
  تبديل پول به سرمايه –بخش دوم 

  فصل چهارم: تبديل پول به سرمايه

  فرمول عمومی سرمايه – 1

گردش کاال نقطه پيدايش سرمايه در شکلهای نخستين آن است. تجارت يعنی توليد برای فروش و گردش کاال، پيش زمينه 

تاريخی ظهور سرمايه را فراهم می سازد. تاريخ سرمايه در عصر جديد با بسط تجارت جهانی و بازار جهانی در قرن 

سه گردش کاال اولين شکل ظهور سرمايه است. سرمايه شانزدهم شروع می گردد. پول به عنوان محصول نهائی پرو

تاريخا به شکل پول، ثروت پولی، سرمايه تجاری، سرمايه ربائی در مقابل مالکيت ارضی ظاهر شد. نخستين تمايز ميان 

) االک –پول –پول در مقام پول و سپس در مقام سرمايه، شکلهای متمايز گردش آنهاست. شکل ساده گردش کاالها، (کاال 

پول) –کاال  –يا تبديل کاال به پول و بازتبديل پول به کاال بود، اما در کنار اين شکل، با شکل ديگری مواجه شديم. (پول 

يا تبديل پول به کاال و بازتبديل کاال به پول که می توان آن را در خريد با هدف فروش خالصه نمود. اينجا، در اين شکل 

تبديل شد. به بررسی مختصر ماجرا پردازيم. در اينجا هم مدار گردش دو فاز را پشت دوم گردش بود که پول به سرمايه 

پول) که در آن کاالی  –کاال) که پول از دست فرد خارج و کاال خريده می شود. دوم (کاال  –سر می گذارد. اول (پول 

از و به کاال ختم می شد در اين خريداری شده مجددا تبديل به پول می گردد. برخالف شکل ساده گردش که از کاال آغ

جا از پول شروع و به پول ختم می شود. وقتی که با پول می خريم تا بفروشيم و به پول برسيم، نقطه شروع و ختم کار 

ما پول خواهد بود. با مرور ماجرا يک سؤال در ذهن ما خواهد پيچيد. اينکه هدف از اين شکل گردش چيست. چرا بايد 

ت داريم به مدار دوران ريزيم تا پس از مدتی دوباره به همان پول باز گرديم. پاسخ همين سؤال است پولی را که در دس

کاال) را روشن می سازد.  –پول  –پول) و شکل ساده گردش يا (کاال  -کاال –که در عين حال تفاوت فاحش ميان (پول 

  آنها را نظر اندازيم.  برای آنکه اين تمايز اساسی را بشکافيم بهتر است اول وجوه اشتراک

در درون هر دوتا، شخصيت های خريدار و فروشنده   -2در هر دو شکل گردش با کاال و پول سر و کار داريم.  -1

و باالخره در هر دو فرايند،  - 4پروسه گردش در هر دوتا، متشکل از دو حلقه متقابل و مکمل است.  -3حضور دارند. 

  خرد، سومی هم خريدار و هم فروشنده است. يکی فقط می فروشد، يکی فقط می 

گردش ساده با فروش شروع و به خريد ختم می شود. حال آنکه دومی بالعکس  -1اما تمايزات ميان دو شکل را ببينيم. 

در اولی  -3در اولی نقطه شروع و ختم کاال اما در دومی پول است.  -2با خريد آغاز و به فروش منتهی می گردد. 

در اولی پول نهايتا به يک ارزش استفاده تبديل می شود  - 4کل پروسه پول است اما در دومی کاال است.  واسطه انجام

و اين بدان معنی است که پول خرج شده است، اما در دومی خريدار، پول پيش ريز می کند فقط به اين خاطر که بعدا 

با اين منظور که دوباره آن را به چنگ آرد، پس پول در نقش فروشنده پول به دست آرد، پول را رها می کند اما صرفا 

در شکل ساده گردش، يک سکه يا اسکناس دو بار جا به جا می شود، فروشنده از خريدار می گيرد  -5خرج نشده است. 

پول)، نه اسکناس که کاال دو بار جا به جا می شود و باعث  –کاال –و به فروشنده ديگری می دهد. در شکل دوم (پول 

و از همه مهم تر در شکل دوم با تفاوت کامال آشکاری ميان گردش پول  – 6ازگشت پول به نقطه عزيمتش می گردد. ب

به منزله سرمايه و گردش پول به عنوان پول رو به رو هستيم. در مسير گردش ساده، نقطه پايان مدار، يک کاالست که 

نهائی چرخه، ارضای نيازها و ارزش استفاده است. اما در از حوزه گردش خارج و وارد قلمرواستفاده می شود. هدف 

پول) علت، هدف و همه چيز ارزش مبادله ای است. در شکل گردشی ساده، قطب آغاز و فرجام،  –کاال  –مسير (پول 

هر دو دو کاال هستند. کاالهائی که حامل ارزش برابرند، اما ارزش استفاده های متفاوت دارند. در شکل گردشی دوم 



پول سرمايه است، درهر دو قطب مدار پول ايستاده است، هردوتا نه ارزش استفاده های متفاوت که فقط پولند و اين پول 

 پول) حاوی هيچ –کاال  –شکل مبدل کاالهائی است که ارزش استفاده آنها زائل شده است و سرانجام آنکه پروسه (پول 

ست، تغييرات کمی دو قطب يعنی رسيدن به پولی بيشتر از پول پيش ريز تفاوت کيفی ميان دو قطب ابتدا و انتهای خود ني

ه پول بعالو –کاال  –پول) به (پول  –کاال  –شده کل معنا و محتوای گردش است. در اينجا هدف صرفا آنست که (پول 

مقداری اضافه) منتهی شود. پول اضافه ای که همان ارزش اضافه است. صاحب پول دراين چرخه سرمايه دار می شود 

و افزايش سرمايه تار و پود ذهن او را اشغال می کند، شعور او را معماری می نمايد، يگانه انگيزه اعمالش می گردد، 

گاهی سرمايه افزائی می شود. کسب بی وقفه سود حرف اول و آخر موجوديتش او سرمايه شخصيت يافته و برخوردار از آ

می گردد، چگونگی تأمين اين سود مرکز نشو و نمای کل مالکها و ارزشهای اجتماعی، اخالقی، فرهنگی و همه چيزش 

متفاوتی را می شود. حال اگر شکل های خاصی را که سرمايه يا ارزش خودافزا، به خود می گيرد بکاويم، تعينات 

خواهيم ديد.  سرمايه پول است، سرمايه کاال است، اما ارزش در اينجا، سلسله جنبان پروسه ای است که خود در درون 

کاال، به ارزشی افزونتر تبديل می شود. ارزش اينک به اعتبار ارزش بودنش اين  –آن با احراز چهره های متمايز پول 

  زاد و ولد پردازد.  قدرت اعجاز را پيدا کرده است که به 

 پول) ارزش –کاال  –در گردش ساده، ارزش کاالها در مقابل ارزش استفاده، نهايتا به شکل پول دست يافت. در (پول 

(ارزش مبادله) نقش يک جوهر متحول را احراز می کند که کاال و پول برايش فقط شکل هستند. از اين هم فراتر، با 

، متمايز از خودش به عنوان ارزش اضافه، به عنوان ارزش اوليهمی نمايد. خودش يک مناسبات خصوصی برقرار 

می شود. اين گونه است که ارزش خودتاز می گردد، سرمايه می شود. از گردش بيرون می رود، به داخل گردش باز 

ش ه خريد برای فرومی گردد. خود را هم حفظ  و هم تکثير می نمايد. می بالد و بزرگتر می شود. چنين به نظر می ايد ک

گرانتر شکلی است که فقط خاص سرمايه تجاری است اما سرمايه صنعتی نيز پولی است که به کاال (مواد خام و نيروی 

کار) تبديل می شود و با فروش محصول، سرمايه ای عظيم تر می گردد، اين ارزش افزائی، در مورد سرمايه ربانی 

  پول) فرمول عام سرمايه است. –ال کا –نيز مصداق دارد. در يک کالم (پول 

  

   تضادهای فرمول عام -2

که در آن پول به سرمايه بدل می شود ناقض قوانينی است که در باره ماهيت کاال، ارزش، پول و پويه  شکل گردشی

گردش می دانيم. در اين شکل شاهد زايش ارزش اضافه ای هستيم که در خود پويه گردش، نه فقط هيچ پدر، حتی هيچ 

ها بر اساس ارزش آنها مبادله می گردند. اگر مادری برايش يافت نمی شود. قانون اساسی اقتصاد کاالئی آنست که کاال

چنين است که حتما هست پس تکليف اين ارزش مازاد چه می شود و اين تضاد در کجا پاسخ می گيرد. آنچه شکل مورد 

کاال) با فروش آغاز و به خريد ختم می شد،  –پول  –بحث گردش را از شکل ساده آن متمايز می کند آنست که (کاال 

پول) بالعکس با خريد شروع و به فروش منتهی می گردد. نفس اين تفاوت روزنه ای برای  -کاال –(پول  در حالی که

پول)، باز نمی کند. کمی توضيح دهيم. کاوه صاحب  –کاال  –زايش ارزشی ورای ارزش موجود درکاالها، درشکل (پول 

م پول) ه –کاال  –رش کاال می خرد. در شکل (پول کاال)، به بابک کاال می فروشد و از آ –پول  –کاال، در شکل (کاال 

کاالئی را از آرش می خرد و همان را به بابک می فروشد. برای آرش و بابک در اين دو شکل داد و ستد هيچ تفاوتی 

رخ نداده است. هر دو نفر درهر دوحال به عنوان خريدار و فروشنده وارد ميدان می شوند. کاوه هم در هر دو شرايط 

احب کاال است يا مالک پول می باشد. از اين هم فراتر، او در هر دو شکل دوران، در مقابل آرش خريدار و در يا ص

مقابل بابک فروشنده است. با اولی به مثابه نماينده پول مواجه می شود و در برابر دومی نماينده کاال است. تا اينجا تالش 



پول) کامال عبث مانده است و به هيچ نتيجه ای نرسيده ايم.  -کاال -ولما برای يافتن منشاء ارزش اضافه نوظهور در (پ

در شکل ساده دوران، پول فقط واسطه داد و ستد است و تا جائی که پای مبادله ارزش استفاده ها به ميان است هر دو 

چنگ می آرند، در اين  طرف برنده اند. زيرا هر کدام ارزش استفاده ناالزمی را می دهند و ارزش استفاده الزمی را به

وسط چه بسا هر کدام نفعی هم ببرند. يک گندمکار و يک شرابساز اگر اولی هميشه گندم بکارد و دومی همواره شراب 

توليد نمايد، به احتمال زياد در قياس با اينکه هر دو هم گندم و هم شراب توليد کنند، محصول بيشتر و مرغوب تری 

رود پول به چرخه دوران و ايفای نقش واسطه گردش کاالها، يا تبديل فروش و خريد به خواهند داشت. در اينجا نفس و

دو عمل مجزا و متمايز نيز شالوده کار را بر هم نمی ريزد، تفييرات اساسی به وجود نمی آورد و سرچشمه يا زادگاهی 

است می توان گفت که هر دو طرف برای ارزش اضافه هم خلق نمی کند. تا وقتی بحث بر سر مبادله ارزش استفاده ها 

برنده هستند. پس به بررسی چرخه تبادل ارزش مبادله ها بپردازيم. همان مثال باال را در نظر آوريم. دو نفر يکی توليد 

ساعت کار اجتماعاً الزم متراکم به شرابساز  50کننده گندم و ديگری کارش شرابسازی است. اولی حجم معينی گندم با 

ی بشکه ای از شراب حامل همين مقدار زمان کار اجتماعی الزم در اختيار زارع گندم می گذارد. اين داد می دهد و دوم

و ستد برای هيچ يک از طرفين هيچ ثروتی پديد نمی آرد. اينکه پول به مثابه وسيله دوران کار انتقال کاالها را به عهده 

از ورود به گردش دارای ارزش معينی بودند، پس از آن نيز  می گيرد هم تغييری در اساس ماجرا نمی دهد. کاالها پيش

حامل همان مقدار ارزش هستند. ارزش شرط دوران است، نتيجه آن نيست. در پيچ و خم اين گردش، جا به جائی هائی 

ه م برخ داده است. گندم و شراب اول شکل طبيعی کاالئی خود را داشته اند، بعدا چهره پول به خود گرفته اند، باز ه

کااليی با صورت متفاوت استحاله شده اند، همه اين ها اتفاق افتاده است اما باز هم اثری از منشأ ارزش اضافی مورد 

کندوکاو ما يافت نمی شود. کل جستجوها فرياد می زنند که از درون پويه گردش و مبادله ارزش های برابر، هيچ ارزش 

قوت خود باقی است و همين تناقض است که عالمان اقتصاد سياسی را به  نوينی متولد نمی گردد. تناقض خيلی جدی به

انواع ضد و نقيض بافی ها واداشته است. عده ای منشاء اين ارزش اضافی را مبادله نابرابرها، خريد ارزان تر و فروش 

کننده و  اتفاقا آن را گمراه گرانتر ديده اند. آنها با پيش کشيدن اين به اصطالح استدالل نه فقط تناقض را حل نکردند که

غامض تر ساختند. سؤال جديدی که در برابرشان قرار می گرفت آن بود که هر فروشنده ای خريدار و هر خريدار 

فروشنده می گردد، اگر فردی گران بفروشد، ديگری هم می تواند به او گران بفروشد، اگر کسی بخواهد ارزان بخرد، 

باشد، اگر افراد در يک جا، چيزی به دست می آرند در گام بعد به همان اندازه از دست  فروشنده هم بايد ارزان خريده

می دهند و از دل اين فرايند هيچ ارزش تازه ای زاده نمی شود، آنچه مبادله می گردد همان ارزشی است که در کاالها 

ی قرار دارد، جماعتی که همه دارائی بوده است. برخی به اين آويختند که ريشه اين ارزش اضافه در وجود جماعت خاص

خود را از چپاول و يغما دارند، کار نمی کنند، همواره می خرند بدون آنکه بفروشند. در اينجا هم اين سؤال جدی سر بر 

هميشه خريدار و بيزار از فروش، تمامی ثروت خود را از تاراج به دست آورده » قبيله«می آورد که باالخره اگر اين 

ل ارزش های توليد شده و متبلور در کاالها دچار هيچ افزايش نوينی نشده است. مشاهده می کنيم که در پويه است پس ک

دوران کاالها، به هر کجا سر می کشيم هيچ ردی از سرچشمه ارزش جديد يا ارزش اضافی پيدا نمی شود. اصل بحث 

رابطه سرمايه تجاری و ربائی هيچ ارزشی  هم همين است. پروسه گردش کاالها موجد هيچ ارزشی نيست. در همين

ايجاد نمی کنند. در اين شکی نيست اما يقينی بودن اين امر باز هم مشکل را حل نمی کند، تناقض آوار بر سر ما در 

چرخه دوران کاالها همچنان باقی است، باالخره منشأ اين ارزش اضافه ای که نصيب سرمايه تجاری می گردد در  کجا 

از اين هم فراتر، اصال کل سرمايه تجاری دوران ماقبل سرمايه داری، از کجا آمده است و چگونه بر هم  قرار دارد،

  انباشته گرديد؟ 



به نظر می ايد که اين سرمايه را بايد در مناسبات ميان خريداران و فروشندگان مولد با تاجر جست، اما راه اين استنتاج 

زايش ارزش سرمايه تجاری و خود اين سرمايه را ناشی از فريبکاری زمخت هم بدون سنگالخ نيست. اگر نخواهيم اف

تاجر و فريب خوردگی سفاهت آميز توليد کننده بدانيم، بايد جستجوی خود را با تيزبينی افزونتر ادامه دهيم. اين جستجو 

ان اقتصادی جامعه چرا در تحليلی که ما از شکل اساسی سرمايه يا سرمايه معرف سازم -1روشن خواهد کرد که: 

فقط سرمايه های تجاری و بهره زا هر دو  -2  د.جديد می کنيم، همواره سرمايه تجاری و ربائی کنار گذاشته می شون

اين دو شکل سرمايه تاريخا پيش از سرمايه خصلت نمای شيوه توليد سرمايه داری، به   - 3شکلهای فرعی هستند. 

 بيرونمنشأ ارزش اضافه مسلما حوزه گردش نيست، اين بديهی است. به همين خاطر بايد چيزی در  ظهور رسيده اند.

گردش اتفاق افتاده باشد، اما آيا ممکن است اين ارزش اضافه در جائی غير گردش، غير از پروسه روابط صاحبان کاال 

روند گردش، دارنده کاال فقط کاالی خود را ايجاد شود؟ پاسخ اين سؤال هم مثل سؤاالت قبلی پيچيده است. در بيرون 

دارد. می داند که اين کاال حاوی مقداری کار يا زمان کار معين است، ارزش کاال بر حسب پول محاسبه می شود، بيان 

 10پوند می بيند. کار او نمی تواند يک بار در نقش  10پولی ارزش قيمت است و صاحب کاال نمود کارش را مثال در 

اما او با اضافه کردن کار پوند، يعنی ارزشی بيشتر از ارزش واقعی رخ نمايد.  11ش و بار ديگر در هيأت پوند ارز

. مثال می تواند از چرم کفش بسازد، کفش جديد و در نتيجه ارزش جديد قادر خواهد شد ارزش موجود را افزايش دهد

ان ارزش سابق را داراست، زاد و ولد نکرده و در ارزشی بيشتر از چرم دارد درحالی که چرم به کار رفته در آن هم

جريان کفش شدن ارزش جديدی به خود نيأفزوده است. او نمی تواند در بيرون حوزه گردش و بدون ارتباط با صاحبان 

کاالی ديگر ارزش را به ارزش افزائی وادارد و پولش را سرمايه کند. خالصه کنيم سرمايه نمی تواند از گردش ناشی 

نمی تواند از جائی سوای گردش هم نشأت گيرد. منشأ آن بايد هم در گردش باشد و هم نباشد. سرانجام آنکه: تبديل شود، 

پول به سرمايه را بايد بر مبنای قوانين ذاتی مبادله کاالها توضيح داد، شالوده کار  را هم بايد بر مبادله ارزشهای برابر 

ايه دار شدن است بايد کاالهايش را مطابق ارزش آن ها بخرد، مطابق نهاد. صاحب پول که هنوز در آغاز راه سرم

ارزش آنها بفروشد و با اين همه در انتهای پروسه، پولی بيشتر از پول پيش ريز شده داشته باشد. تازه به نيمه راه جستجو 

  رسيده ايم، بايد ادامه دهيم. 

  خريد و فروش نيروی کار  – 3

منشأ افزايش ارزش پولی که سرمايه می شود، نمی تواند در خود پول باشد. زيرا پول وقتی در گردش است نقش واسطه 

خريد و پرداخت را ايفا می کند، زمانی که از گردش بيرون است شکل ويژه موجودش را (گنج) حفظ می نمايد، در هيچ 

راستا اين زاد و ولد محال است که در حلقه دوم از مدار گردشی  کدام اين دو حالت پول قادر به زايش پول نيست. درهمين

پول) اتفاق افتد زيرا در اينجا فقط کاال مجددا از شکل طبيعی خود به شکل پولی  -پول) يعنی حلقه (کاال -کاال  –(پول 

يقا همان راز سر به مهر تغيير می يابد. همه اينها يک صدا با هم يک موضوع را فرياد می زنند و انچه فرياد می زنند دق

ما، همان حلقه مفقوده مورد جستجوی ما همان منشأ واقعی زايش اضافه ارزش است. راز آفرينش سرمايه اينجا، در حلقه 

پول)، در کاالئی است که صاحب سرمايه خريداری می کند. کاالئی که مصرف آن توسط خريدار  –کاال –اول مدار (پول 

است. کاالئی که پويه خالصی او از کاال بودن، پويه خالصی دارنده اش از کارگر بودن، (سرمايه دار) ارزش آفرين 

پروسه رهائی انسان در تاريخ است. اين کاال نيروی کار است، منشأ ارزش اضافی اينجا است. اما برای آنکه صاحب 

دارنده اش هم بايد قادر و مجبور به فروش پول بتواند اين کاال را بخرد، بايد خود اين کاال از پيش در بازار موجود باشد، 

آن می شد. شرايط مهم ديگری نيز بايد فراهم می آمد، صاحب پول و صاحب کاالی نيروی کار بايد همديگر را ديدار 



کنند، اين ديدار قابل تداوم باشد. دومی بتواند همواره برای مدتی معين کاالی خود را بفروشد، به آنچه دارد يا همان 

کارش فقط به مثابه کاال بنگرد، همواره آماده تسليم اين کاال به مشتری و مصرف آن توسط خريدار باشد. او بايد نيروی 

خيال تملک کاالهايی را که کارش در آنها تبلور يافته است، به نحو کامل از سر خارج سازد. فقط به فروش نيروی 

د داند و باالخره هيچ کاالی ديگری سوای همين نيروی کارش فکر کند، به اين عمل رضايت دهد، آن را سرنوشت خو

کار نداشته باشد. اين مؤلفه ها بايد پديد می آمدند، اما چگونه و در کدام فرايند؟ موضوعی است که شرح و بررسی اش 

را بايد در جای ديگر پی گرفت. جای شکی نيست که طبيعت، جمعی را مالک پول و عده ای را صاحب کاالی نيروی 

ر نکرده است، قرار گرفتن اين دو، در مقابل يکديگر هم رابطه ای نيست که در همه اعصار تاريخی وجود داشته کا

باشد. شرايط مورد بحث قطعا از دل پاره ای تحوالت مهم تاريخی زاد. نکته اساسی اينجا آنست که کاال شدن نيروی کار 

وليد سرمايه داری بود. کاال شدن فراورده های کار و رشد و ظهور رابطه خريد و فروش نيروی کار سنگ بنای شيوه ت

توليد کاالئی، تاريخی طوالنی داشت، اما مجرد بالندگی گردش پول و کاال، متضمن فراهم شدن شرايط عروج سرمايه 

م نيروی انبود. سرمايه فقط در جائی قد افراشت که صاحب وسائل توليد و وسائل زندگی، در بازار به فروشنده کاالئی به ن

کار دسترسی پيدا کرد. پس به بررسی اين کاالی ويژه و ماالمال از عجايب بپردازيم. اين کاال هم مثل همه کاالهای ديگر 

ارزشی دارد اما اين ارزش چگونه تعيين می گردد. مثل همه کاالهای ديگر ارزش آن برابر با کار اجتماعا الزمی است 

مصرف می شود. نيروی کار توانائی شخص زنده برای کار کردن است پس بايد اين که برای توليد و البته بازتوليدش 

شخص مادام که کاالی او مورد نياز است به صورت زنده يافت گردد. برای زنده نگه داشتن وی در مدت مورد احتياج 

معاش الزم است  طبيعتا او محتاج مقداری خورد و خوراک و وسائل معيشتی است. زمان کاری که برای توليد همين

ارزش نيروی کار را تشکيل می دهد. صريح تر بگوئيم ارزش نيروی کار عبارت ارزش وسائل معيشتی که برای زنده 

نگه داشتن دارنده آن الزم است. اما اين زنده نگه داشتن در درون خود شروط و قيودی هم دارد که بايد آنها را تعمق 

  کرد. از جمله:

انتقال از قوه به فعل يعنی به کار افتادن عينی و عملی خود، با صرف مقداری عضله، عصب،  . نيروی کار در پروسه1

مغز و کال قوای فيزيکی و فکری همراه است، اينها چيزهائی است که بايد جبران گردند. انسانی که امروز کار می کند 

ای بازتوليد اين توان، برای خورد و خوراک، بايد فردا هم بتواند اين کار را انجام دهد. بهای وسائل معيشتی بايد بر

  پوشاک، سوخت، سرپناه و مانند اينها کفاف دهد. 

. نوع اين امکانات، مايحتاج معيشتی يا نيازهای زيستی در ممالک و مناطق مختلف با توجه به خصوصيات اقليمی، 2

  کم يا زيادی را با خود حمل کند. شرايط طبيعی، تنوعات جغرافيائی يا حتی عرف و عادات می تواند تفاوت های 

. ابعاد، شمار و وسعت اين نيازمندی ها به سهم خود پديده های تاريخی هستند، محصول تاريخ می باشند و بيش از هر 3

  چيز و باالتر از همه چيز، به موقعيت طبقه کارگر و طول و عرض ميدان داری جنبش کارگری ربط پيدا می کند. 

ر عمر ابدی ندارد، او محکوم به مردن است اما سرمايه تا هست به خريد نيروی کار نياز دارد و . فروشنده نيروی کا4

همان گونه که ماشين از کار افتاده اش را با ماشين جديد جايگزين می کند در تدارک جانشين سازی نيروی کار متوفی 

بعدی فروشندگان نيروی کار را هم در سياهه هم هست. بر همين اساس بايد وسائل معيشتی مورد نياز برای پرورش نسل 

  مايحتاج توليد نيروی کار و تضمين حضور هميشگی اين کاال در بازار وارد کرد 

. هرچه کارگر مهارت و تجربه بيشتری اندوزد مصرف نيروی کارش برای سرمايه دار بازدهی بيشتری خواهد داشت، 5

  م، در ليست وسائل مورد نياز بازتوليد اين کاال قرار می گيرد. بر همين مبنی هزينه آموزش و تربيت نيروی کار ه



اگر ارزش يا زمان کار اجتماعا الزم متراکم در مجموع اين وسائل معيشتی که برای توليد و بازتوليد کاالی نيروی کار 

اين اقالم مانند خورد  الزم هستند را، کنار هم قرار دهيم و با هم جمع کنيم به بهای نيروی کار خواهيم رسيد. برخی از

و خوراک مصرف روزانه دارند، برخی مثل لباس و اثاث خانه هر چند ماه يک بار و باالخره  وسائل و امکاناتی نيز 

در فواصل زمانی کامال طوالنی تر تهيه می شوند. محاسبه ميانگين روزانه ای از ارزش يا کار اجتماعی الزم متبلور 

، کار آسانی است. کافی است تمامی زمان کارهای اجتماعا الزم متراکم در کل آن ها  برای در کل اين کاالها و مايحتاج

يک سال را جمع زنيم و حاصل جمع را بر شمار روزهای سال تقسيم کنيم. فرض را بر اين گذاريم که ميانگين روزانه 

هزار تومان پول رايج  50برابر با  ساعته و بيان پولی اش 12ساعت از يک روزانه کار  1مورد جستجوی ما برابر با 

هزار تومان، معادل يک ساعت کار خواهد بود،  50ايران باشد در اين صورت بهای نيروی کار خريداری شده همين 

ساعت کار کرده است. حداقل ارزش نيروی کار از ارزش مجموع کاالهائی تشکيل  12در حالی که فروشنده نيروی کار 

يه و مصرف آنها قادر به بازتوليد نيروی کارش نيست. اگر بهای نيروی کار تا اين حد سقوط می شود که کارگر بدون ته

کند، قيمت آن از ارزشش پائين تر خواهد بود. رسم سرمايه داری است که بهای نيروی کار را بعد از مصرف اين نيرو 

استفاده نيروی کار خويش را از پيش در  در مدت مقرر و در پايان اين مدت بپردازد. به اين ترتيب کارگر هميشه ارزش

اختيار سرمايه دار قرار می دهد. او قبل از دريافت قيمت کااليش به سرمايه دار اجازه می دهد تا آن را به مصرف 

رساند، مدت اين اجازه قهری اگر صد سال پيش يک هفته يا يک ماه بود امروز در جامعه ايران تا ماهها و گاه سالها 

  است. تطويل شده 
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