنويسی] . ۹۳۷و ۹۳۶[صفحات  ۵۵۲ة فارسی جلد اول سرمايه، صفحة کنيد به ترجم ) نگاه۱ـ۱(

 ۸۲۵۲جمع = 
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متغير و ثابت،      سرماية  يان  های بسيارگونه م         ممکن بود نمودار را برحسب نسبت             
  داديم، مثالً چنين:  مختلف ترتيب می

  

  b نمودار
  

  I    .c ۴۰۰۰  +v ۸۷۵  +m ۸۷۵ = ۵۷۵۰   
II    .c ۱۷۵۰  + v ۳۷۵   +m ۳۷۵ = ۲۵۰۲  

  

است،   تنظيم يافته     مقياس ساده     به   بازتوليد    ما برای نمودار رودکه گمان می سان بدين
گردد. در       شود و انباشته نمی      ارزش تماماً مانند درآمد خرج می        اضافهگويا  که نَحوی به

که ازلحاظ ارزشی   ای داريم است، محصول ساالنه نموده شده b و aکه در  هردو حالتی
 بازتوليد   که  است ترکيب عناصرمحصول برحسب وظايف چنان b يکسان است ولی در

پاية مادیِ      aزبور در نمودار   که ترتيب م گردد، درحالی گذشته از نو آغاز می بر مقياس
 b ، )m ۸۷۵   +  v  ۸۷۵ (   Iدر مشخّص طور دهد. به می گسترده را تشکيل مقياس بر بازتوليد

 =۱۷۵۰  ،I )v + mزاِء     کم ) بی۱۷۵۰و زياد در ا  IIc    که در    شود، درصورتی       مبادله می
a ) ،m ۱۰۰۰  +v ۱۰۰۰( I  =۲۰۰۰ I )v + m۱۵۰۰) در مبادله با IIc ميزان  ای به افه، اض

۵۰۰ Im  بخشبرای انباشت I  گذارد. باقی می  
 I  بخش که چه در      کنيم  را مورد تحليل قرار دهيم. فرض               aاينک نزديکتر نمودار 

مثابه درآمد خرج شود انباشت             آنکه به    جای   ارزش به        نيمی از اضافه       II  بخش و چه در 
=   m  ۱۰۰۰اينکه نصف     . نظر به   شود  سرماية الحاقی می      گردد، يعنی مبدل به عنصر          می

کار افتد،      سرماية الحاقی به      پول ـ   مثابه    ، بايد در اين يا آن شکل انباشته شود تا به               ۵۰۰
 v  ۱۰۰۰ +  m  ۵۰۰ (  Iصورت فقط (  گردد، درآن بارآور الحاقی مبدلسرماية  يعنی بايد به

نمايش    IIcمقدار عادی        مثابه   شود. بنابراين در اينجا نيز آنچه به  مثابه درآمد خرج می به
نيازی به      IIc  ۱۵۰۰) و   I   )v + m  ۱۵۰۰است. مبادلة ميان         ۱۵۰۰يابد فقط همان       می 

بازتوليد ساده مورد مطالعه قرارگرفته   مثابه روند  از اين به بررسیِ بيشتر ندارد، زيرا پيش

 ۸۲۵۲=  اًجمع
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آن     ابیِ ي  گيرد، زيرا دوباره سازمان                نيز مورد توجه قرار نمی             Ic  ۴۰۰۰است. همچنين    
گيرد)    گسترده انجام می        شود (واين بار بر مقياس           که از نو آغاز می         منظور بازتوليدی     به

   بازتوليد ساده بررسی شده است.نيز قبالً ضمن مطالعة روند 
 IIو   Im  ۵۰۰ماند عبارت است از:           پس تنها آنچه در اينجا برای تحقيق باقی می                

)m ۳۷۶ + v ۳۷۶تاآن ( رايط داخلی بخش  ش که ازسوئی حد I   و بخش  II    شود  مطرح می
 II گيرد. ازآنجاکه برای بخش و ازسوی ديگر حرکت ميان آن دو مورد توجه قرار می

بايد    ۱۸۸گردد، پس در اينجا     ارزش بايد انباشت   اضافهکه نيمی از  نيز فرض شده است

4که   به سرمايه مبدل شود      
ر است (برای تسهيل حساب بگوئيم            سرماية متغي    ۴۷آن =    1

  ماند.  برای تبديل به سرماية ثابت باقی می ۱۴۰صورت  ). درآن۴۸
تنهائی بايد ضرورتاً          که وجودآن به         کنيم  در اينجا ما با مسئلة نوئی برخورد می                

کاالهای از يک نوع باکاالهای نوع ديگر تعويض                       آن   برای تصورات جاری،که طبق              
کاالها در برابر پول و همان پول باز باکاالهائی از نوع ديگر                                طور   يا همان    گردند    می 

فقط ازآن جهت ممکن است به            IIm  ۱۴۰گردد.      آور تلقّی     شوند، شگفت   مبادله می   
با همان مبلغ ارزشی بتواند جانشين          Imبارآور مبدل شودکه جزئی ازکاالهای سرماية 

شود  مبادله می IIm با که Imاز  یکه جزئ است خود روشن خودیِ گردد. اين مطلب به آن
و خواه در       I  بخش توليدی باشدکه بتواند خواه در توليد       وسايلبايد ضرورتاً مرکّب از 

تواند     می   تنها    جاگيری    واردگردد. اين II بخشدرتوليد  ويا منحصراً فقط II بخشتوليد 
(که    Im  ۵۰۰محصول    تحقّق پذيرد، زيرا تمام اضافه              II  سوية بخش  وسيلة خريد يک به

کار   به   I  درون بخش       بايستی برای انباشت در          ) ١( هنوز بايد مورد بررسیِ ما قرارگيرد)                 
را   تواند هم آن   نمی Iديگرسخن  گردد. به مبادله IIتواند در برابرکاالهای  رود ولذا نمی

را با     Im  ۱۴۰ناچار بايد       II  بخش  مصرف رساند. پس   را به آن حال بياَندوزد و هم درعين

                                                
 ) دو هالل از مترجم است.۱(
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سوی  به  I  بخش  کااليش به     بعدیِ   آنکه اين پول ازراه فروش کند بدون نقد خريداری ولپ
که در هر توليد تازة ساالنه، تا آنجاکه                   او بازگشت نمايد. و درواقع اين روندی است                 

ای   صورت چشمه    شود. دراين      می تکرار پيوسته است، گسترده مقياس نمايانگر بازتوليد به
  جوشد درکجاست؟ میازآن  II که پول بخش 

پول ـ سرماية     ، ازلحاظ تشکيل يک         II  بخش   رسدکه   نظر می   طور به    عکس اين به
داری است و در  عنان انباشت حقيقی و شرط اين انباشت در توليد سرمايه جديدکه هم
  کلّی زمينة نامناسبی است. کند، به اندوزی نمايش پيدا می گنج مثابه ابتدا عمالً به

کار   که بابت نيروی       ۳۷۶مبلغ   پول ـ سرمايه به   ر برابر ما قرار دارد.د IIv ۳۷۶بدواً 
سرماية متغير پيوسته     مثابه    به  II  بخش کاالهای      رفتن   ريز شده است، از راه فروش               پيش 

گردد. اين دورگشتن دائمی و مکرر                  بازمی    II  دار بخش     سوی سرمايه    صورت پول به    به
که در    پولی    وجه بر  هيچ ــ به دار ی جيب سرمايهيعن بازگشت به نقطة عزيمت ــ مبدأ و از

تواند منبع انباشت پول         افزايد. پس اين دورپيمائی نمی                اين دورپيمائی پويان است نمی 
اندوزی     گنج  کشيد تا بتوان آن را برای              شود اين پول را از دوران بيرون            باشد و نيز نمی

  کار برد. پول ـ سرماية بِالقوه نو بهو تشکيل 
  کسب سود وجود ندارد؟ کنيم ببينيم آيا در اينجا راهی برای دقّتولی 

کارگران      که  است   امتياز      دارای اين  I بخش به نسبت II بخشکه  کنيم نبايد فراموش
اند.    کنندکه خودشان ساخته       خريداری  کاالهائی بخش آن خود مورد استخدامش بايد از

که صاحب    است  کسانی ةکاال بهحال فروشند کار است و درعين خريدار نيروی II بخش
  تواند:  می II کار مورد استخدام آن بخش هستند. پس بخش نيروی

تواند درکمال سادگی دستمزد            که می   مشترک است    I  ـ و در اين مورد با بخش۱
مثابه    که به   راه يک جزء از پولی      دهد. ازاين آن تنزّل تر از سطح متوسط عادیِ را به پائين

کار تکرار شود،        شود و چنانچه اين       ة متغير مشغول است، آزاد می           شکل نقدیِ سرماي    
ـ   پول  تشکيل   برای     بِالنتيجه    اندوزی و       گنج برای عادی منبع يک صورت تواند به آنگاه می
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عادیِ      تشکيل    درآيد. ازآنجاکه دراينجا سخن از   II بخشای برای  سرماية اضافیِ بِالقوه
گوئيم.    آميز احتمالی چيزی نمی         ارة سودهای تقلّبکه ما درب سرمايه است بديهی است

نبايد از نظر دور داشت               شده (که درصورت         که دستمزد عادیِ واقعاً پرداخت                 ولی 
جهت پرداخت       ماندن شرايط ديگر، معيِّن بزرگیِ سرماية متغير است)، نه ازآن                   يکسان

بلکه برای     کارگران شده است،          داران شامل       گويا لطف و مرحمت سرمايه          شودکه   می 
گردد. پس       که در شرايط مشخّص و معلومی الزاماً بايد چنين مزدی پرداخت               آن است

 بخش راه منتفی است. چنانچه سرماية متغيری را که تحت اختيار             توضيح مطلب ازاين

II   آيد    که پيش می    ای   منظور توضيح مسئلة تازه         توانيم به     ايم، نمی     خوانده     ۳۷۶است
  بنشانيم. v ۳۵۰جای آن مثالً  به

 بخش درمجموع خود نسبت به  II بخش ـ ازسوی ديگر، چنانکه فوقاً گفته شد،۲

I کاالی مورد       کار است و هم      حال هم خريدار نيروی           که درعين   دارای اين امتياز است
فروشد. همة کشورهای صنعتی، ازجمله                خودآنها می      توليدکارگران خود را دوباره به           

ها را دربارة نَحوِة استفاده از اين وضع                      ترين نمونه     لموس انگلستان و اياالت متحده م            
پردازند، ولی قسمتی ازآن               که اسماً دستمزدهای عادی می          سان دهند، بدين دست می به

کاالئی متناسب با آن        آنکه درعوض        ستانند بدون     را از راه يک دزدیِ حقيقی بازمی                  
(پرداخت جنسیِ دستمزد)          Trucksystemبدهند. اين نيرنگ ممکن است خواه از راه                   

خالف مقررات قانون            وسيلة تقلّب در وسيلة گردش، که حتّا ممکن است               و خواه به     
تر نمود.)      های چشمگير چندی عميق      گردد. (اين مطلب را بايد با مثال هم نباشد، عملی

بيان شده نهايت پنهانی است و از             ۱که در بند      اين حالت از قبيل همان اقدامی است               
بنابراين بايد آن را نيز مانند اولی مردود دانست.               کج و پرپيچ انجام شده است. های اهر

  برای ما سخن بر سر دستمزد اسمی نيست، بلکه دستمزد واقعاً پرداخته منظور ماست.
داری نيازی به استفاده از               تحليل عينی مکانيسم سرمايه        شود، در     چنانکه ديده می    

راهی    گريز    مثابه   به   اند  چسبيده آن به العاده طورفوق به که آوری ننگ معلوم های بخش برخی
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که اکثر     آور اين است       برای دررفتن از زير بار اشکاالت تئوريک نيست. ولی شگفت                   
گوئی من، با آنچه (مثالً درکتاب اول         آورندکه منتقدين بورژوائیِ من چنان فرياد برمی

که   پردازند،کاری          آن می    کار را طبق ارزش          نيروی   که آنها     ام   ام و پذيرفته  سرمايه) گفته
توانم     ام. (اينجا می  داران خللی وارد آورده منافع سرمايه  کنند، به قسمت اعظم آنان نمی

  دهند، مثال بياورم.) من نسبت می منشی" که به را با تمام "بزرگ )١(فلهش
  ه بيرون آوريم.توانيم هيچ چيزی برای حلّ مسئل نمی IIc ۳۷۶آنکه از  سخن کوتاه

داران      باشد. اينجا تنها سرمايه     تر باز پيچيده IIm ۳۷۶رسدکه مسئله با  نظرمی ولی به
يک بخش در برابر هم قرار دارندکه متقابالً از يکديگر وسايل مصرفی را که توليد                                   

است   که برای انجام اين مبادالت الزم        فروشند. پولی يکديگر می خرند و به اند می کرده
همان   دهد و طی يک جريان عادی بايستی به                 يفة وسيلة گردش را انجام می           فقط وظ   

صاحبانش برگردد، تا بتوانند دائماً همان دور را        ريز شده است به اندازه در دوران پيش
  از سرگيرند.

منظور تشکيل     آوردن پول ازجريان، به    نمايدکه در اين مورد برای بيرون چنين می
داران      سرمايه  از    باشد. ياگروهی    الحاقی، دو راه بيشتر وجود نداشته پول ـ سرماية بِالقوة

کنند.   سان مبادرت به دزدیِ پول می               گذارند و بدين        کاله سرِگروه ديگر می         II  بخش 
کميت پول    دانيم برای تشکيل پول ـ سرماية نو، هيچ نيازی به ازدياد قبلیِ                            چنانکه می   

کشيده شده    ی نقاط، پول ازگردش بيرون              که در برخ درگردش نيست. فقط الزم است
صورت اينکه پول مزبور ناشی از دزدی باشد ولذا    گردد. دراين گنج اندوخته صورت به

با زيان نقدی حقيقی         II بخش داران سرمايه تشکيل پول ـ سرماية الحاقی نزدگروهی از
ورد. آن      آ  وجود نمی     گردد، هيچ تغييری در نفس امر به               نزدگروه ديگری ازآنها قرين               

محدودتر       اند ناچار بايد اندکی          گشته سان مغبون که بدين II بخشداران  سرمايهگروه از

                                                
)۱ (Schäffle Albert )۱۸۳۱ـ سياستمدار اتريشی، از زمرة مبلّغين اقتصاد عاميانه.۱۹۰۳ـ ( 
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  کنند، همين و ديگر هيچ. ازگذشته زندگی
در شکل وسايل ضرور زندگی مستقيماً در درون                    IImيا اينکه يک قسمت از         

یِ امکان   ) چگونگ   IVسرماية متغير جديدگردد. در پايان اين فصل (                   مبدل به     II  بخش 
  وقوع چنين امری را مورد بررسی قرار خواهيم داد.

  
  ـ مثال اول۱

A:نمودار بازتوليد ساده (  
  

  I    .c ۴۰۰۰  +v ۱۰۰۰  +m ۱۰۰۰ = ۶۰۰۰  

II    .c ۲۰۰۰ +  v  ۵۰۰   +m ۵۰۰   = ۳۰۰۰  
  

Bگسترده: مقياس ) نمودار آغاز برای بازتوليد به  
  

  I    .c ۴۰۰۰  +v ۱۰۰۰  +m ۱۰۰۰ = ۶۰۰۰  

II    .c ۱۵۰۰ +  v  ۷۵۰   +m ۷۵۰   = ۳۰۰۰  
  

، انباشته     ۵۰۰، يعنی    I  ارزش بخش      نيمی از اضافه Bکه در نمودار  کنيم فرض می
 I  ۱۵۰۰يا   )  v  ۱۰۰۰  +   m  ۵۰۰(   صورت بدواً چنين خواهيم داشت:  شده است. دراين

)m + v که بايد با (IIc ۱۵۰۰  مبادله شود. آنگاه درI  ،c ۴۰۰۰  + m  ۵۰۰    ماند     باقی می
شود،   می   v  ۱۰۰۰ +  m  ۵۰۰ (  Iجانشين(  IIc ۱۵۰۰ اينکه شود. انباشته بايد اخيرالذکر مبلغ که

  هنگام طرح مورد اخير بحث شده است. که به خود روندی از بازتوليد ساده است
به   ۱۰۰گردد و      بايد مبدل به سرماية ثابت           Im  ۵۰۰واحد از       ۴۰۰که   کنيم  فرض  

افزائی تخصيص يافته پيش          که برای مايه  ، m ۴۰۰بابت  Iسرماية متغير. مبادله در درون 
گردد وآنگاه      ملحق Icتواند به  آسانی می است. بنابراين مبلغ مزبور به  شده  ازاين بررسی

 v  ۱۰۰(که بايد به       c  ۴۴۰۰    +v  ۱۰۰۰    +m  ۱۰۰چنين خواهيم داشت:          I بخشبرای 
  گردد). تبديل

 ۹۰۰۰جمع = 

 ۹۰۰۰جمع = 
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توليد    وسايل  صورت    را (که به      Im  ۱۰۰قصد انباشت،      ازسوی خود و به        II  بخش 
دهد،    را تشکيل می     IIکند وآنگاه سرماية ثابت الحاقی           خريداری می Iوجود دارد) از 

کند به سرماية متغير الحاقی        پرداخت می II بخشکه با آن  واحد پولی ۱۰۰که  درحالی
ای   سرمايه    I  بخش صورت برای        گردد. درآن          یآن مبدل م         در شکل نقدیِ        I  بخش 
  .  ۵۵۰۰صورت نقدی) =  (اين جزء اخير به c ۴۴۰۰  +v ۱۱۰۰قرار داريم:  بدين

آنکه سرماية ثابت        است. برای      c ۱۶۰۰مبلغ  دارای سرماية ثابتی به II بخشاکنون 
ريز    کار پيش    ی نيرو  نيز نقداً برای خريداریِ   v ۵۰برآن  کار اندازد بايد عالوه مزبوررا به

 های  گردد. اين توسعة سرمايه          بالغ می  ۸۰۰به  ۷۵۰سرماية متغيرش از که  نَحوی کند، به
-ارزش اين بخش برداشت شده است. بنا     اضافه، از ۱۵۰تا ميزان  II بخشثابت و متغير 

باقی    II  بخش داران        سرمايه    عنوان مصرف ـ ماية         به  m  ۶۰۰فقط   IIm  ۷۵۰براين از       
  گردد:   نَحوِ زير تقسيم می محصول ساليانة بخش مزبور بهماند و  می

II  .c ۱۶۰۰ + v ۸۰۰ + m ۶۰۰  = (مصرف ـ مايه)آن ۳۰۰۰ .m  ۱۵۰   صورت   که به
صورت   گرديده، سراسر به        مبدل   c ۱۰۰ + v ۵۰ (  IIشده ودراينجا به ( توليد مصرف وسايل

وسيلة   ا ازآن به     ت  ۱۰۰سان: که     کارگران جذب شده است بدين          عين جنس در مصرف
مصرف   ) به  IIv  ۵۰(   IIکارگران بخش     وسيلة به ديگر تای ۵۰و )I )Ic ۱۰۰ کارگران بخش

کلّ محصولش درشکلی        ،که   II بخشگرديد. درواقع در بيان فوقاً است،آنچنانکه رسيده
ميزان    ارزش، به        اضافه  که الزمة انباشت است، ناگزير بايد جزِء بزرگتری از          آماده شده

گسترده    مقياس   صورت وسايل مصرف واجب بازتوليدگردد. هرگاه بازتوليد به   ، به۱۰۰
 Iطبقةکارگروسيلة  به Iبخشسرماية متغير تا از پول ـ  ۱۰۰واقعاً آغاز شده باشد، آنگاه 

 بخشاز ذخيرة کاالئی خود را به  II  ،m ۱۰۰ بخشريزد و درمقابل،  فرومی IIسوی  به

I   طبقة کارگر بخش خود       تا از ذخيرة کاالئی را به               ۵۰حال    سازد و درعين        منتقل می
    دهد. تحويل می

  قرار زيرين است: يافته، به  منظور انباشت اصالح که به اينک وضعی
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   I    .c ۴۴۰۰  +v ۱۱۰۰  +m ۵۰۰  (مصرف ـ مايه)= ۶۰۰۰  

II    .c ۱۶۰۰ +  v  ۸۰۰   +m ۶۰۰ (مصرف ـ مايه) = ۲۲۵۲  
  ۹۰۰۰ =جمع مانند سابق                                                  

  از مبلغ مزبور حساب سرمايه چنين است: 
  I    .c ۴۴۰۰  +v ۱۱۰۰  (نقد) = ۵۵۰۰  

II    .c ۱۶۰۰ +  v  ۸۰۰   (نقد) = ۲۴۰۰ 

  سان آغاز شده بود: که توليد بدين درحالی
  I    .c ۴۰۰۰    +v ۱۰۰۰  = ۵۰۰۰  

II    .c ۱۵۰۰   +  v  ۷۵۰   = ۲۲۵۰ 

گيرد يعنی اگـر واقعاً توليد با اين سرمايـة                   اگـر انباشت واقعی بر اين پايه انجام                 
  يافته سر بگيرد، در پايان سال آينده چنين خواهيم داشت: افزايش
  I    .c ۴۴۰۰  +v ۱۱۰۰  +m ۱۱۰۰  = ۶۶۰۰  

II    .c ۱۶۰۰ +  v  ۸۰۰   +m ۸۰۰    = ۳۲۰۰  
 صورت  به  m  ۵۵۰  يعنی   يابد   می ادامه آهنگ باهمان انباشت I دربخش که کنيم فرض

 c  II  ۱۱۰۰را      I v   ۱۱۰۰گردد.  بدواً جای          انباشته می     m ۵۵۰شود و  درآمد خرج می
همان ارزش سامان         به  II  وسيلة کاالهائی از بخش         به  m I ۵۵۰گيرد و سپس باز بايد  می

که بايد تجديد     II بخشسرماية ثابت . ولی v + m(  I۱۶۵۰(کند  پذيرد، يعنی جمعاً می
گردد. هرگاه        تکميل  IIm  ۸۰۰تای باقيمانده بايد از         ۵۰نيست ولذا  ۱۶۰۰شود بيش از 

دست   که در مورد اين معامله به              ای   حاال در اينجا پول را کنار بگذاريم، آنگاه نتيجه                        
  قرار زير خواهد بود:  آوريم به می

I   .c ۴۴۰۰    +m  ۵۵۰      آن    بر   افزائی تخصيص يافته است) و عالوه               مايه   (که برای
)v + m (۱۶۵۰ وسيلة کاالهای       داران وکارگران،که به   سرمايهمثابه مصرف ـ ماية  بهIIc 

  رسد. سامان می به

 ۷۹۰۰=  جمع

 ۷۲۵۰جمع = 

 ۹۸۰۰جمع = 
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II     .c  ۱۶۵۰    آنچه فوقاً گفته شد، از         آن بنابر      تای زائد      ۵۰(کهIIm     برداشته شده
  داران). يهسرما (مصرف ـ ماية v ۸۰۰  +m ۷۵۰است) + 

باز   c  ۵۰صورت بايد در ازاِء            باقی بماند، درآن          cبه   vگذشتة   ولی چنانچه نسبت     
v  ۲۵                گذاشته شود. اين مبلغ را بايد ازm  ۷۵۰                  پرداخت نمود. بنابراين چنين خواهيم

  داشت:     
II    .c ۱۶۵۰ +  v  ۸۲۵  +m ۷۲۵ .  

که نسبت قبلی     د. درصورتی      کار رو     افزائی به      برای مايه      mI  ۵۵۰بايد    I  در بخش   
سرماية متغير تشکيل خواهد  ۱۱۰سرماية ثابت و ۴۴۰حفظ شده باشد آنگاه ازاين مبلغ 

بيرون آورد، و اين بدان معنی خواهد                     IIm  ۷۲۵را احتماالً بايد از درون   ۱۱۰داد. اين 
 مصرف  II  بخش داران    سرمايهوسيلة  آنکه به جای به ۱۱۰ارزش بودکه وسايل مصرفی به

 II  بخش داران مزبور          رسد. بنابراين سرمايه         مصرف می    به  I  بخش کارگران       شود توسط  
افزائی تخصيص دهند.         توانند مصرف نمايند برای مايه              را که نمی m ۱۱۰مجبورند اين 

را به سرماية       ۱۱۰اين    II  بخش ماند. ولی اگر         باقی می    IIm  ۶۱۵فقط IIm ۷۲۵پس، از 
احتياج پيدا      ۵۵ميزان     اه به يک سرماية متغير الحاقی به           ثابت الحاقی مبدل سازد، آنگ             

ارزش خود بيرون آورد. چنانچه اين مبلغ را از                           اضافه  کند و اين را هم باز بايد از                می 
IIm ۶۱۵          ماند و پس از انجام همة            باقی می    ۵۵۰داران       کسرکنيم برای مصرف سرمايه
  آيد: دست می های ذيل به هوانتقاالت بِالفعل و بِالقوه، ارزش ـ سرماي نقل

   I ) .c ۴۴۰۰  +c ۴۴۰)  +  (v ۱۱۰۰  +v ۱۱۰ (=  c۴۸۴۰  +v ۱۲۱۰ = ۶۰۵۰ 

II ) .c۱۶۰۰+ c۵۰ +c۱۱۰)+(v ۸۰۰  +v ۲۵+ v ۵۵( = c۱۷۶۰+v۸۸۰ = ۲۶۴۰ 

   ۸۶۹۰ =جمع                                                                                             
 I  بخش تر از     بايد سريع    II  بخش نَحوِ عادی جريان يابد، انباشت در                 اگر وضع به    

مبادله    IIcکه بايد در ازاِءکاالهای                v + m (  I( صورت جزِء      انجام شود، زيرا درغيراين           
  کرد.   آن امکان مبادله دارد نمو می که فقط در برابر IIcتر از  گردد، سريع 
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ماندن شرايط ديگر،         ين پايه دنبال شود، درصورت يکسان              هرگاه بازتوليد بر هم         
  در پايان سال بعد چنين خواهيم داشت:

  I    .c ۴۴۸۰    +v ۱۲۱۰   +m ۱۲۱۰ = ۷۲۶۰  

II    .c ۱۷۶۰   +  v  ۸۸۰    +m ۸۸۰   = ۳۵۲۰  
 v  ۱۲۱۰بايد اوالً  I بخشبماند،آنگاه  تغيير باقی ارزش بی چنانچه نرخ تقسيم اضافه

صورت درآمد        شود به   بالغ می۱۸۱۵را،که باهم به  ۶۰۵ارزش =  سپس نيمی از اضافه و
بايد از     ۵۵فزونی دارد؛ اين    IIcنسبت به  ۵۵ميزان  مصرف ـ مايه باز بهخرج نمايد. اين 

m ۸۸۰ عالوه بر اين تبديل       ۸۲۵ماند  کسر شود و باقی می .IIm  ۵۵   بهIIc  نآن   متضم
2که است

IIm 2بابت معادل سرماية متغيرکسرشود، لذا  IImاز  1۲۷
برای مصرف     1۷۹۷

  ماند. باقی می
  

آن بابت سرماية ثابت          ۴۸۴کندکه    افزائی     مايه   m ۶۰۵ميزان  بايد به I بخشاکنون 
2، که هنوز به IImآن بابت سرماية متغير است. جزِء اخير بايد از  ۱۲۱و

است  بالغ 1۷۹۷

IImصورت    کسرگردد. دراين    2
ميزان    ای به    اضافه   II  بخش ماند. بنابراين         باقی می    1۶۷۶

ميزان    ئی به   کند و اين خود مستلزم سرماية متغير اضافی               مبدل به سرماية ثابت می         ۱۲۱

2
2که از است 1۶۰

  ماند. باقی می ۶۱۶برداشته خواهد شد. برای مصرف  1۶۷۶
  شرح زير در دست داريم: هائی به صورت سرمايه دراين

  I  : ۵۳۲۴=  ۴۸۴+   ۴۸۴۰.  ثابت  
  ۱۳۳۱=  ۱۲۱+  ۱۲۱۰:   متغير       
II   .   : ۱۹۳۶=  ۱۲۱+  ۵۵+  ۱۷۶۰ثابت  

   ۹۶۸=  ۵/۶۰+  ۵/۲۷+  ۸۸۰:   متغير       
   I   .c ۵۳۲۴  +v ۱۳۳۱ = ۶۶۵۵  ها:   جمع

   II   .c ۱۹۳۶ +  v  ۹۶۸  = ۲۹۰۴ 
 ۹۵۵۹کل =  جمع

 ۱۰۷۸۰جمع = 
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  قرار:   صورت محصول از اين  و در پايان سال به
  I    .c ۵۳۲۴  +v ۱۳۳۱  +m ۱۳۳۱ = ۷۹۸۶  

II    .c ۱۹۳۶ +  v  ۹۶۸   +m ۹۶۸   = ۳۸۷۲ 
  

ر پايان سال بعد       نظرکنيم د    چنانچه همين حساب را تکرارکرده ازکسور صرف                    
  قرار:  محصولی خواهيم داشت بدين

  I    .c ۵۸۵۶  +v ۱۴۶۴  +m ۱۴۶۴ = ۸۷۸۴  

II    .c ۲۱۲۹ + v ۱۰۶۵  +m ۱۰۶۵  = ۴۲۵۹ 

  و در پايان سال بعد ازآن:
  I    .c ۶۴۴۲  +v ۱۶۱۰  +m ۱۶۱۰ = ۹۶۶۲  

II    .c ۲۳۴۲ + v ۱۱۷۲  +m ۱۱۷۲  = ۴۶۸۶ 

از    IIو   Iهای    های بخش    گسترده، مجموع سرمايه     مقياس يد بهطی پنج سال بازتول
c ۵۵۰۰  +v ۱۷۵۰  =۷۲۵۰  بهc ۸۷۸۴    +v  ۲۷۸۲    =۱۱۵۶۶            رسيده و بنابراين درنسبت

بود اکنون      ۱۷۵۰ميزان     که در ابتدا به        ارزش نمو نموده است. مجموع اضافه ۱۰۰:  ۱۶۰
و  I    ،۵۰۰  ابتدا برای بخش         شده در    ارزش مصرف       گرديده است. اضافه          بالغ   ۲۷۸۲به  

ارزش     گرديد. درسال آخر اضافه          بالغ می ۱۱۰۰بود يعنی جمعاً به  II  ،۶۰۰ برای بخش
 ۱۴۷۸يعنی مجموعاً به       ) ١( ۷۴۶به   II  و برای بخش      ۷۳۲به     I  شده برای بخش      مصرف  

  ترقی نموده است.  ۱۳۴به  ۱۰۰گرديده است. بنابراين در نسبت  بالغ

                                                
  صورت زيرين تنظيم يافته بود: های اول و دوم، اين بند به ) در چاپ۱(

 c ۸۷۸۴ + v  ۲۷۸۲به  c۵۴۰۰ + v ۱۷۵۰ = ۷۱۵۰از  IIو I گستردة چهارساله مجموع سرمايةطی بازتوليد
بود و    ۱۷۵۰بر   ارزش بدواً بالغ           است. مجموع اضافه     نموده  ، ترقّی ۱۰۰ : ۱۶۰نسبت  به ، ولذا۱۱۵۶۶= 

 .۱۰۳۵ =بود، مجموعاً  II ۵۳۳وبرای  I ۵۰۰شده درابتدا برای  ارزش مصرف است. اضافه ۲۷۸۲اکنون 
. ۱۶۹۰بود و جمعاً =      ۹۵۸بالغ بر IIو برای  ۷۳۲بالغ بر I شده درآخرين سال برای ارزش مصرف اضافه

  نمو نموده است. ۱۰۰:  ۱۶۳بنابراين در نسبت 

  ۱۱۸۵۸جمع = 

  ۱۳۰۴۳جمع = 

  ۱۴۳۴۸جمع = 
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  ـ مثال دوم۲

ـ سرمايه در دست        کاال   مثابه   را بگيريم،که تماماً به          ۹۰۰۰ون محصول ساالنة      اکن 
سرماية     که نسبت عمومیِ متوسط ميان        صورتی   داران صنعتی قرار دارد، به              سرمايهطبقة 
داری     ازتوليد سرمايه    است.اين وضع نخست رشد بِالنسبه مهمی ۵ به ۱ وثابت مانند متغير

که مقياس     است  آن   دارد وثانياً مستلزم   ر اجتماعی را مفروض میکا نيروی بارآور ولذا از
که براَنگيزندة يک          کلّية شرايطی    توليد قبالً گسترش يافته باشد و سرانجام با تکامل                  

صورت محصول ساليانه،        طبقة کارگر است مالزمه دارد. دراين                   جمعيت نسبیِ    اضافه  
  قرار زير خواهد بود: پوشی ازکسور، به پس از چشم

  I    .c ۵۰۰۰  +v ۱۰۰۰  +m ۱۰۰۰ = ۷۰۰۰  

II    .c ۱۴۳۰ +  v  ۲۸۵   +m ۲۸۵   = ۲۰۰۰ 

) را مصرف     ۵۰۰ارزش (=        نيمی از اضافه      I  بخش دار     سرمايه  که طبقة    کنيم  فرض  
+   I   )m  ۵۰۰=    ۱۵۰۰  آيدکه    صورتی الزم می       انبارد. درچنين        کند و نيم ديگر را می می

v ۱۰۰۰ با (IIc ۱۵۰۰ گردد. ولی چون درمورد مثال ما،  لهمبادIIc  بالغ    ۱۴۳۰به بيش از
آن افزود.        کرد و به     ارزش برداشت         اضافه  واحد ديگر از         ۷۰که   گردد، الزم است         نمی 

  .IIc ۲۱۵ماند  کنيم باقی می کم ارزش  را از اضافه ۷۰که اين  هنگامی
  پس چنين خواهيم داشت: 

I   .c ۵۰۰۰    +v  ۵۰۰       ی) + (   افزائ     (برای مايهv + m  (۱۵۰۰   به)        مثابه مصرف ـ ماية
  داران وکارگران). سرمايه
II   .c ۱۴۳۰  +m ۷۰ افزائی) +  (برای مايهv ۲۸۵  +m ۲۱۵ .  

  

سرماية   افزوده شده است، ناگزير              II cمستقيماً به    IIm  ۷۰اينکه در اينجا        نظر به  

5ميزان    متغيری به   
حرکت درآورد.          سرماية ثابت الحاقی را به           الزم است تا اين        ۱۴=  70

 ۹۰۰۰جمع = 
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و چنين    II m  ۲۰۱ماند    کسر نمود. باقی می        II m  ۲۱۵تا را نيز از         ۱۴پس باز بايد اين        
  خواهيم داشت:

II ) .c ۱۴۳۰  +c ۷۰) + (v ۲۸۵  +v ۱۴ + (m ۲۱۰ .  
  

مورد    ولذا سابقاً     ) ١( روندی از بازتوليد ساده است                IIcبا   I۱۵۰۰   ) v + mمبادلة  (  
ها را متذکّرگرديد       همه هنوز بايد دراينجا، برخی ويژگی بررسی قرارگرفته است. بااين

 IIcتنها با     v + m (  Iکه در مورد بازتوليد همراه با انباشت، (       که ناشی از اين امر هستند
  گردد. که جانشين آن می است IImای از  اضافة حصّه به IIcشود، بلکه  جبران نمی

  

است و مانند بازتوليد           IIcبزرگتر از        v + m (  Iبودن انباشت، (        فروض  اينکه، با م   
جزئی از اضافه         I  خود مفهوم است، زيرا اوالً بخش               نيست، خودبه       IIcساده برابر با       

6  کند و   بارآور خويش همبر می         محصولش را با سرماية   
آن جزء را مبدل به سرماية             5

6حال اين      تواند درعين        د و بنابراين نمی       نماي   ثابت می   
 II  وسايل مصرف بخش     را با     5

را تأمين       سرماية ثابتی    خود عناصرمادی  محصول بايد از اضافه I جبران سازد. ثانياً بخش
نيز بايد عناصر      II بخش   ضروراست، همچنانکه     II بخشدرون  انباشت در برای نمايدکه

-اضافه  ساختن آن جزئی از          تغيری را فراهم سازدکه الزمة متحرک                سرماية م   مادی    

کار برده است.        مثابه سرماية ثابت الحاقی خود به              به  I  بخش که همين    است    Iمحصول    
کار است ولذا سرماية متغير الحاقی               که سرماية متغير حقيقی عبارت از نيروی               دانيم    می 

 منظور  به  II  بخش ه وسايل زيست الزم را از             ک  نيست  Iدار     سرمايه  نيز چنين است. اين       
 قصد  مزبوررا به       داد، وسايل       می  انجام دار برده که عملی يا، مانند کند ذخيره خريداری می

کارگران     خود    اين   نمايد.    کند انبار نمی      که بايد استخدام       ئی   الحاقی     کار   نيروی     مصرف  
                                                

جای "بازتوليد"، انباشت قيد شده بودکه مسلّماً اشتباه نگارشی                   های اول و دوم آلمانی به ) در چاپ۱(
 ای بعدی اصالح شده است. ه است ولذا در چاپ
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، دار    سرمايه  ازديدگاه    که نيست آناز امر مانع اين ولی کنند.  معامله می II بخشکه باهستند
کار   توليد و نگاهداری نيروی            کار فقط عبارت از وسايل           وسايل مصرف نيروی اضافی    

سرماية   مثابه شکل جنسی     کار خواهدگماشت ولذا به         ئی باشدکه وی محتمالً به الحاقی
ی که پول ـ سرماية جديد        عبارت ازآن است I بخشگردد. نخستين عمل  متغير او تلقّی

اين    I  بخش محض اينکه     کند. به    الحاقی الزم است ذخيره        کار را که برای خريد نيروی
کاالهای     به وسيلة خريد    بارآور خويش همبر ساخت، پول مبدلسرماية کار را با  نيروی
خويش     مصرف   وسايل  بايد     مزبور     کار   گردد ولذا نيروی  کار می نيروی برای اين II بخش

  شد.را در دسترس داشته با
  

که   ای   دار و مطبوعاتش غالباً از نَحوِه               که آقای سرمايه       متذکّر شويم    طورگذرا      به 
که پول مزبور درآنها به             II  بخش کند، و نيز ازکاالهای            کار پولش را خرج می          نيروی

بافی پرداخته، مانند      باره به فلسفه ين  کنند. آنها در ا رسد، ابراز ناخرسندی می سامان می 
دوستی    کبير در واشنگتن از فرهنگ و انسان       ، دبير سفارت بريتانيای)١(ونددرام مآقای  

نند. روزنامة            سخن می  که درآن      مقالة جالبی انتشار داده              ۱۸۷۹در اکتبر      ) ٢( شن نی را
  گفته شده است: ازجمله
کنونی نمايند.      تراز اختراعات          کارگران نتوانستند سطح فرهنگیِ خويش را هم                 " 

کارگران استفادة ازآنها    آنکه آنها قرارگرفته است بدون د دسترسیِبسياری از اشياِء مور
داری خواستار        است هر سرمايه     دهند (بديهی راگسترش نمی آنها بازار را بدانند. بنابراين

کارگر     هيچ دليلی وجود نداردکه            کاالی او را خريداری نمايند).    کارگران که آن است
دعاوی و پزشک است         ستفادة روحانی، وکيل  ا که مورد راحتی نخواهد از همان وسايل

قبيل وکالی دعاوی، روحانيان           او دارند، برخوردارگردد. (درواقع اين ودرآمدی مشابه

                                                
)۱ (Drum Mond 

)۲ (The Nation 
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کارگر دراين          راحتی دل خوش دارند!) ولی وسايل خواستن اين و پزشکان بايد فقط به
بخردا                             برنمی   جهت قدمی    با اُسلوبی  را  نه و سالم    دارد. مسئلة اينکه چگونه بايد او 

جای خود باقی است. حلّ اين مسئله آسان نيست،               کننده تربيت نمود به مثابه مصرف به
کند، خواستی      کار تجاوز نمی       ساختن ساعات    کوتاه    طلبیِ او از خواست        زيرا تمام جاه       

سوی  آنکه او را به        جای   کنند به   فريبان وی را بيشتر در اين جهت ترغيب می                   که عوام    
  و بهبود امکانات معنوی و فکريش تشويق نمايند." ارتقاِء وضع خويش

  

(Reports of H. M’s Secretaries of Embassy and Legation on the 

Manufactures, Commerce, etc… of the countries in which they reside, London, 

1879, P. 404.)  

وب بِخردانه و سالمی        اُسل کار، راز آن    آيدکه ساعات طوالنیِ بنابراين چنين برمی
وسيلة بهبود امکانات اخالقی و فکريش ارتقا بخشد و                    کارگر را به       که بايد وضع     است 

کنندة بِخرد     آنکه يک مصرف      کنندة بِخرد درآورد. برای                صورت يک مصرف  او را به
بگذاردکارفرمايش        کندکه ويژه ازآنجا شروع داران ازآب درآيد، بايد به سرمايهکاالی 
فريبان    مصرف برساند ــ ولی عوام          نابِخردانه و ناسالم بهنَحوِ  کار او را به شخّصنيروی م

از   کند عبارت     انه درک می   بِخرددار از مصرف  سرمايهگردند. آنچه را که  مانع وی می
که وی مرحمت فرموده و مستقيماً در امر دادوستد        که همواره هنگامی آن چيزی است

گردد، که       ظاهر می    ) ١(   سيستم"  نمايد، با "تراک         ه می کارگرانش مداخل          يل مصرف   وسا 
که   نَحوی   گيرد به    کارگر را نيز در بر می           در زمرة ديگرچيزها تهية خانة مسکونی برای               

  گردد. حال موجر وی نيز می کارفرمايش درعين 
داران برای         ، که روان زيبايش در خواب خوش اقدامات سرمايه      درام موندهمين 

های   گزارش در زمرة چيزهای ديگر ازکارخانه                        رگر است، در همان         ارتقاِء طبقة کا       

                                                
)۱ (Truck system زدکارگران بايد اجباراً طبق حواله  آن که طبق ـ عبارت از سيستمی استهای  دستم

 گردد.  کارفرما پرداخت ها و مؤسسات روی مغازه مصرف به
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های   ها و خانه     فروشی   گويد. اغذيه       سخن می  ) ١( الول و الورنس ميلس      ريسی نمونة  پنبه
های اين      کارخانه است. مديره          کارگر متعلّق به شرکت سهامی مالک        مسکونی دختران

دارد.      مزبور را مقرر می         های   ها در خدمت همين شرکت هستندکه نظامات خانه                خانه  
خانه بيايد. ولی درِّ گزيدة آن از اين قرار                       به  ۱۰هيچ دختری حق ندارد بعد از ساعت           

است: پليس ويژة شرکت در تمام اطراف و جوانب در حرکت است تا تخلّف از                                  
کس ممنوع است.      ورود و خروج همه          ۱۰نظامات را جلوگيری نمايد. پس از ساعت         

به شرکت درجای ديگر منزل نمايد، زمينی          زمين متعلّق  غيراز اند بهتو هيچ دختری نمی
آورد و      دالر برای شرکت می          ۱۰مبلغ   بهائی به    اش در هفته تقريباً اجاره             که هر خانه     

  گردد: کنندة خردمند در تمام شکوفائيش ظاهر می مصرفکه  آنگاه است
کارگر است،      های زنان      نه "اما چون وجود پيانو از واجبات بسياری از بهترين خا                          

که پس از يک       کند، الاقل برای آن زنانی               موسيقی، آواز و رقص نقش مهمی ايفا می          
کارشان، بيشتر به        وقفه در پشت دستگاه نساجی و پس از يکنواختی                  کار ده ساعتة بی      

  )۴۱۲يک استراحت واقعی." (صفحة  تفريح نياز دارند تا به
کنندة خردمند از پرده بيرون               کارگر به مصرف    اکنون راز عمده برای تبديل يک

(روی رودخانة            ) ٢( فولس   تيورنرس    ازکارخانة کاردسازی              درام موند       افتد. آقای         می 
صندوقدار شرکت سهامی، پس از           ) 4( مستر اوکمان     کند و    ) ديدن می     ) ٣(وتکتي کانک

سی تر از آن انگلي         کاردهای غذاخوری آمريکائی عالی                   گويدکه جنس     او می    آنکه به   
  دهد: است، چنين ادامه می

اکنون ازلحاظ   ما انگلستان را درعرصة قيمت نيز شکست خواهيم داد. ما هم "ولی
                                                

)۱ (Lowell and Lawrence Mills 

)۲ (Turner’s Falls 

)۳ (Connecticut River 

)۴ (Mister Oakman 
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ايم، اين خود امر مسلّمی است. ولی ما بايد                    گرفته   مرغوبيت جنسی بر انگلستان سبقت        
ر ت  اينکه فوالد و دستمزدمان را ارزان              محض هم تنزّل دهيم وما به های خود را باز قيمت

  )۴۲۷کنيم اين تنزّل قيمت را انجام خواهيم داد!" (ص  تمام
 (باالدست)        nec plus ultra    کار طوالنی، اين است آن              تنزّل دستمزد و ساعات       

اُسلوب بخردانه و سالم، که هدف آن عبارت است از ارتقاِءکارگر به درجة رفيع                                       
ء پديد آوردکه تمدن و            ای از اشيا      کنندة خردمند، تا بازاری برای توده                     يک مصرف   

  اند. ترقّی اختراعات در دسترس وی قرار داده
  

  ٭
  

را تأمين      II  بخش سرماية ثابت الحاقی        ـ محصول خود       اضافه  بايد از  Iهمچنانکه 
کند.   را تأمين می       I  بخش همان معنی سرماية متغير الحاقی            نيز به   IIآنچنان     نمايد، هم    

سان  و برای خود بدين          I  بخش برای     II  بخش است،    تاآنجاکه مربوط به سرماية متغير            
ـ محصول خود را نيز،           اضافه  کندکه جزِء بزرگتری از توليدکلّ، ولذا از                       انباشت می   

  نمايد. شکل وسايل ضروری مصرف بازتوليد می به
 ،  II cبايد برابر باشد با   v + m(  I(سرماية باالن است،  بر که مبتنی درمورد توليدی

عالوة    گشته، به    آن ملحق  صورت سرمايه به که تازه به محصولی ـ  اضافه جزء  ينعالوة ا به
ضرورت دارد. حداقلّ              II  بخش که برای توسعة توليد در      ئی سرماية ثابت الحاقیجزِء 

که بدون آن يک انباشت واقعی، يعنی توسعة                  ای است    گسترش عبارت از آن توسعه           
  ير نيست.پذ ، امکان I بخشواقعیِ توليد در 

که حالت     کنيم  شد برگرديم، مالحظه می      که اخيراً بررسی موردی هرگاه اکنون به
است، ولذا کوچکتر از          v + m (   Iکوچکتر از (      II cکه   مزبور دارای اين ويژگی است    

نَحوی   شود، به    خرج می     مصرف   وسايل  درآمد درازاِء       مثابه به که است Iازمحصول جزئی
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  بالفاصله به     v + m (   I  ۱۵۰۰، با مبادلة (       ۷۰، برابر با       IIمحصول  ـ   که قسمتی از اضافه 
آن بايد، درصورت           ) تعويض برابر ارزش            IIc    =)۱۴۳۰رسد. اما در مورد            سامان می   

 گرفته شود تا بازتوليد ساده بتواند در بخش                  v + m (   Iماندن شرايط ديگر، از (   يکسان

II توليد ساده دراينجا نيست، ولی دربارة      حالت باز بررسیِ گردد. نيازی به انجامIIm  ۷۰ 
تعويض سادة درآمد با وسايل مصرف و                Iکه برای      گفت. آنچه     آن بايد سخن     مکمل 

ديگر تنها عبارت از يک           IIمنظور مصرف است، دراينجا برای                مبادلة کاالئی ساده به    
نچنانکه در درون  آ آن ــ عينیِ شکل به ـ سرمايه کاال سرماية ثابت ازشکلاستحالة مجدد 

بازتوليد ساده بود ــ نيست، بلکه يک روند انباشت مستقيم و دگرسانی يک جزء از                              
 I  ،IIm ۷۰است. اگر سرماية ثابتشکل  وسايل مصرف بهآن از شکل  ـ محصول  اضافه
ـ ارزش) و         کند (ذخيرة پولی برای تبديل اضافه                استرلينگ پول خريداری    ليرة ۷۰را با 

ـ   پول صورت  آن را به خريداری نکند، ولی I m ۷۰ازسوی خود با اين پول،  IIچنانچه 
توليد ملحق     که بايد به     سرمايه انباشت نمايد، آنگاه پول مزبور، اگرچه محصولی نيست   

که پول    II  ـ محصول بخش     اضافه  گردد، خود نمايشگر محصولی اضافی است (يعنی              
حال   درعين    II  ازسوی   پول انباشت  ورد اينم مزبور جزِء درستی ازآن است). ولی دراين

توليد وجود دارد قابل فروش                صورت وسايل  که به I m ۷۰که  آن خواهد بود  معنای به
زمان بازتوليد         ميزان عدم توسعة هم        توليدی نسبی، به       اضافه   I  نيست. بنابراين در بخش          

  ، روی خواهد داد. IIازسوی 
 I m  ۷۰  ، ازراه خريد   I از بخش ناشی د پولواح ۷۰که مدتی گذشته ازاين: طی ولی

برنگشته يا فقط قسماً برنگشته است، آنگاه پول مزبور تماماً  I به بخش II ازسوی بخش
قرار دارد. اين وضع              II  بخش ـ سرماية بِالقوة الحاقی در دست               پول  مثابه    (يا قسماً) به     

کاالهای     تعويض متقابل    که  تا هنگامی صادق است IIو  I بخشبرای همة مبادالت بين 
دو طرف بازگشت پول را در جهت مبدأ حرکت تأمين ننموده است. وقتی اوضاع                                   

عکس   کند. به    صورت عادی جريان داشته باشد، پول فقط موقّتاً اين نقش را ايفا می                  به
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صورت   تواند به     سيستم اعتباری، که تمامیِ پول الحاقی موقّتاً آزاد شده فوراً می                            در   
ال به لحاقیسرماية اصورت موقّت   ـ سرمايه،که فقط به است اين پول کار افتد، ممکن فع

کار افتد،      گذاشته شده و به      I  بخش آزادگرديده است، مثالً در مؤسسات جديدی از                       
که در مؤسسات ديگر         ئی  توانست موجبات نقدسازی محصول الحاقی                که می   درحالی    

به سرماية     I m  ۷۰ن بايد متذکّر بودکه الحاق    اي عالوه بر است فراهم نمايد. راکد مانده
است. اين امر        ۱۴ميزان     به  IIگسترش سرماية متغير       حال مستلزم     ، درعين     II بخشثابت 

 I c  در سرمايـة      I mـ محصول     اضافه  در حالت ورود مستقيم          I بخشهمانند آنچه در 
سوی  نون باگرايش به       اک   از هم    II  بخش که بازتوليد در          گذرد ــ متضمن آن است         می 
ـ   اضافه  از     گسترش قسمتی    است وبنابراين بازتوليد مستلزم  افزائی بعدی جريان يافته مايه

  کند. که وسايل الزم زيست توليد می اين بخش است محصول
  

  ٭
  

تخصيص    افزائی     مايه برای I m ۵۰۰دوم ديديم، هرگاه قرارباشدکه  چنانکه درمثال
  نَحوِ زيرين توزيع        بازتوليد ضرورتاً به       منظور تائی بايد به ۹۰۰۰شود،آنگاه محصول داده

  پوشيم. داريم و ازگردش پول چشم می کاالها را ملحوظ می گردد. دراينجا ما فقط
 I . c۵۰۰۰+m۵۰۰(۱۵۰۰+افزائی) مايه (برایv + m( کاال صورت به۷۰۰۰مايه= ـ مصرف  
 II  .c ۱۵۰۰  +v ۲۹۹  +m ۲۰۱                                       =۲۰۰۰ کاال صورت به 

  کاال ـ  محصول صورت به ۹۰۰۰جمع =                                                                    

که   ی  I   ،m  ۵۰۰  گيرد: در بخش       شرح ذيل انجام می        افزائی به      مايه    صورت   دراين    

6  شود به   افزاگردد، خود تقسيم می             مايه  بايد   
5 =  c  ۴۱۷   +6

1  =v  ۸۳   ؛v  ۸۳      مبلغی برابر
 IIcآورد ولذا به          کند، بيرون می       سرماية ثابت خريداری می           ، که عناصر     IImخود از     

گردد.     می   IIv) به   ۱۷=  ( ۸۳پنجم  موجب افزايش يک  II cبه  ۸۳. افـزايش پيوندد می
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  داشت: پس از اين تبدالت چنين خواهيم
    I ) .c۵۰۰۰  +m ۴۱۷ ( c) +v ۱۰۰۰ + m ۸۳ (v  =c  ۵۴۱۷  +v ۱۰۸۳ =۶۵۰۰  
 II ) .c۱۵۰۰  +m ۸۳  (c   ) +v ۲۹۹  +m  ۱۷ ( v   =c  ۱۵۸۳  +v ۳۱۶   =۱۸۹۹ 

  ۸۳۹۹جمع =                                                                                          

12ميزان    نموده ولذا به        ترقّی    ۶۵۰۰به  ۶۰۰۰، سرمايه از       I  شدر بخ   
1

افزايش يافته         

9گشته ولذا افزايشی تقريباً درحدود              بالغ ۱۸۹۹به  ۱۷۱۵سرمايه از  II است. در بخش

1 
  آورده است. دست به

  دهد: دست می صورت ذيل به بهای  بازتوليد بر اين پايه، در پايان سال دوم سرمايه
    I ) .c ۵۴۱۷  +m ۴۵۲ ( c ) +v ۱۰۸۳ + m ۹۰  (v  =c  ۵۸۶۹  +v ۱۱۷۳   =۷۰۴۲  
 II ) .c۱۵۸۳  +m ۴۲  ( c ) +v ۳۱۶  + m ۸ + m ۱۸( v   =c  ۱۷۱۵ +v ۳۴۲  =۲۰۵۷ 

  و در پايان سال سوم محصولی چنين:
    I   .c ۵۸۶۹  +v ۱۱۷۳  + m ۱۱۷۳ 

 II   .c ۱۷۱۵   +v ۳۴۲   + m ۳۴۲  

mارزش را انباشت نمايد، آنگاه (                 اضافه    از    همچنان نيمی    I هرگاه بخش 2
1  +v (  I 

2(   ۵۸۷+    ۱۱۷۳عبارت خواهد بود از            
1

m (    =۱۷۶۰   تا بزرگتر از       ۴۵اندازة       ، يعنی به
 II cهمين مبلغ به     توليدی به    وسايل  واحد بايد ازطريق انتقال   ۴۵. اين IIc ۱۷۱۵مجموع 

5ميزان    را به    IIvنمو    امر   اين   يابد و می افزايش ۴۵ميزان  به IIc گردد. بنابراين جبران
1 =)۹ (

6اند خود به       که بر مايه افزوده         واحدی  Im ۵۸۷بر اين  نمايد. عالوه  ايجاب می

6و  5
1 ،

سرماية   تائی را به       ۹۸يک پيوند تازة        ۹۸گردند. اين        تقسيم می   v  ۹۸و   c ۴۸۹يعنی به 
 بخش سرماية متغير    نوبة خودموجب افزايش            به  کند. اين نيز      ايجاب می       II  بخش ثابت   

II 5ميزان به
1

         شود. آنگاه چنين خواهيم داشت: می ۲۰يعنی  
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    I  ) .c ۵۸۶۹  +m ۴۸۹  ( c ) +v ۱۱۷۳ + m ۹۸ ( v  =c  ۶۳۵۸  +v ۱۲۷۱  =۷۶۲۹  
II ) .c۱۷۱۵+ m ۴۵+m ۹۸( c)+v ۳۴۲  +m  ۹+ m۲۰( v = c ۱۸۵۸+ v ۷۱۳  =۲۲۲۹ 

  ۹۸۵۸جمع سرمايه =                                                                                       
 ۷۶۲۹به   ۶۰۰۰درمجموع از I سال بازتوليد فزاينده، سرماية بخش بنابراين طی سه

گشته ومجموع سرماية اجتماعی           بالغ ۲۲۲۹ به۱۷۱۵ از II بخش است. سرماية يافته افزايش
  ترقّی نموده است. ۹۸۵۸به  ۷۷۱۵از
  

  درصورت انباشت IIcـ مبادلة ۳
  دهد. میحاالت مختلفی روی  IIcبا v + m(  Iبنابراين در جريان مبادلة (

يکديگر را      بوده متقابالً       است، هردو بايد برابر             که بازتوليد ساده مطرح             آنگاه   
پذير    جبران نمايند واالّ، چنانکه فوقاً ديده شد، بازتوليد ساده بدون بروز اختالل انجام                       

  نخواهد بود.
های   درمورد انباشت بيش از هرچيز بايد نرخ انباشت در مد نظر باشد. در مثال                               

m  2برابر     I  ن نرخ انباشت را در بخش         پيشي 
1

  I    به   نرخ را سال     ايم و نيز اين        کرده    فرض
ايم. ما فقط نسبتی را که بنا برآن اين سرمايـة انباشته به سرمايـة                           سال ثابت قرار داده            

جه شده گانة زيرين نتي       ايم. ازآنجا امکانات سه         گردد تغيير داده متغير و ثابت تقسيم می
  است:

mـ (۱ 2
1 +v( I       برابر باIIc  کوچکتر از      صورت   که دراين      است )v + m (   I     خواهد

پذير    انباشت وقوع      I  بخش صورت در      بايد هم همواره چنين باشد، زيرا درغيراين              بود.
  نيست.
mـ (۲ 2

1 +v( I   بزرگتر ازIIc وسيلة افزودن جزئی   آن به ناست. دراين مورد جبرا
mجمع = ( که حاصل نَحوی پذيرد به انجام می IIcبه  IImاز  2

1 +v( I   بخش گردد. برای 
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II        اکنون انباشت و       اين معامله عبارت از بازتوليد سادة سرماية ثابت نيست، بلکه از هم
توليد    درمقابل وسايل   II که بخش است ای ـ محصول به سرمايه  اضافه الحاق اين جزء از

I    که عالوه برآن،          حال مستلزم آن است        نمايد. اين افزايش درعين              مبادله میII   ًمتناسبا
  ـ محصول خود بياَفزايد.  حساب اضافه بر سرماية متغيرش نيز به

m(ـ ۳ 2
1 +v (  I        کوچکتر ازIIc          است. در اين حالت بخش  II      خود   سرماية ثابت

کسری خود بايد از          کامالً بازتوليد ننموده است. بنابراين برای جبران                         را از راه مبادله          
مالزمه ندارد،         IIسرماية متغير    خريداری نمايد. اين عمل با هيچگونه انباشت                   I  بخش 

زيرا سرماية ثابت آن با همين يک عمل درمجموع ارزش خود بازتوليدگرديده است.       
الحاقی انباشت      پول ـ سرماية     که تنها    I  بخش داران       سرمايه از ازسوی ديگر آن قسمتی

  سازند. کنند از دولت سرِ اين معامله، جزئی از اين نوع انباشت را عملی می می
داری سازگار        تنها با توليد سرمايه       ، نه   IIc  =)v + m( Iفرضية بازتوليد ساده، يعنی 

ساله، فالن يا بهمان        ۱۱تا   ۱۰صنعتی که در يک دور         آن نيست    که نافیِ    نيست، (امری      
کمتر از سال پيش داشته باشد ولذا حتّا بازتوليد ساده نيز نسبت                        سال مجموعاً توليدی      

برابر يک افزايش عادی ساليانة           برآن، در  باشد)، بلکه عالوه  به سال پيش انجام نگرفته
ای   متناسباً فزاينده     تواند روی دهدکه عدة              جمعيت، بازتوليد ساده فقط درصورتی می               

ارزش      اضافه ـ   که نمايشگر مجموع       ، رقمی   ۱۵۰۰از خدمة غيربارآور نيز در مصرف                 
چنين    داری در       سرمايه    توليد واقعیِ     انباشت سرمايه ولذا   است، شرکت نمايند. بِالعکس

 + v( را با     II cداری برابری          سرمايه    شود. بنابراين واقعيت انباشت          حالتی غيرممکن می 

m(  Iدرنتيجة      افتدکه     اتفاق     است  ممکن   داری سرمايه درانباشت حتّا معذلک کند. نفی می
تنها   های پيشين توليد وقوع يافته است، نه               که طی يک سلسله از دوره انباشتی روندهای

IIc  با)v + m( I  اضافه    چنان    صورت دراين گردد. پس ازآن بزرگتر حتّا باشد، بلکه برابر-

آن، با        آيدکه جز با يک ورشکست بزرگ و متعاقب                وجود می به II شبختوليدی در  
سرماية ثابت       از که جزئی پذير نيست. درصورتی هم ، جبران I بخشبه  IIانتقال سرماية 
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II                           که از خود محصول برداشت             در درون خود بخش بازتوليدگردد، مانند بذرهائی
 IIcو      v + m (  I( رابطة ميان        در  گيرد، باز       شده و درکشاورزی مورد استفاده قرار می                    

 حساب  ، به   IIc  جزِء مزبور      II  و  I  های   بخش   ميان    شود. درمبادالت          تغييری حاصل نمی    

که جزئی     همچنين درصورتی      ) ١( گردد.     نمی   نيز ملحوظ    Icدرمورد        آيد، همچنانکه  نمی
ارد   توليد و      وسايل  مثابه    به   I  بخش شايستة آن باشدکه بتواند در            IIبخش   محصوالت  از 

توليدکه     از وسايل        وسيلة قسمتی   کند. جزِء مزبور به  شود، در نفس امر تغييری بروز نمی
گردد. هرگاه بخواهيم معامالت ميان دو بخش                      شود جبران می      می   تحويل   I  از جانب    

توليد و بخش توليدکنندگان       توليد اجتماعی، يعنی بخش توليدکنندگان وسايل بزرگ 
غش مورد مطالعه قرار دهيم بايد قبالً اين                    خالص و بی    مصرف، را در حالت            وسايل   

  جزء را از هردو سو حذف نمائيم. 
ديگرسخن    باشد، يا به     IIcتواند برابر با       نمیv + m(  I(داری  توليد سرمايهپس، در 

xعکس، چنانچه به شوند. پا پابه مبادله درجريان توانند نمی دو اين
 m 

I    جزئی    ازآن      عبارت
خرج شده است، آنگـاه          I  بخش داران       کـه مانند درآمد از سوی سرمايـه      باشد   I mاز

 )x
 m   +v   (  I  تواند برابر، بزرگتر ياکوچکتر از                  میIIc      ) باشد. ولیx

 m   +v   (  I      همواره
که درهرحال  ، IImة جزئی از انداز باشد، و درواقع بايد به  II ( c + m)بايدکوچکتر از 

  کوچکتر باشد. رسانند، مصرف خود می ناگزير به II بخشداران  سرمايه
مثابه جزئی  بايد متذکّر بودکه دراين شيوة بيان از انباشت، ارزش سرماية ثابت، به

درستی    سرماية ثابت مزبور در توليد آن شرکت جسته، به               که  ای ـ سرمايه کاال از ارزش

                                                
  شود: ) برای رفع هرگونه ابهام احتمالی توضيح ذيل داده می۱(

کار رود، در          مثابه سرماية ثابت به         جزئی از مصنوعات همان بخش به              Iبخش  همچنانکه هرگاه در         
ود جزئی از محصول خ  IIکه بخش همان قسم نيز درصورتی مبادالت ميان دو بخش ملحوظ نيست، به

 آيد. (مترجم) حساب نمی را مبدل به سرماية ثابت نمايد، آن جزء در مبادالت فيمابين به
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تازگی انباشته شده است برحسب            که به   است. جزِء استوار سرماية ثابتی             نموده نشده      
ـ سرمايه منتقل      کاال   نَحوِ تدريجی و اَدواری به    استوار، فقط به عناصر ماهيت مختلف اين

ساخته   که مواد خام و محصوالت نيمه             ـ سرماية مزبور، هرگاه            کاال   گردد. بنابراين          می 
محصوالتی      اعظم خود عبارت از          رود، درقسمت کار  به مقدار زياد درتوليدآن وغيره به

سبب واگرد     اند. (معذلک به        سرماية متغير شده    گَردان و        که جانشين عناصر ثابت       است 
کردکه فرض نمود: جزِءگَردان همراه با جزِء                       سان عمل   توان بدين      عناصرگَردان، می       

ت، طی سال آنچنان واگَردهای            آن انتقال يافته اس         سرماية استوار به    که بابت  ئی ارزشی
ای   تمام سرمايه     گشته برابر با ارزش          کاالهای تحويل        کلّ  دهدکه مبلغ     متعددی انجام می 

مصالح     ها فقط   آنجاکه در عمل ماشين   شود.) ولی گرددکه در توليد ساليانه وارد می می
مثابه جزِء    ، بهـ سرمايه کاالدر v عنصرکار نو آنگاه از خام، مواد شوند نه کمکی وارد می 

ارزش      که در محاسبة نرخ سود، اضافه            شود. درحالی       گر می   کنندة عمده جِلوِه       ترکيب  
که عناصر     شود  شود و اين امر در نظرگرفته نمی              نسبت به مجموع سرمايه حساب می          

کنند، در محاسبة       کمابيش بزرگی ارزش به محصول منتقل می   استوار، اَدواراً چه ميزان
اندازة      سرماية ثابت فقط به  شود، جزِء استوار  اَدواراً توليد می که سرمايهـ  ارزش هرکاال

خود محصول     استعمال به    که جزِء مزبور درنتيجة             آيد   حساب می    ارزش متوسطی به       
  سازد. منتقل می

  

IV .  تکمله 

  
که دربرابر        است  I  توليد طال در بخش     v + mعبارت از   II منشأ بدویِ پول بخش

انباشت   ارزش       که توليدکنندة طال، اضافه          ميزانی  فقط به مبادله شده است. II cجزئی از 
دهد،    نمايد، يعنی توليد خود را توسعه می       می Iتوليد  کند و يا آن را مبدل به وسايل می

)v + m (    بخش در    اش  II      که انباشت پول ازسوی         شود. ازسوی ديگر، آنگاه            وارد نمی
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ارزش توليد          اضافه  انجامد، جزئی از           دگسترده می    خود توليدکنندگان طال به بازتولي               
کنندة  سرماية متغير الحاقی توليد         مثابه    صورت درآمد خرج نشده است، به                طال که به   

 بخش سازی جديدی را در          گنج  گيرد. اين انباشت يک جای می II بخشطال در درون 

II     دهدکه بتوان از         می ای را دراختيار قرار               ديگرسخن وسايل تازه        اندازد، يا به         راه می
که   آن بخش نيازی باشد. از اين پول         به  خريدکرد بدون آنکه به فروش مستقيم I بخش

)v + m(  I                      های   توليد طال بيرون آمده است، بايد جزئی از طالئی را که برخی از رشته
مثابه عنصر جانشين سرماية         صورت مادة خام وغيره و خالصه به               ، به   II  بخش توليدی    

سازی   گنج  زمينة يک    II  و  I  بخش برند، کسر نمود. در مبادلة ميان        کار می به ثابت خود
قرار: برای        گيرد) وجوددارد بدين    منظورگسترش بعدی بازتوليد انجام می موقّت (که به

فروخته شده باشد،        IIجانبه به     طـور يک    به   I mکـه جزئی از     فقط درصورتی  I بخش
صورت سرماية ثابت الحاقی      به IIام شده باشد برای آنکه خريد تکميلی انج يعنی بدون

نسبت به سرماية متغير       Iکه عين همين امر ازجانب       ، هنگامی II بخشکار رود. برای  به
صورت  به Iارزشی راکه   اضافهتمام  II cکه  آنگاه الحاقی روی داده باشد، عالوه بر اين

 IImجزئی از      I ارزش   قسمت از اضافه نآ وسيلة کرده است بپوشاند، ولذا به درآمد خرج
  گردد. خريداری شود و ازآن راه به پول مبدل

  

x(هرگاه 
 m  +v ( I  بزرگترازIIc  ،باشدIIc منظور بازتوليد        آن نداردکه به نيازی به

ديد درجريان  بنشاند. بايد I کاالی است کرده مصرف IImاز Iکه  آنچه جای سادة خود به
تواند چيز ديگری        نمی  IImغير ازمبادلة متقابل    (که به II بخشداران  سرمايهمبادله ميان 

انباشت     IIکه در درون         دانيم    باشد) تا چه اندازه ممکن است انباشتی روی دهد. می                      
مستقيماً به سرماية متغير مبدل        II mپيونددکه جزئی از          وقوع می     مستقيم ازآن جهت به  

شود)،  مستقيماً به سرماية ثابت مبدل می I mجزئی از  I بخشکه در گردد، (همچنان می
،  II  بخش های مختلف صنعت     در مورد درجات مختلف عمر انباشت در درون رشته                     
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(با     mutatis mutandisهای مختلف، توضيح مطلب   داران اين رشته سرمايه و برای تک
 اندوزی     ها هنوز در مرحلة گنج        است. برخی I بخشانجام تغييرات متناسب)، عيناً نظير 

آنکه چيزی بخرند، ديگران در مرحلة توسعة واقعی بازتوليد                          فروشند بدون هستند: می
که پول ـ سرماية متغير الحاقی           آنکه بفروشند. درست است         خرند بدون      قرار دارند: می      

نوبة خود     به کار مزبور نيز    رود، ولی نيروی کار می کار اضافی به بدواً برای خريد نيروی
 زيست   وسايل    دارند      را دراختيار     اضافی ويژةکارگران مصرف وسايلکه  گنجورانی ازآن

گيرد پول به       اندوزی انجام می          گنج  که  همان نسبت    به   در موارد اخير کند.  خريداری می
  شود. گردد، انباشته می نقطة عزيمت خود بازنمی

  
  

    پايان جلد دوم سرمايه
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 برخی اصطالحاتفهرست 
  

 فارسی                        فرانسه آلمانی انگليسی
    
Capital-value Kapitalwert Valeur-capital                         ارزش ـ سرمايه 
Commodity-value   Warenwert Valeur-marchandise                   ارزش ـ کاال 
Depreciation Depreziation Depréciation           کاستی    کاهی ـ ارزش ارزش

Determination of value Wertbestimmung Fixation de valeur گذاری                        ارزش  

Product in values Wertprodukt Produit-valeur                        ارزش ـ محصول 
Value of the product Produktenwert Valeur de produit                     ارزش محصول 
Metamorphosis Metamorphose Metamorphose                  (دگرسانی) استحاله 
Amortissement Amortisation Amortissement                                 استهالک 
Sinking fund Amortisationsfonds Fonds d’amortissement ک ـ مايه        استهال  

Surplus-labour Mehrarbeit Surtravail کار (کار اضافی)                          اضافه  

Surplus-product Mehrprodukt Surproduit محصول (محصول اضافی)         اضافه  

Credit Kredit Credit                                                       اعتبار 
Credit-system, credit  Kreditwirtschaft Economie de credit                اقتصاد اعتباری 
     economy 
Money system, money Geldwirtschaft Economie monnetaire                اقتصاد پولی
       Economy 
Natural economy  Naturalwirtschaft Economie naturelle طبيعی                   اقتصاد  

Vulgar economy Vulgärökonomie Economie vulgaire                  اقتصاد عاميانه 
Accumulation fund Akkumulationsfonds Fonds d’accumulation         انباشت ـ مايه      

Reserve fund Reservefonds Fonds de réserve           اندوخت ـ مايه            

Productivity Produktivität Productivité                                         بارآوری 
Labour productivity Arbeitsproduktivität Productivité du travail                بارآوریِ کار 
Market Markt Marché                بازار                                         

Reproduction Reproduktion Reproduction                بازتوليد، تجديد توليد 
Extensive reproduction Extensive Reproduktion Reproduction extensive گستر   بازتوليد برون  

Intensive reproduction Intensive Reproduktion Reproduction intensive گستر   درون بازتوليد  

Recovery Rückfluss Retour                 (پول سرمايه) بازريز، بازگشت 
Crisis Krise Crise                                                         بحران 
Unproductive expenses Unkosten Faux frais                ْ                                     جْبر

Interst Zins Interêt                                                  بهرة پول 
Managment Wirtschaft Exploitation داری                                       بهره  
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  فارسی                        فرانسه آلمانی انگليسی
  

Rent of Land Grundrente Rente foncière                              بهرة مالکانه 
Insurance Versicherung Assurance                                                  بيمه 
Insurance fund Asserkuranzfonds Fonds d’assurance بيمه ـ مايه                          

Supply Vorrat Provision ه، ستنج)                 افکند (ذخير پس   

Credit-money Kreditgeld Monnaie de credit پول اعتباری                         

Accumulation of money Geldakkumulation Accumulation d’argent پول ـ انباشت             

Returning money Zurückfließendes Geld Rentrée de l’argent                   پول برگشتی   

Money-capital Geldkapital Capital-argent پول ـ سرمايه                              

Latent money-capital Latentes Geldkapital Capital-argent latent پول ـ سرماية نهان          

Commodity-money Geldware Marchandise-argent پرداخت    کاال پيشـ  پول   

Reproduction Reproduktion Reproduction تجديد توليد (بازتوليد)                 

Simple reproduction Einfache Reproduktion Reproduction simple تجديد توليد ساده          

Extended, enlarged Reproduktion auf erwei- Reproduction élargie تجديد توليد گسترده      

     Reproduction       terter Stufenleiter 
Articles of luxury Luxusmittel Objet de luxe افزار                                   تجمل   

Balance Bilanz Bilan ترازنامه                                                        

Demand Nachfrage Demande                                   تقاضا                

Individual capital Individuelles Kapital Capital individuel (سرماية منفرد) سرمايه تک   

Distribution Verteilung Repartition توزيع                                                

Production funds Produktionsfonds Fonds de production توليد ـ مايه                     

Latent production funds Latenter Produktionsfonds Fonds de production ماية نهفته           ـ  توليد  

        latent, virtuel 
Investment Anlage Placement يابی)                            جايابی (محل   

Average activity Lebendigkeit Animation وجوش                                     جنب   

Puddling Puddling Puddlage پاالئی                                          چدن   

Home-consumption Selbstbedarf Auto-satisfaction خودکفائی، خودبسندی          
(خودبسندگی)   

Income Revenue, Einkommen Revenue درآمد                                                    

Disconnts beforhand Antizipierte Revenue Anticipation de Revenu خورشده  درآمدپيش    
the revenue                                          خورده)  (پيش  

Net income Nettoeinkommen Revenu net ص (سره)                        درآمد خال   

Gross income Bruttoeinkommen Revenu brut درآمد ناخالص                                 

Bookkeeping Buchführung Comptabilité دفترداری                                       

Metamorphosis Metamorphose Metamorphose )                 دگرسانی (استحاله   

Demand of cash payers Zahlungsfähige Nachfrage Demande solvable دستادست                           

Labor fund Arbeitsfonds, Lohnfonds  Fonds des salaire دستمزد مايه، کارمايه             

       Fonds de travail 
Circulation Zirkulation Circulation دوران                                                
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  فارسی                        فرانسه آلمانی انگليسی
 
Period of circulation Zirkulationsperiode Periode de ران ـ دوره (دورةوران)             دود
       circulation 
Active circulation Aktive Zirkulation Circulation active دوران فعال                           

Cycle (of capital) Kreislauf (des Kapitals) Cycle (du capital)           (سرمايه) دورپيمائی 

Rotation as a whole Gesamtkreislauf Cycle total                                  دورپيمائیِ تام 

Cycle of turnover Umschlagszyklus Cycle de rolation                             دور واگرد 

Supply, provision Vorrat Provision افکند، ستنج)                   ذخيره (پس  

Reserve of money Geldreserve Reserve monnetaire                    ذخيرة پولی 

Formation of supply Vorratsbildung Formation de آفرينی         سازی، ذخيره ذخيره  

        provision 
Commodity-supply Warenvorrat Provision de marchandises     ذخيرة کاالئی 

Lassitude Abspannung Stagnation                                                رکود 
Process Prozess Procès                                                         ندور 
Process of production Produktionsprozess Procès de production                    توليد ندور 
Process of circulation Zirkulationsprozess Procès de circulation       روند دوران               

Time of production Produktionszeit Periode de production                  توليد زمان 
Time of circulation Zirkulationszeit Periode de circulation                 رانود زمان 
Time of function Funktionszeit Periode de fonctionnement     عملکرد زمان 
Time of purchase and sale Kauf- und Verkaufszeit Durée de la vente et de     خريدوفروش زمان        
         l’achat 
Time of turn-over Umschlagzeit Periode de rotation                        واگرد زمان 
Realisation Realisation Réalisation دهی،                   يابی، سامان سامان  

سامان رسانی به   

Deposit (in banks) Deposit (in Banken) Dépôt (bancaire) سپرده (بانکی)                        

Provision Vorrat Provision افکند)                   ستنج (ذخيره، پس  

Over-production Überproduktion Surproduction افه توليد)        سرريز توليد (اض  

Fixed capital Fixes Kapital Capital fixe                                سرماية استوار 

Additional capital Zusätzliches Kapital Capital additionnel    (افزوده) لحاقیسرماية ا 

Productive capital Produktives Kapital Capital productif ارآور (مولّد)            سرماية ب  

Merchants’ capital Handelskapital Capital commercial (بازرگانی) سرماية تجاری 

Constant capital Konstantes Kapital Capital constant                          سرماية ثابت 

Capital of circulation Zirkulationskapital Capital de circulation             رانیوسرماية د 

Interest-bearing capital Zinstragendes Kapital Capital à interêts آور                      سرماية رِبح  

Industrial capital Industrielles Kapital Capital industriel                    سرماية صنعتی 

Circulating capital Zirkulierendes Kapital Capital circulant                       سرماية گَردان 

Variable capital Variables Kapital Capital variable    سرماية متغير                       

Profit Profit Profit                                                           سود 

Average profit Durchschnittsprofit Profit moyen                                سود متوسط 
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  فارسی                        فرانسه آلمانی انگليسی
 
Overspeeding Überstürzung Précipitation                                           شتاب 

Latent form Latente Form Forme latente ان                                  شکل نه  

Money of account Rechengeld Monnaie de compte شمار ـ پول                       

Supply Angebot, Zufuhr Offre                                                         عرضه 

Factors, elements of  Produktionselemente Fak- Elements, facteurs توليد   عناصرتوليد، عوامل  

     Production      toren der Produktion     de production 
Title of claim Schuldforderung Titre de créance                       [سفته]طلب  فَتَه 

Product Produkt Produit    فراورده  (محصول)                               

Wear and tear Verschleiß Usure فرسايش                                                     

Wirtual wear and tear Moralischer Verschleiß Usure morale فرسايش معنَوی                            

Cost price Kostenpreis Prix de Revient تمام شده               قيمت
   
Price of production Produktionspreis Prix de production قيمت توليد                         

Working period Arbeitsperiode Periode de travail کار ـ دوره                             

Labor fund Arbeitsfonds, Lohnfonds Fonds de travail     کار ـ مايه (دستمزد ـ مايه) 

     Fonds de salaire 
Commodity capital Warenkapital Capital-marchandise کاال ـ سرمايه                   

Crop rotation (system) (System der) Fruchtfolge Assolement کشت متناسب (سيستم)                 

      (système de)  
Hoard Schatz Tresor                                             گنج              

Hoarding Schatzbildung Thesaurisation سازی                                 گنج   

Raw material Rohstoff, Rohmaterial Matière premiére مادة خام                                

Capitalisation Kapitalisation Capitalisation افزائی                                  مايه   

Product Produkt Produit محصول (فراورده)                                    

Social product Sozialprodukt Produit social محصول اجتماعی                         

Discontinues production Diskretes Produkt Produit discontinu منفصل (گسيخته) محصول   

Sphere of production Produktionssphere Sphère de la production محيط توليد               

Sphere of circulation Zirkulationssphere Sphère de la circulation محيط دوران              

Expenses of transportation Transportkosten Frais de transport ونقل                 مخارج حمل   

های باربری)     (هزينه        

Stage of circulation Stadium des Kreislaufs Stade du cycle                      مرحلة دورپيمائی 
Small jobs Flickarbeiten Remise en état کاری                                مرمت  

Consumption Konsumtion Consommation                                     مصرف 
Individual consumption Individuelle Konsumtion Consom. individuelle مصرف انفرادی،              

مصرف شخصی   

Productive consumption Produktive Konsumtion Consom. productive    مصرف بارآور (مولّد)     

Marginal business Differenzgeschäft Marché à terme دار)      دار (مدت معاملة مهلت   

Conjonctures Konjunkturen Conjonctures گرائی)      هم مقارنات (به  
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 فارسی                        فرانسه آلمانی انگليسی
    

Production scale Produktionsstufe Echelle de la production           مقياس توليد 
Labor material (raw Arbeitsmaterial Materiaux de travail موادّ کار                            

    material)   
Auxiliary materials Hilfsstoffe Matière auxilliaires موادّ کمکی                         

Rate of Accumulation Akkumulationsrate Taux d’accumulation نرخ انباشت                    

Rate of profit Profitrat Taux du profit نرخ سود                                     

Latent capital Latentes Kapital Capital latent سرمايه، سرماية نهان       نهان ـ    

Turn-over (of capital) Umschlag Rotation واگرد                                                     

Period of turn-over Umschlagsperiode Periode de rotation واگردـ دوره (دورة واگرد)   

Turn-over of capital Umschlag (des Kapitals) Rotation (du capital) واگرد (سرمايه)                 

Means of production Produktionsmittel Moyens de production وسائل توليد                     

Means of labour Arbeitsmittel Moyens de travail وسائل کار                                

Means of subsistance Lebensmittel Moyens de subsistance معيشت (زندگی)  وسائل   

Means of consumption Konsumtionsmittel Moyens de consommation وسائل مصرف           

Function Funktion Fonction وظيفه                                                       

Expenses of storage Aufbewahrungskosten Frais de garde                              هزينة نگهبانی 

Conservations-expendi- Erhaltungskosten Frais de conservation هزينة نگهداری                  

     tures       
Running expenses Laufende Kosten Frais courants های جاری                            هزينه   

Expenses of circulation Zirkulationskosten Frais de circulation های دوران                  هزينه   

Genuine expenses of  Reine Zirkulations- Frais de circulation های سره دوران          هزينه  

   circulation      kosten     proprement dits 
General expenses Allgemeine Unkosten Frais generaux        های عمومی                  هزينه 

Commune Gemeinde Commune                                                 همبود 

Community Gemeinwesen Communauté همبودی (همبودگی)                         

Village community Dorfgemeinde Communauté de village ای       همبودیِ دهکده
    

 

 


