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  بخش دوم
  

  تبديل پول به سرمايه
  

    فرمول عمومی سرمايه-١
از ايFFن رو توليFFد کFFاالئی، گFFردش کFFاال، و . گFFردش کاالهFFا، نقطFFه آغFFاز سFFرمايه اسFFت

صورت تکامل يافته اين يک، يعنی بازرگFانی، هميشFه زمينFه هFای تFاريخی هسFتند کFه                     

رت مFدرن جهFانی و   تاريخ جديد سرمايه به پيدايش تجFا . سرمايه از آنها ظهور می کند     

  )P. ١٠٦] ١٤٦. (.[بازار جهانی در قرن شانزدهم باز می گردد

اگر تنها به اشکال اقتصادی که به وسيله گردش کاال ايجاد می گردد توجه کنFيم، در             

 نخستين شکلی است که سFرمايه در آن   است وپولمی يابيم که محصول نهائی آن پول     

سFFتثناء سFFرمايه بFFرای اولFFين بFFار بFFا ملFFک   از لحFFاظ تFFاريخی، بFFدون ا. ظFFاهر مFFی گFFردد

زمينFFدار بFFه عنFFوان ثFFروت پFFولی مواجFFه مFFی گFFردد، و همينطFFور بFFا سFFرمايه تFFاجر و         

ربFاخوار، و حتFی امFFروز هFم تمFام سFFرمايه هFای جديFد، اولFFين بFار بFه صFFورت پFول بFFه          

صحنه می آيند، که اين پول می بايستی بFه وسFيله پروسFه هFای مشخصFی بFه سFرمايه                 

  .تبديل گردد

سرمايه آغاز کنيم، بايFد بگFوئيم کFه آنهFا      به عنوان   اگر از پول به عنوان پول و پول         

، يعنFی  M-C-M، شFکل  C-M-Cدر جFوار . شFان تفFاوت داردنFد    تنها در شکل گردش 

پFولی کFه بFه ايFن شFکل گFردش مFی کنFد و در           . فروش بخاطر خريد، نيز اتفاق مFی افتFد        

يعنFی از  (ودش از قبFل سFرمايه اسFت    ش به سرمايه تبديل مFی گFردد، خF     ا جريان حرکت 

  ).ش اينطور مشخص می شود اروی جهت حرکت
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 ١٠٠مFن  . مسFتقيم پFول بFرای پFول      غير اسFت، يعنFی مبادلFه        M-C-M،M-Mنتيجه

 پونFد را بFا   ١٠٠ پونFد مFی فروشFم؛ در نهايFت مFن      ١١٠پوند پنبه می خرم و آن را به     

  . پوند مبادله کرده ام، يعنی پول با پول١١٠

 ايFFن پروسFFه در انتهFFا، همFFان ارزش پFFولی بFFود کFFه در ابتFFدا در آن بFFه    اگFFر محصFFول

           پونFFFد، ايFFFن پروسFFFه بيهFFFوده ١٠٠ پونFFFد در عFFFوض ١٠٠جريFFFان افتFFFاده بFFFود، يعنFFFی  

 پونFد  ١٠٠ پونFد اوليFه اش،      ١٠٠بFا ايFن وجFود چFه اينکFه تFاجر در مقابFل                . می گرديد 

 او حرکت کFامًال ويFژه ای را     پول ، پوند ٥٠ پوند، و يا اينکه فقط       ١١٠ا  يبدست آورد،   

از بررسFی  .  متفFاوت اسFت  C-M-Cبه نمايش گذارده که به کلی با گردش کFاال، يعنFی             

  .، تفاوت درونی آنها نيز آشکار می گرددC-M-Cاختالفات ظاهری بين اين حرکت و

  که بطور جداگانه در نظFر گرفتFه شFوند، هماننFد مراحFل          M-C-Mدو مرحله پروسه  

C-M-C  ردش         . ند اله مشابه، دو مرحFه گFبت بFی نسFاوت فاحشFه، تفFل پروسFا در کFام

 پول واسطه گردش بود و کاال نقطه آغاز و پايFان آن؛ در       C-M-Cدر. کاال وجود دارد  

 C-M-Cدر. اين حالت کاال واسطه است و پول نقطه ابتدا و انتهای پروسFه مFی باشFد            

ر مFتن پروسFه بFه     تنهFا د  M-C-Mپول يکباره برای هميشه به مصFرف مFی رسFد؛ در           

. پFFول بFFه منشFFاء خFFود جFFاری مFFی گFFردد . پFFيش مFFی رود، و بايسFFتی مجFFددًا بدسFFت بيايFFد

پFFول، و بFFه بFFه عنFFوان بنFFابراين، در اينجFFا از قبFFل اخFFتالف محسوسFFی بFFين گFFردش پFFول 

  .عنوان سرمايه وجود دارد

 پول تنها از طريق تکرار مجدد تمام پروسه، از طريق فFروش کاالهFای            C-M-Cدر

از ايFن رو برگشFت، مسFتقل از خFود پروسFه           . تواند به منشاء خFود بFاز گFردد        ی   م تازه،

سFFاخت خFFود بFFه وسFFيله ، برگشFFت، از همFFان آغFFاز M-C-Mاز طFFرف ديگFFر در. اسFFت

 پروسه الزامی گشته است، يعنFی کFه اگFر برگشFت پFول صFورت نگيFرد، پروسFه ناتمFام                    

  )P. ١١٠] ١٤٩.(.[می ماند

 خFFود ارزش مبادلFFه  M-C-Mو در مFFورد ارزش مصFFرفی، C-M-CهFFدف نهFFائی  

  .است
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. هر دو انتهای پروسه بطور يکسانی دارای قالب اقتصادی معينی اسFت            C-M-Cدر

ارزش هFای  اما در عين حال از نظر کيفFی  . هر دو کاال هستند و دارای ارزش مساويند       

اجتمFاعی تشFکيل   مصرفی مختلفی به شمار مFی آينFد، و محتFوی پروسFه را متابوليسFم            

       گFFردش زائFFد و  ، در برخFFورد اول بFFه نظFFر مFFی رسFFد کFFه ايFFن      M-C-Mدر . مFFی دهFFد 

که ( پوند، و در يک مسير دايره شکل ١٠٠ پوند در مقابل ١٠٠مبادله . بی هدف است

يFک  . مضFحک بFه نظFر مFی رسFد     ). در انتهای پروسه به همان نقطه شFروع مFی رسFيم         

قابFل تميFز اسFت؛ بنFابراين،     مجموعه پول تنها بFه وسFيله مقFدار آن از مجموعFه ديگFر                

M-C-M   بFFود کسFFای خFFی در دو انتهFFاوت کمFFک تفFFق يFFا از طريFFود را تنهFFوم خFFمفه    

. پول بيشتری نسبت به آن مقدار که به گردش افتاده از آن خارج شFده اسFت    . می نمايد 

 پوند به فروش رسFيده  ١٠٠ + ١٠ پوند خريداری شده، فرضًا به ١٠٠پنبه ای که به     

. +M M´=M∆ را طFی مFی کنFد، کFه در آن       M-C-M پروسFه فرمFول      است؛ بنابراين 

ارزشی که در ابتدا به جريان افتFاد، نFه       . ، اين افزوده، ارزش اضافی می باشد      M∆اين

تنها در گردش دست نخورده باقی می ماند، بلکه ارزشی اضافه را به خود می افزايد،         

  .ه تبديل می کند و اين حرکت پول را به سرماي–يعنی خود را گسترش می دهد 

 ممکن است تفاوتی در ارزش دو انتهای پروسه وجود داشته باشد، اما C-M-Cدر

در ايFFن شFFکل گFFردش ايFFن کFFامًال امFFری تصFFادفی اسFFت، و هنگFFامی کFFه دو انتهFFا معFFادل   

 بی معنی نيست، بلکه بر عکس، اين تقريبًا شرط الزم پروسه  C-M-Cباشند، نه تنها  

  .طبيعی آن است

به وسيله هدفی نهFائی، کFه در خFارج ايFن پروسFه قFرار دارد تFنظم                ،  C-M-Cتکرار

 ابتFدا  M-C-Mاز طFرف ديگFر در  . مصرف، يعنی ارضای نيازهای مشخص   : می گردد 

فرض . و انتها يکسانند، يعنی پول، و اين از قبل گردش بی انتهائی را موجب می گردد

هFم تنهFا مجموعFه      تفاوت داشFته باشFد، ولFی ايFن     M از نظر کّمی با    +M M∆کنيم که   

جFه سFرمايه   ومحدودی از پول است؛ هرگاه اين پول به مصرف برسFد، ديگFر بFه هFيچ                

نخواهFFد بFFود؛ و اگFFر از جريFFان گFFردش خFFارج شFFود، تنهFFا بFFه عنFFوان يFFک اندوختFFه ی     
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نياز به گسترش ارزش مطرح گرديد، همانقدر همين که . احتکاری، بی حرکت می ماند    

  نيFFز صFFادق خواهFFد بFFود، و گFFردش M´ در مFFورد  وجFFود دارد،MکFFه ايFFن نيFFاز بFFرای 

 زيFرا در انتهFای پروسFه همانقFدر بFه هFدف هFای آن دسFت          سرمايه بی انتها مFی گFردد،      

به عنFوان  ) PP.١١٢،١١١]١٤٩ -٥١. (.[ از آنها دور بوده ايمنيافته ايم که در ابتدا    

  .نماينده اين پروسه، صاحب پول تبديل به سرمايه دار می شود

دش کFاال، ارزش مبادلFه بFه صFورتی حFداکثر مسFتقل از ارزش مصFرفی        هرگاه در گر  

کاالها دست يابد، در اينجا ارزش مبادله ناکهان خود را به صورت يک جسم شناور در 

جريان ظاهر می نمايد که دارای حرکت خودبخودی است، و بFرای آن کFاال و پFول فقFط                

 انFدازه ارزش اضFافی بFا    عFالوه بFر آن، بFه   . قالب هFای ايFن حرکFت بFه شFمار مFی رونFد              

اين جسم شناور، پول در جريFان مFی شFود، و بFا     . ارزش اوليه خود تفاوت نموده است   

  )P. ١١٦]١٥٤. (.[اين عنوان تبديل به سرمايه می گردد

.  منحصرًا شکل ويژه سرمايه تجاری است     M-C-Mبه راستی به نظر می رسد که        

يل شده و با فروش دوباره، مجددًا به   اما سرمايه صنعتی هم، پولی است که به کاال تبد         

عمليFاتی کFه در بFين خريFد و فFروش، خFارج از محFدوده         . پول بيشتری تبديل مFی گFردد      

بFاالخره در  . گFردش انجFام مFی گيFرد، هيچگونFه تغييFری در ايFن امFر بوجFود نمFی آورد          

     و بFFدون هFFيچ واسFFطه ای ظFFاهر M-MبFFه صFFورت ، پروسFFه )بFFانکی(سFFرمايه ربFFائی 

  )P. ١١٧]١٥٥. (.[ يعنی ارزشی که گوئی از خودش بزرگتر استمی گردد،

  

   تضادهای فرمول عمومی-٢
 

آن پول تبديل به سFرمايه مFی گFردد، تمFام قFوانين پيشFين        به وسيله   شکل گردشی که    

آيFFا صFFرفًا .  گFFردش را نقFFض مFFی نمايFFددمربFFوط بFFه طبيعFFت کاالهFFا، ارزش، پFFول و خFFو 

  ؟∗می تواند موجب آن باشد) در فرمول(والی تفاوت ظاهری در ترتيب معکوس رشته ت

                                                 
∗   )م( C-M-C در مقابلM-C-Mيعنی - 
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به عالوه اين ترتيب معکوس تنها برای يکی از سه طرف معامله وجود دارد من به          

.  مFی فروشFم  BمFی خFرم و آنهFا را بFه      Aعنوان يک سرمايه دار، کاالهائی از شخص    

A و Bلت، در هر دو حا.  تنها به عنوان فروشنده و خريدار ساده کاال ظاهر می گردند

من تنها به عنوان يک مالک ساده پول و يا کاال با آنFان روبFرو مFی شFوم، بFا يکFی بFه             

 خريدار يا پول، و با ديگری به عنوان فروشنده، يعنی کاال، امFا بFا هيچکFدام بFه      عنوان

        سFFرمايه دار و يFFا نماينFFده هFFر چيFFزی کFFه بFFيش از پFFول يFFا کFFاال باشFFد مواجFFه          عنFFوان

 بFا يFک خريFد پايFان يافFت،      B با يک فروش آغاز شد؛ بFرای Aای معامله بر . نمی گردم 

        عFFالوه بFFر آن، اگFFFر مFFن در جريFFFان گFFردش سFFFاده،     . يعنFFی درسFFت ماننFFFد گFFردش کFFFاال   

 مFی توانFد کFااليش را مسFتقيمًا     A حق الزحمه خود را بر پايه ارزش اضافی قرار دهم،   

  .دداضافی منتفی می گرارزش  بفروشد و فرصت بدست آوردن Bبه

تFا آنجFا کFه ارزش    .  مسFتقيمًا از يکFديگر کFاال خريFداری کننFد          B و   Aفرض کنيFد کFه      

 مقFدار  Aمصرفی مورد نظر باشد، ممکن است هر دو منفعت کننFد؛ ممکFن اسFت حتFی         

ارائFه نمايFد،     درهمFان موقFع مFی توانFد    Bبيشتری از کاالی خود را، نسبت به آنچFه کFه          

اما در مFورد  .  دو آنها مجددًا سود می برند عرضه کند، و بالعکس، که بدين وسيله هر       

در اينجا حتی اگر پFول بFه عنFوان واسFطه گFردش مداخلFه          . ارزش مبادله اينطور نيست   

  )P. ١١٩]١٥٦ -٥٨. (.[مساوی با يکديگر مبادله می گردندارزش های نمايد، 

اگر بطور مطلق در نظر بگيريم، در گردش کاالئی ساده، با اين فرض که جFايگزينی     

FFاال  يFFکل کFFری در شFFا تغييFFيم، تنهFFوده باشFFتثنی نمFFری مسFFا ديگFFرفی را بFFک ارزش مص

تا آنجFا کFه گFردش، تنهFا شFامل تغييFری در شFکل ارزش مبادلFه کFاال                . صورت می گيرد  

  هرگاه پديده در شکل خالص خود بFه پFيش رود، تنهFا مبادلFه معFادل هFا را دربFر                . است

شان بFه فFروش      هائی متفاوت از ارزش    در واقع ممکن است کاالها به قيمت      . می گيرد 

گFردش کFاالئی سFاده    . اما اين به معنی تخلفی از قانون مبادله کاالها خواهد بود  . برسند

در شکل خالص خود مبادله معادل هاست، پس زمينه ای برای توانگر ساختن شFخص       

  )P. ١٢٠]١٥٨ -٥٩. ( [باقی نمی ماند
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مFFی نمودنFد تFFا ارزش اضFFافی را از  از ايFن رو اقتصFFاددانان پيشFين بFFه خطFFا کوشFش    

 نيFومن  ).P. ١٢١]١٥٩([Condillac   مانند کونديالک. گردش کاال استخراج نمايند

Newman ])١٢٢]١٦٠ .P.(  

اما فرض کنيم که مبادله در شکل خFالص آن بوقFوع نمFی پيونFدد، يعنFی نامعFادل هFا                   

 درصFFد ١٠فFرض کنFيم کFه هFر فروشFنده کFااليش را بFه        . مFورد مبادلFه قFرار مFی گيرنFد     

      در اينجFFا همFFه چيFFز بFFه شFFکل سFFابق بFFاقی   . بFFاالتر از ارزش آن بFFه فFFروش مFFی رسFFاند  

فروشنده بدست می آورد، در مقابل بFه عنFوان   می ماند؛ آنچه را که هر کدام به عنوان  

 درصFد تغييFر   ١٠درسFت مثFل اينکFه ارزش پFول بFه ميFزان       . خريFدار از دسFت مFی دهFد    

 درصFد  ١٠و به همFين گونFه اسFت اگFر خريFداران همFه چيFز را بFه ميFزان           . نموده باشد 

 ) P. ١٢٣] ١٦٠-٦١[Torrensتورنز .  (پائين تر از ارزش آن خريداری نمايند

ض که ارزش اضافی از باال رفتن قيمت ناشی مFی گFردد، ايFن پFيش فFرض را                 اين فر 

در خود داراسFت کFه طبقFه ای در جامعFه وجFود دارد کFه خريFدار هسFت، امFا فروشFنده                      

نيسFFت، يعنFFی، مصFFرف مFFی کنFFد و توليFFد نمFFی نمايFFد، يعنFFی کFFه بطFFور مFFداوم پFFول مفFFت  

شFان بFه ايFن طبقFه، تنهFا       زشفروش کاالها به قيمت هايی باالتر از ار     . دريافت می کند  

        Fت     ه  به معنی پس گرفتن متقلبانه قسمتی از پولی است که بFه اسFت رفتFان از دسFرايگ

با اين وجود فروشنده هميشFه همFان کالهبFردار بFاقی مFی مانFد و              ). و رم غيرآسيای ص (

  .نمی تواند ثروتمندتر گردد، يعنی قادر نيست به اين وسيله ارزش اضافی ايجاد نمايد

 ٤٠ شFرابی را کFه    AشFخص   .  بدهيد موضوع کالهبرداری را در نظFر بگيFريم         اجازه

 ١٠ A.  پوند مFی ارزد بFه فFروش مFی رسFاند     ٥٠پوند ارزش دارد در مقابل گندمی که     

پنجFاه پونFد دارد و   .  پونFد دارنFد  ٩٠ مجموعFًا فقFط   B وAامFا  . پوند منفعت نموده است 

طبقFه سFFرمايه دار بطFFور  .  اسFFت پونFFد؛ ارزش، منتقFل گشFFته ولFی توليFFد نشFده   ٤٠تنهFا  

  )P. ١٢٦]١٦٢-٦٣. ([کلی، درهيچ کشوری نمی تواند سرخودش کاله بگذارد
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اگر معادل ها مبادله شFوند، هيچگونFه ارزش اضFافی نتيجFه نمFی گFردد؛ و اگFر           : پس

گردش کFاال هFيچ   . نامعادل ها مبادله گردند، باز هم هنوز ارزش اضافی ايجاد نمی شود  

  .نمی کندارزش تازه ای خلق 

به اين دليل است که قديمی ترين و آشناترين اشکال سرمايه، يعنFی سFرمايه تجFاری          

اگFر نخFواهيم گسFترش     . ، در اينجا ذکر نشده است     )رباخوار، بانکدار (و سرمايه ربائی    

سرمايه تجاری را تنها با کالهبرداری صFرف توضFيح دهFيم، عوامFل بينFابينی بسFياری           

دربFFاره و حتFی بFيش از ايFن    . ه، مFورد نيFاز خواهFد بFود    کFه هنFوز در اينجFا مطFرح نشFد     

بعدها خواهيم ديد که هر . مورد احتياج است  ) بانکی(سرمايه رباخوار و سرمايه مالی      

های مشتق سرمايه بوده و اينکه چFرا از لحFاظ تFاريخی قبFل از سFرمايه       دو اينها شکل 

  .جديد بوجود می آيند

امFFا خFFارج از آن چطFFور؟ در . ء يابFFدپFFس ارزش اضFFافی نمFFی توانFFد از گFFردش منشFFا 

و ارزش کFFاال بFFه مقFFدار کFFار . خFFارج آن، صFFاحب کFFاال توليFFد کننFFده سFFاده کFFااليش اسFFت 

خودش که در آن متراکم گرديده و مطابق يک قانون معين اجتماعی سنجيده می شود،          

 ١٠بستگی دارد؛ اين ارزش در پول محاسباتی بيان مFی شFود، بطFور مثFال، بFه قيمFت            

 پوند قرار گيرد؛ کFار او  ١١اما اين ارزش در عين حال نمی تواند ارزشی معادل       . پوند

. هائی که بطور خودبخودی گسترش می يابنFد  ارزش ها را خلق می کند، اما نه ارزش      

کار او می تواند ارزش بيشتری به ارزش موجود بيفزايد، امFا ايFن امFر تنهFا از طريFق            

باط د کننده کاال، بدون آنکه در ارتيبنابراين تول. افزودن مقدار کار بيشتری رخ می دهد

قFرار گيFرد، نمFی توانFد در خFارج از حFوزه گFردش ارزش         ∗با صFاحب کاالهFای ديگFری    

  .اضافی توليد نمايد

   .همFFه نFFه از داخFFل آن سرچشFFمه يابFFد    لFFذا، سFFرمايه بايFFد از گFFردش کFFاال، و بFFا ايFFن    

])١٢٨]١٦٥-٦٦ .p(  

                                                 
∗   )م(. کاالی نيروی کار استمنظور صاحبان - 
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بايستی براساس قوانين مربFوط بFه گFردش کFاال، کFه            تبديل پول به سرمايه     : بنابراين

صاحب پول . در آن مبادله معادل ها نقطه شروع را تشکيل می دهد، توضيح داده شود 

بايستی کاالهايش را مطابق    . يک سرمايه دار است   ) کرم نوزاد (که هنوز صرفًا شفيره     

رزشFی بFيش از   ارزش آنها خريد و فروش نمايد، و با اينهمFه در انتهFای ايFن پروسFه ا        

) سFFرمايه دار(تبFFديل ايFFن شFFفيره بFFه پروانFFه  . آنچFFه بFFه وديعFFه نهFFاده، اسFFتخراج نمايFFد  

. اينهFا شFرايط مسFأله انFد    . بايستی در حوزه گردش، و هنوز نه در داخل آن اتفاق بيفتد   

Hic Rhodus Hic salta]) ١٢٩]١٦٦. P (  

  

   خريد و فروش نيروی کار -٣
 

ستی به سرمايه تبFديل گFردد، نمFی توانFد در خFود آن      دگرگونی در ارزش پولی که باي    

پول صورت گيرد، چون کFه در خريFد، پFول تنهFا قيمFت کFاال را مجسFم مFی سFازد؛ و از                     

پFول بFاقی مFی مانFد، ميFزان ارزش خFود را       بFه صFورت   طرف ديگر، تا زمFانی کFه پFول          

   Fود بFکل  تغيير نمی دهد؛ و همينطور در فروش، پول تنها کاال را از شکل جنسی خFه ش

 ، امFا نFه در   M-C-Mبنابراين، تغييFر مFی بايسFت در کFاالی          . پولی آن تبديل می نمايد    

ارزش مبادله آن صورت پذيرد، زيرا که معFادل هFا مFورد مبادلFه قFرار مFی گيرنFد؛ ايFن              

 ارزش مصFرفی آن بFه شFکل وجFوديش ناشFی گFردد، يعنFی، از              زتغيير تنها مFی توانFد ا      

 مFورد نيFاز اسFت کFه ارزش مصFرفی آن دارای ايFن       بFه ايFن منظFور کFاالئی    . مصرف آن 

.  و اين کاال وجFود دارد، نيFروی کFار   -خاصيت باشد که منشاء ارزش مبادله واقع گردد      

])١٣٠]١٦٧ .P(  

اما برای اينکه صاحب پول بتواند نيروی کار را به عنوان يک کFاال در بFازار بيابFد،                 

 عنFی بايسFتی نيFروی کFار آزاد    مFالکش بفFروش برسFد، ي     بFه وسFيله     می بايستی اين کاال     

افFرادی  از آنجFا کFه خريFدار و فروشFنده بFه عنFوان طFرفين قFرارداد         . وجود داشته باشد  

متساوی الحقوق اند، نيروی کار تنها می بايستی بطور موقت بفروش برسد، زيFرا کFه    

فروشنده ديگر به عنوان فروشنده باقی نمی ماند،      ) enbloc(در يک فروش در بست      
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        ، در)نيFFروی کFFFار (ايFFن، مالFFک   بFFه دنبFFFال  امFFا  . تبFFديل بFFه کFFFاال مFFی گFFردد    بلکFFه خFFود   

         عFFوض اينکFFه قFFادر بFFه فFFروش کاالهFFايی باشFFد کFFه کFFارش در آنهFFا نهفتFFه شFFده، بايFFد        

   در مFFوقعيتی قFFرار گيFFرد کFFه اجبFFارًا خFFود نيFFروی کFFارش را بFFه عنFFوان کFFاال بفFFروش          

  )P. ١٣١]١٦٨-٦٩([ .برساند

      پFFول بFFرای تبFFديل پFFول خFFود بFFه سFFرمايه بايسFFتی در بFFازار کFFاال          بنFFابراين صFFاحب 

  کFFارگر آزاد پيFFدا کنFFد، آزاد بFFه مفهFFوم مضFFاعف آن، يعنFFی بFFه عنFFوان يFFک انسFFان آزاد    

بتوانFFد نيFFروی کFFارش را بFFه عنFFوان کFFاالی خFFود عرضFFه بFFدارد، و از طFFرف ديگFFر، او    

يFFدی نداشFFته باشFFد، هيچگونFFه کFFاالی ديگFFری بFFرای فFFروش نداشFFته باشFFد، هيچگونFFه ق  

نسFFFبت بFFFه همFFFه چيزهFFFايی کFFFه بFFFرای فFFFروش نيFFFروی کFFFارش ضFFFروری اسFFFت مختFFFار  

  )P. ١٣٢]١٦٨-٦٩.([باشد

جمله معترضه، رابطFه بFين مالFک پFول و صFاحب نيFروی کFار يFک رابطFه               به عنوان   

طبيعی و يا اجتماعی که در مورد سنين مختلف يکسان باشد نيسFت، بلکFه يFک رابطFه               

بنFابراين، مقولFه هFای    . ل انقالبات اقتصادی بسFياری مFی باشFد   تاريخی است که محصو  

هFای تFاريخی شFان را بFا خFود           اقتصادی هم که تاکنون مFورد توجFه قFرار داديFم، نشFان             

برای اينکه يک محصول به کاال تبديل شود، ديگر نمی بايست به عنوان وسيله         . دارند

دش کاالئی، حتی در جائی که اگرچه توليد کاالئی و گر .∗فوری امرار معاش توليد گردد

انبFFوه محصFFوالت هرگFFز تبFFديل بFFه کFFاال نمFFی گFFردد، مFFی توانFFد صFFورت پFFذيرد، انبFFوه         

محصوالت تنها از يک شيوه توليدی خاص، يعنی شيوه سرمايه داری قادر است شکل 

به همFين ترتيFب، پFول مFی توانFد در تمFام دوره هFائی کFه بFر سFطح           . کاال به خود بگيرد   

کاالئی دست يافته اند، وجود داشته باشد؛ اشکال پولی خاص، از پول معينی از گردش 

به عنFوان معFادل صFرف تFا پFول جهFانی، مراحFل توسFعه مختلفFی را در بFر مFی گيرنFد؛              

مFی توانFد همFه آن اشFکال را ظFاهر      ) توسFعه نيافتFه  (معهذا، يک گردش کاالئی ابتFدائی   

                                                 
∗   )م(.مثل محصولی که يک پيشه ور برای گذران زندگی توليد می نمايد - 
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ظاهر می گردد، و اين ) دش کاالگر(از طرف ديگر، سرمايه تنها در شرايط فوق . نمايد

  )P. ١٣٣]١٦٩-٧٠. ([يک شرط، به تنهائی دربر گيرنده تاريخ جهان است

نيروی کار دارای ارزش مبادله ای است که ماننFد تمFام کاالهFا بFه وسFيله زمFان کFار                

ارزش نيروی کار عبارت از . الزم برای توليد و سپس باز توليد آن، مشخص می گردد

ی است که برای ادامه بقای صاحب آن ضFروری مFی باشFد، يعنFی               ارزش وسائل معيشت  

اين ارزش به آب و هوا،  . حفظ او در وضعيتی که دارای قدرت متوسط کار کردن باشد          

شرايط طبيعFی و غيFره، و همچنFين بFه معيارهFای تFاريخی سFطح زنFدگی در هFر کشFور                  

 دوره بخصFوص،   اين شرايط متغيرند، اما برای هر کشور ويژه و در هر          . بستگی دارد 

 ش  اعFالوه بFر آن، نگهFداری او شFامل وسFائل معيشFت جانشFينان          . مشخص مFی باشFند    

می گردد، يعنی فرزندانش، تا اينکه نسل ايFن صFاحبان کFاالی بخصFوص امکFان تFداوم                

     و بFFاالخره عFFالوه بFFر همFFه، هزينFFه تعلFFيم و ترتيFFب، بخFFاطر       . خFFويش را داشFFته باشFFد  

  )P. ١٣٥]١٧٠-٧٢. ([بهره وری از کارگر ماهر

هرگFاه  . ، ارزش وسائل معيشت عمFًال حيFاتی اسFت    پائين ترين حد ارزش نيروی کار 

ش قرار مFی گيFرد، چFرا     ا تا اين حداقل پائين بيايد، پائين تر از ارزش  قيمت نيروی کار  

که ارزش نيروی کار، نه کيفيت ناچيز نيروی کار، بلکه کيفيFت متوسFط آن را در نظFر             

  )P. ١٣٦]١٧٣.([دارد

طبيعت کار ايجFاب مFی نمايFد کFه نيFروی کFار تنهFا پFس از اتمFام قFرارداد بFه مصFرف                 

رسيده باشد، و از آنجا که در تمام کشورهائی که دارای شيوه توليد سرمايه داری اند، 

معموًال، پول وسيله پرداخت چنين کاالهائی است، قيمت نيFروی کFار فقFط پFس از آنکFه         

بنFFابراين، در همFFه جFFا، کFFارگر بFFه سFFرمايه دار  . بFFه مصFFرف رسFFيد، پرداخFFت مFFی گFFردد 

  )PP. ١٣٧-١٣٨]١٧٤. ([اعتبار می دهد

  .پروسه مصرف نيروی کار، در عين حال پروسFه توليFد کFاال و ارزش اضFافی اسFت            

  )P. ١٤٠]١٧٥-٧٦.([و اين مصرف در خارج از حوزه گردش صورت می گيرد


