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  تبديل سرمايه پولی و کاالئی به سرمايه بازرگانی

  فصل شانزدهم

  سرمايه)–در هيأت (کاال  سرمايه تجاری

 خشیب اال در جستجوی تبديل به پول است.اگر کل سرمايه اجتماعی را در نظر گيريم هميشه بخشی از آن به  صورت ک

ر هسرمايه اجتماعی مدام تحت تأثير اين تحول صوری است.  بالعکس پول است و مترصد تبديل به کاال می باشد. هم

نوعی استقالل به خود گيرد  ،انجام اين تحول در روند ّدّوران، در چهارچوب تقسيم کار درونی سرمايه درگيرسرمايه  گاه

زيع تو نگهداری و يا صنعت حمل و نقل کاالکه  قبال ديديمو مستمرا اين نقش را ايفاء کند، سرمايه بازرگانی خواهد بود. 

اند،  ص سرمايه بازرگانی آميختههای بينابينی با وظائف خااين فعاليتّدّوران است.  فرايندتا حدی ادامه روند توليد در  آن

سرمايه ه سرمايه ب -کاال  تبديل .هر چه بيشتر خود را متمايز می سازد ، اين شکل سرمايهبا توسعه تقسيم اجتماعی کار اما

، ند تام سامان پذيری سرمايه استوحلقه ای از رند سراسری بازتوليد سرمايه صنعتی، حلقه ای از روپولی يا بالعکس، 

ه يا سرماي خودوجود واقعی از  به مثابه جزء پيوسته سرمايه کل، دورپيمائی،ين مبادالت، در همان سرمايه عهده دار ااما 

سرمايه تجاری با اين . می نمايددرون روندی واحد را اتخاذ  مولد سرمايه در جزء شکل همزی. شودمولد متمايز می 

  روايت و نقش مدام از بازار کاالها بيرون کشيده می شود اما الجرم به اين بازار باز می گردد. 

رگتر ای بز تبديل سرمايه اش به سرمايهقصدش، با مبلغی پول وارد بازار می شود. يگانه  ،بازرگان مثل هر سرمايه دار

به صورت پول وارد بازار می گردد، زيرا کاالئی توليد نمی کند. با است. او تاجر است و بر همين اساس سرمايه اش 

کاالها کار تجاری انجام می دهد. مجبور است کاالها را بخرد، برای اين کار بايد پول داشته باشد. تاجری را تصور کنيم 

دالر، از تراست توليد کننده، خريداری  600موبايل با بهای هر گوشی  5000ين پول ميليون دالر پول دارد. با ا 3که 

هزار دالر سود به  300دالر و جمعا  60است، او موبايل ها را می فروشد، از هر گوشی  %10می نمايد. نرخ سود 

ن تاجر يا صاحب سرمايه چنگ می آرد. اين خريد و فروش را مدام تکرار می کند و سؤال اين است که کار وی به عنوا

 پاسخ ساده است. شرکت توليد کننده موبايل با پولبازرگانی چه ربطی با سرمايه دار صنعتی و سرمايه وی پيدا می کند. 

را به سرمايه پولی تبديل می کند،  سرمايه خود –را به سامان می رساند. کاال موبايل های توليد شدهارزش  بازرگاناين 

  می شود که مواد الزم برای ادامه توليد را تهيه نمايد، مزد کارگران را هم بپردازد. از اين طريق موفق 

تا اينجا توليد کننده موبايل کار فروش و تبديل کاالی خود به پول را انجام داده، اما موبايلها هنوز به فروش نرسيده اند. 

سرمايه اند،  –مده اند. با اين همه کماکان کاال مالک آنها عوض شده، از تملک سرمايه دار صنعتی به ملکيت تاجر درآ

وش که تاجر موفق به فرمحقق نشده و انجامش به بازرگان محول گرديده است. فرض کنيم نخستين فاز دورپيمائی آنها 

پول سرمايه دار صنعتی هم پرداخت نمی شود. او نيز برای شروع مجدد چرخه توليد  ها نشود، در اين صورتهمه موبايل

رمايه يا س -سرمايه به پول  –دچار گسست می گردد. اين امر بيانگر آنست که نقش تاجر جزء الزمی از پويه تبديل کاال

اگر تاجر و سرمايه تجاری اين نقش را بازی نمی نمود، سرمايه دار صنعتی بايد خود کال فرايند بازتوليد سرمايه است. 

به اين ترتيب سرمايه بازرگانی اساسا چيزی نيست به دوش می کشيد.  اين وظيفه را ران يا افراد ديگربا کمک مباش

ن ، با اين تفاوت که طی اين روند اکنونمايدسرمايه توليد کننده که بايد پروسه تبديل خود به پول را طی  –سوای کاال 

گردش  گيرد. درمی عمل ويژه بخشی از سرمايه داران شده است و توسط جزء معينی از کل سرمايه اجتماعی انجام 



 دورپيمائی سرمايه صنعتیروند سرمايه درون  –حتی در گردش کااليا  'G-W-G سرمايه تجاری ماقبل سرمايه داری

. توليد کننده، کاالی خود را می فروخت، پولش را گرديدمی هر قطعه پول دو بار دست به دست ، W'-G-W آن عصر،

الئی که می خريد همان کاالئی نبود که فروخته است. اما حرکت سرمايه کا می گرفت. با اين پول وسائل توليد می خريد.

، موبايل ها را موبايل می خرد 5000ميليون دالر  3بازرگانی درون شيوه توليد سرمايه داری اين گونه نيست. تاجر با 

اينجا پول نيست که دو بار  ميليون دالری خود بعالوه سود آن را از ّدّوران باز ستاند. در 3سرمايه  –پول  می فروشد تا

موبايل ها هستند که از دست فروشنده کارخانه دار به دست به دست می شود. کاال است که دو بار جا عوض می کند. 

دست تاجر خريدار می روند، تاجر همين موبايل ها را به مشتريان می فروشد و چه بسا در اين ميان زنجيره ای از خريد 

ان گان هنوز قطعی نيست و بازرگفروش کاال به صرف انتقال آن از دست توليد کننده به بازرو فروش ها صورت گيرد. 

سرمايه است. آنچه در مورد کاال و پول انجام می گيرد از منظر سرمايه دار مولد،  –تنها کارش به سامان رساندن کاال 

يا بارورسازی  'G-W-Gسرمايه او به مثابه جزئی از پويه سامان پذيری توليداتش است، اما از ديد بازرگان  –فروش کاال 

يک سؤال در اينجا مطرح می شود. اگر آنچه سرمايه تجاری سرمايه ای است که توسط او پيش ريز شده است.  –پول 

ر فرايند دورپيمائی سرمايه اجتماعی است، پس خصلت انجام می دهد فقط شکل ويژه يا حالت معينی از کارکرد سرمايه د

  و خودگردانی آن چگونه قابل توضيح است؟ در پاسخ بايد گفت که: »مستقل«

سرمايه توسط سرمايه ای انجام می گيرد که وجودی متمايز از سرمايه مولد  - به پولسرمايه  –کاال  کار تبديل –اوال 

از توليد کننده است و آنچه انجام می دهد متمايز از نقش سرمايه صنعتی  جداه دارد. اين نقش را عاملی بازی می کند ک

حقق مبايد در پويه ّدّوران  آنچهاست که شکل ويژه ای از تقسيم کار را به نمايش می گذارد. خاصی  است. کسب و کار 

  متفاوت از توليد کننده است.  منحصر عاملیشود، امر 

برای سرمايه بودن و بارآور تعبير می شود که سرمايه تجاری » استقالل«ت به نوعی ايفای نقش باال از آن جه –دوم 

سرمايه  –سرمايه عمل نمايد، يعنی آن را تبديل به پول  –بودن خود بايد منحصرا در مقام تأمين و تضمين دگرسانی کاال 

سرمايه ای انجام می گيرد که در ملکيت  –کند. فعاليتی که نياز اساسی روند دورانی سرمايه صنعتی است توسط پول 

 بازرگان است و اين کار را مستمرا انجام می دهد.

هر گاه روند بازتوليد کل سرمايه اجتماعی را در نظر گيريم آنگاه سرمايه بازرگانی سوای جزئی از سرمايه صنعتی که 

د هيچ چيز ديگر نيست. بر همين اساس آنچه سرمايه در بازار است و پروسه سامانيابی خود را می پيماي –به شکل کاال 

 سرمايه ای است که از طريق بازرگان –اينک در رابطه با روند تام دورپيمائی سرمايه بايد مورد بررسی قرار گيرد پول 

سرمايه شکل ديگری  –سرمايه و پول  –فقط به خريد و فروش اختصاص دارد، هرگز سوای کاال پيش ريز می شود، 

يرد و هيچ گاه نقش سرمايه مولد را احراز نمی کند. اگر توليد کننده موبايلها برای خريد مواد خام، پرداخت به خود نمی گ

مزدها و از سرگيری دوباره توليد، مجبور می شد تا فروش کامل آخرين دستگاهها معطل ماند، به احتمال زياد با گسستی 

رمايه اش را در سچاره ای نداشت جز آنکه سهم بزرگتری از  عالوه بر اينچشمگير در روند توليد مصادف می گرديد، 

شخصا يا با کمک افرادی دوره ای از سال را صرف  پروسه گردش به کار اندازد و بخش کمتری را سرمايه مولد سازد،

 سرمايهورود سرمايه تجاری به عنوان  فروش کاالها کند و از طول دوره فعاليت خود به مثابه سرمايه دار مولد بکاهد.

را  ايه اشم. سرمايه دار صنعتی بيشترين بخش سرنمايدمنتفی می را عهده دار ايفای اين نقش، گسست در روند بازتوليد 

شکل سرمايه مولد پيش ريز می کند و حجم کمتری را به عنوان ذخيره پولی نگه می دارد. او ديگر مجبور نيست يک به 

اگر سرمايه تالش خود به عنوان سرمايه دار صنعتی را تقليل دهد.  بخش سال را صرف فروش محصوالت کند و دوره

  :تقسيم کاربا اين  بازرگانی از حجم و مرز معين خود تجاوز ننمايد می توان يا بايد پذيرفت که



و نقل، انبار داری، زير نام سرمايه تجاری عهده دار خريد و فروش کاالها، حمل  خاص حجم سرمايه ای که به طور – 1

  می شد.که سرمايه دار صنعتی مجبور به پيش ريز آن  استاز سرمايه ای  کوچکترتيمچه ها می شود،  اره ابنيه،اج

سرمايه  –با ورود سرمايه تجاری نه فقط کاالهای سرمايه دار صنعتی سريع تر به پول تبديل می شود که خود کاال  – 2

  نيز پروسه دگرسانی خود را سريع تر به فرجام می برد.

بلکه چند سرمايه مولد مجزا صنعتی  يک سرمايه واگردنه فقط پروسه  سرمايه خودسرمايه دار تاجر می تواند با  – 3

می رساند، با  انجام رساند. به طور مثال محصوالت يک کارخانه نساجی را می خرد و به فروشرا به قلمرو  در يک

 شرکت چيت سازی ديگرجديدی توليد کند، پارچه های يک  کاالهایاين پول پيش از آن که سرمايه دار مالک نساجی، 

ا ر سرمايه توليد کننده پارچهچند عمل واگرد  معينی تجاری . به اين ترتيب سرمايهمی نمايد و می فروشدرا خريداری 

 سرمايه ای -است. هرچه سهم کل پول سرمايه تجاری کوچکتر باشد سرعت واگرد آن بيشتر  هرچه عهده دار می شود.

که به مثابه سرمايه بازرگانی ايفای نقش می کند بزرگتر باشد، سرعت واگردش کندتر خواهد بود. هر قدر توليد در سطح 

به کل کاالهای حاضر در پروسه ّدّوران بزرگتر است. عکس  باشد، نسبت حاصل جمع سرمايه بازرگانی توسعهنازل تر 

سرمايه در دست تاجران متمرکز  –توسعه سهم عظيمی از پول  ماجرا نيز صادق است. به همين دليل در شرائط پائين

  سرمايه تی که که به وسيله بازرگان پيش ريز می شود تابعی است از:  –سرعت دوران پول می شود. 

  سرعت مصرف کاالهائی که توليد شده اند.  – 2سرعت تجديد روند توليد يا روندهای در هم فرو رفته توليد.  – 1

وسه فعاليت خود به عنوان عهده دار واگرد کاالها مجبور نيست اول بخرد و سپس بفروشد او معموال پول بازرگان در پر

سرمايه ظاهر  –سرمايه و جزء ديگرش به صورت کاال  –خود را به دو قسمت تقسيم می کند، يک جزء در شکل پول 

يک جا کاال سرمايه را تبديل به پول سرمايه می نمايد می گردد. يک جا خريد می کند و جای ديگر مشغول فروش است. 

يابد، در قلمرو  افزايشو جای ديگر عکس اين را انجام می دهد. اگر حجم بيشتری از پولش در يکی از اين دو قلمرو 

. اين مقادير جای خود را عوض می کنند و  کاهش و افزايش همديگر را جبران می نمايند. دچار کاهش می شودديگر 

ر گاه استفاده از پول به مثابه وسيله ّدّوران با وظيفه اش به عنوان وسيله پرداخت و سيستم اعتباری آميخته گردد، باز ه

رض فسرمايه است به نسبت حجم معامالتی که انجام می دهد کوچکتر می شود.  -هم جزئی از سرمايه بازرگانی که پول 

هزار دالر خريداری کرده است اما به جای پول فقط يک سفته  600ای عدد گوشی را به به 1000کنيم که تاجر موبايل 

بدهی ، به فروش می رساندها را ظرف دو ماه  است. او همه موبايل گذاشتهسرمايه دار توليد کننده  در اختيار ماهه 3

ه ای سرماي –پول هيچ نيازی به پيش ريز هيچ مقدار پول نيست. . در اينجا گيردسفته را پس می خود را می پردازد و 

سرمايه هيچ چيز ديگر نيست.  –سوای سرمايه صنعتی در شکل پول هم  مايه بازرگانی را بازی کرده استکه نقش سر

تنزل کند، بازرگان صادر کننده سفته نه فقط هيچ سودی نبرده است  %10در اين ميان اگر قيمت بازار موبايل ها مثال 

ت. موضوعی که دقيقا در مورد توليد کننده موبايل ها هم صادق است. اگر او هزار دالر هم متضرر گرديده اس 60که 

  شخصا گوشی ها را می فروخت دقيقا همين زيان را متحمل می شد. 

ل شده سرمايه منتق -سرمايه يا پول  -با توجه به نکات باال سرمايه تجاری اگر شکل ساده سرمايه صنعتی با قالب کاال 

پول سرمايه ای متعلق به شخص بازرگان است که در محيط خريد و فروش پيش ريز شده و  به بازرگان نيست، صرفا

صنعتی  ناايفای نقش می کند. جزئی از سرمايه پيش ريخته برای توليد است که می توانست شکل ذخيره پولی سرمايه دار

فته است و همواره در روند ّدّوران اما اينک با حجمی کوچکتر در اختيار سرمايه داران تاجر قرار گررا به خود گيرد 

انجام وظيفه می کند.  هر قدر روند بازتوليد سريع تر و سيستم اعتباری نيرومندتر باشد، حجم آن کوچکتر خواهد بود. 

تنها کاری که اين سرمايه هميشه در روند ّدّوران است. در جائی که هيچ ارزشی و هيچ اضافه ارزشی توليد نمی گردد. 



بالعکس اين دگرسانی ها محدود کننده يرد دگرسانی کاالها است و هيچ ربطی به هيچ شکل توليد ارزش ندارد. انجام می گ

 ،ارزش آفرينی نيز هست. سرمايه تجاری هيچ ارزش يا اضافه ارزشی نمی آفريند اما با کوتاه کردن زمان واگرد کاالها

ن، موجب افزايش اضافه ارزش هائی می شود که توسط کمک به گسترش بازار و توسعه تقسيم کار ميان سرمايه دارا

سرمايه تجاری به ميزانی که دوره واگرد را کوتاه می کند، نسبت ارزش اضافی به  توليد می گردد.سرمايه صنعتی 

سرمايه حاضر در محيط دوران سرمايه اجتماعی  –سرمايه پيش ريز شده را باال می برد، به همان اندازه که جزء پول 

  می دهد باعث افزايش جزء مولد کل سرمايه ها می گردد.  هشرا کا

  

  فصل هفدهم

  سود بازرگانی

ا همه بسرمايه تجاری فقط وسيله مبادله کاالها است و به طور مستقيم منشأ توليد هيچ ارزش يا اضافه ارزشی نمی باشد. 

ه در حوزه ّدّوران بيه صنعتی مرحله ای از روند توليد است. بر همين اساس بايد به سرمايه ای که اينها دورپيمائی سرما

 سود مثل همه اجزاء ديگر سرمايه دورپيمائی است همانجام اين عهده دار  ،صنعتی صورت جزئی متمايز از سرمايه

وزه شود، بخشی از کل سرمايه تجاری به حاگر سود متوسط سرمايه صنعتی بيشتر از سرمايه تجاری تعلق گيرد.  متوسط

سرمايه بازرگانی از  صنعت روی می آرد، عکس ماجرا نيز صادق است. در اين ميان هيچ شکلی از سرمايه به اندازه

فه ارزش تسهيالت الزم برای انتقال از حوزه ای به خوزه ديگر برخوردار نيست. از آنجا که سرمايه تجاری هيچ اضا

جرم بخشی از اضافه ارزش توليد شده توسط سرمايه مولد نمی آفريند، سود اين شکل سرمايه بايد ال يا اساسا ارزشی

  باشد، سؤال اين است که پروسه حصول اين سود چگونه اتفاق می افتد؟ 

 .قيمت توليد آنها است بهای تمام شده کاالها با او تفاوت ميان خريد و فروشاز منظر سرمايه دار صنعتی تفاوت ميان 

اگر به کل سرمايه اجتماعی نگاه کنيم اين تفاوت مساوی تفاوت ميان قيمت تمام شده محصوالت و ارزش آنها می باشد. 

 .تفاوتی که در آخرين تحليل فزونی کار تجسم يافته در کاالها بر کار پرداخت شده موجود در آنها را مشخص می کند

شکل کاالهای قابل فروش وارد بازار شود از روند توليد می گذرد. سرمايه دار صنعتی هرچه می خرد، پيش از آنکه به 

روندی که سود موجود در قيمت کاالها، در درون آن توليد گرديده است. در مورد بازرگان چنين نيست. کاالها تا وقتی 

که توسط ی است در دست اويند که روند دوران ادامه دارد. او فقط عهده دار فروش و به سامان رساندن قيمت کاالهائ

سرمايه دار صنعتی از گردش تحقق ارزش اضافی توليد شده را می خواهد.بازرگان  سرمايه دار صنعتی توليد شده است.

. او کاالهائی را می فروشد که سرمايه داران صنعتی می سازد و هم تحقق می بخشدرا بالعکس در گردش هم سودش 

اينکه سود بازرگان با  به ارزش خود فروخته اند. ،محاسبه کل سرمايه کاالئیآنها را به قيمت های توليد و در صورت 

را چگونه استخراج می کند؟ موضوعی است که ظاهری  تاجر سود خودسود سرمايه دار صنعتی چه رابطه ای دارد يا 

با ر تاج می رسد که به نظر ينگ می ارزد،دو شل نگاه کنيم، به طور مثال يک يارد کتان گمراه کننده دارد، به ياربس

 1،1 ی معادل بهایقيمت ايک يارد کتان ب سود می برد!! اگر چنين باشد در واقع %10 ،شلينگ 2،1به قيمت  فروش آن

اين است و اين ظاهر ماجرا  است!! شده، يارد تحويل مشتری 9يک يارد فقط  به جای يا !!فروش رفته استبه  ،يارد

 900را با آوردن يک مثال روشن کنيم. سرمايه دار صنعتی سرمايه ای به ميزان  واقعيت ين آن است.دروغ کامال ظاهر

ميليون دالر، نرخ اضافه ارزش  180، جزء متغير سرمايه اش 720ميليون دالر پيش ريز نموده است. سرمايه ثابتش 

 يليونم720c+180v+180m=1080برپايه همه داده ها  است. ارزش کل محصول %20سود  متوسط و نرخ 100%



. به خاطر داشته باشيم که اگر چه کاالهای منفرد بيش از اين نمی گردددالر است. با ورود بازرگان ارزش محصول 

ممکن است پائين تر يا باالتر از ارزش واقعی خود به فروش رسند اما کل کاالهای توليد شده در سال نمی توانند بيشتر 

نيست، اين سود قبال افزودن چيزی بر ارزش محصوالت رمز سودآوری سرمايه تجاری . از ارزش خود فروش روند

کنيم  فرض توليد شده است. سرمايه تجاری چيزی برآن نمی افزايد، فقط موجب بازتقسيم سودهای توليد شده می گردد.

معنی است که سرمايه  هزار دالر وارد پروسه گردش کاالها شده است. اين بدان 100بازرگان با سرمايه ای معادل 

توليد شده، ديگر فقط به ميليون دالری  180است. اضافه ارزش  گرديدهميليون دالر  1000 پيشين ميليون دالری 900

ميليون  180از آن سهم می برد. در محاسبه نرخ سود متوسط، هم  همسرمايه دار صنعتی تعلق نمی گيزد، بازرگان 

 %20نه  ديگر نرخ سود شود.ميليون دالر تقسيم می  1000دالر سرمايه که بر  ميليون 900نه بر  ،دالر اضافه ارزش

از اضافه ارزش سهم می برند،  عتی و تجاری به اندازه سرمايه خويشصن ،است. هر کدام از دو سرمايه دار %18که 

ميليون  1080ال ميليون دالر نصيب خود می سازند. ارزش کل محصول که قب 18ميليون دالر و دومی فقط  162اولی 

  ميليون دالر شده است.  1180دالر بود اکنون 

سرمايه بازرگان مطابق نسبت خود از کل سرمايه، در پروسه تشکيل نرخ سود عمومی دخالت می کند و در مثال باال 

م. تا يمی سازد. نکته بسيار مهم در اينجا بازتعريفی است که بايد از قيمت توليد بنمائ %18درصدی را  20نرخ سود 

حال ما اين قيمت را حاصل جمع هزينه توليد بعالوه سود ميانگين می دانستيم، اما اکنون اين سود ميانگين به شيوه ای 

ز فقط سودی است که در حلقه توليد و پيش ري متفاوت با قبل تعيين می گردد. سود کل سرمايه اعم از صنعتی يا تجاری

سود به سرمايه تجاری هم تعلق می گيرد و نرخ ميانگين آن با توجه به کل سرمايه صنعتی توليد شده است، اما اين 

 1180=180+100+900بود، اينک  1080=180+900که درمثال باال نيزسرمايه محاسبه می شود. قيمت توليد 

قعی اشد. قيمت توليدی که سرمايه دار صنعتی محصوالت خود را بر مبنای آن می فروشد کمتر از قيمت توليد وخواهد 

می گويند که سرمايه بازرگانی است. سود سرمايه بازرگانی هم از همين مابه التفاوت ناشی می شود. همه اين داده ها 

حجمی  به نسبت –در تشکيل نرخ متوسط سود نقش دارد. ثانيا  -اوالاما ندارد، چه در توليد ارزش اضافی هيچ نقشی اگر 

ت می کند. اگر سرمايه صنعتی با توليد اضافه ارزشها سهم سود خود را که در کل سرمايه دارد، اضافه ارزش درياف

ا شريک سوده ،برداشت می نمايد، سرمايه بازرگانی به خاطر ايفای نقش در تحقق ارزش اضافی ها، به نسبت حجمش

  از اين توضيحات نتيجه می گيريم که: می گردد. 

  گتر شود، نرخ سود سرمايه صنعتی کاهش می يابد و بالعکس. هر چه سرمايه تجاری در قياس با سرمايه صنعتی بزر -1

  استثمار می کند، نرخ ميانگين سودش را کمتر ازآنچه واقعا هست می بيند.  مستقيم که کارگران را صاحب سرمايه ای -2

آنها است که نرخ عمومی سود را تعيين می کند اما  صنعتی و رقابتاين نکته قابل تعمق است که در ظاهر سرمايه های 

ل و در همين راستا به تشکيمی کند  آنها تراز را با ارزش کاالهاواقعيت عکس آن است. سرمايه بازرگانی است که قيمت 

وه سرمايه داری به شي وقتینرخ سود عمومی کمک می رساند. سود بازرگانی است که سود صنعتی را تعيين می نمايد. 

رزش ها اضافه اجزئی از کل  فقطتوليد مسلط تبديل می شود و توليد کننده خود بازرگان می گردد، سود سرمايه تجاری 

يا سودها است. يک بار ديگر تأکيد می کنيم که سرمايه بازرگانی هيچ ارزش يا اضافه ارزشی ايجاد نمی کند، نقش اين 

سرمايه استوار است که وارد محصول جديد نمی شود و بر قيمت آن  سرمايه به لحاط ارزش زائی دقيقا شبيه آن بخش از

اثر نمی گذارد. سرمايه تجاری در واقع چيزی بيشتر از سرمايه کاالئی سرمايه دار صنعتی در شکل پولی نيست. نقش 

ندازد. و می اجل آن پيشبرد پويه تحقق اضافه ارزش است. زمان واگرد را کوتاه می کند و پرداخت مصرف کننده نهائی را

همه اينها در صورتی صائب است که سرمايه بازرگانی سوای خريد و فروش کاالها وظيفه ديگری به دوش نکشد. چيزی 



که عمال چنين نيست. اين سرمايه سوای داد و ستد در حوزه حمل و نقل، تعميرات، انبارداری هم حضور دارد و در اين 

استوار به خود گيرد. در حالت نخست مانند سرمايه فعال در خريد و فروش عرصه ها می تواند شکل سرمايه گردشی يا 

احراز چنين نقشی ی گردد، اما در حالت دوم فقط هزينه های استهالک آن وارد پروسه تعيين قيمت مهمه هزينه های آن 

ل روی پروسه تشکي نکته مهم آنست که کل اين هزينه ها بر. به خود می گيردشکل سرمايه الحاقی می کند. جزئی که 

  نرخ سود اثر می گذارند. 

وزه ح ايندر ادامه اين بحث، بسيار مهم است که بر تفکيک هزينه های صرفا بازرگانی حوزه گردش و هزينه های ديگر 

هزينه های نخست برای تحقق ارزش کاال ضروری هستند، مانند انبارداری، تعميرات، حمل و نقل انگشت تأکيد گذاريم. 

ها مبادله کاال به پول يا بالعکس پول به کاال به ورطه تعطيل می افتد. هزينه های دوم از اين دست نيستند. شرکت بدون آن

ما ا ، فعاليتشان نياز حوزه گردش است،حمل و نقل، مدير راه آهن يا صاحب کشتی مسلما در گردش کاالها ذينقش هستند

فروش اختصاص دارند و صرف اموری مانند حسابداری، دفترداری،  هزينه های نوع اول به خريد واينان تاجر نيستند. 

مکاتبات و بازاريابی می شوند.سرمايه های ثابت آنها مرکب از دفتر کار، نوشت افزار، مخارج پست و مانند اينها است. 

فرايند سراسری جزء متغير سرمايه آنها نيز مزد کارگران تجاری است. همه اينها هزينه های ناب گردش هستند و وارد 

  چند سؤال در اينجا مطرح است که بايد به آنها پاسخ گفت. سؤاالت عبارتند از: بازتوليد می شوند.

  چگونه در فرايند گردش عمل می کند و خود را اعمال می نمايد؟» فقط کار الزم وارد ارزش کاال می گردد«قانون  -1

  چگونه صورت می گيرد؟ انباشت سرمايه بازرگانی چه شکلی احراز می کند و -2

  کارکرد سرمايه بازرگانی در فرايند سراسری بازتوليد اجتماعی چگونه است؟ -3

روری امر کامال ض ،تبديل پول به وسائل توليد ياپاسخ همه پرسش ها را از اينجا آغاز می کنيم که مبادله کاالها به پول 

زء می شود نيز ج اين مبادلهزمان کاری که صرف  .باشدمی  صاحب اين سرمايهسرمايه صنعتی و نياز غيرقابل گريز 

. نمی آفريندهم هيچ ارزش يا اضافه ارزشی کامال الزم پويه بازتوليد سرمايه و سامان پذيری آن است، در همان حال که 

 رمايه داربازرگان با سرمايه خود و هزينه ای که می کند ادامه همان کاری را پی می گيرد که اگر او انجام نمی داد، س

صنعتی مجبور به انجام آن بود، بر همين اساس وی به ميزان سرمايه اش در اضافه ارزش هائی که کارگران مورد 

استثمار سرمايه دار صنعتی توليد کرده اند سهيم می شود. او جزئی از سود را دريافت می کند که مابه التفاوت قيمت 

اگر قرار هر چند که کارش به هيچ وجه ارزش آفرين نمی باشد. ها است. خريد کاالها و قيمت واقعی توليد يا ارزش آن

بود سرمايه دار صنعتی خود وظيفه خريد و فروش کاالها را به دوش گيرد، محصولش برای مدت زيادی در شکل پولی 

رديد. قطع می گ يا کاالئی در فرايند گردش معطل می ماند، ارزش افزائی سرمايه متوقف می شد، فرايند بی واسطه توليد

برای جلوگيری از اين قطع شدن، سرمايه پولی افزونتری الزم می شد، با وقوع اين حاالت يا سودی کمتر از سود پيشين 

ن به فرايند گردش باعث حل ايبه دست می آمد يا برای حفظ سود، سرمايه بيشتری پيش ريز می گرديد. ورود بازرگان 

صنعتی بايد در پروسه گردش انجام می داد، اين سرمايه به دوش می گيرد، کاالها  آنچه را که سرمايهها می شود. مشکل

در فرايند گردش معطل نمی مانند، ارزش افزائی سرمايه قطع نمی شود، سرمايه صنعتی مجبور به افزايش پيش ريز 

ر جائی که سرمايه بازرگان دنمی گردد، توليد اضافه ارزش ها کاهش نمی يابد. تقسيم کار ميان اين دو شکل سرمايه، تا 

همراه  720c+180v+180mزمان خاص فرايند گردش را کوتاه می کند. درمثال باال چهارچوب ضرور محدود ماند 

عدم صورت اما در برای سرمايه دار صنعتی باقی می گذارد،  %18يا  162سودی معادل  ،سرمايه بازرگان 100با 

، دو برابر الزم می آمد، کل 100به جای  شايد، تقبل وظيفه گردشصنعتی  سرمايه و اجبار ايفای نقش سرمايه تجاری

 می زاد.  %16که کمی باالی  %18هم نه نرخ سود  180می شد. اضافه ارزش  1100که  1000سرمايه نه 



ش داگر سرمايه دار صنعتی بازرگان خويش باشد، سرمايه بيشتری را برای تحقق ارزش سرمايه کاالئی، برای فرايند گر

و مثال هزينه های اداری، مزد کارکنان بازرگانی اختصاص می دهد، اين هزينه ها يقينا سرمايه الحاقی هستند اما هيچ 

اکنون اين پرسش مطرح می شود که تکليف کارکنان سرمايه تجاری يا مشخصا سرمايه دار عهده دار داد ارزشی پديد نمی آرند. 

  و ستد کاالها چه می شود؟ 

ايه نيروی کارش با سرم -اول کارگر بازرگانی مثل کارگر صنعتی فروشنده نيروی کار و مزدبگير است. اوالدر وهله 

 -متغير تاجر و نه با درآمد وی خريده می شود. هدف از خريد آن نيز ارزش افزائی و نه مصرف شخصی است. ثانيا

نيروی کار است. تا اينجا تفاوتی ميان کارگر هزينه بازتوليد مزد او مثل همه کارگران ديگر  ارزش نيروی کار يا

بازرگانی و صنعتی نيست، اما اين تفاوت کامال وجود دارد، همان تفاوتی که ميان سرمايه تجاری و صنعتی موجود است. 

گفتيم که سرمايه بازرگانی هيچ ارزشی نمی آفريند، کارگربازرگانی نيز به طور مستقيم هيچ ارزش يا اضافه ارزشی 

در اينجا باز هم اين سؤال پيش می آيد که پس سود سرمايه بازرگانی از کجا می جوشد؟ شکی نيست که نمی کند.  توليد

کارگر تجاری هم مثل همزنجير صنعتی خود استثمار می شود و بخش عظيم زمان کار وی زمان کار اضافی برای 

يما ارزش اضافی توليد می کند. اينکه سود سرمايه سرمايه دار می گردد اما اين امر مطلقا متضمن آن نيست که او مستق

تجاری از کجا می آيد و خود اين سرمايه چگونه بازتوليد و حفظ می گردد پرسشی است که ما قبال پاسخ آن را در فصل 

 در آنجا تشريح شد که اضافه ارزش ها فقط نموده ايم. نمربوط به پيدايش و تشکيل سود بازرگانی به اندازه کافی روش

در کمانه انباشت سرمايه مولد و استثمار کارگر مولد پديد می آيند، سرمايه تجاری هيچ ارزشی نمی آفريند اما وجودش 

نياز مبرم پويه گردش و بازتوليد سرمايه است، اگر به صورت مستقل توسط بازرگان پيش ريز نشود، عين کارش بايد 

رمايه گريزناپذير فرايند بازتوليد سان کار کارگر تجاری نيز نياز توسط سرمايه صنعتی انجام گيرد، در همين راستا زم

است. با توجه به همه اين واقعيت ها بايد ماجرا را اينسان ديد که کل اضافه ارزش ها توسط  کارگران مولد مورد 

ی نقش ابی آن ايفااستثمارسرمايه مولد توليد می شود، اما اوال کل کارگران صنعتی و تجاری در توليد، تحقق و سامان ي

می کنند، اين اضافه ارزشها درهمان حال به کل سرمايه اعم از صنعتی يا تجاری، مولد يا غيرمولد تعلق می گيرد، همه 

و مطابق نرخ سود عمومی، اجزاء سرمايه در پروسه تشکيل نرخ سود دخيل هستند و هر بخش به نسبت ميزان خود 

کل کارگران استثمار می شوند و کل سرمايه داران حاصل اين استثمار را با هم  کنند.سهم خود از سودها را دريافت می 

تقسيم و سرمايه خود می سازند. اگر سرمايه دار صنعتی عظيم ترين بخش کار متبلور شده کارگران در کاالها را به آنها 

پرداخت نشده را سهم سود و  نمی پردازد و سرمايه الحاقی خود می کند، سرمايه دار تجاری نيز بخشی از همان کار

سرمايه خود می گرداند. سرمايه صنعتی اضافه ارزش ها را به طور مستقيم تصاحب می کند و سرمايه تجاری اين 

 جاری باکارگر ت تصاحب را به شکل غيرمستقيم اعمال می کند. کارگر صنعتی مستقيما اضافه ارزش توليد می کند و

کار پرداخت نشده اين کارگران اضافه ارزش . دن اضافه ارزش ها سهيم می گرددکار خود در تحقق يا به سامان رسي

  .به بازرگان می دهدنمی آفريند اما توانائی تصاحب اضافه ارزش را 

مايه سرتوضيحات باال يک سؤال اساسی باقی است. آيا جزء متغير سرمايه بازرگانی بخشی از هزينه های اين  همهبا 

زيرا اين بخش سرمايه مشمول دريافت ، قانون هم تراز شدن نرخ سود را نقض کرده ايم، دهيم؟ اگر پاسخ منفی است

ميليون دالر سرمايه تجاری  150 به طور مثال کدام سرمايه دار حاضر استسود متوسط نخواهد شد و در اين صورت 

نظر می رسد که ماهيت سرمايه پيش ريز کند اما فقط به سود صد ميليون آن رضايت دهد؟! اگر جواب مثبت باشد به 

کار ه از طريق بخريد و فروش و نه زيرا اين سرمايه بنا به تعريفش بايد با کارکرد ويژه است.  شدهبازرگانی نقض 

 بازرگان با سرمايه خاصبررسی بازهم بيشتر است. اگر هرخصلت نما شود. موضوع نيازمند غير انداختن نيروی کار 



واگرد سرمايه را انجام دهد چه می شد؟ مسلما پراکندگی عجيبی اتفاق می افتاد و  امورمی خواست  ی خودکار شخصو 

هرچه سرمايه مولد متمرکزتر می گرديد، سرمايه می شد.  مدام حادتربا رشد روزافزون سرمايه صنعتی  پراکندگیاين 

مايه دار صنعتی اوج می گرفت. هزينه های بازرگانی سر فرو می غلطيد. درهمين راستا زيادتریتجاری به پراکندگی 

ای ديگر ّدّوران . تقسيم کار توليدی، تجاری از بين می رفت. هزينه همی شد نفر الزم 1000 ،بازرگان 100به جای 

حمل و نقل باال می رفت. اينها در مورد سرمايه صنعتی رخ می داد، مشکالت سرمايه تجاری از اين مانند طبقه بندی و 

بار بيشتر از يک خريد يک ميليونی وقت می گيرد. يک بنگاه تجاری  10دالری  1000خريد  10هم افزون تر بود. 

. اهميت استمعکوس  ماجرابا تقسيم کاری که می کند زمان کار الزم بازرگانی را به حداقل می رساند و اگر نباشد 

ا در وت هزينه هتفابه  است. تهی داشتمرکزگرائی فعال ترمسأله چنان است که تاريخا بازرگانی در قياس با صنعت 

. يکصد تجارتخانه کوچک بيش از يک تجارتخانه بزرگ و صد انبار هم نظر کنيممورد جزء ثابت سرمايه بازرگانی 

کوچک بيشر از يک انبار بزرگ خرج برمی دارد. هزينه حمل و نقل هم هر چه پراکنده تر باشد افزون تر خواهد بود. 

رمايه اگر س. بسيار بيشتر می شدنيز اگر قرار بود هر سرمايه دار صنعتی تاجر کاالهای خودش باشد، هزينه ّدّورانش 

 االک معين مقدار دواگر برای. زيادتری الزم می شودکارگران  ، گيردقرار  تاجرتجاری واحدی در اختيار شمار کثيری 

  . بايد به کار افتدسرمايه تجاری بيشتری  هم

ايد تجاری ب ايهجزء متغير سرم اينکه  مسائل واقعی هستند، اما پرسش ما هنوز جواب نگرفته است. آنچه در باال آمدهمه 

و جزء متغيرش  Bرا با حرف تجاری دهيم. مجموع سرمايه  بررسی را ادامه ؟يا نه حساب آيد به فروش بخشی از هزينه

مشخص می کنيم، با فرض اينکه تاجرهمه کارها را خودش انجام دهد و کارگر به کار نگيرد، آنگاه  bرا با عالمت 

B+b  ازB  قيمت کوچکتر می شود، زيرا سرمايه متغيری که بايد مزد کارگران شود صرفه جوئی می گردد. حال

جبران نمايد و پرسش آن  يا سرمايه متغير بازرگان را bرا تضمين کند، ثانيا خود  B+bسود  -فروش کاالها بايد اوال

 مطلب را از حالت رمزآميز آن خارج سازيم.می باشد؟  B+bيا فقط سود ناشی از  استاز قيمت  عنصری bآيا  است که

 متغيرش و جزء k حرف را با بازرگانیسرمايه  کل ثابت، جزء B حرف سرمايه خاص خريد و فروش را بااين بار  

برای بازرگان معادل قيمت خريد يا قيمت توليد برای سرمايه دار صنعتی است. اين قيمت  B عالمت گذاری کنيم. bرا با 

و به گاه فروش آن را به مثابه جزئی از قيمت فروش دريافت می دارد. او سود اين بخش را  است را بازرگان پرداخته

 اجه نيستيم. سرمايه ثابتی است کهبا مشکلی مو kدر مورد هم مطابق نرخ سود عمومی از همين منبع به چنگ می آرد. 

 ، بر اين اساس قيمتشودتاجر به جای سرمايه دار صنعتی پيش ريز می  توسط اينجا در مثل جزء ثابت سرمايه کال و

 باشد که مطابق نرخ سود عمومی به آنها تعلق می گيرد. به خاطر بعالوه سودی B+kجا بايد پاسخگوی نفروش تا اي

 kند و خودش چيزی سوای همان قيمت خريد نيست. در مورد اضافه می ک خريدبر  را سودش فقط Bکه  داشته باشيم

يا همان  bو سود  bمسأله فرق می کند، در اينجا هم خودش و هم سودش بايد بر قيمت خريد  اضافه شوند. ببينيم تکليف 

 ، جزء متغير100 روشخاص خريد و ف سرمايه موضوع اصلی مورد کنجاوی ما چه می گردد؟ فرض اين است که

می خرد کار تجاری است. کاری که نياز  b آنچه بازرگان بااست.  %10و نرخ سود عمومی نيز  10 سرمايه تجاری

 pرا صفر در نظر می گيريم. سود را هم با  kولت محاسبه برای سهتحقق ارزش ها است اما هيچ ارزشی نمی آفريند. 

و با رجوع  +p' +b+ p' B+p+b+p=B کاالها مشخص می کنيم در اين صورت قيمت فروش 'pو نرخ سود را با 

  خواهد بود.  121=1+10+10+100به داده های مثال حاضر 

موجد  یگانبازرتوليد نمی کند و سرمايه  يک بار ديگر تکرار می کنيم که کارگر بازرگانی هيچ ارزش يا اضافه ارزشی 

محصوالت آفريده  ياسرمايه مولد  حضور و فعاليتاما ارزش های توليد شده در کمانه  هيچ ارزش تازه ای نمی باشد.



ار ک از ارزش های خود نيستند. لایر بدون طی پويه گردش قادر به سامان دهی و تحقق هيچ توسط کارگران صنعتی

کارگر تجاری نياز غيرقابل گريز سامان پذيری سرمايه و تحقق ارزش ها و اضافه ارزش های آفريده توسط کارگران 

 باشد، محدودترتجاری  سرمايه ميزان و صنعتی انبوه تر سرمايه اجتماعی هر چه حجم سرمايهکل از منظر  مولد است.

واهد خگانی کمتر باشد، نرخ سودها باالتر بازر کارگرانجمعيت و تر صنعتی افزون شمار کارگران هر چه در همين راستا

 ااين رؤيای سرمايه دار ر نيز تقسيم کار درونی سرمايهسرمايه دار صنعتی چنين می پندارد و چنين آرزوئی دارد. بود. 

پديد  يه، شرائطیمحقق می سازد، استقالل سرمايه بازرگانی و تمرکز هر چه نيرومندتر اين شکل سرما پاسخ می گويد و

حداقل سرمايه بيشترين وظائف يا امور ضروری وغيرقابل گريز پروسه ّدّوران را به عهده گيرد. با گسترش رد که ومی آ

قهرا دچار سير صعودی حيرت انگيز  ،سرطانی سرمايه داری و رشد کهکشانی سرمايه صنعتی، حجم سرمايه بازرگانی

 همگنتوسط حداقل سرمايه پيش ريز در اين حوزه ّدّوران  وظائف نجام بيشترينابا اما اين افزايش باز هم  ،می گردد

است. آنسان که اگر سرمايه داران حوزه صنعت می خواستند کل کارهای مربوط به امور گردش سرمايه را به دوش 

   گيرند بايد بسيار بيشتر سرمايه بازرگانی موجود دنيا، سرمايه به اين کار اختصاص می دادند.

  

  فصل هجدهم

  واگرد سرمايه بازرگانی

  قيمت ها 

پوشش می دهد، اما واگرد سرمايه تجاری روند توليد را و همه  است گردش د سرمايه صنعتی وحدت زمان توليد وواگر

چنين نيست. بازرگان پولش را کاال می کند، کاالی خود را به پول تبديل می نمايد و اين عمل را تکرار می کند. دگرسانی 

ظاهر می شود.  'G-W-Gدارد. اما سرمايه تجاری فقط در شکل  w1-g-w2سرمايه صنعتی در پروسه ّدّوران حالت 

ن در دومی هما االی توليد شده صرف خريد کاالئی می گردد که نياز پويه توليد است.اصل از فروش کح در اولی پول

ميليون دالری را در نظر  100کاال با دست به دست شدن فقط برگشت پول بازرگان را ممکن می سازد. سرمايه تجاری 

واگرد انجام ياقته است و شمار واگردهای  ين کاربا ا ميليون دالر می فروشد. 110با آن کاال می خرد و گيريم. بازرگان 

خاص خريد و فروش سوای تکرار خريد و  . واگرد مکرر سرمايهاتفاق افتدبار  وط به آنست که اين عمل چندساالنه من

د. مصرف هم می گردروند فروش ها چيزی ديگر نيست. اما واگرد سرمايه صنعتی تکرار کل روند توليد است که شامل 

ند رو افتکه سرمايه بازرگانی به واگرد خود شتاب دهد، سرمايه صنعتی بايد مستمرا کاال وارد بازار کند. برای آن

بازتوليد کندی واگرد سرمايه تجاری را در پی دارد. سرمايه بازرگانی وسيله واگرد سرمايه مولد است ولی تأثيرش در 

  . مستقيما تأثيری نمی کندورد زمان توليد در م کوتاه تر می سازد، اماحدی است که زمان ّدّوران را 

همين نيزمی گردد، کاهش مجموع مصرف انفرادی  واگرد سرمايه تجاری افتباعث  ،مصرف در روند بازتوليد افت

رونق سودبازی يک کاال شايد چندين بار خريد و فروش شود، در چنين  باسرمايه پيش می آرد. اين  مشکل را برای

جزء  مدرن سيستم اعتباری با، ثانيا کندرا برای سرمايه مولد کوتاه می  W-Gمرحله  -وضعی سرمايه بازرگانی اوال

ا قبل ر دهايشخريتاجر گيرد. رشد سرمايه بازرگانی کمک می کند تا  می جتماعی را در اختياربزرگی از کل سرمايه ا

 12و اين فرد او کاالهايش را به آخرين خريدار می فروشد يا ميان  ویاز فروش کاالهای موجود تکرار نمايد. اينکه 

معرض رتفاوتی در اصل ماجرا پديد نمی آرد. با انعطاف پذيری فوق العاده روند بازتوليد که همواره د گيرد،مشتری قرار 

 امر ماهویکه  G-Wاز  W-G، سوای جدائی نمی شودمشکل زا  تاجر توليد برایخود  است، عبور از هر مزر معين



سوای  وئیپ استقالل به رغم. فراموش نکنيم که حرکت سرمايه بازرگانی پديد می آيدکاال است يک تقاضای مجازی نيز 

 مرزهای درون در ،استقاللاين به يمن  سرمايه بازرگانی ديگر نيست. اماصنعتی هيچ چيزجزئی از حرکت سرمايه 

ز مرزهای معين خود ه اين روند را هم وادار به خروج اتا آنجا کمستقل از موانع روند بازتوليد حرکت می کند،  ،معينی

تنها بحران با اهرم قهر و می کند. وابستگی درونی و استقالل برونی، سرمايه تجاری را تا نقطه ای پيش می راند که 

    زسازی و برقرار می کند.  اين رابطه درونی را با زور،

بحران ها در خرده فروشی رخ نمی کنند. در حوزه عمده فروشی ها، بانکداری ها يا قلمرو تمرکز سرمايه پولی کل 

جامعه است که منفجر می گردند. ظاهر اوضاع چنين است که کارخانه دار به صادر کننده و دومی به خريدار خارجی 

اما  می رساند. د خام را به کارخانه دار و صاحب کارخانه محصوالتش را به عمده فروشموا هم می فروشد، وارد کننده

ه حادث در نقطه ای نامعلوم کاالها تلنبار می شود. موجودی توليدکنندگان و واسطه ها هيوالوار و بيش از حد می گردد.

ل سرمايه داران صنعتی هر يک از اين روی که خي -1رسيده است، چرا؟  در شرائطی رخ می دهد که مصرف به اوج

با رونق انباشت و اشتغال کامل دستمزد اليه هائی از کارگران  – 2شمار زيادی کارخانه های ديگر را تغذيه می کنند، 

گردش مستمر  – 4جهش کرده است، مخارج سرمايه داران با سير صعودی اضافه ارزش ها،  – 3افزايش يافته است، 

ف که اساسا مستقل از مصرف افراد است روند اعتال می پيمايد. اين گردش هيچ گاه وارد بين سرمايه های ثابت مختل

سرمايه داری اساسا توليد سرمايه و مصرف فردی نمی شود اما نهايتا توسط آن محدود می گردد. دقيق تر بگوئيم توليد 

اجتماعی است، اين کامال مفروض است در وجه غالب خود توليد سرمايه ثابت به مثابه نياز حياتی خودافزائی سرمايه 

اما حاصل توليدات اين سرمايه ثابت بايد راهی به مصرف فردی بگشايد. اين امر برای دوره ای پيش می رود  اما توليد 

وش، ، انسداد مجاری فرکاالهای فاقد مشتری خرمن شدننتيجه محتوم اين توليد  اطی سرمايه است،سرمايه داری توليد افر

 حميلیو فروپاشی تها است. رونق ظاهری پايان ها برای پرداختبازرگان، تلنبار شدن سررسيدها و فشار بانک افت عايدی

لی بازگشت متوا اهرماين سرمايه  از اينها است. برگشت بيشترسرمايه بازرگانی  عوارض واگرد در مورد آغاز می شود.

پارچه را از  . بازرگاناستسرمايه  –زمان سرمايه های مولد متفاوت و واسطه تحقق دگرسانی های معکوس کاال يا هم

پول سرمايه دار صنعتی توليد کننده پارچه در  –کاال  ،کارخانه دار می خرد و به رنگرز می فروشد. واگرد سرمايه او

  . کاالی سرمايه دار رنگرز در سوی ديگر است –يک سو و پول 

کنار نهيم، و فروش در پروسه ّدّوران را  مبلغ خاص خريد مزيد بر يا سرمايه  (k)جزء ثابت کل سرمايه بازرگانی اگر

. برای اينکه تأثير واگرد سرمايه بازرگانی بر روی قيمت ها را قابل حذف استنيز  جزء سرمايهآنگاه سود اضافی اين 

ت و بازرگان با دالر اس 1کيلو شکر اين مثال دقت کنيم. قيمت توليد هر  منطقی خواهد بود. حال بهتجسس کنيم اين کار 

به سنت  15درصدی به قيمت يک دالر و  15را با يک نرخ سود  و هر کيلو کيلو شکر خريداری 100 دالر  100

و  سقوط می کند می آرد. کمی بعد بهای شکردالر به چنگ  115کيلو شکر  100. او از فروش کل فروش می رساند

کيلو شکر می گردد. اما نرخ  2000ق به خريد دالر موف 100سنت می رسد. اين بار بازرگان با همان  5به کيلوئی 

 سنت 5،75يا در واقع  75,=15,*5سنت بعالوه  5سود حاکم بازار همان است که قبال بوده است. او هر کيلو شکر را 

که تنزل قيمت  . می بينيماستدالر  115سنت معادل  11500=5,75*2000خواهد فروخت، قيمت فروش کل شکرها 

ود پديد و حجم س نرخ تغييری درقيمت ها  باال و پائين رفتناست. تری نصيب بازرگان نساخته سود افزون خريد شکر

رخ داده اين است که سود کل ميان اجزاء پرشمارتری از کميت های معين تشکيل دهنده توده کاال توزيع ، آنچه نياورده

عه اين سلطه انحصاری بر فراورده های توليد شده نظير آنچه و توس اگر بحث خاص تسلط انحصاری بازرگاناست. ده ش

در مورد کمپانی هند شرقی مصداق داشت را کنار گذاريم، آنگاه هيچ چيز پوچ تر از آن نخواهد بود که گفته شود 



دی اندک برای هر واحد آن به فروش رساند يا کاالهای بازرگان با خواست خود می تواند کاالهای بيشتری را با سو«

 تيمدارد. مرز نخست ق سنگين خودن فشار دو مرز مستحکم را بر قيمت فروش بازرگا» اندکی را با سودی باال بفروشد

دوم نرخ متوسط سود است که فقط تا حدی از دخالت وی  خارج از حيطه دخالت بازرگان است، مرزتوليد کاال است که 

تنها چيزی که بازرگان می تواند در باره اش تصميم بگيرد گزينش داد و ستد کاالهای گران يا ارزان است.  أثر است.مت

گزينشی که در عين حال تابع حجم سرمايه موجود وی و برخی مؤلفه های ديگر است. نکته مهم اينکه رويکرد بازرگان 

نکته ای که برخی ها ناديده می گيرند و البته يه داری می باشد. در همه وجوه متأثر از درجه انکشاف شيوه توليد سرما

  عوامل معينی در نديدن آن نقش بازی می کنند از جمله:

ايه تجاری ف سرمنمود بيرونی رقابت که بيشتر جدال بازرگانان برای ربودن سود بيشتر از هم يا رقابت اجزاء مختل – 1

   مايه را منعکس می سازد.  رتر از کل سود اين بخش سبه سهم سود افزون

مانند پروفسور روشر!! که عقل سليم و انساندوستی آدمها را نيروی » عاليجاه«وارونه پردازی های اقتصاددانان  – 2

  تغيير در قيمت فروش کاالها می پندارند!!محرک 

اگر با افزايش بارآوری کار قيمت توليد و متعاقب آن قيمت فروش کاهش يابد، تقاضا سريع تر از عرضه می بالد،  – 3

  اين امر موجب باال رفتن قيمت بازار می گردد، آنسان که قيمت های فروش حامل سودی بيش از سود ميانگين می شوند.

گاه يک بازرگان بهای فروش کاالهای خود را تنزل می دهد، او می داند که حجم سودش پائين می آيد اما اين کار  – 4

به رقابت ميان بازرگانان اين نکات همه را انجام می دهد زيرا به سرمايه بزرگتری برای امور تجاری خود نيازمند است. 

د که تبعيت رويکرد سرمايه بازرگانی از روند انکشاف شيوه مربوط است و همين نمود بيرونی رقابت باعث می شو

  و از دسترس نگاه انسانها دور شود. افتدتوليد سرمايه داری در پرده 

باال، پائين بودن قيمت کاالها تعيين کننده حجم يا نرخ اضافه ارزش توليد شده توسط سرمايه معين نيست. قيمت هر واحد 

کميت  ور درقيمت پنهان است می تواند بزرگتر يا کوچکتر از مقدار مشخص کار متبلکاال و اضافه ارزشی که در اين 

معينی از کاال باشد. قيمت هر کميت از کاال تا جائی که بر ارزش آن منطبق باشد، به وسيله مقدار کار متراکم در کاال 

 اه قيمت کاال پائين و اضافه ارزش درونتعيين می گردد. اگر مقدار کمی کار در حجم زيادی کاال متبلور باشد، آنگاه آنگ

قيمت اندک خواهد بود. نسبت کار اجرت يافته و بدون اجرت درون کاال به قيمت و مجموع کار متراکم در آن ربطی 

ه پرداخت شد دستمزدبلکه به مقدار مطلق ارزش اضافی موجود در قيمت کاال نيست، نرخ اضافه ارزش هم تابع ندارد. 

  وط است. اين نرخ می تواند در عين کوچکی مقدار مطلق اضافه ارزش درون کاال بزرگ باشد. مرب برای توليدش

مل خارجی يک عا حالت ی او،سرمايه داری قيمت توليد برای بازرگان و قيمت فروش کاال گسترش فزاينده شيوه توليدبا 

از سطح نازل بارآوری کار و فقدان نرخ  در دوره های پيش، باال بودن قيمت های تجاری پيدا می کند.را از پيش معين 

سود عمومی ناشی می شد. اين مؤلفه ها سبب می گرديدند که سهم سرمايه بازرگانی از اضافه ارزش ها، باالتر از آن 

چيزی شود که در توليد سرمايه داری، در چهارچوب کارکرد نرخ سود عمومی برداشت می نمايد. هر قدر تعداد واگرد 

ی که توليد می کند افزون تر است، اما با استقرار نرخ سود عمومی، توزيع سود بيشتر باشد حجم سودسرمايه صنعتی 

ميان سرمايه های مختلف نه بر اساس شرکت مستقيم در توليد که بر پايه نسبت هر واحد سرمايه به کل سرمايه صورت 

شد، حجم سود، حجم اضافه ارزش ساالنه بزرگتر می گيرد. با همه اينها هرچه شمار واگردهای سرمايه صنعتی کثيرتر با

و با فرض ثابت ماندن ساير شرائط، نرخ سود هم بزرگتر خواهد بود. در مورد سرمايه بازرگانی وضع کامال متفاوت 

حجم سود توليد شده توسط سرمايه  - يکمزير فشار دو عامل: است. در اينجا نرخ سود مقدار از پيش معلومی است که 

  .مقدار نسبی کل سرمايه بازرگانی در کل سرمايه پيش ريز شده در توليد و گردش، تعيين می گردد  - دومصنعتی، 



به گونه تعيين کننده ای بر رابطه آن با کل سرمايه و بر مقدار نسبی سرمايه مورد تعداد واگردهای سرمايه بازرگانی 

با سرعت واگرد آن نسبت معکوس دارد. گانی مورد احتياج نياز پويه ّدّوران مؤثر است، زيرا مقدار مطلق سرمايه بازر

سيله مقدار مطلق روشن است که در صورت ثابت بودن ساير شرائط، مقدار نسبی سرمايه تجاری در کل سرمايه به و

يعنی يک دهم  1000سرمايه بازرگانی مورد نياز پروسه گردش  دالر و 10000آن تعيين می گردد. اگر کل سرمايه 

اين داده ها برای شرائطی  فرض کنيمخواهد شد. دالر الزم  100دالر سرمايه کل، فقط  1000برای ست که يداباشد. پ

 10000 گردش ملحوظ شده که در آن سرعت واگرد باال است. حال واگرد سرمايه کند می شود، در اين صورت برای

سرمايه تجاری الزم شود، با پيدايش اين وضع  دالر 200دالر شايد  1000دالر و برای  2000دالر کل سرمايه احتماال 

تغيير خواهد يافت. شرائطی که موجب کوتاه شدن متوسط دو دهم به  يک دهمنسبت سرمايه تجاری به کل سرمايه از 

واگرد سرمايه بازرگانی می شوند به نسبت خود مقدار مطلق اين سرمايه را کاهش می دهند، در همين راستا باعث 

  می شوند. عکس اين حالت هم صادق است.  افزايش نرخ سود

اول: واگر مقدر معين کاال توسط حجم کمتری سرمايه بازرگانی دارد.  داری تأثير دو گانه ای بر رویتکامل سرمايه 

ل کاال هر چه بيشتر شک سرمايه بازرگانی انجام می گيرد، نسبت سرمايه تجاری به صنعتی کاهش می يابد. دوم: توليدات

جم توليد حدر شيوه توليد پيشين و در نتيجه حجم سرمايه بارزرگانی مورد نياز در پروسه گردش رشد می کند. می گيرند 

پايئن بود، سهم مهمی از محصوالت توسط خود مولدين مصرف می شد، قسمتی از بيگاری ها به شکل جنسی پرداخت 

فارش می فروختند يا در قبال دريافت سرف کننده می گرديد، توليد کنندگان بخش بزرگی از محصوالت را مستقيما به مص

خصوصی تحويل افراد می دادند. با توجه به همه اينها، با انکه در آن زمان حجم سرمايه تجاری نسبت به کل سرمايه يا 

  سرمايه ای که وظيفه واگردش را به عهده داشت بيشتر از دوره سرمايه داری بود اما: -کل کاال

ويه سرمايه وارد پ –کاال داشت و به مثابه کاال به طور مطلق کوچکتر بود زيرا فقط جزء ناچيزی از توليدات شکل  -1

وط مرب دبه کندی واگر فقط ،داشت و اين حصه سنگين تر ی افزون تردر حالی که به طور نسبی سهمگردش می شد. 

  به دليل سطح نازل بارآوری کار باال بود.   د نياز گردشش همقيمت قيمت توده کاال و الجرم سرمايه تجاری مور نمی شد،

در سرمايه داری فقط محصول عظيم تری توليد نمی شود، بلکه حجم انبوه تری از توليدات هم وارد پروسه گردش  -2

رفته به کار گمی گردد، در همين راستا فقط حجم سرمايه بازرگانی افزايش نمی يابد، سرمايه ای که در ارتباط با ّدّوران 

  کشتی رانی، تلگراف و مشابه اين ها، می شود نيز عظيم تر می گردد، به طور مثال در راه آهن، 

با توسعه سرمايه داری، سرمايه تجاری غيرفعال يا نيمه فعال رشد می کند، اما اگر مقدار نسبی سرمايه بازرگانی در  -3

در واگرد رشته های مختلف داد و ستد، بر مجموع سهم سود اين  رابطه با کل سرمايه، معلوم فرض شود، آنگاه اختالف

سرمايه و نرخ سود تأثيری ندارد. سود بازرگان با حجم توده کاالئی که او عهده دار واگرد آنست تعيين نمی شود، توسط 

  سرمايه ای که برای واگرد کاالها پيش ريز کرده است مشخص می گردد.  –مقدار پول 

يه بازرگانی بر قيمت تجاری کاالها تأثير می گذارد. چرا؟ به اين دليل که حصه سود سرمايه تجاری تعداد واگرد سرما

يا آن بخش از اضافه ارزشها که سهم سرمايه تجاری می گردد، به اندازه خود در تشکيل قيمت ها نقش دارد. جزئی از 

ه سهم سود سرمايه بازرگانی است. همين جزء با قيمت بازار هر واحد کاال يا اضافه ارزش موجود در اين قيمت نمايند

بار واگرد  5شمار واگردهای سرمايه تجاری در رابطه معکوس قرار دارد، اگر يک سرمايه بازرگانی معين در سال 

آن جزء از سهم سودش که برارزش هر واحد کاال افزون می گردد، در قياس با سرمايه ای که فقط يک دور کند، آنگاه 

کاهش می يابد. در مورد سرمايه صنعتی چنين نيست. شمار واگردها بر ارزش هر  يک پنجمال دارد، تا واگرد در س

اال بدون تأثير است، در عين حال که زمان واگرد، حجم ارزش ها و اضافه ارزش های توليد شده توسط سرمايه واحد ک



ثمار قرار می دهد متأثر می سازد. در اينجا در زمان معين را با رجوع به حجم کاری که اين سرمايه مورد است معين

يعنی جائی که به نقش سرمايه صنعتی و ارزش آفرينی مربوط است، با همان اصل بنيادی نقد اقتصاد سياسی مواجه 

  هستيم که ارزش هر کاال به وسيله زمان کار نهفته در آن تعيين می گردد.

ه درستی کالبدشکافی نشود، می تواند موجب زايش انگاره هائی تأثير واگردهای سرمايه بازرگانی روی قيمت ها اگر ب

گردد که بسيار مخرب هستند. از جمله اين انگاه گمراه کننده که گويا سرمايه دار ناگهان تصميم می گيرد که ساالنه چه 

حی سياری ازنظرات سطمقدار سود به دست آرد؟! گويا روند ّدّوران مستقل از پروسه توليد قيمت ها را تعيين می نمايد؟! ب

کارکرد خاص سرمايه بازرگانی در ذهنها  وارونه بينی هائی است کهو بی مايه در باره روند تام بازتوليد، مأخوذ از 

فهمی ها است. رقابت نيز  وارونه آکنده از اينالقاء می کند. تصورات بازرگان، سودباز بورس، بانکدار، کارخانه دار 

رقابت، ارزش ها را به قيمت های توليد و سپس قيمت تجاری است.  هاگمراهيبه نوبه خود پمپاژگر همين غلط بينی ها و 

کسی از پيش مقدار ارزش و اضافه ارزشها را نداند تبديل می کند، اضافه ارزش را به سود متوسط مبدل می نمايد، اگر 

درصد نيست. از منظر سرمايه تجاری،  15درصد است و  1500اهد شد که چرا مثال نرخ سود اسير اين سرگردانی خو

خود واگرد به عنوان عامل تعيين قيمت جلوه می کند و بازرگان همين القاء باژگونه را مالط شعور خويش پيرامون منشأ 

    قيمت ها می سازد. 
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