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ساعته در نظر آريم. در اولی  10مثال نخريسی و لکوموتيوسازی را با روزانه کار مساوی  یمختلف توليد مؤسسهدو 

ماه برای توليد  3روزانه در طول  کار با همين زمان هر روز کميت معينی نخ توليد می شود. دومی محل استمرار فرايند

با آنکه روزانه کار در هر دو بنگاه برابر است اما تفاوت عمل چشمگيری در مدت توليد وجود يک لکوموتيو است. 

دارد. منظور از مدت توليد، فرايند کار در زمانی است که برای توليد يک محصول در شکلی کامل و ارسال آن به بازار 

نمی دهد. در درون يک قلمرو واحد توليدی  اين تفاوت عمل فقط ميان توليدات مختلف رخ الزم است.به عنوان يک کاال 

هم وجود دارد. برای ساختن يک خانه مسکونی مدتی کمتر از زمان الزم برای ايجاد يک کارخانه احتياج داريم. تفاوت 

  عمل توليد تفاوت در سرعت بازگشت سرمايه را در پی دارد. 

متغير، استوار و گردان، زمان کار و نرخ ارزش  فرض کنيم سرمايه هم اندازه ای، با ترکيب برابر از بخش ثابت و

 اضافی در اين دو حوزه پيش ريز شده است. برای نخريسی هر روزانه کار يک واحد است اما برای لکوموتيوسازی

سر و کار داريم. در حوزه اخير » دوره کار«واحد است. در اولی با روزانه کار و در دومی با  روز يک 100 مثال

انه فقط جزء معينی از محصول يک دوره به هم پيوسته کار است. تأثير وقفه ها و اختالالت فرايند محصول کار روز

در  کامال متفاوت است. -يکی ناپيوسته و ديگری پيوسته  -توليد مثال بحران ها بر محصول کار اين دو حوزه متمايز 

ر قطع يا قتی فرايند کاچار وقفه فاحش می شود. ودکار بلکه عمل پيوسته توليد  دومی يعنی لکوموتيوسازی نه تنها خودِ 

 منوط به اينکه دوره کار دراز يا کوتاهمختل می گردد وسائل توليد و کاری که قبال انجام گرفته بيهوده از آب در می آيد. 

ه و خام تهي . مزدها بايد به دفعات پرداخت شود، موادهزينه های پيوسته مقادير اضافی سرمايه الزم می گرددبرای باشد 

وارد پروسه توليد گردد، هيچ کدام اينها هم قادر نيستند که خارج از نقش دوره ای خود، بدون طی اين دوره به صورت 

ال از محصول در ح يک جزء به عنوان کاالی نهائی روانه بازار شوند و نقش سرمايه بازگشته را ايفاء نمايند. بالعکس

حبس می گردند و به شکل سرمايه مولد در اين مکان باقی می مانند. در اينجا افزايش ، در درون پروسه توليد شکل گيری

به طور مشخص  ورد. سرمايه های برابر در اين دو فرايند واگرد سرمايه را در پی می آ زمان توليد الجرم کاهش سرعت

به شکلهای کامال متفاوتی مساوی،  در سوی ديگر، به رغم حجم سه ماهه يا بيشترفرايند روزانه در يک سو و دوره های 

هزينه می شوند، در يکی شاهد واگرد هفتگی سرمايه هستيم، در حالی که ديگری برای اين واگرد نيامند يک دوره چند 

 ماهه است. 

انجام می  هاای طوالنی هستند فقط توسط دولتدر دوره ماقبل سرمايه داری، ساختن تأسيساتی که محتاج فرايند کار دوره 

ند. يک مالک خصوصی سرمايه دست به کار احداث يک سد يا يک دوداران مجزا قادر به انجام آن نب فت و سرمايهگر

به ويژه پس از يپدايش شرکت های سهامی، بنگاههای  تأسيسات بزرگ آبرسانی نمی گرديد. با ظهور سرمايه داری

. دباليمالی  یهايه داران خصوصی يا تراستنقش سرما دگرگون شد. اين وضعنظام اعتباری  بزرگ سرمايه گذاری و

تحوالتی مانند همکاری، تقسيم کار، استفاده از ماشين آالت جديد که باعث افزايش محصول انفرادی روزانه کارند، زمان 

و راه  پلاحداث به کاهش زمان کار در کاربرد ماشين االت کار و در همين راستا طول دوره کار را هم تقليل می دهند. 

ها محتاج  اين بهسازیآماده را کوتاه می گرداند.  برای تبديل گندم به کاالی. خرمنکوب دوره کار رسانند ک میکم

ه رايک  برای تأسيسافزايش بخش استوار سرمايه اند اما گاه از طريق توسعه همکاری هم مقدور می شوند. دوره کار 

نها در ساختن بناها هم پائين آورد. در اين مورد زمان واگرد کثرت شمار کارگران و يورش همزمان آآهن را می توان با 

 کوتاه می شود. وسائل توليد و نيروی کاراز  از طريق نمو سرمايه پيش ريخته اعم



که مورد اشاره مارکس است، در دوران ما ابعاد طريق دوره واگرد سرمايه  کار و از اين دورهکوتاه کردن  توضيح:

ت و همزمان به سالحی مهلک در دست سرمايه برای تشديد هر چه مرگبارتر بسيار خيره کننده ای به خود گرفته اس

ساليان متمادی است که سرمايه در بخش کشاورزی با بهره گيری از کودهای شيميائی  است. شدهاستثمار کارگران تبديل 

دو يا پائين آورده است.  محصوالت راداشت و برداشت  زمان کاشت،» اصالح خاک«مختلف موسوم به  شيوه هایو 

کشت در گلخانه ها نيز جايگزين يک بار کشت و زرع ساالنه کرده است. سال را حتی سه بار برداشت محصول در 

ه ديوارهای پيش ساخته طول در حوزه ساختمان با توليد انبو محصول است. توليد کار برای نقش مؤثری در کاهش دوره

فشار  بر . سرمايه از اين طريقی چشمگير پائين آورده استدوره تأسيس مستغالت يا مجتمع های مسکونی را به گونه ا

 ارگرک ز نيروی کار شبه رايگان زنان و کودکانخود اسبعانه می افزايد و همزمان دامنه بهره گيری استثمار کارگران 

  تا هر کجا که توان داشته وسعت بخشيده است. را 

  

  زمان توليد: 13فصل 

انگور برای اينکه شراب شود بايد پس از فشرده شدن،  زمان کار هميشه زمان توليد است اما عکس آن صادق نيست. 

مدتی روند تخمير طی کند و سپس دوره ای را برای آمادگی و قابليت مصرف پشت سر بگذارد. غالت پس از کشت دانه 

 ماه نياز دارند تا شاخ و برگ کشند، بپرورند و آماده درو گردند. ظروف سفالی بعد از ريخته گری بايد خشک 9ها، 

با انجام کار خاصی مواجه نيست و فقط  لی از پروسه توليد اين نمونه ها مراح شوند و مدتی در گرما مانند. در همه

گاهگاه نيازمند شکلی از کار می شود. به بيان ديگر در تمامی اين موارد زمان توليد سرمايه پرداخت شده مرکب از دو 

از فرايند دوره متمايز است. دوره ای که سرمايه در فرايند کار است و دوره ای که به شکل محصول تمام نشده، خارج 

کار قرار دارد. به اين ترتيب دوره کار و توليد بر هم منطبق نيستند. دومی طوالنی تر از اولی است و محصول فقط پس 

به بيان دقيق تر از شکل سرمايه مولد به حالت سرمايه کاالئی در از پايان فرايند توليد و زمان آن قابل استفاده می گردد. 

ليد که زائد بر زمان کار است بيشتر باشد زمان واگرد بلندتر خواهد بود. اين فاصله را می هر چه طول زمان تويد. آمی 

ماه وقت الزم بود.  18تا  6تانيک به پوست  در دباغی پيش تر برای تزريق اسيدتوان به شيوه مصنوعی کوتاه نمود. 

نمونه بارز تفاوت ميان زمان کار و . اين کار اکنون توسط پمپ در يک فاصله زمانی يک و نيم ماهه انجام می گيرد

توليد را در صنعت کفش امريکا می توان مشاهده نمود. در اينجا بخش مهمی از هزينه ها ناشی از چوبی است که بايد 

ماه در انبار بمانند و خشک شوند تا قالب ها تاب نخورند. بر همين مبنی سرمايه پيش از آنکه بتواند وارد فرايند کار  18

ماه در فرايند توليد بدون اينکه هيچ کاری انجام گيرد در حال انتظار ماند. زمان برگشت  18ر اخص شود بايد به طو

سرمايه نيز به همين ميزان طوالنی تر خواهد شد. تفاوت زمان کار و توليد در کشاورزی بيش از ساير حوزه ها نمايان 

که به طور مثال  توليد محصول فشرده تر می شود، آن گونهی هر چه اقليم نامساعدتر باشد دوره اخص کار برااست. 

  روز خالصه می شود. 150تا  130در روسيه کل اين زمان در 

پايه ای اساسی برای اتحاد کشاورزی با صنايع جنبی روستائی شد. وقتی دهقانان  ،تفاوت ميان زمان توليد و زمان کار

ند اين مدت را صرف دباغی، کفش دوزی، آهنگری، انند، می توانستال را در خانه بممجبور بودند ماههای زيادی از س

در همين راستا سر و کله تاجرانی پيدا می شد که برای استثمار نيروی کار اين جمعيت دست چاقوسازی و نوع آن کنند. 

ندازه به همان ابه سرمايه گذاری بزنند. هر قدر که توليد سرمايه داری جدائی بين صنعت و کشاورزی را تکميل می کرد 

کار  زمان، مثال معادندر غالب رشته های صنعت هم وابستگی کارگر روستائی به صنايع جنبی محکم تر می گرديد. 



باشد، به طور منظم شرايط بازار ثابت از آغاز تا آخر سال تنظيم شده است. هزينه های روند گردش سرمايه نيز اگر 

 مورددر  عکس ماجرايه درطول سال به دوره های معينی تقسيم می گردد. واگرد سرماتوزيع می شود، در چنين وضعی 

کند.  بروز می نامتوازنی بارزی در اينجا که زمان کار فقط بخشی از زمان توليد است، ئی صدق می کندهاسرمايه گذاري

ک بايد اين سرمايه يبر همين اساس با آنکه در قياس با قلمروهای نخست، حجم برابری سرمايه گردان انباشت می شود، 

با زمانی که عمال به شکل نيز نسبت به در اينجا عمر سرمايه استوار باره و برای مدت طوالنی تری پيش ريز شود. 

، اشدب گاو شخم زناگر اين سرمايه استوار می گردد. مثال در کشاورزی  چشمگير سرمايه مولد عمل می کند دچار تفاوت

در کار مورد نياز است بايد برای دوره انقطاع نيز پيش ريز شود. چيری که باعث  همان علوفه ای که به گاه حضورش

افزايش هزينه توليد محصول خواهد بود. در اين رشته ها بيکار ماندن سرمايه استوار جزئی از شرايط توليد است، همان 

ر ميان زمان کار و زمان توليد د تفاوترفتن مقداری پنبه امر طبيعی پروسه ريسندگی است.  رگونه که به طور مثال هد

  جنگلداری، دامداری و قلمروهای ديگر نيز بر پروسه واگرد سرمايه و هزينه های توليد محصول تأثير بارز دارند.
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ن گوناگومايه در رشته های همه حاالتی که تا کنون بررسی کرديم و موجب تفاوت در دوره های گردش و نيز واگرد سر

اما زمان واگرد سرمايه حاصل جمع دوره توليد و گردش است. بر همين  از درون روند توليد برمی خاستند. می شدند

ران زمان فروش يا مدتی است که تأثير دارد. يکی از حلقه های َدوَ  اساس طول زمان دوران نيز بر روی دوره واگرد

غييرات درون اين زمان می تواند موجب هزينه های اضافی مانند . تسرمايه به سر می برد –سرمايه در شکل کاال 

انبارداری و مانند آن نيز بشود. زمان فروش کاال برای سرمايه داران مختلف می تواند متفاوت باشد. به بيان ديگر اين 

اند دچار تفاوت می تو هممدت نه فقط برای سرمايه های پيش ريز شده در حوزه های مختلف که برای سرمايه های منفرد 

اختالف دوره واگرد، دوری و نزديکی محل توليد با بازار فروش  الجرم تفاوت در زمان فروش و عامل مهم بروزشود. 

سريع تر در دسترس مشتريان قرار گيرد طول دوره گردش و واگرد  ،سرمايه –است. هر چه اين فاصله کمتر و کاال 

ای ران سرمايه هوَ ئل ارتباطات و ترابری اگر چه بر تفاوت نسبی ميان زمان دَ سرمايه هم کوتاه تر خواهد شد. بهبود وسا

مختلف بی تأثير است اما باعث تسريع انتقال کاالها به بازار می شود. در اين راستا افزايش مستمر وسائل حمل و نقل 

تلنبار نشده و با سرعت  هم بر رویدد که کاالها در بنادر و مراکز مشابه رمانند شمار کشتی ها و راه آهن ها باعث می گ

االها بخشی از کمی کند، به گونه ای که تقسيم  دوره های مختلف را هم بهاين امر برگشت پول راه مقصد پيش گيرند. 

سرمايه هستند. اين امر به نوبه خود موجب  –سرمايه می گيرند، در حالی که بخش ديگر به صورت کاال  -شکل پول 

و سرمايه گذاريهای انبوه  کوتاهی دوران واگرد می شود. از اينها که بگذريم افزايش روزافزون نقش وسائل حمل و نقل

در اين قلمرو، سير صعودی اهميت برخی بزرگراههای تجاری يا بنادر و مراکز داد و ستد را به دنبال می آورد، در 

می تواند بر  همنقليه ديگر را به ورطه کسادی يا حتی تعطيل می اندازد. اين جا به جائی ها مراکز و خطوط  حالی که

سرمايه های گوناگون و باالخره دوره واگرد اين  َدَورانروی زمان فروش کاالهای توليد شده در مناطق مختلف، مدت 

  سرمايه ها تأثير بگذارد. 

گسترش وسائل ترابری، زمان دوران عده ای از کاالها کوتاه می شود، اين پيشرفت  داری وبا پيشرفت شيوه توليد سرمايه 

همزمان مايه توسعه فزاينده بازار جهانی و حمل و نقل کاال به اقصی نقاط دنيا می گردد. حجم کاالهای در حال انتقال به 

سرمايه است وسيعا نمو می کند، نمو اين  –ال گونه ای عظيم افزايش می يابد، بخشی از سرمايه اجتماعی که در حالت کا



ل به جای پيش ريز حجم عظيم سرمايه ها به صورت استوار و گردان در شبکه حمل و نقبخش در همان حال باعث 

عرصه های توليد می شود. بين المللی شدن هر چه فراگيرتر داد و ستد کاالها، مدرنيزاسيون مستمر امکانات ترابری، 

نه فقط بخش اول  ،يا دورترين نواحی دنيا، همه با هم يک قاره به تمامی قاره های ديگر ازتوليد شده صدور محصوالت 

يا زمان فروش که بخش دوم آن، پروسه تبديل مجدد پول به عناصر سرمايه بارآور يا زمان خريد را نيز  َدَورانپويه 

پديد می آيد يکی از ارکان مادی مهلت های مختلف در طول دوره واگرد تفاوت هائی که در اين گذر کوتاه می سازد. 

  اعتبارات را به وجود می آورد. 

حجم قراردادهای تحويل کاالها که خود تابعی از ابعاد گسترش توليد سرمايه داری است يکی از عوامل تفاوت در زمان 

 است که به بازار يعنی محيط دوران واگرد سرمايه است. قرارداد تحويل به مثابه داد و ستد بين فروشنده و خريدار عملی

تعلق دارد، بر همين اساس تأثير آن بر طول زمان واگرد نيز از حوزه دوران نشأت می گيرد، اما بالفاصله در حوزه 

اين واکنش خاص مهلت های پرداخت و شرايط اعتباری نيست، بالعکس در توليد منعکس می گردد و واکنش می گيرد. 

  نيز صادق است.  مورد پرداخت های نقدی

دوره ای که در آن سرمايه از شکل پولی به سرمايه مولد مبدل حال به مرحله دوم زمان گردش يا زمان خريد بپردازيم. 

سرمايه پيش ريز شده همواره در حالت سرمايه پولی است. بخشی که می گردد. نياز به گفتن نيست که بخش معينی از 

پيش تر ديديم که طوالنی شدن فاصله ميان مراکز توليد و بازار وليد تعلق دارد. بر همين مبنی به حوزه گردش و نه ت

فروش يا تطويل زمان توقف سرمايه در حالت کاالئی، باعث تأخير در تبديل سرمايه پولی به سرمايه مولد شد. در مورد 

از مراکز عمده مواد خام سبب می شود خريد کاالها نيز (در فصل ششم) شاهد بوديم که زمان خريد و دوری و نزديکی 

که اين مواد برای دوره های طوالنی تر خريداری گردند و به صورت ذخيره بارآور سرمايه مولد در انبارها نگهداری 

شوند. اين امر به نوبه خود موجب خواهد شد که به رغم يکسان ماندن ميزان توليد، پيش ريز حجم بزرگتر سرمايه برای 

  ر به صورت يکجا ضروری گردد. مدت طوالنی ت

  

  ريختهپيشتأثير زمان واگرد بر مقدار سرمايه : 15فصل 

در بررسی موضوع هفته است.  9دوره ای به مدت  –سرمايه ای را در نظر آريم که به طور مثال محصول کار  –کاال 

اوال جزء ارزشی اضافه شده به محصول و ناشی از استهالک سرمايه استوار، ثانيا اضافه ارزش توليد شده در دوره 

مورد بحث را ناديده می گيريم. به اين ترتيب ارزش کل محصول عبارت از ارزش سرمايه گردان پيش ريز شده مرکب 

 100پوند، هزينه هر هفته  900که ارزش اين سرمايه بود. فرض کنيم از دستمزد و بهای مواد خام و کمکی خواهد 

هفته  12کل دوره واگرد  هفته و 3 َدَورانهفته، زمان  9)، زمان توليد منطبق بر زمان کار 9پوند (نهصد بخش بر 

د خير باقی می مانسرمايه تبديل می شود، سه ماه نيز در حالت ا –سرمايه مولد پيش ريخته به کاال هفته  9. پس از باشد

است. توليد ماه  3هفته توقف در هر  3روندی که مبين . می گرددآغاز  است که روند جديد توليد 13 و در شروع هفته

  دارد.  وجود فقط دو راه ،اگر بناست توليد بدون انقطاع باشد و هر هفته به ميزان قبل انجام گيرد

پوند، بر کل زمان  100ماه و هر ماه  9به جای تقسيم بر  را پوند 900راه نخست اينکه مقياس توليد را کوچک تر کنيم، 

در اين صورت پوند تنزل دهيم.  75تقسيم کنيم و ميزان ماهانه آن را به واگرد  هدورتوليد و گردش تشکيل دهنده يک 

 شروع دوره دوم واگرد کار و سه ماه پيش از بالفاصله بعد از دوره نخست در آغاز هفته دهم،را می توان  کاردوم  هدور

ثبت مپاسخ نمی تواند ، ه توليد سرمايه داری سازگار استشيو اساسپرسش مهم آنست که آيا چنين چيزی با  شروع کرد.



مستمر و فزاينده انباشت امر سرشتی سرمايه است، تکامل توليد در شاخه های گوناگون صنعت  باشد. خودگستری، توسعه

ز سرمايه است. اين ميزان می تواند در فاصله ای از حداقل تا حداکثر دچار تغيير شود، نيازمند حجم معينی از پيش ري

اما کاهش آن به زير مرز حداقل، فرو ماندن سرمايه از احراز توان رقابت و ساير شرايط بازتوليد باال رود يا پائين آيد، 

مايه سر، حداقل ببالدچه سرمايه داری عظيم تر نيست، هر نيز رقم ثابتی  طور واقعیحداقل به  اينرا در پی می آورد. 

راه دوم اينکه سرمايه گذاری با کاهش مقياس توليد و تنزل حجم مورد نياز برای پيش ريز هم دچار افزايش می گردد. 

ش تنها با افزاي سرمايه پيش ريز در هر هفته ناممکن باشد، در اين صورت بر عکس مورد نخست، توليد بدون انقطاع 

  مثال متمايز اشاره کنيم.   3برای اين مورد می توانيم به رمايه گردشی قابل تحقق خواهد بود. حجم س

پوند  900نخست هفته  9پوند پيش ريز کند. در طول  1200پوند استرلينگ  900سرمايه دار به جای  مثال نخست:

ا و ب سرمايه می گيرد. دور اول کار به نقطه پايان می رسد –پيش ريز شده از حالت سرمايه مولد خارج و شکل کاال 

سه ماه باقی مانده  پوند اضافی در 300 ،پول نمی توان دور دوم کار را آغاز نمود. برای اينکه توليد قطع نگردد اين

ش ريز شده هفته است. سرمايه ای که پي 9هفته و اولين دوره کار  12. در اينجا نخستين دور واگرد پيش ريز می شود

ماهه  9پوندی به کار می افتد و يک دوره کار  300هفته آخر سرمايه اضافی  3بازگشت می کند، در  13در آغاز هفته 

پوند سرمايه پيش ريز شده باز  900هنگامی است که ، 13در ابتدای هفته جديد را شروع می نمايد. دور دوم واگرد 

پوند آغاز شده است. در شروع  300شروع هفته دهم، دوره کاری دوم با  گشايش می يابد، اما پيش از آن در گشته است

پوند از شکل سرمايه بارآور به  300پوند سرمايه اضافی، ثلث اين کار دوره انجام گرفته و  300، با همين 13هفته 

  . سرمايه مبدل گرديده است –کاال 

 10هفته، مدت واگرد  5هفته، زمان دوران  5دوره  -ار. فرض را بر اين می گذاريم که کبرويم دوممثال  سراغ حال به

هفته در نظر می گيريم. در اين صورت  50پوند است و سال را برای سهولت محاسبه  100هفته، سرمايه گذاری هفتگی 

اختصاص می يابد و روند کار و واگرد سرمايه ها شکل زيرين را  َدَورانپوند به  500دوره و  –پوند به کار  500

  اذ می نمايد. اتخ

  تاريخ بازگشت سرمايه  سرمايه پيش ريخته  هفته ها  دوره –کار 

  10پايان هفته   500  يکم تا پنجم  اول

  15پايان هفته   500  ششم تا دهم  دوم

   20پايان هفته   500  يازدهم تا پانزدهم  سوم

  25پايان هفته   500  شانزدهم تا بيستم  چهارم

  30پايان هفته   500  بيست و يکم تا بيست و پنجم  پنجم 

  

دوره ها با دوره های واگرد سرمايه برابر باشد، آنگاه در مثال باال با  –مساوی صفر و الجرم کار  َدَوراناگر زمان 

 5000بار و حجم سرمايه بازگشته برابر با  10هفتگی معادل  50هفته ای، تعداد واگردها در سال  5فرض دوره کار 

  پوند خواهد بود. 

هفته، سرمايه پيش ريخته هفتگی  3هفته، دوره های دوران  6دوره ها  –که در آن کار  را هم بررسی کنيم مثال سومی

در دوره اول کار را تشکيل می دهد.  6تا  1هفته های باشد. در اينجا،  50پوند و شمار هفته های سال همان  100

ره هستيم که در پايان هفته نهم واگرد می کند. کار دو پوند مواجه 600سرمايه ای به ميزان  –انتهای هفته ششم با کاال 



پوند سرمايه اضافی  300  در هفته های هفتم تا نهمطول می کشد،  آخر هفته دوازدهم تاگشايش می يابد و  7دوم از هفته 

 10ی آن در هفته هاپوند  300 که واگرد می کند پوند سرمايه پيش ريخته 600 پيش ريز می گردد. در آخر هفته نهم

به صورت کاال سرمايه  15پوند در انتهای هفته  600پوند در پايان هفته دوازدهم و  300پيش ريز می شود.  12تا 

 رخ می دهد، در اين فاصله، در هفته های دوره در فاصله ميان هفته های سيزده تا هجده  –سومين کار  باز می گردد.

پوند آن برای هفته های  300پوند استرلينگ بازگشت می کند که  600پوند پيش ريز می شود،  300سيزدهم تا پانزدهم 

پوند به صورت سرمايه کاالئی در انتهای  600پوند آزاد و  300پرداخت می گردد. در پايان هفته هجدهم  18تا  16

  بازگشت می کند.  21هفته 

حالت  3و کل دوره واگرد سرمايه  َدَوران دوره ها، زمان –حکايت از اين دارند که در رابطه ميان کار  مثال های باال،

وم سشود. تر طويل دوره کار از دوره گردش  :دومباشد. دوره کار و دوره گردش با هم برابر  اول:می تواند اتفاق افتد، 

خواهد واگرد سرمايه دچار تغييراتی اوال . در هر کدام اين حاالت گرددباالخره دوره کار کوتاه تر از دوره گردش  و

   .شوداز اين تغييرات متأثر می  محبوس پولی سرمايهثانيا  شد،

  

  

  

  واگرد سرمايه متغير :16فصل 

  

  نرخ ساالنه ارزش اضافی -1

پوند آن  2000پوند استرلينگ است.  2500بحث را با يک مثال آغاز می کنيم. در اين مثال کل سرمايه در گردش  

هفته است  5پوند مابقی به دستمزد اختصاص دارد. دوره واگر نيز  500مواد اوليه و کمکی يا اجزاء سرمايه ثابت و 

يداست که سرمايه ميان دوره های کار و گردش نيز تقسيم پهفته اش دوره کار و يک هفته دوره گردش می باشد.  4که 

پوند متغير پيش ريز می شود. در حوزه دوم هم  400پوند ثابت و  1600می شود و در اين صورت در بخش نخست 

هفته  50پوند و سال را نيز همچنان  500پوند متغير خواهيم داشت. سرمايه پيش ريز هفتگی  100پوند ثابت و  400

  دوره واگرد است. اين داده ها می گويند که: 10پوند برای  25000کل محصول ساالنه بالغ بر می گيريم. در نظر 

اين رقم نتيجه و نيم بار واگرد خواهد داشت.  12پوند استرلينگ که در هر دوره کار پيش ريز می شود  2000مبلغ 

ضرب کنيم به رقم  2000و نيم را در  12ت. اگر هفته يعنی شمار هفته های هر دور کار اس 4هفته سال بر  50تقسيم 

 آن سرمايه ثابت و مابقی سرمايه متغير است.  20000پوند می رسيم که  25000

 نيز پوند محصول ساالنه 25000در کل  موجودپوند استرلينگ است. سرمايه متغير  500 گردانجزء متغير سرمايه 

مبين شمار دورهای واگرد  10تقسيم کنيم، مخرج کسر يا رقم  500 پوند خواهد بود. اگر اين رقم را بر 5000معادل 

در همان حال بيانگر نسبت ميان کل اضافه ارزش های توليد شده در سال و حجم سرمايه  10رقم سرمايه در سال است. 

ستثمار ا گويای نرخ اضافه ارزش و درجه فشار متغير پيش ريز شده يا دستمزد کارگران در همين سال است. نسبتی که

آنچه در اينجا به اين محاسبه معنا و صحت می بخشد نيز دقيقا همين موضوع است، در غير اين صورت  کارگران است.

  و به طور مشخص، استخراج اين ميانگين برای شمار دوره های واگرد فاقد دقت خواهد بود. 



دنبال کرده ايم از سرنوشت يک جزء بسيار در تمامی بررسی های باال که چگونگی واگرد بخش های مختلف سرمايه را 

اين بخش  رديا واگ وقت آنست که چگونگی آفرينش و پويه تغييراتيا اضافه ارزش توليد شده هيچ نگفته ايم.  آناساسی 

پوند اضافه ارزش  100پوند سرمايه متغير پيش ريز در هر هفته،  100از اين فرض شروع نمائيم که را واکاوی کنيم. 

پوند متولد  500هفته اضافه ارزشی به ميزان  5پوندی در پايان  500به وجود آرد، در چنين وضعی سرمايه متغير 

پوند به دست خواهد آمد و مقايسه  5000ضرب کنيم کل اضافه ارزش ساالنه به ميزان  10اگر اين را در خواهد کرد. 

محصول اجتماعی ساالنه دقيقا همان نرخ اضافه ارزش ساالنه ای است که پيش تر صحبت  25000ميان اين رقم و 

يک نکته نيازمند توضيح است و بايد مورد تعمق کافی قرار گيرد. در درصد است.  1000برابر با کرديم. اين نرخ 

پوند استرلينگ و اضافه ارزش توليد شده  500که طی يک دوره واگرد پيش ريز شده است مثال ما سرمايه متغيری 

پوند است. در اين صورت با يک نرخ اضافه ارزش صد درصدی مواجه هستيم که به طور  500توسط آن هم برابر با 

ش را به سال تعميم همين نرخ اضافه ارزکه چرا  آنستواقعی نرخ اضافه ارزش يک دوره واگرد است. پرسش اساسی 

ندهيم و نمايانگر نرخ اضافه ارزش ساالنه ندانيم، به روايت ديگر چرا بايد برای محاسبه نرخ اضافه ارزش ساالنه، نرخ 

سرمايه کامال  10يک دوره واگرد را در شمار دوره های بازگشت سرمايه در سال ضرب کنيم؟  پاسخ اين است که ما 

بار و هر بار همان يک  10يک سرمايه را  فقط بار پيش ريز نکرده ايم، بالعکس 10ال جداگانه اما برابر را طی يک س

دور  هرپايان  انباشت و در مرتبه متوالی 10 ،پوندی 2500سرمايه را به کار گرفته ايم. دقيق تر بگوئيم، يک سرمايه 

هفته ای  5کدام اين دوره های  پوندی اين سرمايه در هر 500رسيده است. بخش متغير هفته ای به نقطه بازگشت  5

پوند ارزش اضافی آفريده است. اين داده ها به صورت واضح  5000پوند اضافه ارزش جديد و در طول يک سال  500

پوند است.  500پوند استرلينگ است. بخش متغير آن نيز فقط  2500کل سرمايه مورد گفتگوی ما اعالم می کنند که 

در هر  پوندی بوده است.  25000در طول سال منشاء يک محصول اجتماعی  ته است.دور واگرد داش 10اين سرمايه 

پوند بالغ گرديده است.  5000و الجرم حجم ارزش اضافی ساالنه اش به رقم پوند اضافه ارزش آفريده  500 واگرد دور

يعنی  500بر  5000که کامال بالعکس  500بر  500در اينجا ديگر نرخ اضافه ارزش پيش روی ما نه خارج قسمت 

  درصد است.  1000

پوند استرلينگ در طول سال فقط يک بار واگرد دارد.  5000مثال ديگری را بررسی کنيم. سرمايه متغيری به ميزان 

برابر صفر است. طول دوره واگرد با زمان دوره کار برابر است. در هر هفته سرمايه متغيری به ميزان  َدَورانزمان 

پوند  100سرمايه متغير هفتگی  .در نظر می گيريم %100می شود، نرخ اضافه ارزش را نيز پوند پيش ريز  100

پوند توليد می کند. اين اضافه ارزش با سرمايه متغير پيش ريز شده در  5000هفته  50اضافه ارزش می آفريند و در 

در مورد اين دو مثال خوب دقت  .تجاوز نمی نمايد %100سال برابر است و الجرم نرخ اضافه ارزش ساالنه از همان 

نرخ استثمار، شمار کنيم، همه داده ها مانند هم هستند. حجم سرمايه متغير هفتگی، حجم نيروی کار، شدت بهره کشی و 

روزانه های کار، مبلغ سرمايه متغيری که طی سال به کار افتاده است همه و همه بر هم منطبق هستند، با اين وصف 

ماجرا چيست؟ آيا عامل ديگری  .است %100و در مورد دوم فقط  %1000النه در مثال نخست نرخ اضافه ارزش سا

سوای نرخ استثمار يا درجه بهره کشی می تواند در اين تفاوتها مؤثر باشد؟!! پاسخ قطعا منفی است و برای روشن شدن 

 5پوند استرلينگ سرمايه متغير در مثال دوم را در يک دوره واگرد  5000کار را انجام دهيم.  اينمسأله کافی است 

پوند ادامه  5000هفته سال با همين  50پيش ريز کنيم. عين همين عمل را در طول پوند  1000هفته ای، هر هفته 

پوند اضافه ارزش  50000فتاده، اما پوند سرمايه متغير به کار ا 5000دور واگرد  10دهيم. در پايان سال، پس از 

   .خواهد بود %1000توليد شده خواهيم داشت. به اين ترتيب نرخ اضافه ارزش در اينجا نيز 



اگر طول روزانه کار معلوم باشد، می توان کل مدت کار را بر حسب ساعت روند کار با زمان اندازه گيری می شود. 

و عده کارگران  6ساعت، شمار روزهای کار هفته  10و البته با توجه به تعداد کارگران محاسبه نمود، اگر روزانه کار 

مانی با روزانه های سرمايه های متغير هم مقدار زساعته خواهيم داشت.  3000نفر است، آنگاه ما يک زمان کار  10

جم های هم مقداری از نيروی کار در فاصله زمانی کار برابر و نرخ اضافه ارزش های واحد در جريان هستند که ح

واحد به حرکت در آمده باشند. به همان مثال های باال نگاه کنيم. سرمايه های متغيری که واقعا در روند کار حضور 

ر دهم برابر هستند، اما سرمايه های پيش ريز شده چنين نيستند، بالعکس نابرابرند. دارند و به کار گرفته می شوند با 

وارد جريان توليد محصول می گردد،  به طور هفتگیپوند  100 هفته، 5در پوند سرمايه پيش ريز  500مثال اول از 

در  مصرف هفتگی پوند 100پوند سرمايه پيش ريخته و فقط  5000هفته نخست شاهد  5در مثال دوم چنين نيست، در 

هفته  5پوند استرلينگ،  4000از  100هفته سوم  5پوند،  4500پوند از  100هفته دوم  5در توليد کاالها هستيم، 

پوند وارد پويه توليد کاال می شوند، اين روند در تمامی دورهای  3000از  100پوند، هفته پنجم  3500از   100چهارم 

پوند تداوم می يابد، در کليه اين واگردها شاهد  100وند اما با مصرف هفتگی همان پ 500واگرد با کاهش هر دور 

بدون ورود به روند توليد محصول و فقط آماده مصرف برای دوره های بعد حضور حجم انبوهی سرمايه پيش ريخته اما 

کار رفته در روند توليد کاال هر چه نسبت ميان اين دو جزء سرمايه متغير يعنی حجم پيش ريز و مقدار به می باشيم. 

پوند برای  500االنه باالتری مواجه خواهيم بود. سرمايه اول با رقم باالتر باشد، به همان ميزان با نرخ اضافه ارزش س

 10و اين کار را در طول سال  هفته پرداخت می شود و در پايان اين مدت دور جديدی از واگرد را شروع می کتد 5

  د. اين امر ما را در مقابل دو مؤلفه واقعی قرار می دهد. بار تکرار می نماي

بار بزرگتر از سرمايه ای است که در يک هفته به کار گرفته و در توليد  5اينکه سرمايه پرداخت شده در اينجا فقط  يکم

ميزانی برابر  50کاال مصرف می شود، در حالی که سرمايه دوم يک بار در سال بازگشت می کند و الجرم حجم آن 

ده سرمايه پيش ريز شميان نسبت  ،طی هفته وارد جريان توليد محصول می گردد. به اين ترتيب تعداد واگردهااست که 

  و سرمايه به کار گرفته در پروسه توليد را تغيير می دهد. 

مرتبه در سال واگرد می کند، از يک سوی کارکرد  10هفته است، همين سرمايه  5نکه دوره برگشت سرمايه اول آ دوم

برابر  5پوند است،  500پوندی را پيدا می کند و از سوی ديگر هميشه و در تمامی دورها همان  5000يک سرمايه 

  خود اضافه ارزش خلق می کند.  کاال است و در هر دور به اندازهسرمايه هفتگی در حال تبديل به 

فقط  پرداخت شده، بلکه متغير نه کل سرمايهبايد  نرخ ارزش اضافی ساالنهبرای محاسبه که  باال روشن می سازند نکات

سرمايه مصرف شده در پويه توليد کاال  را مطمح نظر داشت.سال سرمايه متغير وارد در روند توليد محصول در طول 

رخ به بيان دقيق تر ن يست بلکه آن حجم از سرمايه متغير است که طی سال واگرد می کند.کل سرمايه پيش ريز شده ن

ر دارزش اضافی ساالنه را بايد در حاصل تقسيم حجم اضافه ارزش های توليد شده ساالنه بر سرمايه متغير واگرد يافته 

با نرخ اضافه ارزش اين يا  اضافی نرخ ساالنه ارزشاين نکات در همان حال تصريح می کنند که جستجو نمود. سال 

 که سرمايه متغير بر هم منطبق هستند و آن شرايطی است اين دو، در يک حالتفقط  آن دوره واگرد تفاوت فاحش دارد.

  پرداخت شده در طول سال فقط يک دور واگرد داشته باشد.

  واگرد سرمايه متغير منفرد  –2

پوند  500پوند استرلينگ هزينه خريد نيروی کار بود. اين  500پوند و جمعا  100هر هفته  »الف«در مثال اول يا 

پس از مصرف به صورت مايحتاج معيشتی کارگران يا نيروی کار مورد احتياج سرمايه در می آيد. در فرايند توليد 



ضافه ارزش هم خلق می نمايد و به وند اپ 500به کار گرفته می شود و در پايان دوره واگرد، نه فقط خود که محصول 

 در ب و الفهم شاهد همين وضعيت هستيم. هر دو سرمايه » ب«پوند تبديل می شود. در مورد سرمايه دوم يا  1000

پوند  500پوند را با  500پوند استرلينگ را به خريد نيروی کار اختصاص می دهند، اين  500هفته نخست هر کدام  5

ضافی جايگزين می سازند. تا اينجا شاهد تفاوت مهمی نيستيم. تفاوت ها از اين به بعد است که پوند ا 500جديد بعالوه 

  رخ می نمايند. به بررسی آنها پردازيم. 

پوند صرف خريد نيروی کار می کنند، اما آنچه  500هفته، هر دو سرمايه الف و ب همانند دور نخست  5در پايان 

پوندی را صرف  500سرمايه الف مبين بيشترين تمايز است. نه فقط مثل هم نيست که اتفاق می افتد برای هر دو سرمايه 

پوند ديگر آفريده است و پس از آفرينش در پايان دوره واگرد به  500خريد نيروی کار می کند که قبال خود همراه با 

پوند قبلی  500ه خود را جايگزين پوند آفريد 500کاال سرمايه و سپس پول سرمايه بدل گرديده است. اين سرمايه اکنون 

هفته سال  50گانه واگرد نيز عين همين ماجرا اتفاق می افتد. بر اين اساس ما در کل  10می سازد. در ساير دوره های 

پوند ارزش آفريده و  1000دور هر دور  10پوندی که در  500پوندی سر و کار داريم.  500با همين سرمايه متغير 

  پوند بالغ گرديده است.  5000ی آفريده اش به جمع اضافه ارزش ها

پوندی سر و کار داريم که اگر چه در هر  5000در اينجا با يک سرمايه متغير  در مورد سرمايه ب وضع چنين نيست.

هفته به سرمايه  5پوند در پايان  500پوند آن پيش ريز و وارد پروسه توليد محصول می شود، اما اين  500هفته  5

به  ،نمی باشد پيشينپوند  500هفته بعد حاصل ارزش افزائی  5پوند شروع  500سپس پولی تبديل نمی گردد.  کاالئی و

پوندی  5000سرمايه  جزئی از. بالعکس گرددپوند ارزش آفريده جايگزين سرمايه قبلی نمی  1000عنوان جزئی از 

در اين سرمايه متغير پوند آن پيش ريز و وارد پروسه توليد کاال می شود،  500هفته،  5که به تدريج و در هر  است

شمار واگردهای  .نيست %100النه اش بيش از پوند ارزش جديد می آفريند و نرخ اضافه ارزش سا 5000طول سال 

  بار نمی باشد.  10ساالنه آن فقط يک بار است و 

  

  ايه متغير از منظر اجتماعی واگرد سرم –3

کارگر را در طول سال مورد استثمار قرار می دهند.  100مثال های باال را رها نکنيم. سرمايه های الف و ب هر کدام  

روز کار می کنند. مزد هفتگی هر کارگر يک پوند  6ساعت و در طول هفته  10هر يک از اين کارگران هر روز 

ساعت  300000برابر با  10ضرب در  6ب در ضر 50ضرب در  100هفته،  50کارگر در  100است. براين مبنی 

کارگر ديگر نيز همين تعداد ساعت برای سرمايه ب کار می کنند. در هر دو مورد مزد هفتگی  100سرمايه الف و برای 

کارگر  100پوند و  5000هفته سال  50کارگر مورد استثمار سرمايه الف در  100هر کارگر يک پوند است و الجرم 

پوند  10000کارگر در سراسر سال معادل  200رمايه ب نيز همين رقم را دريافت می دارند. مزد کل مورد استثمار س

  استرلينگ است. تا اينجا همه چيز عين هم است و حال به سراغ تفاوت ها برويم.  

ز همان ا پولی که کارگران مورد استثمار سرمايه الف می گيرند فقط شکل پولی ارزش نيروی کارشان نيست، بلکه – 1

دور دوم واگرد شکل پولی ارزش محصول کار يعنی مزد بعالوه اضافه ارزش توليد شده توسط آنان هم هست. در مورد 

در اينجا هم بدون شک پول وسيله پرداخت مزدها است اما دستمزد کارگران همان ارزشی نيست سرمايه ب چنين نيست. 

  حل فقط از شروع سال دوم می تواند انجام گيرد. که خود توليد کرده اند. پرداخت مزدها از اين م



گر د که توسط کاريآدر می  یارزش –محصول هر چه دوره واگرد کوتاهتر باشد جزء متغير سرمايه زودتر به شکل پولی 

. اين محصول مشتمل بر ارزش نيروی کار و اضافه ارزش توليد گرديده استسرمايه متغير توليد  به عنوان جايگزين

با توجه به مؤلفه های باال زمانی که سرمايه دار بايد پول را از دستمايه بپردازد، شده است. در کارکرد سرمايه الف، 

مين ، در هاستکمتر نيز ، کل سرمايه ای که در رابطه با مقياس معينی از توليد پرداخت می شود استتر  کوتاهکامال 

راستا مقدار ارزش اضافی که سرمايه دار در طول سال با نرخ معين اضافه ارزش به چنگ می آرد بيشتر خواهد شد. 

يده های آفر ی کارگران را با همان اضافه ارزشمی تواند در دفعات کامال بيشترسرمايه دار چرا؟ به اين دليل روشن که 

ا بدر دايره معينی از توليد،  رار دهد و حاصل استثمارشان را سرمايه مجدد سازد.مورد استثمار قبه کار گيرد، خودشان 

عام کاهش می يابد به طور  ،گردشحال  سرمايه در شده، همچنين کوتاه شدن دوره واگرد، سرمايه متغير پولی پرداخت

  و متقابال نرخ اضافه ارزش باالتر می رود.

ی وسائل معاش خريداری شده خود را با سرمايه متغيری پرداخت می کنند در هر دو حوزه الف و ب، کارگران بها – 2

تبديل شده است. آنها به طورمثال فقط گندم را از بازار بيرون نمی کشند، بلکه با  َدَورانکه در دست آنان به وسائل 

 به وسائل معيشت تبديل می بمی کنند، اما پولی که کارگران مورد استثمار سرمايه در شکل پول هم جايگزين  شیارز

محصول توليد شده توسط خودشان نيست که طی سال وارد بازار می گردد. در حالی که  –نمايند، شکل پولی ارزش 

  محصول توليدی خود آنان است.  –دقيقا چنين است، يعنی ارزش  الف سرمايه برای کارگران مورد استثمار

 وقتی کهثابت، خواه متغير، خواه ، است به کار گرفته شدهبه طور واقعی  که َدَوراندر رابطه با سرمايه در حال  – 3

ی ساالنه، شمار بزرگتری از واگردهابا که در آن با شرايطی رو به رو می گرديم  دوره واگرد ناشی از دوره کار است،

ذغال و غيره  آماده،های  لباس فراورده های خودش مثال توسطدر گردش می تواند  ثابت و متغير عناصری از سرمايه

  در شرايط ديگر دست کم، طی سال چنين وضعی به وجود نمی آيد.. در حالی که شودفراهم 

  

  

  : گردش ارزش اضافی17فصل 

تفاوت در شمار واگردهای سرمايه حتی با وجود ثابت ماندن مقدار ارزش در همين فصل پيش شاهد بوديم که چگونه 

سوای آن، حتی در صورت ثابت  می آرد.هائی در نرخ ساالنه اضافه ارزش پديد ضافی توليد شده در طی سال تفاوتا

ماندن نرخ اضافه ارزش، در ميزان اضافه ارزشی که به سرمايه الحاقی تبديل می شود، در همين راستا در مقدار ارزش 

يش را همراه داشته باشيم. در واکاوی حاضر نيز بايد مثال های فصل پ نيز تغييراتی الزامی رخ می دهد. اضافی ساالنه

سرمايه دار الف درآمد دوره ای مستمری دارد. او سوای دور اول واگرد که برای پيش ريز سرمايه اش از دستمايه کمک 

 می گيرد درساير دوره ها اين هزينه را از اضافه ارزش توليد شده در واگردهای پيش پرداخت می کند. بنا بر اين محتاج

ی ديگر نيست. عکس ماجرا در مورد سرمايه دار ب صادق است. او هم در فاصله زمانی مشابه تأمين سرمايه از جا

شاهد توليد همين ميزان اضافه ارزش توسط کارگران مورد استثمار خويش است اما اين اضافه ارزش محقق نمی گردد 

  هزينه شود. مولد  ياشخصی و نمی تواند به شکل 

سرمايه الحاقی مولد مورد نياز مرمت يا تکميل سرمايه استوار اکنون محتاج واکاوی جزئی از سرمايه مولد و از جمله 

در اينجا اين جزء سرمايه کال يا بخشی از آن در شروع دوره های جديد تازه ای می باشد. از سرمايه الف شروع کنيم. 



افزائی دور قبل سرمايه توليد و واگرد هيچ نيازی به پرداخت ندارد. همان گونه پيش تر تصريح شد، در پروسه ارزش 

  تأمين شده است. 

در مورد سرمايه ب موضوع باال غيرممکن است. اين جزء سرمايه بايد از آغاز و در همان بدو سرمايه گذاری پرداخت 

شده باشد. هر دو سرمايه اين هزينه ها را پرداخت می کنند، اما چگونه و از کدام طريق مؤلفه ای است که وضع آن ها 

در واقع اضافه ارزش را به سرمايه  را از هم متمايز می سازد. الف آن را از اضافه ارزش توليد شده اش می پردازد،

   ب مجبور است که از اول آن را تأمين و پرداخت کرده باشد.   الحاقی مبدل می کند.

فرض کنيم که سرمايه دار الف در اگر نقش اعتبار را در نظر گيريم، همين موضوع اهميت بسيار زيادی پيدا می کند. 

وام گرفته است. سرمايه ص شروع کار سرمايه الزم را نداشته است و همه يا يک جزء سرمايه مولد خود را از بانکدار 

متشکل از اضافه ارزشهائی است که سرمايه داران ديگر مثال علی، محمود و نقی از طريق استثمار کارگران  صبانکدار 

حوزه سرمايه گذاری خود کسب کرده اند. سرمايه دار الف اين اضافه ارزش ها را از بانک وام گرفته و پيش ريز کرده 

نمی داند اما همين کار برای صاحبان اضافه ارزش های است او به همين دليل هنوز اين عمل را انباشت سرمايه خودش 

سرمايه دار الف در اين ميان يک کارگزار يا شريک است. او حجمی سپرده شده به بانک دقيقا پيش ريز سرمايه است. 

 اضافه ارزش متعلق به ديگران را در شکل سرمايه به کار گرفته و با آن عده ای کارگر را استثمار می کند، سهمی از

اضافه ارزش های جديد حاصل استثمار کارگرانش را به عنوان بهره به بانک و سرمايه داران مذکور می پردازد. در 

  اينجا به طور واقعی با توليد گسترش يافته سرمايه داری سر و کار داريم. 

رآوری کار و ممکن است به طور اندک صورت گيرد. مثال جزئی از اضافه ارزش صرف باال بردن باگسترش توليد 

تشديد فزاينده استثمار کارگران يا توليد کنندگان همان اضافه ارزش گردد. شايد فقط به خريد مواد اوليه و پرداخت مزد 

اختصاص يابد. در اين حالت سرمايه استوار تغيير نمی کند اما تبديل اضافه ارزش به سرمايه الحاقی باعث تطويل روزانه 

  ر کارگران می شود. کار و استثمار مشدد و بيشت

های توليد شده و تبديل آنها به سرمايه سامان پذيری افزونتر اضافه ارزشتر دوره های واگرد سرمايه، افزون شمار 

رد. در اين راستا شرايط و دوره هائی ظاهر می شود که در اين نيازی به تعمير و بهسازی ابزار به دنبال می آ الحاقی را

 و کار هم در دستور نمی باشد، گسترش کل کسب و کار در مقياس متناسب از جمله ساختمانکار نيست. تطويل روزانه 

در محدوده معين مستلزم حجم قابل توجهی از سرمايه اضافی است. سرمايه ای  وتأسيسات يا دائره کشت و زرع هم ول

سرمايه قابل تأمين است. همين امر که با انباشتن اضافه ارزش های حاصل استثمار کارگران در چند دوره متوالی واگرد 

ضرورت انباشت پول را مزيد بر انباشت واقعی يا تبديل ارزش اضافی به سرمايه مولد پيش می کشد. بايد اضافه ارزشها 

به صورت سرمايه پولی انباشت شوند تا برای سرمايه الحاقی مولد مورد نياز کفاف دهند. موضوع از منظر سرمايه دار 

ت اما با تکامل شيوه توليد سرمايه داری شاهد تکامل نظام اعتباری بوده ايم. اضافه ارزشهائی که اين يا منفرد چنين اس

ها در اختيار بانک يا يک مؤسسه اعتباری قرار  توسط آن ،آن سرمايه دار تنها نمی تواند به سرمايه مولد نوين تبديل کند

د. سرمايه داران اخير با سرمايه ناشی از اضافه ارزشهای مذکور سرمايه داران ديگر آن را پيش ريز می کننمی گيرد و 

و استثمار توده کارگر، انبوه اضافه ارزش های جديد توليد می نمايند و سهمی از آن را در شکل بهره به بانک و از اين 

  طريق به صاحبان اضافه ارزش های طلبکار بانک می پردازند. 

  

  

  



  بازتوليد ساده  -1

ده، کل اضافه ارزش توليدی توسط سرمايه دار به مصرف می رسد. حتی دراين شکل هم يک جزء ارزش در بازتوليد سا

اضافی بايد به شکل پول و نه محصول باشد. چه در غير اين صورت نمی تواند برای مصرف شدن از پول به محصول 

شکل  رسی شود.برای اين کار ساده ترينتبديل گردد. استحاله اضافه ارزش از شکل کاالئی بدوی به پول بايد دقيق تر بر

  مسأله را که گردش پول فلزی است در نظر می گيريم. 

ات نوسانوران کاالها، بلکه برای مقابله با نوسانات گردش پول، وجود در يک کشور، نه تنها برای دحجم پول فلزی م

ها بايد کافی باشد. حجم پول همواره با حاصل جمع پول در گردش و آنچه يا هر تغيير بهای کاال َدَوراناز سرعت  ناشی

که شکل گنج يا اندوخته به خود گرفته، برابر است. اين توده پول يا فلز گرانبها گنجينه ای است که اندک، اندک بر هم 

ول مبادله يک بخش محصانباشته شده است. هر جزء آن که مصرف می شود بايد جايگزين گردد. اين جايگزينی از طريق 

 افتقيمتی دري اتفلز ،کشور مقابلاز کار و توليد يک جامعه با جامعه ديگر انجام می گيرد. يک کشور کاال می دهد و 

می کند. حجم توليد يا تهيه فلزات گرانبهای هر جامعه بايد صرفنظر از طال و نقره زينتی با حداقل فرسايش اين فلزات 

مان و متناسب با افزايش ساالنه حجم محصول اجتماعی کار و توليد بايد حجم فلزات قيمتی مذکور برابر باشد. بعالوه همز

  افزايش پيدا کند. نتيجتا اينکه بايد هر سال بخشی از حاصل کار و توليد جامعه تبديل به مسکوک شود. 

ها و نَدَورانوسانات انقباض يا انبساط  ده،، پول گنج شَدَورانمورد نياز کاالها ، حجم پول بايد با پول  َدَورانطبق قانون 

مايه ضروری وسائل پرداخت ها برابری کند. آنچه با پول پرداخت می گردد ارزش کاالها است. جزئی از اين  –ذخيره 

ارزش، اضافه ارزش است. اينکه اضافه ارزش برای فروشنده کاالها هيچ هزينه ای نداشته است اصل مسأله را دچار 

ر ميان آنها اين کاالها د َدَوراننمی کند. فرض کنيم توليدکنندگان همه صاحبان مستقل وسائل توليد باشند و هيچ تغييری 

به طور مستقيم انجام گيرد. در اين صورت با چشم پوشی از جزء ثابت سرمايه ها، می توان محصوالت ساالنه را بر 

بخش الف مرکب از وسائل معيشتی مورد نياز توليدکنندگان حسب تشابه با توليد سرمايه داری به دو دسته تقسيم نمود. 

پروسه گسترش توليد هستند و در غير اين صورت تجملی می باشند. گروه الف  نيازمحصوالتی است که است. بخش ب 

 ولهيچ تأثيری در مقدار حجم پ با اين ترکيبو تقسيم بندی آنها  استنماينده سرمايه متغير و ب بيانگر اضافه ارزش 

. ارزش کاالهائی که وارد دوران شده همان می ماند و حجم پولی که نخواهد داشتمورد نياز پروسه گردش محصوالت 

اضافه ارزش بودن يک جزء از اين قسمت را خالصه کنيم، برای گردش اين ارزش الزم است نيز همان خواهد بود. 

پديد نمی آرد.  ی مختلفج راه اندازی بنگاه يا بنگاههاتغييری در حجم پول مورد احتيا به هيچ وجه، هيچ ارزش کاالها

بنابراين نه تنها وجود اضافه ارزش پذيرفته شده در اقتصاد بورژوائی وجود اضافه ارزش به خودی خود مفهوم است. 

، مرکب از اضافه محصول و نماينده ارزشی سوای ارزش َدَوراناست، بلکه وجود جزئی از توده کاال در درون پويه 

  يش ريز شده به صورت سرمايه نيز مفروض است.پ

ه صورت نيروی کار می ريزد بزرگتر از سرمايه مولدی است که ب َدَورانسرمايه ای که سرمايه دار به  –ارزش کاال 

و وسائل توليد پرداخت کرده است. اين را همه سرمايه داران می دانند، چيزی است که راز سرمايه دار بودن آنها، سَر 

ن که همي اجتماعی و طبقاتی آنان و رمز  وجود سرمايه داری است. کليه صاحبان سرمايه فکر و ذکرشان آنستهستی 

را ميان خود تقسيم کنند، برای افزايش حجم آن، کارگران را از اضافه ارزش توليد شده توسط کارگران چيز اضافی يا 

هستی ساقط کنند و برای باال بردن سهم خود از آن، مثل درندگان صحرا به جان رقبا و شرکا افتند. مشکل اقتصاد سياسی 

ود و سؤال شنفس وجود اضافه ارزش نيست، مشکلش آنست که اين ارزش اضافی پيش از هزينه شدن بايد به پول تبديل 



به اين سؤال معموال پاسخهای نادرست و گمراه کننده بسياری داده يد؟ آپول مورد نياز اين کار از کجا می اين است که 

بحث واقعی آنست که چنين مشکلی با اين فرمولبندی اساسا وجود می شود که پرداختن به آنها نوعی اتالف وقت است. 

با اين فحوا نيز بی معنا است. اگر قرار است حجم معينی از کاال به مقدار  ندارد و الجرم طرح آن به صورت پرسشی

پوند استرلينگ به گردش افتد، اينکه بخشی از ارزش اين محصول اضافه ارزش است يا نيست؟  1000ايکس ضرب در 

ش ل الزم برای گردحتی اينکه کاالها تحت شرايط سرمايه داری توليد شده يا نشده اند؟ هيچ تأثيری بر روی مقدار پو

پول الزم در يک کشور برای گردش  اگر بناست سؤالی مطرح شود، درستش آنست که مبلغ آنها نمی تواند داشته باشد.

  واقعی اين است که بايد به آن پاسخ داد. پرسش  ؟و چگونه فراهم می شودکل کاالها از کجا 

در اينجا نکته ای را بايد در نظر داشت. از منظر توليد سرمايه داری، فرد سرمايه دار به اين خاطر که سرمايه ای را 

به گردش می اندازد، نقطه شروع شروع محسوب می شود، پولی که کارگر برای تهيه وسائل معاش پرداخت می کند، 

هر ابتدا توسط او برای خريد نيروی کار به گردش افتاده است. پيش تر سرمايه متغير سرمايه دار بوده است و علی الظا

مواجه هستيم، سرمايه دار و کارگر هر دو نقطه شروع هستند  گاهکه با دو آغازيک نقطه آغاز بلنه با درست است که ما 

می گيرند، پولی آنچه انجام می دهند و در مقابل امکانی که  و تمامی طرف های ديگر يا بايد از اين دو طبقه در قبال

ينها ابهره و مانند  مثال گيرنده اجاره بها،شرکای مالک ارزش اضافی، شرکای سرمايه دار صنعتی،  يا نماينددريافت 

نهايتا سرمايه دار  آنها همان گونه که باالتر آمدهمه تمامی اينها واقعيت دارند اما حتی با ملحوظ داشتن همه آنها . هستند

کان اين است که طبقه اباقی می ماند، بر همين اساس پرسش مورد کنکاش کمآغاز گردش پول  که به عنوان نقطه است

پوند را از  600پوندی را به گردش انداخته است و چگونه می تواند پولی معادل  500سرمايه دار مثال يک سرمايه 

اکاوی واين که کل فراموش نکنيم  نهمزماروند گردش استخراج کند؟ برای يافتن پاسخ باز هم به سراغ يک مثال رويم. 

م. به شرح مثال پردازيمی گيرد.  مانجا و فقط در اين محدوده بازتوليد ساده کاالهارابطه با ما در  محاسبه و گفتگوی و 

پوند برای خريد نيروی کار  1000پوند وسائل توليد خريداری کرده است.  4000 مالک يک مزرعهه دار سرماي

 6000محصولی معادل صاحب اساس اين  بر .را محقق نموده است %100پرداخته است. نرخ اضافه ارزشی به ميزان 

وسائل کار و  پوند به صورت 5000داد و ستد شود. او  شده است. محصولی که بايد به گردش افتد وپوند استرلينگ 

در همان حال که کل هوش، حواس يا پيش ريز کرده است. اما اين سرمايه دار  نيروی کار يا بخش های ثابت و متغير

هستی خود را بر استثمار هر چه وحشيانه تر کارگران متمرکز ساخته است و به سود هر چه سرشارتر می انديشد بايد 

خود را هم فراهم سازد. همه اينها نيازمند تقبل هزينه است. فرض را بر وسائل معيشت، رفاه و عيش و نوش و تفريح 

پوند نياز  1000اين گذاريم که او در طول دوره واگرد سرمايه و تا پايان سال برای همين امرار معاش متعارف خود به 

ه کل کل بازتوليد آنست کباز هم به ياد آريم که از بازتوليد ساده صحبت می کنيم و مشخصه اساسی اين شداشته باشد. 

ه کناشی از استثمار کارگران توسط سرمايه دار صرف می شود و هزينه می گردد. اين بدان معنی است  اضافه ارزش

پوند را عمال از گردش بيرون کشيده و خرج نموده است. او انواع  1000 دسرمايه دار در طول سال يا طول دوره واگر

پولی که برای تهيه آنها پرداخته است در همان حال که به عنوان جزء سازنده ای ت و کاالهای مورد نياز را خريده اس

. سخن از از ذخيره پول در گردش وجود دارد اما او اين پول را در شکل محصوالت از گردش بيرون کشيده است

بود که سرمايه دار  آنبود. سؤال هم  پوند ارزش اضافه 1000نيروی کار،  پوند بهای 1000پوند وسائل توليد،  4000

پوند از گردش  6000ست انداخته است، چگونه قادر اپوند استرلينگ به گردش  5000فی الواقع طبقه سرمايه دار  يا

پوند از چرخه گردش بيرون کشيده و هزينه کرده است.  1000 طی سال که او مشاهده می کنيمتا اينجا حال  بيرون آرد؟



، پول در روند پوند برای خريد نيروی کار 1000پوند برای تهيه وسائل توليد و  4000 اين بدان معناست که معادل

  موجود است.  گردش

جستجوی پاسخ را ادامه دهيم. قلمرو سرمايه گذاری يک بخش از طبقه سرمايه دار حفاری و استخراج و توليد طال است. 

ايه متغير يا اضافه ارزش شود به صورت طال در آنان همه اجزاء محصول خود را بايد که جايگزين سرمايه ثابت، سرم

کاالئی، بزرگتر از سرمايه پولی پرداخت شده، وارد  –بخشی از سرمايه داران ارزش تصاحب دارند. به اين ترتيب اگر 

پولی بزرگتر از سرمايه کاالئی به گردش می اندازند. اگر گروههائی از  –چرخه گردش می کنند، بخشی ديگر ارزش 

تزريق می کنند، از آن بر می دارند، گروه يا گروههائی هم بيشتر از  َدَورانطبقه سرمايه دار بيش از آنچه پول به پويه 

  چيزی که خارج می کنند تزريق می نمايند. 

پوند طال برای جبران فرسودگی ساالنه پول در گردش کافی است.  500 بر اساس فرض ما در مثال مورد کنکاش، توليد

بر همين نکته چشم دوزيم و سرنوشت مابقی محصوالت توليد شده را که برای گردش خود به پول محتاجند، عجالتا از 

ا همين گری بنظر دور داريم. اضافه ارزشی که به شکل کاال توليد گشته حتی به اين دليل که اضافه ارزش ساالنه دي

رد. اين حکم به دست می ا َدَورانميزان به شکل طال توليد شده است، پولی را که برای نقد شدن نياز دارد، در درون 

   يز شده می شود نيز صدق می کند.سرمايه پيش ر –پوند طال که جايگزين پول  500در باره اجزاء ديگر 

  هم الزم است. از جمله: سرمايه تعمق در نکاتی ديگر در بررسی مسأله واگرد

ا الزم ی رسرمايه جديد –پول اگر با ثابت ماندن ساير شرايط همراه باشد،  ديديم که تغيير در طول دوره واگرد قبال اول:

  گردش پول بايد به اندازه کافی منعطف باشد. همين مبنیبرهمان مقياس پيشين ادامه داد. تا بتوان توليد را در می سازد

 اما توازن ميان اضافه ارزش زمان،  شدت و بارآوری کار هم تغيير نکند،. باقی مانندشرايط ديگر يکسان همه  اگر دوم:

. در اين صورت حجم پول در گردش متأثر دچار افزايش شودو دومی  کاهش يابد، اولی گردددستخوش تغيير  و مزد

و برای تنزل می کند  هااما اضافه ارزش گردد میل بيشتری الزم ود و پدر يک سو مزدها باال می روزيرا  .نخواهد شد

رای کل ب ولیبرای سرمايه دار منفرد تغيير کند ممکن است پول کمتری نياز است. حتی قيمت ها اگر چه  هاسامانيابی آن

حجم بيشتری پول در اختيار عده ای می گويند که با باال رفتن دستمزدها، سرمايه اجتماعی بی تغيير باقی می ماند. 

و الجرم قيمت کاالها افزايش می يابد!! عده ای ديگر  بيشتر می شود آنانرگران قرار می گيرد، تقاضای کاال از جانب کا

هر دو جمعيت مدعی می کنند. قيمت کاالها شروع به باال بردن سرمايه داران  ،مزدهاافزايش دستبا جنجال می کنند که 

   نيازمند حجم پول افزون تری می گردد. هستند که با وقوع حالت های باال گردش کاالها 

اد، آز فورا بخشهائی از سرمايه ،که با افزايش مزدها، افزايش تقاضا و افزايش قيمت هاپاسخ ما به اولی ها اين است 

مايحتاج معيشتی و محصوالت مورد قلمرو توليد  راه پيش ريز در ،يا راضی به سودهای کم بازی سفتهمشغول  راکد،

  و قيمت ها به حال اول برمی گردد. می گيرند، عرضه باال می رود  نياز را پيش

می توانستند فقط به دلخواه خويش، در ماوراء اگر سرمايه داران در مورد دومی ها جواب از اين هم روشن تر است. 

دون ب طعا و يقيناببرند، ققيمت ها را باال  ،به محض افزايش مزدها کارکرد قوانين سرمايه و شيوه توليد سرمايه داری،

واقعيت آنست که کل اينها بهانه تراشی و معماری توجيهات سبعانه برای انجام می دادند. افزايش مزد هم اين کار را 

تشديد فشار استثمار توده کارگر، کاهش هر چه سهمگين تر بهای نيروی کار و صعودی کردن هر چه سرکش تر نرخ 

  ته را تصريح کنيم. اضافه ارزش ها است. در اين گذر سه نک



اين يک قانون عام است که افزايش قيمت ها در صورت ثابت ماندن شرايط ديگر حجم پول مورد نياز برای گردش  - 1

جای علت و معلول را عوض می کنند.  يک بازگونه پردازی اتفاق می افتد و محصوالت را باال می برد. اما در همين جا

  .گردد. افزايش مزدها باعث باال رفتن قيمت ها نمی سازد دها را الزامی میدستمزباالرفتن قيمت ها است که افزايش 

مايه افزايش قيمت محصوالت رود، ممکن است و می تواند . در مواردی که مزدها فقط در يک حوزه محدود محلی باال 2

   غيرالزم باشد.جرا می تواند چند علت داشته باشد که شرح آنها شايد شود. خود اين مامعين حوزه  همان

های با ترکيب ارگانيک نازل سرمايه، بارآوری عمومی دستمزدها می تواند قيمت کاالهای توليد شده در رشته  افزايش. 3

پائين کار و نقش برتر سرمايه متغير در مقابل سرمايه ثابت را باال برد، اما در حوزه های دارای ترکيب آلی باال و نقش 

  مقابل بخش متغير آن، تنزل قيمت ها را در پی می آرد.    برتر بخش ثابت سرمايه در

  توضيح: 

در ايران اين پرسش را پيش خواهد کارگران نکته باال به احتمال زياد برای توده وسيع کارگران دنيا و به طور خاص 

اگر افزايش مزدها نيست دن قيمت ها نيستند، آورد که اگر سرمايه داران به اراده خود و به طور دلخواه قادر به باال بر

هر روز و دهه بعد از دهه، پس چرا ما  ،قيمت ها می گردد کشاندن طغيانبه دست صاحبان سرمايه برای  که سالح

 فوج، فوج قيمت ها ،. هنوز بحث باالرفتن سنار دستمزد شروع نشدهمی شويمشاهد وقوع اين ماجرا در زندگی خويش 

زگشت و تنزل پيش نمی گيرند. اين سؤال بسيار برحق و درستی است، اما آنچه به اوج می روند و هيچ گاه هم راه با

د کافی انداموار و ريشه ای شيوه توليشدقيق، سنجيده و مبتنی بر کالبد از همه لحاظ، علمی،مارکس می گويد نيز سخنی 

ين نمی شود. در پروسه ای معين قيمت کاالها اساسا بر مبنای اراده و هوس اين يا آن سرمايه دار تعيسرمايه داری است. 

و زير فشار عوامل و اهرم های درونی سرمايه شکل می گيرند، ظهور می کنند و برای مهلتی خاص حاکم می گردند. 

با کار اجتماعا الزم نهفته در آن محاسبه می شود. کار الزم اجتماعی قيمت بيان پولی ارزش کاال است. ارزش هر کاال 

هر دوره و هر شرايط تاريخی، اقتصادی، اجتماعی معين با رجوع به سطح بارآوری کار و  متوسط کاری است که در

مؤلفه های ديگر، برای توليد يک فراورده معين ضروری است. کاال در مواردی نادر، مطابق ارزش واقعی خود به 

فروش کاال در زير  می گيرد.فروش می رسد و در غالب اوقات کمتر يا باالتر از اين ميزان در اختيار خريدار قرار 

ارزش واقعی خود مطلقا متضمن زيان دهی نيست. کامال بالعکس کاالها می توانند بسيار پائين تر از ارزش واقعی خود 

ندگان د کنروند تشکيل قيمتها به طور معمول چنين است که تولي فروخته شوند و در عين حال سودهای کالن همراه آرند.

 شرايط توليدی ويژهليد شده خود را راهی بازار می کنند. هر واحد از اين کاالها با توجه به گوناگون، محصوالت تو

توانند  میمتراکم در کاال،  های ثابت و متغير سرمايهترکيب آلی سرمايه، هزينه بخش حوزه توليدش، درجه بارآوری کار،

بازار سرمايه با هم به رقابت می پردازند. رقابت به نوبه دارای ارزش منشأ کامال متفاوت با هم باشند. اما اين کاالها در 

اين دو عامل تعيين می کنند که کدام بخش از کل کاالها، بخش  خود متأثر از دو فاکتور تعيين کننده عرضه و تقاضا است.

ؤلفه ها يا توليد شده در حوزه های دارای باالترين بارآوری کار و ترکيب آلی سرمايه، بخش دارای حد متوسط اين م

ز اباالخره بخش با پائين ترين ميزان بارآوری کار و ترکيب ارگانيک سرمايه، پاسخگوی اصلی نياز مشتريان هستند؟ 

مايه حول توليدات اجزاء استوار و گردان سر یکاالهای مصرفی توليد شده نيست، سخن اصلياد نبريم که بحث فقط بر سر

ا معادل کل ارزش ها يا همان کار اجتماعا الزم متراکم در آنها به فروش می روند . کل کاالهای توليد شده نهايتثابت است

اما هر واحد محصوالت بر پايه مؤلفه هائی که گفته شد، زير فشار عرضه و تقاضا به قيمتی فروخته می گردند که قيمت 

ورها و در تمامی شرايط چنين است. همه جا، هميشه، در همه کش توليدی نام دارد. قيمت اين گونه پديد می آيد اما آيا

پاسخ برای هر کارگری در هر گوشه دنيا روشن است. قطعا و يقينا چنين نيست. سرمايه داران و به ويژه دولت سرمايه 



از راههای مختلف می توانند بر روی پروسه تشکيل و ظهور قيمت ها تأثير بگذارند. قادرند دست به احتکار زنند، خيل 

حياتی ترين مايحتاج معيشتی کارگران را با کمبود افراطی عرضه مواجه سازند، می توانند دست در  کثير متقاضيان

دست هم در معيت تمامی نهادهای قدرت سرمايه شروع به باال بردن بهای کاالها کنند و اين قيمت ها را بر توده کارگر 

قابل انجام است. نکته بنيادی در همه اين موارد اما  تحميل نمايند. همه اين ها به صورت بسيار ساده و بدون هيچ هزينه

حتی در هر کدام اين حاالت باز هم صاحبان سرمايه و دولت آنها از همان مجاری اندرونی سرمايه و  ،اوالاين است که 

ا ضسوار موج کارکردهای سرشتی سرمايه دست به کار افزايش قيمتها می گردند، مثال احتکار توازن ميان عرضه و تقا

را بر هم می ريزد يا اقدام همزمان و متحد سرمايه داران در باال بردن قيمت ها مستقل از اينکه برنامه ريزی شده باشد 

ه به و اساسی تر آنک فتن محصوالت صورت می گيرد. ثانيا،يا نباشد، با رجوع به وجود متقاضی کافی برای فروش ر

دها منشأ باال رفتن قيمت ها نيست. اگر در جهنم سرمايه داری ايران هيچ وجه، هيچ گاه و در هيچ شرايطی افزايش مز

مت ها راه می افتد، باز هم آنچه اصال به دنبال هر لایر افزايش دستمزد کارگران، موج خيره کننده ای از سير صعودی قي

رسوده قعيت زمينگير، فدليلش نيست همين باال رفتن دستمزد است. علت مستقيم حادثه اين است که طبقه سرمايه دار مو

و زبون جنبش کارگری را خوب می داند، احتياج حاد حياتی کارگران به خريد ابتدائی ترين ارزاق معيشتی را هم کامال 

 متوجه است. با استفاده از اين فرصت، متحد و همگام، سبعانه و جنايتکارانه شروع به باال بردن قيمت ها می کنند.    

       

  سترده بازتوليد گ –2

چ مشکل پيچيده ای مواجه نيستيم. سرمايه اضافی که برای راه اندازی سرمايه يد گسترده برای گردش پول با هيدر بازتول

نشده مولد رشد يابنده الزم است، به وسيله جزئی از اضافه ارزش تأمين می گردد. اين جزء به شکل درآمد مصرف 

توده ای از کاالی اضافی نيز به  ،. با اين سرمايه مولد الحاقیگرديده است َدَورانسرمايه وارد  –، به صورت پول است

وارد بازار شده است. همزمان جزئی پول اضافی نيز که نياز سامان يابی اين کاالها است به درون عنوان محصول آن 

مايه يان واگرد، به سرسرمايه لحاقی پيش ريز شده و در جر –پويه گردش راه يافته است. اين پول اضافی در شکل پول 

دار باز می گردد. حال با در نظر داشتن تمامی ماجرا مجدد و به شيوه سابق اين پرسش مطرح خواهد بود که پول اضافی 

  برای سامانيابی اضافه ارزش افزون گشته که اينک در حالت کاال است از کجا می ايد؟ 

به خاطر افزايش بهای يک کاالی  َدَورانکاالهای موجود در پاسخ کلی سؤال همان است که در بحث پيش آمد. جمع قيمت 

باال نرفته است. حجم کاالها دچار افزايش شده است و برای اينکه در گردش آنها خللی رخ ندهد حجم معينی پول معين 

ل  ياضافی الزم می باشد. اين پول بايد از راه صرفه جوئی در مصرف پول حاضر در پروسه گردش و يا از طريق تبد

تأمين گردد. اگر اين چاره انديشی ها کفاف ندهد، آنگاه توليد اضافی طال  َدَورانپول گنج شده پيشين به پول موجود در 

ه شود. مجموع نيروی کار و وسائل اجتماعی توليد لالزم خواهد شد. جزئی از محصول اضافی بايد مستقيما با طال مباد

مخارج شيوه توليد سرمايه داری  خرج می شود قلم سنگينی از َدَورانوان افزار که در استخراج ساالنه طال و نقره به عن

يا به طور کل شيوه توليد کاالئی است. توليد اين حجم طال مقداری از وسائل ممکن و اضافی توليد، مصرف يا ثروت 

کاسته می شود  َدَوراناشين واقعی را از دسترس جامعه خارج می سازد. در همان حال با اين کار تا حدی که از هزينه م

قدر که گسترش سيستم اعتباری اين نقش را ايفاء کند، هر در همين راستارآوری کار اجتماعی را باال برد. می توان با

ثروت سرمايه داری افزايش خواهد يافت. خواه از اين طريق که بخش مهمی از روند توليد و کار بدون دخالت پول انجام 

 مشکل بيشتری از گردش کاال حل گردد. با پول کمتر گيرد و خواه اينکه 



ه گسترش مستقيم توليد رخ نمی دهد، بلکه جزئی از اضافه ارزش متحقق شده به مورد ديگری بپردازيم. به زمانی ک

برای يک دوره کم يا بيش طوالنی ذخيره می شود تا بعدها به سرمايه مولد تبديل گردد. اين امر را در جامعه ای بررسی 

می کنيم که توليد مسلط آن سرمايه داری است و الجرم سوای طبقه کارگر و سرمايه دار هيچ طبقه سومی در آن وجود 

ندارد. کل خريد طبقه کارگر معادل دستمزد اوست، سرمايه متغيری است که طبقه سرمايه دار پيش ريز کرده است. با 

بقه سرمايه دار باز می گردد و با بازگشت آن سرمايه متغير فروش محصوالت توليد شده به طبقه کارگر، اين پول به ط

طبقه سرمايه دار مجددا حالت پولی به خود می گيرد. فرض کنيم مجموع سرمايه متغير به کار رفته و نه پيش ريز شده 

 رد وطبقه سرمايه دار با اين پول نيروی کار می خ ضرب در ايکس پوند استرلينگ باشد. 100سرمايه داران معادل 

ر دنخستين معامله انجام می گيرد. کارگران با همين پول کاال می خرند و پول دوباره به دست سرمايه داران می رسد. 

واقع معامله دوم اتفاق می افتد و اين روند تداوم می يابد. فراموش نکنيم و دقيقا می بينيم که طبقه کارگر هرگز نمی تواند 

همه سويه پول بيانگر  ارزش است خريداری کند. اگر انباشتمايه ثابت يا اضافه جزئی از محصول را که نماينده سر

تقسيم واردات اضافی فلزات قيمتی ميان سرمايه داران باشد اين پرسش پيش می آيد که پس طبقه سرمايه دار چگونه پول 

  انباشت می کند؟ پاسخ به اجمال در نکات زير قابل تلخيص است. 

  سرمايه جمع می گردد. –که در شکل صوری پول سپرده های بانکی  – 1

  می باشند. » محصول ملی«اسناد دولتی، اسنادی که مطلقا سرمايه نيستند و فقط نمايانگر طلب هائی از  – 2

حقه بازی نباشند. اينها اسناد مالکيت سرمايه واقعی متعلق به يک شرکت اوراق سهام تا حدی که جعلی و محصول  – 3

       هستند يا حواله هائی برای اضافه ارزش هائی که ساليانه از اين سرمايه ها ناشی می گردد. 
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