
  جلد دوم –کاپيتال 

 بخش نخست: دگرسانی ها و دورپيمائی سرمايه

  سرمايه –فصل يکم: دور پول 

  روند دورپيمائی سرمايه در سه مرحله به شرح زير انجام می پذيرد. 

  کاال) –سرمايه دار با قرار پرداخت پول، کاالی نيروی کار را می خرد و در اختيار می گيرد. (َدَوران پول  اول:

  نيروی کار خريداری شده در روند توليد مصرف می شود و کاالئی می آفريند که ارزشی باالتر از بهای خود دارد. دوم:

  پول) انجام می پذيرد.  –کاالی جديد در بازار فروخته و تبديل به پول می شود. به بيان ديگر (َدَوران کاال  سوم:

  است که کاالها در شرايط ثابت و به ارزش خود فروخته می شوند.به بررسی هر کدام اين مراحل پردازيم. فرض ما اين 

  مرحله اول:    

اين مرحله معرف تبديل پول به کاال است. خريدار پول می پردازد و کاال می گيرد، فروشنده بالعکس کاال می دهد و پول 

فی خاص کاالهائی است که دريافت می کند. اما شکل داد و ستد مسأله مهم نيست. بحث بر سر ماهيت و خصلت مصر

جای خود را با پول عوض می کنند. پول در يک سو به وسائل توليد و در سوی ديگر به نيروی کار تبديل می شود. 

نيروی کار است.  –ابزار توليد و پول  –مرکب از دو جزء پول  ،سرمايه –پول دور  مرحله اوليا » َدَوران پول کاال«

کاالهائی که پول صرف خريد آنها می شود مبين  تقسيم کيفیايز، بازار کاال و بازار پول. دو نوع خريد در دو بازار متم

نيز هست که کامال خصلت نما است. کاالی نيروی کار حامل انبوهی کار اضافی است که در قبالش هيچ  تقسيم کمیيک 

 500می شود و اگر اين قرارداد با ساعتی خريده  10ساعت کار، يک روزانه کار  1ريالی پرداخت نمی گردد. با بهای 

ساعتی بدون هيچ بها در اختيار خريدار نيروی کار قرار می گيرد. به  4500کارگر منعقد شود يک زمان کار اضافی 

و اجزاء متمايز آن فقط رابطه ای نيست که به موجب آن پول به خريد دو کاال در دو » کاال –َدَوران پول «اين ترتيب 

ختصاص يابد، بلکه يک رابطه کمی بارز ميان اجزاء پولی خاص خريد وسائل توليد و خاص خريد نيروی بازار جداگانه ا

  کار نيز می باشد. در دومی حجم زيادی کار اضافی بدون هيچ بها به تصرف خريدار در می آيد. 

د بايد شود. اين داد و ست حجم وسائل توليد بايد در حدی خريده شود که توسط نيروی کار خريداری شده به محصول تبديل

به شکلی انجام گيرد که حجم انبوهی کار اضافی نصيب سرمايه دار کند. سرمايه ای را که در پروسه تبديل به نيروی 

کار و وسائل توليد، ارزش زا می شود سرمايه مولد می ناميم. پولی را که صرف خريد وسائل توليد و نيروی کار شده 

سرمايه از  -فازی از دورپيمائی است که ضمن آن ارزش » کاال –َدَوران پول «می نهيم. فاز سرمايه) نام  –است (پول 

  شکل پولی به شکل بارآور در می آيد و سرمايه مولد می شود. به بيان ديگر سرمايه پيش ريز می گردد. 

ه موکول می سازد و وسائل سرمايه اين نقش مهم را بازی می کند که پرداخت بهای نيروی کار را به زمان آيند –پول 

توليد ناموجود در بازار را هم سفارش می دهد. مالک پول و دارنده نيروی کار، اگر چه در نقش صاحبان کاالها با هم 

رو به رو می شوند، اما اولی از همان آغاز در مقام صاحب ابزار کار و توليد ظاهر می گردد. وسائل توليد در مقابل 

کارگر نيز در منظر سرمايه دار موجودی است که تحت تسلط وی قرار دارد و جزء ارگانيک  کارگر ماِل غير است و

کاال رابطه ای است که يک طرف را سرمايه دار و طرف ديگر را برده  –سرمايه اش خواهد بود. پس َدَوران پول 

 رپيمائی سرمايه می گرددسرمايه شکل طبيعی دو –مزدی می سازد. فقط با گسترش توليد سرمايه داری است که پول 

زيرا ظهور اين فاز نيازمند سطح باالئی از پيشرفت داد و ستد کاالئی در يک سو و جدا شدن توليد کننده مستقل از وسائل 

  کار خويش، در سوی ديگر است.  



  مرحله دوم: نقش سرمايه مولد

االی سرمايه به دو ک -پايان يابد، اما تبديل پول » پول –کاال «کاال شروع و بايد با  –دورپيمائی سرمايه با َدَوران پول 

متفاوت وسائل توليد و نيروی کار، شرائطی را پديد آورده که ادامه بالفصل گردش ناممکن شده و بايد از يک گسست 

 هحتمی عبور نمود. سرمايه دار کارگر را به سياق برده نخريده است. نيروی کارش را برای مدت معين خريداری کرد

سرمايه خود را سرمايه مولد  –و می خواهد با مصرف آن، وسائل توليد موجود را به محصول جديد تبديل نمايد، پول 

کند، از زمان کار خريداری شده حجم سنگينی کار اضافی به چنگ آرد و به اضافه ارزش دست يابد. همه اينها می گويند 

به  »کاال –پول «يا فاز باروری سرمايه است. پيشفرض بسط که رسالت مرحله نخست گشايش راه شروع مرحله دوم 

آنست که انجام دهنده اش، اين ارزشها را به شکلی پولی در اختيار دارد. » نيروی کار –پول «و » وسائل توليد –پول «

زيافتن پول اما او در اين عمل پول را از دست می دهد و برای آنکه مالک پول باقی ماند بايد از دست دادنش متضمن با

باشد. اين کار فقط از طريق فروش کاال مقدور است، پس بايد توليد کننده کاال گردد. کارگر مزدی هم مزدش را صرف 

خريد مايحتاج معيشتی می کند. پس بايد در فواصل زمانی معين مزدش را به صورت پول دريافت دارد و سرمايه دار 

کل اين مؤلفه ها گواه آنند که روند مورد گفتگو نيازمند سطح باالئی از  در مقابل او به عنوان صاحب پول ظاهر گردد.

توسعه توليد کاالئی است. به بيان ديگر وقتی توليد از طريق کار مزدی عموميت می يابد حاکی است که توليد کاالئی 

از سوی ديگر همان  شکل عام توليد شده است، رخدادی که در عين حال متضمن تقسيم فزاينده تر کار اجتماعی است.

اوضاع و احوالی که شرط پايه ای توليد سرمايه داری يعنی طبقه کارگر مزدی را متولد می کند، سلسله جنبان واقعی 

گذار توليد کاالئی پيشين به توليد کاالئی سرمايه داری می گردد. توليد سرمايه داری با هر مقدار گسترش خود، شکلهای 

حالل و تالشی می گيرد. توليد برای رفع نيازمندی های شخصی را دچار اضمحالل می کند قبلی توليد را زير شالق ان

و فروش محصول را اساس کار می نمايد. در اين شيوه توليد کليه اعمال به ملزومات استثمار نيروی کار تبديل می شوند 

ل ساختار اقتصادی جامعه را با سازمان و فقط در اين شيوه توليد (سرمايه داری) است که در پويه تکامل تاريخی خود ک

  دادن فرايند کار و گسترش عظيم فن آوری زير و رو می سازد. 

وسائل توليد تا زمانی که در تصاحب سرمايه دار هستند، در خارج از پروسه توليد هم سرمايه او می باشند اما نيروی 

وی کار برای کارگر فقط کاالی قابل فروش اوست اما کار فقط در فرايند توليد شکل وجودی سرمايه احراز می کند. نير

برای سرمايه دار خريدار خود سرمايه است، آن هم يگانه جزء سرمايه که سرچشمه ارزش افزائی و آفرينش بی انتهای 

  سرمايه می باشد. 

        پول افزون تر – کاالی عظيم ترمرحله سوم: 

تی از فرايند توليد پديد آيد سرمايه کاالئی است. اگر توليد کل جامعه کاال به عنوان شکل وجودی سرمايه ارزش افزا وق

سرمايه داری باشد، همه کاالها از آغاز سرمايه کاالئی هستند و باالخره سرمايه در شکل کاال بايد کارکرد کاالئی يابد، 

است.  پول –همان مرحله کاال  محصوالتی که سرمايه از آنها تشکيل و برای بازار توليد شده، بايد به فروش رسند. اين

متر  1000عناصر مهم اين مرحله و رخدادهای قبل از آن را با يک مثال دنبال کنيم. کاالی حاضر يک سرمايه دار 

ميليون تومان مواد خام و استهالک به کار  90ميليون تومان است. در تهيه آن  100پارچه مخمل طرح دار به ارزش 

ميليون تومان هم ارزش جديد يا اضافه ارزش ايجاد  9ی نيروی کار پرداخت شده است و رفته، يک ميليون تومان بها

گرديده است. بهای کاال فرضا معادل ارزش آن است. اين ارزش در فروش محقق می شود. سؤال اين است که چه چيز 

  وتاه زير خالصه می کنيم. می کند؟ پاسخ را در چند جمله ک کارکرد سرمايهاين عمل ساده گردش يعنی فروش پارچه را 



سرشت مصرفی کاالها تغيير نکرده و پارچه ها به عنوان کاالی مصرفی توليد شده اند، فرض ما هم اين است که   –1

   .محصول به ارزش خود فروش می رود. تا اينجا شاهد تغيير خاصی نيستيم

ل شککاال، ما پول را به  –در اين ميان يک چيز اتفاق افتاده است. ارزش، اول پارچه بود، حاال پول است. در پول  –2

  پروسه توليد عمال نقش سرمايه يافته است.  در ،از شروع اين دورهمحصول پيش  ،پول –سرمايه پولی داشتيم. در کاال

ميليون تومان وسائل توليد بعالوه يک ميليون تومان دستمزد اکنون  90ميليون تومان سرمايه مولد مرکب از  91رقم  –3

ميليون تومان پارچه اينک  100ميليون تومان اضافه ارزش توليد کرده اند.  9ميليون تومان شده است. کارگران  100

افی است. ميليون تومان ارزش اض 9ميليون تومان سرمايه ثابت، يک ميليون تومان سرمايه متغير و  90متشکل از 

پول تماما سرمايه اند. اجزاء ثابت و متغير پيشين سرمايه مولد، بعالوه  –روشن است که کاالهای آماده ورود به دور کاال 

پول دورپيمائی سرمايه  –سرمايه اضافه شده يا جزء تازه توليد شده توسط بخش متغير آن (اضافه ارزش) است. کاال 

انی که اين سرمايه ارزش افزا شده در شکل سرمايه کاالئی باقی ماند فرايند توليد کاالئی به سرمايه پولی است. تا زم

راکد است. سرمايه کاالئی نه محصول خلق می کند، نه ارزش می آفريند، فقط متناسب با سرعت به فروش رفتنش، به 

أثير ده شدن بازتوليد تدرجات متفاوت در تشکيل محصوالت و ارزش، به کار گرفته می شود و بر روی گسترش يا فشر

می گذارد. به اين ترتيب فرايند گردش، مؤلفه هائی حدوداً مستقل از مقدار ارزش به وجود می زايد که بر روی دامنه 

  اينجا به صورت سرعت فروش يا شتاب واگرد ظاهر می شود. شت تأثير می گذارند. عنصری که درتوسعه يا انقباض انبا

  متر مخمل را به اجزاء متشکله آن تقسيم کنيم خواهيم داشت:  1000ميليون تومان بهای کل  100اگر 

  متر مخمل مابه ازاء وسائل کار و توليد (مواد خام، کمکی و هزينه استهالک)   900ميليون تومان معادل  90  –الف 

  ه کارگران بافنده، پرداخت گرديده است. متر پارچه مابه ازاء دستمزدی که ب 10يک ميليون تومان معادل  –ب 

  متر مخمل، مابه ازاء سرمايه اضافه يا اضافه ارزش ناشی از استثمار کارگران است. 90ميليون تومان معادل  9 –ج 

متر  910متر شود، او فقط بهای وسائل کار و مواد خام را باز يافته است. اگر  900اگر سرمايه دار موفق به فروش 

متر را به فروش رساند  1000کل سرمايه ثابت و متغيرش را پس گرفته است و تنها در صورتی که همه را بفروشد 

تمام سرمايه بعالوه اضافه ارزش توليد شده توسط کارگران را حصول کرده است. نکته اساسی در اينجا منشأ سرمايه 

ميليون تومان بيش از سرمايه  9مه مخمل ها، پول يا فروش ه –اضافه شده است. سرمايه دار پس از پايان مرحله کاال 

رده است کاال ک –ميليون تومانی که پيش ريز کرده بود، به بيان ديگر بيش از سرمايه پولی که وارد دوره پول  91پولی 

ميليون تومان نداشته اند. اين رقم صرفا در  9نصيب خود می سازد. اما هيچ کدام اين دو مرحله هيچ نقشی در توليد 

پول در سوی ديگر، توليد شده  –کاال در يک سو و کاال  –وسه توليد، در فاصله گسست ميان اين دو مرحله پول پر

موضوع قابل تعمق ديگر دورپيمائی متفاوت اين سرمايه  .کار اضافی يا کار پرداخت نشده کارگران مزدی است ،است

کاال يا سرمايه پولی آغاز نمود اما اين سرمايه  –ول اضافه شده با کل سرمايه است. سرمايه دورپيمائی خود را از پ

پول شروع می کند. پيش تر در سرمايه پولی آماده ورود به حلقه  –آفريده شده در حلقه توليد، دورپيمائی خود را از کاال 

کاال  ی ازکاال وجود نداشت. بعدا در پروسه توليد توسط جزء متغير سرمايه زاده شد و اينک به شکل جزء معين –پول 

 پول –پول می گردد. در واقع دورپيمائی خود را از اينجا، از کاال  –سرمايه يا سرمايه کاالئی وارد دورپيمائی کاال 

پول قابل تلخيص و تصوير  –کاال  –آغاز می کند. واقعيت آنست که کل اين گردش يا سامان پذيری، به صورت پول 

پول  –وال، سرمايه پولی دوم يا سرمايه پولی خارج شده از دورپيمائی کاال است، با توضيح اين نکات بسيار مهم که: ا

 است. ثانيا، کل اين سرمايه اضافه شده، در حلقه توليد، کاال –بسيار بيشتر از سرمايه پولی وارد شده در دورپيمائی پول 

  در فاصله ميان دو مرحله دورپيمائی اول و دوم توليد شده است.



  دورپيمائی تام -چهارم مرحله 

کاال يا سرمايه پولی به دو جزء نيروی کار در يک سو و مواد خام و کال وسائل توليد در سوی  –تا اينجا ديديم که پول 

ديگر تقسيم شد. اين دو جزء وارد پويه توليد شدند و سرمايه مولد گرديدند. سرمايه در اينجا زاد و ولد نمود و آماده ورود 

شد. حال به بررسی حرکت تام يا شکل بسط يافته دورپيمائی پردازيم. در کل فرايند، سرمايه به  پول –به مرحله کاال 

صورت ارزشی ديده می شود که زنجيره ای از دگرگونيهای پيوسته و متقابل را پشت سر می گذارد. دو مرحله از اين 

ام اين مراحل ارزش سرمايه هيأتی خاص فرايند به سپهر گردش و مرحله ديگر به سپهر توليد تعلق دارند. در هر کد

احراز کرد که منطبق با کارکرد آن مرحله بود. در طول پروسه نه فقط خود را حفظ نمود که افزايش هم داد. در مرحله 

    .کل فرايند يک دورپيمائی استنهائی به همان شکلی باز گشت که ابتدای فرايند از آن آغاز کرد. بر همين مبنی 

، يک مرحله توليدی به شکل سرمايه کاالئیو  سرمايه پولیه در اين دورپيمائی، دو مرحله گردشی شامل سرماي -ارزش 

را طی می کند. سرمايه ای که در سير دورپيمائی کامل خود همه اين شکلها را می پذيرد، کنار می گذارد  سرمايه مولد

ليد بر تو. صفت صنعتی در اينجا مبين است ه صنعتیسرمايو در هر کدام کارکرد متناسب با آن شکل را انجام می دهد 

ی دورپيمائ پس سرمايه پولی، سرمايه کاالئی و سرمايه مولد همگی سرمايه صنعتی هستند.است.  پايه سرمايه داری

سرمايه فقط زمانی روتين است که هر سه مرحله پشت سر هم اتفاق افتند. اگر در مرحله نخست توقفی رخ دهد، عمال 

يل به اندوخته می شود. توقف در مرحله دوم مايه عمل نکردن وسائل توليد و بيکاری کارگر است و در مرحله پول تبد

سوم متضمن فروش نرفتن کاالها است. در فرمول عمومی، محصول مرحله توليد چيزی متفاوت از عناصر تشکيل دهنده 

روی کار وجودی متمايز از نخ دارند. اين امر هميشه سرمايه مولد جلوه می کند. به طور مثال پنبه، دوک ريسندگی و ني

و هر کجا که نتيجه فرايند توليد يک شيئی باشد صادق است. حتی وقتی که جزئی از محصول بار ديگر در نقش يک 

عنصر وارد فرايند تجديد توليد می شود. مثال گندم زمانی که حالت بذر را احراز می کند باز هم محصول فقط گندم است 

شکلی متفاوت از ابزار کار، کود و نيروی کار دارد. در اين ميان البته صنعت حمل و نقل ويژگی خود را دارا است. و 

در اينجا توليد و مصرف از هم جدا نيستند. کار اين شاخه جا به جا کردن انسانها يا کاالها است. محصول جديدی توليد 

خ می دهد و جدا از توليد نيست. فراموش نکنيم که در اين جا نيز نمی شود، فراورده کار همان نقل مکانی است که ر

ارزش مبادله ای محصول مانند ارزش هر کاالی ديگر توسط ارزش عناصر مصرف شده در توليد تعيين می گردد. 

سرمايه صنعتی يگانه شيوه ظهور سرمايه است که درآن نه فقط تملک ارزش اضافی يا محصول اضافی بلکه توليد آن، 

به عهده سرمايه است. سرمايه صنعتی سرشت نمای شيوه توليد سرمايه داری است. هستی آن متضمن وجود تضاد طبقاتی 

بين طبقه سرمايه دار و طبقه کارگر است. به درجه ای که بر توليد اجتماعی مسلط می شود يا آن را در اختيار می گيرد، 

اريخی جامعه دگرگون می شود. شکلهای ديگر سرمايه که قبال در سازمان فنی و اجتماعی کار و لذا نوع اقتصادی، ت

چهارچوب شرايط توليدی پيشين يا رو به زوال، پديدار شده بودند، نه تنها تابع آن می شوند، نه فقط کارکردشان با آن 

د، سرمايه های منطبق می گردد، که بر پايه آن حرکت می نمايند، زندگی می کنند، می ميرند، می مانند، فرو می ريزن

پولی و کاالئی که به مثابه عوامل شاخه های ويژه کسب و کار در جوار سرمايه صنعتی عمل می کنند، صرفا اشکال 

وجودی گوناگون کارکردی هستند که سرمايه صنعتی در محيط گردش می پذيرد و کنار می گذارد. اينها شيوه های 

  تقل شده و به صورت جداگانه تکامل يافته اند.زيستی هستند که در پرتو تقسيم کار اجتماعی مس

تاريخی  –نکات باال جايگاهی کليدی در تعيين ماهيت شيوه توليد مسلط هر جامعه و تشخيص ماهيت اقتصادی  :توضيح

جوامع دارد. در قرن بيستم شاهد آرايش جديدی از اقتصاد سياسی بورژوازی بوديم. نوعی اقتصاد سياسی که در زنجيره 



سرمايه داری وابسته!!، پيرامونی!!، تحت سلطه!!، تجاری!!، رانتی!!، تک پايه!!، «ممتدی از تئوريهای گمراه کننده مانند 

توسط سوئيزی ها، باران ها، سميرامين ها، مندل ها، احزاب لنينی، مائوئيست، تروتسکيست و محافل ديگر ساز » نفتی!!

ی يک بخش بورژوازی را رونق بخشيد، مبنای نسخه پيچی انقالب دموکراتيک، شد، بازار امپرياليسم ستيزی ناسيوناليست

صف بندی خلق و ضد خلق، راه رشد غيرسرمايه داری، برپائی جمهوری دموکراتيک ملی و مانند اينها گرديد. از همه 

اوتها ريها به رغم تفاين مجاری، سالح نظری مسموم بورژوازی برای تعطيل مبارزه طبقاتی توده های کارگر شد. اين تئو

و تمايزاتی که با هم داشتند، در بيگانگی با آناتومی مارکسی شيوه توليد سرمايه داری همگن و مشترک بودند، همه آنها 

پافشاری اعجاب انگيزی در انکار، تحريف، تقليل و مخدوش نمودن واقعيت انکشاف شيوه توليد سرمايه داری در بخش 

ی تسلط سرمايه داری در کشورهای اين بخش نشان می دادند، از اين طريق و با استمداد از عظيمی از دنيا، به ويژه نف

اين انکار، برای بيرون راندن طبقه کارگر جوامع از سنگر واقعی کارزار طبقاتی و ضد سرمايه داری تالش می کردند، 

داری در برخی جوامع رشد کرده، اما اين  غالب اين تئوريها و تئوريسينها، به اين استنتاج غلط می آويختند که سرمايه

شريک سرمايه های مالی امپرياليستی رخ داده » سرمايه تجاری«رشد نه در گذار انباشت گسترده صنعتی!! که به يمن 

است!! و بر همين مبنی آنچه توسعه يافته و مسلط شده، نه سرمايه داری صنعتی که سرمايه داری تجاری است!!! مارکس 

وع نقد اقتصاد سياسی، هنگام نگارش گروندريسه، با کالبدشکافی توليد کاالئی، پويه گسترش آن و سپس از همان شر

ظهور رابطه خريد و فروش نيروی کار و انکشاف سرمايه داری، تمامی پيشفرضهای پرورش اين توهمات را باطل 

را، کامال بی بنيان، » سرمايه داری تجاری«کرد. در مباحث باال هم او به وضوح سخن راندن در باره مقوله ای به نام 

وهم آميز و گمراه کننده می داند. او تصريح می کند که: در شيوه توليد سرمايه داری همه اشکال پيشين سرمايه، از جمله 

تجاری و ربائی، نقش ذرات شناور در توليد جديد را پيدا می کنند، سرمايه پولی، کاالئی، مولد، حلقه های ارگانيک 

رپيمائی سرمايه می شوند. سرمايه ای که چشمه جوشان زاد و ولد و خودافزائی آن فقط حلقه توليد، فقط کار اضافی دو

کارگر و استثمار کارگر مزدی است. در هر کجا که از سرمايه داری صحبت می کنيم، هويت نمای آن قطعا و الجرم 

يد سرمايه داری می کند نقش سرمايه صنعتی است. بحث بر سرمايه صنعتی است. به بيان ديگر آنچه شيوه توليد را تول

سر آن نيست که حجم سرمايه موجود، در هر يک از مراحل سامان پذيری سرمايه اجتماعی يک کشور چه اندازه است، 

سخن آنست که سرمايه حاضر در هر کدام اين حلقه ها جزء ارگانيک سرمايه در حال ارزش افزائی از طريق استثمار 

ی کار است. سرمايه تجاری می تواند توسط تاجر با ظاهری مستقل از سرمايه صنعتی پيش ريز شود، اما فقط در نيرو

اين راستا که مجری نقشی در دورپيمائی سرمايه ارزش افزا يا سرمايه ای گردد که بخش متغير آن موجد کل ارزشها و 

مقوله ای گمراهساز و فاقد هرگونه » ايه داری تجاریسرم«اضافه ارزشها است. با توجه به اين نکات، نفس اصطالح 

موضوعيت مادی است. عين همين حکم در مورد صورتبندی آفرينی اقتصاد سياسی ليبرال ناسيوناليست يا ناسيونال چپ 

ند. و مثل اينها که ابتذال آميز»!! سرمايه داری رانتی«، »!!اقتصاد نفتی«قرن بيستمی صادق است. تعابيری از قبيل 

سرچشمه کل اين تئوری بافيها تالش بورژوازی برای تعطيل مبارزه طبقاتی توده کارگر بوده است. همه کوشش را داشته 

تا القاء کنند که ريشه فقر، فالکت، گرسنگی نه در وجود سرمايه بلکه در کمبود انکشاف صنعتی است!!. که معضل نه 

ت!! که بايد از مبارزه عليه سرمايه دست برداشت و اجازه داد تا سرمايه داری بلکه صنعتی نبودن و تجاری بودن آن اس

  شکوفاتر گردد!! که بايد همدوش سرمايه دار صنعتی عليه سرمايه دار تجاری جنگيد!! و ترهات ديگر!!.  » صنعت ملی«

پول (کاالی خريداری شده با  C(پول اوليه)،  Mرا که در آن   'M-C…P…C'-Mبحث مارکس را پی گيريم. اگر 

(پول بيشتر از پول پرداختی در حلقه  'Mکاال) و  –(کاالی بيشتر از کاالی دور پول  'C(سرمايه مولد)،  Pنخستين)، 

  بدانيم، آنگاه اين شکل دارای ويژگی های زير خواهد بود.  شکل خاص حرکت دورانی سرمايهيک پول کاال) است، 



يرا سرمايه صنعتی در شکل پولی خود نقطه آغاز و بازگشت کل به عنوان دورپيمائی سرمايه پولی ظاهر می شود ز –1

ند مشخص می کپول در اينجا به عنوان پول مصرف نمی شود، سرمايه پولی يا شکل پولی سرمايه است. . فرايند است

که هدف اصلی حرکت نه ارزش مصرف بلکه صرفا ارزش مبادله است. بانگ می زند که پول سازی يگانه نيروی 

  يد سرمايه داری است زيرا فرايند گردش با پول آغاز و با پول افزونتر پايان می يابد. محرک تول

ر سوی پول افزونتر) د –کاال) در يک سو و (کاالی بيشتر  –پروسه توليد در اينجا بيانگر يک گسست ميان (پول  – 2

مار وسل به توليد، صرفا توسل به استثديگر است. فرايندی که با همه تار و پودش فرياد می زند و تصريح می کند که ت

  نيروی کار برای دستيابی به پول بيشتر يا در واقع سرمايه انبوه تر است. 

پول افزوده شده) اين است که در آن از يک سو ارزش سرمايه  –( پول اوليه  'M-Mخصوصيت بارز فرمول   – 3

ی کند و از سوی ديگر سرمايه پولی به شکل پولی که پول نقطه آغاز و سرمايه ارزش افزائی شده نقطه پايان را تعيين م

  می زايد ظاهر می گردد.

اگر دورپيمائی سرمايه پولی را در شکل  منحصر به فرد خود بررسی کنيم فقط فرايند ارزش افزائی و انباشت را  – 4

ود، ائل توليد تقسيم می شمی بينيم. مصرف در اين جا صرفا مصرف مولد است. سرمايه پولی به بهای نيروی کار و وس

مزد فقط از اين لحاظ به کارگر پرداخت می گردد که نيروی کار او کاالی مورد نياز پروسه ارزش افزائی و انباشت 

است. حتی مصرف سرمايه دار هم به خاطر زنده ماندن وی در نقش سرمايه دار و به عنوان شخصيت دخيل در پروسه 

رايند همه جا مصرف مورد احتياج تبديل سرمايه پولی نخستين به سرمايه پولی ارزش افزائی است. مصرف در اين ف

  افزايش يافته از طريق استثمار کارگر در پويه توليد است. 

فرايند دورپيمائی سرمايه، وحدت گردش و توليد و دورچرخی سرمايه پولی خصلت نماترين شکل ظهور دورپيمائی 

، غايت و سلسله جنبان واقعی انباشت و پول سازی، ارزش افزائی ارزشن، سرمايه صنعتی است. پروسه ای که در آ

است. سرمايه پولی به عنوان شکل حاضر همه مراحل دورپيمائی، کل اين دورپيمائی را از اين لحاظ به عهده می گيرد 

روند  پولی در اين و به فرجام می برد که بخشی از سرمايه يعنی سرمايه متغير منشأ توليد ارزش اضافی است. سرمايه

نقشی اساسی بازی می کند. پرداخت مزدها پرداخت پولی است. کارگر سرمايه دار را به عنوان صاحب پول می شناسد، 

او برای زنده ماندن خورد و خوراک و مايحتاج معيشتی می خواهد و برای تهيه اين ها محتاج پول است. سرمايه پولی 

سته دورپيمائی سرمايه مولد تشکيل می دهد. هنگامی که سرمايه صنعتی برای پيش درآمد گذرائی را در تکرار پيو

نخستين بار در شکل سرمايه پولی سرمايه گذاری می شود اين امر اتفاق می افتد. شکل عام دورپيمائی سرمايه صنعتی 

  زمانی که شيوه توليد سرمايه داری پيش فرض قرار گيرد، همانا دورپيمائی سرمايه پولی است.

  

  فصل دوم:  دورپيمائی سرمايه مولد

سرمايه مولد اوليه، مرکب از نيروی  Pکه در آن  P…C'M'…Pفرمول عام دورپيمائی سرمايه مولد عبارت است از: 

سرمايه افزايش يافته در پروسه توليد از طريق استثمار نيروی  -) يا کاال'Cکار و وسائل توليد نخست به سرمايه کاالئی (

)، تبديل و باالخره به عنوان سرمايه مولد مجدد و افزون شده، آماده شروع 'Mسرمايه پولی افزايش يافته (کار و سپس 

دور تازه ای از دورپيمائی يا انباشت می گردد. اين دورپيمائی به طور واقعی تجديد توليد ادواری اضافه ارزش و مبين 

ی يک بار بلکه به گونه ای ادواری و مکرر انجام می دهد. وظيفه ای است که سرمايه صنعتی در شکل مولد خود نه برا

يا دورپيمائی آغاز با سرمايه پولی و مختوم به  'M-Mدر اين شکل دورپيمائی دو چيز قابل رؤيت است. اوال، اگر در 



اينجا چنين  بود که شکاف ميان دور اول و آخر دورپيمائی را تعيين می کرد، در Pسرمايه پولی افزايش يافته حلقه توليد 

نيست. از زمانی که سرمايه مولد نخستين دور جديد دورپيمائی را می گشايد تا وقتی که به سرمايه مولد افزايش يافته در 

پايان دورپيمائی تبديل می شود شاهد هيچ گسستی نيستيم. گسست در نقطه فرجام دوران ظاهر می گردد. جائی که بايد 

شود. ثانيا، مجموع دوران نسبت به دورپيمائی سرمايه پولی حالت متقابل و معکوس دور تازه ای از دورپيمائی شروع 

  مواجه می باشيم. C-M-Cسر و کار داشتيم. اينجا با  M-C-Mرا دارد. در آنجا با 

  تجديد توليد ساده -1

صل استثمار با اين فرض آغاز می کنيم که کاالها بر اساس ارزش واقعی خود به فروش می رسند و اضافه ارزش حا

 'Mبه پول  'Cسرمايه  –کارگران يکجا مصرف شخصی سرمايه دار می گردد. در اين صورت به محض آنکه کاال 

تبديل شد، جزئی از پول که نماينده ارزش سرمايه است، دورپيمائی جديد سرمايه صنعتی را آغاز و ادامه می دهد. جزء 

ز اين دورپيمائی خارج و وارد گردش عام کاالئی می شود. به بيان ديگر ديگر يا اضافه ارزش که ابتدا حالت کاال دارد، ا

توسط سرمايه دار به خريد کاال اعم از کاالهای فيزيکی يا خدماتی اختصاص می يابد. کمی دقيق تر بگوئيم اگر ارزش 

ز اين به بعد راه متفاوتی بود ا 'Cکه تا اينجا جزء پيوسته کل  cمشخص کنيم اين  cرا با  'Cاضافی توليد شده موجود در 

ه بپيش می گيرد و دورپيمائی خود را نه در شکل سرمايه مولد بلکه در هيات کاال و گردش عام کاالئی دنبال می نمايد. 

ميليون تومان بود.  100متر پارچه مخمل طرح دار به ارزش  1000مثالی که قبال داشتيم باز گرديم. در آنجا سخن از 

را هم  ميليون تومان 9 بود.يون سرمايه پيش ريز شده به صورت وسائل توليد و بهای نيروی کار ميل 91از اين مبلغ 

متر مخمل به  910 ، مابه ازاءميليون تومان 91 رقم نخست يا ارزش جديد توليد شده يا اضافه ارزش تشکيل می داد.

 ميليون تومان اضافه ارزش، 9سرمايه وارد دورپيمائی جديد سرمايه مولد در حوزه توليد لباس می شود و  –شکل ارزش 

از اين دورپيمائی خارج می گردد. وارد گردش عام کاالها می شود و در سلسله خريدهای شخصی متر مخمل  90معادل 

 –پول افزايش يافته در پروسه توليد –در پروسه توليد (کاالی اضافه شده  c-m-cسرمايه دار به کار می افتد. در اينجا  

کاالهائی که سرمايه دار با استفاده از اضافه ارزش برای مصارف شخصی خود می خرد)  بسان يک گردش ساده کاالئی 

ت، آميخته اس 'C'-Mبا َدَوران کاال سرمايه   c-mتجسم پيدا می کند. در دورپيمائی اين جزء سرمايه، نخستين دور آن 

قرار دارد، اما مرحله دوم آن   ميليون تومان 100متر مخمل يا  1000جزء پيوسته آن است. در مثال معين ما در درون 

m-c  خارج از دورپيمائی سرمايه مولد قرار می گيرد، سرمايه دار آن را به مصرف شخصی می رساند و در همين

  جه می گيريم که:راستا وارد گردش عام کاالها می گردد. از اين امر نتي

) يا سرمايه مولد اوليه و ارزش اضافی توليد شده M + mيا ( 'Mبه سرمايه پولی  'Cهنگامی که سرمايه کاالئی  –اوال 

  تبديل می گردد، اين دوتا که تا اين زمان با هم يکی بودند، از همديگر جدا می شوند. 

گردش سرمايه ای خود را ادامه می دهد  C-M-Cوت می گردد. با وقوع اين جدائی مسير دورپيمائی آنها هم متفا –ثانيا 

  وارد دورپيمائی کاالئی می شود.  c-m-cاما 

 Mيا  C، به مصرف شخصی سرمايه دار نرسد و جزئی يا همه آن آميخته با mيا  cاگر کل اضافه ارزش يعنی  –ثالثا 

پيش از پايان َدَوران دچار تغيير می گردد.  سرمايه الحاقی شود، در اين صورت ارزش سرمايه حاضر در دورپيمائی

ميليون تومان  100ميليون يا  98ميليون تومان  91درمثال ما سرمايه ای که دور تازه گردش را آغاز می کند به جای 

ش آن، به عنوان سرمايه کاالئی ) به مصارف شخصی سرمايه دار، بر نق 'Cاختصاص يافتن جزئی از ( خواهد بود. 

ون دورپيمائی عام سرمايه نه فقط هيچ خراشی وارد نمی سازد که کامال بالعکس اين نقش را هر چه بارزتر تصريح در



وارد مدار گردش کاالئی می کند  خودمی کند. آنچه صاحب سرمايه از پروسه دورپيمائی سرمايه خارج و برای هزينه 

مايه است اما بازتوليد سرمايه دار نيز جزء پيوسته ای از کار پرداخت نشده کارگر است. توليد سرمايه داری توليد سر

  اين فرايند است.  

  انباشت و بازتوليد در مقياس گسترده – 2

سرمايه پيش ريخته و توليد هرچه بيشتر اضافه ارزش است، اين  –سرشت نمای توليد سرمايه داری بارور شدن ارزش 

باشت شود و نقش سرمايه الحاقی را ايفاء کند. اضافه ارزش شايد نيز روشن است که ارزش اضافی بايد وارد پروسه ان

به طور کامل انباشت گردد و ممکن است جزئی از آن به صورت درآمد، مصرف شخصی سرمايه دار شود. هر دو 

حالت عادی است، اما اينجا با هدف تسهيل بررسی، از اين فرض آغاز می کنيم که کل آن انباشت می شود و وارد چرخه 

انتهای  'Cکه   'P…C'-M'-Cتوليد يا دورپيمائی سرمايه می گردد. در چنين شرايطی اين فرمول را خواهيم داشت. 

سرمايه مولد  P) می باشد. MP) و وسائل توليد (Lفرمول، تجسم شروع دورپيمائی جديد سرمايه در قالب نيروی کار (

تفاوت مهم اين دور با دور پيشين در آن است که سرمايه  افزايش يافته ای است که دور جديد گردش را آغاز می کند.

پولی اوليه به يمن اضافه ارزش توليد شده افزايش يافته و بزرگتر گرديده است. اما به محض شروع دورپيمائی، اين 

ولد م تفاوت ناپديد می شود و سرمايه پولی اخير راه همان شکل قبلی را پيش می گيرد. عين همين حکم در مورد سرمايه

 'M-Mمقايسه کنيم هر کدام معنائی متفاوت با ديگری دارد.  'P-Pرا با  'M-Mافزون شده نيز صدق می کند. اما اگر 

سرمايه صنعتی پيش ريز شده ای است که درهيأت سرمايه پولی وارد چرخه توليد گرديده است، پول زائيده است و اينک 

سرمايه پولی بزرگ تری، کار خويش را ادامه می دهد. ماجرا در مورد  در آستانه دورپيمائی جديد، فربه تر، به صورت

P-P'  چنين نيست. در اينجا شاهد دورپيمائی سرمايه مولد هستيم. سرمايه مولدی کهP-P'  گواه پايان يافتن دورپيمائی

. زش افزائی استنمايشگر اضافه ارزش نيست. نمايش آنست که اضافه ارزش توليدی انباشت شده و در حال ار Pآن و 

P'  نيز در مقابلP  خبر از آن می دهد که ارزش سرمايه اوليه بعالوه ارزش سرمايه ای است که در نتيجه آن توليد و

انباشت شده است. نکته بسيار اساسی دراينجا تمرکز دقيق کالبدشکافانه بر روی آن عنصر کليدی يا سرشتی است که کل 

می بخشد و به آن ماهيت دورپيمائی سرمايه مولد يا ارزش افزا تفويض می کند. سرمايه  اين فرايند يا دورپيمائی را هويت

پولی می تواند فقط کارکرد پولی و سرمايه کاالئی نيز می تواند صرفا کارکرد کاالئی داشته باشند. تفاوت ميان انها تفاوت 

لد می تواند صرفا مرکب از عناصری باشد ميان پول و کاال است. به همين سياق سرمايه صنعتی در مکان سرمايه مو

که در هر فرايند کار ديگر، هر فرايند توليدی ديگر موجودند. دقيق تر بگوئيم، وسائل توليد و نيروی کار حتی در فرايند 

توليد غيرسرمايه داری نيز حضور دارند. اما در اينجا، در بحث حاضر ما، همه چيز حول يک عنصر کامال متفاوت 

ين حلقه بسته است. نيروی کار در اينجا نيروی کار غير، نيروی کار کاال شده کارگر مزدی است. نيروی هويت آفر

کاری که خريداری شده و ارزشی به مراتب بيش از بهای خود می آفريند. اين عنصر است که به کل دورپيمائی ماهيت 

پرتو نقش بازی اين عنصر است که سرمايه پولی  متفاوت می بخشد و آن را دورپيمائی سرمايه ارزش افزا می سازد. در

ديگر سرمايه پولی سابق نيست. بلکه حلقه ای از دورپيمائی سرمايه صنعتی است سرمايه کاالئی نيز کاالی توليد شده در 

رد کشيوه توليدی پيشين نمی باشد. بالعکس سرمايه صنعتی در قالب کاال است. به بيان ديگر کارکرد پول و کاال ديگر کار

سرمايه صنعتی در مراحل مختلف دورپيمائی خويش است. بر همين اساس ارجاع خصوصيات آنها به پول به مثابه پول 

و کاال به عنوان کاال به طور کامل خطا است. در همين راستا انتساب خصوصيت سرمايه مولد به وسائل توليد نيز بسيار 

  کار کارگر مزدی است.  اينها است گمراه کننده است. آنچه هويت بخش و خصلت نمای کل



  انباشت پول  – 3

تبديل بالدرنگ و هر چه بيشتر اضافه ارزش به سرمايه بارآور، سرشت شيوه توليد سرمايه داری است اما تحقق اين 

امر منوط به پاره ای شرايط است. سرمايه دار می تواند اضافه ارزش توليدی را برای تأسيس يک کارگاه جديد به کار 

. در هر دو حالت برای حصول هدف نيازمند حجم معينی گيرد، يا اينکه صرف گسترش همان کسب و کار موجود کند

سرمايه جديد است که اضافه ارزش حاصل از چرخه توليد بايد برای پيش ريز آن کفاف دهد. روال متعارف کار آنست 

که اضافه ارزش ناشی از يک دور سامان پذيری سرمايه برای انجام کار کافی نيست. در چنين شرايطی يگانه راه پيش 

سرمايه دار آن خواهد بود که ارزش اضافی به دست آمده را به شکل پول ذخيره نمايد، پس انداز کند و به صورت پای 

گنج در آورد. اقدامی که با انجامش اين حجم اضافه ارزش عمال از چرخه ارزش افزائی خارج می گردد، با هر دور 

فزايش ناشی از به کار افتادن خود آن اندوخته نيست، بالعکس بازتوليد سرمايه مولد، بر مقدارش افزوده می شود اما اين ا

اضافه ارزش تازه ای است که توسط سرمايه مولد حاضر در فرايند توليد، حاصل گرديده و بر اضافه ارزش پيشين 

آن افزوده می شود. اينکه طول اين مدت چه قدر خواهد بود و اين روند تا کجا ادامه می يابد موضوعی است که پاسخ 

را تنها در حجم سرمايه مورد نياز برای تأسيس کارگاه جديد يا گسترش کسب و کار موجود در يک سو و حجم ارزش 

اضافی توليدی در هر دورپيمائی سرمايه مولد در سوی ديگر می توان جستجو نمود. نکته اساسی در اين رابطه آنست 

ل سرمايه داری نيست. در اينجا ما با اندوخته ای سر و کار که اين اندوخته به هيچ وجه از جنس گنج سازی رايج ماقب

داريم که يک دوره تجهيز و تدارک را پشت سر می نهد. نقش سرمايه پولی معينی را بازی می کند که در فرايند تکميل 

ی ئخود برای پيش ريز به صورت سرمايه مولد است. درست است که فی الحال ارزش افزا نيست و از پروسه دورپيما

  خارج افتاده است اما هدف پيش روی آن و پروسه ای را که طی می کند، فرايند تجهيز برای ارزش افزا شدن است. 

  مايه  –اندوخت  – 4

الت مايه دقيقا ح –مايه شکلی از همان ذخيره پول است که باالتر توضيح داديم. تفاوتش در اين است که پول  -اندوخت  

، احضار همان مايه  –اندوخت برای پيش ريز به صورت سرمايه مولد را طی می کرد. اما پولی داشت و پويه استکمال 

مايه  -مايه، در شرايط اضطراری برای حل معضالت سر راه دورپيمائی سرمايه مولد در گردش است. اندوخت  –پول 

را نبايد با اين يا آن جزء از  مايه –در روند دورپيمائی سرمايه وارد می شود، بدون آنکه جزئی از آن گردد. اندوخت 

بخش گردشی سرمايه ثابت هم اشتباه نمود. جزء اخير در واقع بخشی از ارزش سرمايه درون چرخه توليد است که 

  . مايه چنين نيست -سرمايه دار در واقع ضروری برای رفع احتياجات پروسه ارزش افزائی به کار می گيرد اما اندوخت 

  است که اضطرارا حالت پولی خود را ترک می کند و وارد روند دورپيمائی می شود. اضافه ارزش اندوخته ای 

  

  سرمايه –دورپيمائی کاال  فصل سوم: 

C'-M'-C…P…C'  

تفاوت ميان اين شکل دورپيمائی با دو شکل ديگر آنست که: در شکل اول دورپيمائی با سرمايه پولی آغاز و پروسه 

َدَوران با روند توليد از هم گسيخته می شود، در شکل دوم سرمايه مولد آغازگر است و کل َدَوران با دو مرحله مکمل، 

، در شکل سوم مجموع َدَوران با دو مرحله متضادش پروسه به صورت وسيله ای برای تجديد توليد ظاهر می گردد

ند سرمايه کاالئی) رو –سرمايه مولد  –(سرمايه پولی  شکل نخستدورپيمائی را می گشايد. موضوع را کمی باز کنيم. 

از می احر سرمايه پولی افزون شده) را –سرمايه کاالئی.... سرمايه کاالئی افزايش يافته  –َدَوران حالت (سرمايه پولی 



کند. در اينجا روند توليد ميان دو مرحله مکمل و متقابل گردش سرمايه، قرار گرفته است. پروسه توليد پيش از آنکه 

فرا رسد پايان يافته است. پول به مثابه سرمايه ابتدا در وسائل توليد و نيروی کار پيش ريز شده است،  'C'-Mمرحله 

ديده است و از نو به پول تبديل شده است. اين يک دور بسته است. می تواند در کاال مبدل گر –اين وسائل به محصول 

همين جا خاتمه يابد، صاحب سرمايه می تواند کسب و کارش را متوقف کند و با پول افزايش يافته خود هر کاری خواست 

سرمايه کاالئی) هم می تواند  –سرمايه مولد  –انجام دهد. او در عين حال می تواند به کار ادامه دهد. (سرمايه پولی 

آخرين دور دورپيمائی سرمايه باشد و هم می تواند نقش نخستين دور از دورپيمائی سرمايه ای را ايفاء کند که تازه وارد 

  ميدان گرديده است. 

سرمايه  –(سرمايه مولد... سرمايه کاالئی بارور شده  …P(P') C –M'  - C' P …عکس اين است. در شکل دوم

پولی افزايش يافته.... سرمايه مولد افزون شده) تمامی روند َدَوران در فاصله ميان سرمايه مولد اوليه و سرمايه مولد 

افزون شده رخ می دهد. سرمايه مولد نخستين سرمايه ای بارآور است و وظيفه اش انجام روند توليد به مثابه شرط مقدم 

ن می آيد. سرمايه مولد افزايش يافته، ديگر روند توليد نيست، بلکه تجلی تجديد توليد وقوع َدَورانی است که به دنبال آ

سرمايه صنعتی در شکل بارآور است و اين بارآوری را صرفا مرهون استحاله سرمايه پولی به نيروی کار و وسائل 

  توليد يا در واقع استثمار نيروی کار است.   

سرمايه کاالئی...سرمايه مولد... سرمايه کاالئی  –سرمايه پولی بارور شده  –يافته (سرمايه کاالئی افزايش  در شکل سوم

افزوده شده) دو مرحله از فرايند گردش روند دورپيمائی را می گشايند. اين دورپيمائی با سرمايه کاالئی بارور شده پايان 

روند جديد خود را با سرمايه مولد افزايش سرمايه مولد  2می پذيرد و از اين لحاظ به شکل دوم شباهت دارد. در شکل 

ديده می شود.  'C'….Cآغاز نمود، در اينجا نيز با سرمايه کاالئی افزون شده شروع می کند و کل روند به صورت 

  آنچه اين شکل را از دو شکل پيشين متمايز می گرداند به اختصار عبارت است از:

باروری، نه سرمايه بدوی در جستجوی اضافه ارزش که بالعکس  فقط در شکل سوم است که نقطه عزيمت به سوی – 1

سرمايه بارور شده است. سرمايه کاالئی افزايش يافته در واقع ارزش سرمايه ای است که در پروسه توليد  –ارزش 

 طبارور شده و حامل اضافه ارزش می باشد، بر همين مبنی تأثير قاطعی بر روی کل روند دورپيمائی دارد. زيرا فق

  دورپيمائی ارزش سرمايه نيست، بلکه از همان آغاز دورپيمائی اضافه ارزش هم می باشد.  

هر سه دورپيمائی در يک خصلت مشترک می باشند. سرمايه با همان شکلی که وارد فرايند شده است، از آن خارج  – 2

شکلهائی هستند  'M,P,Cرار بخشد. می گردد. در واقع شکل بدوی خود را احراز می کند تا روند دورپيمائی را استم

سرمايه های پولی و کاالئی اوليه اند که در  Pو  Mکه ارزش سرمايه به صورت آنها پيش ريز می گردد. در اين ميان 

را احراز می کنند اما می توانند در همان شکل نخستين خود ظاهر شوند و  'Pو  'Mپايان دورپيمائی نيز هر چند حالت 

 'Cبازتوليد ساده به همان مقدار مجددا پيش ريز گردند، اما در شکل سوم ماجرا فرق دارد. در اينجا به طور مثال در 

  ارزش سرمايه همراه با اضافه ارزش است که هم نقطه شروع دورپيمائی و هم حلقه پايان آن است.

ک وليد سرمايه داری در يتعمق در نکات باال يک بار ديگر اين واقعيت را تصريح می کند که به محض تسلط شيوه ت

سرمايه است. اين صفت را درهمان لحظه نخست انتقال به بازرگان دارا  –جامعه، هر کاالئی در دست هر فروشنده کاال 

  سرمايه بدوی شده و فقط شکل وجودی آن متفاوت است.  –است، در غير اين صورت کاالئی است که جانشين يک کاال 

  

  

  



  روند دورپيمائی اشکال سه گانهفصل چهارم: 

اگر هر سه شکل دورچرخی سرمايه را يکجا در کنار همديگر قرار دهيم، تمامی مقدمات و ملزومات فرايند، به صورت 

نتيجه ظاهر خواهند گرديد. هر لحظه به مثابه مبدأ حرکت، نقطه گذار و نقطه بازگشت ديده خواهد شد. کل پروسه نمايش 

در بررسی تا ران را پيدا می کند. وَ و روند توليد سيمای واسطه ميان شکلهای دَ وحدت روند توليد و دوران می شود 

سرمايه، سرمايه مولد و  –سرمايه در هر کدام از اشکال وجودی خود، يعنی پول  –ارزش کنونی فرض بر اين بود که 

ر شکل مبين ختم کارکرد د، در اين فرض ابراز هستی و ميدانداری هبه طور کامل وارد ميدان می گرد سرمايه –کاال 

و غيبت شکل ديگر است. هر مرحله در گسست از مرحله ديگر و در غياب آن رخ می دهد. به طور مثال سرمايه مولد 

کارش را تمام کرده، دچار استحاله شده و از وجودش خبری نيست. سرمايه کاالئی  پولیزمانی ظهور می کند که سرمايه 

شکل پيشين نيست. به همين سياق سرمايه پولی بيرون می آيد و با حضورش اثری از  از فرايند دگرديسی سرمايه مولد

در پی نقش بازی سرمايه کاالئی ظاهر می شود و با ظهورش کارکرد سلف او پايان يافته است. به اين ترتيب و با اين 

يه گر تجديد ادواری اين سرمافرض، دورپيمائی سرمايه مولد، از شکل نخست خود تا حالت افزايش يافته اش، فقط بيان

نيز هست. به بيان ديگر توليد به جای  َدَوراننمی باشد، بلکه به همان اندازه بازگوی گسيختگی و پاره وار بودن پويه 

به صورت منقطع و بريده انجام می گيرد. اما توليد سرمايه داری به طور واقعی چنين نمی باشد و گسيختگی استمرار 

در شيوه توليد سرمايه داری ما با استمرار و عدم انقطاع چرخه سامان پذيری سرمايه مواجه ست. شاخصی برای آن ني

 1000هستيم. استمرار در اينجا نقش يک شاخص را بازی می کند و با پايه فنی توليد مالزمت دارد. در مثال پيشين 

چرخه ارزش افزائی،  مورد نياز موادکه به بازار حمل می شود، در حالی سرمايه  –مانند کاال  متر مخمل طرح دار

و سرمايه را ترک  شکل موجودشسرمايه کاالئی  هستند. سرمايه مولدبه  شدن شده و در حال تبديلوارد روند توليد 

 1000پولی می شود، همزمان که سرمايه پولی سابق در حال تبديل شدن به سرمايه بارآور جديد است. درهمان اثنا که 

ند تا از شکل خود را طی می ک َدَورانپيشين دومين مرحله  متر مخمل 1000تازه تبديل به پول می گردد،  متر مخمل

با  ،کنندمی  طیاجزاء سرمايه روند دورپيمائی را يکی پس از ديگری  گردد. تمامی مولدسرمايه پولی خارج و سرمايه 

، در آن واحد، در َدَورانس سرمايه صنعتی با استمرار هم در مراحل مختلف اين دورپيمائی وارد می شوند. بر اين اسا

همه مراحل و در کليه اشکال قرار می گيرد. دورپيمائی سرمايه صنعتی در استمرار بدون انقطاع خود نه تنها وحدت 

که از کل سرمايه  روشن استنيز می باشد. آن و توليد است، بلکه تجسم يگانگی هر سه دورپيمائی  َدَورانروندهای 

پيش ريز شده در چرخه توليد فقط جزئی از آن شکل ويژه سرمايه صنعتی را دارا است. مابقی شکل سرمايه پولی يا 

کاالئی را دارند. اينکه حجم و نسبت سرمايه در هر کدام اين شکلها و موقعيت ها چه اندازه است؟ پرسشی است که پاسخ 

 تعيين می کند. مربوط به ملزومات پروسه سامان پذيری سرمايه و مؤلفه های ديگردر يک سو آن را ميزان کل سرمايه 

در اين مورد، آن طرف تر صحبت خواهيم کرد. عجالتا بحث استمرار و عدم انقطاع در فرايند دورپيمائی را بيشتر ادامه 

نوع و سرمايه های يک جامعه در دگرديسی های مت، جزئی از کل سرمايه اجتماعیيک جزء دهيم. سرمايه به عنوان 

نقش های متفاوت بازی می کند، همه جا حضور دارد و نقش های مختلف را به صورت خود،  َدَورانمراحل مختلف 

همجوار و مالزم ايفاء می نمايد. هر جزء به طور پی در پی از يک مرحله خارج و وارد مرحله ديگر می شود، يک 

اليا همه اين مراحل را طی و تمامی اين وظيفه ها را شکل نقش بازی را ترک و شکل ديگر را احراز می نمايد. متو

می دهد. اين توالی ايفای نقش به گونه ای انجام می گيرد که بازگشت هر جزء سرمايه به يک شکل مستلزم بازگشت انجام 

  جزء ديگر به شکل ديگر است. 



متضمن واقعيت اجتماعی مشخص فقط روابط طبقاتی نيست.  پديدآورسرمايه به مثابه ارزشی که بارور می شود فقط 

مبتنی بر کار مزدی نمی باشد. سرمايه درهمان حال که همه اينها است يک حرکت است. يک پروسه دورپيمائی با مراحل 

گردشی يک عنصر واحد و بازگوی حضور اين عنصر  وجوه ،مختلف است. پروسه ای که هر سه شکل دورپيمائی آن

کاری را انجام می دهد  است و ه در حلقه توليد نيست، جزء انداموار سرمايه مولدک وقتیدر همه اين اشکال است. حتی 

د، ر می گيرنيروی کار ظاهرا غيرمولد را به کا فی الحال اگر که نياز حتمی ارزش افزائی سرمايه به طور کلی است.

 ست.ا و طبقه کارگر به طور کلی تحقق اضافه ارزش حاصل استثمار کارگر مولد حتمیشرط حياتی و  استثمار اين نيرو

متضمن استقالل يابی ارزش می باشد. در همان حال سرمايه را فقط به مثابه حرکت بايد ديد. حرکتی بدون سکون که 

در حرکت سرمايه آن را مشاهده می کنيم. ارزش اين استقالل به هيچ وجه انتزاع محض نيست. بالعکس واقعيتی است که 

رکت يا دورپيمائی، خودش را هم حفظ می کند و هم افزايش می دهد و اين کار را به عنوان در مراحل مختلف اين ح

توليد سرمايه داری تا زمانی هستی دارد و به هستی خود ادامه می دهد که ارزشی که مستقل شده است انجام می دهد. 

خود را طی می کند. ارزش به مثابه  سرمايه بارور می شود و به مثابه ارزش استقالل يافته روند دورپيمائی –ارزش 

  سرمايه وجودی مستقل می يابد و به وسيله حرکتش اين استقالل را حفظ می نمايد و بر شدت آن می افزايد. 

 قسمت مهمی از کاالهای حاضر در پروسه ،بسط يافته و مسلط گرديده است شيوه توليد سرمايه داری در عصری که 

وسائل توليد را نمايندگی می کنند، سرمايه کاالئی  وسائل توليد و نيروی کار]  –االئی سرمايه ک - سرمايه پولی[گردش 

ديل تب پول سرمايه] – کاال سرمايه[بر همين اساس از منظر فروشنده  به نظر می رسند و اين گونه عمل می کنند،غير 

ت. بالعکس سرمايه صنعتی در درون روند قاعده مطلق نيسامر اما اين  اتفاق می افتد،پولی سرمايه سرمايه کاالئی به 

سرمايه را  –سرمايه يا کاال  -خود، در مراحلی که به صورت پول يا کاال عمل می کند، اعم از اينکه نقش پول  َدَوران

د کاالئی مشروط به اينکه تولي – بازی نمايد، دورپيمائی آن با گردش کاالئی متفاوت ترين شيوه های توليد اجتماعی ديگر

. کاال خواه محصول دوره برده داری باشد، خواه فراورده کار دهقان چينی، توليد کننده خرد می کندپيدا تالقی   -شند با

سرو روسی، اقوام شکارچی وحشی، به هر حال به صورت کاال و پول در برابر کاال و پولی هندی، همبائی هند شرقی، 

ارزشی  دورپيمائی اضافه فقط در در دورپيمائی سرمايه صنعتی که درنه قرار می گيرد که نماينده سرمايه صنعتی است. 

منشا اين کاالها و خصلت شيوه سرمايه حامل آن است و به صورت درآمد خرج می گردد.  –وارد می شود که کاال هم 

مانند کاال وارد توليدی که از درون آن بيرون آمده اند بی تفاوت است. آنها در بازار به عنوان کاال عمل می نمايند و 

اضافه ارزشی که اين سرمايه حامل آن است نيز  َدَورانروند دورپيمائی سرمايه صنعتی می شوند. عالوه بر اين در 

پول در اينجا به عنوان  اين کاالها صادق است در باره پول خارجی هم مصداق دارد،داخل می گردند. آنچه در مورد 

  بطه دو نکته حائز اهميت می باشد. در اين را پولی جهانی عمل می نمايد.

به محض آنکه سرمايه پولی به وسائل توليد تبديل می شود، اين وسائل ديگر کاال نيستند، يک شکل وجودی سرمايه  – 1

صنعتی با کارکرد مولد را تشکيل می دهند و در حقيقت سرمايه مولد می باشند. خاستگاه آن ها، فاقد موضوعيت و نقش  

با همه اينها جايگزينی اين وسائل نيازمند تجديد توليد ی شکلی از سرمايه صنعتی هستی ديگری ندارند. می شود و سوا

آنها است و از اين حيث چنين به نظر می ايد که شيوه توليد سرمايه داری وابسته به شکل های توليدی ديگر است. اما 

ظام توليد سرمايه داری يک گرايش سرکش و نيرومند اين نفراموش نکنيم که تبديل و تحول تمامی اشکال توليد پيشين به 

شيوه های توليد مذکور به درون پويه دورپيمائی خود است. سرمايه داری کشاندن  است. سالح مؤثر آن در اين راستا هم

ده است نخود عالی ترين سطح تکامل توليد کاالئی است. نقش بازی سرمايه صنعتی در پيشبرد اين فرايند بسيار تعيين کن

  و همين امر موجب آنست که همه توليد کنندگان مستقيم به نيروی کار مزدی مبدل گردند. 



 يا مايحتاج بازتوليدوسائل معيشت  و از نوع پروسه دورپيمائی سرمايه صنعتی وارد می گردندکاالهائی که در  – 2

 جاریتسرمايه، به شکل سرمايه  –شيوه توليد که باشند به صورت کاال از هر  هر منشأ، با کار توده کارگر هستند نيروی

رد. را در بر می گي ود کاالهای همه شکلهای توليدنقش خسرمايه تجاری بنا به  .ظاهر می شوندبر سرمايه صنعتی ادر بر

پيش فرض توليد سرمايه داری، توليد در مقياس عظيم است. بر همين مبنی پيش فرض فروش در اين نظام نيز فروش 

نقش بازی سرمايه تجاری در پويه سامان پذيری سرمايه را ايجاب می کند. انبوه است. موضوعی که دخالتگری تاجر و 

توليد وسائل مورد نياز سرمايه داران در شاخه های ديگر با اين وجود مادام که سرمايه دار صنعتی در يک شاخه معين 

  را توليد می نمايد اين داد و ستد می تواند به صورت مستقيم و بدون نياز به پادرميانی تاجر انجام گيرد.

يد و ه خرمبتنی بر رابط -توليد سرمايه داری توليد کاالئی به عنوان شکل عمومی توليد است اما فقط به اين دليل که اوال

 -فروش نيروی کار است. نيروی کار نيز در آن کاال است، کارگر نيروی کار خود را به مثابه يک کاال می فروشد، ثانيا

کارگر اين کاال يا نيروی کار را فقط به ارزشی می فروشد که توسط هزينه بازتوليدش تعيين می گردد. به همان اندازه 

د کننده نيز سرمايه دار صنعتی می گردد. براين مبنی توليد سرمايه داری و در که کار به کار مزدی توسعه می يابد تولي

همين راستا سطح عالی توليد کاالئی تنها زمانی ظاهر می شود که توليد کننده مستقيم کشاورزی نيز کارگر مزدی گردد. 

به رابطه ذاتی مالزم و همگن  رابطه پولی، رابطه فروشنده و خريدار،در رابطه ميان سرمايه دار و کارگر مزدبگير، 

مبتنی است، مبتنی بر مبادله نمی باشد زيرا مبادله خود  توليدتبديل می شود. اين رابطه اساسا بر ماهيت اجتماعی  توليد

ماشين نظربافی بورژوازی عکس اين را القاء می کند و به اين نگاه وارونه می آويزد که در اينجا ناشی از توليد است. 

  د شيوه توليد را بايد در داد و ستد جستجو نمود!! گويا بنيا

. او ارزش ارزش بيشتری از آن بيرون می آرد سرمايه دار ارزش کمتری را در شکل پول به پويه گردش می ريزد و

بيشتری را در شکل کاال وارد گردش می کند تا ارزش افزون تری را در همين شکل از آن خارج سازد. مادام که او 

اگر جز اين باشد، اگر ارزش عرضه ارزش عرضه اش همواره بيش از ارزش تقاضايش است. ار صنعتی است سرمايه د

و تقاضايش تراز باشد، سرمايه او هيچ ارزش افزائی ننموده است و به طور واقعی اساسا سرمايه نبوده و نقش سرمايه 

فروشد، اما فقط به اين دليل قادر به چنين کاری است، سرمايه دار بايد گران تر از آنچه خريده است برا ايفا نکرده است. 

تنها به اين دليل توانائی فروش گرانتر از خريد را دارد که فرايند توليد سرمايه داری، فرايند استثمار کارگر ارزش آنچه 

ز آن ، نه ارا خريده است افزون ساخته و به گونه بسيار چشمگيری باالتر برده است. او قادر به فروش گران تر است

از ارزش آنها می فروشد، بلکه صرفا به اين دليل که کاالهايش را به ارزشی روی که کاالهايش را به ارزشی باالتر از 

بسيار باالتر از حاصل جمع ارزش عناصر حاضر در توليدشان به فروش می رساند. او کار کارگر را نخريده، نيروی 

ساعت اين کاال (نيروی کار کارگر) فقط بهای يک ساعت يا بسيار کمترش  کارش را خريده و در قبال مصرف هر چندين

فزونی کاالی عرضه شده را پرداخت کرده است. هر چه تفاوت بين عرضه و تقاضای سرمايه دار بيشتر باشد، هر چه 

ه قاضا و عرضاو بيش از کاالی مورد تقاضايش باشد، خروش ارزش افزائی سرمايه اش نيز طغيان آميزتر خواهد بود. ت

برای او راهکار است. هدف توليد اضافه ارزش انبوه تر است. آنچه برای سرمايه دار منفرد صدق می کند به عينه و 

بقه سرمايه دار نيز مصداق دارد. هنگامی که سرمايه دار فقط مظهر سرمايه صنعتی است تقاضايش برای طتمام و کمال 

ار است. او وسائل توليد را به ارزشی کمتر از ارزش سرمايه خود می خرد مشتمل بر تقاضای وسائل توليد و نيروی ک

و بر همين اساس از سرمايه کاالئی که عرضه می کند نيز کمتر است. در رابطه با نيروی کار ارزش اين تقاضا منوط 

بسيار د ی اين تقاضا رشبه نسبت ميان سرمايه متغير و کل سرمايه اش تعيين می شود. به همين دليل در توليد سرمايه دار

کمتری از تقاضای وسائل توليد دارد. کارگر مزد خود را به خريد وسائل معاش و بيشترين بخش آن را به مايحتاج حياتی 



حالت تقاضای غيرمستقيم او برای مايحتاج معيشتی کارگر را اختصاص می دهد. تقاضای سرمايه دار برای نيروی کار 

مزد کارگر يا بخش متغير سرمايه است و هيچ ريالی از آن بيشتر نيست. اگر کارگر بخشی از دارد. اين تقاضا برابر با 

يشترين ببرای کاالهای مصرفی توليد شده کاسته می شود.  اندازه همين اندوخته از تقاضايشمزدش را پس انداز کند، به 

(وسائل  c+v+sارزش وسائل توليد بعالوه مزد کارگران) اما عرضه او ( C=c+vحد تقاضای سرمايه دار با فرمول 

 80شامل  120توليد يا سرمايه ثابت به کاررفته، سرمايه متغير و اضافه ارزش توليد شده) است. اگر سرمايه کاالئی او 

معنی است که است. اين بدان  100و تقاضايش  120عرضه اش هم اضافه ارزش باشد، آنگاه  20متغير و  20ثابت، 

  درصد کوچکتر از عرضه می باشد.  20تقاضا 

پوند  5000کل سرمايه  اين بار فرض را بر اين گذاريم که ت اين سرمايه، بيشتر توضيح دهيم.در باره چگونگی بازگش

 هب پوند نيز 200جزء گردشی سرمايه ثابت و به پوند  800بخش استوار، به پوند  4000. از اين رقم باشداسترلينگ 

ک در طول ي اختصاص يافته است. برای اينکه تمامی جزء گردان سرمايه (وسائل توليد و مزد کارگران)مزد کارگران 

در پايان سال اگر چنين شود آن گاه دور واگرد داشته باشد.  5 سالبايد در  ،سال ارزش افزائی به سرمايه دار باز گردد

پوند ارزش اضافی توليد شده  200 زيرا که در هر دور واگرد، ت.داش پوندی خواهد 6000سرمايه کاالئی  يکنخست، 

فرض ديگر ما عجالتا آنست که سرمايه دار کل ارزش اضافی را مصرف و هزينه زندگی، تفريح، عيش و نوش  است.

چنين  معادل وسائل توليد را به سرمايه مولد جديد باز تبديل می نمايد. در Cخود می سازد و در اين ميان فقط مقدار 

حالتی ظاهر داستان اين است که تقاضای سرمايه دار به لحاظ ارزش با تقاضايش برابر خواهد شد، اما حرکت سرمايه 

درصد ديگر را به  20درصد ارزش عرضه خود تقاضا دارد.  80اين را تأييد نمی کند. او به عنوان سرمايه دار فقط 

نيازها و لذات شخصی خود می کند که ربطی به حساب سرمايه او عنوان غيرسرمايه دار مصرف می نمايد. هزينه رفع 

است، در مقام يک خوشگذران  120و عرضه اش  100تقاضايش  مقام سرمايه داردر به صورت درصدی ندارد. 

و عرضه ای دقيقا صفر دارد، تنها با محاسبه کل اينها است که عرضه و تقاضای وی به حالت تراز  20تقاضائی معادل 

ند و برابر می گردند. همه اين مفروضات به توليد غيرسرمايه داری به شکل توليدی که هدف آن توليد سرمايه و می رس

ارزش اضافی برای افزايش سرمايه نيست تعلق دارند. بر همين مبنی در اينجا سخنی از سرمايه صنعتی هم نمی تواند 

رفع حوائج نيست، توليد سرمايه و اضافه ارزش  يش و نوش يا، عدر ميان باشد. توليد سرمايه داری توليد نيازها، لذات

مفروضات باال البته به لحاظ فنی هم غيرواقعی و ناممکن هستند. سرمايه دار از يک سو با هدف سرمايه افزائی است. 

برای خود سرمايه ذخيره ای داشته باشد و از مجبور است  و فروش در شرايط مطلوب، برای مقابله با نوسان قيمت ها

سوی ديگر نمی تواند در تدارک انباشت و سرمايه افزائی نباشد. حصول هدف اخير در گرو آن است که او بخشی از 

اضافه ارزش را از پروسه گردش سرمايه بيرون آرد، ذخيره نمايد، اين اندوخته را افزايش دهد تا کفاف گسترش محل 

يک کسب و کار جديد دهد. تا زمانی که اين اندوختن ادامه دارد تقاضای سرمايه دار افزايش نمی يابد،  کار يا تأسيس

که برای عرضه پول به حالت راکد در می آيد و نمی تواند معادل خود، آن حجم کاال را از بازار کاالها خارج سازد 

   کاالها از آن بيرون آورده است. 

  َدَوران زمان   :فصل پنجم

قوس توليد،  سرمايه همان گونه که ديديم مرکب از قوس توليد و دو قوس گردش است. زمان حضور سرمايه در َوراندَ 

سرمايه می ناميم. زمان  َدَورانو کل اين مدت را زمان مدت حضورش در دو قوس ديگر را زمان گردش  زمان توليد،

. اين دو با هم تفاوت دارند. يک جزء کردبايد از هم تفکيک هم توليد سرمايه با زمان کارکرد سرمايه در قوس توليد را 



کل آنچه سرمايه استوار  شامل ماشين آالت، ساختمان، انبارها و مراکز نگهداری محصوالت و موا خام يا ،سرمايه ثابت

ز يا در اين مراک، بخشی از سرمايه مولد هستند، کارگرانی با اين دستگاهها حضور دارند َدَورانخوانده می شود، در پويه 

، به صورت تدريجی خودارزش  اين ماشين ها، وسائل، ساختمانها، اما کار می کنند نيز همگی نيروی کار مولد می باشند،

. نندک می و در شکل استهالک وارد پروسه توليد کاال طی دوره های مختلف دورپيمائی ،متناسب با طول عمری که دارند

ور در فرايند توليد حض. مابقی نماينداندکی از ارزش خود را به محصول منتقل می بسيار  جزء ،در هر دور توليد هر بار

اما وارد روند توليد  در ارزش افزائی سرمايه ايفای نقش می کندگيرد،  که آن را به کار مینيروی کاری به يمن  دارد،

ديگر سرمايه ثابت مرکب از مواد خام و  از اين که بگذريم جزء. محصول نمی گردند و در کاالی جديد حلول نمی کنند

بخشی در انبار و آماده . نمی شوند و به مصرف نمی رسندپروسه توليد  وارديکباره  همگی، يکراست وکمکی نيز، 

دستخوش نوعی  نيست، حلول در کاالی جديد اين حضور متضمندارند اما  حضوردر روند گردش سرمايه  اند،استفاده 

حتی در خود قوس توليد نيز می تواند مشهود باشد. به طور مثال غله ای که کشت گرديده است،  حالت اخير توقف است.

چرمی که پروسه شيميائی شدن خود را می گذراند، شرابی که در سرداب دوره تخمير را طی می کند از اين جمله اند. 

  دراين موارد زمان توليد طويل تر از زمان کار است.

بيانگر اين است که وسائل توليد در اين حاالت  باال که باشد، حالت هایزمان کار ناشی از هرکدام فزونی زمان توليد بر 

کار جذب نمی کنند و بر همين اساس هيچ اضافی ارزشی هم توليد نمی گردد. دقيق تر بگوئيم، سرمايه مولد در کل آن 

شی پديد نمی آرد. با اينکه همه اين توقف ها از برهه زمانی که مبين فزونی زمان توليد از زمان کار است، اضافه ارز

ساسا اهمين راستا گرايش توليد سرمايه داری  فرايند توليد جدائی ناپذيرند اما شاهد توليد ارزش اضافی نمی باشند. در

 شاز توليد که بگذريم، سرمايه در دو قوس گردکوتاه نمودن هر چه بيشتر تفاوت ميان زمان کار و زمان توليد است. 

نيز به عنوان کمانه های مکمل قوس توليد حضور دارد. تبديل از شکل کاالئی به پولی و از حالت به پولی به کاالئی که 

پيش تر در باره آنها بحث کرده ايم. در چرخه اول، تبديل کاال به پول، همزمان تحقق اضافه ارزش و در چرخه دوم 

زمان گردش و زمان توليد  ی کار و مواد خام و کمکی اتفاق می افتد.بازتبديل ارزش سرمايه به عناصر توليد يا نيرو

هميدگير را دفع می کنند. مادام که سرمايه در مدار گردش است کارکرد سرمايه مولد را ندارد. نه کاالئی توليد می کند 

و نه ارزش يا اضافه ارزشی می زايد. هر چه اجزای سرمايه بيشتر در چرخه گردش باقی مانند، جزئی از سرمايه که 

است کوچک تر می گردد. به اين ترتيب انقباض يا انبساط زمان گردش تأثير معکوس بر انقباض پيوسته در چرخه توليد 

و انبساط چرخه توليد دارد. هر چه اولی منقبض تر باشد سرمايه با مقدار معين خود بيشتر کارکرد سرمايه مولد را پيدا 

ه عنوان سرمايه مولد و خودافزا به بيشترين اين کارکرد يا نقش بازی سرمايه بمی کند. اگر زمان گردش به صفر رسد 

ميزان صعود می کند. به طور مثال سرمايه دار محصوالت توليد شده را يکراست تحويل دهد و همزمان کاالهای نياز 

گردش به اندازه خود توليد برای توليد کاالئی ضروری است و در همين راستا عامالن چرخه توليد را دريافت دارد. 

ه اندازه عامالن توليد ضروری هستند. اما معنای اين سخن مطلقا آن نيست که اين دوتا، يعنی عامالن توليد گردش نيز ب

مثل هم انگاريم!!! سرمايه دارانی که با هم خريد و فروش می کنند نه هيچ حبه کاالئی می آفرينند و نه هيچ  ا،و گردش ر

ز مهم موجود است. تفاوتی که هيچ ربطی به شکل کاالئی و يک تماي MCو  CMميان  پشيز ارزشی توليد می نمايند،

به طور  MCو هم  CMپولی بودن سرمايه ندارد، بلکه دقيقا از سرشت سرمايه داری شيوه توليد نشأت می گيرد. هم  

) در همان حال تحقق ارزش 'C'Mخود و برای خود، بازنمای ارزشی معين از يک شکل به شکل ديگر هستند اما ( در

يک عمل  MCچنين نيست. به همين دليل نيز فروش مهم تر از خريد است. MC در مورد  است. 'Cفی موجود در اضا

  است اما پويه تحقق ارزش اضافی نمی باشد.  M برای ارزش افزائی ارزش نهفته در ضروری



تحميل  'C'M در محدوديت های مهمی را بر گردش کاالئی سرمايه  مصرفی های شکل وجودی کاالها به عنوان ارزش

 فه ارزشهایو ضايع می گردند و ارزش ها و اضامی نمايد. کاالها اگر در فاصله زمانی معينی به فروش نرسند، فاسد 

هرچه کاالئی زودتر فاسد گردد، بايد بعد از توليد سريع تر فروخته شود. هرچه حجم کاالهائی خود را از دست می دهند. 

ای از ارزش ه اضافه برای سرشکن سازی سرمايه داران تر و تقالیاهش سودها افزونخطر ک که فاسد شوند بيشتر باشد

  دست رفته بر قيمت ساير کاالها هيستريک تر می گردد. 

محدود شدن زمان رقابت ها و در يک کالم کاهش ها،  اضافه ارزش درصدیاز دست رفتن  ،خطر فسادپذيری کاالها

دولتهای سرمايه داری را  بعدهاهمان روزهای آغاز توسعه سرمايه داری، صاحبان سرمايه و از  هر چند ناچيز سودها،

ا و هولوکاست آفرينی هبه هر کاری، از جمله به عظيم ترين نسل کشی ها  مشکلبرای فرار از اين بر آن داشته است تا 

هم نهايتا بر دوش همان توده های کارگر  دست يازند و از آن موحش تر حتی هزينه تمامی اين سبعيت ها و درندگی ها را

در کنار محروم سازی بشر از غالب دستاوردهای دانش بشری در تاريخ و قربانی سرشکن سازند. نظام سرمايه داری 

اختصاص يکراست همه اين دستاوردها به ارتقاء بارآوری کار اجتماعی و افزايش سود سرمايه، دهشتناکترين کمپين ها 

ايحتاج معيشتی و محيط زيست گيری از فسادپذيری کاالها، به بهای آلوده سازی و مرگزا نمودن کل مرا هم برای جلو

احتياج ديگر نوع بشر را با همين هدف سبزيجات يا هر  و خوراک، پوشاک، ميوه، خورد تمامیها راه انداخته است. انسان

  سموم مهلک مرگ آفرين عجين کرده است.  و در راستای کاهش خسارت ها يا جلوگيری از کاهش سودها با هزاران

  

  فصل ششم: هزينه های گردش

  اول: هزينه های خالص گردش

  :زمان خريد و فروش – 1

مانی که ز گيرند. فروش انجام می وخريد  شکلمعامالتی هستند که به  از کاال به پول، يا بالعکس سرمايه تغيير شکل

. استيک بخش ضروری زمان تجديد توليد صرف اين معامالت می شود از منظر سرمايه دار زمان دوران سرمايه، 

اين استحاله ها چيزی فراتر از تغيير  مبنیکه کاالها به ارزش خود فروخته می شوند و بر همين  آنستفرض ما کماکان 

حاصل جمع  ،اگر کاالها به ارزش خود فروخته نشوند هم. تندنيسشکل ارزش از حالت کاالئی به پولی يا برعکس 

ت داده از دس به همان اندازه طرف ديگر گرفته،های تغيير يافته ثابت باقی می ماند، زيرا هرچه يک طرف بيشتر ارزش

معامالتی هستند که ميان خريدار و فروشنده صورت می گيرند و انجام آنها نيازمند صرف زمان  MCو  CMاست. 

اضافه ارزش موجود در کاالها بايد به تمامی  تر ازز طرفين برای تصاحب حصه ای افزونبه ويژه که هر کدام ااست. 

يازمند ن اموری که، به رقابت پردازند، عليه هم راه اندازند، جنگی فرساينده دست يازندها ترفندها، شگردها و چاره انديشي

 ودر اين مدار زئی از مدار گردش سرمايه است. اما فراموش نکنيم که در زيج محاسبات سرمايه جوقتی که وقت است. 

يه هرچه سرما توليدی صورت نمی گيرد که، نه فقط شود اضافه ارزش توليد نمیداد و ستدها هيچ ريالی در پيچ و خم 

طی کند، هر چه حجم سرمايه حاضر در اين قوس بيشتر باشد از زمان کارکرد آن به عنوان سرمايه  اين مدار را ديرتر

 در اساس ماجرا هيچ ،اينکه داد و ستدها توسط صاحبان سرمايه صورت گيرد يا افراد ديگرارزش افزا کاسته می شود. 

ر مزدی باشد. کارگری که با فروش نيروی تغييری پديد نمی آرد. فرض کنيم که نيروی دخيل در انجام معامالت کارگ

کارش ارتزاق می کند. در اين صورت نيز او توليد کننده اضافه ارزش نيست. به بيان ديگر در عين کارگر بودن، کارگر 

لد بودن کارش نيست، بالعکس در آنست که اين حلقه نامولد پروسه سودمندی او برای سرمايه دار در مو مولد نمی باشد.



ر مثل هر همزنجير ديگنظر، کارگر مورد از اين هم فراتر رويم. فرض کنيم که  وليد را هر چه کوتاه تر سازد.تجديد ت

ساعت کار روزانه اش فقط يک ساعت به هزينه معاش  10مثال از می شود، به شدت هم استثمار می گردد.  خود استثمار

نيز باعث مولد شدن يا دليل  اين امرمی شود.  مايه دارو سود سر سرمايه وی اختصاص می يابد و مابقی کار اضافی يا

ساعت اضافی اش، هيچ ريالی ارزش  9، هيچ يک از دو بخش کارش، نه يک ساعت الزم و نه مولد بودن او نخواهد بود

. اين کارگر موجود است يا اضافه ارزش توليد نمی کنند. اما برای سرمايه يک تفاوت بسيار اساسی ميان دو بخش کار

ساعت کار می کند و فقط يک ساعت را به صورت دستمزد دريافت می کند، سرمايه دار  10وقتی که کارگر غيرمولد 

ساعتش نياز حتمی چرخه  10ساعت کار، تنها هزينه يک ساعت را می پردازد. کاری که هر  10به جای تقبل هزينه 

يش ريالی در افزا ،اساس هر لایر کاستن از هزينه آن ارزش افزائی، سامان پذيری، تجديد توليد سرمايه است و بر همين

هر چه حجم سرمايه پيش ريز در عرصه خريد نيروی کار غيرمولد بيشتر باشد، به همان اندازه  سود سرمايه می باشد.

 از سرمايه حاضر در قوس توليد و استثمار نيروی کار مولد کاسته می شود. درست به همين دليل است که سرمايه داران

می کوشند تا سرحد امکان، توازن ميان بخش مولد و نامولد سرمايه، توازن ميان سرمايه پيش ريز در استثمار نيروی 

رشتی سکار مولد و نامولد را به نفع اولی و به زيان دومی تغيير دهند. توازنی که برقراری آن شاخه ای از تضاد سرکش 

  يين می گردد. سرمايه است و چگونگی آن زير فشار اين تضاد تع

  دفترداری  – 2

دفترداری هم نيازمند است. بخشی از زمان کار، چه در هيأت  امور سرمايه عالوه بر خريد و فروش، به َدَورانپروسه 

از همان آغاز در اين رابطه  مانند قلم، کاغذ و ساختمان محل انجام اين امور چه در شکل وسائل کار ،نيروی کار اداری

دا و گسترده، پيچيده و بدون ابت سازمان يافته عظيم،سيستم شکل در عصر حاضر قلمروی که  به کار گرفته شده است.

را پيدا کرده است. نيروی کار شاغل در اين عرصه علی العموم غيردولتی  سرمايه اعم از دولتی ياانتهای بوروکراسی 

تيتروار به چند  به طور عجالتا. در باره کار مولد و غيرمولد در جای خود بحث خواهد شد، نيروی کار غيرمولد است

ت نيروی کار از دس اولخريد و فروش نيروی کار دو فاز متفاوت را پشت سر می گذارد، در فاز  نکته اشاره می کنيم،

فعال مايشاء  در چگونگی مصرف آن سرمايه دارو  ، سرمايه می شوددر تملک سرمايه قرار می گيرد وکارگر خارج 

فاز دوم فاز مصرف کار توسط سرمايه  .مصرف کندهر حوزه و با هر هدفی در  می گردد. می تواند آن را هر کجا،

صول توليد مح پروسه تبديل و در مولد سرمايهبه جزء متغير ، نخست کار مولد کاری است که در پی عبور از فازاست. 

مولد، می تواند فيزيکی يا فکری باشد اما در هر دو حال آفريننده مستقيم ارزش و اضافه ارزش کار . ف می رسدمصربه 

 .روزنامه نگار با اينکه فيزيکی نيست اما مولد است ، بازيگر، خواننده کاباره،کار معلم، پرستار، بهيار، مترجم است،

ه، متن ترجمه مصرف می نمايد و در پروسه سرمايه آن را در حلقه توليد آموزش، سالمت، بهداشت، آواز، روزنام

 در حلقه ای سوای حلقهکاری است که کار غيرمولد  های جديد يا اضافه ارزش دست می يابد. به ارزش مصرف آن

انباردار، حسابدار، و خالق هيچ ارزش يا اضافه ارزشی نيست، دفتر دار، بازارياب، فروشنده،  توليد مصرف می شود

در حوزه فروش استثمار می شوند کارگر مولد نيستند. نکته بسيار بنيادی و تعيين کننده در اين  خيل کثير افرادی که

رابطه و در اين مبحث آنست که کار مولد و غيرمولد به اندازه هم نياز چرخه توليد و ارزش افزائی سرمايه اند. همان 

. آنچه توسط کارگر مولد خلق می گردد بايد هستندگونه که سرمايه مولد و غيرمولد اجزاء مکمل و مورد نياز حتمی هم 

برای اين کار سرمايه محتاج کارگر پروسه سامان پذيری خود را طی کند تا اضافه ارزش موجودش محقق گردد. 

يک نکته ديگر را اضافه کنيم. غيرمولد است، بدون وجود او توليد بی معنا و پروسه تجديد توليد ناممکن خواهد بود. 

يگر به تعبير ده نيروی کار پس از فروش به سرمايه بدل می گردد، مايملک بالمنازع سرمايه دار می شود. گفته شد ک



ار می تواند به فروش رسد و خريدار استثنائی در اين گذر وجود دارد. نيروی کخريدار خودش را سرمايه دار می کند. 

 انارگرک جمعيت نسبتا وسيعی ازحتی اگر کار مولد باشد. فريند نکند و الجرم هيچ اضافه ارزشی نياخود را سرمايه دار 

، بنا، لحيم کار، باغبان، مونتاژکار کامپيوتر، نقاش، نيروی کارشان را به افرادی جوشکار، تعميرکارساختمانی، برقکار، 

عمير يا ت نیمی فروشند که اصال سرمايه دار نيستند، خريداران چه بسا خود کارگر باشند اما برای ساختن خانه مسکو

  خود نيازمند خريد نيروی کار اين کارگران هستند.  وسايل خانه

  پول  – 3

تقل از آنکه کاال باشد يا نباشد شکل مادی ثروت است. کاال در توليد سرمايه داری شکل محصولی که توليد می شود مس

الجرم بايد شکل پولی اتخاذ کند. اين د و عام محصول است. حجم عظيمی از فراورده ها به صورت کاال توليد می گردن

رداخت پوسيله پولی که به عنوان وسيله گردش،  است و درهمين راستا مقدار طال، نقره، حال افزايشحجم کاال مستمرا در

کاالهائی که نقش پول را بازی می کنند به مصرف فردی يا مولد  يا در شکل ذخيره عمل می کنند نيز افزايش می يابد.

رمايه س َدَورانهزينه بر همين مبنی جزئی از و  چرخه گردشندآنها کار اجتماعی تثبيت شده ای هستند که نياز  نمی رسند،

  را تشکيل می دهند. 

  نگهداریدوم: هزينه های 

زيرا در نگاه سرمايه دار شد، در پروسه تشکيل ارزش وارد نمی شوند،  توصيفهزينه های خالص گردش که باالتر 

اينها چه هزينه های نگهداری صدق نمی کند.  اين حکم در موردهستند.  يا سرمايه مولد پيش ريز شده جزئی از سرمايه

شايد هم هزينه های نامولد کار اعم از زنده يا شيئيت نيز حضور دارند.  َدَورانکه در چرخه ند بسا ناشی از فرايند توليد

نکاتی . ددهو افزوده ای بر بهای کاال را تشکيل  می تواند نقش ارزش آفرين داشته يافته اند که  برای سرمايه دار منفرد

ثالهای آوردن م اين هزينه ها، با با بررسی حوزه های مشخصپائين تر، که نيازمند توضيح هستند و سعی ما اين است که 

    معين، به صورت بسيار مختصر به اين تشريح بپردازيم. 

  به طور عام  کاالئیذخيره  – 1

ر دور در ه کاالئی هدارد. اين حالت سرمايه يا ذخيرذخيره کاالئی حکم سرمايه کاالئی در فرايند ميان توليد تا مصرف، 

بازتوليد، دو بار ظاهر می شود. يک بار در شکل کاالهائی که وارد پروسه توليد می شود، بار ديگر در شکل محصولی 

سرمايه  –از منظر سرمايه دار و ارزش  ازار می گردد تا به سرمايه مولد تبديل شود.که از اين فرايند خارج و روانه ب

به خود می گيرد، يک توقف عميقا ناخواسته، خارج از اراده و سرمايه  –کاال حالتی که پيش ريز شده، ذخيره کاالئی يا 

سرمايه  –بسيار ناميمون است که بايد هر چه سريع تر پايان يابد، کاالها بايد در اولين فرصت به فروش رسند، و کاال 

 ازمنديه کاالئی نتوقف سرمايه کاالئی در بازار به عنوان ذخيرجای خود را به سرمايه مولد بسپارد. از اين که بگذريم 

نيروی به  پرداخت دستمزد مستلزم در همان حال يا مقاديری سرمايه ثابت است.  ها، انبارها، مخازنوجود ساختمان 

کاالها در خطر فاسد شدن  مشکل به همين جا هم ختم نمی شود، کند. منتقل  مراکزکاالها را به اين بايد کاری است که 

ين اهزينه گردد.  آنها فسادمزد کارگر برای جلوگيری از  واضافی در شکل وسائل کار هستند و الجرم بايد سرمايه ای 

، وندشمی و الجرم وارد پويه تشکيل ارزش  الزم می آيندچرخه گردش است که ندارند، در به پروسه توليد تعلقهزينه ها 

شکل ارزشی سرمايه از حالتی به حالت  آنها تبديل نقشمثال دفترداری تفاوت دارند.  اولعين حال با هزينه های نوع در

هيچ ارزش  .حفظ ارزش ها هستند حتمی و در همين راستا شرط ها سرمايه –نگهداری کاال  حياتی ديگر نيست. نياز

    ها می کاهند. مصرفی تازه ای نمی آفرينند اما ارزش های توليد شده را صيانت می کنند يا حداقل از ريخت و پاش آن



سيسموندی پديده سرشتی شيوه توليد کاالئی کال و توليد رخالف تصور اقتصاددانان از جمله گفتگو ب هزينه های مورد

سرمايه مولد، در سه شکل مختلف، سرمايه داری به طور اخص هستند، در اين مورد توضيح کوتاهی الزم است. ذخيره 

ت که افزايش هر کدام با کاهش دو شکل رابطه سه شکل چنانس کاالئی ظاهر می گردد. دستمايه مصرف فردی و ذخيره

 اگر توليد فقط نيازهایبه عنوان مثال ديگر همراه می شود، هر چند هر سه شکل می توانند به طور مطلق افزايش يابند. 

خود توليد کنندگان را برآورده نمايد و محصول اجتماعی شکل کاالئی پيدا نکند، ذخيره کاالئی صرفا جزء بسيار اندکی 

  مايه معاش حجم نسبتا بزرگتری را احراز می نمايد. يد خواهد بود. در چنين وضعی دستلاز تو

ذخيره در شکل سرمايه مولد از وسائل توليد يا مواد خام و کمکی مورد نياز پروسه توليد تشکيل می شود. ذات نظام 

وزافزون مقياس توليد و بارآوری کار، بارآوری کار را تا منتهی اليه ممکن باال می برد. با رشد رسرمايه داری است که 

حجم بسيار عظيم تری ماشين آالت و مواد خام و کمکی نياز چرخه توليد می گردند. اين وسائل بايد از پيش در دسترس 

 وبوده و در حالت ذخيره موجود باشند. حجم و زمان ذخيره اين کاالها يا در واقع سرمايه کاالئی تابعی از شرايط روز 

ل تاريخی سرمايه داری است. هر چه اطمينان به تأمين سريع مواد کمتر باشد، هر چه شبکه حمل و نقل گرانتر سطح تکام

و عقب مانده تر باشد، هر چه انتقال مصالح، ابزار و مواد از محل توليد، به حوزه های ديگری که قرار است آنها را به 

يز ند حجم سرمايه مولد ذخيره بيشتر خواهد بود. نظام اعتباری صورت سرمايه به کار گيرند نامطمئن تر و دشوارتر باش

داد و ستد اجزاء سرمايه مولد بايد مستقيم و با پرداخت بالواسطه صورت گيرد در اين گذر نقش بازی می کند. زمانی که 

ه حال ذخيره درآورد. قطعا سرمايه دار ترجيح می دهد که حجم خريد را افزايش دهد و مقادير انبوه تری سرمايه مولد را ب

عکس آن در مورد خريد از طريق اعتبار صدق می کند. برخی از کاالها يا در واقع سرمايه کاالئی که در حوزه هائی 

مانند کشاورزی توليد می شود، در مقاطع زمانی معينی وارد بازار می شود و ورود مجدد آنها به بازار نيازمند گذشت 

نده سرمايه مولد بايد توسط سرمايه دار صنعتی و در غير اين صورت تاجر ذخيره ده زمان است. اين کاالهای تشکيل

  شود و در هر حال نقش کاالی ذخيره را به خود گيرد. 

  ذخيره کاالئی به طور خاص -2

 ودر توليد سرمايه داری، کاال شکل عام محصول است. هر چه اين نظام بيشتر می بالد بر حجم کاال، سرمايه کاالئی 

خيره ذحالت  حوزه مصرف مولد يا فردی نمی رود افزوده می شود. هر کاال که مستقيم از پروسه توليد بهسرمايه  –کاال 

به  حالتی مستقل نمايد ورف يا ذخيره کاالئی احراز می های مختلف مولد، دستمايه مص ذخيره ای که شکل. پيدا می کند

ی ميزان توليد به تقاضای مستقيم کاال مستمرا کوچکتر و در عوض سرمايه داری درجه وابستگبا رشد  می گيرد.خود 

اين سرمايه ها هر چه عظيم تر به حجم سرمايه تحت اختيار تک سرمايه دار، به پويه ارزش افزائی و نياز خودگستری 

  ه و راهیسرمايه توليد شد –وابسته می شود. در همين راستا حجم محصوالتی که در هر قلمرو توليد به صورت کاال 

کند. گسترش مستمر سرمايه داری در همان حال با رشد شتابناک کاال شدن نيروی کار  بازار می گردد وسيعا رشد می

معاش مورد نياز بازتوليد نيروی کارش است و و کارگر شدن بخش غالب جمعيت همراه است. جمعيتی که مزدش بهای 

ازار موجود باشد. همه اينها پديده های سرشتی سرمايه اند و همگی بخش مهمی از اين نيازها بايد به شکل ذخيره در ب

باالتر گفته شد که شکل اجتماعی ذخيره هر چه باشد نيازمند ساختمانها، در رشد روزافزون ذخيره کاالئی نقش دارند. 

شند، هزينه هائی انبارها، صندوق ها، مواد و مصالح جلوگيری از ضايع شدن محصول است. تمامی اينها هزينه زا می با

که چه در شکل کار عينيت يافته و چه کار زنده به هر حال بخشی از کار اجتماعی را تشکيل می دهند. صرف توليد 

و حال سؤال مهم آنست که  هم می گردند، اما مخارج گريزناپذير سرمايه می باشندمحصول نمی شوند، حتی از آن کسر 

 شوند؟کاال وارد می اين هزينه ها تا کجا و چگونه در ارزش 



اگر سرمايه دار برای مدتی موفق به فروش توليدات خود نشود، فقط فرايند ارزش افزائی سرمايه اش در اين مدت متوقف 

شده است. همه هزينه های نگهداری محصول نيز بر ضررهای او اضافه شده است. سرمايه دار نمی تواند کاالی خود ن

دش و ماندن در انبار به قيمتی گرانتر بفروشد. هيچ خريداری حاضر به پرداخت بهای را به بهانه طوالنی شدن چرخه گر

اگر سرمايه دارانی با توسل به احتکار، کاالهای خود را به قيمتی گزاف می فروشند، بيشتر برای چنين کاالئی نيست. 

يشه آن را بايد در جای ديگری اين افزايش قيمت و گرانفروشی هيچ ربطی به طوالنی شدن زمان گردش کاال ندارد. ر

ذخيره کاالئی تا جائی عادی است که شرط گردش کاالئی و ناشی از . بعدها، در جايش انجام خواهيم دادکاری که کاويد. 

ش ن تلنبار شدن امر عادی پويه گرداي شوند، تلنبارنيازهای اين گردش باشد، اگر از اين حد فراتر رود، اگر کاالها بر هم 

نيست، نياز واقعی چرخه گردش کاال يا تغيير حالت های سرمايه نمی باشد، که ناشی از فروش نرفتن کاالها است. در 

  وارد ارزش محصول نمی گردد. اين حال هزينه ها 

  حمل و نقل های هزينه  سوم:

هزينه های تحقق آنها د، گردندر ارزش محصول وارد نمی  ،هستند کل هزينه های گردش که ناشی از تغيير شکل کاال

ارزشند و از منظر طبقه سرمايه دار کسری از اضافه ارزش می باشند. در اين ميان هزينه های حمل و نقل اهميت 

خاص خود را دارند و نيازمند بررسی جداگانه اند. ارزش مصرف کاالها در مصرف آنها تحقق می يابد و اين مصرف 

ود ناشی می ش همين جامعموال نيازمند تغيير مکان اشياء است. فلسفه وجود صنعت حمل و نقل از  ،ز مولد يا فردیاعم ا

و بر همين اساس سرمايه مولد پيش ريز شده در حمل و نقل بر ارزش کاال می افزايد. ميزان اين افزايش توسط استهالک 

ر اين فرايند تعيين می شود. حمل و نقل فقط جا به جائی وسائل حمل و نقل در يک سو و ارزش نيروی کار دخيل د

محصول از يک منطقه جغرافيائی به منطقه ديگر نيست. پنبه ای که از قسمت شانه زنی به ريسندگی می رود، ذغالی 

  که از کف معدن به سطح زمين انتقال می يابد نيز اشکالی از حمل و نقل محصول هستند. 

می آفريند با هم نسبت معکوس دارند. اين رابطه در صنعت کار ی بهره وری کار و ارزشی که توليد سرمايه دارشيوه در 

هر چه  نيروی کار بارآورتر باشد حجم کار زنده يا مرده الزم برای حمل و نقل کاال کمتر . صادق استحمل و نقل هم 

ارزش ل ديگر، مقدار ارزشی که به خواهد بود. هر چه صنعت حمل و نقل بارآورتر باشد، با فرض ثابت ماندن عوام

کاال می افزايد کمتر است. شيوه توليد سرمايه داری هزينه حمل و نقل برای کاالی منفرد را از طريق تکامل هر چه 

 سرمايه داریاری و افزايش بارآوری کار در اين حوزه کاهش می دهد. رکز هر افزون تر سرمايه گذبيشتر تکنيک، تم

از عينيت يافته يا زنده در قلمرو حمل و نقل را با تبديل هر چه عظيم تر محصوالت به کاال و  نقش کار اجتماعی اعم

سپس جايگزينی بازارهای نزديک توسط بازارهای دور افزايش می دهد. صنعت حمل و نقل از يک سوی شاخه ای از 

ر به عنوان تداوم فرايند توليد در ، از سوی ديگمی گرددتوليد پديد می آرد و عرصه ای برای پيش ريز سرمايه مولد 

  شود. گردش ظاهر می  پويهچرخه گردش و برای 
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