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  بازتوليد و گردش کل سرمايه اجتماعی

  18فصل 

  مدخل –1

دو دوره متمايز  ومرکب از اين روند  ،زتوليد سرمايهروند کار و ارزش افزائی است. با ه سرمايهطروند توليد بالواس

و پولی است. جمع اينها دورپيمائی سرمايه نام دارد. اين دورپيمائی را از هر طرف سرمايه های کاالئی  َدَوران يا گردش

د به مثابه واسطه فرايند گردش ديده می شو همتوليد فقط حلقه ای از آنست. حلقه ای که خاص  و مستقيم ، روند نگاه کنيم

مشروط به دگرسانی  ،در هر دو حال به حساب می آيد. ظهور مدام سرمايه در شکل مولدواسط آن  ،فرايند گردش همو 

به  َدَوراندگرسانيهائی است که سرمايه در درون محيط  الزم بازتوليد شرط در همان حال کهآن طی روند گردش است. 

  سرمايه ظاهر می گردد.  –سرمايه و کاال  –مدام انجام می دهد و به تناوب در شکل پول  طور

حرکت سرمايه اجتماعی شامل مجموع حرکات اجزاء سرمايه اجتماعی است.  هر تک سرمايه جزء استقالل يافته ای از

جهان کاالها است. واگرد سرمايه منفرد حلقه ای از زنجيره استحاله آن يا واگرد تک سرمايه ها است. اگر استحاله کاالی 

ی کار توسط سرمايه دار اين دورپيمائی از يک سو خريد نيرومجزا نيز حلقه ای از دورپيمائی سرمايه اجتماعی است. 

و انحالل کارگر در روند توليد سرمايه داری را در بر می گيرد و از سوی ديگر خريد و مصرف کاالها توسط طبقه 

سرمايه در  متنوع اول کتاب حاضر (جلد دوم) شکلها و حاالتدر بخش کارگر از صاحبان سرمايه را شامل می شود. 

ميل تک شيوه های کاويديم و امری ادواری يا واگرد شکلبه را دوم دورپيمائی پروسه دورپيمائی بررسی شد، در بخش 

دوره ها و  –کار  های متفاوتمدت  ، در فواصل زمانی متفاوت، عوامل بروزسازنده سرمايهمختلف اجزاء  دورپيمائی

بخش روند گردش در هر دو بخش موضوع کاوش ما تک سرمايه ها بود، در اين . را تجسس نموديمدوره ها  –گردش 

  سرمايه های منفرد را به مثابه اجزاء متشکله سرمايه اجتماعی و الجرم دورپيمائی کل سرمايه اجتماعی می کاويم.

  

  سرمايه –نقش پول  –2

  از سرمايه اجتماعی با دو شاخص زير است. عنصری سرمايه پولی 

عملکرد دو وجهی کاال به  در می آرد.نقش آغازگر دارد و به محرکی می ماند که تمامی فرايند توليد را به حرکت  اول:

توليد سرمايه داری نيز مستلزم ظهور سرمايه در شکل پول يا محصول است،  کاال شدن صورت کاال و پول يک نشانه

ه عناصر سرمايه مثل مواد اوليه، ماشين آالت و نيروی کار سرمايه به مثابه محرک و نقطه آغاز فرايند است. هم –پول 

نفرد صادق است برای سرمايه اجتماعی نيز آنچه در اين مورد برای سرمايه م بايد پی در پی با پول خريداری گردند.

  مصداق دارد. 

سرمايه که  –ش دوره، اين ارز –دوره و گردش  –بر حسب طول دوره واگرد سرمايه و نسبت متغير ميان کار  دوم:

ما امدام به شکل پولی پرداخت و تجديد می شود، در ارتباط با سرمايه مولد راه افتاده، نسبت متفاوتی احراز می کند. 

سرمايه موجود در اين فرايند است. می تواند به عنوان  –مستقل از اين نسبت، در همه اوضاع و احوال جزئی از ارزش 

    سرمايه مولد در شکل پولی مأوا گيرد و ايفای نقش نمايد.سرمايه مولد عمل کند، در کنار 



، بايد اين مسأله مهم را به خاطر داشت که ميدان عمل سرمايه و مقياس توليد، توسط حجم پول تعيين در مورد نکته اول

با  حتی الاين حنمی گردد. حجم توليد می تواند با تشديد فشار استثمار کارگران يا تطويل روزانه کار افزايش يابد، در 

فرض فزونی دستمزدها، تناسبی ميان افزايش توليد و ميزان سرمايه پولی پرداختی برقرار نخواهد بود. سرمايه می تواند 

با استثمار شديدتر نيروی کار يا طوالنی کردن روزانه کار بدون آنکه سرمايه پولی بيشتری پيش ريز نمايد آب، زمين، 

سازد. وسائل کار و سرمايه محصول  حجم و ارزشگيرد و مايه افزايش جنگل و عناصر طبيعی رايگان را به خدمت 

طول عمر بيشتر يابند يا ساعات بيشتری در روز مورد استفاده قرار گيرند،  شايداستوار، بدون نياز به سرمايه اضافی 

آوری  رفتن باردر اين صورت طول دوره واگرد جزء استوار کوتاه تر و تحويل عناصر بازتوليد سريعتر می شود. باال

 تر باعث افزايش حجم محصولاگر چه بر ارزش کاالها نمی افزايد، اما بدون نياز به سرمايه پولی افزوننيروی کار نيز 

 ايه ثابت بيشتری شود، به جای يک ماشين چند ماشين را به بازتوليد سرم سببهمين بارآوری بيشتر می تواند  می شود.

و پايه ساند رکمک  آن بيشتر حفظيشتر سرمايه استوار و جلوگيری از فرسايش نامولدش به کار اندازد، با کار انداختن ب

قق فاکتور ديگری است که با تح ،اينده سرمايه های منفرد در دستان واحدتمرکز فزانباشت فزاينده تر را فراهم گرداند. 

ود و حجم محصول را باال برد و سرانجام اينکه ر افزآن بدون نياز به پيش ريز سرمايه انبوه تر، می توان بر بارآوری کا

  با واگرد سريع تر، مقدار سرمايه مولد بيشتری با سرمايه پولی کمتری به کار می افتد. 

که بخشی از کار اجتماعی و وسائل توليد بايد هر سال صرف خريد پول مورد نياز کامال روشن است  ،در باره نکته دوم

برای جايگزينی مسکوکات فرسوده شود. امری که متضمن بروز کاهش در مقياس توليد است. بنا به طول دوره واگرد 

دوره  –دوره و گردش  –ر تقسيم دوره واگرد به کاکميت معينی سرمايه پولی الزم است تا سرمايه مولد به جريان افتد. 

نيز موجد افزايش سرمايه پولی در شکل نهفته يا معلق می گردد. سرمايه ای که بايد در جائی وجود داشته باشد تا صرف 

شد، ی شده بادوره ناش –سرمايه تا جائی که از طول مدت کار  –خريد مايحتاج پروسه توليد و گردش شود. نياز به پول 

هر تک سرمايه مجبور است قالب پولی اتخاذ کند، (غير از اعتبارات)  تا به سرمايه مولد تبديل  –1تابع دو عامل است. 

طی زمان نسبتا دراز به طور مستمر نيروی   –2شود. اين سرشت توليد کاالئی کال و الجرم توليد سرمايه داری است. 

محصول تبديل به پول شود، اين امر پيش ريز حجم کار و وسائل توليد خريداری می شود بدون آنکه در اثنای اين مدت 

معينی پول را الزامی می سازد. نکته آخر آنکه در توليد اجتماعی مابعد سرمايه داری پول به طور کامل فاقد موضوعيت 

  خواهد شد.

  

  هاهای نظری واکاوی  پيشينه :19فصل 

  فيزيوکرات ها 

روند بازتوليد با هر رو کشاورزی می داند. عرصه ای که در آن يگانه عرصه انباشت ارزش افزای سرمايه را قلم کنه

، بيند می توليدنقطه شروع دوره  را محصول سال پيشاو  آميخته است.خصلت اجتماعی ويژه با روند بازتوليد طبيعی 

در همان شکل طبيعی مجددا ظاهر می شود، بدون آنکه  پيشين واقف است که يک جزء محصول حاوی ارزش سرمايه

يوکراتی فيز نگرشباقی می ماند تا به عنوان سرمايه به کار افتد.  توليد کنندهدر دست مزرعه دار  شودوارد پويه گردش 

نخستين نگرش منسجمی بود که  ،که خود را به درفش فئودالی می آويخت کنهشخص  به رغم تصور خيلی ها از جمله

 بنگاهی که تحت تصدی و در شکلزراعت به صورت سرمايه داری  دريافت که ه تصوير توليد سرمايه داری پرداخت.ب

. کسی که مستقيما به کشت و کار می پردازد کارگر کشاورزی است. توليد فقط اداره می شود فارمدار سرمايه دار است



. است و نه گردش توليدفرينی کسب اضافه ارزش در آارزش فريند و هدف آاقالم مصرفی به بار نمی آرد، ارزش می 

اری نگرش فيزيوکراتی سرمايه دکارگر در اينجا توليد کننده ارزش اضافی و فارمدار تصاحب کننده اضافه ارزش است. 

 .دشديد واقع ش و از سوی ديگر مدافعان مالکيت ارضی آماج انتقاد» مابلی«و » لنگه«از يک سو توسط کسانی مانند 

د و را تأييد می کن» کنه«در تحليل روند بازتوليد گامی به عقب می نهد. در بهترين حالت نظرات درست » م اسميتآد«

  می گيرد. همزمان اشتباهات فيزيوک وی نام سرمايه استوار و گردان را به کار» پيش ريزهای بدوی و ساالنه«برای 

هيچ سرمايه ای قادر نيست به اندازه سرمايه فارمدار، کار «که ل ادعا می کند راتها را نيز صحه می گذارد، به طور مثا

نه فقط خدمتکاران که دامها را هم کارگر مولد می کند، طبيعت را نيز همدوش کارگران مولد را به حرکت در آورد، 

ت اسمي» کارش کمتر از ارزش کار پرخرج کارگران نيست.بدون هيچ هزينه ای نيروی مولد می سازد، آنسان که ارزش 

تار و پودش به سود دوخته است، کارگران و حيوانات را  تمامی يک اقتصاددان بورژوا و نگاهی که آشنای شعوربا 

به اندازه  ،کارگران مانوفاکتور سياقتوليد ارزش به  مها در کشاورزیتأثير کارگران و دا«کنار هم می چيند و می گويد: 

رمايه عالوه بر س توليد می کنند،ارزشی بسيار بزرگتر  سرمايه نيست،اين  و سود سرمايه پيش ريز شدهمصرف خود، 

حاصل نيروهای طبيعت است که مالک  مثلمی نمايند. بهره زمين بهره مالکانه را هم منظما توليد  ،فارمدار و سودش

ی بازتوليد کالن ه چنينزمين آن را به فارمدار واگذار نموده است!! در مانوفاکتور هيچ کار مولد هم مقداری وجود ندارد ک

طبيعت کاری نمی کند، انسان است که همه کارها را انجام می دهد. سرمايه ای که در کشاورزی  داشته باشد!! درآنجا

ه ارزش ک ردبه حرکت در می آ پيش ريز می شود نه تنها نسبت به سرمايه هم مقدارش در مانوفاکتور، کار مولد بيشتری

  »!! النه زمين و کار کشور می افزايدبسيار بزرگتری به محصول سا

که اضافه ارزش را نه زمين، گاو، گوسفند، طبيعت يا سرمايه ثابت،  آنستاسميت جائی احراز نمی کند،  واکاویآنچه در 

يوانات ح با معجزه ها نهدار، تاجر، مالک مستغالت و مانند اينسهم زمينه می آفريند، بلکه نيروی کار و بخش متغير سرماي

به  سخت عقبگرا و رو» کنه«او در قياس با  .تأمين می شوداضافه ارزش توليد شده توسط نيروی کار  بابيعت که و ط

سرمايه ثابت در شکل جديد را نه حاصل مرحله مهمی از بازتوليد، بلکه مؤلفه ای برای  –قهقرا است، ظهور ارزش 

کند،  ، گردش نمیصاحب نمی دهدتغيير ايه استوار است، سرمبذر « :تميز سرمايه استوار از گردشی می بيند!! می گويد

  »ی آيدبه دست م آنسود سرمايه دار نه از فروش که با افزايش 

   

  آدام اسميت 

  نظريه های عام  -1

بهای هر کاال مرکب از سه بخش مزد، سود و بهره زمين است... اين حکم که در باره : «بر اين باور است کهاسميت 

صادق است در مورد کل کاالها نيز مصداق دارد. جمع قيمت محصول ساالنه هم حاصل جمع همين هر کاالی خاص 

ناگهان به ياد سرمايه می افتد و مجبور می شود جائی هم برای  بی پايه ، اسميت در گير و دار اين آناتومی!!»اجزاء است

الص می بيند!!. در آمد خالص آن سهمی از درآمد آن باز کند، راه چاره را در گشايش باب تمايز ميان درآمد خالص و ناخ

که پس از کسر هزينه های نگهداری سرمايه استوار و گردان در اختيارشان ناخالص جمعيت يک کشور بزرگ است 

  : اسميت است و توضيح ما اين است باقی می ماند. اينها افاضات



مايه را در نظر می گيرد، درآمد خالص فقط جزئی از او فقط به بازتوليد ساده نظر دارد، فقط هزينه نگهداری سر – 1

منقسم نمی شود، بلکه چه در سطح بهره مالکانه  يادستمزد، سود به محصول ساالنه است. يک جزء از اين محصول 

  به سرمايه تبديل می گردد.  جامعه، چه در رابطه با تک سرمايه دار

 کاالئی به دست -توليد مصرف شده است محصول  سرمايه دار منفرد يا طبقه سرمايه دار به جای سرمايه ای که در – 2

) بعالوه دستمزد کارگران، سود سرمايه بازتوليد اين سرمايه( سرمايه به کار رفته متضمن جبران می آرد که ارزش آن

هر کاال قطعا کار اجتماعا الزم نهفته در آن و قيمت بازار کاالها، به بيان ديگر ارزش و باالخره بهره مالکانه می باشد. 

حاصل جمع بهای سرمايه ثابت و متغير به کار رفته در آن، بعالوه سود متوسط يا سهمی از اضافه ارزش های آفريده 

  کارگران است که به هر واحد کاال تعلق می گيرد.  

عادی بايد همواره اندکی بيشتر از جبران خسارت و زيان های اجتماعی پائين ترين نرخ سود «: ادامه می دهد کهاسميت 

دامنگير سرمايه باشد. سود خالص همين فزونی است... سود ناخالص همين سود خالص بعالوه جزئی است که برای اين 

  » زيانهای احتمالی پس انداز می شود

 اياضافه ارزش  ، بخشی ازمی شود توصيهبرای توليد  مايه ای –جزئی از سود ناخالص که در اينجا به صورت بيمه 

 يعنی دستمايه پس انداز شده برای بازتوليد می گردد. به سرمايه تبديل می شود، عمال کار پرداخت نشده کارگر است که

د، نمی باش هزينه هااين  از جنسسرمايه گذاری جديد نيست، اما هزينه تعميرات هزينه های نگهداری سرمايه استوار 

در آغاز، آن را تدريجی و از محل  رمايه دار به جای پرداخت يکجابلکه جزئی از بهای سرمايه پرداخت شده است که س

  می پردازد.  استثمار کارگران اضافه ارزش های حاصل

نياز مورد  مواد خاممجموع هزينه نگهداری سرمايه استوار بايد لزوما از درآمد خالص حذف شود، « می گويد:اسميت 

اين مواد به کاالی مطلوب را نبايد جزء درآمد خالص برای تبديل  محصول کاری الزمراه افتادن سرمايه استوار و  برای

در می رسد، آنها  مصرف بهاما بهای اين کار می تواند جزئی از اين درآمد باشد، زيرا مزد کارگران محسوب کرد، 

    .»دهستن مصرف اينجزء  هر دو آن تجسم يافتهکار در اين محصولی که و  در قبال کارمزد پرداختی  ساير انواع کار،

با تمايز ميان کارگران شاغل در توليد وسائل توليد و نيروی کار شاغل در توليد وسائل مصرف مواجه  جادر اين  اسميت

 است که برایی های دريافتمزددستحاصل جمع  ،نخستارزش کاالهای توليد شده توسط کارگران در نظر وی می شود. 

نه برای خودشان و نه ديگران قابل مصرف نيستند. پيدا کرده اند،  اما شکل وسائل توليد دخود کارگران نقش درآمد دار

  مايه اجتماعی هم نمی باشند. –بر همين اساس عنصری از محصول ساالنه دخيل در مصرف 

اضافه ارزش عينا برای  ،آنچه در مورد مزدها می گويداسميت نکات باال را کنار هم می چيند، اما از ياد می برد که 

نها صادق است. همه ايطبقه سرمايه دار نيز تعلق يافته به عناصر ارزشی وسائل توليد  يا بهره مالکانهمبدل به درآمد، 

توليد  رفیمصتنها پس از نقد شدن می توانند صرف تهيه مايحتاج  ، مصرف پذير نيستند ونيز شکل وسائل توليد دارند

با چرتکه مصرفی بودن و نبودن  ناخالص محاسبه درآمدهای خالص، غرق اسميتشوند. شده توسط کارگران بخش ديگر 

کاالها يا قالب صوری ارزش ها، از رؤيت و واکاوی نقش اضافه ارزش ها باز می ماند، او در همين راستا فراموش 

 درآمد نمی زايد، درآمد، بهره مالکانه و سود همگی  رمايه ثابتسبه کار افتاده در شکل ابزار کار،  سرمايهمی کند که 

 ودر باره سرمايه استوار  خود متشتت افکار و باورهایاسميت اگر هستند.  يا کار پرداخت نشده کارگر اضافه ارزش

     نمايد.تلخيص  زيردر دو بند  شايد می توانست همه آنها را ،می زد و منسجم می ساختجمع گردان را يکجا 

محصول ساالنه اجتماعی از دو بخش تشکيل می شود، بخشی که توليد کننده وسائل توليد است و بخش ديگری که  – اول

  وسائل مصرف توليد می نمايد، هر يک از اين دو نيازمند بررسی جداگانه است.



  ارزش کل جزئی از محصول ساالنه که مرکب از وسائل توليد است به بخش های زير قابل تقسيم است.  – دوم

ه فقط سرمايه ای ک -ار رفته است، به بيان ديگر ارزش ارزش وسائل توليد يا ارزشی که در توليد اين وسائل به ک – 1

   تجديد می شود و در شکل تازه پديدار می گردد. 

  که صرف خريد نيروی کار شده است يا جمع دستمزدهای پرداخت شده در اين حوزه توليدی، ای  سرمايه -ارزش  – 2

 ارزشی که متشکل از سودهای صاحبان صنايع اين بخش است و بهره های زمين نيز جزئی از آن است.  – 3

ه های منفرد به کار رفتسازنده سرمايه استوار بازتوليد شده و متشکل از کل سرمايه  ،هايک جزء ارزش بخش نخستدر 

نه در مورد سرمايه دار منفرد و نه برای جامعه هيچ جزء درآمد  همواره نقش سرمايه دارند،هستند.  همين بخشدر 

نيروی کار می شود، درآمد و سود سرمايه دار  بهایجزئی که ها،  وضع جزء ديگر ارزشدهند.  خالص را تشکيل نمی

ه درآمد نيستند، بلک اما برای جامعه دريافت کنندگان آنها شکل درآمد دارند،برای . ، متفاوت استيا بهره زمين می گردد

حاصل فقط  هر جامعه، محصول اجتماعی ساالنه که در عين حال سرمايه اجتماعی محسوب می شوند، از کل يک جزء

قش وسائل توليد را بنا به ماهيت خود فقط ن اين محصوالتبسياری از آن است. سرمايه دار  جمع محصوالت اعضای

مصرفی داشته باشند، مانند مواد خام و کمکی باز هم برای توليد جديد بازی می کنند، حتی کاالهائی که می توانند نقش 

به مثابه سرمايه عمل می کنند و البته اين نقش را نه در دست توليد کنندگانشان که فقط در دست  ،به کار گرفته می شوند

 . اين افراد سرمايه داران بخش دوم، بخش توليد وسائل مصرف هستند.بازی می کنند کار می گيرند افرادی که آنها را به

 (جزء ثابت توليد مورد نياز خود در شکل وسائلرا سرمايه داران بخش اول  سرمايه يا توليداتيک جزء اينهايند که 

متعلق به سرمايه داران بخش توليد وسائل توليد که اينک توسط سرمايه  سرمايهجزء از به کار می گيرند. اين  سرمايه)

مايه ای را پيدا می کند که  –داران بخش توليد وسائل مصرف به کار می افتد، از نقطه نظر اجتماعی نقش مصرف 

  سرمايه داران و کارگران بخش اول از طريق آن درآمدهای خود را به سامان می رسانند. 

 نزديک می شد که: جزء ارزشی مشخصی نکتهبه اين  احتماالمنسجم و پااليش می کرد، رات آشفته خود را اگر اسميت نظ

که کل محصول اجتماعی ساالنه با راه اندازی آنها پديد می آيد، در عين  وسائل توليديعنی  سرمايه –کاال از يک نوع 

نه درآمد که سرمايه برای جامعه رآمدآور است، د حوزه کارشان،حال که برای کارگران شاغل و تک سرمايه داران 

ست اسرمايه  -ارزش  بخش،اين توليد کننده برای سرمايه داران منفرد  وسائل مصرفجزء ارزشی نوع ديگر يا  است.

اگر اسميت نظرات عام خود در باره بازتوليد سرمايه را تشکيل می دهد. درآمد اجتماعی  از قسمتی در همان حال و

سر و سامان می داد شايد به سمت جمعبست های باال می آمد، اما به هر حال، حاصل  واکاوی ها برای ما  اجتماعی را

  به شرح زير است. 

صرفا حاصل جمع سرمايه های منفرد است، محصول کاالئی ساالنه نيز مجموع ترديدی نيست که سرمايه اجتماعی  يکم:

کاالها به اجزاء مختلف که در مورد هر سرمايه منفرد  -کاالهای توليد شده توسط تک سرمايه ها است، تجزيه ارزش 

قعيت ها در فرايند صدق می کند برای جامعه نيز صادق است. همه اينها واقعيت دارند، اما شکل ظهور و بروز همين وا

   بازتوليد سرمايه اجتماعی متفاوت است.    

ما نه فقط توليد مزدها و اضافه ارزش ها که توليد مستقيم سرمايه ثابت را هم شاهد هستيم.  بازتوليد سادهحتی در دوم: 

را می زايد، اما سود، اجاره و ...) (اين درست است که کار روزانه فقط دو جزء ارزش الزم (مزد کارگر) و اضافی 

  همزمان به جايگزين جزء ثابت سرمايه ای می پردازد که در توليد وسائل توليد مصرف گرديده است.

  

      



  تجزيه ارزش مبادله  – 2

نظريه اسميت دائر بر اينکه بها يا ارزش مبادله ای هر کاال و الجرم  تمامی کاالهای تشکيل دهنده محصول اجتماعی، 

کاال صرفا  ارزش گويا تقليل يابد کهعميقا بی بنيان پندار اجاره تشکيل شده است می تواند به اين  و از سه جزء مزد، سود

به مواد می افزايند به دو بخش  مانوفاکتور ارزشی که کارگران«است!! او می گويد:حاصل جمع مزد و ارزش اضافی 

کل محصول «و در جای ديگر می گويد:  »تقسيم می شود، يک بخش مزد آنها و بخش ديگر سود کارفرما می گردد

 وکاالها ساالنه زمين و کار هر کشور، شامل دو جزء است. جزئی که برای جايگزينی سرمايه يا تجديد وسائل معاش، 

  » است دارمشتمل بر سود سرمايه دار و بهره زمينکه سرمايه اختصاص می يابد و جزء ديگر  فراورده های

فقط يک جزء سرمايه موجد « :کهامی آشفته بافی ها، نگاهش را به اين نکته هم می دوزد  در پيچ و خم تماسميت ظاهرا 

که در دست سرمايه دار و برای او، کارکرد سرمايه احراز می کند، سپس برای  جزئی - جزء متغيرش -درآمد است 

وی کار می کند، به سرمايه می سازد، سرمايه دار يک بخش از سرمايه اش را صرف خريد نيرخود کارگر مولد درآمدی 

، نه فقط اين بخش سرمايه، بلکه مجموع سرمايه اش نقش سرمايه صنعتی يلیمتغير تبديل می نمايد و با وقوع چنين تبد

که با فروش آن زندگی می نمايد. اين کاال در دست  يک کاال است، کاالئیفقط پيدا می کند. نيروی کار در دست کارگر 

مرکب از ارزش محصول در مانوفاکتور : «می گويددار، سرمايه متغير می گردد. اسميت خريدارش يعنی سرمايه 

دستمزد کارگران و سود سرمايه داران است، اما در کشاورزی کارگران عالوه بر بازتوليد ارزشی که برابر مصرف 

است، منظما به بازتوليد بهره خودشان و سرمايه استخدام کننده آنها (سرمايه متغير) بعالوه سود سرمايه دار فارمدار 

  » مالک زمين نيز می پردازند.

کاال در محاسبات وی نهايتا به  ارزشاز اين روی بهره مورد نظر اسميت به هر حال جزئی از اضافه ارزش است و 

، پايهی و ب نادرست بسيار اين نتيجه گيریتحويل است.  گر و سود سرمايه دار قابل تقسيم يادو جزء دستمزد کارهمان 

يکسويه در باره اجزائی می اندازد که ارزش هر کاال يا کل محصول اجتماعی  گمراهساز واسميت را به ورطه تحليلی 

سه سرچشمه  ،اجاره زمين مزد، سود،« :دارداعالم می  او زير فشار همين تحليل است کهساالنه به آن تقسيم می گردد. 

 و منشق می شوند!!. و همه درآمدهای ديگر از اين سه منبع مشتق هستندهای مبادله پذير ارزش  تمامیدرآمدها يا  کل

   از جمله:    .آشفتگی ها استآکنده از هائی که  ریيمحاسبات و نتيجه گ

مستقيما در فرايند بازتوليد شرکت ندارند، اعم از کارگر و غيرکارگر، می توانند سهم تمامی اعضای جامعه که  – الف

حصول ساالنه را از دست طبقات دريافت کننده اين محصول يعنی سرمايه داران صنعتی، از م رفی خودوسائل مص

درآمدهائی  ها، درآمدهای فرعی تلقی می شود.اوليخالف های اين اعضا برمالکان زمين و کارگران به دست آرند. سهميه 

ود سرلشکر، هر کدام به خع تقليد، ، مرج، ولی فقيه، جالد، وزيرکه دريافت کنندگان آنها، کشيش، فاحشه، شاه، مزدور

  را سرچشمه اين درآمدها دانند. حق می دهند مشاغل خويش

او  ،بيش از پيش فاش می شودو در اين راستا يا در ادامه اين تحليل ها است که آشفته فکری سفاهت بار اسميت  – ب

عناصر سازنده ارزش کاالها و مجموع ارزش های پرورده اين در کنار همه استنتاجات نادرست، باالخره  ابتداکه 

 ی منشاء واقعی درآمدها خط می کشد وبر رو، ناگهان جهتگيری معکوس آغاز می کند، می ديدعناصر را به درستی 

 در راهمچنان  کاری که. نمايد!! ها تفويض می کل ارزش واقعی سرچشمهرا مقام  ترکيب يا صورت بندی حاضر آن ها

  روی ميدانداری اقتصاد عاميانه باز می گذارد.بر 

   



   جزء ثابت سرمايه  – 3

بيرون راند. کاالها  –تا جزء ثابت سرمايه را از ارزش  داسميت در ورطه گمراهه ای که افتاده است به افسون می آويز

حيوانات!! می گردد... جزء ازد... جزء ديگر هزينه نگهداری کارگران و يک جزء بهای گندم، بهره مالکانه را می پرد«

» سوم سود فارمدار خواهد شد... جزء احتمالی چهارم به جبران سرمايه فارمدار يا فرسودگی دامها اختصاص می يابد.

نار هم و ک کارگران و حيوانات را يکی می انگارد در بيشتر جاها ،(اسميت با خونمايه طبقاتی يک نماينده سرمايه داری

قيمت کشت افزارها، «بحث وی پردازيم، او در اينجا، در ادامه عبارات باال هم اصرار می کند که  به اصل) قرار می دهد

ر مختص» سود و مزد و بهره ترکيب می شودبه طور مثال اسب يا هر وسيله کار و توليد ديگر نهايتا از همان سه جزء 

ه قيمت کاالها حاصل جمع مزد، سود و بهره بگوئيم کل استدالل های اسميت تکرار مالل آور همان حکم پيشين است ک

ه کار ب ر کاال بهای سرمايه ثابت و متغيرمی باشد!! او قادر به رؤيت اين واقعيت بسيار ساده نيست که قيمت توليدی ه

 ،ها است که توسط کارگران توليد گرديده و در چهارچوب قوانين سرشتی سرمايهدر آن بعالوه سهمی از اضافه ارزشرفته 

اسميت عاجز از واکاوی ريشه ای ماجرا به ورطه بدترين  ب هر واحد کاال و سرمايه دار مالک اين کاال می شود.نصي

تناقضات سقوط می کند. قبول دارد و بارها تأکيد می نمايد که کارگران در روند توليد ارزشهائی می آفرينند که افزون 

است. آنها هم بهای نيروی کار خود و هم سود سرمايه دار و بهره  بر ارزش سرمايه استخدام کننده آنان (سرمايه متغير)

زمين را توليد می کنند. بحث را ادامه می دهد و نتيجه می گيرد که کل محصول پروسه کار و الجرم کل محصول ساالنه 

مين سه جزء اجتماعی مرکب از دستمزدها و سودها و بهره ها است. قيمت کل اينها و قيمت هر کاال نيز متشکل از ه

به کار رفته و  کاالکال فراموش می گردد، سرنوشت جزء ثابت سرمايه ای است که در توليد  مياناست. آنچه در اين 

ی از بهای آن را تعيين می نمايد. پيش تر گفتيم که تمرکز اسميت بر بازتوليد ساده است، با اين حال ببينيم که تکليف بخش

  اين جزء ارزش کاال چه می شود؟ 

تا اينجا روشن است که اسميت ارزش کاال را برابر حجم کاری می داند که کارگر مزدی بر آن افزوده است، او  – 1

قبول دارد که کارگر عالوه بر مزدش اضافه ارزش هم توليد می کند. نوع درک وی از محاسبه کمی اضافه ارزش يا 

ت که اضافه ارزش مجموعه ارزشی است که سرمايه دار چگونگی توزيع آن عجالتا مورد بحث نمی باشد، نکته مهم آنس

ئی از جزدر قبال کسب آن هيچ چيز نمی پردازد، ارزش کاال، کار اجتماعا الزم کارگر است که در آن تبلور يافته است. 

 رارزش کل کاال را اين اضافه ارزش تشکيل می دهد که برابر با دستمزد کارگر يا سرمايه متغير سرمايه دار است. ب

  اين مبنی مابقی اين ارزش ها يا در واقع اضافه ارزش را هم بايد بر همين سياق به عنوان جزئی از کل ارزشها سنجيد. 

آنچه در مورد کاالهای توليد شده در يک بنگاه صادق است، در مورد کل محصول ساالنه نيز صدق می کند، هر  – 2

کارگران مولد نيز صائب است. ق دارد، در مورد کار ساالنه کل چه در باره کار روزانه يک کارگر مولد منفرد مصدا

طبقه کارگر مولد توسط کاری که در طول سال انجام می دهد کل ارزش توليدی اين سال را در «اسميت قبول دارد که 

مرکب از مزدها، سودها، بهره ها  و همان گونه که به کرات ديده ايم کل اين ارزش ها »محصول ساالنه تثبيت می کند

(تصريح کنيم که تلقی اسميت از کار مولد و غيرمولد يا نقش آن ها، در  و به طور دقيق تر مزدها و سودها می بيند.

فعال تمامی جستجوی ماالل رابطه با توليد ارزش ها و اضافه ارزش ها در اينجا به هيچ وجه موضوع بررسی نيست) 

تکليف جزء ثابت سرمايه موجود در اين محصوالت و ارزشهای ا بر اين متمرکز است که باالخره از حساسيت و عالقه م

  آنها چه می شود؟ چرا اسميت نامی از اين نمی برد؟ و اين چشم پوشی او از کجا نشأت می گيرد؟ بايد اين را بکاويم. 



يکی می پندارد!! اولی  ،ارزش ساالنه –ل محصورا، با  ارزش محصوالت ساالنهکه او اسميت آنست  اولين اشتباه مهم

شامل ارزش کل عناصری است که برای آماده ساختن محصول ساالنه مصرف گرديده است. عناصر و ارزشهائی که 

سال پيش يا حتی طی ساليان پيش توليد شده اند. اينها وسائلی هستند که فقط ارزش خود را به محصول جديد  خود در

ئی که وجود داشته اند، قبال توليد گرديده اند و اکنون در فرايند توليد کاالی تازه ظاهر می شوند، منتقل می کنند، ارزشها

قادر به تشخيص تفاوت اين دوتا از هم دومی اصال چنين نيست. صرفا محصول توليد شده در آخرين سال است. اسميت 

  نيست. 

دی ديگر دارد. او مرتکب اين خطای فاحش می شود زيرا اما اين اشتباه اسميت با همه اهميتش، ريشه در اشتباه بنيا

است که  انسانی کار مجردکه  در نمی يابد. بودن کار عاجز است مجرد و مشخص دو گانه کار،از عهده شناخت خصلت 

 های گوناگون درکاالهائی که با سودمندی صرفا شکل سودمندی کاال را بيان می دارد.  کار مشخصارزش می آفريند و 

يک سيستم پيچيده، در هزاران شاخه مختلف، به کار  که در هستند انبوهی کار اجتماعی سال توليد می شوند حاصل طول

ماشين آالت و مواد خام ( ارزش وسائل توليد همه يا بخشی از است که سيستماين و در درون  می افتند، در همين روند

 د، محصول ساالنهنحراست می گردطريق  ايناز و جديد منتقل مصرف می شود، به فراورده های  نيز )قبلیکار مرده يا 

ارزش کل محصول از است اما فقط يک جزء  گرديده صرفجاری است که در سال  کار سودمندی تمامیکل، نتيجه 

ارزش ساالنه است که نتيجه کار انجام گرفته در  –ين جزء همان محصول سال توليد شده است. ا اينساالنه در طول 

را مشاهده  حاضر يا رويه سودمند کل محصول اجتماعی توليد شده در طول سال کار مشخصاسميت ال است. همان س

اجتماعا الزم انسانی انجام يافته در اين سال فقط بخشی از  کار مجردقادر به تعمق اين واقعيت نيست که می کند اما 

  ارزش کل اين محصول را تعيين می کند.

    

  اسميت، سرمايه  و درآمد  - 4

می کند و به سرمايه متغير مبدل می سازد، اين خريد نيروی کار  جزئی از سرمايه پيش ريخته را صرفسرمايه دار 

جزء يا نيروی کار خريداری شده، در روند توليد مصرف می گردد و ارزش های تازه ای به شکل کاال می آفريند، آنچه 

وبه خويش به ن ست تجديد توليد جزء ارزشی مذکور يا بازتوليد بخش متغير سرمايه است. کارگرتا اينجا اتفاق افتاده ا

دستمزدش را صرف خريد مايحتاج معيشتی می کند، وسائلی را می خرد که نياز بازتوليد نيروی کار او هستند. مبلغ پول 

ين درآمد تا زمانی برای کارگر باقی است که برابر سرمايه متغير پيش ريز شده است که برای کارگر نقش درآمد دارد. ا

او می تواند و امکان آن را دارد که نيروی کارش را به سرمايه دار بفروشد. کاالی کارگر يعنی نيروی کار فقط هنگامی 

به  َوراندَ به مثابه کاال عمل می نمايد که در پيکر سرمايه تجسم يابد و به کار افتد. در اينجا روندهای متنوعی از توليد و 

  آنها را از هم جدا نمی سازد. هم می آويزند که اسميت 

پولی که سرمايه دار به خريد نيروی کار اختصاص می دهد، خرج نشده بلکه با هدف ارزش افزائی پيش ريز شده  :اوالً 

  مربوط است.  َدَورانسرمايه است. اما آنچه در اين حد انجام يافته فقط يک مبادله است و الجرم به حوزه  –و لذا پول 

می شود، کارگر شکل طبيعی ويژه سرمايه، متفاوت با شکل  روند توليدنيروی کار خريداری شده جزء فعال  ثانياً:

  طبيعی وسائل توليد يا عناصر ديگر سرمايه را پيدا می کند و با صرف نيروی کارش ارزش و اضافه ارزش می آفريند.

سرمايه متغير پيش ريز شده می نمايد و ی توليد شده، جزئی از ارزش آن را جايگزين سرمايه دار با فروش کاالها ثالثا:

  در همين راستا موفق به خريد دوباره نيروی کار می گردد. 



آن حصه از سرمايه که صرف تيمار کار مولد می شود، «نمی دهد. او می گويد  اسميت تفاوت ميان مراحل باال را تميز

اين حرف اشتباه است.  »می کند درآمدی برای کارگر می شود.خدمت سرمايه دار پس از آنکه در وظيفه سرمايه ای به 

نوان مزد می پردازد فقط در صورتی با وظيفه سرمايه ای به سرمايه دار خدمت می کند که او پولی که سرمايه دار به ع

ايه اش به هم آميزد و از اين طريق سرمايه اش را به طور کلی آن را به مثابه نيروی کار در پيکر عناصر مادی سرم

سرمايه بارآور سازد. نيروی کار در دست کارگر فقط کاال است و سرمايه نيست. پس از فروش است که سرمايه دار آن 

ه کاال به مثاب. نيروی کار است نقش ايفاء می کندآنچه در اينجا دو  را در روند توليد به مثابه سرمايه به کار می گيرد.

در دست کارگر که مثل هر کاالی ديگر به ارزش خود فروخته می شود و به عنوان سرمايه در دست سرمايه دار که هم 

ارزش و هم ارزش مصرفی ايجاد می نمايد. پول نيست که دو بار عمل می کند، نيروی کار است که دو نقش را بازی 

به کارگر پرداخت می شود، ارزشی است که او خود آفريده است. کارگر  می نمايد. جزئی از سرمايه که در شکل مزد

او  وليد کرده و تسليمپيش از آنکه بهای نيروی کارش را دريافت دارد ارزشی بسيار بيشتر از آن برای سرمايه دار ت

 نصری از سرمايهجايگاه نيروی کار را به مثابه ع، خريد و فروش نيروی کاربه اين ترتيب از يک سو، نموده است. 

تحويل  و می کند نيروی کارش را توليد متغير همتراز بهایتثبيت می کند، آنسان که کارگر با کارش مستمرا سرمايه 

فروش دائمی نيروی کار منبع حفظ زندگی کارگر می شود و چنان می نمايد که سرمايه دار می دهد. از سوی ديگر 

هائی است که تحت تأثير فروش تکراری  در اينجا صرفا تصاحب ارزشدرآمدی برای گذران وی است. معنای درآمد 

 د (نيروی کار) که بايد فروختهکاالئی هستن مدامخدمت بازتوليد  اين ارزشها فقط درنيروی کار قرار دارد. و پيوسته 

ی وی تبديل متوليد شده توسط کارگر که مزد او می گردد، به منبع درآمد  محصول جزء ارزشی«:اسميت می گويدد. شو

اين حرف غلط نيست اما اين امر مطلقا ماهيت يا مقدار اين بخش از ارزش کاالئی را تغيير نمی دهد. ارزش » شود

 ً مان در ه ی کهتعيين می شود. ارزش شبازتوليد مورد نيازالزم  نيروی کار مانند هر کاالی ديگر با مقدار کار اجتماعا

را به خود گيرد. مشکل در اين نامگذاری نيست. يک معضل بسيار بارز ارگر ک درآمدی براینام منبع می تواند  حال

آدام اسميت در شناخت وی از درآمد و رابطه درآمد با ارزش کاالهای توليد شده توسط کارگران ريشه دارد. او بر اين 

 نيست که مزد و اضافه توده کارگری جديد حاصل کار و استثمار گويا ارزش کاالها باور کامال غلط پای می فشارد که

، بالعکس درآمد است سود و بهره زمين را تشکيل می دهد سرمايه دار اعم از ارزش اضافیارزش، يا درآمد کارگر و 

د!! استنباطی که از همه لحاظ نادرست است. اين فقط شده توسط کارگران را تشکيل می دهکه کل ارزش کاالهای توليد 

  ها می باشد. اولی است که تشکيل دهنده دومی 

بيند به شکل  ویتوليد شده توسط  به جای آنکه سهمی از ارزش کاالهای اسميت حجم آنچه را که درآمد کارگر می نامد

ت اما واقعيخلق نموده است!!  کارگرتشکيل دهنده ارزش کاالهائی می بيند که  کامال معکوس نظر می اندازد. او درآمد را

را تعيين می کند، عکس آن صادق حجم درآمد کارگر  های جديد توليد شده است کهسهمی از ارزش  چيز ديگری است،

لکه ب نسبت معينی از حاصل کار و توليد وی نمی باشد، ،همان گونه که تصريح شدنيز شالوده تعيين مزد کارگر  نيست.

روری و ض اين نيروی کار ليدصرفا کار اجتماعی الزم برای بازتوليد نيروی کار يا بهای کاالهائی است که برای بازتو

  حياتی هستند. 

به غلط می پندارد که بهای هر کاال يا کل محصول اجتماعی ساالنه مرکب از مزد، سود، بهره  خالصه کنيم، اسميت

خالصه کند. حاصل جمع مزد و ارزش اضافی در را  کاال ارزشاو را به سمتی می راند که  تصور بی پايه اين است،

ختصاص ا رچشمه واقعی اضافه ارزش نيست و بخش متغير سرمايه را يگانه منشأ آن نمی بيند. بالعکسقادر به شناخت س

تبديل  و کل سرمايه به سرمايه مولد صنعتی تغييروجب مرا سرمايه متغير همان جزء سرمايه به خريد نيروی کار يا  يک



شکل شدن ارزش از مزد، سود و مته وی دائر بر !!! نظريمی انگارد توليد کننده اضافه ارزشسرمايه به  اجزاءتمامی 

 سود و بهره سرمايه داران، زمينداران پندارد. کارگران و محصول ساالنه کار را مزد ه کل ک بهره او را بر آن می دارد 

منشاء درآمدها مختلف، نقش سرچشمه ارزش قائل گردد،  مشاغلبرای  در همين راستا و زير فشار همين خطای فاحش،

 سال جاری ارزش –محصول  از را ارزش محصوالت ساالنه!!. اسميت بيند ارزش ها سرچشمهها را آن خودو  گم کندرا 

 کار مجرد يابد که میدر ن .ماندمی عاجز  کار، مجرد و مشخص از عهده شناخت خصلت دو گانه!! سازدمی متمايز ن

ای ه آشفته فکری اين او در ورطهصرفا شکل سودمندی کاال را بيان می دارد.  کار مشخصو  آفريننده کل ارزشها است

ديد در جپيشين به فراورده های  انتقال ارزشهایاست که موفق به رؤيت  ديگرمهم  بسيار خاص طبقاتی و نديدن مسائل

مراحل  اسميت تفاوت ميان. شود چگونگی انتقال و حفظ اين ارزشها و تأثير آنها بر ارزش کاالهای تازه نمی فرايند توليد،

ت از فاز مصرف نيروی اس َدَورانپويه جزئی از را که خريد نيروی کار فاز  را تميز نمی دهد.گردش و توليد سرمايه 

فرق نمی گذارد. وقتی از درآمد کارگر و ارزش های توليد شده  است ارزش اضافه روند آفرينش کار در حلقه توليد که

ا با بهای نيروی کار ر پيش می گيرد. گويد به جای آنکه دومی را تشکيل دهنده اولی بيند راه عکسساالنه توسط او می 

 می آويزد،به درآمد می دهد، به جای آن، ارزش کار اجتماعا الزم يا بهای وسائل زندگی مورد نياز بازتولديش توضيح ن

کل را تشکيل دهنده تجزيه نمی کند. دومی ها »! درآمدها«ارزش های توليدی ساالنه را به مزدها و اضافه ارزش ها يا 

  راه درست شناخت سرمايه داری را با گمراهه جايگزين می سازد.های توليدی ساالنه تلقی می کند. اسميت ارزش 

      

  آدام اسميت ميراث دارانمتأخرين و 

  نيم. وی نگاه ک های گفتهبخش از تکرار کننده نظرات اسميت است. به اين نيز د بانگ می زنند که او شواه: ريکاردو

ر که محصوالت مذکو استبايد اين موضوع درک شود که تمامی توليد يک کشور مصرف می گردد. اما تفاوت بزرگی «

ی گوئيم م وقتی. هستندارزش آفرينی  در هر گونه نقش کسانی که فاقديا  توسط افراد توليد کننده ارزش مصرف شوند

توسط کارگران  ،درآمد پس انداز و به سرمايه اضافه می شود منظور آنست که بخشی از درآمد افزوده شده به سرمايه

    » مولد به جای کارگران غيرمولد مصرف گرديده است

نظريه تجزيه بهای کاال به مزد و ارزش اضافی را قبول می کند، اختالفاتش با اسميت در موارد زير قابل ريکاردو 

کاال را  بهای – 2. کند او اجاره زمين را از ليست اجزای ضروری سازنده اضافه ارزش حذف می – 1تلخيص است. 

برای محاسبه مقدار ارزش، بر خالف اسميت از ير و ارزش اضافی تجزيه می نمايد. عالوه بر آن به همان سرمايه متغ

  جمع کردن مزد و اضافه ارزش آغاز نمی کند، خود ارزش را نقطه عزيمت می گيرد. 

مزد و سود تقسيم می کند و جايگزينی سرمايه استوار را به  را فقط به محصولبه ريکاردو انتقاد می کند که » رمزی«

می بيند و آن را سرمايه استوار می نامد در واقع نه بخش فيکس سرمايه، که فراموشی می سپارد. آنچه رمزی در اينجا 

  کل سرمايه ثابت است. 

ارزش همه محصوالت به صورت درآمد «خود را از پاره ای مخمصه ها راحت می کند. با فراغ بال می گويد » سه«

ای مالکان زمين، سرمايه داران و رزش کل هر محصول از سودها«او ادامه می دهد که » گشته است در جامعه تقسيم

کنار هم چيدن اين احکام نتيجه می گيرد  از دستمزد را سود صنعتگر می نامد، او» سه«، »صنعتگران تشکيل می شود

  که درآمد جامعه معادل ارزش ناخالصی است که توليد شده است. 



خرده می گيرد » سه«پذيرد و به  نظريات اسميت را می» استورش«را از آن خود می کند. » سه«کشف  »نوپرود«

اگر قبول شود که درآمد ملت برابر با محصول «که آن نظرات را درست و دقيق به کار نگرفته است. او می گويد 

، هيچ سرمايه ای (هيچ سرمايه ثابتی) را نبايد از آن کسر کرد. در اين صورت چنين ملتی می تواند تمام ناخالص است

را به طور غيرمولد مصرف کند، بدون آنکه هيچ خللی به آينده خود وارد نمايد. محصوالتی ارزش محصول ساالنه خود 

سکوت می کند که چگونه وجود  »سه«، »که سرمايه ثابت يک ملت را تشکيل می دهند هيچ گاه مصرف پذير نيستند

يند کاال را فقط دستمزد و اضافه ارزش می ب –اين جزء ثابت سرمايه با تحليل اسميتی تطابق می يابد!! تحليلی که ارزش 

  و هيچ سرمايه ثابتی را وارد محاسبه نمی سازد. 

  در اين رابطه هيچ بحث دقيقی ندارد و هيچ نظر روشنی بيان ننموده است. »سيسموندی«

يش ست که از پمی کوشند تا از نگرش اسميتی گامی به جلو بردارند. ناکامی آنها در اين ا »مزی و شربوليهبارتون، ر«

موضوع را يکسويه نظر می اندازند، تفاوت ميان ارزش سرمايه ثابت و متغير را با فرق ميان سرمايه استوار و گردان 

  از هم جدا نمی کنند. 

ارث اسميت را ارج می گذارد و نظراتش را تکرار می نمايد. نتيجه آنکه آشفته بينی های اسميتی » ميل ن استوارتجا«

  ادامه داده است و دگم های او همچنان اصول ايمان متعبدان اقتصاد سياسی است. به بقای خود 

  

  بازتوليد ساده: 20فصل 

  طرح مسأله -1

(بازتوليد اجتماعی)  . بخشی که جايگزين سرمايه می شودمحصول ساالنه مرکب از هر دو بخش محصول اجتماعی است

و بخشی ديگر که توسط طبقه کارگر و سرمايه دار به مصرف می رسد. به تعبير ديگر، محصول ساالنه مشتمل بر هر 

دو جزء مصرف مولد و نامولد است. فصل حاضر به بررسی بازتوليد ساده اختصاص دارد و ما اين واکاوی را از شکل 

م. شروع می کني همراه با پول و کاالی اضافه شده ،روند توليد..... کاال سرمايه کاال... –پول  – سرمايه کاالئیگردش: 

فقط از  'Cاست. سرمايه کاالئی   C'=C+c ، تکليف پديده مصرف الزاما تعيين می شود، زيرا آغازگاه،َدَوران در اين 

رد. مصرف فردی و مولد هر تشکيل نمی شود، بلکه اضافه ارزش را نيز در بر می گي  ارزش سرمايه ثابت و متغير

حرکت  'M-C…P…C'-Mو   P…C'-M'-C…P دو، در اين حيطه موضوع واکاوی هستند. در دورپيمائيهای 

سرمايه نقطه شروع و فرجام است و الجرم شامل مصرف هم می شود. پرسش مهم، مستقيم و مقدم در کندوکاو اين است 

ه جايگزين می گردد و درهم تنيدگی اين جايگزينی، با ارزش سرمايه مصرف شده در توليد ساالنه چگون –که ارزش 

 اضافی سرمايه داران و دستمزد کارگران چگونه است. فراموش نکنيم که تمرکز گفتگوی ما بر روی بازتوليد ساده است.

   

  دو بخش توليد اجتماعی  -2

  کل محصول اجتماعی و لذا کل توليد جامعه به دو بخش زير تقسيم می گردد.  

  کاالهائی که برحسب جنس خود، به مصرف مولد می رسند، يا ظرفيت ايفای اين نقش را دارند. وسائل توليد: –ول ا

  : کل کاالهائی که بنا بر خواص خود مورد مصرف سرمايه داران و کارگران قرار می گيرند.وسائل مصرف –دوم 

در هر کدام از دو بخش باال کل حوزه های توليد که به آن تعلق دارند يک شاخه سراسری توليد به حساب می آيند. هر 

  دو بخش در مجموع سرمايه اجتماعی را تشکيل می دهند. سرمايه درون هر بخش مرکب از دو جزء مختلف است. 



  استثمار می شود. در آنجاسرمايه متغير: ارزش نيروی کار اجتماعی هر بخش يا کار زنده ای که توسط سرمايه  – 1

به کار می افتد. اين سرمايه به سهم خود مرکب از اجزاء استوار  هر بخشسرمايه ثابت: ارزش کل وسائل توليد که  – 2

از قبيل مواد خام، وسائل کمکی و کاالهای نيم ساخته است.   مانند ساختمان يا ماشين آالت و بخش گردشی سرمايه ثابت

ارزش کل محصول ساالنه در هر يک از دو بخش شامل دو جزء است. جزئی که تجسم سرمايه ثابت مصرف شده در 

ده جديد منتقل می کند. رونيست و صرفا ارزش خود را به فرا توليد محصول است، خالق يا حامل هيچ ارزش تازه ای

وم توسط کار ساالنه يا کار کل کارگران مورد استثمار هربخش توليد می گردد. از اين جزء، يک بخش صرف جزء د

جايگزينی سرمايه متغير پرداخت شده می شود و بخش ديگر ارزش اضافی سرمايه دار است. کل محصول ساالنه هر 

ضافه ارزش قابل تقسيم است. از سرمايه ثابتی کدام از بخش ها به ارزش منتقل شده از سرمايه ثابت + سرمايه متغير+ ا

که در توليد محصول اجتماعی ساالنه به کار گرفته می شود، مواد خام، وسائل کمکی و کاالهای نيم ساخته تماما مصرف 

می شوند و ارزش خود را به محصول جديد منتقل می سازند، اما در مورد سرمايه استوار چنين نيست. در هر دور 

جزئی از آن به صورت استهالک وارد ترکيب محصول ساالنه می شود و ارزش خود را به محصول منتقل  واگرد فقط

و نرخ  M، اضافه ارزشV، سرمايه متغيرCمی کند. برای بررسی بازتوليد ساده، ما از همان اسامی سرمايه ثابت 

  استفاده می کنيم. ارقام بيانگر ميليون پوند استرلينگ خواهند بود.    M/ V*100ارزش اضافی

  الف. توليد وسائل توليد 

درصد  100و نرخ اضافه ارزشی برابر با  V  1000و C 4000ميليون پوند مرکب از   5000سرمايه ای به ميزان 

است که در شکل  M = 6000 4000 C+1000 V 1000+را مورد نظر قرار دهيم. محصول کاالئی آن عبارت از: 

  وسائل توليد موجود است. 

  ب. توليد وسائل مصرفی

تشکيل گرديده است  V  500و C  2000ميليون پوند سر و کار داريم که از 2500در اينجا هم با سرمايه ای به مبلغ 

ه در شکل وسائل مصرفی وجود دارد. ب  C+500 V + 500 M = 3000 2000کاالئی آن مرکب از  و محصول

  اين ترتيب کل محصول کاالئی ساالنه به شرح زير خواهد بود. 

 C+1000 V+ 1000 M = 6000 4000وسائل توليد:  – 1

    C+500 V+500 M = 3000 2000وسائل مصرفی:  – 2

است. يادآوری کنيم که سرمايه استوار حاضر در فرايند توليد و جزئی از آن که به صورت  9000کل ارزش محصول 

وارد محصول می گردد را آگاهانه کنار نهاده ايم. تمرکز محاسبات ما بر بازتوليد ساده است. شکلی از بازتوليد استهالک 

که در آن کل ارزش اضافی حالت مصرف غيرمولد دارد. فعال گردش پولی واسط معامالت را هم چشم پوشی می کنيم 

  مهم قابل تعمق است نکته 3و فقط به خود داد و ستدها می پردازيم. در اين رابطه 

يا بخش توليد وسائل مصرف، به اين دليل که وسائل  2در بخش  500و ارزش اضافی توليد شده  500دستمزد  اول:

رسند، به بيان ديگر به محصول تبديل  می مصرفی هستند توسط خود کارگران و سرمايه داران اين بخش به مصرف

  د. نشده و حذف می گرد

که به صورت وسائل توليد در اين بخش تهيه شده اند   1توليد شده در بخش 1000زش اضافی و ار 1000دستمزد  دوم:

سرمايه اين بخش که کاالهای  2000اختصاص می يابد. اين اقالم با جزء ثابت  2به خريد وسائل مصرفی از بخش 

  مصرفی هستند، رد و بدل شده و از دور خارج می شود. 



است. اين رقم مرکب از وسائل توليد است که فقط در همين بخش  1سرمايه ثابت بخش  4000آنچه باقی می ماند  سوم:

. درست به همان گونه که سامان می پذيردمی تواند به مصرف رسد. در مبادله متقابل ميان سرمايه داران اين بخش  1

  ن بخش تسويه و تعيين تکليف شد.در درون هما 2مربوط به بخش  500و اضافه ارزش  500دستمزد 

   

   2در مقابل سرمايه ثابت بخش  1مبادله بين دو بخش: دستمزدها و اضافه ارزش های بخش  – 3

که شکل مصرفی  2بخش  2000در شکل وسائل توليد با سرمايه ثابت  1بخش  1000و ارزش اضافی  1000دستمزد 

واحدی خود را که در شکل کاالهای مصرفی است با  2000ابت سرمايه ث 2دارد مبادله می شود. سرمايه داران بخش 

و در اين گذر جزء ثابت سرمايه داد و ستد می کنند  1در بخش  وسائل توليد مورد نياز تشکيل دهنده سرمايه ثابت خود

رابر برابر مزدهای خود و سرمايه داران اين بخش ب 1را آماده ارزش افزائی می سازند. همزمان کارگران بخش خويش

دريافت می کنند. مبادله با پول انجام می شود. گردش پول اينجا  2های خود کاالهای مصرفی از بخش  اضافه ارزش

ه باهميت تعيين کننده دارد. مزدهای کارگران هر دو بخش بايد به شکل پولی پرداخت گردد. روند وقوع داد و ستدها 

  شرح زير است. 

ميليون پوند استرلينگ دستمزد به کارگران پرداخت کرده اند. کارگران با اين  0100 ،صاحبان سرمايه 1در بخش  اول:

، توليد کنندگان وسائل مصرف می روند، به همين ميزان، 2به سراغ سرمايه داران بخش  ارزش پولیمزدها يا اين مقدار 

ه پول تبديل می شود. در پی ب 2مايحتاج معيشتی خريداری می کنند و در اين راستا نيمی از جزء ثابت سرمايه بخش 

ميليون پوند را صرف خريد وسائل توليد مورد احتياج خويش  1000مقدار پول دريافتی  2اين اقدام، سرمايه داران بخش 

که به عنوان  1ميليون پوند بخش  1000ارزش سرمايه متغير  ،می کنند. تا اينجا و در دل اين داد و ستد 1از بخش 

اين بخش در شکل وسائل توليد وجود داشت به پول تبديل می گردد و امکان می يابد که در جزئی از محصول ساالنه 

  دست سرمايه داران همين بخش به عنوان سرمايه پولی عمل نمايد و صرف خريد مجدد نيروی کار شود. 

ن پوند ديگر ميليو 1000است. اين جزء هم می تواند با  1حال نوبت جزء ارزش اضافی سرمايه کاالئی بخش  دوم:

اين مبادله به نوبه خود نيازمند پول است و پول الزم می تواند از راههای مختلف  مبادله شود. 2سرمايه ثابت بخش 

فراهم  1و نيم ديگر را سرمايه داران بخش  2پرداخت گردد. فرض ما اين است که نيمی از آن را سرمايه داران بخش 

  می نمايند. در اين صورت: 

ميليون پوند وسائل  500صرف خريد وسائل توليد می کند و با اين  ميليون پوند فراهم شده خود را 500مبلغ  2بخش 

 است 1سرمايه داران بخشدر دست  ساليان،جزئی از محصول به صورت توليدی را که در شکل اضافه ارزش و 

جايگزين  2سرمايه ثابت بخش از د ديگر ميليون پون 500 ،اين معامله جريان انجام دربه اين ترتيب خريداری می نمايد. 

ميليون پوند آن توسط مزد کارگران  1000 ،که پيش تر خاطر داريمبه ميليون پوند ديگر زيرا  500می گوئيم می شود. 

جا سه چهارم سرمايه ثابت  بود، در نتيجه تا اينگرديده جبران  2در پروسه خريد وسائل مصرف از بخش و  1بخش 

نيز نيمی از اضافه ارزش خود را محقق و  1است. همزمان سرمايه داران بخش  ده و سامان يافتهشجايگزين  2بخش 

  به پول تبديل کرده اند.  

را به خريد وسائل مصرفی از  2ميليون پوند دريافتی از بخش  500مبلغ  ، 1ست که سرمايه داران بخش ا گام بعدی آن

در  سرمايه اش را، ميليون پوند ديگر از بخش ثابت 500معادل  2اختصاص می دهند، با اين کار بخش  همان بخش

به چنگ می آورد  اً ميليون پوند را مجدد 500 در همين راستا می فروشد و 1به بخش  ،شکل محصول مصرفی ساالنه



خريداری می کند و به اين ترتيب کل  1از بخش وسائل توليد  ،. متعاقبا به اندازه آنيا به تعبير ديگر بازيافت می کند

تا نيز امکان می دهد  1واحد سرمايه ثابت خود را جايگزين می سازد. داد و ستد اخير، به سرمايه داران بخش  2000

ها است به پول تبديل  ميليون پوند باقی مانده اضافه ارزش 500را که ما به ازاء  جزء ديگری از محصول ساالنه خويش

  د. ند و در واقع محقق گردانننماي

ميليون پوند سرمايه ثابت خود را که در  2000کل  2ست که بخش ا مهم و قابل توجه است آنکامال جا  آنچه در اين

 همجدد به وسائل توليد مورد نياز خود تبديل نمود ،شکل کاالهای مصرفی و جزء اصلی محصول ساالنه اين بخش بود

مايه جدا از اين سرمايه گذاری ها و برای حل  ميليون پوندی را هم که به صورت دست 500کل  است. عالوه بر آن،

يگر د گونه ای. همين موضوع به کرده استبازيافت  نموده يا تأمين ،مشکالت موجود پولی، وارد پويه گردش ساخته بود

سائل با و ،نيز صادق است. اين بخش نيز نه فقط سرمايه متغير خود را که در شکل وسائل توليد بود 1در مورد بخش 

. نموده استبه پروسه گردش را نيز بازيافت  شده مايه تزريق ميليون پوند دست 500که  کرده استمصرفی مبادله 

 سرمايه ای بود -فرايند نيازمند ارزش کل که تحقق  روشن می سازد اين را همحال  همانجا گفتيم در  مرور آنچه تا اين

پرداخت شد، اما آنها  تهيه و شود. اين پول توسط سرمايه داران هر دو بخش َدَورانکه بايد به شکل پول وارد چرخه 

 دو بخش در داران هربه بيان ديگر سرمايه اين پول را به تمام و کمال دريافت کردند. اهد بوديم مجددا همان گونه که ش

بر سرمايه خود نيافزودند اما هيچ ريالی هم از آن کاسته نشد. اين نکته را هم فراموش نکنيم، آنها حجم اين بازتوليد ساده، 

  بزرگی اضافه ارزش به چنگ آوردند که صرف معاش، رفاه، تجمل و خوشگذرانی خود کردند. 

   

         2مبادله درون بخش - 4

   زم و تجملیوسائل معاش ال

از وسائل  بخشیبا دستمزدهای دريافتی خويش  2در بازتوليد ساده که فعال موضوع بررسی ما است، کارگران بخش 

مصرفی و مايحتاج معيشتی را که خودشان در همين بخش توليد کرده اند، خريداری می نمايند. محصول کار آنان اکنون 

ط به اندازه مزدی که گرفته اند، يک بخش اين کاالها و اقالم مصرفی در تصاحب طبقه سرمايه دار است و کارگران فق

را از طبقه سرمايه دار می خرند. سرمايه داران با فروش اين بخش از محصول کار و استثمار کارگران، به خود آنان، 

 ر اين گذر اتفاقسرمايه متغيری را که در شکل دستمزد پرداخت کرده بودند، به طور کامل بازيافت می کنند. آنچه د

افتاده، اين است که کارگران انبوهی محصول توليد کرده اند، کل اين محصول به مالکيت طبقه سرمايه دار در آمده است. 

توليد کنندگان کارگر صرفا بهای بازتوليد نيروی کارشان را زير نام مزد و در شکل پول دريافت نموده اند و حال با 

زئی از محصول کار خود را که در تملک سرمايه داران است می خرند. صاحبان سرمايه همين مزد و به اندازه آن، ج

مامی به بيان ديگر تند. نبازيافت می ک ندبا فروش اين جزء از محصول تصاحب کرده، کل دستمزدی را که پرداخته بود

مرکب از شاخه های فراوان  2د. بخش توليد وسائل مصرفی يا همان بخش نرا از نو به دست می آور سرمايه متغير خود

  و گوناگون صنعت است، اما کل اين شاخه ها به دو عمده به شرح زير قابل تقسيم هستند. 

ه توليد وسائل ضروری مصرفی. شاخه ای که محصوالت معيشتی و مايحتاج حياتی طبقه کارگر و در همان شاخ الف:

فی مورد نياز سرمايه داران را توليد می نمايد. نياز به توضيح نيست که وقتی از احتياجات زندگی حال کاالهای مصر

در قلمرو هستی سرمايه يا گستره توليد سرمايه داری صحبت می کنيم مفيد و مضر بودن آن برای انسان هيچ محلی از 

  نکه در شکل نان و دارو توليد شوند. اعراب ندارد. اين کاالها می توانند افيون و سموم مهلک باشند يا اي



شاخه توليد وسائل مصرفی تجملی که يک جزء از مصرف طبقه سرمايه دار را توليد می کند و سرمايه داران خريدار  ب:

آنها بخشی از اضافه ارزش حاصل استثمار کارگران را به اين کار اختصاص می دهندد. کارگران توان خريد آنها را 

اساس، سرمايه متغير يا دستمزدهای پرداخت شده، در هر دو شاخه اين بخش، مستقيما در شکل پول به  ندارند. بر همين

الف که توليد کننده وسائل مصرفی ضروری و حياتی هستند برگردانده می شود، همان گونه که  2سرمايه داران بخش 

ها کل مزدشان را صرف خريد مايحتاج اضطراری گفته شد، کارگران قادر به خريد زينت آالت يا وسائل تجملی نيستند، آن

ارزش،  –ب وضع متفاوت است. در اينجا محصول  2معيشتی از سرمايه داران شاخه الف می کنند.  اما در مورد بخش 

ميليون پوند سرمايه  500تماما وسائل تجملی است و سامان پذيری آن نيازمند داد و ستدهای ديگر است. فرض کنيم که 

  ، به شرح زير ميان دو شاخه اين بخش توزيع گردد.2ميليون پوند اضافه ارزش کل بخش  500متغير و 

  ميليون پوند.  800ميليون پوند اضافه ارزش سرمايه داران جمعا  400ميليون پوند مزد کارگران و  400 شاخه الف:

  ميليون پوند. 200مايه، کال ميليون پوند اضافه ارزش صاحبان سر 100ميليون پوند مزد کارگران،  100 ب: شاخه

ميليون پوند دستمزد گرفته اند، آنها اين پول را به سرمايه داران شاخه الف می دهند و در قبال  100کارگران شاخه ب 

اين گذر از  ميليون پوند کاالی مصرفی ضروری از سرمايه داران مذکور (شاخه الف) دريافت می دارند. در 100آن 

ميليون  100اخه ب به اين شاخه باز می گردد و از سوی ديگر سرمايه داران شاخه الف به يک سو سرمايه متغير ش

ميليون پوند دستمزد به کارگران اين  400پوند کاالهای تجملی دست می يابند. سرمايه داران اخير (شاخه الف) قبال 

ميليون  400اند، به خود آنها، تمامی اين شاخه پرداخت کرده اند، آنها با فروش کاالهائی که همين کارگران توليد کرده 

  پوند را هم بازيافت می کنند. 

تا اينجا تکليف سرمايه متغير هر دو شاخه روشن شده است، به جستجوی سرنوشت اضافه ارزشها پردازيم. فرض کنيم 

ساوی ميان کاالهای که سرمايه داران هر دو شاخه الف و ب، درآمدهای خود يا همان اضافه ارزش ها را، به نسبتهای م

ميليون پوند اضافه ارزش ها را به احتياجات  400مصرفی ضروری و تجملی توزيع نمايند. مثال هر کدام سه پنجم از 

ميليون پوند  240ضروری و دو پنجم را به کاالهای تجملی اختصاص دهند. در اين صورت سرمايه داران شاخه الف 

ميليون پوند را به اشياء تجملی تخصيص می دهند. سرمايه داران  160را صرف وسائل مصرفی ضروری می کنند و 

ميليون پوند را خرج کاالهای تجملی می کنند. با کدام  40ميليون پوند را هزينه وسائل ضروری و  60شاخه ب نيز 

ن پوند محصول ميليو 100مبادله ها اين سامان پذيری انجام می گيرد؟ ماجرا اين گونه است که سرمايه داران ب از کل 

ميليون پوند را به سرمايه داران الف  60ميليون پوند را خود مصرف می کنند و معادل  40تجملی اين شاخه، به اندازه 

  می دهند تا در ازاء آن کاالهای مصرفی دريافت دارند. 

  و شاخه های دوگانه آن خواهيم داشت:  2به اين ترتيب برای کل بخش 

  واحد اضافه ارزش الف 400 واحد سرمايه متغير و 400

 +  

  واحد اضافه ارزش ب 100واحد سرمايه متغير و  100 

----------------------------------------------------------  

  ميليون پوند 1000

   ،واحد سرمايه متغير الف + ب 500 ازاء در ،واحد سرمايه متغير الف 400واحد اضافه ارزش و  100: در اين ميان

واحد سرمايه متغير ب +  100واحد اضافه ارزش ب +  100 برابر ب در وواحد اضافه ارزش الف  500 همزمان

    خود را طی می کند.تحقق پروسه ميليون پوند 1000کل   مبادله می شوند. به اين ترتيب ،واحد اضافه ارزش الف 300



  خواهيم داشت.  2دو شاخه دنبال کنيم آنگاه برای کل بخش  اگر بازتوليد را با همين نسبت ها، با محاسبه سرمايه ثابت هر

  ميليون پوند  2400ارزش اضافی، جمعا  400سرمايه متغير +  400سرمايه ثابت +  1600   :شاخه الف

  ميليون پوند  600ارزش اضافی، جمعا  100 سرمايه متغير + 100سرمايه ثابت +  400     :شاخه ب

  ميليون پوند  3000 =ارزش اضافی  500سرمايه متغير +  500سرمايه ثابت +  2000و به عنوان حاصل جمع کل: 

در پويه  2و  1، به سراغ کل مبادالت ميان بخش های افتاده استاتفاق  2حال با تعيين تکليف آنچه در داخل بخش 

  .خواهيم بوداد و ستدهای زير بازتوليد ساده سرمايه داری برويم. در اين رابطه شاهد وقوع د

، بازتوليد 1محصول جديد ساالنه (سرمايه متغير و اضافه ارزش) که به صورت وسائل توليد در بخش  –ارزش  – 1

می باشد. اگر اولی کوچکتر از دومی گردد،  2شده است، برابر با ارزش سرمايه ثابت موجود در محصول ساالنه بخش 

سرمايه ثابت خود نيست. اگر بزرگتر باشد، مقداری از آن مصرف نشده باقی می ماند. قادر به جايگزين کردن  2بخش 

  فرض بازتوليد ساده بر هم می ريزد.  ،در هر دو حالت

در محصول ساالنه بخش توليد وسائل مصرف، سرمايه متغير پرداخت شده به کارگران توليد کننده اشياء تجملی  – 2

فه ارزش سرمايه داران توليد کننده وسائل مصرفی الزم مبادله می گردد، اما با همين فقط به اندازه ارزش خود، با اضا

مبادله است که سرمايه متغير پرداخت شده سرمايه داران توليد کننده اشياء تجملی به آنها باز می گردد و سامان پذيری 

واحد سرمايه  100اخه ب صاحب محقق می شود. پس از اين داد و ستد سرمايه داران ش 2کل سرمايه متغير بخش 

واحد کاالهای مصرفی معيشتی به کارگران همين شاخه  400متغير خود هستند. سرمايه داران شاخه الف نيز با فروش 

  واحد اضافه ارزش خود را تصاحب می کنند.   500سرمايه متغير خود را پس می گيرند. کل سرمايه داران دو شاخه هم 

ياء تجملی را کاهش می دهد. بازتبديل سرمايه متغير اين شاخه به سرمايه پولی را دچار موقتا مصرف اش هر بحرانی

ادی کس گسترش آن بهتأخير می کند. اخراج کارگران اين قلمرو نيز بر وخامت اوضاع می افزايد. ظهور اين شرايط و 

   نيز تأثير می گذارد. روند توليد سرمايهروی بازار فروش کاالها بر 

مارکس در اينجا ضمن تشريح فرايند بازتوليد ساده و چگونگی مبادله ميان دو بخش اساسی توليد سرمايه داری، توضيح: 

به درستی، با تمامی دقت الزم، بدون اينکه هيچ جائی برای هيچ نوع مغلطه و تعبير سوء باقی گذارد از تأثير بحران بر 

اده و به طور مشخص حوزه های توليد اشياء تجملی سخن به روند گردش يا مبادله محصوالت دو بخش در بازتوليد س

دقيق تر بگوئيم، مارکس در اينجا، در اين بحث معين، به هيچ وجه از ريشه بحران، از منشأ و زمينه های  ميان می آرد.

يان مواقعی ظهور بحران صحبت نمی کند. کامال بالعکس از عوارض و تأثيرات آن بر پروسه گردش سرمايه و مبادله 

 !»نظريه پردازان شهير مارکسيست«بخش ها می گويد. سخن مارکس اين است، اما خيلی ها از جمله شمار کثيری از 

از کالبدشکافی مارکسی روند سامان پذيری سرمايه و داد و ستد  باژگونبرداشت کامال با  ،به ويژه در انترناسيونال دوم

ردش ها از بطن پروسه گ بحرانالقاء کرده اند که گويا   سپس ستنباط وميان دو بخش اساسی توليد سرمايه داری چنين ا

سرمايه بر می خيزند!! گويا کاهش شمار مشتريان و مصرف کنندگان کاالها يا افت قدرت خريد توده های کارگر است 

تالل سرمايه و اخکه سلسله جنبان طغيان بحران ها می گردند!! گويا نامتوازنی رشد انباشت در بخش های اساسی توليد 

در پويه دورپيمائی سرمايه است که بحران را می زايد، می پرورد و به طغيان می اندازد!!! انگاره هائی که همه و هر 

کدام بيش از ديگری بی بنياد و گمراه کننده اند. همواره، در همه ادوار، اما بيش از هميشه در دوره های اخير، با تشديد 

گسترش بی سابقه سرچشمه ظهور آنها در هستی سرمايه، توسط بورژوازی چپ نمای جهانی انفجارآميز بحرانها و 

 جنجال گرديده است. 



يحائی از نزول مس ِشکِوهافراشتن بيرق عدالت طلبی کاپيتاليستی!!، نهضت جلوگيری عقالنی از تعميق شکاف طبقاتی!! 

النه، حتی کمپين های حزبی و اتحاديه ای چالش سهم کارگران و افزايش سهم سرمايه داران در توليد ناخالص سا

بشردوستانه افت دستمزدها که از اواخر سده پيش تا امروز زير بيرق های مختلف راه افتاده است، همه و همه به نوعی، 

ها در مورد بحران سرمايه داری را بر پيشانی خود حک دارند. مشکل آنان نه فقر، فالکت،  مهر همين وارونه پردازی

رخوابی، تباهی، بی بهداشتی، بی داروئی و سيه روزی های ديگر طبقه کارگر که يافتن راهی برای مقابله با اوجگيری گو

بحرانهای سرشتی سرمايه است. تصور نظريه پردازان، بانيان و پرچمداران اين کمپين ها آنست که رشد سرطانی 

» یمصرف نامکف«ان خريد کارگران و در يک کالم آنچه بيکاری، تنزل روزافزون دستمزدهای واقعی، کاهش طوفانی تو

ها است، اگر سرمايه داران کمی رحم کنند، ديگ بخشايش خود را جوش  می نامند، ريشه واقعی بروز و تشديد بحران

د، ناندازند، کارگران کمتری را اخراج نمايند، بيمه بيکاری را محو ننمايند، چند ريالی بر مزد توده کارگر شاغل بيفزاي

ند، رونق همه جا را فرا می گيرد، بحران ها از توفش باز می ايستند سرمايه داری هم مشکل کسادی بازار را حل می ک

شروع به بذل و بخشايش و افزايش مزد »!! حاتم بخشی بی کران«و سرمايه داران هم با فراغ بال، امنيت خاطر و 

، خطر طغيان توده کارگر از سر سرمايه رفع می شود  ان می گرددهمه جا امن و امکارگران می کنند!! در همين راستا 

. آنچه اينها اصال قادر به ديدن و باالخره، به عنوان آرمان بزرگ آنها، ماندگاری سرمايه داری هم تضمين خواهد شد!!

ی بشر ايحتاج زندگو درک آن نيستند، ريشه واقعی بحران سرمايه است. توليد سرمايه داری اساسا توليد وسائل معاش و م

نيست که تغيير در شمار مصرف کنندگان اين شکل کاالها مايه اشتعال آتشفشان بحران گردد!! سرمايه داری شيوه توليد 

های سمکل مکانياست. عظيم ترين بخش آنچه توليد می کند سرمايه است و به صورت سرمايه پيش ريز می شود.  سرمايه

راههای ممکن قدرت بارآوری کار را افزايش دهند، با حداقل نيروی کار حداکثر  اندرونی آن بسيج هستند تا از همه

سرمايه را توليد نمايند، بحران دقيقا از اين جا، از ژرفنای همين روند می جوشد، روند توليد افراطی سرمايه و باالرفتن 

 سير نزولی نرخ سود و باالخرهقهری ترکيب آلی سرمايه که پيشی گرفتن نرخ انباشت از نرخ توليد اضافه ارزش، 

طغيان بحران را قهری و گريزناپذير می سازد. بحث ما در اينجا واکاوی موضوع بحران نيست. فقط به همين حد اکتفاء 

  می کنيم تا در جای خود، در بازخوانی جلد سوم سرمايه به صورت تفصيلی به آن بپردازيم.

  

  مبادله با استمداد از گردش پولی – 4

به رغم همه بحث های باال، ما هنوز در نيمه راه بررسی پروسه سامان پذيری دو بخش سرمايه اجتماعی، توليد وسائل 

ميان دو بخش اصلی توليد سرمايه داری طبق نمودار  َدَورانبنا بر آنچه گفته شد، توليد و توليد وسائل مصرف هستيم. 

   زير جريان داشته است.

  با داده های: 2و  1بخش های  در گردش سرمايه ميان – 1

  6000 =اضافه ارزش  1000متغير +  1000ثابت +  4000 – 1بخش 

  3000  =ارزش اضافی   500متغير +   500ثابت +  2000 – 2بخش 

به سرانجام  1ارزش اضافی بخش  1000سرمايه متغير و  1000در برابر  2سرمايه ثابت بخش  2000مبادالت ميان 

به حال خود رها می کنيم، تا سرنوشت سرمايه متغير + همچنان را  1احد سرمايه ثابت بخشو 4000رسيده است. 

  را پی گيريم.  2ارزش اضافی بخش 

  است. الف و باين بخش دارای دو زيرمجموعه به نام شاخه های  داريمبه خاطر  - 2



  ارزش اضافی) 400سرمايه متغير +  400( :الف

+  

  ارزش اضافی) 100سرمايه متغير +  100( :ب

=  

  2سرمايه متغير و ارزش اضافی بخش  2000

   :دراينجا

 خويش می کند. کارگران با مزد دريافتی خود را طی در درون همين شاخه گردش، سرمايه متغير الف واحد 400 اول:

  محصول معادل آن را از سرمايه داران شاخه ای که در آن استثمار می شوند، خريداری می کنند.  –ارزش 

فرض پيشين، سرمايه داران هر دو شاخه، سه پنجم اضافه ارزش های خود را صرف خريد وسائل ضروری  بنا به دوم:

  معيشتی و دو پنجم آن را صرف خريد اشياء تجملی می نمايند. 

هزار ميليون پوند در درون همين شاخه توسط  240سه پنجم اضافه ارزش شاخه الف با مبلغ  مان فرضپايه هبر  سوم:

  سرمايه دارانش به خريد وسائل الزم زندگی اختصاص می يابد. 

  دو پنجم اضافه ارزش شاخه ب هم در همين شاخه توسط سرمايه دارانش خريداری می گردد.  چهارم:

هزار  160. در شاخه الف خود را به فرجام نرسانده اندهنوز اجزائی از سرمايه هر شاخه پويه سامان پذيری  پنجم:

هزار ميليون  60هزار ميليون مزد کارگران و  100ميليون پوند اضافه ارزش سرمايه داران باقی است. در شاخه ب 

 100 ادامه پيدا می کند و چنان پيش می رود که ادالتاضافه ارزش سرمايه داران کماکان بالتکليف مانده است. روند مب

اضافه ارزش سرمايه داران اين بخش صرف خريد وسائل  پوند هزار ميليون 60مزد کارگران و  پوند هزار ميليون

  ضروزی زندگی از سرمايه داران شاخه الف می شود. 

  سرمايه اجتماعی 2و  1نگاه ديگری به سامان پذيری سرمايه متغير و اضافه ارزش در دو بخش 

1- 4000 C +1000 V+ 1000 M = 6000 

2- 2000 C + 500 V + 500 M = 3000 

  پروسه مبادالت به شرح زير انجام می گيرد.

  ليره استرلينگ دستمزد به صورت پول به کارگران اين بخش می پردازد. 1000، مبلغ 1بخش  – 1

  می خرند. 2سترلينگ وسائل معاش از سرمايه داران بخش ليره ا 1000با مزد خود معادل  1کارگران بخش  – 2

  خريداری می نمايند.  1ليره باال وسائل توليدی به همين ميزان از سرمايه داران  1000با  2سرمايه داران  – 3

  کل سرمايه متغير پرداختی خود را بازيافت کرده اند. 1تا اينجا سرمايه داران بخش 

  می خرند.  1ليره استرلينگ از سرمايه داران  500ل توليدی به مبلغ وسائ 2سرمايه داران بخش  – 4

  می کنند.  2ليره دريافتی را صرف خريد کاالهای مصرفی از بخش  500همين  1صاحبان سرمايه در بخش  – 5

  خريداری می کنند. 1ليره باال وسائل توليد از سرمايه داران  500با  2سرمايه داران  – 6

  می نمايد.  2ليره دريافتی اخير را صرف خريد وسائل مصرفی از بخش  500 يکبخش  – 7

ليره ای که سرمايه داران  500ليره استرلينگ است و در اين ميان  5000حاصل جمع ارزشی کل داد و ستدهای باال 

  بازگشته است. ، از بيرون پروسه گردش به درون آن تزريق کردند نيز به آن ها در رديف چهارم اين نمودار 2بخش 



در مبادالت باال شاهد هستيم که حجم ارزشی معينی پول برای گردش و سامان پذيری انبوه محصوالت توليد شده کفاف 

می دهد. هر چه واگردها کوتاه تر باشند، هر چه چرخش پول در گردش سريع تر انجام گيرد، باز هم پول کمتری مورد 

پی در پی معلوم باشد، حاصل جمع پول مورد نياز تابعی از مجموع قيمت ها يا احتياج خواهد بود. اگر تعداد مبادالت 

سرمايه باشد، در  –ارزش کاالهای در گردش است. اينکه از کل ارزش ها چه مقدار اضافه ارزش و چه حجمی ارزش 

ر و اضافه ارزش همراه با سرمايه متغي 2اين گذر بی تفاوت خواهد بود. پروسه سامان پذيری محصوالت ساالنه بخش 

باالخره ره فرجام پيش می گيرد، اما مسير واقعی رويدادها در همان ، با شرح نسبتا مبسوطی که آورديم اين گونه 1بخش 

  می يابد. سايه دو عامل را برفراز سر خود سنگين ،سال

ارد، تاجر به سرمايه تجاری در نخستين ظهور خود همواره  شکل پول د حضور سرمايه های تجاری و مالی: – 1

معنای صاحب اين جزء سرمايه، توليد کننده هيچ کاالئی نيست. در مورد سرمايه مالی نيز بايد گفت که با پيدايش و نقش 

  بازی خود دخالتی کامال ويژه، اثرگذار و رشد يابنده را در فرايند گردش سرمايه صنعتی به نمايش می نهد.

ايه داری است که اضافه ارزش ها يک جا به دست سرمايه دار صنعتی ماقتضای توليد سر تقسيم ارزش اضافی: – 2

ميان گروههای مختلف طبقه سرمايه دار ا حکم همين شيوه توليد و جبر پويه ارزش افزائی سرمايه است که رسد، ام

 ،تقسيم شود. بخشی به شکل بهره مالکانه، نصيب مالک زمين می گردد. سهمی به صورت بهره پول توسط بانکدار

رباخوار، مؤسسات عديده پرداخت کننده وام تصاحب می شود. پس از اينها نوبت به دولت و نهادهای عريض و طويل 

آن نيازمند نگارش  تشريحخاص خود را دارد و  ماجرایدولتی می رسد. موضوعی که در شرايط کنونی سرمايه داری، 

مشخص حاضر، به اختصار می توان  در داربست مبحث جای اين بحث اينجا نيست اما در چند جمله،. کتابی خاص است

عام و سراسری سرمايه اجتماعی هر کشور در حوزه های گوناگون، اقتصاد،  گفت که دولت به عنوان نهاد برنامه ريزی

سياست، حقوق، فرهنگ، سازمان اعمال قهر اقتصادی، پليسی، نظامی، امنيتی، حقوقی، مدنی و سياسی سرمايه عليه 

قدرت تضمين کننده کاهش تا آخرين مرز ممکن کار الزم و افزايش  با ايفای همه اين نقش ها، عمال آری گر،طبقه کار

ای کارگر به نفع طبقه سرمايه دار است. دولت در همين راستا و به کامال نامحدود و هر چه عظيم تر کار اضافی توده ه

بورژوازی جهانی، در يک کالم به عنوان سرمايه تشخص نهاد تنظيم مناسبات ميان بخش های مختلف سرمايه و  عنوان

يافته در ساختار نظم سياسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، سهم غول آسائی در کل اضافه ارزش های حاصل استثمار 

  طبقه کارگر دارد. 

   

  1 بازتوليد سرمايه ثابت بخش – 6

است که هنوز باقی مانده و  2و  1ساالنه دو بخش  ، تنها جزء از محصول1ميليون پوند سرمايه ثابت بخش 4000رقم 

پيش  است. از ر آخرين روند واگرد، آفريده نشدهتعين تکليف نگرديده است. جزئی که به لحاظ ارزشی در اين سال يا د

 یکل محصول ساليانه اين بخش را تشکيل م از سومدو در مثال معين ما، وجود داشته و وارد اين فرايند گرديده است اما

ا می ر وليد کننده وسائل توليد، محصوالت خويشدهد. تا وقتی از تک سرمايه دار حرف می زديم روال کار آن بود که ت

ماعی ه اجتفروخت و کاالهای مورد نياز خود را خريداری می کرد. االن ديگر چنين نيست. بحث بر سر بازتوليد سرماي

صاحبان  باقی مانده است. 1ش به صورت وسائل توليد در بخش سوم از محصول ساالنه ادو است. کل سرمايه است که

اين محصول همگی سرمايه داران توليد کننده وسائل توليد هستند، سرمايه متغير هر دو بخش به طور کامل داد و ستد 

ر شده و مدار سامان پذيری خود را پيموده است. اضافه ارزش های هر دو بخش نيز پروسه بازتوليد خود را پشت س



جام کل سرمايه ثابت هم بازيافت شده و به سوی سرمايه داران مالک بازگشته است. همه اينها ان 2نهاده اند. در بخش 

سوم محصوالتش در شکل سرمايه ثابت باقی است، جزئی از سرمايه که قادر به مبادله است که دو 1گرفته و فقط بخش

جزاء ديگر روند داد و ستد خود را طی نموده اند. کل اين محدوديت با هيچ جزء ديگر سرمايه اجتماعی نيست، زيرا همه ا

 را در کالف خود پيچيده است، اما همين 1ميليون پوند سرمايه ثابت بخش  4000ها چگونگی گردش و سامان پذيری 

  و دورپيمائی اين جزء را هم مشخص و آسان کرده است.  محدوديت ها به نوبه خود راه َدَوران

بايد توسط طبقه سرمايه دار مالک خود و در ميان آحاد همين مالکان مبادله شود. مشابه همان  1بخش  سرمايه ثابت

وضعی که در بخش توليد وسائل مصرف شاهدش بوديم. در آنجا نيز سهم مهمی از محصول ساالنه در درون همان بخش 

ميليون پوند وسائل توليد را ميان خود  4000بايد هستند که  1معين داد و ستد گرديد، اينجا نيز شمار کثير سرمايه داران

   .مبادله کنند، آن را جايگزين جزء فرسوده و مستهلک سرمايه ثابت سازند

توده عظيمی از وسائل توليد در شکلهای بسيار متنوع از ماشين آالت و تأسيسات گرفته تا انواع  1سرمايه ثابت بخش 

م با خواص، کاربرد، جنس، نقش و کيفيت های گوناگون است که می تواند کاالهای نيم ساخته، قطعات يدکی، مواد خا

در شمار کثير قلمروهای کار و توليد به کار افتد. سرمايه داران اين حوزه ها، شاخه ها و زير مجموعه ها هستند که هر 

يز و ی پروسه پيش رکدام نيازمند نوسازی و جايگزينی وسائل مستعمل و فرسوده پيشين خود هستند، برای از سرگير

 1بازتوليد سرمايه خود به توليدات همديگر محتاجند و آماده داد و ستد محصوالت با هم می باشند. سرمايه ثابت بخش 

  اينجا، در اين بازار است که پويه سامان پذيری خود را به فرجام می برد.

   

  سرمايه متغير و اضافه ارزش در هر دو بخش  – 7

از اجزاء زير  در بازتوليد ساده  سرمايه داری رزش محصول ساالنه اجتماعیاکل آنچه تا اينجا ديديم حاکی است که 

  تشکيل می گردد.

  شده است. بازتوليدکه در طول سال  2ارزش سرمايه متغير بخش  يکم.

  رديده است.توليد گ 2ی جديدی که در همين بخش . ارزش اضافدوم

  شده است بازتوليدکه طی سال  1ارزش سرمايه متغير بخش  سوم.

  يک. ارزش اضافی تازه توليد شده بخش  چهارم.

ارزش محصول ساالنه با ارزش وسائل مصرفی توليد شده کل بر اين اساس تا جائی که به بازتوليد ساده مربوط است،  

ل بازتوليد بايد هم چنين باشد زيرا همه آنچه توليد در طول سال توسط کار اجتماعی ساالنه برابر می باشد. در اين شک

  می شود مصرف می گردد. 

ميليون پوند  1500مرکب از دو جزء است. کار الزم که در مثال ما ارزشی معادل  توده کارگر روزانه کار اجتماعی

ميليون پوندی را نصيب سرمايه داران می کند. حاصل جمع اينها است  1500و کار اضافی که اضافه ارزش  می آفريند

. رقمی که در عين حال معادل کل ارزش مصرفی توليد ميليون پوند را پديد می آرد 3000که محصول ساالنه با ارزش 

توليد شده در سال با کل ارزش  کل ارزشبودن ر براب اينکه مهم است.بسيار يک نکته در اين ميان شده در سال است. 

يعنی در بخش توليد وسائل   2بخش  ارزش ها در همهنيست که  معنايش آنبه هيچ وجه  ،مصرفی آفريده در همان سال

ايه با سرم کهو به سوی صاحبانش بازگشته است  شدهبازتوليد از اين طريق  2. سرمايه ثابت بخش مصرف توليد شده اند

دقيقا به همين دليل است که برای سرمايه داران ه است. شدمبادله  1ازتوليد شده و اضافه ارزش نوآفريده بخش متغير ب



ارزش محصولشان به سرمايه ثابت + سرمايه متغير+ اضافه ارزش تقسيم می گردد، در حالی که از منظر  2بخش 

دقيق تر بگوئيم،  ير و اضافه ارزش است.متشکل از سرمايه متغ 2ميليون پوندی بخش  3000محصول  کلاجتماعی 

است. اين دو جزء تشکيل دهنده محصول اجتماعی،  1برابر با سرمايه متغير و اضافه ارزش بخش  2سرمايه ثابت بخش 

واحد محصول  3000در جريان مبادله شکل های طبيعی خود را با هم جا به جا می کنند. واقعيت آن است که از 

  توليد گرديده است.  1در بخش واحد آن  2000و  2در بخش  واحدش 1000اجتماعی ساالنه 

نکته مهم بعدی اينکه اگر چه روزانه کار اجتماعی يعنی کاری که در طول سال توسط کل طبقه کارگر انجام می گيرد 

ه يمن همين به دو جزء کار الزم و اضافی يا دستمزدها و اضافه ارزش ها تقسيم می شود اما حتی در بازتوليد ساده، ب

ارزش خود را بازتوليد و حفظ  ،محصول ساالنهدر پروسه سامان پذيری  ،2روزانه کار اجتماعی، سرمايه ثابت بخش 

سرمايه داران هر دو بخش نيز متناسب با نرخ استثمار به اندازه يا چندين برابر کل مزد کارگران اضافه ارزش می کند. 

سوم آن به صورت ارزش يون پوندی توليد شده ساالنه، دوميل 3000از ارزش ما حاضر در مثال نصيب خود می سازند. 

و اضافه ارزش های حاصل استثمار آنها مبادله می گردد و از طريق اين  1های مصرفی با دستمزدهای کارگران بخش 

  بازيافت و مجددا پيش ريز می شود.  2مبادله است که سرمايه ثابت بخش 

و چه در  1از بازتوليد ساده صحبت می کنيم، هيچ جزئی از روزانه کار اجتماعی چه در بخش با همه اينها، تا جائی که

ميليون ارزش اضافه و سرمايه متغير  1000برای توليد ارزش سرمايه ثابت به کار گرفته نشده است. فقط  2بخش 

ميليون  2000يون و ميل 4000 براست که  1ميليون ارزش اضافی و سرمايه متغير بخش  2000بعالوه  2بخش 

گرديده است. ارزش جديدی که در شکل وسائل توليد آفريده شده، هنوز سرمايه ثابت  اضافه 2و  1سرمايه های ثابت 

که شکل  2نيست، فقط اين خاصيت را دارد که به سرمايه ثابت تبديل شود. ارزش های توليد شده آخرين سال در بخش 

سوم روزانه کار اجتماعی انجام يافته در اين بخش به ون پوند) حاصل يک ميلي 1000عادل مشخص مصرفی دارند، (م

ميليون پوند) محصول روزانه  2000صورت کار مشخص از نوع نانوائی، بافندگی است. جزء ارزشی ديگر يعنی (

کل وسائل ش کار اجتماعی اين بخش نيست، جزء ثابت سرمايه است که در اين سال توليد نشده، قبال پيش ريز گرديده، به

مصرفی جديد ظاهر شده و به دنبال مبادله با ارزش های نوين توليد شده در بخش توليد وسائل توليد، نقش سرمايه ثابت 

  را باز يافته است. 

  سرمايه ثابت هر دو بخش  – 8

 خشب واحد در دو 9000اجتماعی يک ساله با همان ارزش  سه روزانه کار محصول ساالنه مورد تجسس مشتمل بر

  است:  زير با اجزاء 2و  1اصلی توليد سرمايه داری يعنی بخش های 

  ) واحد. 6000 = 2000+  4000روزانه کار، با مقدار ارزشی ( 2) موجود دو بخش مرکب از Cسرمايه ثابت ( – 1

  واحد  1500ش ) شامل نيمی از کل کار روزانه در توليد ساالنه با ارز(Vکار الزمی که در اثنای سال انجام شده،  – 2

  واحد  V + M = 3000محصول کار ساالنه  –ارزش  – 3

  واحد  C + V + M = 9000ارزش محصول کل مرکب از  – 4

واحد جمعا در توليد وسائل مصرف به کار  3000چنين به نظر می رسد که کل روزانه کار ساالنه با مقدار ارزشی 

افتاده است و از اين حجم ارزش هيچ جزئی صرف سرمايه ثابت نشده است. به بيان ديگر هيچ جزء کار اجتماعی ساالنه 

ش تر هم طرح شد و حل آن را باز گفتيم. ارزش محصول صرف توليد وسائل توليد نمی گردد. اين معمائی است که پي

سوم بزرگتر از ول دومحص –واحد) اما اين ارزش  3000در سال است. ( 2کار ساالنه برابر با ارزش توليدات بخش 



سوم ود است.سوم کل کار اجتماعی ساالنه در اين بخش  يکفقط کار ساالنه ای است که در اين بخش انجام يافته است. 

واحدی حاصل کار کارگران بخش  2000انجام يافته است. اين ارزش  1واحد در بخش  2000با ارزشی برابر  ديگر

انتقال يافته است. در اينجا کال وارد پروسه  2در پروسه داد و ستد ميان بخش ها، به صورت سرمايه ثابت به بخش  1

را احراز  2محصول اجتماعی ساالنه بخش  واحدی درون 2000توليد محصول شده است و نتيجتا نقش جزء ارزشی 

تماما به محصول   2آنست که ارزش سرمايه ثابت بخش نموده است. چرا ماجرا اين چنين پيچيده می نمايد؟ دليلش 

عمال شکل کاالهای مصرفی بسيار متنوع را به خود گرفته است. انبوه کاالهائی  منتقل شده و اجتماعی ساالنه اين بخش

ضروری هستند و در سيمای موجودشان قابل پيش ريز به شکل سرمايه ثابت نمی باشند. اين امر که همگی مصرف 

سوم محصوالت بدون اينکه هيچ کاری برای توليدشان انجام گرفته ا دوباعث بروز يک تصور واهی می شود، اين که گوي

نه انجام يافته در بخش توليد وسائل توليد باشد، به مثابه ارزش های جديد امکان خلق يافته اند!!. در حالی که کار ساال

  شده و جزء مهم محصول ساالنه آن گرديده است.  2است که با شکل سرمايه ثابت وارد چرخه توليد بخش 

  

  اسميت، استورش و رمزی – 9

 آن وسائل توليد است که به 6000واحد است.  9000مثال باال را همچنان با خود حمل می کنيم. ارزش کل محصول 

ديگر را وسائل مصرفی تشکيل می دهد و قابل تجزيه به دستمزد و اضافه ارزش است.  3000کار سرمايه ثابت می آيد. 

ارزش اين جزء که در واقع ارزش کل درآمد اجتماعی است فقط يک سوم کل ارزش محصول ساالنه را تعيين می نمايد. 

ديگر وسائل  6000واحد را مصرف می کنند.  3000اين همه مصرف کنندگان اعم از کارگران و سرمايه داران فقط 

چند  هرآن را می فهمد،  »استورش«توليد است و تنها نقش آن جبران جزء ثابت سرمايه می باشد. اين نکته ای است که 

ست ا نيست. او به گفتن اين نکته اکتفاء می کند که ارزش محصول ساالنه به سرمايه و سود قابل تقسيمآن  اثباتقادر به 

  » محصوالتی که سرمايه يک ملت را تشکيل می دهد به هيچ وجه نمی تواند مصرف گردد«و 

 نقش درآمد  که کل محصول اجتماعی پندار متحجر موهوم را پيش می کشد، وی مدعی استيک  »اسميت« در اين ميان

دستمزد کارگران تشکيل می شود. نظريه ای که به  بعالوه دارد و از اضافه ارزش سرمايه داران (سود و بهره مالکانه) 

احبان نظر است. ص جزمی جاويدان برای اقتصاد سياسی تبديل شده و با مباحث و مثالهای بسيار عاميانه پشتيبانی گرديده

 هکه مصرف کنندگان مجبورند تمامی ارزش محصول را به توليد کنندگان بپردازند. در اين زمينه پروس استدالل می کند

ود، علوفه، ک تشکيل قيمت يک پيراهن کتانی را مثال می آرند. اينکه ريسنده نخ بايد کل ارزش کتان مرکب از بهای بذر،

جزء ارزشی سرمايه استوار کتان کار و غيره را به او پرداخت کند. بافنده نه فقط کل اين هزينه ها  دام، مزد کارگران،

زش سرمايه دار و دهها هزينه ديگر را نيز بپردازد، دوزنده بايد مزيد بر همه که بايد مزد کارگران بافندگی، اضافه ار

اينها انواع مخارج دامنگير بافنده يا مربوط به حمل و نقل، مستغالت و فراوان هزينه های ديگر را نيز گردن گيرد. 

  ال پرداخت نمايد. خريدار پيراهن ناگزير است که کل اين اقالم را به گاه خريد به عنوان قيمت بازار کا

 مينهغلط نيست و هر کودک دبستانی با آن اشنا است. معضل اينجاست که اقتصاددانان به  باال مسلمااستدالل يا محاسبه 

وسائل ارزش همه  :اعالم می دارند که همزمان مثال باال را می آورند وپای بند نمی مانند،  هم حرف درست خود

  . مصرفی اين گونه است

اوال ارزش کل محصول اجتماعی ساالنه مرکب از ارزش سرمايه ثابت مام و کمال واقعيت دارد اين است که به ت آنچه

ارزش هر کاال با کار اجتماعا الزم متبلور در و متغير بعالوه اضافه ارزشی است که در طول سال توليد شده است. ثانيا 



ز کل اقيمت توليدی،  نرخ سود و مبنایکه بر  تعيين می گرددثابت، سرمايه متغير و اضافه ارزشی آن يا ارزش سرمايه 

. بر اين اساس پيش کشيدن جمله باال که توضيحات مربوط به ليست است گرفتهاضافه ارزش های توليد شده به آن تعلق 

سخنی نادرست خواهد بود. زيرا » ارزش تمامی وسائل مصرفی صادق است«اجزاء متشکله ارزش کاالها در مورد 

الهای غيرمصرفی را مستثنی می کند. حکم مذکور تنها در صورتی می تواند درست باشد که لفظ مصرفی را به هر کا

دو شکل مصرف، هم مولد و هم نامولد تعميم داده شود. با اين تعميم آنگاه ارزش هر کاالئی اعم از مصرفی يا وسيله 

در آن خواهد شد. چنانچه ما ارزش کل محصول را که مرکب از سرمايه ثابت، متغير و اضافه ارزش موجود  ،توليد

واحد  3000اضافه ارزش تقسيم کنيم و  1500سرمايه متغير و  1500سرمايه ثابت،  6000واحد است به  9000

رمايه س چنين به نظر می آيد که بکاويم، آنگاه  هستند درآمدمتشکل از ارزش اضافی و دستمزدها را فقط با اين ويژگی که 

در کار نيست. هر چه هست فقط سرمايه ثابت و در آمد است. باژگونه پردازيهائی که اقتصاد سياسی علی العموم  متغيری

  با اين توضيح که او سرمايه ثابت را هم زير نام سرمايه استوار طرح می کند!!. !!انجام می دهدبه طور خاص  رمزی و
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کل محصول ساالنه، از ارزش کل کاری که در طول اين سال صرف توليد آن شده است بزرگتر است. اگر از ارزش 

مجموع ارزش محصول ساالنه ارزشی را که به وسيله کار سال جاری به آن اضافه شده است کم کنيم، باقيمانده دقيقا 

ل وجودی تازه ای ظاهر شده است. چرا تفاضل ارزشی نيست که بازتوليد گرديده است. بلکه فقط ارزشی است که در شک

 دليلش اين است که توده نسبتا انبوهی ؟ميان ارزش کار ساالنه و محصول اجتماعی توليد شده در سال منطبق بر هم نيست

از ارزش ها که هر سال با کار ساالنه کارگران بازآفرين شده و حفظ می گردد، ارزشهائی هستند که در سالهای پيش و 

  حتی گذشته دورتر توسط توده های کارگر توليد گرديده و به اجزاء استوار سرمايه ثابت تبديل شده اند. 

و  C ، 1000 V 4000واحدی محصول اجتماعی، با ترکيب  9000يم. يک بار ديگر ارزش به نکته ديگری بپرداز

1000 M  2000بعالوه  1بخش C ،500 V  500و M  را از منظر اجتماعی نگاه اندازيم. فقط يک سوم  2بخش

سائلی است. وسوم آن تماما صرف توليد وسائل توليد شده سائل مصرف اختصاص يافته است. دوکار ساالنه به توليد و

که فقط در شکل سرمايه ثابت قابل مصرف و پيش ريز هستند. بر همين مبنی در توليد سرمايه داری اساسا، بيشترين 

جزء کار اجتماعی ساالنه در خدمت توليد سرمايه ثابت است. تفاوت ميان اين شيوه توليد و شکل توليد اقوام وحشی نيز 

  :همين است، در اين که در می گويد، بلکه دقيقا» سنيور«نه آنچه 

   توليد سرمايه ثابت تخصيص می دهد. ساالنه را به الف: بيشترين سهم کار 

ب: انسان وحشی وقتی تبر، چکش يا تير می ساخت واقف بود که زمان کارش را صرف توليد وسائل مصرف نکرده، 

  بلکه نياز خود به يک وسيله توليدی را پاسخ گفته است. موضوعی که در توليد سرمايه داری رمزآميز می شود. 

ت آنچه برای يک فرد سرمايه اس«د که نظريه اقتصاد سياسی حاضر به قبول اين واقعيت نيستن گروهی از صاحبنظران

به هيچ وجه شمول عام ندارد. به طور محدود می تواند درست باشد، اما به  ،»برای فرد ديگر درآمد است و بالعکس

  عنوان يک حکم کلی، نادرست و باطل است. چرا؟ پاسخ نيازمند توضيح نکات زير است. 

پولی در دست سرمايه دار وجود دارد. تا اينجا فقط سرمايه پولی است، به سرمايه متغير درآغاز به صورت سرمايه  -1

هيچ وجه سرمايه متغير نيست. اين سرمايه پولی اما بالقوه متغير است زيرا می تواند چنين شود. سرمايه دار با اين پول، 

رای سرمايه دار سرمايه و برای نيروی کار می خرد و آن را تبديل به سرمايه متغير می کند. از اين لحظه پول مذکور ب



کارگر فقط دستمزد يا بهای نيروی کار است. او با اين دستمزد نيروی کارش را بازتوليد می کند تا مجددا بفروشد و 

ت می کنند و دس» يد بيضا«اقتصاد سياسی در اينجا » عالمان«زندگی خود را به مثابه فروشنده نيروی کار ادامه دهد. 

ی زندد!! آنها کشف می کنند که کارگر با پولی که دريافت می کند، اين توان را می يابد که مرتبا به ابداع بزرگی م

مره در ز بايد نيزرا و او  !!، پس اين پول سرمايه وی است!!فروشنده نيروی کار باشد و از اين طريق امرار معاش نمايد

  اما به هر حال نظريه ای مهم در کارنامه ،يرت انگيز آيدح بسيار شايد اين خزعبالت بافی به نظر دانست!!سرمايه داران 

  .!!نظريه پردازی های علمای بزرگ اقتصاد سياسی است

بخش (سرمايه ثابت)  C 2000با  1بخش (سرمايه متغير)  V 1000و (اضافه ارزش)  M 1000. به سراغ مبادله 2

بخش می فروشند. آنها با اين پول از سرمايه داران نيروی کارشان را به سرمايه داران اين  1برويم. کارگران بخش 2

مايحتاج معيشتی می خرند. آنچه در اين گذر از منظر کارگر انجام می گيرد فروش نيروی کار به عنوان کاال  2بخش 

همين ماجرا را از منظر است. حال  در سوی ديگر و خريد کاالهای مصرفی برای بازتوليد نيروی کار یدر يک سو

دنبال کنيم. او فروشنده کاال است. توده ای از وسائل مصرفی در اختيار دارد. پيش تر آنچه داشته  2بخش  ارسرمايه د

سرمايه ثابتش بوده است که در پروسه توليد تبديل به کاالهای مصرفی شده و اينک بايد به مثابه کاال فروخته شود تا پول 

سائل توليد شود و باالخره نقش سرمايه ثابت پيشين را بازيابد. در حاصل از فروش آن، ابتدا سرمايه پولی گردد، سپس و

تبديل می شود، بلکه پولی است که برای  2واحد سرمايه ثابت بخش  1000نيست که به  1اينجا سرمايه متغير بخش 

ثابه به م در قبال خريد نيروی کار به کارگر پرداخت شده است، کارگر، آن را نقش سرمايه پولی داشته است و 1بخش 

دستمزد دريافت نموده و آن را صرف تهيه مايحتاج معيشتی خود کرده است. اين پول برای کارگر نه سرمايه بلکه صرفا 

نيز تا اينجا به هيچ وجه نقش سرمايه ثابت پيدا نکرده است. پس از اين است  2دستمزد است. برای سرمايه دار بخش 

و ستد می گردد، با اين پول وسائل توليد می خرد و نيمی از سرمايه ثابت وارد داد  1که وی با سرمايه داران بخش 

بار ديگر ارزش سرمايه متغيرش  1اين فرايند آنست که بخش   پيشين خود را بازيافت می کند. نتيجه کل داد و ستدها در

را به صورت پول به دست می آورد، شکلی که می تواند آن را به عنصر متغير سرمايه بارآورش مبدل سازد. کارگر 

وضوع منيز برای آنکه بتواند مجددا به عنوان خريدار کاال ظاهر شود بايد اول نقش فروشنده نيروی کار را ايفاء کند. 

اما متفاوت است. در اينجا اگر فرايند گردش کاالها را ميان جمع سرمايه داران و  2در ارتباط با سرمايه متغير بخش 

واحد ارزش صرف  500جمع کارگران لحاظ کنيم، اين مبادالت به صورت بی واسطه انجام می گيرد. سرمايه داران 

واحد را در قبال فقط نيمی از آنچه خود توليد  500ی (مزد) کل اين خريد نيروی کار می کنند. کارگران با پول دريافت

در اختيارش قرار  ،برای پيش ريز مجدد وی را،کرده اند به سرمايه دار باز می گردانند و از اين طريق سرمايه متغير 

کل ارزش اضافی واحد ارزش ديگر نيز آفريده اند که توسط سرمايه دار به ش 500می دهند. آنها عالوه بر اينها، 

واحد ارزشی  2000تصاحب شده و هزينه مايحتاج مصرفی او می گردد. (در بازتوليد ساده) و باالخره کارگران کل 

  ) را هم بازآفرين و حفظ نموده اند. 2سرمايه ثابت سرمايه داران اين بخش (

اپديد مرور کنيم. فرايند توليد در محصولش ننتايج کار سال پيش را  ،در پی واکاوی مبادله اجزاء گوناگون بازتوليد ساالنه

 1شده است، کارگر نيروی کارش را فروخته و سوای هم ارز خود، ارزش اضافی هم توليد نموده است. کارگران بخش

 1000با اين کار  بيرون می آرند و 2واحد را از بخش  1000وسائل مصرفی به ميزان  ،با خرج کردن مزدهای خود

واحد محصول معادل  1000با خريد  2از شکل کاالئی به پولی تبديل می کنند. بخش  اين بخش راواحد سرمايه ثابت 

 می سازد.به سرمايه ثابت جديد خود مبدل از اين بخش، سرمايه ثابتش را از شکل پولی خارج و  1سرمايه متغير بخش 

 1ن اين داد و ستدها سرمايه دار بخشباز می گردد. در جريا 1به شکل پولی به بخش  1همزمان ارزش سرمايه متغير 



هميشه سرمايه متغيرش را در دست دارد. ابتدا به عنوان سرمايه پولی، بعد در حالت سرمايه مولد، سپس به عنوان 

سرمايه کاالئی، سرانجام دوباره به شکل پولی که در مقابل نيروی کار قرار می گيرد. از آنجا که سرمايه متغير  –ارزش 

در اين يا آن شکل در يد اختيار صاحبان سرمايه است، پس به هيچ وجه نمی توان گفت که به درآمدی هميشه 1بخش 

يا نيمی از حاصل  1واحد ارزش در کاالهای بخش  1000برای کسی تبديل می شود. آنچه واقعی است اين است که 

نيز نيمی از سرمايه  2اين عمل، بخش شکل پولی احراز می نمايد و با  2استثمار کارگران اين بخش با فروش به بخش 

به شکل پول نيست. اين پول به محض اينکه  1ثابتش را جايگزين می کند. آنچه به درآمد تعبير می شود، سرمايه متغير 

تبديل به نيروی کار می شود، نقش خود به مثابه شکل نقدی سرمايه متغير را از دست می دهد. مبادالتی که توسط طبقه 

ول دريافتی به عنوان مزد انجام می گيرد، به هيچ وجه مبادالت سرمايه متغير نيست، بلکه صرفا مبادله ارزش کارگر با پ

  نيروی کاراين طبقه است که شکل پولی يافته است.

  

  جايگزينی سرمايه استوار  - 11

وار، در پروسه توليد يک جزء از ارزش سرمايه ثابت، مرکب از وسائل کار به معنای اخص کلمه يا همان سرمايه است

به محصول منتقل می شود. اين کار در شرايطی انجام می گيرد که وسائل مذکور کماکان به عنوان عناصر سرمايه مولد 

عمل می کنند و تنها جزئی از آنها به صورت استهالک وارد محصول می گردد. بر همين مبنی در بازتوليد ساالنه فقط 

ورد محاسبه قرار می گيرند که عمرشان از يک سال بيشتر باشد. نياز به گفتن نيست که آن اجزائی از سرمايه استوار م

حتی وسائل کار دارای عمر طوالنی هم ممکن است دچار آسيب شود و نيازمند جايگزينی گردد. اين موضوع اساس 

هزينه تعمير هم فرق  محاسبه ما را خدشه دار نمی سازد. عنصر ارزشی وسائل کار که به محصول منتقل می شوند با

فاحش دارد. اين عنصر مانند ساير اجزاء محصول پروسه تحقق خود را طی می کند، اما پس از تبديل محصول به پول 

است که تمايز آن با بقيه اجزاء روش می شود. مواد خام و کمکی در شروع هر دور جديد پيش ريز، بايد مجدداً فراهم 

بايد خريداری شود. عکس ماجرا در مورد استهالک سرمايه ثابت يا جزئی از سرمايه گردند. همان گونه که نيروی کار 

استوار که با فرسايش وارد محصول می شود، مصداق دارد. پول معادل اين جزء به سرمايه بارآوری که با فرسايش 

گيرد و در شکل پولی خود آن را زاده است باز نمی گردد تا در آن منحل و جزئی از آن شود. در کنارش قرار می  ،خود

باقی می ماند تا دوره بازتوليد سرمايه استوار که ممکن است چند سال يا سالها باشد، سر رسد. در تمامی اين مدت پول 

معادل ارزش های مستهلک سرمايه استوار، سال به سال در اينجا جمع و با هم ذخيره می شوند تا عمر وسائل کار مورد 

گزينی آن امر ضروری پروسه توليد و بازتوليد سرمايه شود. اين گنج سازی خود عنصری از نظر به فرجام رسد جاي

 C +500 V + 500 M 2000شامل.  2روند بازتوليد سرمايه داری است. به نمودار اصلی خود باز گرديم. بخش 

    ز لحاظ نسبت نيزواحد است. عناصر متشکله محصول ا 1000بود. مجموع ارزش مصرف توليد شده در اينجا برابر 

2/3 C + 1/6 V + 1/6M 

هائی که در شرائط مختلف می توانند متنوع باشند. موضوعی که برای بحث حاضر ما علی السويه است.  هستند. نسبت

 2می باشد. اگر کل شاخه های توليد متعلق به بخش  2و  1چگونگی مبادله بخش های در اينجا محور اساسی واکاوی 

نقش يک مقدار ميانگين را احراز  ،در محصول اين بخش Cيکجا کنار هم تصور شوند، آنگاه مقدار نسبی ارزش همگی 

همه کاالهای مصرفی هستند و الجرم اجزاء متشکله آنها  2می کند. فراموش نکنيم که محصول اجتماعی ساالنه بخش 

خود نهان داشته  را در Mو  Vو  Cترکيبی از  هر کدام می توانند 500Mو  500Vگرفته تا معادل  2000Cمعادل از 



جا، نقش يک ميانگين را پيدا می کند.  کل شاخه های توليد وسائل توليد در يک جمعبا تصور  2000C باشند. گفتيم که

باشد از لحاظ نسبت شکل  2000C+500V+500Mکه هرمقدار انواع کاالها که ارزش آنها  اين بدان معنی است

2/3C+1/6v+1/6M 2000ا خواهند داشت. رC  می تواند به شرح زير تجزيه گردد. از لحاظ ارزش 

1333,3C + 333,3V + 333,3M = 2000C  

 نيز به شرح زير شاهد هستيم  2همين نيست ها را در مورد سرمايه متغير بخش 

333,3C + 83,3V + 83,3M = 500V 

  نسبت ها تجزيه گردد.اضافه ارزش های اين بخش نيز می تواند با همين و باالخره 

333,3C + 83,3V + 83,3M = 500M  

را خواهيم داشت. عين همين حکم در مورد جزء متغير و ارزش  2000را با هم جمع کنيم رقم  3و  2و  1های  Cاگر 

 وجود درسرمايه ثابت م –ارزش  اضافی سه جزء نمودار هم صدق می کند. با دقت در کل نمودار می توانيم دريابيم که

به  آن نهفته است. 500Mيا  500Vنه در  آن و 2000Cدر  به طور واقعی 2بخش واحد 3000حصول اجتماعی م

قرار دارد. در  2000Cسرمايه ثابت است در همين  –که نماينده ارزش  2بيان ديگر کل آن قسمت از کاالهای بخش 

. مبادله ای که ميان همين جزء و اجزاء است که با بيرون اين بخش مبادله می شود 2همين راستا اين جزء از بخش 

سرمايه  -ارزش مربوط به مبادله هر چه نيز  1در مورد بخش  انجام می پذيرد. 1سرمايه متغير و اضافه ارزش بخش 

  .گرددآن  4000C بررسی است بايد محدود به اين بخش ثابت

  جايگزينی جزء ارزشی فرسايش در شکل پول – 1

که سرمايه ثابت  2000کاالی  –ارزش  مبادله می شود. 1بخش 1000V+1000Mبا  2بخش  2000C گفته شد که

را می سازد، در بر گيرنده جزئی نيز هست که معرف استهالک سرمايه استوار می باشد. به بيان ديگر تکليف  2بخش 

ين شود. اين جزء يا آنچه که تعي 1با بخش  C-2هزينه استهالک سرمايه استوار بايد در اينجا و در مبادله ميان همين 

پولی  تعويض گردد، بلکه بايد حالتبايد استهالک سرمايه استوار را جبران کند نبايد و نمی تواند فورا به شکل طبيعی 

بايد  در سوی ديگر، 2بخش  2000C در يک سوی و 1بخش  1000V+1000Mيابد و ذخيره گردد. در مبادله ميان 

چ جزء ارزشی استهالک يافته سرمايه ثابت نمی باشد. اين عنصر يا اين جزء ثابت در نظر داشت که اولی شامل هي

اجزاء تشکيل دهنده در روند مبادله  1000V+1000Mاست که حفظ می شود، اولی يا  2000Cدر  فقط فرسايشی

2000C   ،ولی به از شکل پجبران کننده استهالک سرمايه استوار که نمی تواند بالفاصله جزء  به بيان ديگرمی گردند

تمام آيد. اين جا بالفاصله يک اشکال پيش می. در قرار دارد 2بخش  2000C همين درجزء استوار تبديل شود 

1000V+1000M 2000بخش اول که کاالهای توليدی است بايد با تمامC  که مصرفی است مبادله شود اما  2بخش

و بايد شکل پولی اتخاذ نمايد. اين پول نمی تواند از  است که جبران کننده جزء فرسايشی است 2بخش  200Cيک جزء 

و به طور  1 بخش نمی تواند به خودش پرداخت کند. بالعکس بايد از  2000Cبيرون آيد زيرا  2سرمايه ثابت بخش 

بايد  2در پروسه مبادله با بخش  1بخش  در واقعمشخص تر از جزء اضافه ارزش اين بخش استخراج و تضمين گردد. 

اين جزء مستهلک شده را برايش نقد کند. در اين ميان بسيار مهم است که يک نکته را به خاطر آوريم. پولی که در 

دوران پيش ريز می شود، برای آنکه به سرمايه دار توليد کننده بازگردد بايد با حجم برابری کاال داد و ستد شود. پس 

واحد ارزش پرداخت  2000نمی تواند پولی مزيد بر ارزش آن بپردازد، مگر اينکه مثال  2000Cام خريد هنگ 1بخش 

قرار  2Cواحد را به صورت پول در اختيار  200بايد  1باز پس گيرد. در چنين حالتی  2Cاز  1800نمايد و فقط 

با  1ری مواجه خواهيم شد، اينکه بخش بازگشت ندارد. حتی در اين صورت با مشکل ديگ 1دهد. پولی که ديگر برای 



مواجه خواهد گرديد. اين امر کل شالوده بازتوليد ساده را از هم می پاشد. بر همين اساس بايد  200اضافه توليدی برابر 

خاموش می ماند، اما ماجرا  در مورد آن موضوع را کاويد. کاری که اقتصاد سياسی از آن فرار می کند و الم تا کاف

  پاسخ ساده و سرراست نيست. برای يافتنش بايد از پيچ و خم چند احتمال عبور نمود.چيست؟. 

پنهان است  2بخش  2000Cواحد ارزشی استهالک در  200را بر همان فرض باال بنا می کنيم. اينکه  احتمال نخست

 1800ائی با ارزش می فروشد ولی فقط کااله 1خود را به  2000Cکل  2و بايد به صورت پول اندوخته شود. بخش 

تجزيه می گردد. جزء اول با وسائل توليد  200و  1800به دو جزء  2بخش  2000Cدريافت می دارد. به اين ترتيب 

  مباله می شود و جزء دوم بايد شکل اندوخته به خود گيرد. با اين فرض مبادالت زير پيش رويمان خواهد بود. 1بخش 

(1) 1000V+1000M  

(2) 1800C+200c (d) 

  پروسه مبادالت را دنبال کنيم:

  در شکل وسائل مصرفی می خرد.  2از بخش  1000Cليره دستمزد کارگرانش،  1000با  1اول: بخش 

خريداری می نمايد. داد و ستدی که  1واحد ارزشی در شکل کاالهای توليدی از بخش  1000با اين پول  2دوم: بخش 

  می شود و سرمايه دارانش قادر به خريد نيروی کار مورد نياز خويش می گردند.  1سبب بازگشت سرمايه متغير بخش

  می خرد.  M -1زه وسائل توليد از ليره پيش ريز می کند و به همين اندا 400مبلغ  2سوم: بخش 

  وسائل مصرفی تهيه می کند. C -2ليره از  400با همين  M -1چهارم: 

  می خرد.  2ليره پيش ريز می کند و با آن وسائل مصرفی از بخش  400مبلغ  1پنجم: بخش 

  خريداری می نمايد.  M -1ليره وسائل توليد از  400با همين  2ششم: بخش 

  تا اينجا به شرح زير است. حاصل داد و ستدها

را به دستمزد کارگران و  1000  را در اختيار گرفته و می تواند 2000Cاز  -1000V+800Mمعادل  1بخش  - 1

  ليره نيز به صورت پول در دست دارد.  400 را به مصرف سرمايه داران اختصاص دهد. 800

ليره نيز به صورت پول دارا  400ريز دارد،  واحد ارزش به صورت وسائل توليد آماده پيش 1800 ،2بخش  - 2

  است.  

  ليره ای را که به مدار گردش تزريق کرده اند، بازيافت نموده اند. 400هر کدام از بخش ها  -3

نيز به همين ميزان وسائل مصرفی در دست  2ليره وسائل توليد و بخش  200کماکان معادل  1. در اين ميان بخش 4

را خريداری کند، اما مشکل مهم آنست که  2واحد کاالهای مصرفی بخش  200می تواند  1بخش دارند. بنا به فرض ما 

ليره به عنوان هزينه استهالک سرمايه استوار را ذخيره نمايد و به صورت پولی نگه دارد.  200بايد برابر با  2بخش 

ند پويه سامان پذيری خود را به فرجام قادر به يافتن جايگزين نيست و نمی توا 1اضافه ارزش بخش  %20نتيجه اينکه 

  برد. پس کل اين فرض باطل است و داد و ستدهای باال مشکل بازتوليد سرمايه حتی بازتوليد ساده را حل نمی کند. 

به جای آنکه در شکل وسائل توليد نيازمند فروش باشد، نقش جزء  M -1به فرض ديگری رجوع کنيم. اين فرض که  

ک زمين يا سرمايه دار موجر پول را بازی نمايد. بيهودگی و ابطال اين يکی از اولی بسيار بارزتر اضافه ارزش سهم مال

است. سرمايه دار تصاحب کننده کل اضافه ارزش ها برای اينکه بهره پول يا اجاره زمين را به عنوان سهم زمين دار و 

ای که فاقد تضمين است و الجرم حالل مشکالت نيز اجاره دهنده پول بپردازد بايد کاالها را به فروش رساند. پروسه 

نخواهد بود. فرض سوم مجموعه ای از راه حلهای بی پايه و سترون اقتصاد سياسی است. مثال آويختن به نقش کسانی 

که بی معنی بودنشان محتاج »!! توده بزرگ مردم«که کارگران غيرمولد خوانده می شوند، مانند پزشکان و کارمندان، 



، 2و  1نيست. فرض چهارمی نيز مشغله ذهن عده ای می باشد. اين که به جای مبادله مستقيم ميان دو بخش  توضيح

سرمايه داران توليد کننده به تاجران آويزند و آنها را گشايشگر کل بن بستها سازند.!! بانيان اين فرض چنان گيج و منگ 

واحد وسائل  200مبادالت نيست. معضل آنست که باالخره هستند که فراموش می کنند مشکل در شکل و شمايل طرفين 

بايد به فروش رسد، چه در بازتوليد ساده، چه گسترده پولی که توسط سرمايه دار توليد کننده پيش ريز شده  M -1توليد 

  است بايد به او باز گردد. هيچ کدام اين راه حلها گامی به سوی گشايش اين مشکل بر نمی دارند. 

  ين سازی سرمايه استوار از طريق مبادله وسائل توليدجايگز – 2

اه  نکند و رجايگزينی استهالک با پول بسنده  با رد تمامی فرض های باال آنچه باقی می ماند اين است که سرمايه به

 الجانشين سازی از طريق وسائل توليد را پيش گيرد. دراين راستا  نيز چاره ای ندارد سوای آنکه به همان سياق با

نيز با اين  2در شکل وسائل مصرفی خريد کند. بخش  2از بخش  1000Cليره دستمزد کارگرانش،  1000با  1بخش

ليره از سوی هر کدام از دو  400بخرد. حتی پيش ريز  1واحد ارزشی در شکل کاالهای توليدی از بخش  1000پول 

را تصور اينکه فقط سرمايه داران يک بخش کل پول بخش در دو مقطع زمانی متفاوت هم به قوت خود باقی می ماند، زي

الزم برای مبادله کاالها را به گردش اندازند، تصوری واهی و باطل است. فرضيه باطل تری هم وجود دارد. اينکه خود 

پولی را پيش ريز کند که با آن کل استهالک سرمايه استوار پويه سامان پذيری خود را محقق سازد. مثال صاحب  2بخش 

يک ريسندگی را در نظر آوريم. ماشين ريسندگی او جزئی از ارزش خود را به صورت استهالک از دست می دهد. 

پوند وارد پويه گردش می کند. پنبه کار  200ريسنده پنبه مورد نياز را از پنبه کار می خرد و دراين گذر به طور مثال 

می گرداند. ريسنده همين را دستمايه جبران استهالک ماشين پوند را به او بر  200از ريسنده نخ خريداری می کند و 

می سازد. اين فرض حامل اين تناقض است که سرمايه دار ريسنده در واقع بايد برای تأمين هزينه استهالک سرمايه 

  پوند از جيبش مايه بگذارد.  200استوار  خود 

مل انبوهی از سرمايه داران است که جزء استوار شا 2با همه اينها تناقض درون فرض باال بيشتر صوری است. بخش 

سرمايه آنها در شرايط يکسانی قرار ندارند. گروهی از آنها با وضعی مواجهند که بايد کل ماشين آالت خود را نو کنند 

 و سرمايه استوارشان را جايگزين سازند. مابقی هم به لحاظ ابعاد استهالک و طول زمانی که برای نوسازی ماشين ها،

پوندی که سرمايه داران بخش  400شرايط متفاوتی هستند. با توجه به اين تقسيم بندی فرض کنيم از  فرصت دارند در

به گردش می اندازند، نيمی متعلق به گروه اول اين جماعت باشد. گروهی که با فروش کاالهای  1برای مبادله با بخش  2

توار سرمايه هايشان را هم بايد جايگزين نمايند. در اين صورت خود نه فقط بخشی گردشی سرمايه ثابت بلکه جزء اس

رسيده  1که در پروسه خريد وسائل توليد به دست سرمايه داران  2پوند پيش ريز شده از جانب سرمايه داران  400کل 

تقسيم  باز می گردد. اما اين پول 2اينک از سوی طبقه سرمايه دار بخش اخير برای خريد کاالهای مصرفی به بخش 

پوند پول نقد دريافت کرده است  200می شود. اين گروه  2می شود و نيمی از آن سهم سرمايه داران گروه اول بخش 

که با تبديل به وسائل توليد، عناصر جنسی سرمايه استوار می شود. اين پول که اکنون بسان روزهای شروع کسب و 

صورت جزء فرسايشی سرمايه استوار به آن ها باز می گردد.  کار توسط صاحبانش هزينه گرديده است، طی سالها به

رقم  1خريد نکرده اند، ولی بخش  1پوند خود هيچ کاالئی از بخش  200تا اينجا بابت  2طيف دوم سرمايه داران بخش 

ريد دريافت نموده است صرف خ 2پوند را که در قبال فروش اجزاء سرمايه استوار از گروه نخست سرمايه داران  200

  می نمايد و اين طيف با همين پول سرمايه استوار خود را بازيافت می کند.  2بخش  2کاالهای مصرفی از طيف 
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ميليون  476کيلو با ارزش تقريبی  674 170بالغ بر  1875تا  1871مجموع توليد ساالنه طال در فاصله زمانی 

  2006اين ارقام در سال تند. مارک بوده است، در آن زمان استراليا، امريکا و روسيه در صدر توليد کنندگان قرار داش

ميليارد دالر امريکا)  500دالر (يک تريليون و  000 000 000 500 1کيلو، با ارزش تخمينی  000 500 2از مرز 

. موقعيت کشورها به لحاظ ميزان توليد نيز دستخوش تغيير جدی شد. امروز چين، افريقای جنوبی، در سال عبور نمود

  قلمرو استخراج طال دارا هستند.  استراليا، اندونزی، پرو، روسيه و کانادا به ترتيب مقام های اول تا هفتم را در

 30ق دارد. فرض کنيم که کل محصول ساالنه طال توليد طال مثل توليد همه فلزات ديگر به بخش توليد وسائل توليد تعل

بايد با  20باشد. در چنين وضعی  20C+5V+5M=30واحد ارزشی را تشکيل دهد و نسبت ميان اجزاء آن به شکل 

واحد ارزشی حاصل جمع سرمايه متغير و اضافه ارزش فقط با  10سرمايه ثابت ساير شاخه های ديگر مبادله شود اما 

2-C تد است. سرمايه داران توليد کننده طال طبيعتا از خريد نيروی کار آغاز می کنند، اما دستمزد کارگران قابل داد و س

کاالهای مصرفی خريد  2را نه با طالی توليد خويش که با پول ذخيره قبلی می پردازند. کارگران با اين پول، از بخش 

در می آورند. اين سرمايه داران اما به سياق معمول  را به تصاحب خود 1بخش  5Vمعادل  2می کنند و سرمايه داران 

واحد آن از سرمايه داران  2بر نمی گردانند. معادل  1و با توجه به حدود احتياج خود به طال، تمامی اين پول را به بخش 

آغاز کنند. زيرا از را بازيافت نکرده اند اما می توانند بازتوليد را  5Vطال می خرند. توليد کنندگان طال با اينکه همه  1

واحد ديگر  3به سوی آنان باز گشته است.  2واحد عمال در پروسه داد و ستد با بخش  2مزدهای دريافتی کارگرانشان 

موجود است. پولی که در آنجا کارکرد ذخيره الزم را دارد و سوای جبران استهالک جزء  2نيز به شکل پول در بخش 

ايش متصور نيست. اين پول از توان تبديل به سرمايه ثابت برخوردار نيست، برای استوار سرمايه ثابت نقش ديگری بر

پيش تر سرمايه متغير خود را پيش ريز نموده است. به همه اين دالئل  2پرداخت دستمزد هم به کار نمی افتد زيرا بخش 

به  M-2م کاالی معادل آن، از منتقل گردد و متقابال حج M-2به  C-2واحد پول مورد گفتگو بايد به طور کامل از  3

2-C  .انتقال يابد. نتيجه همه مفروضات آنست که يک بخش اضافه ارزش به صورت گنج در اين بخش نگهاری می شود

اما اين ذخيره فقط به همين حد محدود نيست. سرمايه داران توليد کننده طال اضافه ارزش های خود را در شکل طال 

خريداری می نمايند. در بخش اخير طال فقط جزئی  2ر قبال آن وسائل مصرفی از بخش وارد پويه گردش می کنند و د

از اين طال به عنوان مصالح و ماتلایر سرمايه ثابت عمل می کند. مابقی باز هم شکل اندوخته به خود می گيرد و همين 

حث گذشته بر آن تأکيد نموديم. جا ذخيره می شود. هر کدام اين نکات در خدمت اثبات فرضی است که در جائی از مبا

اين فرض که در شروع شيوه توليد سرمايه داری، گنج سازی يا ذخيره پول نقش تعيين کننده ای در روند انکشاف اين 

  شيوه توليد بازی می کند.

ش يهر چه سرمايه داری گسترش يابد کميت پول در گردش از هر سو بيشتر خواهد شد. در همين راستا نقش طال در افزا

مطرح می شد. اين که » توک«اين کميت کمتر خواهد شد. اين امر ما را به ايرادی بر می گرداند که روزگاری عليه 

چگونه هر سرمايه دار می تواند ارزش اضافی خود را به صورت پول از محصول ساالنه بيرون بکشد؟ در اين زمينه، 

  قرار می دهد. جمعبندی آنچه تا حال گفتيم نکات زير را در اختيارمان

برای تبديل عناصر گوناگون توده کاالئی که ساالنه توليد می شود، هميشه بايد پول به اندازه کافی موجود باشد. اين  -1

موضوع به هيچ وجه متأثر از آن نيست که يک جزء از محصول اجتماعی، متشکل از اضافه ارزش است. حتی با فرض 

و ستد کاالها نيازمند حجم معينی پول است. پرسش مهم آنست که اين پول از کجا  کامال غلط حذف اين عامل، باز هم داد



می آيد؟ و پس از اين است که جستجوی منشأ پول مورد احتياج برای گردش درآمد سرمايه داران يا همان اضافه ارزش 

ريافت کرده اند. اما اينکه چرا نيز جايگاه خود را احراز می کند. پرسش هائی که تا همين جا کم يا بيش پاسخ الزم را د

  تا اين حد برجسته می شود، دو دليل قابل تأکيد است.  سؤال دوم

اگر سرمايه دار را فقط مظهر سرمايه ببينيم و وجودش به عنوان مصرف کننده را از نظر دور داريم، آنگاه استفاده  :اول

الئی تلقی می گردد، به بيان ديگر کاربرد ارزش وی از پول هم صرفا پيش ريز اضافه ارزش ها به مثابه سرمايه کا

اضافی توسط او به عنوان مخارج زندگی ديده نمی شود. در سيطره چنين نگاهی، به ناگزير اين جستجو هم موضوعيت 

  پيدا می کند که پس پول الزم برای مبادله درآمد سرمايه داران از کجا می آيد؟

وقتی که صاحبان سرمايه مقادير معينی پول را در شکل درآمد وارد چرخه گردش می سازند، چنين القاء می شود  دوم:

که گويا در قبال خريد يک جزء محصول ساالنه، هم ارز پولی کاالها را از جيب خود و از بيرون روند ارزش افزائی 

ول پرداختی را به کلی از انظار دور می گرداند. آنچه سرمايه پرداخت می کنند. تصوری از جنس توهم محض که منشأ پ

هزينه می کنند، صرفا جزئی از اضافه ارزش يا کار پرداخت نشده کارگران زير مهميز » درآمد«سرمايه داران زير نام 

، ت، مستغالت شخصی بی انتها، دنيای زينت آاله دار به گاه خريد کاالهای مصرفی رنگارنگاستثمار آنان است. سرماي

هيچ ريالی از هيچ کجای ديگر نمی آورد. او در  ،سوای حاصل استثمار توده کارگرکهکشان امکانات رفاهی و تفريحی، 

پروسه خريد اين محصوالت، امکانات، آسايشها، بهشت زمينی رفاه و جهان بی کران تنعم اصال متحمل هيچ هزينه ای 

نمی شود. با چنگ اندازی سفاکانه سرطانی و اختاپوسی بر کار و ارزش های آفريده طبقه کارگر است که حاتم وار پول 

  زد و بازارها را پول باران می کند. می ري

در محاسبات قابل تجزيه می بيند. او  V+Mدر مباحث قبلی ديديم که آدام اسميت کل ارزش محصول اجتماعی را به 

خويش پيرامون چگونگی بازتوليد محصول اجتماعی ساالنه ارزش سرمايه ثابت را صفر حساب می کند. در همين راستا، 

واحد  3000واحد ارزشی محصول ساالنه توضيح سرنوشت  9000کاو ما يا سامان پذيری  برای مثال مورد کندو

گردش محصوالت هر کشور متشکل «را کافی می انگارد، اسميت می گويد  2و  1دو بخش  V+Mارزش مرکب از 

دو گردش به از دو جزء است. مبادالت ميان بازرگانان در يک سو و بازرگانان و مصرف کنندگان در سوی ديگر. هر 

طور پيوسته و همزمان انجام می گيرد و هر کدام نيازمند مقدار معينی پول است. ارزش اجناس مورد داد و ستد ميان 

بازرگانان به هيچ وجه نمی تواند از حجم مبادله ميان آنان و مصرف کنندگان باالتر باشد. گردش نخست در شکل عمده 

. دومی بالعکس با پول خرد قابل تحقق است و سرعت انجامش افزون تر فروشی است و محتاج ارقام کالن پول است

درآمدها  »اسميت«مشاهده می کنيم که کل بحث حول داد و ستد دستمزدها و اضافه ارزش ها يا به تعبير خود » است

ان زات مينيز اسير همين غلط انگاری است و به رغم تقالئی که برای نشان دادن برخی تماي» توماس توک«می چرخد. 

  نظرات خود و اسميت می کند، نهايتا همان وارونه بينی ها را تکرار می نمايد. 

سرمايه صنعتی در آغاز کار برای تمامی جزء استوار خود بايد پول پيش ريز کند. اين پول فقط به تدريج و در  – 2

ايه دار صاحب اين سرمايه در آغاز پروسه ارزش افزائی ساليان است که به سوی آن باز می گردد. بر همين مبنی سرم

بسيار بيشتر از آنکه پول از پويه گردش خارج سازد بايد به درون آن واريز کند. در تمامی رشته های صنعت که طول 

دوره، بيشتر است تزريق پول به چرخه گردش با هدف خريد نيروی کار يا وسائل توليد، در  –از کار  ،دوره –توليد 

امی است. وسائل توليد مستقيما از بازار کاالها بيرون کشيده می شوند و وسائل مصرف باز هم طی دوره واگرد الز

. ها برداشت می گرددارزشمستقيما اما کامال جزئی تر، توسط کارگران با مزدهايشان و سرمايه داران با يک جزء اضافه 

نقد سازی ارزش کاالها و اضافه ارزش در طول اين دوره پولی که سرمايه داران وارد پويه گردش می کنند صرف 



 ،تمان راه آهن، بنادر، زهکشی زميننهفته در آنها می شود. با انکشاف سرطانی شيوه توليد سرمايه داری و نياز به ساخ

  حفاری کانال ها، اهميت اين موضوع صد چندان می گردد. 

پولی که برای خريد نيروی کار و بخش گردان  اگر سرمايه داران ديگر صرفنظر از هزينه سرمايه استوار، بيش از – 3

سرمايه ثابت به گردش می اندازند، از چرخه ّدّوران خارج می سازند، سرمايه داران توليد کننده طال و نقره سوای فلزات 

ن، آ قيمتی، مرتبا پول وارد گردش می کنند و کاال از آن بيرون می کشند. در اينجا سرمايه ثابت به استثنای جزء فرسوده

 دورانقسمت عمده سرمايه متغير و همه اضافه ارزش منهای اندوخته احتمالی سرمايه داران همگی به صورت پول به 

  ريخته می شود.

کامال درست است که زمين، ساختمان، خانه، ماشين آالت، دام و کل اجزاء تشکيل دهنده سرمايه استوار نيز بسان  – 4

دوره حضور دارند، ارزش آنها تدريجی به محصول  –دوره و بعضا کار  –ر توليد کاال در چرخه گردش هستند. در مدا

منتقل می شود. در همين رابطه  و به عنوان نياز ترميم، تعمير و بازپردازی آنها همواره کميت معينی پول نيز در حالت 

که پول، واسطه کل مبادالت درون نهفته و غيرفعال الزم می گردد. همه اينها مسلما درست است اما بايد در نظر داشت 

فرايند بازتوليد نيست. هنگامی که مايحتاج روند توليد تأمين می شوند، زمانی که چرخه توليد به کار می افتد ديگر کل 

  اين فرايند خارج از مدار گردش قرار می گيرد. 

مصرف کننده نيز هست. مصرفی عين همين حکم در مورد تمامی محصوالتی صائب است که توليد کننده آنها مستقيما 

مورد نياز گردش محصول ساالنه، از  ها، کميت معينی از پول که می تواند مولد يا غيرمولد باشد. با توجه به همه اين

» توک«ارزش سال جاری تعلق ندارد.  –پيش در جامعه وجود دارد. ذره، ذره انباشت شده است. اين پول به محصول 

ان وی در مجادالت خود پيرامون گردش اسکناس، هميشه ناگزير شده اند به فرضيه گردش مخالفحتی هم مکتبی ها و 

فلزی خالص باز گردند، اين کار را بسيار سطحی انجام داده اند و اين سطحی بودن برايشان اجتناب ناپذير بوده است. 

  ساده ترين شکل گردش پولی که به صورت خودجوش تکامل يافته است حاکی است که:

با تکامل روزافزون سرمايه داری، سرمايه پولی به عنوان وسيله پرداخت دستمزدها نقش عمده ای احراز می کند.  ف:ال

يرتر فراگيرتر و همه جاگ به کاال شتابناک تر وپروسه تبديل محصوالت هر چه هر چه اين شيوه توليد بيشتر می بالد، 

ت قسم برای نقد ساختن کاالها کفاف دهد.حجم پول در گردش بايد پول نيز جايگاه مهم تری احراز می نمايد. می شود، 

  نيز در شکل دستمزدی است که سرمايه داران صنعتی بايد برای خريد نيروی کار پرداخت کنند. اعظم اين پول 

پرداخت های يکباره برای جايگزينی سرمايه استوار، بيرون کشيدن پی در پی ارزش ها از گردش، در طول يک  ب:

يند طوالنی برای تأمين هزينه های اين جايگزينی به صورت پس انداز، تفاوت در اندازه و طول دوره بازگشت و فرا

ساير موارد مشابه، جزر و مدهای پول در توليد سرمايه داری برای مبادله محصوالت ساالنه و رشد خودجوش اين افت 

 و خيزها را گريزناپذير می سازد.

  

    »ستوت دو تراسید«نظريه بازتوليد  - 13

در پاسخ اين سؤال که سود سرمايه داران صنعتی از کجا می آيد؟ می گويد: »!! منطق دان بزرگ«دستوت دو تراسی  

دوتراسی سپس نموداری از خريد و فروش ها رسم می کند »! آنان هر چه توليد می کنند به قيمتی گرانتر می فروشند«

هم، فروش کاال به مزدبگيران، به سرمايه دارهای مفت خوار و مانند اينها انگشت و بر معامالت ميان صاحبان سرمايه با 

می گذارد. او در محاسباتش از ياد می برد که معامالت سرمايه داران به شکلی که وی توصيف می کند، نه فقط هيچ 



همه و هر کدام بيش از سودی نمی زايد که مملو از ضرر هم هست. زيرا اگر بناست گران فروشی سرچشمه سود باشد، 

ديگری گران خواهند فروخت. مبادالت ميان گرانفروشان نيز هزينه های زيادی دارد و الجرم آنچه در اين ميان متولد 

البته در عالم خيال راه مفری پيش پای خويش باز کرده است. اين راه  »دستوت«می شود نه سود که يکسره زيان است. 

ش نمی فروشند، با مزدبگيران نيز بده و بستان دارند. اما اين راه هم سخت بی راهه است. که سرمايه داران فقط به خوي

هيچ سودی از درونش نمی جوشد. فروش به کارگران معنايش آنست که دستمزدهای دريافتی آنان در قبال خريد مايحتاج 

تازه اين سؤال مطرح است که صاحب به سرمايه دار باز می گردد، باز هم در اين معامله اثری از سود پيدا نيست. 

سرمايه مزد کارگران را از کجا آورده است. پرسشی که ظاهرا برای دستوت فاقد اهميت است. بعالوه او هنوز سودآور 

نبودن فروش به مزدبگيران را قابل قبول نمی داند زيرا مصر است که سرمايه داران با فروش گران تر باالخره سود 

پوند دستمزد به کارگران پرداخت کرده  100زمينی اين اصرار آنست که به طور مثال سرمايه دار خواهند برد. ترجمه 

پوند را از  20سؤال اين است که کارگران اين  حال پوند به آنان می فروشد. 120است، اما حاصل کار کارگران را 

پوند مزد گرفته اند. پول ديگری برای  100تا به صورت سود هبه سرمايه داران سازند؟!! آنها فقط  ؟کجا می آورند

  پرداخت ندارند که سود فروشنده کاالها شود. 

پوند است اما سرمايه دار برای باز پس گيری اين  100دستوت باز هم قانع نيست و ادامه می دهد که مزد کارگران 

نيست اما باز هم نه آنچنان واحد محصول در اختيارشان قرار می دهد، سناريوی نامتعارفی  80پوند فقط معادل  100

که دستوت نسخه پيچيده است. بلکه به اين سياق که کل سرمايه داران يا در واقع طبقه سرمايه دار رک و سرراست از 

اما اين است که ايشان از يک »! منطق دان کبير«معضل  .از حاصل کار کارگران را به آنان نمی داد %20همان آغاز 

ا موجد ويرانی صنعت می بيند و از سوی ديگر ريشه سود را دقيقا در همين مزد به يغما رفته سو مزد ناکافی کارگران ر

می کاود!! بر اساس آنچه او به هم می بافد راه پارو کردن سودها فقط دستبرد زدن به دستمزدها است. کاهش مزدها هم 

طور واقعی يعنی کافی برای بازتوليد نيروی  صنعت را ويران و الجرم سرمايه دار را خانه خراب می کند، اگر مزدها به

  کار پرداخت شود نيز ديگر هيچ منبعی برای جوشش سود سرمايه دار باقی نمی ماند. 

راه بعدی دستوت برای يافتن سرچشمه سودها فروش به سرمايه داران مفتخور يا افرادی است که زير نام بهره پول يا 

ارزش ها شده اند. اما اين راه نيز نه فقط هيچ کس را به ارض موعود يا اجاره زمين و ... صاحب بخشی از اضافه 

. سرمايه دار بهره گير و ربح خوار، می راند گورستان سمت مرکز جوشش و طغيان سودها نمی رساند که برقضا به

وده پوند ب 200سهمی از اضافه ارزش ها را تصاحب کرده است. فرض کنيم کل ارزش اضافی سرمايه دار صنعتی 

پوند را صرف معيشت، رفاه و تن پروری خود  80پوندش نصيب اين گروه شده است. اينان به نوبه خود  100است و 

پوند را صرف خريد کاالهای  80پوند هم به خدمه مفلوک می دهند، بسيار خوب! حاال هم خودشان  20می سازند، 

انجام  خويش پوند دريافتی 20ن عين همين کار را با مصرفی خويش از سرمايه داران صنعتی می کنند و همه خدمه آنا

پوند اضافه ارزشی که يک اليه طبقه سرمايه دار  100می دهند. حاصل کل اين داد و ستدها نهايتا يک چيز است. اينکه 

ت الاز اليه ديگر گرفته است اکنون به وی باز می گرداند. کجای اين گران فروشی است و از کجای اين معامالت و مباد

کل اين رطب و يابس بافتن ها صرفا در خدمت يک چيز است. پرده انداختن بر و گردش ها يک قطره سود می تراود. 

روی سرچشمه واقعی طغيان اضافه ارزش ها و سودها، ارزش اضافی و سود صرفا کار پرداخت نشده کارگران مزدی 

  است. هيچ منشأ ديگری ندارد. 

   

  



 بازتوليد گستردهانباشت و : 21فصل 

  

توليد سرمايه داری، توليد ارزش اضافی، افزايش افراطی اضافه ارزش از طريق سنگين سازی بی مهار کفه کار اضافی 

به زيان کار الزم، تبديل اضافه ارزش ها به سرمايه الحاقی، خودافزائی سرطانی سرمايه و انباشت انفجاری جهان از 

رح و بحث ما در باره بازتوليد ساده با تمامی ش است توليد نيز طبيعتا انباشت گستردهسرمايه است. انباشت در اين شيوه 

  لش نهايتا مدخلی برای ورود به اين شيوه انباشت و بازتوليد بود.    يو تفص

سرمايه دار اضافه ارزش خود را به پول تبديل می کند و اين پول يا سرمايه پولی را صرف خريد نيروی کار جديد، 

برای کالم مايحتاج چرخه ارزش افزائی سرمايه اش می سازد. يک خام، ساير اجزاء گردشی سرمايه ثابت و در  مواد

 واحد سرمايه متغير 1000داشت، اگر اين  واحد سرمايه متغير 1000سرمايه ثابت و  4000اگر در دور پيش مثال 

و در جهنم سرمايه داری ، چندين صد درصدی و در دوره ما صد در صدیاستثمار يک نرخ ل يدر پروسه توليد و تحم

زائيد، اينک در دور بعد  واحد ارزش اضافی 15000، چندين هزار و يا 1000ی بر توده کارگر، درصد 1500ايران 

 رد ميدان انباشت می گردد. بهحجم بيشتر يا بسيار بيشتری سرمايه در شکلهای ثابت و متغير واهمان سرمايه دار با 

متغير روند پيش  3000ثابت و  12000متغير يا  2000ثابت و  5000متغير،  1200ثابت و  4800با مثال طور 

. نيروی ريز را ادامه می دهد. او عظيم ترين حجم اضافه ارزش ها را به سرمايه الحاقی يا سرمايه جديد تبديل می کند

 رزش های انبوه تر، بر ميزان سرمايه الحاقیکار بيشتری را با شدت استثمار وحشيانه تری به کار می گيرد، با اضافه ا

ر دخود می افزايد و زنجيره انباشت بيشتر، استثمار شديدتر، ارزش اضافی انبوه تر، انباشت عظيم تر را دنبال می کند. 

  اين مورد چند نکته مهم را بايد مفروض انگاشت. 

سيس بنگاه جديد يا توسعه مؤسسه قديم انباشت کفاف اضافه ارزش موجود بايد هم برای افزايش سرمايه ثابت، هم تأ -اوال

دهد. فراهم سازی اين حجم اضافه ارزش چه بسا نيازمند گنج سازی و پس انداز نمودن مقادير کوچک اضافه ارزش ها 

  در طول دوره ای معين، پيش از آغاز توسعه توليد باشد. 

پيش زمينه ها و رخساره های تحقق خود را وارد  روند واقعی توليد در مقياس گسترده پيش از آن که اتفاق افتد،  –ثانيا 

زندگی می سازد. موضوع را با ذکر مثالی روشن سازيم. سرمايه دار الف طی يک سال يا چند سال شروع به ذخيره 

 پول می کند، در هر دور فروش محصوالت ساالنه بخشی از پول را که معادل  يا نماينده محصول اضافی و الجرم حامل

سرمايه  –ارزش اضافی است، به صورت پس انداز در می آورد. اين اضافه ارزش ها را بر هم می انبازد و به پول 

بالقوه تبديل می کند. پولی که هنوز سرمايه نيست و به هيچ وجه ثروت اجتماعی اضافی محسوب نمی شود، اما به دليل 

اء می کند. پروسه ای که دشواريهای خاص خود را دارد و ما سرمايه بالقوه را ايف –هدفی که در پيش دارد نقش پول 

  پيش از شرح اين دشواری ها بايد نکات ديگری را توضيح دهيم.

  

  1انباشت در بخش اول: 

  گنج سازی  – 1

و چه در شکل انفرادی، مستقل از بزرگی و کوچکی  1سرمايه گذاری ها چه در رشته های متعدد صنايع متعلق به بخش 

سرمايه بالقوه، در مراحل مختلفی قرار دارند. يک عده  –يا شرايط فنی و وضع بازار خود، به لحاظ پروسه تشکيل پول 

سرمايه بالقوه خود را  –اه، چه برای توسعه بنگاه موجود، پول از سرمايه داران چه برای پيش ريز سرمايه در يک بنگ



در حد نصاب می بينند و تبديل به سرمايه مولد می کنند. وسائل توليد، عناصر سرمايه ثابت می خرند و توليد را گسترش 

د. مواجهه اين سرمايه می باشن –می دهند. عده ای ديگر در اين موقعيت نيستند و همچنان دست به کار گردآوری پول 

خود را به ب  400C+100V+100M=600دو گروه سرمايه دار چنين است که به طور مثال الف محصول ساالنه 

واحد پول فقط شکل پولی  100خارج کرده و می اندوزد. اين  دورانواحد اضافه ارزش را از 100می فروشد. او 

اين کار همزمان توسط افراد  .مطلقا سرمايه نيستگنج سازی است و گنج  ،اضافه محصول است که اندوخته می شود

زيادی انجام می گيرد. دهها نفر عين کار سرمايه دار الف را تکرار می کنند. اين سرمايه داران در اين روند حجم باالئی 

باعث  سرمايه بالقوه گرد می آورند اما درست در همان حال موانع مهمی بر سر راه گردش پول ايجاد می نمايند. –پول 

ران را مشکل می سازند. با همه اينها بايد تأکيد نمود که در گردش کاالئی ساده و مدت ها دورکود پول می شوند و کار 

خصلت گردش کاالئی سرمايه داری احراز کند، گنج اندوزی به گونه ای رخ می داده است،  ،پيش از آنکه اين گردش

ران به دود در جامعه همواره بيشتر از حجم پولی است که در پويه بعالوه اين کامال مهم است که مقدار پول موجو

صورت فعال وجود دارد. نکته مهم که در دل کل بورژوازی قند آب می کند اين است که با رشد سيستم اعتباری تمامی 

ی شوند و ند، فعال مدسرمايه های بالقوه از طريق تمرکز در بانک ها و مؤسسات مالی از حالت انفعال خارج می گر

سرمايه آماده تبديل به سرمايه بارآور را پيدا می کنند. اما اينکه سرمايه دار الف  –نقش سرمايه آماده به خدمت يا پول 

برای به فرجام رساندن گنج سازيهای خويش چه بايد بکند، پاسخ اين است که فقط بفروشد، محصول ساالنه را به فروش 

فه ارزش های نهفته در اضافه محصول ها را بر هم انبازد. توليد پی در پی اضافه رساند، دست به خريد نزند، کل اضا

ران به طور خاص در درون دومحصول حامل اضافه ارزش شرط الزم گنج سازی اوست. در بحث مشخص حاضر که 

بررسی می گردد، شکل طبيعی اضافه محصول به عنوان جزئی از کل محصول ساالنه همان شکل طبيعی  1بخش 

سرمايه ثابت است. وسائل توليد در بخش توليد وسيله های توليد است. يک پرسش مهم در همين جا آنست که اضافه 

محصول در دست سرمايه دار ب چه رلی دارد و به درد چه کاری می خورد؟ پيش از هر چيز خاطرنشان کنيم که اگر 

می سازد و به صورت گنج در می آورد، همزمان خارج دوران سرمايه دار الف بابت اضافه ارزش های خود پول از 

کاالهائی را وارد پويه دوران می کند، بدون آنکه کاالئی از آن بيرون آرد. اين امر سبب می شود که سرمايه دار ب و 

ريزند و سوای کاال چيز ديگری خارج ننمايند. کاالهائی که در بررسی کنونی ما  دورانخيل همقطارانش بتوانند پول به 

  نا به شکل طبيعی خود در سرمايه ب و سرمايه های مشابه آن، جزء استوار يا گردشی سرمايه ثابت خواهند بود. ب

در بازتوليد ساده ديديم که بازتوليد سرمايه، به هيچ وجه صرف خريد و فروش کاالها و تکميل داد و ستدها با هم نيست. 

ی و تجارت آزاد از فيزيوکرات ها گرفته تا آدام اسميت آن را القاء درک بسيار گمراه کننده ای که متوليان اقتصاد سياس

کرده اند. بحث بر سر خريد و فروش ساده کاالها نيست، سخن از بازيافت، جايگزينی و بازتجديد تمامی اجزاء سرمايه، 

ت. انه هر يک از آنها اسدر تمامی حاالت، اعم از ثابت، متغير، استوار، گردشی، پولی و کاالئی با تمامی ويژگيهای جداگ

پول الزم برای جايگزينی  ،اينکه مثال سرمايه استوار، تدريجی و طوالنی مدت ارزش خود را به محصول منتقل می کند

 ،مبادله گردد 1بايد با اضافه ارزش و سرمايه متغير بخش 2آن بايد تدريجا ذخيره شود، کل ارزش سرمايه ثابت بخش 

و بالعکس يا همه  1از جزء اضافه ارزش بخش  2بيل خريد يک طرفه سرمايه ثابت بخش مسائل خاص اين مبادله از ق

موارد ديگری که قبال در فصل بيستم، به اندازه الزم توضيح داده شد، همه و همه در بررسی پروسه بازتوليد گسترده 

هد يعنی در يکجا فقط خريدهائی اهميت تام و تمام خود را خواهند داشت. تا جائی که مبادالت ساده يک سويه رخ می د

صورت می گيرد و در جای ديگر صرفا فروش هائی اتفاق می افتد، اين خريد و فروش ها بايد به گونه ای متوازن 

شيوه توليد سرمايه داری اساسا امری تصادفی است. با همه اينها  خودپویگردند. فراموش نکنيم که تعادل در ساختمان 



است که برای سامان پذيری خود، چه در بازتوليد ساده و چه در بازتوليد گسترده، شرايطی  جبر ارزش افزائی سرمايه

محقق گردد. اين شرايط به همان اندازه که برای  2و  1فراهم سازد که به يمن تأثيراتش، مبادالت جاری ميان بخش های 

ی توانند مشکل زا و ناقض تعادل نيز باشند. انجام داد و ستدها و متعادل کردن مبادالت الزم هستند، در صورت اخالل م

حصول توازن ميان بخش ها و سامان پذيری سرمايه اساسا بر اين فرض استوار است که خريدها و فروش های يک 

سويه، همديگر را جبران خواهند کرد. کل اين مؤلفه ها هم يکصدا بانگ می زنند که وقتی از شکل سرمايه داری توليد 

  سرمايه يا سرمايه پولی هست.  –کنيم، پول نه تنها وسيله گردش، که در همان حال پول  کاالئی صحبت می

  سرمايه ثابت الحاقی - 2

کارگر با کار خود فقط بهای نيروی کارش را بازآفرين نمی کند، فقط ارزش سرمايه ثابت را برای سرمايه داران حراست 

نمی نمايد، سوای همه اينها چندين و گاه چند ده برابر آنچه به صورت مزد دريافت می دارد اضافه ارزش توليد می کند. 

محصول اضافی را به خود می گيرد. در حالتی که اکنون مورد  اين اضافه ارزش در محصول اجتماعی ساالنه شکل

بررسی ما است، اين اضافه محصول، خود از ابتدا، وسائل توليدی است که برای ساختن وسائل توليد به کار می رود، 

و ب  2و ب  1اما همين اضافه محصول برای اينکه نقش سرمايه ثابت الحاقی را احراز کند بايد توسط سرمايه داران ب

پيش ريز شود. قبل از آن و تا زمانی که اين محصول اضافی به فروش نرفته يا هنوز در دست گنج سازان الف است،  3

نظر می  1سرمايه بالقوه را بازی می کند. مادام که ما حجم ارزشی بازتوليد را فقط از جانب بخش  –فقط نقش پول 

اندازيم الجرم خود را در بازتوليد ساده محصور کرده ايم زيرا تا اينجا هيچ سخنی از تشکيل سرمايه ثابت الحاقی به ميان 

ی است که اضافه ارزش سرمايه داران در بازتوليد ساده نمی باشد. کار اضافی مورد بررسی نيز صرفا همان مقدار کار

به صورت درآمد، در ازاء کاالهای بخش  1را تشکيل می دهد. در بازتوليد ساده فرض ما اين بود که تمام اضافه ارزش 

ه عبور دخرج می شوند و فقط سرمايه ثابت اين بخش را تجديد می کنند. برای آنکه از بازتوليد ساده به بازتوليد گستر 2

باشد، برای بخش خودش اجزاء  2بيش از آنکه حامل عناصر سرمايه ثابت بخش  1کنيم بايد محصول ساالنه بخش 

که همزمان وسائل  1سرمايه ثابت توليد نمايد. اين گذار معموال بدون دشواری انجام نمی گيرد، اما اين خاصيت بخش 

  می گردد.  توليد هر دو بخش را توليد می کند، مايه سهولت کار

اگر مسأله را تنها از لحاظ حجم ارزشی بکاويم، اين نتيجه را می گيريم که هسته يا اساس بازتوليد گسترده در بازتوليد 

مستقيما صرف توليد وسائل توليد  1ساده متولد می شود، بنمايه مادی موضوع اين است که کار اضافی طبقه کارگر بخش

، 1سرمايه بالقوه در نزد سرمايه داران الف  –بخش می گردد. بر اين مبنی تشکيل پول و ايجاد سرمايه ثابت الحاقی اين 

سرمايه ای، عمال  –و همقطاران، از طريق فروش پی در پی محصول اضافی، بدون هيچ هزينه پول  3، الف 2الف 

رمايه های بارآور بالقوه توليد گرديده است. تبديل متوالی س 1شکل ساده پولی سرمايه ثابت الحاقی است که در بخش 

موکول به فروش پی در پی محصول اضافی  3و  2و  1سرمايه بالقوه يا گنج، توسط سرمايه داران الف  -الحاقی به پول 

يا فروش يکجانبه کاال توسط آنان بدون هيچ خريد است، هر چه سرمايه بارآور به کار افتاده در يک کشور و نيروی کار 

ايه بزرگتر و پرشمارتر باشد، به همان اندازه نيروی بارآور کار رشد يافته تر و در نتيجه وسائل مورد استثمار اين سرم

  فنی بسط سريع توليد وسائل توليد بيشتر است. 

توليد و تصاحب می شود اگر چه پايه واقعی  1و.. بخش  3، 2، 1محصول اضافی که مستقيما توسط سرمايه داران الف 

،... اين بخش ايفاء 3، 2، 1اوال چنين نقشی را فقط در دست سرمايه داران ب  ،وليد گسترده استانباشت سرمايه يا بازت

می کنند. ثانيا به عنوان اندوخته، به عنوان سرمايه پولی که ذره، ذره تشکيل می شود کامال نامولد است. محصول اضافی 

يند است. حتی سرباری برای توليد سرمايه داری در اين شکل با فرايند توليد همسو حرکت می کند، اما خارج از فرا



است، به شکل سرمايه پولی بالقوه تلنبار در می آيد و به کار گرفتن اين حجم اضافه ارزش يک عرصه فعال حيات نظام 

اعتباری و کاغذبازی می گردد. اما از اين طريق به شکلی ديگر، در شکل سرمايه پولی بيشترين تأثير را بر انکشاف 

آلود سرمايه داری بر جای می گذارد. نکته مهم در اينجا آنست که کميت پول موجود در کشور، سرعت گردش و  شتاب

ت دهد. شرايطی که برای گردش ساده گردش فعال و گنج سازی هر دو کفاي غيره بايد ثابت فرض شود. پول بايد برای

متفاوت است، کميت پول نيز بايد بزرگتر باشد. زيرا: نيز مطرح بود. تفاوت مهم آنست که کارکرد اندوخته ها دراينجا 

در توليد سرمايه داری کل محصوالت سوای جزء اندکی که توسط توليد کنندگان به مصرف می رسد و نيز فلزات  -اوال 

رزش ا گرانبهای توليد شده، مابقی يکسره به پول استحاله می شود. ثانيا در اين شيوه توليد حجم سرمايه کاالئی و مقدار

تمرا سرمايه متغير مس -آن نه تنها به طور مطلق عظيم تر است که با سرعت بسيار خيره کننده ای هم رشد می کند. ثالثا 

 سرمايه های تازه با گسترش توليد هم عنان است و –فزاينده ای بايد مدام به سرمايه پولی تبديل شود، رابعاً تشکيل پول 

  يازمند پول است. سرمايه ها ن –گنج سازی اين پول 

  سرمايه متغير الحاقی  – 3

در کتاب اول ديديم که در نظام سرمايه داری همواره نيروی کار عظيمی به شکل ذخيره موجود است. اين را نيز خوب 

می دانيم که سرمايه بدون هيچ افزايش در شمار کارگران شاغل، می تواند کار بسيار بيشتری را بر گرده آنها سنگين 

تشديد استثمار آنان به دست آرد. در جلد نخست اين را نيز نشان  قِبَلاضافه ارزش های به مراتب انبوه تری از  سازد و

داديم که سرمايه مفروضی می تواند بدون انباشت بيشتر دامنه توليد خود را در فاصله مرزهای معينی وسعت بخشد، اما 

ت. گفتگو از وضعی است که گسترش توليد با تبديل اضافه ارزش دراينجا سخن از انباشت سرمايه به معنای اخص آن اس

  به سرمايه الحاقی مشروط است و الجرم با توسعه پايه های عمومی انباشت سرمايه داری همراه است. 

  

  2انباشت در بخش دوم: 

سرمايه داران  ، اضافه محصول خود را فقط به1،... بخش 3، 2، 1فرض تا کنونی ما اين بود که سرمايه داران الف 

 1،... در همين بخش می فروشند. حال بنا بر اين گذاريم که سرمايه داران مذکور به جای فروش در بخش 3، 2، 1ب 

بفروشند. اين امر منوط به آنست که در قبال فروش، هيچ کاالی مصرفی خريد  2محصول اضافی خود را به بخش 

ايه سرم –ره پول ناشی از فروش اضافه محصول و تبديل آن به پول نکنند. زيرا اساس کار اين سرمايه داران بر ذخي

از شکل کاالئی به شکل طبيعی سرمايه ثابت  C-2بالقوه، استوار است. اين مبادله مشکالتی را پيش می آرد. بازيافت 

که حالت کاالئی دارد،  2هم با يک جزء سرمايه ثابت  M-1بلکه حداقل جزئی از  V-1گرو آنست که نه فقط کل  در

می فروشند بدون آنکه هيچ کاالئی  C-2محصول اضافی خود را به  1مبادله شود. اما اکنون سرمايه داران الف بخش 

خريد کنند. اين سرمايه داران پول حاصل فروش را از پويه گردش خارج و به سرمايه پولی بالقوه تبديل می نمايند. 

را در حالت کاالئی محبوس می کند، از تبديل شدن به سرمايه ثابت بارآور  2قدامی که يک جزء از سرمايه ثابت بخش ا

می گردد.  2باز می دارد، در همين راستا موجد اضافه توليد می شود و مانعی بر سر راه بازتوليد سرمايه های ب بخش 

ا در نظر گيريم، می بينيم که تبديل محصول اضافی سرمايه داران ر 2و  1اگر کل بازتوليد اجتماعی مرکب از دو بخش 

و متعلق به  2به سرمايه پولی بالقوه، عمال تبديل ناپذيری قسمتی از سرمايه کاالئی معادل خود در بخش  1الف بخش 

که برای  يد،آنمی  سرمايه داران شاخه ب اين بخش را به دنبال می آورد. به اين ترتيب نه فقط بازتوليد گسترده ای پديد

بازتوليد ساده نيز محدوديتهائی ايجاد می کند. دقيق تر بگوئيم، حوادثی مانند تشکيل سرمايه پولی الحاقی بالقوه در بخش 



بدون طی پروسه تبديل به سرمايه مولد، به بيان ديگر پيدايش سرمايه پولی  2و انباشته شدن ذخائر کاالئی در بخش  1

، اختالل بازتوليد بخش اخير... همگی گواه وجود تناقضات قهری 2ه توليد نسبی در بخش ، اضاف1مازاد در بخش 

سرمايه داری هستند، تناقضاتی که در بازتوليد ساده نيز مشهودند. نکته مهم اينکه تبديل تمام يا جزئی از ارزش اضافی 

می کاهد!! يک تحريف اقتصاد سياسی به سرمايه الحاقی پيش شرط انباشت واقعی است، اما اينکه انباشت از مصرف 

  است. با سرشت سرمايه داری در تناقض است زيرا القاء می کند که گويا مصرف نيروی محرک سرمايه می باشد!!. 

پردازيم و از مشکل سر راه بازتبديل يک جزء از  2اين توضيحات به واکاوی دقيق تر انباشت در بخش  تمامی در پی

در قبال  1000V+1000M-1ه شکل طبيعی سرمايه ثابت مولد آن آغاز کنيم. قبال ديدم که  سرمايه کاالئی اين بخش ب

2000C  واحد به  500، نيمی از آن، يعنی 1واحد اضافه ارزش بخش  1000مبادله می شد. اما اينک از  2بخش

نيست و الجرم کل آنچه از  C-2واحد قادر به مبادله با  500سرمايه ثابت الحاقی خود همين بخش تبديل شده است. اين 

 1500فقط  1000V+1000M=2000-1و سرمايه ثابت آن داد و ستد شود، به جای   2می تواند با بخش  1بخش 

نيز بالتکليف است، امکان تبديل از حالت کاالئی به سرمايه  C-2واحد از  500واحد ارزشی است. در همين ارتباط 

واحد در اينجا مظهر اضافه توليد  500مبادله در مقابلش موجود نيست. اين  ثابت بارآور را ندارد، زيرا معادلی برای

 500تطابق دارد. اين احتمال وجود دارد که همين اضافه توليد  1واحد سرمايه الحاقی نوين در بخش  500است و با 

آن به برای وسائل مصرفی و بازگشت  1توسط کارگران بخش  ،واحد خرج شده 1000سرنوشت  ،2واحدی بخش 

با اين مضمون  استدالل هائیسرمايه داران اين بخش را هم دچار اخالل کند. در مورد چگونگی چالش اين مشکل معموال 

و فاقد شرايط فروش  2واحد کاالهای مصرفی توليد شده در بخش  500از وجود  استنباطنوع بايد صورت می گيرد که 

واحد، اضافه توليد به حساب نيايد، بلکه عناصر ضروری استمرار  500ن اي اساسا به اين معنی که ، تغيير کند.1به بخش 

و گذار آن به  1پروسه بازتوليد تصور شود. برای آن همان حسابی باز گردد که پيش تر در مورد اضافه محصول بخش 

ذخيره مصرفی  ،امانده در انباره C-2واحد  500از اينجا عزيمت شود،  بايد سرمايه مولد الحاقی بالقوه باز می شد.

مورد نياز حتمی پويه بازتوليد تلقی گردد، در همان حال بر ضرورت تأمين يک سرمايه پولی اضافی برای ادامه کار 

  تأکيد شود و اين حجم سرمايه فراهم آيد. 

تا  ،برای هر دو بخش درست است تشکيل ذخيره و ضرورت آن -ست که: اوالپاسخ آن !باال استنباط يا راه حلدر برابر 

هر دو دست به ذخيره کاال می زنند و فقط نوع کاالهائی که بر هم می انبازند  2و  1سرمايه داران اينجا حرفی نيست. 

با ذخيره کاالئی به پايان می رسد، با ذخيره ای مشابه در سوی ديگر،  2اگر سال جاری در بخش  -متفاوت است. ثانيا

ه ها بايد از هر دو طرف حذف شود. ثالثا و نکته اساسی اينکه تناقضات و آغاز گرديده است و بر همين اساس اين ذخير

در بازتوليد ساده وجود نداشت. در بازتوليد گسترده است که به سرکشی می پردازند و وجود خود  ،مشکالت مورد بحث

 را تحميل می کنند.

   

  نمايش نموداری انباشت –سوم 

  بازتوليد را با نمودارهای زير بررسی می کنيم. 

4000C+1000V+1000M =6000-1         الف:

 2- 1500C+376V+376M    =2252 

                                                            8252                                                        جمع کل محصول ساالنه  



است. می توانستيم آن  8252بود، حال  9000کل محصول ساالنه در اينجا از نمودارهای پيشين کمتر است. قبال جمع 

برابر کنيم، اگر کوچکتر گرفته ايم فقط يک دليل دارد، تغيير در کميت اقالم به هيچ وجه  10را افزونتر بگيريم، حتی 

متشکله محصول اجتماعی در هر کدام از بخش ها می توانند  شاخص تمايز ميان بازتوليد ساده و گسترده نيست، اجزاء

دستخوش تغيير کمی شوند بدون آنکه شکل بازتوليد دچار هيچ تغييری گردد. آنچه دو شکل ساده و گسترده بازتوليد را 

 يم.از هم متمايز می کند، نه مقدار کمی اجزاء که نوع تخصيص کيفی اين اجزاء است. نمودار دومی را مثال بياور

                                                                            4000C+875V+875M = 5750 -1ب: 

    2- 1750C+375V+375M = 2502 

                                                                   8252                                         جمع کل محصول ساالنه

محصول ساالنه به لحاظ ارزشی در هر دو نمودار يکسان است، اما ترکيب عناصر محصول بر حسب وظائف و ايفای 

چنان است که بازتوليد به همان سياق گذشته آغاز می شود و تداوم می يابد، در الف  بنقش در آن ها متفاوت است. در 

بخش  V+Mحاصل جمع  بساده و الف بيانگر بازتوليد گسترده است. در  مبين بازتوليد بوضع به گونه ديگری است. 

می باشد. در همين راستا  1500و دومی فقط  2000برابر است، اما در الف با هم فرق دارند، اولی  2بخش  Cبا  1

فی ز ارزش اضابايد نمودار الف را دقيق تر بررسی کنيم. فرض را بر اين می گذاريم که در هر کدام از بخش ها نيمی ا

آنچه می تواند شکل درآمد به  1به صورت درآمد خرج شود و نيمی ديگر سرمايه الحاقی گردد. با اين فرض در بخش 

واحد اضافه ارزش سرمايه داران است. ارقامی که حاصل جمع آنها  500واحد مزد کارگران بعالوه  1000خود گيرد 

از اين روی می توانند بدون مشکل با هم مبادله گردند. از اين که  مساوی است و 2واحد سرمايه ثابت بخش  1500با 

نيز برای بازتوليد خود با معضل خاصی مواجه نيست زيرا اين کار از طريق  1واحد سرمايه ثابت بخش 4000بگذريم 

رزش واحد اضافه ا 500داد و ستد ميان شاخه های مختلف همين بخش محقق می شود. آنچه باقی می ماند سرنوشت 

است. اين عناصر هستند که بايد چگونگی مبادله ميان آنها در درون بخش خودشان  2بخش  V+Mو  1باقی مانده بخش 

نيز قرار است نيمی از اضافه ارزش به سرمايه الحاقی  2و ميان دو بخش مشخص گردد. به ياد بياوريم که در بخش 

واحد به  48واحد به صورت سرمايه جديد در آيد، از اين مقدار  188اختصاص يابد. دقيق تر بگوئيم در اينجا نيز بايد 

  واحد نيز برای سرمايه ثابت الحاقی ملحوظ می شود. 140سرمايه متغير تازه تخصيص می يابد و 

 همين ميزان تنها از طريق جايگزينی با 2اضافه ارزش بخش  واحد 140اينجاست که با مشکل جديدی مواجه می گرديم. 

فقط  )1(بخش  می تواند به سرمايه مولد مبدل گردد. نياز به گفتن نيست که ارزش اضافی مذکور 1بخش اضافه ارزش 

وسائل توليد است و در هر دو بخش قابل مصرف است. اين جايگزينی هم فقط از طريق خريد يک سويه در درون بخش 

بدل به سرمايه الحاقی شود. بنا بر قرار است در همان بخش م 1ارزش اضافی بخش  500امکان پذير است. زيرا  2

باز گرداند.  1واحد را نقدی بخرد بدون آنکه پول را از طريق فروش بعدی کاالهايش به بخش  140بايد  2اين بخش 

  اما بايد ديد که منبع پول برای اين داد و ستد در کجا قرار دارد. همه جا را جستجو کنيم.

نيم. اين مقدار ارزش به عنوان دستمزد به کارگران اين بخش پرداخت شده آغاز ک 2سرمايه متغير بخش واحد  376از 

باز می گردانند. تا اينجا پول  2است و کارگران آن را در ازای خريد وسائل مصرفی، در شکل پول به سرمايه داران 

 ه منبع انباشت پولیجديدی پديد نيامده که بتوان آن را از چرخه گردش خارج ساخت. بر همين اساس بايد قبول نمود ک

اين مزيت را دارد که کارگران مورد استثمارش بايد کاالهای مصرفی مورد نياز خود را از  1نسبت به  2نيست، بخش 

  سرمايه دار را برای دو کار وسوسه کند. ولع سود همين بخش خريداری کنند. اين مسأله شايد چشم آکنده از 



واحد مزد رايج را  376د متعارف کارگران ابا ورزد، درصدی از همان دست به دزدی بزند و از پرداخت دستمز -1

به حالت يا حيلت يا زور برای خود نگه دارد، اين کار را به صورت پی در پی انجام دهد و از اين طريق حجم قابل 

ت. معضل اما اين نيز به تمام و کمال ساخته اس 1اندوزد. کاری که البته از سرمايه داران بخش بيتوجهی سرمايه پولی 

است که سرمايه داران دستمزدها را از سر کرامت و بخشش به کارگران نمی دهند، اگر ندهند کارگری وجود نخواهد 

داشت و ارزش، اضافه ارزش و سرمايه ای توليد نخواهد شد، بعالوه اين مزدها چنان نازل است که برای بازتوليد نيروی 

اگر اين دستمزدها باز هم تنزل کند و حجمی از آن به سرقت رود موج اعتصاب  کار توده کارگر کفاف نمی دهد، حال

، ين هم بدتر گردد و ماحصل همه صغراکارگران که هميشه جاری است، رو به طغيان خواهد رفت. چه بسا وضع از ا

رای حل کند، بکبرا آن که آويختن به اين شکل سرقت دستمزدها، بعيد است معضل گردآوری سرمايه پولی اضافی را 

  اين کار بايد چاره ديگری انديشيد.

کاالهای مصرفی مورد احتياج خود را از کل کارگران مجبورند  1برخالف بخش  2پيش تر گفته شد که در بخش  – 2

سرمايه داران همين بخش بخرند. به بيان ديگر سرمايه داران فقط نيروی کار کارگران را نمی خرند، آنچه را که اين 

ن توليد می کنند به خود آنها می فروشند، اين شرايط می تواند به صاحبان سرمايه کمک کند که حجمی از مزدهای کارگرا

حدی در سيستم پرداخت جنسی پرداختی را بدون هيچ ما به ازاء، از کارگران باز پس گيرند. اين هدف به طور مثال تا 

وان را نمی ت اين ترفندبازید تأمين شود. اما مشکل آنست که گردش سرمايه شاي پويهتا حدی از طريق تقلب در  مزدها،

 تحاکی اسبايد به جستجو ادامه داد. همه چيز  لذابه يک راه حل روتين برای تشکيل سرمايه مولد الحاقی تبديل نمود. 

رمايه س چه راهی باقی است؟ و برای بيرون کشيدن اين پول از گردش و تشکيل گشودن گره دشوار است. بايد ديدکه 

 ولابه نظر می رسد!! و البته که هيچ کدام از راههای قبلی مثمرتر نيستند. » راه«پولی اضافی بالقوه، چه بايد کرد؟ دو 

اين کار مقدور است  .چپاول کنندسر عده ای ديگر کاله بگذارند و پول آنها را  2آنکه عده ای از سرمايه داران بخش 

که فقط الغرتر شدن يک بخش سرمايه داران به سود  2ی اضافی بالقوه در بخش سرمايه پول مشکلنه حل  اما حاصلش

  فربهی يک بخش ديگر خواهد بود. پس بايد به بررسی ادامه داد و برای واکاوی ها مثال هائی آورد. 

  مثال اول 

  نمودار بازتوليد ساده:   :الف

1-4000C+1000V+1000M = 6000 

2- 2000C+500 V+500 M = 3000 

                                                                                                                         9000حاصل جمع کل محصول ساالنه   

  :ب: نمودار اوليه برای بازتوليد در مقياس گسترده

1-4000C+1000V+1000M=6000 

2- 1500C+750 V+ 750 M=3000   

       9000ل محصول ساالنه                                                           جمع ک

                                                  ---------------------------  

اين  درواحد انباشت می شود،  500نيمی از ارزش اضافی يعنی  1بخش  درب نمودار  فرض را بر اين گذاريم که در

شاهد  1جايگزين شود. با اين کار در بخش  2واحد سرمايه ثابت  1500با  )1000V+500 = 1500-)1بايد  صورت



واحد  1000واحد ارزش اضافی و  500با  (2C = 1500)اينکه واحد خواهيم بود که بايد انباشت گردد.  4500وجود 

  ساده ديديم. جايگزين شود چيزی است که قبال در بازتوليد 1سرمايه متغير 

واحد  100به سرمايه ثابت و  آن واحد 400 ، معادل1واحد ارزش اضافی بخش  500چنين در نظر آريم که از حال 

واحد افزوده شود و با مانعی مواجه نيست.  4000تأخير بر  واحد می تواند بدون 400يابد. به سرمايه متغير اختصاص 

واحد اضافه ارزش که اين آخری هم بايد تبديل  100متغير و  1000ثابت،  4400Cمرکب از  1در اين صورت بخش 

) خريداری  می کند و به 100Mوسائل توليد (معادل  1واحد از بخش  100به اندازه  2به سرمايه متغير شود. بخش 

سرمايه ثابتی  2خواهد داشت که جزء متغير آن در حالت پولی است. در بخش  4400C+1100V  1دنبال آن بخش 

واحد به سرمايه متغير موجود نيز  50موجود است. برای آنکه اين حجم سرمايه ثابت به کار افتاد بايد  1600ميزان به 

افزوده شده  2واحد به سرمايه ثابت و متغير بخش  150. تا اينجا می رسد 800به  750رقم با اين کار اضافه شود. 

واحد ارزش سرمايه متغير  750است. بنا بر اين از کل  دهشواحد از اضافه ارزش اين بخش کسر  150است و کل اين 

 1600C+800V+600M  3000 =. همزمان کل محصول ساالنه اش نيز شکلاستواحد باقی  600اين بخش فقط 

  کند. را پيدا می 

در همان شکل طبيعی  هتبديل شد 100C+50V-(2)که به  2وسائل مصرفی توليد شده در بخش واحد  150پس از اينها 

مصرف  2واحد توسط کارگران بخش  50و  1واحد توسط کارگران بخش  100خود به مصرف کارگران می رسد. 

  می گردد. اکنون وضعيت تغيير يافته دو بخش در آستانه انباشت اين گونه است:

1-4400C+1100V+500M=6000 

2- 1600 C+800 V+600 = 3000 

  9000                                                          حاصل جمع                 

--------------------------  

  وضعيت حساب سرمايه

1-4400 C+1100 V = 5500  

2- 1600 C+800 V = 2400  

  است و سرمايه های متغير هر دو بخش در شکل پولی هستند.  7900حاصل جمع 

  شرح زير بود:وضعيت سرمايه در آستانه توليد به 

 1-4000C+1000V =5000 

2-1500C+750 V =2250 

  واحد بوده است. اگر روند به همين سياق ادامه يابد در آخر سال بعد خواهيم داشت. 7250جمع سرمايه ها به گاه آغاز 

1-4400C+1100V+1100M=6600 

2-1600 C+800 V+800 M = 3200   

  واحد خواهد شد.  9800جمع کل محصول نيز 

به  550واحد ارزش اضافی  1100به همين نسبت ادامه می يابد. از کل  1هم چنين انگاريم که انباشت در بخش  باز

جايگزين خواهد شد.  V-1با  2واحد سرمايه ثابت  1100سرمايه الحاقی می گردد.  550شکل درآمد خرج می شود و 

مبادله می شود. جمع ارزشی اين دو معامله  2نيز با همين مقدار کاالهای مصرفی بخش  1واحد ارزش اضافی   550



واحد کسری بايد از  50واحد است.  1600فقط  2می رسد در حالی که کل سرمايه ثابت  1650به  1از سوی بخش 

  تأمين شود. اگر پول را کنار بگذاريم نتيجه معامالت چنين است:  2واحد ارزش اضافی سرمايه داران بخش   800

واحد مصرف مايه سرمايه داران و کارگران نيز به  1650به سرمايه تبديل می شود.  4400C+550M  1در بخش 

  محقق می گردد. C-2وسيله کاالهای 

واحد سرمايه  800برداشت شده است بعالوه  2واحد ارزش اضافی  800واحد آن از  50که  1650Cنيز  2در بخش 

ت. اگر ترکيب آلی سرمايه در اين بخش ثابت ماند آنگاه بايد واحد ارزش اضافی باقی مانده را خواهيم داش 750متغير و 

واحد ارزش اضافی  750واحد نيز سرمايه متغير منظور شود. مبلغی که بايد از  25واحد سرمايه ثابت الحاقی  50برای 

  چنين خواهد شد. 2همين بخش کسر شود. با انجام اين کارها تصوير عناصر متشکله در بخش 

2- 1650 C+825 V+ 725 M   

واحد  110واحد سرمايه ثابت و  440بايد  ،سرمايه الحاقی گردد. اگر نسبت پيشين ثابت ماند 550Mبايد  1در بخش 

تحقق می يابد. اين بدان معنا است که يک حجم  2واحد اضافه ارزش بخش  725متغير باشد. رقم اخير در مبادله با 

مصرف  1قرار گيرد توسط کارگران بخش  2تفاده سرمايه داران واحدی کاالهای مصرفی به جای آنکه مورد اس 110

 725واحد را به جای مصرف به سرمايه تبديل می کنند. با اين کار از کل  110خواهد شد. سرمايه داران مذکور اين 

واحد ياد  110واحد باقی خواهد ماند. اما ماجرا به اين حد ختم نمی شود. با تبديل  615فقط  2واحد اضافه ارزش بخش 

کسر شود و  615واحد نيز برای سرمايه متغير پيش ريز گردد. اين رقم بايد باز هم از  55شده به سرمايه ثابت بايد 

  باالخره با طی اين پروسه نمودار ما شکل زير را اتخاذ خواهد کرد.

1- (4400C+440C) + (1100V+110V) = 4840 C +1210 V = 6050  

2- (1600C+50C+110C) + (800V+25V+55V) = 1760 C+880V= 2640 

  واحد خواهد رسيد.  8690جمع کل محصول نيز به 

  اگر بازتوليد باز هم بر همين منوال تداوم يابد در پايان سال بعد با شمای زير مواجه خواهيم شد.

1-4840 C + 1210 V + 1210 M = 7260 

2- 1760 C + 880 V + 880 M = 3520 

  واحد بالغ خواهد شد.  10780و جمع کل محصول بر 

سال بازتوليد  5اين محاسبات را با همين ضرايب و نسبت ها و شاخص ها می توان ادامه داد و اگر چنين کنيم پس از 

 8784C+2782V = 11566به  5500C+1750V = 7250از  2و  1گسترده، مجموع سرمايه ها در بخش های 

 2782واحد بود، اکنون به  1750کل ارزش اضافی در ابتدا فقط  .رشد کرده است %160افزايش داشته و در واقع 

 2برای بخش  600و  1واحد برای بخش  500واحد ارتقاء پيدا کرده است. ارزش اضافی مصرف شده در سال اول 

  درصدی است.  134رسيده است که گويای رشد  2برای بخش  764و  1برای بخش  732بود. در پايان سال پنجم به 

  ممثال دو

واحد فرض می کنيم. همه اين محصول در شکل سرمايه کاالئی است. نسبت  9000در اينجا کل محصول ساالنه را 

به شرايطی نظر داريم که رشد توليد سرمايه داری چشمگير  .است %500يا  20به  100بخش ثابت به متغير سرمايه 

ی شاهد شکوفائی است. اضافه جمعيت نسبی طبقه است، بارآوری کار در حال افزايش  است، نيروی مولد کار اجتماع

  کارگر مستمرا رشد می کند. محصول ساالنه در مثال مورد واکاوی ما با چشم پوشی از کسور به شرح زير است. 



1-5000 C +1000 V + 1000 M = 7000 

2-1430 C +285 V + 285 M = 2000 

و نيم ديگر را سرمايه الحاقی می سازد. در اين وضعيت نيمی از اضافه ارزش ها را مصرف  1طبقه سرمايه دار بخش 

واحد سرمايه متغير با سرمايه ثابت  1000اضافه ارزش و  500مرکب از  1واحد ارزش از بخش  1500الزم است 

ارزش اضافی  285واحد کسر دارد که بايد از  70واحد است،  1430فقط  2مبادله شود. اما سرمايه ثابت  2بخش 

  چنين کنيم وضع زير را داريم. کسر شود. اگر

1- (5000 C+500C) +(1500V+M)  

2- (1430 C + 70 C) + 285 V + 215 M  

برای به جريان  14مساوی  70/5تبديل به سرمايه ثابت می شود سرمايه متغيری به ميزان  2واحدی که در بخش  70

 201کسر شود، در اين صورت فقط  2بخش  واحد ارزش اضافی 215واحد بايد از  14انداختن خود الزم دارد. اين 

مبادله  201M+(285V+14V)+(1430C+70C)-2واحد اضافه ارزش باقی می ماند و نمودار ما چنين خواهد شد. 

منوال کار بازتوليد ساده است و نيازمند بحث  1متغير و اضافه ارزش بخش  1500و  2سرمايه ثابت بخش  1500

است.  2بزرگتر از سرمايه ثابت بخش  1بخش  V+Mبازتوليد گسترده حاصل جمع  نيست. اما کامال روشن است که در

  پس به ببينيم چه رخ داده است و روند کار چگونه پيش خواهد رفت؟ . 

نيز بايد سرمايه متغير الحاقی  2را تأمين نمايد،  2بايد با اضافه ارزش های خود سرمايه ثابت الحاقی  1همان گونه که 

بايد چنان باشد که جزء بزرگتری از کل توليد و الجرم جزء بزرگتری از محصول  2. انباشت در بخش را تأمين کند 1

 C-2با  V+M-1اضافی به شکل وسائل ضروری مصرفی بازتوليد گردد. در بازتوليد گسترده مطلقا کافی نيست که 

ده می شود، بعالوه سرمايه ثابت الحاقی بعالوه اضافه محصولی که به آن افزو C-2برابر باشد. کامال بالعکس بايد با 

تراز گردد و امکان مبادله يابد. در مثال مورد کندوکاو ما، در شروع کار ديديم که سرمايه  2مورد نياز توسعه بخش 

اضافه شد. موازنه برقرار  C-2به  2واحد از اضافه ارزش  70کوچکتر بود. به همين دليل  V+M-1از  2ثابت بخش 

  بازتوليد ساده در درون بازتوليد گسترده انجام گرفت. گرديد و نوعی 

نه تنها بازتبديل سرمايه ثابت  2فقط تعويض ساده درآمد با وسائل مصرفی است، اينک برای بخش  1آنچه برای بخش 

 به سياق بازتوليد ساده، از شکل کاالئی به شکل طبيعی که فراتر از آن، تبديل يک جزء محصول اضافی از شکل وسائل

مصرفی به سرمايه ثابت است. اين ضرورتی است که بازتوليد گسترده وضع و تحميل می نمايد. يک بار ديگر روند 

  نمودار ما با رجوع به آنچه گفته شد اين گونه است  بازتوليد را مرور کنيم.

1- 5000C+500M+1500 V+M =7000 

2- 1500C+299M+201 M = 2000 

متغير تجزيه می شود. جزء  83ثابت و  417سرمايه الحاقی گرديده است به  1واحد اضافه ارزشی که در بخش  500 

به همين ميزان عناصر سرمايه ثابت خريداری  2بيرون می کشد، بخش  2) معادل خود از اضافه ارزش بخش 83اخير (

واحد سرمايه  17افزايش  2ثابت سرمايه در بخش واحد جزء  83می کند و بر حجم موجود خود می افزايد. افزايش 

  متغير در اين بخش را هم الزامی می سازد. نتيجه اين خواهد شد

1-(5000C+417C)+(1000V+83 V) = 5417C+1083V = 6500 

2- (1500C+83C) + (299 V+17V) = 1583 C + 316 V = 1899 



رسيده است.  1899به  1715نيز از  2. در بخش افزايش يافته است 6500واحد به  6000از  1سرمايه در بخش 

واحد سرمايه  9858و مجموعا  2229به  2، در بخش 7629به  1اگر اين روند ادامه يابد در پايان سال سوم، در بخش 

 خواهيم داشت.

  در صورت انباشت 2سوم: مبادله سرمايه ثابت بخش 

  حاالت متعددی قابل مشاهده است. C-2 با V+M-1در مبادله 

  در بازتوليد ساده اين دو با هم برابر هستند و به سادگی مبادله می شوند. - 1

در بازتوليد گسترده بيش از هر چيز بايد به نرخ انباشت نظر دوخت. در مثالهای تا کنونی نرخ انباشت را به ميزان  – 2

  همان حال، نسبتی را که بر منظور نموده و برای سالهای متوالی ثابت فرض کرده ايم. در1اضافه ارزش بخش  50%

اساس آن سرمايه الحاقی به اجزاء ثابت و متغير تقسيم شده است در حال تغيير به حساب آورده ايم. همين موضوع سه 

برابر  1نصف اضافه ارزش و جزء متغير سرمايه بخش  در نخستين حالتحالت متفاوت را در مقابل ما قرار داده است. 

کوچکتر است. بايد هم چنين باشد، زيرا در غير  V+M-1از  C-2اين بدان معنی است که است.  2سرمايه ثابت بخش 

است. اين مشکل با افزايش جزئی از  2Cبزرگتر از  V+M/2-1 در حالت دوماين صورت انباشت قابل وقوع نيست. 

2M  2بهC  2و متناسب با آن بر-V  1قابل حل است.  حالت سوم-V+M/2  2ازC چنين وضعی  کوچکتر است. در

خريد نمايد اما هيچ نيازی به  1قادر به بازتوليد کل سرمايه ثابت خود نمی شود، برای رفع مشکل بايد از بخش  2بخش 

انباشت بيشتر سرمايه متغير ندارد، زيرا سرمايه ثابت با اين خريد، فقط در همان ارزش پيشين خود بازتوليد شده است. 

مايه داری سازگار نيست. انباشت سرمايه يعنی توليد واقعی سرمايه داری از اين طريق بازتوليد ساده با شيوه توليد سر

را منتفی می سازد. با همه اينها حتی  2Cو  V+M-1ناممکن است. به بيان ديگر بازتوليد گسترده فرض تساوی ميان 

تراز شود که  V+M-1نه فقط با   2Cدر بازتوليد گسترده يا انباشت واقعی سرمايه داری نيز اين امکان وجود دارد که  

به  2است. رخدادی که فرار سرمايه ها از بخش  2از آن بزرگتر هم بشود. اين به معنای بروز اضافه توليد در بخش 

  را باعث می گردد.  1بخش 

  

  ناصر پايدار 

 1400فروردين 

  


