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تولید ناخالص اجتماعی و  "سھ"در باره بیان ي اسمیت. ها کننده عامیانه تئوريبه عنوان بیان "ژان بابتیست سه".[9

.])Storch and Ramsay)به وسیله استورچ و رامسی ها درآمد اجتماعی. تالش براي مشخص کردن تمایز بین آن

کننده خود را با تکرار عبارات کلی اسمیت در موردتناقضات و اشتباهات، پنهان کند. او  کند تا مطالب سطحی کسل تالش می "سھ"

:گوید چنین می

بري با یا کاالهاي تولید شده فقط ارزش برا ها اگر ما به طور کلی ملتی را در نظر بگیریم، این تولید خالص ندارد؛ و از آن جا که تولید“

" یابدر... درآمد ساالنه، درآمد ناخالص است. یابند تمام ارزش تولید کاهش می کاهش می ها ي تولیدشان دارند، هنگامی که این ارزش ها ارزش

(Jean – baptiste Say)) 469ص  2بخش 1817اقتصاد سیاسی چاپ سوم پاریس.(  

اا اگر این ارزش عظیم از تولید ساالنه کسر 270. ا ها ر مادیت یافته در آنارزش مجموع ساالنه تولیدها برابر است با کمیت زمان کا

ماند، و با این کسر کردن، شود، سپس در حقیقت، هر میزان از ارزش مربوط به آن باشد، در نتیجه هیچ ارزش دیگري باقی نمی

  رسد. تمام درآمد خالص و درآمد ناخالص به انتها می

گونه ارزش تولیدشده در سال به صورت ساالنه مصرف شده است. بدین ترتیب براي تمام ملت هیچکند که  فکر می “ say “اما

تولید خالصی وجود ندارد، بلکه فقط تولید ناخالص وجود دارد. در مرحله اول این مساله حقیقت ندارد که ارزش ساالنه تولید شده، 

ساالنه وارد  ي ثابت صحیح نیست. بخش وسیعی از ارزش تولیدشدهشود. این مساله در مورد بخش وسیع سرمایه ساالنه مصرف می

ست  ها توان گفت غیر از ارزش مجموع آن گیري ارزش شود، به طوري که می شود، بدون آن که وارد پروسه شکل ي کار می پروسه

اند  یی است که به کار رفته ها رزشي ارزش که ترکیب یافته از ا شود. اما در مرحله دوم: بخشی از مصرف ساالنه که ساالنه مصرف می

اند (چه به همان شکل و یا به شکل مشابه) درست به  و نه آن که سهم مصرف باشند، بلکه به عنوان ابزار تولید، به تولید بازگشته

شوند که فراتر و توانند وارد مصرف شخصی  یی که می ها اند. بخش دوم ترکیب یافته از ارزش پایه تولید شده ها است که آن اي  گونه

  دهند. تولید خالص را شکل می ها بیشتر از بخش اول است. این

  :گوید چنین می sayاستورچ در باره این مطالب مهمل

ي ارزش تولید  ها شود، و این که هر یک از این بخش آشکار است که ارزش ساالنه تولید بعضا به سرمایه و بعضا به سود تقسیم می]…این [“

کنند، که به منظور مراقبت از سرمایه به عنوان تجدید شدن سهم مصرفش است  طور منظم مبادرت به خرید تولید مورد نیاز ملت میساالنه به 

اجازه بدهید  “ .)135–134صفحات  1824(کتاب استورچ در باره گردش اقتصاد سیاسی بخش: اهمیت ملت در باره تجدید ملت. پاریس. “ 

ي زیادي از این نوع در  ها را که در جریان کار خودشان در مورد تمام نیازهایشان خودکفا هستند به طوري که مثال اي در نظر بگیریم خانواده

ست؟ آیا او  ها و صنعت آن ها آید، سرمایه آن ... آیا درآمد یک فامیل با تولید ناخالصی برابر است که از زمینشان به وجود میروسیه وجود دارد



و بذرهایش را بخورد، خودش را با کار گاوش بپوشاند و خودش را با کار کشاورزي گرم  ها یش زندگی کند، علوفه ها بارها یا اصطبلتواند در ان می

–135(صفحات “ باید جوابش مثبت باشد  ها تمام این سوال sayکند؟ بر طبق تزهاي آقاي با توجه به این  {...} sayي آقاي ها نوشته (136

“ تواند ارزشی را برابر با این تولید مصرف کند  گیرد که جامعه می اخالص به عنوان درآمد جامعه است؛ و از این مساله او نتیجه میکه تولید ن

، sayدرآمد خالص یک ملت فراتر از ارزش تولید شده، بیشتر از مجموع ارزش مصرف شده، نیست (به طوري که “ همان منبع)  145(ص 

“ بدین ترتیب “ گیرد). اما تنها {افزایش ارزش تولید شده} فراتر از ارزش مصرف شده در شرایط تولید است. در نظر مینویسنده، آن را چنین 

(همان منبع ص “ اگر یک ملتی تمام افزوده خودش در تولید را در سال مصرف کند در این صورت، تمام درآمد خالصش را مصرف کرده است 

شود و باید همچنین  کسر نمی اي  مد یک ملت برابر است با تولید ناخالص آن ملت، بدین ترتیب هیچ سرمایهاگر پذیرفته شود که درآ). “ 146

اش را کم  اش، بدون آن که درآمد آینده پذیرفت که این ملت ممکن است چیزي را مصرف کند که غیرمولد باشد، ارزش کاملی از تولید ساالنه

  )150(همان منبع ص “ گر سرمایه ثابت یک ملت هستند قابل مصرف نیستند.  ی که نمایانتولیدات “ ...)147(همان منبع ص  “کند 

کند که بخش چهارم  در این موضوع چنین خاطرنشان می–)1836در باره تقسیم ثروت (ادین بورگ  اي  در مقاله –جرج رامسی 

مم به عنوان بخش متمایز از سرمایه به کار رفته براي نا یا آن چه من آن را سرمایه ثابت می “آدام اسمیت در باره مجموعه قیمت

  :دستمزد است

رسد... ]  تولید کامل را به عنوان تقسیم شده بین دستمزد و سود، در نظر میگیرد،  چنین به نظر می“[... گوید که مستر ریکاردو  او می “اا271ا

  یادداشت) 174(ص“ کند. و در عین حال بخش ضروري براي جایگزینی سرمایه ثابت را فراموش می

رامسی نه فقط ابزار تولید و سایر چیزها را در نظر دارد، بلکه همچنین مواد خام را، به طور اختصار در نظر “ سرمایه ثابت “با جمله 

ید به دانم. وقتی ریکاردو صحبت از تقسیم تول گیرد. در حقیقت آن چه که من آن را سرمایه ثابت در درون هر بخش از تولید می می

یابد. بدین  ریخته شده در تولید و مصرف شده در آن، کاهش می گیرد که سرمایه پیش کند، او همواره در نظر می سود و دستمزد می

دهد و هیچ  ترتیب در اصل مطلب رامسی حق دارد زیرا ریکاردو هیچ چیزي فراتر از بررسی کلی بخش سرمایه ثابت انجام نمی

کند. در کنار خطاهایی که  شود و به خصوص سود را با ارزش اضافی مخلوط می هاي اساسی مرتکب میتوجهی به آن ندارد، او خطا

  شود که در باره نرخ سود و چیزهاي دیگر است. داري مرتکب می در نوسانات سرمایه

  :اجازه بدهید اکنون ببینیم خود رامسی چه گفته است

با در نظر گرفتن تمام یک ملت... مشخص است   2..شده براي آن، تناسب برقرار کرد ؟  و سرمایه مصرف  1توان بین تولید در چه وضعیتی می“

تواند به  ي متنوع سرمایه مصرف شده باید به همان ترتیب یا به ترتیب دیگر باز تولید شود، از طرف دیگر صنایع کشور نمی ها که تمام بنیان

، هم چنان که در کشاورزي بوده است، گسترش  ها و مصرف آنکارگیريه ها، ب خانهساخته شده در نظر گرفته شود. مواد خام کار عنوان پیش

یی از مجموعه باز  ها بخش ها ي ضروري براي تولید یا ذخیره تولید، تمام این ها هزینه ماشینی شدن که از قبل پرداخت شده است، ساختمان

دار گرداننده آن. بدین ترتیب کمیت پیشین  و سرمایه[...]3ن فراهم شدندي پیشین آ ها تولید یک کشور هستند، درست همان گونه که زمینه

(همان منبع ".شود که باید در همان بخش در نظر گرفته شود شود جایگزین می تواند با بعدي مقایسه شود. هر بخشی که در نظر گرفته میمی

فراتر از آن،میزان “ ند مخارج خود را به همان ترتیب جایگزین کند، توا دار، نمی) اکنون در نظر بگیریم  که فرد سرمایه139–137صفحات 

بیشتري باید به وسیله مبادله کسب شود، بدین منظور ضروري است که یک بخش معینی از تولید کنار گذارده شود. بنابراین هر فرد صاحب 

جاي آنکه حجمش زیاد باشد ه ه بیشتر قابل مبادله باشد  بیی را تولید کند تا آن ک ها کند تا آن که هر چه بیشتر ارزش سرمایه تالش می

                                               
  " چگونھ براي مقایسھ محصول و"رکس بھ آلمانی ترجمھ شده، بھ صورت زیر خالصھ شده است:ای جملھ کھ بھ وسیلھ ی مادرابتد-١
  در "در دست نوشتھ: "-٢
  در دست نوشتھ: " ھمھ "-٣



بنابر  4سود اوست. ها ریخته شده، فراتر از همه این یافته، ارزش سرمایه پیش بیش از ارزش تولید افزایش).” 146–145همان منبع صفحات “(

ت در برابر کمیت {. .. } باید دقیقا افزایش یا کاهش ...این هنگامی که این مساله تخمین زده شود، با مقایسه ارزش در برابر ارزش، نه کمی

سود به عنوان نسبت تولید ناخالص یا ارزش آن در نظر گرفته شود، که نیاز است تا جایگزین ضروري سرمایه پیش ریخته شود، کم یا زیاد 

رسد؛ دوم نسبتی که باید براي جایگزین کردن  رگران میاول نسبت تمام تولیدي که به کا 5{...} نرخ سود باید وابسته بالفاصله دو مساله باشد؛

  ، جاهاي متعدد)148–146(همان منبع صفحات .“ به کار رود. چه به این شکل یا به شکل مبادله، سرمایه ثابت

این  )35(گوید در باره نرخ سود است که در بخش سوم، در باره سود، مورد بررسی قرار گرفت.  آن چه که رامسی در این جا می<

که ارزان –کند. از یک طرف آن چه که ریکاردو گفته است صحیح استمساله اهمیت دارد که او مستقیما به این اصول تاکید می

 fixed capitalدهند (آن چه رامسی آن را سرمایه ثابت شده را تشکیل میconstant capital  شدن کاالهایی که سرمایه ثابت

آالت  و  این مساله به خصوص در مورد سرمایه ثابت شده سهم ماشینکند. مایه موجود را مستهلک مینامد) همواره بخشی از سر می

یابد، اگر  دار نیست که ارزش اضافی او در ارتباط با مجموع سرمایه افزایش می غیره درست است. این مساله مزیتی براي فرد سرمایه

اما این ن سرمایه ثابت باشد (که او قبل از مستهلک شدن داشته است.)افزایش در این نرخ مربوط به کاهش در مجموع ارزش ای

دهنده مواد خام یا کاالهاي مکمل است (که  حقیقت تنها در مورد بخش بسیار کوچکی از آن بخش سرمایه صادق است که تشکیل

مستهلک شود همواره تنها اهمیت  تواند به این ترتیب دهند). مقدار موجود از این که می بخشی از سرمایه ثابت را تشکیل نمی

، براي بخشی از این بخش جزئیداري مفید است، تنها براي  ناچیزي در رابطه با مجموع تولید دارد. این مساله براي هر سرمایه

همان طور که سود برابر است با نسبت ارزش اضافه به  –سرمایه که به عنوان سرمایه در گردش مصرف شده است. از طرف دیگر 

تواند جذب کند، وابسته به ارزش نیست بلکه به کمیت مواد خام و  و همچنین کمیت کاري که می“ ریخته  موع سرمایه پیشمج

این امر مشخص است که تولیدات صنایع در –ست ها نه به ارزش مبادله بلکه به ارزش مصرف آن –موثر بودن ابزار تولید است 

ي کوچکی است که با سرمایه ثابت  ها گذاري ندي سرمایه ثابت شده است، بیشتر از سرمایهب اا تولید وارد شکل272یی که ا ها شاخه

دهند؛ در نتیجه سهم بیشتري از این ارزش اضافی مربوط به تمام سرمایه کمتر کمیت مشخصی از ارزش اضافی را ارائه می

  >بیشتر خواهد شد. ریخته شده بوده و در نتیجه نرخ سود براي مقدار معینی از ارزش اضافی  پیش

جایگزینی تولید به وسیله تولید در جریان بازتولید براي تمام کشور است، و  –کند (آن چه که رامسی بیشتر به آن توجه می

، در ارتباط با سرمایه فردي، باید به حساب  ها در دو زمینه است. هر دوي آن –دار  جایگزینی ارزش به وسیله ارزش براي فرد سرمایه

گیرند.) که هم زمان در جریان باز تولید هم قرار میه در جریان گردش سرمایه قرار دارد، آید ک

کند. بیان  رامسی مشکل واقعی را که توجه آدام اسمیت را به خود جلب کرده بود، و او را به هر نوع تضادي کشانده بود، حل نمی

کند، هیچ چیز نیست به جز کمیت  ارزش) که خود را در کار حل می (به عنوانساده این مساله به این ترتیب است که: تمام سرمایه

.  ها معینی از کار مادیت یافته. گرچه کار پرداخت شده برابر است با دستمزد کارگران، کار پرداخت نشده برابر است با سود سرمایه

ریخته شده که ترکیبی از  د. آیا کار پیشبدین ترتیب تمام سرمایه باید در دستمزد و سود، مستقیم یا غیر مستقیم قابل حل باش

ي به کار رفته در تولید است، به هر ترتیب شرایط باز تولید را فراهم  ها دستمزد و سود نیست، و صرفا به منظور جایگزینی ارزش

و کمیت به وسیله کارگران، در د اي  دهد؟ تمام کار پیش ریخته شدهکند؟ چه کسی این کار پیش ریخته شده را شکل می می

  دهد. دیگري سود سرمایه را تشکیل میکند، و شود، یکی آنکه قدرت خود را به تولید منتقل می مستحیل می

                                               
  در دست نوشتھ آمده سود "مشخص"-٤
  در دست نوشتھ: " ھم چنین دو شرط براي نرخ سود وجود دارد-٥



دستمزد ساالنه بتوانند تولید ساالنه را خریداري کنند، در حالی تحقیق در باره اینکه چگونه ممکن است سود و [10 .

)39(]ارددستمزد، سرمایه ثابت نیز وجود دکه در کنار سود و

])a(.عدم امکان جایگزینی سرمایه ثابت تولیدکنندگان کاالهاي مصرفی، از مبادله میان تولیدکنندگان[  

دار  بیش از یک نکته وجود دارد که باید به آن توجه شود. وقتی که سرمایه مشکل ساختگی در این مورد ،براي خالص شدن از هر 

 –انتقال به ابزار کار و کار مادیت یافته  –کند  شی از درآمد خود را به سرمایه منتقل میکند، یا بخ بخشی از سود خود را منتقل می

دار محقق کرده  پرداختی است براي آن که بخشی از کاري را منتقل کند که کارگر به صورت رایگان براي سرمایه ها هر دوي این

ا براي کمیت جدیدي از کاال است ، کاالهایی که به عنوان ارزش است . در این جا ما کمیتی جدید از کاري را داریم که معادلی ر

شود که موجود  می اي  بنابراین این امر وارد مجموعه سرمایه. اند یی هستند که از ابزار کار و کار مادیت یافته تشکیل شده ها مصرف

گیري  بیشتر از محدوده قبلی است، یا شکلبینیم که فراتر و  بوده و بدون اشکال است؛ ما در این جا رشدي از سرمایه ثابت می

باید جایگزین شود . مشکل آن است که بازتولید سرمایه ثابت  سرمایه ثابتی است که بیش از مقدار سرمایه ثابت قبلی است، که می

جدید  تراز آن چه که  باز تولید شده است. سرمایه ثابت گیري سرمایه ثابت جدید افزون موجود صورت گرفته است، نه شکل

به وجود آمده است که درآمدي را تشکیل دهد که بعدا به سرمایه تبدیل شود.   اش در سود است و براي یک لحظه مشخصا ریشه

این بخش از سود ترکیب یافته از زمان کار اضافی است که حتی بدون وجود سرمایه، باید دائما به وسیله جامعه تشکیل شود، به

  به اصطالح، بنیانی براي توسعه است. که براي افزایش واقعی جمعیت ضروري است . طوري که در دسترس باشد، که

است  166توضیح بسیار خوبی از سرمایه ثابت وجود دارد، اما تنها در ارتباط با ارزش اضافیست. این توضیح در کتاب رامسی ص <

  :گوید که چنین می

کوچک یا بزرگ، کمیت مورد نیاز براي جایگزینی آن چه مصرف  “دار) ال از مزرعه(براي مث“ (تولید) ناخالص  وجود مقداري از بازگشت…“

این کمیت باید به عنوان امري دائمی در نظر گرفته شود، به . تواند به هر ترتیب تغییري نداشته باشد شده است، در اشکال مختلف، که می

  “>طوري که تولید به همان درجه ادامه یابد.

از  –به طور مجزا از بازتولید موجود سرمایه ثابت  –بندي جدید سرمایه ثابت ا باید ابتدا از واقعیت آغاز کنیم: شکلبدین ترتیب م

توان چنین فرض کرد : از یک طرف دستمزد تنها براي بازتولید نیروي  آید؛ از این جا می سود به عنوان منبع خودش به دست می

دار صنعتی است که  شود. بدین ترتیب این سرمایه نمایانده می“ سود “رزش اضافی تحت مقوله کار کافی است و از طرف دیگر تمام ا

  کند. } آن که چگونه و کجا بخشی از آن را بعدا به دیگري واگذار می توجه به {بی“ کند  مستقیما تمام ارزش اضافی را تصاحب می

به کارگران،  - ] …کند تا بپردازد [ که تصاحب می -]…[کننده درآمد ملی است ] مدیر تقسیم…[صاحب کار <… “

  ). 219–218(رامسی همان منبع صفحات  “دست مزدها،  واجاره زمین

                                               
-ھ  استدر دست نویس بازگشت داخل گیوم  

  -  " در دست نوشتھ آمده است كھ " ھر چند  

 در دست نوشتھ آمده است صاحب سرمایھ  
  " در دست نوشتھ آمده است " ثروت  



به عنوان شخصی که بالفاصله تمام  - 1گیریم: دار را به صورت هاي زیر در نظر می با فراخوانی تمام سود ارزش اضافی ، ما سرمایه

  >کننده ارزش اضافی بین خودش، سایر پولدارها و مالکان خاك. به عنوان تقسیم - 2کند؛  احب میارزش اضافی ایجاد شده را تص

-VIIا اا این سرمایه ثابت جدید که از سود به وجود آمده هیچ معنایی به جز آن ندارد که بخشی از ارزش اضافی کار کارگر 273

ضرورتا باید زمان بیشتري صرف کند تا کمان خود را “ ن زمان دارد  است. درست همانندشکارچی  که براي شکار نیاز به اضافه کرد

بسازد  ؛ یا درست همانند آن که در دوران کشاورزي باستان وجود داشت، دهقان، براي اضافه شدن به زمانی که صرف کار بر روي 

  کند .  کرد، باید کمیت معینی از زمان کار را مصرف کند تا آن که ابزار خود را تولید زمین می

کنند؟ بخشی از کار را  اما در این جا سوال این است: کارگرها چگونه معادل سرمایه ثابت مصرف شده در تولید را جایگزین می

از طرف  . کارگر انجام داده تا دستمزد خود را جایگزین کند یا، با توجه به ارتباط با تمام تولید، دستمزد خودش را خلق کرده است

شود به  دار است، و در بخشی تبدیل می او که به وجودآورنده سود است در بخشی مصرف شده توسط سرمایه دیگر، کار اضافی

تواند سرمایه پیش ریخته خود را که در تولید خودش به کار برده است خارج از کار اضافی یا  دار نمی سرمایه اضافه شده . اما سرمایه

بندي سرمایه جدید نیست، بلکه براي بقاء سرمایه قدیمی  براي شکل اي  افی پایهدر این زمینه، ارزش اض <سود، جایگزین کند.

دهنده تمام روز کاري هستند  دهنده دستمزد است و کار اضافی که ایجادکننده سود است، تشکیل اما کار ضروري که شکل>است.

شود. در این زمینه او خود  دستمزد محاسبه میداري که سرپرست است، در  شود. (کار سرمایه و هیچ کار دیگري به آن اضافه نمی

گیرد.) بدین ترتیب کار چگونه  دارن دیگر نگیرد، از سرمایه خودش می بگیر است حتی اگر دستمزدش را از سرمایه یک کارگر حقوق

  کند؟ منبعی است که سرمایه ثابت را جایگزین می

شود.  افی را به حساب نیاوریم) به وسیله تولید جدید جایگزین میبخشی از سرمایه مصرف شده در دستمزد (با این فرض که کار اض

کند؛ و اگر ما  کند، اما او کار جدیدي را، بیش از آن چه که کار قدیمی را از بین برده است، اضافه می کارگر دستمزدش را مصرف می

به هم بریزد، کارگر نه تنها همان ارزش را  ي کار، ذهن ما را ها به تمام طبقه کارگر توجه کنیم، بدون آن که اجازه بدهیم بخش

بازتولید کرده بلکه همان ارزش مصرف را همان طور که هست بر مبناي بهره وري کارش ، همان ارزش، ، همان کمیت کار را، که 

  به صورت کمیتی بزرگتر یا کوچکتر از همان ارزش مصرف است بازتولیدکرده است.

ي مختلف،  ها ي تولید این امر وجود دارد، حتی در نسبت ها ظر بگیریم، هم زمان در تمام حوزهاگر ما جامعه را در هر لحظه در ن 

که یک بار براي تمام متعلقات تولید و آن چه باید به آن بازگردانده  –با پیش فرض شرایط ضروري تولید  –یک سرمایه ثابت معین 

تواند کم یا زیاد شود بدون  این حقیقت دارد که ارزش این بخش ثابت می.یی که باید به زمین برگردانده شود  ها شود، همانند دانه

بستگی به کاالهایی که بخواهد در میزان کم یا زیاد تولید شوند. گر چه این تغییر در ارزش، هیچ گاه حقیقتی را که در پروسه 

ب کند . این یک امر بدیهی است که ارزش یه کار شود تغییر نخواهد داد، به هر ترتیب که شرایط تولید در آن ایجا تولید ایجاد می

تواند نادیده گرفته شود. در تمام  رفته در ارزش تولید دوباره ظاهر شود . بدین ترتیب این تغییر ارزش سرمایه ثابت در این جا می

امل معین شده است .  ،  که تبدیل به ارزش تولید به عنوان یک ع کار مادیت یافته، این کمیت معینی از گذشته است،  شرائط

طبیعت تو لید را مشخص تر میکند بدین ترتیب اجازه بدهید فرض کنیم که تولید ارزش یا ارزش سرمایه ثابت، بخشی کهبطوري

کند، براي مثال،  از همان سرمایه است که بدون تغییر مانده است، ثابت مانده است. این مسئله همچنین هیچ اختالفی را ایجاد نمی

                                                                                                                                                      
  



تواند تنها مربوط به مجموع  زش سرمایه ثابت ممکن است به تولید ِ یک سال منتقل نشود، اما مانند سرمایه ثابت شده ، میتمام ار

تولید چند سال پشت سر هم باشد. مسئله اصلی در اینجا سرمایه ثابت است که به طور واقعی در یک سال مصرف شده و بدین 

  ترتیب باید در یک سال جایگزین شود.

به هر ترتیب  –شود   له بازتولید سرمایه ثابت به طور مشخص به بخش پروسه بازتولید یا پروسه گردش سرمایه مربوط میمسئ

  دلیلی وجود ندارد که مسئله اصلی در این جا مورد بررسی قرار نگیرد.

کند که در برابر آن ده ساعت کار را  می اجازه بدهید ابتدا به مسئله دستمزد کارگر بپردازیم. کارگر مقدار معینی پول دریافتاا274ا

دار ارائه داده است. این دستمزد تبدیل شده به وسایل ادامه  ساعت کار را به سرمایه 12مادیت داده است، این در صورتی است که او 

اما در ارزش این . ها زندگی اوست. این وسایل زندگی همه کاال هستند. فرض کنیم که قیمت این کاالها برابر است با ارزش آن

هستند و ابزار تولیدي که در  ها ي ارزش مواد خامی است که در درون آن کاال کاالها بخشی از اجزایی وجود دارد که در برگیرنده

دهند که  را تشکیل می اي  اند و تمام اجزاي ترکیب یافته در آن. ارزش این کاالها با یکدیگر مجموعه  درون آن کاالها به کار رفته

بارت است از دستمزدي که به وسیله کارگران تنها در ده ساعت مصرف شده است. اجازه بدهید در نظر بگیریم که دو سوم ارزش ع

این کاالها شامل ارزش سرمایه ثابتی است که در آن کاالها وجود دارد و یک سوم ان مربوط به کاري است که در انتها تولید را به 

نده است. بنابراین کارگر با ده ساعت کار خودش دو سوم سرمایه ثابت و یک سوم کار زنده را (که یک بخش پایانی براي مصرف رسا

به مواد در دوره یک سال اضافه شده است) مادیت داده است. اگر سرمایه ثابتی در وسایل امرار معاش وجود نداشته باشد، کاالهایی 

الزم نیست. در چنین  ها شی ندارند و هیچ گونه ابزار کاري براي ساخت آنوجود دارد ارز ها خرد، مواد خامی که در آن که او می

شرایطی دو امکان وجود دارد. یا آن که کاالها همانند قبل، شامل ده ساعت کار هستند؛ که در این صورت کارگران ده ساعت کار 

کند، تبدیل شده  ه به عنوان دستمزد دریافت میاند. یا همان کمیت از ارزش مصرفی ک زنده را با ده ساعت کار زنده جایگزین کرده

3است و این که او نیاز دارد براي بازتولید نیروي کارش تنها 
1

3
ساعت کار کند (بدون ابزار کار و بدون مواد خامی که خودش  

3محصول کار است). در چنین شرایطی  تنها 
1

3
3ساعت کار ضروري دارد و مزدش در حقیقت  

1

3
مان کار مادیت یافته ساعت ز  

 16شلینیگ (قیمت واقعی این جا مهم نیست) یا یک ممیز  36=یارد12است. اجازه بدهید در نظر بگیریم که کاال پارچه است: 

لیره . از این مبلغ 
1

3
به وسیله کار اضافه شده و  

2

3
ن در آالت. هم چنی براي مواد خام است (مواد خام نخ) و همچنین استهالك ماشین 

خواهد شد. هم چنین در نظر بگیرید که یک  2نظر بگیرید که زمان کار الزم ده ساعت است؛ بدین ترتیب کار اضافی مساوي 

شود دستمزد مساوي  شلینگ می12شلینگ است. در چنین وضعیتی دوازده ساعت کار مساوي  1ساعت کار از نظر پولی مساوي 

دار تمام دستمزد و سودشان را هزینه  زه بدهید فرض کنیم که کارگر و سرمایهشلینگ است. اجا 2شلینگ و سود مساوي  10

اضافه شده، تمام کمیتی که از زمان کار جدید  ها شلینگ (مجموعه ارزشی که به موادخام و ماشین 12اند. که عبارت است از  کرده

پذیر است که بیش از یک  صرفی. (و این امر امکاندر جریان تبدیل نخ به پارچه مادیت یافته) درپارچه خودش به عنوان کاالي م

دستمزد و  –دار با یکدیگر  شلینگ کارگر و سرمایه 12ارزد . با  شلینگ می 3روز کاري در تولیدشان صرف شود.) یک یارد از پارچه 

ساعت کار  12رچه در برگیرنده یارد از پارچه را بخرند. این چهار یارد از پا 4توانند  تنها می –سرمایه را به یکدیگر اضافه کنیم 

ساعت کار دستمزد  12ساعت بیانگر کار ِمحقق شده در سرمایه ثابت است. با  8اند و  است، هر چند تنها چهارتا جدیدا افزوده شده

و سود با یکدیگر تنها 
1

3
خرند، زیرا  از مجموع تولید را می 

2

3
ساعت کار  12ت . این مجموعه تولید از سرمایه ثابت تشکیل یافته اس 

 –مستقل از کار اضافه شده در پروسه گردش –8شود در حالی که  خودش جایگزین می 4است، به طوري که  4+8قابل تقسیم به 

کند که در شکل مادیت یافته قبلی است، همان گونه که رابطه نخ و  همان کار را به عنوان ورود به پروسه گردش جایگزین می

  نساجی است.



شود (یا  شود یا در برابر دستمزد و سود به عنوان مواد مصرفی خریداري می به آن که بخشی از تولید، از کاال، که مبادله میبا توجه 

کند)، بدین  شود هیچ تفاوتی در تبدیل به کاالي دیگر نمی به هر منظور دیگري، حتی بازتولید براي منظوري که کاال خریده می

زش تولید که به وسیله سرمایه ثابت شکل گرفته است، براي ذخیره جدیدي که به وسیله کار ترتیب مشخص است که بخشی از ار

این که چه میزان یا چه مقدار از سرمایه و سود است. ها ایجاد شده (اضافه شده)، پرداخت شده است، که ترکیب یافته از دستمزد

شود که به وسیله دستمزد و سود  به مجموعه خریدي مربوط می ثابت و چه میزان از کار در آخرین مرحله تولید اضافه شده است،

انجام شده، این که در چه تناسبی (نسبت) کار آخرین، افزوده را ایجاد کرده و در چه نسبتی کار عینیت یافته در سرمایه ثابتی که 

ده ارزش در کاالي انتهایی سهیم دهن ي تشکیل ها به عنوان بخش ها براي آن پرداخت شده، بستگی دارد به اصل تناسبی که آن

کنیم سهم دو سوم کار عینیت یافته در سرمایه ثابت و یک سوم کار جدیدا اضافه  هستند. براي ساده کردن موضوع ما فرض می

  شده است.

  :اکنون دو چیز مشخص استاا275ا

 دار مزد و سود را در کاالهایی که  و سرمایهدر شرایطی است که کارگر  –اول. نسبتی که ما در نظر گرفتیم در زمینه تولید پارچه 

 ها این نسبت، هنگامی که آن–خرند بخشی از تولید خود را دوباره می ها اند عینیت بدهند، هنگامی که آن خودشان تولید کرده

ه هر کاالیی شامل دو ماند. با در نظر گرفتن این ک کنند، به همان ترتیب باقی می همان کمیت ارزش را در تولید دیگري مصرف می

توانند تنها یک سوم تولید را  و سود با یکدیگر همواره می ها سوم سرمایه ثابت و یک سوم کار جدیدا اضافه شده است، دستمزد

شلینگ کار 12یارد پارچه به پول تبدیل شود، پس همانند  4یارد پارچه است. اگر این  4ساعت کار مساوي  12خریداري کنند. 

تاي آن کار مادیت یافته در سرمایه ثابت است. این نسبت که به طور عام در  8تاي آن کار جدیدا اضافه شده است، و 4است که 

کند که سایر کاالها شامل همان سهم اصلی از کار اضافه شده در مرحله نهایی و کار عینیت یافته و  نظر گرفته شده، ثابت می

  سرمایه ثابت همانند پارچه هستند.

به این معنا  –ساعت خود را جایگزین کرده است  4ساعت تنها  12ساعت باشد، از این  12اگر کار جدیدا اضافه شده مساوي  ثانیا.

اما چه کسی براي ساعت براي کار عینیت یافته در سرمایه ثابت پرداخت شده است. 8که کار زنده جدیدا اضافه شده؛ در حالی که 

ساعت از کار عینیت یافته در  8کار زنده جایگزین نشده است پرداخت کرده است؟ قطعا  که به وسیله اي  ساعت کار زنده 8

  ساعت کار زنده مبادله شده است. 8برگیرنده سرمایه ثابتی است که براي 

که با یکدیگر چیزي جز مجموعه  –هیچ شکی وجود ندارد که بخش انتهایی کاال که به وسیله دستمزد و سود خریده شده است 

در تمام عوامل خود جایگزین شده است: کار جدیدا اضافه شده درون این قسمت  –جدیدا اضافه شده به سرمایه ثابت نیستند کار 

درست همانند کمیت کاري است که در درون سرمایه ثابت است. عالوه بر آن، کوچکترین شکی وجود ندارد که کار موجود در 

  ده جدیدا اضافه شده به کاال دریافت کرده است.سرمایه ثابت معادل خود را از ذخیره کار زن

و این تولید مطلقا از آن چه که این گردش ِکار  –ساعت کار در گردش  12آید. مجموعه تولید  اما اکنون مشکلی به وجود می

ار. اما ساعت کار یا سی و ششمین ساعت ک 36یارد پارچه، از ارزش  12عبارت است از –خودش تولید کرده است متفاوت است

ساعت کار را بازخرید کند یا آن که  36ساعت از این  12تواند تنها  ساعته می 12دستمزد و سود با یکدیگر یا مجموع زمان کار 

  ).FORCADE,PROUDHON) (40آید؟(  یارد دیگر چه می 8یارد را و نه هیچ چیز بیشتر. حال بر سر آن  4مجموع تولید تنها 



یارد شکل تغییر یافته  8ریخته شده نیست. بدین ترتیب این  بیانگر هیچ چیز به جز سرمایه ثابت پیش یارد 8ابتدا ما نوشتیم که 

آالت  و غیره ندارد بلکه به صورت پارچه  یارد به عنوان تولید جدید است اما هیچ نشانی از نخ و ماشین 8ارزش مصرف است. این 

اند، در برگیرنده تنها یک سوم  به وسیله دستمزد و سود خریداري شده تاي دیگري که 4یارد پارچه درست همانند  8است. این 

 4ارزش کار اضافه شده در پروسه گردش هستند و دو سوم کار پیش ریخته شده در سرمایه ثابت مادیت یافته است. در زمینه 

یارد است،  4بر گیرنده این یاردي که قبال در آن بحث شد، یک سوم از کار جدیدا اضافه شده شامل گردش کاري است که در 

چیزي که خودش را پوشانده است؛ 
2

3
یارد است. اما اکنون ما راه  4کار در گردش از طرف دیگر دربرگیرنده سرمایه ثابت موجود در  

یارد پارچه  8دیگري  داریم: در 
2

3
سرمایه ثابت پوشاننده سرمایه ثابتی است که در آن وجود دارد، و  

1

3
ابت دربرگیرنده کار سرمایه ث 

  جدیدا اضافه شده است.

ساعت کاري  12یازد پارچه ایکه ارزش تمام سرمایه ثابت را جذب کرده است و در  8یارد پارچه چه آمده است ؟،  8اکنون بر سر 

که براي مصرف  گردش کار باقی مانده است ،کار بافنده ، یا آن چه که به پروسه تولید رفته است، اما اکنون در شکل تولیدي است

  شخصی به صورت مستقیم (و نه صنعتی) در نظر گرفته شده است. 

اا سپس او 276گر سود اوست، ا کند، در کنار دو سوم یاردي که بیان دار. جایی که او مصرف می یارد متعلق است به سرمایه 8

با توجه به سرمایه ثابتی که در  –ند؛ به طور عام ساعت پروسه گردش تولید است بازتولید ک 12تواند سرمایه ثابتی را که شامل  نمی

فروشد،  یارد از پارچه را می 8دار عمل کند. او بدین ترتیب  او قادر نیست به عنوان یک سرمایه –ساعت به کار گرفته  می شود  12

را به چه کسی  ها خوریم. آن بر میساعت کار. اما در این جا ما به مشکل  24شیلینگ یا  24کند به میزان  را تبدیل به پول می ها آن

فروشد که آن را به پول تبدیل کند؟ اما ما باید در یک لحظه به این مساله برگردیم.اجازه بدهید که  فروشد؟ آیا به آن کسی می می

  نگاهی به روند بیاندازیم .. 

یارد از پارچه را  8لی از ارزش مبادله کرده است، فروشد، آن را تبدیل به شک کند، می دار آن را به پول تبدیل می هنگامی که سرمایه 

یارد را  کاالهاي  8او مجددا همان  –توان گفت بخشی از ارزش تولید را که برابر است با سرمایه ثابت پیش ریخته شده  می –

تش را تشکیل میدهند دیگري از همان نوع خریده است (با توجه به ارزش مصرفشان) همان گونه  که به طور اساسی آنها سرمایه ثاب

شیلینگ را بین مواد خام و ابزار تولید به نسبتی که براي بافتن نخ  24او . او نخ را و ابزار بافندگی و سایر لوازم را خریده است.

  جدید الزم است، تقسیم کرده است.

ار جایگزین شده است. همانند چیزي بنابراین سرمایه ثابت او به عنوان ارزش مصرف است، که به وسیله تولیدات جدیدي از همان ک

آالت جدید و غیره  دار، سرمایه ثابتی را بازتولید کرده که عبارت از نخ و ماشین که به طور اساسی از آن ترکیب یافته است. سرمایه

ست. در همانند ترکیب دو سوم سرمایه ثابت و یک سوم کار جدیدا اضافه شده ااست گرچه (با همان فرضی که ما شروع کردیم)

 8یارد پارچه (کار جدیدا اضافه شده و سرمایه ثابت) براي کار جدیدا اضافه شده منحصرا پرداخت شده است. این  4حالی که اولین 

یارد پارچه جایگزین عوامل تولید جدیدا تولیدشده به وسیله صاحبانشان هستند که بخشی از کار جدیدا اضافه شده و بخشی از 

رسد که در نهایت یک بخش از سرمایه ثابت در برابر بخش دیگر سرمایه ثابت به شکل دیگر  این به نظر میسرمایه ثابتند. بنابر

دانه به نخ  شود، پنبه مبادله شده است. جایگزینی تولیدات امري واقعی است، زیرا در همان زمان در حالی که نخ به پارچه تبدیل می

ي جدیدي  ها شوند ماشین ي تولید کهنه می ها شود؛ به همان ترتیب در حالی که ماشیندانه به پنبه تبدیل می شود و پنبه تبدیل می

ي  ها شود. بنیان شود، چوب جدید و آهن جدید تولید می شوند؛ و هم زمان، همانند آن که چیزهاي بعدي ساخته می ساخته می

ي  ها شوند. اما در تمام این پروسه کار گرفته می ي دیگر به ها تولید شده در یک حوزه تولید در همان زمان همان گونه در بخش



گر مرحله باالتري از تولید هستند، سرمایه ثابت هم زمان به نسبت هاي مختلف به کار  بیان ها تولید هم زمان هر چند هر یک از آن

  رود. می

زمان وسایل تولید از سرمایه ثابت،  هم از یک طرف بازخرید ارزش تمام شده تولید، پارچه، بنابراین ترکیب یافته از دو بخش است،

ي مصرفی شده است. به خاطر ساده کردن مسئله در این جا تبدیل مجدد بخشی از سود را به  ها در حالی که بقیه صرف بخش

ود، ش سرمایه به حساب نیاوردیم؛ این امر همان گونه که در سراسر تحقیق ما وجود دارد، فرض شده که دستمزدها به سود اضافه می

  یا مجموع کار اضافه شده به سرمایه ثابت به عنوان درآمد در نظر گرفته شده است.

خرد  تها مسئله باقی مانده در این جا عبارت است از اینکه: چه کسی بخشی از مجموع تولید را با مقداري از عناصر سرمایه ثابت می

کنیم، براي آن که هیچ  یارد پارچه است؟ ما فرض می 8ر شود؟ چه کسی خریدا که در حقیقت تولیدات جدید، مجددا خریده می

کنیم، شبیه مثال پارچه بادبان براي  کننده مخصوصی تولید می نقطه ضعفی نداشته باشیم ، یک نوع پارچه مخصوصی را براي مصرف

کامال از محاسبه کنار باید  –صرفا واسطه هستند  ها در حالی که آن –ي تجاري را  ها مصرف صنعتی . این جا همچنین واسطه

یارد پارچه به یک تاجر فروخته شود، و حتی اگر از دست یک نفر نگذشته باشد بلکه بیست تاجر بیست  8بگذاریم .  براي مثال اگر 

ه ي واقعی بفروشد، بدین ترتیب چ کننده را خریده و فروخته باشند، آن گاه در بیستمین بار تاجر باید آن را به مصرف ها مرتبه آن

کننده ، نماینده تاجر  کند، بیستمین تاجر، که در نهایت در برابر مصرف کننده یا آخرین نفر پرداخت می کسی به طور واقعی به تولید

یا اگر بخواهید تبادل نهایی را در نظر بگیرید، هیچ  ها توان گفت تولیدکننده واقعی. این تبادل متعدد کاال بین واسطه اول است، می

یارد  8ماند در حقیقت عبارت است از اینکه : چه کسی خریدار  ي آن وجود ندارد. سوالی که به طور واقعی باقی میتوضیحی برا

از بیستمین تاجري است که از میان دست به دست شده  ها اا چه کسی خریدار آن277ي تولید شده است، یا: ا ها پارچه از پارچه

  کاالها آن را دریافت کرده است؟

توان آن را  توان گفت تنها می به طوري که مییارد اول باید تبدیل به سرمایه براي مصرف شود. 4ارچه درست همانند یارد پ 8

تنها منابع درآمد براي تولیدکننده هستند که آن تولیدکننده در این  ها براي چیزي غیر از سود و دستمزد بپردازند، به این خاطر آن

ساعت را به  12ساعت کار است. اجازه بدهید اکنون در نظر بگیریم که (24یارد از پارچه شامل  8. کننده را دارد جا موقعیت مصرف

کنند، به  دار در دو شاخه تمام دستمزد و سودشان را بر روي پارچه مصرف می عنوان روز کاري نرمال عمومی) کارگر و سرمایه

دار دو  تمام روز کاریشان مشغول به کار هستند (کارگر ده ساعتش را و سرمایهبافی با  دار در صنایع پارچه که کارگر و سرمایه اي  گونه

فروشد، ارزش این  اش را می یارد پارچه 8باف  دهد) سپس پارچه ساعت ارزش اضافیش را در کارش که در ده ساعت انجام می

مخصوصی مصرف شود که ترکیب یافته از  تواند دوباره در کاالي یارد جایگزین شده است، و این ارزش می 12سرمایه ثابت براي 

آالت نساجی و غیره، که در بازار قابل دسترس هستند، و در همان زمان  سرمایه ثابت است. زیرا این کاالها عبارتند از نخ، ماشین

کنار پروسه تولیدي، آن تولید هم روند نخ و ابزار به عنوان تولیداتی اند تا تبدیل به پارچه شوند. همانند نخ و ابزار کار تولید شده

دهند که چگونه بخشی از ارزش پارچه برابر است با  به عنوان تولیدات هستند ولی به عنوان تولیدات، توضیح نمی ها است که آن

آالت و غیره تبدیل  توانند مجددا به نخ، ماشین که می –آالت و غیره] همانند نخ، ماشین–ارزش موادي که در آن به کار رفته است [

یارد از پارچه حتی وقتی که فروخته  8شوند. اگر این تولید مواد نخ در کارگاه بافندگی هم زمان با تولید خود نخ نبوده است، 



تواند به یک باره به چیزي بیش از آن پولی تبدیل شود که براي مواد پارچه به صورت ثابت  اند، نمی اند و به پول تبدیل شده شده

  پرداخت شده است.

رف دیگر گرچه ممکن است نخ جدید ابزارآالت جدید و غیره در بازار وجود داشته باشد، و بدین ترتیب تولید نخ و ابزارآالت از ط

به رغم هم زمانی تولید نخ و ابزارآالت  –ي تمام شده و ابزارآالت تمام شده باشد که تبدیل به پارچه شوند  ها جدید جایگزین نخ

دهنده سرمایه ثابت براي چرخش صنعت شود،  تواند تبدیل به این مواد تشکیل یارد از پارچه نمی8-نساجی در کنار تولید پارچه 

دهنده پارچه، دوش به دوش  قبل از آن که فروخته شود، قبل از آن که تبدیل به پول شود. تداوم واقعی تولید عوامل تشکیل

 8ي ما بازتولید سرمایه ثابت، قبل از آن که بدانیم سرمایه براي خرید روند. بدین ترتیب برا یکدیگر در تولید خود پارچه به پیش می

  را باید به شکل پول برگردانیم، که به صورت ارزش مبادله مستقل است.  ها شود. آن آید، توضیح داده نمی یارد پارچه از کجا می

–و Bبراي حل آخرین مشکل باید در نظر بگیریم که C تمام دستمزد و سودشان را خرج  –ب باشند توانند کفاش و قصا که می

دهد که  ، کامال در پارچه است. و این امر به ما امکان میدر اختیار دارند ها ساعت زمان کاري که آن 24اند، به طوري که   کرده

افته، به وسیله سود و ساعت کار در آن مادیت ی 36یارد پارچه که  12یعنی بافنده پارچه حل کنیم. کل تولید او،  Aمشکلمان را با

و Bو Aاین امر دربرگیرنده تمام زمان کار جدیدي است که به سرمایه ثابت در حوزه تولید –دستمزد به تنهایی جایگزین شده 

C یی که  ها یی که قبال در سرمایه ثابت وجود داشتند و هم آن ها اضافه شده است. تمام زمان کار صرف شده در پارچه، هم آن

اند، در برابر زمان کاري که قبال به عنوان سرمایه ثابت وجود داشته است در هر قلمرو تولید،  پروسه بافندگی اضافه شده جدیدا در

اند در مرحله نهایی تولید کدام  اضافه شده A , B , Cاند، اما آن چه که هم زمان به سرمایه ثابت در سه حوزه تولید  مبادله شده

  است؟

در حالی که  –ز غلط است که بگوییم ارزش اساسی پارچه از سود و دستمزد به تنهایی تشکیل یافته است بدین ترتیب گرچه هنو

این ارزش به وسیله ارزشی معادل با مجموع دستمزد و سود به وجود آمده، دوازده ساعت بافندگی و بیست و چهار ساعت کاري که 

توانیم  از طرف دیگر می –ت، در یک کلمه سرمایه ثابت قرار گرفته است آال مستقل از پروسه بافندگی است، در درون پارچه ماشین

و سود به  ها اند ترکیب یافته از دستمزد که فروخته شده ها یارد پارچه، سی و شش ساعت است. زیرا آن 12بگوییم که معادل 

وجود در نخ و ابزار آالت را در بر دارند که به طور اند بلکه هم چنین کار م اند؛ که نه فقط در برگیرنده کار بافنده بوده تنهایی بوده

و دوازده ساعت در   Bو دوازده ساعت در قسمت Aکامل به وسیله کار جدید جایگزین شده است، دوازده ساعت کار در قسمت

  . Cقسمت 

ام شده (ارزش سرمایه (دستمزدها و سود) و کار از پیش انجاا کار جدیدا اضافه شده278ارزش کاالي فروخته شده خودش به ا

شود؛ این ارزش براي فروشنده است (در حقیقت ارزش کاالست) از طرف دیگر ارزش خرید، معادل ارائه شده به  ثابت) تقسیم می

به طور کامل، از کار جدیدا اضافه شده به وجود آمده است، که دستمزدها و سود است. اما همان گونه  ،وسیله خریدار به فروشنده،

شود، پس  هر کاالیی، پس از  تبدیل به پول می، الیی قبل از فروش، یک کاال براي فروش است و تنها به وسیله تغییر شکلکه هر کا

تواند  به  اجزاء دیگري از ارزش به وجود امده از کاالهاي دیگر تبدیل شود  که از خرید کاالهاي دیگر (به عنوان  فروخته شدن، می

رسد . عالوه بر آن: کار انجام شده به وسیله جامعه، به عنوان مثال در یک  معنی به نظر می ین امر بیپول) ترکیب یافته باشد، که ا

که اگر مجموع کمیت کاالها به دو بخش برابر تقسیم شود، نیمی از آن کار  اي  به گونه –کند  سال تنها خود آن جامعه را تامین نمی

                                               
ده است  براي مثال مسئلھ اي كھ اكنون در مورد مانوفاكتور ھاي نخریسي ویا لباس ھاي نخي وجود دارد كھ در نتیجھ جنگ داخلي آمریكا بوجود ام

    .صرف فروش تولیدات انھا ،تضمیني براي ان نیست كھ بتوانند جیگزین شوند ،زیرا كھ پنبھ اي در بازار و جود ندارد



دهنده کار جاري ساالنه در مجموع کار  اما یک سوم از کار که تشکیل–ر است ساالنه و نیم دیگر معادل آن براي آن نصف دیگ

گو باشد، و در نتیجه برابر با میزان کاري سه بار بزرگتر از خودش  تواند دو سوم کار را پاسخ است، در برگیرنده تولید ساالنه است، می

  معنی است. باشد. که این مساله نیز بی

دهد و آن را آسان  رسد. اما این تنها مشکل را افزایش می می Cو Bبه Aخوریم که از مرحله شکل بر میدر مثال باال ما به یک م

یارد پارچه، شامل بیش از زمان کاري است که به نخ اضافه شده، این  4ما بررسی کردیم که  Aکند. در مرحله اول، در مرحله نمی

این  Cو Bدر مرحله  A .پارچه وجود دارد، به عنوان کار موجود در تولید است، که در خود  Aمجموع دستمزد و سود در مرحله

، در تولید  ها اند، مجموع سود و دستمزد آن  مجموع زمان کار اضافه شده را در خود ذخیره کرده ها چنین نیست، از آن جا که آن

مجبورند نه فقط بخش تولیدي را  ها ن ترتیب آنچنین نیست. بدی Cو B، در پارچه موجود است و اما در تولید مرحلهAمرحله 

گر دوازده ساعت  گر کار بیست و چهار ساعته سرمایه ثابت است، ، بلکه هم چنین بخش تولیدشان را که بیان بفروشند که بیان

ط بیست و چهار باید سی و شش ساعت کار را بفروشد نه آن که فق Bکاریست که جدیدا به سرمایه ثابت اضافه شده، نیز بفروشند.

را مالحظه  Aدر شرایطی که بخواهیم سرمایه ثابت در بخش ثانیا،هستند.  Bکه در همان وضعیت، مانند Cو Aساعت، شبیه

بلکه  Bکنیم، تا آن را از دستانش خارج کنیم و به پول تبدیل کنیم، ما نیاز داریم که به طور کامل کار جدیدا اضافه شده نه فقط از

بفروشند، بنابراین تمام  Aتوانند هیچ قسمت از تولیداتشان را به نمی Cو Bسومارا در اختیار داشته باشیم. .  Cهم چنین از

 ها مصرف شده است. هیچ کدام آن Aبه وسیله تولیدکنندگان Aیی است که قبال در خود ها در برگیرنده سرمایه Aبخش

را  ها خش دیگر تولید خودشان بشوند، بدین ترتیب به فرض آن که ما تولیدات آنبه وسیله هر ب Aتوانند جایگزین بخش ثابت نمی

رسند . مشکل در  نیستند، بلکه کاالهایی هستند که به مصارف شخصی می Aدهنده تولید عوامل تشکیل ها به وجود آوریم، آن

  شود.  ي بعدي بیشتر می ها گام

باشد (این امر  Aدر شرایطی که مبادله سی و شش ساعت شامل تولید
2

3
یا بیست و چهار ساعت سرمایه ثابت است،  

1

3
یا دوازده  

 Aساعت کار جدیدا اضافه شده است) که به طور کامل مربوط به کار اضافه شده به سرمایه ثابت است، یعنی سود و دستمزد 

دوازده ساعت کار اضافه شده به –  بخش 
1

3
تولید شده،  Aاز تولیدي است که به وسیله خود 

2

3
دیگر مجموع تولید که مساوي  

گر ارزشی است که در درون سرمایه ثابت است. این ارزش در برابر مجموعه کمیت دستمزد و سود  بیست و چهار ساعت است، بیان

با بیست و چهار  باید بتوانند Cو Bاست. اما در شرایطی که Cو Bمبادله شده است یا در برابر کار جدیدا اضافه شده در بخش

باید آن بیست و چهار ساعت را  ها باشد، پارچه بخرند. آن می ][و سود ها ساعت کار در تولیداتشان که تامین کننده دستمزد

باید با فروش چهل و هشت  ها و عالوه بر آن سرمایه ثابتی را جایگزین کنند که آن –بفروشند که به شکل تولیدات خودشان است 

را به میزان هفتاد و دو ساعت بفروشند که در تبادل  Cو Bمجبورند تولیدات ها ان تامین کنند. بدین ترتیب آنساعت تولیدش

قرار دارد؛ و این مساله به مفهوم آن است که (با کار  Eو Dي دیگر ها براي مجموع کمیت سود و دستمزدي است که در حوزه

 Cو Bت است یا کار اضافه شده در شش مرحله دیگر تولید باید در تولیداتساع 6×12=72روزانه نرمال دوازده ساعته) که

ي ها اا بدین ترتیب سود و دستمزد یا مجموع کار اضافه شده به سرمایه ثابت مخصوص به خود در بخش279محقق شود؛ ا

D,E,F,G,H,I.  

فه شده پرداخت شود.  یعنی مجموعه دستمزد و باید به طور کامل براي کار جدیدا اضا C + Bدر این شرایط ارزش مجموع تولید

(از آنجاکه  هیچ یک از این . اما در این شش حوزه مجموع تولید باید فروخته شود   D,E,F,G,H,Iسود در حوزه تولید 

اند) و هیچ  داده B,Cقبال کل درآمدشان را به تولیدات ها تولیدات خودشان را مصرف نکرده اند ، به طوري که آن هاي تولید بخش

شود دویست و شانزده ساعت  ساعت می 6×36=72اند؛ بدین ترتیب تولید  در حوزه داخلی خودشان محاسبه نشده ها بخشی از آن



) کار جدیدا اضافه شده. اکنون در این 6×12کار که صد و چهل و چهار ساعت آن سرمایه ثابت است و هفتاد و دو ساعت آن (

و غیره، همانند دستمزدها و سود در مورد کار جدیدا اضافه شده تمام کار جدیدا اضافه  Dتولیداتوضعیت در بازگشت به تبدیل 

حوزه باید به طور کامل در تولیدات  18توان گفت، که مجموع مقدار دستمزد و سود در این  میK1-K18حوزه18شده در 

K1حوزه 18مصرف شود. این   D , E, F , G , H , Iي ها حوزه – K18  تولیدات خودشان  ها بنابراین آن –باید به فروش برسند

– Dحوزه 6کنند، بلکه قبال درآمدشان را در  را مصرف نمی I –36×ساعت کار، که از آن  648اند یا  ساعت کار مصرف کرده١٨

است. بدین ترتیب براي  ي سرمایه ثابت ساعت کاري که در برگیرنده 432ساعت کار جدیدا اضافه شده و  216یا ١٨×12مقدار 

K1انتقال این مجموعه تولید از _ K18ي دیگر، کار اضافه شده در  ها به نیروي کار اضافه شده یا مجموع دستمزد و سود در حوزه

L1ي ها حوزه – L54ي  ها ساعت کار. حوزه 648مساوي  ٥٤×12توان گفت  مورد نیاز خواهد بود؛ میL1- L54 در شرایطی ،

 1296کار جدیدا اضافه شده و   648= ٥٤×12ساعت کار (که  9941راي مبادله مجموع تولیداتشان که برابر است با  هستند که ب

M1ي ها ساعت کار کاري است که شامل سرمایه ثابت است) براي ساعت کار جدیدا اضافه شده، باید کار جدیدا اضافه شده حوزه –

M162 ي ها کند؛ این امر در گردش خود باید کار جدید حوزه ساعت کار، جذب 1944= ١٢×162را برايN1 – N486 را جذب

  . .کند و.

تواند تا انتها ادامه پیدا کند به طوري که ما را به تمام تولیداتی برساند که از دستمزد و  ي زیباست که می رونده این یک حرکت پیش

در صورتی است که تنها کار به کاالها اضافه نشود بلکه هم چنین  این –اند و هم چنین کار جدیدا اضافه شده،  سود ترکیب یافته

  ي تولید. ها در سایر حوزه اي  سرمایه ثابتش براي کار جدیدا اضافه شده پرداخت شود، کار جدیدا اضافه شده

وم سرمایه ثابت)، به کار جدیدا اضافه شده، دو س سومساعت (یک   36به کار رفته است،  Aبراي انتقال زمان کاري که در تولیدات

کار جدیدا اضافه شده، باید آن را براي سود و دستمزد جدید پرداخت کنیم، ما ابتدا در نظر گرفتیم که یک سوم از تولید (که ارزش 

این -- که همان چیز است  –مصرف یا فروخته شده Aآن برابر مجموع سود و دستمزد است) به وسیله خود تولیدکنندگان 

  ) 41پیشرفت بود (

ساعت کار جدیدا اضافه شده. یک سوم تولید به  12ساعت کار سرمایه ثابت.  24ساعت .  36، تولید مساوي  Aحوزه تولید  -1

 Aداران مصرف شده است در این جا دو سوم تولید باقی مانده از ساعت، دستمزد و سود کارگران و سرمایه 12داران  وسیله سهام

  عت کار است و در برگیرنده سرمایه ثابت.سا 24فروخته شده، که مساوي 

B1ي ها تولید حوزه -  2 – B2 ساعت آن سرمایه ثابت  48ساعت آن کار اضافه شده است،  24ساعت کار که  72: تولید مساوي

 ها آنکنند. اما  را جایگزین می  Aخرند و ارزش سرمایه ثابت بخش را می Aبه این وسیله دو سوم تولیدات بخش ها است. آن

  ساعت کار را بفروشند که ارزش مجموع تولیدات خودشان است.  72اکنون باید 

C1تولید حوزه -3 – C6 ساعت کار اضافه شده (دستمزد و سود) که با آن تولید کامل  72ساعت کار: که  216. تولید مساوي

b1بخش _b2ساعت آن سرمایه ثابت است. 144ساعت آن را بفروشند و 216اند اما اکنون آنها باید  را خریده  

-d1تولید در حوزه ي  -4اا 280ا d18 = سرمایه ثابت. با کار اضافه  432ساعت کار اضافه شده و 216ساعت کار،  648: تولید

C1ي ها از مجموع تولیدات حوزه ها که آن اي  شده – C6 بفروشند. 648باید  ها اند. اما آن  خریده216=

E1ي ها زهتولیدات حو -  5 – E54 مجموع  ها سرمایه ثابت. آن 1296ساعت اضافه شده و  645ساعت کار.  1944. تولید برابر با

D1ي ها تولیدات تولید شده در حوزه – D18 اند.  فروخته 1944ها اند. اما آن را خریده  



F1ي تولید ها حوزه -  6 – F162 آن سرمایه ثابت است.  3888ضافه شده است و ساعت آن کار ا 1944ساعت که  5832. تولیدات

E1از تولیدات بخش ها ساعت آن 1944که  – E54واحد بفروشند.  5832باید  ها کنند آن خریداري می  

G1تولیدات حوزه -  7 – G456 .  

دار و کارگر تقسیم  سرمایه گیریم، در هر حوزه تولید، بین ساعته را در نظر می 12براي ساده کردن مساله تنها سرتاسر یک روز کار 

  شده است. اما مساله افزایش ِشمار روز کاري را حل نکرده بلکه آن را به صورت مهملی پیچیده کرده است. 

  ي مختلف     ها بدین ترتیب براي ارائه تصویر روشن از قانون این بخش

1--A . = ساعت که این آخري به  12ار اضافه شده = ساعت. مجموع دستمزد و سود یا ک 24ساعت. سرمایه ثابت =  36تولید

ساعت که = سرمایه ثابت آن  24اندازه   فروخته شده، به Aمصرف شده است. تولید Aوسیله سرمایه و کار در شکل تولید خود

  است.

2 -B1-B2 ساعت کار  24روز کاري نیاز داریم که مربوط به دو حوزه تولید است، براي پرداخت در برابر  2ما در این جا بهA .  

  ساعت سرمایه ثابت. 48ساعت کار و  24ساعت یا  72یا  2×36تولید = 

B1تولید – B2 = ي خودش مصرف نشده است. ها ساعت کار، هیچ بخش از آن در حوزه 72فروخته شده به  

6 .C1-C6  است و مجموع تولید   =12×6ساعت 72روز کاري داریم، زیرا  6ما در این جا نیاز بهB1- B2 به وسیله کار اضافه

C1شده در – C6 144ساعت جدیدا اضافه شده و  72ساعت کار که  216= 6×36مصرف شده است. تولید مساوي است با 

  ساعت سرمایه ثابت است و غیره. 

18.D1- D18 هر روز کاري بدین ترتیب دو سوم سرمایه ثابت در  12×18= 216روز کار نیاز داریم زیرا  18ما در این جا به

  و به همین ترتیب.  سرمایه ثابت)   =648       (432شود مجموع  می 18×36

ي تولید مختلف  ها گر روزهاي کاري و یا نوع مختلف کار در حوزه جاي گرفته بیان ها [و بقیه] که در ابتداي پاراگراف 2، 1وضعیت 

  گیریم  است، همان طور که ما یک روز کاري را در هر حوزه در نظر می

  :ساعت. یا 24ساعت تولید فروخته شده (سرمایه ثابت) =  12ساعت. کار اضافه شده  36تولید =  .A  1بدین ترتیب: 

1.A   = ساعت. مصرف شده در  12ساعت. کار اضافه شده  36ساعت. مجموعه تولید  24تولید فروخته شده یا سرمایه ثابت

  .Aخود 

2.B1-B2  = ساعت 24خرید با کار اضافه شدهA  ساعت. 72ساعت مجموع تولید  48سرمایه ثابت

6 .C1-C6  ساعت 72خریدهاي با کار اضافهB1 – B2 و غیره. 216، مجموع تولید = 144سرمایه ثابت  .(12×6 =)

  :اا بدین ترتیب281ا



1.A ساعت سرمایه ثابت. 24ساعت کار اضافه شده  12ساعت).  36روز کاري ( 3= تولید  

2 .B1-2 = 2×24= 48ساعت. سرمایه ثابت =  24= 12×2ساعت). کار اضافه شده =  72روزهاي کاري ( 6= 2×3تولید 

ساعت.

6.C1-6 = 2×72) سرمایه ثابت = 72ساعت (=  6×12ساعت کار. کار اضافه شده =  216ساعت =  3×72روز کاري =  3×6تولید

 =144.  

18.D1-18 = 12×18ساعت کار. کار اضافه شده = 648 =روز کاري) 54روز کاري (=  3×18روز کاري =  3×3×6تولید =

ساعت کار. 432. سرمایه ثابت = 216

54.E1-54 ساعت کار؛  648روز کاري =  54کار اضافه شده = ساعت کار. 1994روز کاري =  162روز کاري =  3×54تولید = با

سرمایه ثابت. 1296

162.F1- ساعت کار که اضافه شده است، و  1944روز یا  163ساعت کار،  5832) = 486روز کاري (=  3×162تولید = 162

  سرمایه ثابت.  3888

486 .G1 –   سرمایه ثابت.  11664ساعت کار که کار اضافه شده است و  5832روز کار یا  486روز کاري که  3×486تولید = 486

  و غیره. 

ي مختلف تولیدي توضیح دادیم  ها را در حوزه 488+162+54+18+6+2+1–مختلف کاري در این جا مجموعه زیبائی از روزهاي 

  ي اجتماعی آن را شمردیم.  ها حوزه تولید مختلف است که قبال ما به طور قابل توجهی شاخه 729که مساوي با 

روز کاري بوده است  2بت که روز کاري است و به سرمایه ثا 1ساعت کار =  12(جایی که تنها  Aبراي فروش مجموع تولیدات

و عالوه بر آن  –ساعت سرمایه ثابت است  24اند) در این جا تنها  اضافه شده و دستمزد و سود، تولیدات خودشان را مصرف کرده

B2و B1روز کاري در 2ما نیاز به  –براي فروش آن به طور کامل در مقابل نیروي کار جدیدا افزوده شده، براي دستمزد و سود 

B1روز کاریست، به طوري که مجموع تولید 4داریم؛ هر چند نیاز به سرمایه ثابتی برابر  – 2 روز کاریست. این باید به طور 6 =

کند، اما سودها  کامل فروخته شود، زیرا از این جا بر روي آن فرض شده که هر حوزه بعدي هیچ یک از تولیدات خود را مصرف نمی

روز  6کند. براي جایگزین شدن این  ي پیشین مصرف می ها را تنها در تولید حوزه ها کند و آن میو دستمزدهاي خود را مصرف 

B1کاري تولید – –بنابراین مجموع تولیدروزه را نیاز دارد. 12که در عین حال یک سرمایه ثابت  روز کاري ضروري است،  6، 2 6

=      C1  روز کاري 18با  روز کاري  که براي جایگزینی آن18مساويD1 – ضروري است، که در عین حال یک سرمایه ثابت 18

 54روز کاري نیاز به  54روز کاري. حال براي جایگزینی این  54شود با  روز کاري را نیاز دارد؛ بدین ترتیب تولید مساوي می 36

E1روز کاري در – روز کاري است. در انتها، براي جایگزین  162ا روزه را نیاز دارد. تولید = ب 108است، که یک سرمایه ثابت 54

روزه را نیاز دارد؛ بدین صورت مجموع  324روز کاري دیگر نیاز است، که آن هم یک سرمایه ثابت  162روز کاري،  162کردن این 

F1روز کاري مورد نیاز است. این همان481تولید  – F1است. در نهایت براي جایگزینی این تولید162 – روز  480ما نیاز به 162



G1)کاري داریم – G1روز کاري را نیاز دارد. پس مجموع تولید 972روز یک سرمایه ثابت  486که باز همین  (486 – 486 =  

  روز کاري. 1458= 486+972شود با  می

به زودي ما را به پایان درهر  اا پیشرفت ما282ما به پایان کار رسیدیم؛ و ا Gاما اکنون اجازه بدهید در نظر بگیریم که در حوزه

روز  486روز کاري را داریم که  1458رساند در این صورت موضوع از آن پس چگونه خواهد بود؟  ما بررسی تولید  می اي  جامعه

تواند در  روز کاري می 486دهد. بدین ترتیب  تاي آن خود را به صورت سرمایه ثابت نشان می 972کاري جدیدا اضافه شده و 

F1هاي قبل ازفاز – G486خرد که شامل سرمایه ثابت است، چه چیزي است؟ فراتر از روز کاري را می 972باشد. اما آن چه که 182

در فازهایی که پشت سر آن قرار دارند، به جز هیچ فاز جدیدي از تولید وجود ندارد و بنابراین فاز جدیدي از مبادله هم وجود ندارد.

F1براي فاز – G1یچ چیز براي مبادله وجود ندارد. عالوه بر آن، ه162 – F1تمام دستمزد و سودش را تا آخرین جزء486 – 162

G1روز کاري در تولید 972مصرف کرده است بنابراین  – تحقق یافته است که معادل سرمایه ثابتی است که در آن به کار رفته 486

شاخه تولید هیچ  800تیب این مساله به طور کلی براي تغییر از طریق نزدیک به ماند. بدین تر و به صورت غیرقابل فروش باقی می

گر آن تولید است، تولیدي  روز کاري که بیان 2ساعت کار،  24، باشد یا Aیارد پارچه حوزه  8کند،  که مربوط به  کمکی به ما نمی

  شود. که مربوط به ارزش سرمایه ثابت می

صرف  B ,cتمام دستمزد و سودش را صرف هزینه پارچه نکرده ، بلکه بخشی از آن را در تولید Aاین احتمال وجود دارد که حوزه

  نیست که بررسی آن مفید باشد. اي  کرده است. اما این محاسبه

کار تواند تنها زمان کار برابر خودشان را به  شود، همواره می می A , B , Cکه شامل اي  محدودیت هزینه، ساعت کار اضافه شده

تواند تنها محاسبه را در هم ریزد،  اند. این می کمتر از دیگران خریده ها چیزي بیش از یک تولید را بخرند، پس آن ها گیرد. اگر آن

  دهد. از این پس چه کار باید کرد؟ در محاسبه زیر ما آن را پیدا کردیم  اما به هیچ وجه نتیجه را تغییر نمی

روز 

کاري 

کار 

اضافه 

شده

سرمایه 

ثابت

Aتولید=  

Bتولید    =  

Cتولید    =  

Dتولید    =  

Eتولید    =  

Fتولید    =

3  

6

18

54

162

486

1  

2

6

18

54

162

2  

4

12

36

108

324

729243480جمع

 Aبه وسیله خود تولید A(یک سوم از تولید

مصرف شده است)

 (Fروز کاري آخر (سرمایه ثابت بخش 324اگر 

ثابتی باشد که در این محاسبه برابر با سرمایه 

کار گرفته ه کشاورز براي جایگزینی سرمایه خود ب

ي تولید و برگشت به هاباشد، زیر مجموعه

و آنچه که به وسیله کار جدید پرداخت  —زمین

بدین ترتیب محاسبه درست خواهد  -نشده است 

شود که آن خاطر حل میشد. هر چند معما به 

بخشی از سرمایه ثابت خودش را جایگزین 

.رده استک



A---Fل بخشایم. ارزش نهائی سرمایه ثابت شام زمان با اضافه کردن کار جدید مصرف کرده روز کاري را هم 243در حقیقت ما 

از آنجا که تنها  Gروز از کار جدید در 486کنیم  براي محاسبه این قسمت، ما فرض میروز کاري خواهد بود. 486همچنان 

روز کار در تولید حوزه 972اکنون ما باید محاسبه کنیم. براي سرمایه ثابت  اا283روز باشد ا 486کننده براي سرمایه ثابت  جبران

Gاگر اکنون ما بخواهیم از مشکل به وجود آمده  روز کاري). 486روز سرمایه ثابت + 972روز کاري (که  1458با  ، که برابر است

روز از کار جدیدا  486بدون سرمایه ثابت است، خارج شویم، به طوري که تولید تنها برابر با  Gکه ناشی از در نظر گرفتن کار

پردازد  بود: اما ما باید این مسئله را حل کنیم که چه کسی آن بخش از ارزشی را میاضافه شده باشد، محاسبه البته روشن خواهد 

دهد. مگر آنکه در نظر بگیریم که سرمایه ثابت با صفر برابر است ، و بدین ترتیب هیچ بخش از ارزش  که سرمایه ثابت را شکل می

  دهد. تولید را تشکیل نمی

ل، براي اضافه کردن کار جدید، به خاطر آن که آن را تبدیل به سود و دستمزد به طور کام Aبراي فروش تمام تولیدات بخش

) هم چنین براي فروش 42مصرف شود ( Aباید در کار تحقق یافته در تولید بخش A , B , Cکنیم، تمام کار اضافه شده در

-D1تمام کار جدیدا اضافه شده در B + Cمجموع تولید D18) راي خرید مجموع تولید) هم چنین ب43نیاز استD1 – D18 ،

E1تمام کار اضافه شده در – E1الزم است. براي خرید مجموع تولید54 – F1، تمام کار اضافه شده در54 – الزم است و در انتها 162

F1براي خرید مجموع تولید – G1مجموع زمان کار اضافه شده در162 – G1زه تولید که باحو 486الزم است. و در انتها، در این 456

برابر است ، و این مجموع تولید که به وسیله کار Fحوزه 162شود، مجموع زمان کار اضافه شده با مجموع تولید  نشان داده می486–

A  B1شود به همان بزرگی سرمایه ثابتی است که در  جایگزین می –2, C1 – 6, D1 – 18, E1 – 54 ,F1 – وجود دارد. اما سرمایه 162

  تواند جایگزین شود. باشد که جایگزین نشده و نمی میA –F162دو برابر میزان سرمایه ثابت به کار رفته در  Gثابت حوزه

ي تولید سهم بخش اضافه شده به کار از قبل  ها ایم که در تمام حوزه گذاري کرده در حقیقت ما در تصورات خودمان چیزي را پایه

همان گونه که  [ي تولید چنین است ها همواره دو برابر است. هم چنان که در بسیاري از حوزه است که 2به  1موجود، به نسبت 

ي قبلی را  ها ) باید تمام کار جدیدشان را مصرف کنند، تولیدات حوزه44تمام تولیدات از قبل موجود با یکدیگر چنین بودند] (

B1و Aکار اضافه شده–بخرند – D1یا 18Dرد؛ کار اضافه شدهخ را می A، مجموع تولید2 و هم C1-6براي خریدن تولیدات18-

  چنین غیره. 

دو برابر براي کار جدیدا اضافه شده به عنوان اجزائ خود تو لید ، همواره مورد نیاز است، که باید دو برابر ان چیزي ان به طور کوتاه 

ید کرده است. همان گونه که واقعا هست به طوري که براي ، ارزش تولGباشد که کار جدیدا اضافه شده در آخرین حوزه تولید

کنیم که در ابتداي  همان چیزي را مشاهده می Gخرید مجموعه تولید قبلی نیاز است. در یک کالم، ما دریافتیم که در انتهاي

تولید خودش خریداري کند تواند هیچ چیزي بزرگتر از کمیت  که کار جدیدا اضافه شده نمیمشاهده کرده بودیم. Aنقطه آغازمان

  ریخته شده در سرمایه ثابت را خریداري کند. تواند کار پیش و همچنین نمی

بدین ترتیب، این غیرممکن است که ارزش در آمد ارزش مجموع تولید را بپوشاند. اما از آن جائی که جدا از در آمد ، هیچ ذخیره 

خرند. براي ارزش  اي فروخته شود که آن را می کننده (به افراد) مصرفاي وجود ندارد که این تولید به وسیله تولیدکنندگان 

ناپذیرنیست  که ارزشش منهاي در آمد فروخته شود که در برابرش چیزي پرداخت شود یا به صورت  مجموعه تولیدات امکان

قیمتش پرداخت شود (در انفرادي مصرف شود. از طرف دیگر این امر ضروري است که هر تولیدي به ارزش خود فروخته شود و 

  اینجا ارزش و قیمت یکسان گرفته شده است).



بینی شده باشد که شروع به حرکت مبادله، خرید و فروش بین کاالهاي مختلف یا تولیدات  به این خاطر، ممکن است از قبل پیش

283اه، که ما یک سوم یاکاالي اولی، پارچ Aبرد. در حوزه ي تولیدي، ما را حتی یک گام به جلو نمی ها مختلف حوزه a12اا

ساعت کار از پیش وجود داشته در سرمایه ثابت وجود دارد. دستمزد و سود تنها  24و یا  2×12ساعت از کار جدیدا اضافه شده و 

ساعت  12که برابر  –در هر تولید دیگري  Aو بنابراین از هر مقدار کاالي –را خریداري کند  Aتواند آن قسمت از تولید کاالي می

توانند معادل این همه سرمایه  نمی ها ساعته خودشان را بازخرید کنند، بدین ترتیب ان 24توانند سرمایه ثابت  نمی ها کار باشد. آن

  ثابت را در هر کاالي دیگري خریداري کنند.

ته باشد. اما در هر حال اختالف تفاوت وجود داش Bامکان دارد که در ارتباط با کار اضافه شده به سرمایه ثابت در کاالي بخش 

توانیم  ي مختلف تولید متفاوت باشد. با این حال ما می ها نسبت ممکن است از سرمایه ثابت تا کار جدیدا اضافه شده در حوزه

فه شده دار، در مجموع تولید سرمایه، کار اضا میانگین را محاسبه کنیم و بگوئیم که در تولید تمام جامعه و یا تمام طبقه سرمایه

که ما آن را در 1: 2به کالم دیگر، نسبت .bریخته شده که برابر است با سرمایه ثابت  ، برابر است با  و کار از پیش aبرابر است با

A در نظر گرفتیم، و عبارت از پارچه بود؛ که تنها نماد سمبلیک نسبتa:b  است و داللت بر هیچ چیزي بیش از آن نیست که یک

کار زنده اضافه شده در سال جاري و یا در هر  –و قابل تعیین از یک نوع و یا نوعی دیگر از روابط موجود بین دو عامل. رابطه معین 

ساعت به خرید نخ اضافه شده باشد و تنها به پارچه 12ریخته شده به عنوان سرمایه ثابت. .  اگر  ي پیش دوره انتخابی، و کار گذشته

توانند مقدار دیگري از تولیدات دیگر را به  ساعت اضافه شده باشد، از آن پس آنها می 4فقط به میزان نباشد، و براي مثال پارچه 

تولید دیگري را به  ها ساعت در مجموع خریداري کنند؛ و اگر آن 12توانند بیشتر از  هرگز نمی ها ساعت خریده، اما آن 8مقدار 

 Aفروخته شود. بدین ترتیب مثال Aارچه باید به طور کلی به وسیله بخشساعت پ 32ساعت خریداري کنند، از آن پس  8ارزش 

ي  ها ي کاال در بخش تواند به وسیله آغاز مبادله نمونه خوبی براي مجموع سرمایه کل جامعه خواهد بود، و هر چند که مساله می 

  کند.  مختلف به حرکت در آید . اما خود مساله تغییر نمی

ي تولیدکنندگان،  تواند به وسیله مجموع تولید جامعه است: سپس یک سوم این مجموع تولید می Aکه اجازه بدهید فرض کنیم

براي مصرف خودشان خریداري شود، خرید و پرداخت به وسیله مجموع دستمزد و سودشان، که با مجموع کار جدیدا اضافه شده یا مقدار 

هیچ سرمایه دیگري براي پرداخت ندارند، یعنی دو سوم دیگر. درست همانند کار جهت خرید و مصرف  ها مجموع درآمدشان برابر است. آن

شود، یا توسط بخشی  جدیدا اضافه شده، یک سومی که از سود و دستمزد ترکیب یافته، خودش به وسیله صاحبان تولید پوشش داده می

ت که همان کار اضافه شده یا معادل آن است. بدین ترتیب دهد و شامل یک سوم مجموع کار اس شود که ارزش تولید را تشکیل می برداشت می

ماند و خودش  توان گفت، سرمایه ثابت با خودش برابر باقی می باید دو سوم از کار پیش ریخته شده به وسیله خود تولید پوشش داده شود. می

بین  ها بادله بین کاالهاي مختلف، سري خرید و فروشگر سرمایه ثابت در مجموع تولید است. م کند که بیان را از آن بخش ارزشی جایگزین می

ي مختلف تولید متقابال جایگزین  ها آورد به این معنی که سرمایه ثابت در حوزه ي مختلف تولید، تغییراتی را تنها در شکل به وجود می ها حوزه

  شوند و متناسب  با تمام عوامل اساسی که تشکیل دهنده آنها هستند . یکدیگر می

  اا283aتر بررسی کنیم. ا باید اکنون این مساله را دقیقما 

(b)] ي مصرفی و  ها غیرممکن بودن جایگزینی تمام سرمایه ثابت جامعه به وسیله ابزار مبادله بین تولیدکنندگان بخش

  تولیدگنندگان وسایل تولید]

283ا bبه  –آید)  و غیره به انضمام هر آن چه که بعدا می که تولید ساالنه کشور به دستمزد و سود (اجاره استفاده –این نظر اا

توان  وسیله آدام اسمیت، در کتاب دوم بخش دوم، در بررسی گردش پول و سیستم اعتباري بیان شده (در این جا می

  :گوید را مقایسه کرد) جایی که او می "توماس توك "نوشته بعدي



و  ها با یکدیگر و گردش بین واسطه ها به دو شاخه مختلف تقسیم شود؛ گردش واسطه تواند به عنوان موضوع قابل توجه، گردش هر کشور می“

تمام تاجرها، مانوفاکتور ها،  “در این جا منظورش ها دهد که آدام اسمیت از گفتن کلمه واسطه (گارنیر توضیح می “کنندگان. مصرف

هر چند آن بخش از پول، چه کاغذي و یا فلزي، ممکن است بعضی ) “ “گران و غیره است؛ در یک کلمه عوامل تجارت و صنعت کشور  صنعت

اوقات در یک گردش به کار افتد و بعضی اوقات در گردشی دیگر؛ هم چنان به این عنوان که هر کدام به طور دائم در همان زمان حرکت 

ن را به گردش در آورند. ارزش کاالهاي در گردش بین کنند، هر کدام نیاز به مقدار معینی از پول دارند، از یک نوع یا نوع دیگر تا آ می

شود؛ به هر  کننده عرضه می ي نهایی براي فروش به مصرف ها تواند بیشتر از ارزشی باشد که به وسیله واسطه ي مختلف هیچ گاه نمی ها واسطه

و  359–358جلد اول صفحات  OUpاپ(ثروت ملل چ“ کننده عرضه شود  ي نهایی براي فروش به مصرف ها ترتیب که به وسیله واسطه

  )45). (293–292گارنیر جلد دوم بخش دوم صفحات 

  )46به خوبی مورد بررسی قرار دهیم  باید کمی به عقب برگردیم. ( "توك"براي این که بخواهیم  این مسئله را همانند 

 36یارد پارچه = مجموع  12دگی پارچه، برابر بود با در یک کارخانه بافن Aاجازه بدهید برگردیم به مثال خودمان. روز تولید بخش

روز  2ساعت یا  24ساعت آن کار جدیدا اضافه شده است و قابل تقسیم به سود و دستمزد، و  12ساعت کار به طوري که  36و = 

به شکل پارچه درآمده  برابر است با ارزش سرمایه ثابت، که اکنون به هر ترتیب، به جاي شکل قدیمی نخ و ابزار بافندگی است، که

. در این جا همان کمیت کار به عنوان نخ و ابزاري است که جایگزین 24ساعت = مجموع  24است، اما در یک کمیت پارچه برابر 

توانند دوباره خریداري شوند (با در نظر گرفتن آن که ارزش نخ و ابزار به همان  شده و بدین ترتیب همان کمیت از نخ و ابزار می

قبل باقی مانده است، به طوري که ظرفیت تولید نیروي کار در این شاخه صنعت تغییر نکرده است. سازندگان ابزار بافندگی  میزان

باید تمام تولید ساالنه یا تولید روزانه خودشان را به بافنده بفروشند (که براي منظور ما در این جا همان چیز است) براي آن که او 

  کننده منحصر به فرد براي تولید کننده ابزار بافندگی است. کند. او مصرف ش را مصرف میتنها شخصی است که کاالی

اما اگر سرمایه ثابت بافنده با دو روز کاري برابر باشد (مصرف روزانه سرمایه ثابت)، بدین ترتیب براي یک روز کاري بافنده، دو روز 

ه ممکن است به لحاظ کار اضافه شده و سرمایه ثابت خودشان به دو روز کاري ک –ساز و سازنده ماشین الزم است  کاري دوك

ساز تنها  ساز و سازنده ماشین با یکدیگر (در نظر بگیرید که ماشین نسبت هاي مختلفی تقسیم بشوند. اما مجموع روزانه تولید دوك

بیش از دو روز کاري آن بافنده باشند، زیرا توانند  نمی –سرمایه ثابت و کار اضافه شده با یکدیگر –سازد)  ي بافندگی می ها ماشین

ساز و سازنده ماشین  ساعت کار جدیدا اضافه شده به وسیله او به سه روز کاري بالغ میشود . این امکان وجود دارد که دوك 12

گر چه ممکن باشد. زمان کار زنده اي بیش از بافنده مصرف کنند . بدین ترتیب زمان کار موجو.د در سرمایه ثابت آنها باید کوچکتر

همانند بافنده به کار نبرند.   (Summarum summa)در هیچ شرایطی همان کمیت کار مادیت یافته و زنده، را ها است که آن

باشد که سازنده دوك مصرف کرده است  اي  پذیر است که بافنده سهمی را مصرف کند که کمتر از زمان کار زنده این امر امکان

بتواند به صورت مشخص کمتر از میزان تولیدکننده دانه ، مصرف کند)؛ در  این شرائط افزایش سرمایه ثابت او در  (براي مثال دومی

  بخش هاي مختلف سرمایه اش ، باید خیلی بزرگتر باشد. . 

سرمایه نه تنها شود، این  ي نساجی می ها ساز و سازنده ماشین بنابراین سرمایه ثابت بافنده جایگزین سرمایه کامل دوكاا284ا

کند. سرمایه ثابت  آالت  را جایگزین می سازي و مانوفاکتور ماشین سرمایه ثابت خودش را بلکه کار جدیدا اضافه شده در پروسه دوك

شود و در کنار آن مجموع مقدار کار جدیدا اضافه شده به آن نیز  ي ثابت به طور کامل می ها جدید بدین ترتیب جایگزین سرمایه

آالت نساجی نه فقط سرمایه ثابتشان را جایگزین  ساز و سازنده ماشین ن به بافنده، دوكشود. با فروش کاالهایشا می جایگزین

سرمایه ثابت  ها کنند. این سرمایه ثابت براي آن کنند بلکه مبالغ پرداخت شده براي کار جدیدا اضافه شده را نیز دریافت می می

شامل دستمزد و سود با یکدیگر است ) بدین ترتیب سرمایه ثابت  کند (که را محقق می ها کند و درآمد آن خودشان را جایگزین می



آالت  در  به اشکال نخ و ماشین ها شود و این جایگزینی تنها شامل سرمایه ثابت خودشان است، که آن بافنده براي او جایگزین می

شود. در حقیقت هیچ تغییري در  ادله میاند. سرمایه ثابت در یک شکل تنها با سرمایه ثابت در شکل دیگر مب دسترس او قرار داده

  ارزش سرمایه ثابت صورت نگرفته است.

بخش بذر، دوك، زغال، و غیره در یک  2شود به  ریسی تقسیم می اکنون اجازه بدهید که بیشتر به عقب برگردیم. تولید نخ       

ریس سرمایه ثابتش را  ماشین. وقتی که نخ کلمه سرمایه ثابت و کار جدیدا اضافه شده؛ هم چنین براي مجموع تولید سازنده

دهنده  کند، بلکه هم چنین آن بخش پرورش کند، او نه فقط مجموع سرمایه مانوفاکتور سازنده دوك را پرداخت می جایگزین می

. بدین ترتیب کند. سرمایه ثابت او براي پرداخت یک بخش از سرمایه ثابت به عالوه کار اضافه شده است دانه کتان را نیز تغذیه می

که عبارتند از بذر، کود کشاورزي و  –پس از کسر بخش کشاورزي و ابزارآالت دیگر  –، سرمایه ثابت او بذركدهنده  همانند پرورش

که این بخش از سرمایه  –همان طور که در کشاورزي باید همواره کم و بیش مستقیما در نظر گرفت  –گیریم  غیره. ما در نظر می

این  –شود، که او باید هر ساله آن را ، خارج از تولید خودش، به زمین باز گرداند ه طور ساالنه از تولید او کسر میثابت کشاورز ب

یابیم که خودش را جایگزین کرده است  همان چیزي است که خودش باید تولید کند. در این جا ما یک بخش از سرمایه ثابت را می

این هیچ گاه چیزي براي آن پرداخت نشده، و هیچ گاه مصرف نشده است، و هرگز به ذهن و هیچ گاه فروخته نشده است، و بنابر

شود؛ اما همان  کسی خطور نکرده است بذر و غیره معادل چه مقدار زمان کار هستند. ارزش بذر و غیره وارد ارزش مجموع تولید می

ماند) مجددا از مجموع تولید کسر شده و به تولید باز  بت میارزش، زیرا همان مقدار از تولیدات است (با این فرض که کار مولد ثا

  شود. گردد و وارد چرخش کاال نمی می

که خودش  –تواند به عنوان مواد خام کشاورزي در نظر گرفته شود  که می –در این جا ما در نهایت بخشی از سرمایه ثابت را داریم 

که در  اي  اندازه و میزان سرمایه  مهمترین شاخه در  –مهم وجود دارد کند. بدین ترتیب در این جا یک شاخه  را جایگزین می

که بخش مهمی از سرمایه ثابت است، بخشی که ترکیب یافته از مواد خام (بخشی از وسایل صنعت و  اي  از تولید ساالنه –برمیگیرد 

شوند. بدین  هیچ شکلی از درآمد جایگزین نمیشود، و بدین ترتیب به وسیله  کند و وارد گردش نمی غیره)، خودش را جایگزین می

کند، در این بخش از سرمایه ثابت (بخشی از سرمایه ثابت که  ترتیب بافنده هیچ باز پرداختی را از  بذرك در این بخش دریافت نمی

یسنده پرداخت جایگزین شده و براي دانه کتان  به وسیله خودش پرداخت شده): و نه آن که بافنده هیچ چیزي را براي این ر

  کند.  کند و هم چنین خریدار پارچه به بافنده در این بابت چیزي پرداخت نمی نمی

 36یارد از پارچه مشارکت دارند (=  12اجازه بدهید که در نظر بگیریم که تمام آن عواملی که مستقیم یا غیر مستقیم در تولید 

د دارد . این مشخص است که در مرحله اول عوامل به وجود آورنده ساعت کار) در خود پارچه وجو 36روز کاري یا  3شیلینگ = 

پارچه، از سرمایه ثابت پارچه،  نمیتوانندتولید خودشان را مصرف کنند. بدین ترتیب این تولیدات براي تولید به وجود آمده اند  و به 

در تولیدي که نهایتا  –اروي پارچه صرف کنند  باید دستمزد و سودشان را ها شوند. بدین ترتیب آن اا وارد مصرف نمی285فوریت ا

مصرف دیگري بیابند که براي  توانند از پارچه مصرف کنند،  باید در کاالهاي قابل نمی ها شود. آن چه آن وارد مصرف فردي می

کاالهاي دیگر به شود که در  مبادله در برابر پارچه تولید شده است. بدین ترتیب ارزش پارچه با ارزش مصرف دیگري سنجیده می

در پارچه مصرف شوند، بدین ترتیب به همان  ها جاي پارچه قابل مصرف تولیدي هستند. این درست همانند آن است که خود آن

اند. تمام مسئله باید   شوند، در پارچه به وسیله تولیدکنندگان تولیدات دیگر مصرف شده در تولیدات دیگر مصرف می ها گونه که آن

یارد از پارچه بین تمام تولیدکنندگانی که 12به مبادله تصفیه  شوند. با توجه به آن که چگونه  اي  ، بدون هیچ مراجعهبدین ترتیب

  شوند. اند، تقسیم می بخشی از آن تولید و یابخش هاي مختلف آن تولید را انجام داده



ریسی،  آالت  نخ نریسنده و سازنده لوازم نساجی که ما در نظر گرفتیم هم چنین سازنده ماشی
1

3
کار را اضافه کردند، سرمایه ثابت  

بالغ بر  ها آن
2

3
واحد، که خودشان را در برابر مجموع  24ساعت) یا  24یارد پارچه (یا  8نخ و وسایل تولید پارچه شده است. از   

توانند نتیجتا  می ها اند، آن تولید جایگزین کرده
8

3
یارد را مصرف کنند، که  

2

3
واحد. بدین  8ساعت از کار یا  8یارد از پارچه یا  2و

  ماند که باید محاسبه شود. ساعت کار باقی می 16و یک سوم  یارد یا 5ترتیب 

ریس و سازنده لوازم نساجی است. اجازه بدهید در نظر بگیریم که  ساعت کار بیانگر سرمایه ثابت نخ 16یا سوم یاردیکو5   

ریسی  سرمایه ثابت نخ
2

3
تواند این  دانه کتان  میدهنده اش مواد خام است و آن را صرف خرید دانه کتان  کرده است؛ سپس پرورش 

3

2
اما در این جا ما استهالك ابزار کار و غیره را داریم همانند   <را به طور کامل در پارچه مصرف کند، بدین ترتیب سرمایه ثابت او  

گیرند؛ او قبال آن را کسر کرده و آن را براي بازتولید ذخیره کرده است. بدین ترتیب او  ر نمیکه هیچ گاه در گردش قرا  >سوزن 

تواند  می
2

3
و  5از  

1

3
و  3ساعت کار را که برابر است با  16یارد از پارچه را خریداري کند و یا  

5

9
و10یارد یا  

2

3
ساعت کار. بدین ترتیب  

و  5که براي تنها  ماند که محاسبه شود باقی می
1

3
و  10منهاي  16یارد، یا  9/5و  3منهاي  

2

3
و  1شود با  ساعت کار که برابر می 

7

9
 

و  5یارد یا 
1

3
و  1ساعت کار. حاال این  

7

9
و  5یارد یا  

1

3
ساعت کار خودشان را در سرمایه ثابت سازنده وسایل نساجی و مجموع تولید  

  کنند. که ممکن است یکی در نظر گرفته شود.  ی حل میریس سازنده ماشین نخ

  :بنابراین یک بار دیگر ما چنین داریماا286ا

اضافه شده کارسرمایه ثابتتولید همجموعبافنده

بافنده

مصرف 

  یارد پارچه12

ساعت کار36

  یارد پارچه8

ساعت کار24

  ساعت12ساعت12

یارد4ساعت = 12

  

  

ساعت را به ریسنده 18یارد پارچه یا  6آالت  بافندگی (ابزار و تولید بطور کلی) باشد. بدین ترتیب بافنده  ماشین 4/1=پارچه و  4/3ه بدهیدکه از سرمایه ثابت بافنده، اجاز

  پردازد وغیره  ساعت به سازنده ماشین می 6و دو یارد یا 

  

سازنده ماشینریسنده

سرمایه مجموع تولیدمصرفار اضافه شدهکسرمایه ثابتمجموع تولید

ثابت

کار اضافه 

شده

مصرف

  یارد6

شلینگ18

کار ساعت18

  یارد4

شلینگ12

کار ساعت12

  یارد2

شلینگ6

کار ساعت6

  یارد2

شلینگ6

  یارد2

شلینگ6

کار ساعت6

4

3
  یارد

شلینگ6

 ساعت6

کار

2

3
یارد

2

3
  یارد



6شلینگیارد ( 2یاردي که جایگزین سرمایه ثابت بافنده شده است، بدین ترتیب  8از  یسنده مصرف ساعت) که به وسیله ر6 =

شده و 
2

3
2شلینگ(یارد     ي بافندگی، و غیره.  ها ساعت کار) به وسیله سازنده دستگاه2 =

و  2–ساعت  8ماند آن است که براي  آن چه براي ما باقی می
2

3
و  5شود =  یارد محاسبه کنیم که می 

1

3
 16= 16(شلینگیارد 

و  5ساعت کار). این 
1

3
یاردي که  4شود: در نظر بگیریم که در  ساعت کار به صورت زیر پخش می 16ی همان یارد باقی مانده یعن 

ي مختلف پارچه عبارت است از  ها بیانگر سرمایه ثابت ریسنده است، بدین ترتیب بخش
3

4
که برابر است با پنبه دانه و  

1

4
ماشین  

شود با سرمایه ثابت سازنده ماشین بافندگی. هر دو در نظر  ماشین ریسندگی باید بیشتر محاسبه اا287اي مختلف  ها بخشریسنده.

گرفته شود که یک شخص هستند. 

یاردي که جایگزین سرمایه ثابت ریسنده شده است  4از 
3

4
یارد صرف بذر یا پنبه دانه شده. یک بخش قابل توجه سرمایه  3آن =  

قبال آن را به زمین به شکل دانه،  بذركدهنده  ت؛ براي پرورش، در تولید آن صرف شده است که جایگزین نشده اسبذركثابت در 

کننده، گله و غیره برگردانده است. بدین ترتیب در بخش این تولید که او فروخته است، تنها استهالك ابزار کار است و  کود، تغذیه

ه غیره که در برگیرنده سرمایه ثابت نیز هست. در این جا ما باید میزان کار اضافه شده ب
2

3
و در نهایت به سرمایه ثابت باید جایگزین  

1

3
  در انتها شود.  

قابل مصرفکار کشاورزسرمایه ثابتمجموع تولید

بذرك یا 

پنبه دانه

یارد یا   3

شلینگ 9

ساعت کار9

یارد یا   1

شلینگ 3

ساعت کار3

یارد یا   2

شلینگ 6

ساعت کار6

یارد یا   2

شلینگ 6

ساعت کار6

:ایم عبارت است از ین، آن چه ما هنوز براي این مساله حساب کردهبنابرا

:ساعت کار) برابر سرمایه ثابت بذرك 3یارد (1

و 1
1

3
آالت  نساجی ؛ ساعت کار) برابر با سرمایه ثابت براي ماشین 4یارد ( 

ي ریسندگی. ها ساعت کار) براي مجموع تولید شامل ماشین 3یارد ( 1و در انتها 

  :ي ریسندگی مصرف کرده است، باید کسر شود ها ا سازنده ماشین چه چیزي را براي ماشینابتد

کار اضافه شده سرمایه ثابتمجموع تولید

طراحی و 

مهندسی

قابل مصرف

آالت   ماشین

ریسندگی

یارد یا   1

شلینگ 3

ساعت کار3

یارد یا 3/2

شلینگ 2

ساعت کار2

یارد یا 3/1

شلینگ 1

ساعت کار1

یارد یا 3/1

شلینگ 1

ساعت کار1

  



  ي دیگر ها ، تقسیم شده است به بخش قابل مصرف و بخشبذركدانهکشاورزي، سرمایه ثابت آالت  عالوه بر آن ماشین

  

  

  

  

سازي هستند، آن بخش  یی که نماینده بخش ماشین ها را با مجموع تولید کنار هم قرار دهیم، بخش ها بدین ترتیب اگر ما آن بخش

یارد به طور کلی  4یارد براي ماشین کشاورزي،  1زي ریسندگی و سا یارد براي ماشین 1سازي بافندگی،  یارد براي ماشین 2بالغ بر 

ساعت کار یا  12(
1

3
تواند یارد، سازنده ماشین می 4یارد پارچه). از این  12مجموع تولید 

2

3
یارد را براي ماشین بافندگی مصرف  

کند، 
1

3
یارد را براي ماشین ریسندگی، و همچنین 

1

3
و  1به طور کلی را براي ماشین کشاورزي،  

1

3
و  2یارد. 

2

3
یارد کنار گذاشته  

شود که  می
4

3
کشاورزي آالت  سرمایه ثابت براي ماشین

2

3
 مساويي کشاورزي که  ها براي ماشین3/2ي ریسندگی و  ها براي ماشین 

شود با  می
8

3
و  2یا 

2

3
گیرد.  که باید جایگزین شود، انجام می سازيساعت کار) بدین ترتیب تشکیل سرمایه ثابت ماشین 8= یارد  

اکنون از چه چیز این سرمایه ثابت تشکیل شده است؟ از یک طرف از مواد خامش که عبارتند از چوب، کمربند چرمی و غیره. اما از 

به کار  ها کنند (که ممکن است خودش ساخته باشد) که در ساخت ماشین یی که با آن کار می ها طرف دیگر، از آن بخش ماشین

شوند. اجازه بدهید در نظر بگیریم که میزان یی که از مدار تولید خارج می ها روند و همچنین آن می
2

3
سرمایه ثابت براي مواد خام و  

1

3
آالت  ماشین سازي است. این  براي ماشین

1

3
شود. بعدي بعدا بررسی می

8

3
اا مقدار 288براي چوب و آهن ا

2

3
و  2از  

2

3
ارد (یا آن ی 

و  2که 
2

3
یارد =  

8

3
یارد = 

24

9
یارد) 

1

3
این = 

8

9
بدین ترتیب  

2

3
 =

18

9
شود. یارد می

آالتبدین ترتیب اجازه بدهید که در این جا  در نظر بگیریم که {در تولید چوب و آهن} ماشین
1

3
و کار اضافه شده 

2

3
است (بدین   

ماند)؛ سپس  اد خام باقی نمیترتیب چیزي براي مو
2

3
از این  

16

9
شود و  یارد جایگزین کار اضافه شده می

1

3
. آالتآن صرف ماشین

شود عبارت است از  سازي کنار گذاشته میبدین ترتیب آن چه که اکنون مجددا براي ماشین
16

27
یارد. سرمایه ثابت تولیدکننده 

به آالترا ماشین ها که ما در این جا آن –اجی، که ترتیب یافته است تنها از ابزار تولیدچوب و آهن، به طور مختصر، صنایع استخر

و نه از مواد خام. -- نامیم طور کلی می

بنابراین 
8

9
ساز،  یارد براي ماشین ماشین

16

27
شود. بدین  کننده آهن و چوب به کار گرفته می یی که به وسیله تولید ها یارد براي ماشن

یاردترتیب
13

27
1=

40

27
=

16

27
+

24

27
شود. . بدین ترتیب این قسمت در گردش به حساب ماشین ساز گذاشته می

سازي  در ماشین
24

27
شود به مواد خام (آهن، چوب و  سازي است. اما در گردش، تقسیم می ي ماشین ها یارد براي جایگزینی دستگاه

ساز و کار اضافه شده. بدین ترتیب اگر هر یک از عواملی که  ي ماشین ها ساختن ماشین آالت  به کار رفته در غیره) بخشی از ماشین

عبارتند از
1

3
مجموعه،  

8

27
یارد که براي کار اضافه شده است، و 

16

27
شود تا آن که  یارد که براي سرمایه ثابت کنار گذاشته می 

کار اضافه شده سرمایه ثابتمجموع تولید

طراحی و 

مهندسی

قابل مصرف

آالت ماشین

کشاورزي

  یارد یا1

شلینگ 3

ساعت کار3

یارد یا3/2

شلینگ2

ساعت کار2

یارد یا 3/1

شلینگ 1

ساعت کار1

یارد یا 3/1

شلینگ 1

ساعت کار1



ي ماشین ساز را جایگزین کند، که آن عبارت است از ها ماشین
8

27
یک یارد براي مواد خام و 

8

27
یک یارد براي جایگزینی بخشی از 

یارد).27/16شود  کننده ماشین فرسوده شده در جریان کاربرد مواد خام است (که مجموعا می ارزش که بیان

از طرف دیگر 
16

27
آالت   ز مواد خام، ماشینشود، همچنین ترکیب یافته ا سازي تولیدکننده می یارد، که جایگزین آهن و چوب ماشین

و کار اضافه است. این آخري برابر است با 
1

3
شود، برابر با  که می

16

27× 3
= 16

81
آالت   یک یارد و سرمایه ثابت در این بخش از ماشین  

ترکیب یافته از 
31

81
یک یارد، و 

16

81
براي مواد خام است،  

16

81
براي باز سازي ماشین فرسوده.  

آالت  فرسوده را تعمیر کند،  ماند، به عنوان سرمایه ثابت تا ماشین ساز باقی می براین آن چه در دستان ماشینبنا
8

27
یارد است، که 

رود، و  ساز به کار می ي فرسوده ماشین ها براي جایگزینی ماشین
16

81
آالت  تولیدکنندگان چوب و آهن که  یارد براي فرسودگی ماشین

ت. جایگزین شده اس

جدا از این تولیدکننده براي جایگزینی سرمایه ثابتش، 
8

27
ساز) و آالت ماشینیارد براي مواد خام (شامل ماشین

16

81
براي مواد خام  

آالت   ماشینیک سوم دیگري که شامل کار اضافه شده و دو سوم ي تولیدکننده آهن و چوب. بدین ترتیب آن  ها شامل ماشین

از دو سوممانند بدین ترتیب  فرسوده هستند باقی می
24

81
= 40

81
+

16

81
یعنیکه براي کار پرداخت شده است

26
2

3

81
از این مواد خام

،   اا289ا
13

1

3

81
مجددا براي جایگزینی ماشین آالت پرداخت می شود. این 

13
1

3

81
  ردد.گاز یک یارد به مانوفاکتور ماشین سازي برمی  

گیرد:  اکنون این امر مجددا در دستان بعدي قرار می
8

27
ساز  ینآالت  ماش یارد براي جایگزینی فرسودگی ماشین 

16

81
براي جایگزینی  

آالت  آالت  سازنده آهن و غیره، تولیدکننده ماشین فرسودگی ماشین
13

1

3

81
آالت  مواد خام و  براي بخش ارزش که جایگزین ماشین 

 12ادر نیستیم نهایت ادامه دهیم، به کارخانجات کوچکتر، اما هرگز قو هم چنان ما ممکن است محاسبه را تا بیآهن و غیره شود. 

مانده تقسیم کنیم.  یارد پارچه را بدون باقی

اجازه بدهید در اینجا به طور مختصر تحلیلمان را بررسی کنیم. 

ي مختلفی وجود دارد همانند آن که بین کار اضافه شده (که بعضا  ها ي مختلف تولید نسبت ها ما گفتیم که در آغاز در حوزه

ست که به صورت دستمزد پرداخت شده و بعضا به اشکال سود، ارزش اضافی پرداخت نشده) و جایگزین سرمایه متفاوتی شده ا

کار -  aتوانیم در نظر بگیریم یک تناسب متوسط را، براي مثال،  سرمایه ثابتی که این کار به آن اضافه شده است. ما همچنین می

= 1: 2که نسبت بعدي را به قبلی که عبارت باشد از سرمایه ثابت؛ یا این که ما در نظر بگیریم -  bاضافه شده،  
2

3
: تقسیم بر 

1

3
  

و سود با یکدیگر) در  ها توانیم، از این پس کار اضافه شده (دستمزد اگر این نسبت در هر حوزه تولید سرمایه مناسب باشد، ما می

ري کند، در همین حال دستمزد و سود با یکدیگر تولید خودش را خریدایک سوم تواند همواره تنها  یک حوزه مخصوص تولید می

تنها 
1

3
شود،  دیگر تولید، که جایگزین این سرمایه ثابت می دو سومدهند. اما مجموع زمان کار واقعیت یافته در تولید را شکل می 

ه ثابتش را جایگزین کند، در این دار است. اگر او بخواهد تولید را ادامه دهد، در این صورت او باید سرمای هم چنان متعلق به سرمایه

صورت، باید 
2

3
  را بفروشد.  دو سومتولید را به سرمایه ثابت تبدیل کند. براي انجام این کار او باید  

توانست با مجموع دستمزد و سود خریداري شود. اگر این مجموع  از تولید را کسر کردیم که مییک سوم اما به چه کسی؟ ما قبال 

 24ساعت باشد، پس بخشی از تولید که ارزش او برابر سرمایه ثابت است بیانگر دو روز کاري است یا  12ار یا بیانگر یک روز ک



از تولید به وسیله سود و دستمزد خریده شده در شاخه دیگر تولید، یک سوم ساعت. بدین ترتیب ما فرض کرده ایم که [ دومی ] 

ه سود و دستمزد در شاخه سوم تولید. اما سپس ما سرمایه ثابت تولید بخش آخري که خریده شده به دنبال آن به وسیلیک سوم و 

اول را براي دستمزد و سود محدود مبادله کردیم، این مساله بدان معناست که براي کار جدیدا اضافه شده، با تبدیل تمام کار اضافه 

است،  3و  2روز کاري که شامل تولیدات بخش  6از در نظر گرفته شدند. 1که به همان شکل بخش  3و  2شده به تولیدات بخش 

جایگزین نشده و یا به وسیله کاري که شامل تولید  ها در هر دو کار جدیدا اضافه شده و کار پیش ریخته شده هیچ کدام از آن

ید کنندگان هستند خریداري نشده. بدین ترتیب ما باید در شرایطی قرار داشته باشیم که براي ایجاد تول 3و یا  2یا  1بخش 

توقف کنیم، به  X. در انتها ما باید در تولید……را مصرف کرده، و  3و  2تولیدات دیگر تمام کار اضافه شده در تولید بخش 

اندازه سرمایه ثابت تمام تولیدات قبلی باشد؛ اما سرمایه ثابت آن   طوري که کار اضافه شده به
2

3
بزرگتر باشد، که غیر قابل فروش  

، سوال هم چنان 1، همانند زمینه تولید مرحله Xدر زمینه تولیدمواجه نخواهیم بود. اي  ابراین ما در گام بعدي با مسئلهباشد. بن

شود؟ یا اینکه آیا یک سوم کار جدیدا اضافه شده به  چگونه بخشی از تولید فروخته شده جایگزین سرمایه ثابت می :ماند باقی می

شود ؟ کار جدیدا اضافه شده، به دو سوم کار پیش ریخته شده موجود در تولید اضافه میتولید براي جایگزینی یک سوم 

خوریم که مبادله  شود. در یک کلمه به این مسئله بر می و غیره منتقل می2به بخش  1شود که مشکالت از بخش  از اینجا روشن می

کاالها سودمند نبوده.

مطرح کنیم.  توانیم سوال را از طریق دیگري ما میاا290ا

ساعت کار یا یک روز کاري بافنده است (کار 12ساعت کار) تولیدي است که شامل  36یارد پارچه (=  12در نظر بگیریم که 

نمایانگر ارزش سرمایه ثابت، نخ و دو سوم ضروري و کار اضافی با همدیگر که برابر است با مجموع سود و دستمزد)، همچنین

ر پارچه حضور دارد. ما عالوه بر آن در نظر بگیریم که، در شرایطی که همه منابع از بین رفته باشند تا آالت  و غیره همه د ماشین

آن که بخواهیم هر گونه واسطه گري و یا سخنوري را به کار گیریم تا بقبوالنیم که پارچه نوعی از کاالي مقدر شده براي مصرف 

ه خام براي تو لیدات جدید مصرف شود. در این صورت ما فرض کرده ایم که این تواند به عنوان ماد افراد است وبدین تر تیب نمی

کاال تولیدي بوده است که براي دستمزد و سود پرداخت شده است، وباید در برابر درآمد مبادله شود. و در انتها براي ساده کردن 

سود به عنوان در آمد خرج شده است. کنیم که هیچ بخش از سود به سرمایه باز نگشته است، بلکه تماممسائل فرض می

ساعت کار اضافه شده به وسیله بافنده در نظر گرفتیم، به  12تولید، برابر با  یک سوم یارد، اولین 4همان گونه که براي اولین 

افنده است. همانند ارزش مجموع سود و دستمزد ب ها اند؛ ارزش آن تبدیل به دستمزد و سود شده ها سرعت آن را تصفیه کردیم. آن

یارد بدون قید و شرط معتبر است. زیرا  4اند. این راه حل براي  به وسیله خود بافنده و خود کارگران مصرف شده ها بدین ترتیب ان

اگر سود و دستمزد مصرف شده باشند و صرف خرید پارچه نشده باشند بلکه تولیدات دیگري را مصرف کرده باشند، این امر تنها 

 ها خاطر اتفاق افتاده باشد که تولید کنندگان تولیدات دیگر مصرف کنندگان بخشی از تولیدي باشند که به وسیله آن تواند بدان می

یارد پارچه، براي مثال، تنها یک واحد به  4کنند. اگر  به صورت پارچه قابل مصرف است و آن را در تولید خودشان مصرف نمی

یارد آن صرف مصرف گوشت، نان، و لباس شده باشد بدین ترتیب درست همانند  3وسیله خود پارچه باف مصرف شده باشد، و 

این ارزش را در شکل کاالهاي دیگر  4/3ها یارد پارچه به وسیله خود بافندگان پارچه مصرف شده است؛ تنها آن 4قبل، ارزش 

ل پارچه، گوشت، نان، و لباس قابل مصرف به اند، در حالی که تولید کنندگان این کاالهاي دیگر مصرفشان را در شک  مصرف کرده

در این جا، همان طور که در سرتاسر این تحلیل، همواره چنین فرض شده  <اند.  به عنوان سود و دستمزد مصرف کرده ها وسیله آن

. >است که کاال فروخته و یه ارزش خودش فروخته شده.



شیلینگ):  24ساعت کار =  24یارد پارچه است (=  8افنده اکنون به شکل اما اکنون مسئله واقعی روشن شده است. سرمایه ثابت ب

ساعت او باید کاالهاي  24ساعت، و با این  24یارد پارچه را به پول تبدیل کند،  8اگر او بخواهد که تولید را ادامه دهد، او باید این 

د از ترکیب سرمایه ثابتش. براي ساده کردن مسئله، اجازه جدیدا تولید شده را بخرد، کاالهایی که در بازار تولید شده، که عبارتن

آالتش را در یک دوره یک ساله جایگزین نکرده است، اما هر روز، خارج از حرکت تولیدي بدهید در نظر بگریم که بافنده ماشین

رسوده شده روزانه. او باید بخشی آالت  ف آالت  را جایگزین کرده است که برابر است با بخشی از ارزش ماشین اش، او نوعی از ماشین

از تولیدي را که برابر است با ارزش سرمایه ثابت در برگیرنده آن، همراه با عوامل این تولید، یا آن که شرایط مادي تولید براي این 

، بلکه در ارتباط کار را فراهم کند. از طرف دیگر، تولید پارچه وارد هیچ حوزه دیگري از تولید به عنوان یک شرط تولید نشده است

تواند بخشی از تولیدش را جایگزین کند که نمایان گر سرمایه ثابت است، و تنها با مصرف فردي قرار گرفته است. بدین ترتیب او می

به وسیله مبادله آن براي درآمد، یا براي بخشی از ارزش تولید سایر تولید کنندگان که ترکیب یافته از دستمزد و سود است، 

تواند  تنها سوال این است: در چه شرایطی میکار جدیدا اضافه شده است. اکنون مشکل در شکل صحیح اش مطرح شد.ونتیجتا 

این مشکل حل شود ؟

از تولید کار اضافه  اي  مشکلی که در ابتداي بررسی ما از این مساله به وجود آمد اکنون بعضا برطرف شده است و گرچه در هر حوزه

شده برابر با 
1

3
–در مفروضات ما  –است ، سرمایه ثابت  

2

3
است، این  

1

3
 ها یا مجموع ارزش درآمد (یا دستمزد –کار اضافه شده است  

اید)  و به حساب نمیشود و سود؛ آن چنان که قبال آن را متذکر شدیم، بخش برداشت شده از سود که مجددا به سرمایه تبدیل می

ي  ها قابل تصور است که کار مستقیما براي مصرف شخصی باشد. تولیدات تمام شاخه اي  ي صنعتی ها بلکه تنها در تولیدات شاخه –

تواند تنها وارد مصرف صنعتی شود.  تواند به عنوان سرمایه مصرف شود، می دیگر صنعت فقط می

نگ) ترکیب یافته از نخ (مواد خام) و شیلی 24ساعت کار =  24یارد پارچه نمایانده شده بود (=  8سرمایه ثابت که به وسیله اا291ا

توانیم در این جا همچنین  ماشین آالت. (تحت عنوان مواد خام ما می 4/1مواد خام و  4/3اجازه بدهید که بگوییم ماشین آالت.

را حذف ها سنگ، و غیره را محاسبه کنیم اما براي ساده ساختن مسئله بهتر است که آنتمام مواد کمکی را نظیر روغن، ذغال

یارد.  2ساعت کاري =  6شیلینگ =  6آالت   یارد؛ ماشین 6ساعت کار =  18ساعت یا  18کنیم) نخ ارزشش برابراست با 

یارد  8یارد پارچه بکند، همراه با  2آالت  به صورت  یارد و ماشین 6یارد را صرف خرید نخ به صورت  8اگر بدین ترتیب بافنده این 

در برگیرنده سرمایه ثابت ریسنده و سازنده ماشین بافندگی است، بلکه همچنین در برگیرنده ساعت کار سرمایه ثابتی که نه فقط 

گر کار  شود، در این صورت بیان ست. بخشی از آن چه که به عنوان سرمایه ثابت بافنده اضافه می ها جدیدا اضافه شده به وسیله آن

سرمایه نیست بلکه درآمد  ها نوفاکتور ماشین ساز است و در نتیجه براي آنجدیدا اضافه شده بر روي بخشی از کار ریسنده و ما

است.

 4(برابر با کار جدیدا اضافه شده، سود و دستمزد). اما یارد است مصرف کند 2آن را که =  3/1یارد پارچه، دوك ساز میتواند  6از 

آالت  است.  یارد جایگزین شده براي او تنها پنبه دانه و ماشین

یارد مانوفاکتور  2مقداري را کنار بگذارد. از  ها آالت. او باید براي پرداخت آنیارد براي ماشین 1یارد براي پنبه دانه  3توان گفت  می

تواند  ماشین ساز خودش می
2

3
تنها براي جایگزینی چوب و آهن است، در یک کلمه، مواد خام، و  ¾یک یارد را مصرف کند؛ اما  

یارد براي مواد خام و  1یارد،  ¾میتوان گفت از رف شده براي ساختن ماشین.آالت  مص ماشین
1

3
یک یارد براي ماشین آالت. 

:ایمیارد پارچه، ما چنین مصرف کرده 12از 



یارد براي دوك ساز، و سوما  2یارد براي بافنده، ثانیا  4ابتدا 
2

3
و  6یارد براي سازنده ماشین؛ مجموعا  

2

3
باقی  3/1و  5رتیب . بدین ت

و  5مانده باید محاسبه شود. و این 
1

3
:شود به صورت زیر تقسیم می 

الت، ریسنده هم باید مصرفش را جایگزین کند. آیارد براي پنبه دانه، یک یارد براي ماشین 3یارد از ارزش،  4مصرف 

براي آهن و غیره،  یارد ¾آالتش را جایگزین کند، ارزش سازي باید ماشینمانوفاکتور ماشین
1

3
آالت  (آن چه او خودش  براي ماشین 

آالت  مصرف کرده است). براي ساخت ماشین

کارد، پرداخت شده. در وضعیت بعدي، شکل مخصوصی وجود  یارد براي پنبه دانه به وسیله ریسنده به کسی که پنبه دانه می3

ه، و غیره به طور مختصر تمام تولیدات زمین که به زمین برمی گردد) دارد که بخشی از سرمایه ثابت اوست (براي مثال کود، دان

اند و نتیجتا نیاز به کسر کردن از تولیدي که فروخته است، نیست؛ این تولید  تمام چیزهایی که به چرخش کاالیی وارد نشده

و سود است (به جز آن قسمتی که براي برعکس تنها مربوط به کار اضافه شده است و نتیجتا به طور کامل ترکیب یافته از دستمزد 

آالت  و بهره وري صنعتی، و غیره است) بدین ترتیب اجازه بدهید در نظر بگیریم که درست همانند قبل  جایگزینی ماشین
1

3
 

د دیگر که یار 2یارد باید تحت این مقوله آورده شود. و همانند قبل  3یارد از  1مجموع تولید مربوط به کار اضافه شده است؛ سپس 

تواند براي کار اضافه شده در نظر گرفته  بارد دیگر از طرف دیگر، می 4/6یارد.  4/2آالت  باشد و عبارت است از  براي ماشین 4/1

شود، بدین ترتیب در بخش پرورش دهنده پنبه دانه هیچ سرمایه ثابتی وجود ندارد، به طوري که آن قبال کسر شده است. بدین 

آالت   یارد براي جایگزینی ماشین 4/2ماند  رد براي دستمزد و سود پرورش دهنده پنبه دانه است. آن چه باقی مییا 4/2و  2ترتیب 

و  5بنابراین  <است.
1

3
12/6و  2منهاي  12/4و  5یارد از دست رفته است ( 4/2و  2یارد را ما باید مصرف کنیم،   = 12/10و 2 =

رود. آالت  به کار می آخر یارد به وسیله پرورش دهنده پنبه دانه براي خرید ماشین 4/2بدین ترتیب این  > .یارد) 6/5و 2

یارد براي  1تواند آالت  نساجی می آالت  مانوفاکتوري باید این چنین محاسبه کرد: از سرمایه ثابت براي ماشین براي محاسبه ماشین

کنند. آالت  نساجی می سازي که تولید ماشینماشین ي ها یارد براي فرسودگی ماشین3/1آهن کنار بگذارد و غیره.؛ 

یارد خریداري میکند، و پرورش دهنده پنبه دانه از مواد کشاورزي براي  1آالت  نخ ریسی  عالوه بر آن ریسنده نخ از سازنده ماشین

یارد، مانوفاکتور ماشین سازي  4/6کند. از این یارد خریداري می 4/2خودش 
1

3
کند، و فه شده مصرف میرا براي کار اضا 

2

3
یارد براي  

است. در این صورت  12/18= 4/6شود. در عین حال  سرمایه ثابت به خاطر ماشین ریسندگی و مواد مورد نیاز کشاورزي صرف می

ثابت. (از  یارد براي برگرداندن به سرمایه 1یا 12/12گیرد.  اا مجددا براي مصرف در نظر می292یک یارد را ا 12/6سازنده ماشین 

یارد که هنوز مصرف نشده  6/5و  2
1

2
و 2، یا 6/2و  2آن، یا  6/14یارد کنار گذاشته شده. 

1

3
یارد باقی مانده). از این یارد مانوفاکتور  

سازي باید ماشین
3

4
ز را ساي ماشین ها را باید براي خودش بردارد تا آن که ماشین 4/1را صرف مواد خام آهن و چوب و غیره کند 

  :جایگزین کند. بدین ترتیب مجموع محاسبه اکنون چنین خواهد بود

  

  

ک یارد براي فرسودگی ی2/1یارد براي مواد خام،  1دگی: نبراي ماشین آالت باف

یک  4/3الت ریسندگی و لوازم کشاورزي: آیارد. براي ماشین 2/1آالت خودش ماشین

یک یارد براي فرسودگی ماشین آالت خودش.  4/1یارد براي مواد خام، 

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

براي  4/1+ 3/1خام،  یارد براي مواد 4/3و 1شود که معادل بدین ترتیب نتیجه آن می

.فرسودگی ماشین آالت خودش

سرمایه ثابت

مانوفاکتور

:ماشین سازي 



و 1
3

4
یارد یا 

7

4
شود:  یارد براي خرید آهن و چوب مانوفاکتور هاي آهن و چوب که ارزش آن می

7

4
 =

21

12
. اما در این جا سوال جدیدي 

فروشد  دانه، مواد خامی که بخشی از سرمایه ثابت است وارد تولیدي که او می دهنده پنبه ر مربوط به پرورشآید. در ام به وجود می

شود، زیرا ان بخش از مواد خام قبال کسر شده است. در این زمینه ما باید مجموع تولید را تقسیم کنیم به کار اضافه شده و  نمی

ر این جا کار اضافه شده برابر است با ماشین آالت. اگر ما حتی در نظر بگیریم که د
2

3
آالت   تولید، ماشین

1

3
شود.  می 

14

12
باید به 

عنوان کاالي قابل مصرف در نظر گرفته شود و 
7

12
ماند. این  باقی میآالت  به عنوان سرمایه ثابت جهت ماشین

7

12
به مانوفاکتور 

گردد. ماشین سازي برمی

ن را برداشته و براي فرسودگی آسازي باید  یارد است، که مانوفاکتور ماشین 4/1+ 3/1ماند به میزان یارد باقی می 12آن چه که از 

آالت  خودش  شود که ان را براي ماشین یک یارد براي مانوفاکتور آهن و چوب مصرف می 12/7خودش بپردازد، و آالت  ماشین

به وسیله مانوفاکتور آهن و چوب برگردانده شده. 12/7الوه بر آن ع .12/312/7+ 12/4= 4/1+ 3/1دارد. بدین ترتیب  برمی

)6/1و  1= 12/2و  1= 12/14(مجموعا 

آالت بافنده،  سازي خریداري شود، درست مانند ماشیني مانوفاکتور آهن و چوب و ابزار کار باید از مانوفاکتور ماشین ها ماشین

یک یارد  12/2، عبارت است از کار اضافه شده. این 12/2، برابر اجازه دهید یک سوم ارد،یک ی 12/7دانه. بنابراین از ریسنده و پنبه

بیانگر سرمایه ثابتی دوازدهم، اما هیچ نیازي به چنین دقتی نیست) 3/2و  12/4(در حقیقت 12/5مانده  تواند مصرف شود. باقی می

آالتی ماشین 4/1از قطعات چوب آهن و غیره و  4/3گري است،  آالت  مانوفاکتور آهن بري و ماشین هستند که شامل وسایل چوب

 3ساعت کار و برابر است با  3یا یک یارد کنار گذاشته شده برابر است با  12/12یارد  12/14که در آن به کار رفته است. (از 

یارد براي چوب، آهن و غیره. یک 4/3آالت  ماشین ساز و  یک یارد براي جایگزینی ماشین 4/1ساعت) بدین ترتیب از یک یارد، 

12/7 =یک یارد  4/1یک یارد +  12/7آالت  ماشین ساز  بنابراین براي استهالك ماشین + 12/3 یک یارد. از طرف دیگر 12/10 =

م تجزیه کنی ها ي تشکیل دهنده آن ها یک یارد براي چوب و آهن را به بخش 4/3اکنون کامال بی ربط خواهد بود که مجددا ترکیب 

اند، و بخواهیم برگردیم به بخشی که مجددا مانوفاکتور   را ساخته ها آالت  مانوفاکتوري آن که ماشین اي  و برگردیم به بخش اولیه

اا بعضی چیزها باید کنار گذاشته شود و تا انتها پیش برویم. )293ا .آهن و چوب است

139 (C)]ندگان ابزار تولید.مبادله سرمایه در برابر سرمایه میان تولیدکن

]تولید ساالنه کار و تولید کار جدیدا اضافه شده ساالنه

اجازه بدهید از این پس مساله را به عنوان موضوع جدید در نظر بگیریم. 

 آالت  از رده خارج سازي جایگزین شود به جاي ماشین از یک یارد در ارزشی که باید به وسیله خود مانوفاکتور ماشین 6/5یا 12/10

سازي آن را به  گر میزان ارزشی برابر با چوب و آهن است. صاحب مانوفاکتور ماشین یک یارد که بیان12/9یا  4/3شده قرار دارد. 

کند، تا مواد خامش را جایگزین کند. سازي پرداخت می مانوفاکتور هاي چوب و آهن

یارد را در دست داریم.  12/7و  1یا  12/19مانده  ما باقی



ساعت  6/15شیلینگ =  6/15برد = با  آالت  فرسوده به کار می سازي براي بازسازي ماشین یک یارد که مانوفاکتور ماشین 6/5توازن 

را  اي  تواند هیچ پارچه سازي نمی ساعت کار. صاحب مانوفاکتور ماشین 2/1و  2شود همان  ساعت که می2/1و  2یا  6/3و  2کار که 

آالت  فرسوده خود را  تا ماشین 6dشیلینگ و  2او خودش باید آن را مجددا بفروشد به طوري که براي ارزش کار خود قبول کند؛ 

کننده تولیدات دیگر (جدا از  فروشد؟ به تولید آالتش. اما آن را به چه کسی می تعمیر کند در یک کلمه براي سازنده ماشین ماشین

یاردي که  4هستند که قادرند آن را به همان شکل مصرف کنند. تنها  اي کننده پارچه کنندگان مصرف آهن و چوب)؟ اما این تولید

دهنده سرمایه ثابت  ترکیب یافته است از دستمزد بافنده و سود، قابل مبادله با تولیدات دیگر هستند (جدا از آن اجزایی که تشکیل

یارد باید به کارگران  4بررسی کردیم. آیا با این  یارد را 4یا کاري هستند که این سرمایه از آن تشکیل شده است) و ما قبال این 

پرداخت کنیم؟ اما ما قبال آن را از تولید او کم کردیم و تمام کاري که به آن اضافه شد نیز محاسبه کردیم و ما آن را به عنوان کل 

مصرف پارچه در نظر آوردیم. 

:کنیم سیم میبراي این که موضوع را به طریق دیگر بررسی کنیم جدول زیر را تر

ساعت کار 6شیلینگ =  6یارد =  2کند .........................  آالتش را جایگزین می بافنده ماشین

ساعت کار 3شیلینگ =  3یارد =  1ریسنده  ....................................................................................

ساعت کار 2/1و 1شیلینگ =  2/1و  1یارد =  4/2....................... ...پرورش دهنده پنبه دانه 

ساعت کار 4/3و  1شیلینگ =  4/3و  1یارد =  12/7تولیدکنندگان آهن و چوب........................

——————————————————————

 4/1و  12یارد و برابر است با  12/1و  4آالت  است عبارت است از  ینآالت  یا بخشی از ارزش پارچه که شامل ماش مجموع یاردهاي مصرف شده براي ماشین

ساعت کار.  4/1و  12شیلینگ برابر است با 

  

3/1ساعت کار که از این مقدار براي کار (سود و دستمزد)  12شیلینگ =  12یارد =  4توان گفت  براي ساده کردن این مجموعه می

یارد.  3/1و  1یارد =  ¾= 

 12/324/1= 3/8= 3/2و  2براي فرسودگی ماشین آالت.  4/1براي مواد خام  4/3قی مانده براي سرمایه ثابت. از آن با 3/2و 2

. 12/8آن = 

ساز است. براي پرداخت  آالت، تمام آن چیزي است که هنوز بر دوش مانوفاکتور ماشین یک یارد براي فرسودگی ماشین 12/8این 

سازنده چوب و آهن تا مواد خام را خریداري کند.  یارد در برابر 2و یا  12/24

آالت  تغذیه کنیم، زیرا تمام  این مسئله اشتباه خواهد بود که بخواهیم دارنده مانوفاکتور چوب و آهن را مجددا براي ماشیناا294ا

آالت پرداخت  ساب سازنده ماشینیک یارد قبال جهت ح 12/7آالت  دارند، به این مفهوم که  براي جایگزینی ماشین ها آن چه که آن

براي تولید آهن و چوب نیاز دارند، قبال در نظر گرفته شده، و بدین ترتیب  ها آالتی که آن شده است. در این آیتم اخیر، تمام ماشین



یافته، به  ) از کار کامل ترکیب12/8و  2(باقی مانده یارد براي آهن و چوب 2تواند براي مرحله دوم محاسبه شود. آخرین  نمی

تواند در پارچه مصرف شود. طوري که هیچ گونه ماده خامی در آن به کار نرفته است، در نتیجه می

آالت  صاحب  آالتی است که در ماشین یارد براي فرسودگی ماشین 3/2یارد یا  12/8بدین ترتیب تمام باقی مانده که عبارت است از 

شود.  مانوفاکتور مصرف می

آالت  به  ین حقیقت قابل حل است که بخشی از سرمایه ثابت کشاورز، که خودش از کار جدیدا اضافه شده یا ماشینتمام مسئله با ا

تواند به طور کلی وارد گردش شود، بلکه قبال کسر شده است و خودش را جایگزین تولید خودش کرده  وجود نیامده است، نمی

گردش کامل آن تولید ترکیب یافته از دستمزد و سود است و نتیجتا  –  آالت جداي از ماشین –است. و بدین ترتیب هم چنین 

تواند در پارچه مصرف شود. این یک بخش از راه حل است. می

ي دیگر تولید به عنوان  ها شود، در حوزه بخشی دیگر آن بود که چیزي که در یک حوزه تولید به عنوان سرمایه ثابت ظاهر می

شود ترکیب  شود. آن چه که در دست بافنده به عنوان سرمایه ثابت ظاهر می ی همان سال ظاهر مینیروي جدیدا اضافه شده در ط

کننده آهن و چوب است  دانه و تولید یافته از بخش وسیعی از درآمد ریسنده، صاحب مانوفاکتور ماشین ساز، پرورش دهنده پنبه

(هم چنین مشخص است که، ضیه آن را در این جا نیاوردیم).(هم چنین کارگران زغال سنگ و غیره: اما به خاطر ساده کردن ق

رسد که از سرمایه  ساز و چه ماشین بافندگی، سرمایه ثابتش به نظر می براي مثال، هنگامی که همان صاحب مانوفاکتور چه دوك

ترکیب یافته از کار اضافه شده، توان گفت بخشی از تولید او  ثابت بافنده کمتر است و کار اضافه شده به وسیله او بزرگتر است، می

 24یارد =  8شیلینگ؛ سرمایه ثابت  12یارد =  4بنابراین در این مورد درآمد بافنده برابر است با درآمد، سود و دستمزد است.

 2وري که یارد؛ به ط 6یارد باشد. سرمایه ثابتشان هم چنین برابر است با 6شیلینگ. اگر هم ریسنده و هم بافنده درآمدشان برابر 

ریسندگی.) آالت یارد ماشین 1یارد پنبه دانه، و  3آالت  نساجی،  یارد براي ماشین

دهند، که در انتها وارد  سوما راه حلی دیگر این است که تمام تولیدکنندگانی که تنها مواد خام یا ابزار تولید را براي تولید ارائه می

بلکه –سود و دستمزد، کار جدیدا اضافه شده  –را در تولید خودشان مصرف کنند  توانند درآمد خودشان شود،  نمی مصرف افراد می

تنها براي تولیدات قابل مصرف است و یا چیزي توانند بخشی از ارزش تولیدشان را مصرف کنند که نمایانگر درآمد آنها می ها آن

مصرف سایر تولیدات که دارنده همان مقدار ارزش هستند.  مجبورند آن را مبادله کنند } در برابر تولید قابل ها معادل آن، {که آن

باشد، اما تنها در شکل  دهنده بخشی از ارزش می شود و به عنوان اجزاء تشکیل وارد تولید نهایی می ها کار جدیدا اضافه شده آن

نهایی به عنوان مواد خام یا  شود، در حالی که به عنوان یک ارزش مصرف شامل چیزهایی است که در تولید تولید نهایی مصرف می

شوند. آالت  مصرف می ماشین

یک  3/2یابد که : چه اتفاقی براي  ماند که باید حل شود به این مسئله کاهش می که اکنون باقی می اي  بنابراین بخشی از مسئله

ي به کار رفته در تولید، براي  ها شیننه از ما –ساز}  ي ماشین ها آالت بود، افتاده است {از ماشین یاردي که براي استهالك ماشین

این نماینگر کار جدید، بدین ترتیب، کار جدیدي که مواد خامی را ارائه داده است (که خودش مواد خامی نیست که به هر چیز 

آالت؟ یا  آالت  مانوفاکتور سازنده ماشین } براي استهالك ماشینچه اتفاقی افتاده{–آالت  است اما  بیارزد) شکل جدید ماشین

شلینگ یا دو 2آالت  مانوفاکتور دو سوم یک یارد که مساوي  توان ماشین در چه شرائطی میآنکه به شکل دیگري مطرح کنیم:

آالت   آالتش را جایگزین کند؟ این است سوال واقعی. در حقیقت این ماشین ساعت کار است را مصرف کنند و در همان زمان ماشین

توان این پدیده را توضیح داد ؟ است که جایگزین شود. بنابراین مسئله این است: چگونه میضروري شود. جایگزین می



گذاریم (سرمایه  شود خارج از حساب دانسته، کنار می در اینجا ما به طور کامل بخش سود را که به سرمایه جدید منتقل میاا295ا

به موضوع ما ندارد؛ بدین ترتیب سرمایه جدید متغیر به خوبی سرمایه در گردش و ثابت، یا سرمایه ثابت و متغیر). این مسئله کاري 

شود. (بخشی از ارزش اضافی) ثابت جدید ایجاد شده و به وسیله کار جدید جایگزین می

و یک طرف، به عنوان مجموع کار جدیدا اضافه شده، براي مثال در یک سال، برابر با مجموع سود  دربدین ترتیب قرار دادن این امر 

صرف شده، که وارد مصرف شخصی شده است، همانند غذا،  ها که براي تولید اي  دستمزد  است یعنی برابر با مجموع درآمد ساالنه

لباس، گرمایش و خانه مسکونی، وسایل خانه و غیره. 

درآمد). این کمیت کار شوند برابر است با ارزش مجموع کار اضافه شده ساالنه (مجموع ارزش  مجموع این تولیدات که مصرف می

باید با مجموع کاري برابر باشدکه در این تولیدات وجود دارد، هم کار اضافه شده و هم کار از پیش موجود بوده. در این تولیدات نه 

تیب بدین تر ها در اختیار دارند، باید پرداخت شود. ارزش آن ها فقط کار جدیدا اضافه شده، بلکه هم چنین سرمایه ثابتی که آن

برابر است با مجموع سود و دستمزد. اگر ما پارچه را به عنوان مثال در نظر بگیریم بدین ترتیب پارچه براي ما بیانگر میزان 

شود. این پارچه نه فقط برابر ارزش تمام عوامل تشکیل دهنده ارزشی  تولیداتی است که وارد مصرف شخصی ساالنه اشخاص می

فی را در بر دارد و باید به وسیله تولیدات مختلف قابل مصرف باشد که هر یک سهم خودشان خودش هست، بلکه تمام ارزش مصر

را از آن بردارند. تمام ارزش آن باید قابل تبدیل به سود و دستمزد باشد که عبارت است از کار جدیدا اضافه شده هر سال، هم 

چنین ترکیب کار اضافه شده و سرمایه ثابت.

:ه همان گونه که گفته ایم چنین توضیح دادتوان ب در این جا می

وارد آن نشده است، چه به عنوان ارزش مصرف و یا به عنوان اول: یک قسمت از سرمایه ثابت  که براي تولید پارچه نیاز است،

به تولید کشاورزي  دانه است که از دانه و غیره ترکیب یافته است: بخشی از سرمایه ثابتی که مربوط ارزش مبادله. این بخشی از پنبه

است که وارد گردش نشده، بلکه مستقیما یا غیرمستقیم به تولید و یا به زمین برگشته است این قسمت جایگزین شده خودش، به 

 120یک دهقان ممکن است تمام کشت خود را بفروشد فرض کنیم  <است که نیاز به بازپرداخت به وسیله پارچه ندارد. اي  گونه

 24کوارتز،  120کوارتز دانه بخرد و سپس آن را به عنوان کاشت مصرف کند جداي از آن  12باید از دهقان دیگر  کوارتز. اما او

گردد به زمین به عنوان دانه. کوارتز برمی 240کوارتز از  24از تولیدش. در هر دو قسمت  10/1به جاي  5/1کوارتز،  12کوارتز به 

شود. در مرحله  کوارتز وارد گردش می 216است 10/1رد. در مورد اول به طوري که هر کسر البته این امر با گردش کاال اختالف دا

کوارتز است به همان گونه که در مورد اولی  228شود. مجموع آن  کوارتز از دومی وارد گردش می108کوارتز از اولی و 120دوم 

ب در این جا یک مثال از این حقیقت داریم که مجموع ارزش کند. بدین ترتی کنندگان واقعی را تغذیه می کوارتز مصرف 216بود، 

(عالوه  >)48(ست  ها کننده و مصرف ها گران بزرگتر از مجموع ارزشی است که بین واسطه که هم چنان بین فروشندگان و معامله

شود؛ عالوه بر آن تبادل بین  یبر آن همان اختالف در تمام موارد وجود دارد به طوري که بخشی از سود تبدیل به سرمایه جدید م

کند، و غیره)ادامه پیدا می ها براي سال ها و واسطه ها واسطه

تواند جایگزین بخش  . بنابراین نمی} براي تولیدات پارچه، عبارت است از تولیدات قابل مصرفاز مواد خام مورد نیازاین بخش {

لید باشد. از سرمایه ثابت مورد نیاز براي تو اي  قابل مالحظه

ثانیا. بخش وسیعی از سرمایه ثابت که براي پارچه نیاز بود، عبارت است از تولید قابل مصرف ساالنه، که در یک سطح به عنوان 

شود، و در سطح دیگر به عنوان کار جدیدا اضافه شده و در نتیجه در حقیقت ترکیبی از سود و دستمزد  سرمایه ثابت ظاهر می



شود. بنابراین بخشی از سرمایه ثابت { بافنده }  ی که همان مقدار از ارزش به عنوان سرمایه دیگري ظاهر میاست، درآمد، براي یک

قابل پرداخت براي کار ریسنده است و غیره. 

اد اي براي تولید وسایل مصرفی الزم است، بخش وسیعی از تولیدات، جدا از مواد خام و مو ي واسطه ها سوما. در تمام پروسهاا296ا

درست  –شود  شود، بلکه فقط وارد پروسه مصرف به عنوان بخشی از ارزش می مشخص و معین، هرگز به ارزش مصرف تبدیل نمی

که در حقیقت همواره تنها سرمایه ثابت براي  اي  مثل ماشین آالت، زغال سنگ، نفت، روغن تسمه و غیره. در هریک از این پروسه

 –ي جدایی از کسب و کار هستند  ها شکل شاخه ها ري که در میان تقسیم اجتماعی کار، آنبه طو –کند  مرحله بعدي ایجاد می

شود که بیانگر کار جدیدا اضافه شده است (ترکیب یافته از سود و دستمزد همراه با شرایط  تولید هر مرحله به یک بخش تقسیم می

ارزش سرمایه ثابت مصرف شده است. در نتیجه مشخص است ایجاد شده از قبل، اشکال درآمد)، و بخش دیگري که بیانگر )49(

تواند به وسیله خود تولیدکنندگان مصرف شود، که بیانگر دستمزد و  که در هر یک از این مراحل تولید، تنها آن بخش از تولید می

ثابتی برابر است که در ماند پس از کسر شدن مقدار تولیدي که با ارزش سرمایه  تنها آن بخش که اضافه باقی می –سود باشد 

کنند، آن تولیداتی  درون آن است. اما. هیچ یک از این تولیدکنندگان هیچ بخش از تولید تو لیدکنندگان مرحله قبل را مصرف نمی

کنند.  که در حقیقت هیچ چیز به جز سرمایه ثابت براي مرحله باالتر تولید نمی

ترکیب یافته از کار جدیدا اضافه شده و سرمایه  –مام تولیدات قابل مصرف است پارچه، نمایانگر ت –بنابراین گرچه تولید نهایی 

تواند آن قسمت از کاالیی را مصرف کند که  ثابت است، و بدین ترتیب تولیدکننده نهایی تولید قابل مصرفی است که تنها می

با این وجود تمام تولیدکنندگان سرمایه  –ن ترکیب یافته از کار جدیدا اضافه شده، یعنی مجموع دستمزد و سود، یعنی درآمدشا

کنند. بنابراین گرچه این ترکیب کار  ثابت کار جدیدا اضافه شده خود را تنها در تولیدات قابل مصرف واقعیت بخشیده و یا صرف می

تولید سرمایه ثابت شود، قیمت خرید، ترکیب یافته از مجموع کمیت تمام کار اضافه شده در  اضافه شده و سرمایه ثابت انجام می

در حقیقت تمام کار  ها شود). این است (که آن قسمت از تولید که برابر با کمیت کار اخیرا اضافه شده است به آن نیز اضافه می

به طوري که با رعایت  –کند. به جاي آن که در تولید خودشان آن را محقق کند  اضافه شده را در تولیدات قابل مصرف متحقق می

مصرف ترکیب یافته از دستمزد و کار باشد، یعنی از کار اضافه شده.  شود که اگر تولید قابل له نتیجه همان میاین مسئ

از تولید قابل مصرف، پارچه (مبادله تولیدات قابل مصرف در برابر یکدیگر و مبادله قبلی کاالها با پول، که هیچ گونه تفاوتی 

دهند، قسمتی از تولید را کنار  ي تولیدي هستند و بخش پایانی تولید خودشان را ارائه میها کند)، تولیدکنندگانی که از حوزه نمی

، برابر با مجموع دستمزد و سود . با بخش  ها برابر با کار مرحله آخر اضافه شده به وسیله آن –گذارند که برابر با درآمدشان است می

کنند که مدیون تولیدکنندگانی هستند که سرمایه ثابتشان را به  اخت میدیگر تولید قابل مصرفشان آنها آن بخش از ارزشی را پرد

مصرف آنها در برگیرنده ارزش درآمد و سرمایه ثابت تولیدکنندگان این سرمایه  اند. تمام این بخش از تولید قابل آنها عرضه کرده

دارد که ارزشش برابر درآمد است. با بخش  گه میثابت در نزدیکترین مرحله آن  است. و سپس تنها بخشی از تولید قابل مصرفی را ن

سرمایه ثابت. هر چند محاسبه تنها  +کنند، که برابر است با درآمد سهم تولیدکنندگان سرمایه ثابتشان را پرداخت می ها دیگري آن

خش پارچه جایگزین شود، تواند انجام شود که تنها درآمد، کار جدیدا اضافه شده، بدون سرمایه ثابت، با آخرین ب در صورتی می

کنیم و در شکل سرمایه  گیریم که ما پارچه ساخته شده را تنها وارد مصرف می یعنی تولید قابل مصرف. براي این مساله در نظر می

کنیم.  ثابت حوزه دیگر تولید وارد نمی

براي بخشی از تولید کشاورزي باشد.  اي  این موضوع قبال نشان داده شده است که زمینه



به عنوان تولیدات  ها توان گفت آن شوند، که می به طور کلی تنها تولیداتی که به عنوان مواد خام هستند در تولید نهایی وارد می

شوند. همچنین با سود و  ي مجزاي ارزش وارد تولیدات قابل مصرف می ها شوند. سایر تولیدات تنها به عنوان بخش مصرف می

بدین ترتیب مجموع ارزششان باید قابل نمایش در سود و دستمزد باشد به طوري که کار اضافه  دستمزد قابل خریدن هستند. که

اا 297آید: اضافه کردن به بخش تولید کشاورزي که ا شده در کلیه مراحل آن، وجود داشته باشد. اکنون مسئله جدیدي به وجود می

که بخش دیگري از سرمایه ثابتی  –ورت دانه، دام، کود و غیره به ص –کند  به وسیله خود تولیدکنندگانش، به تولید بازگشت می

اند؟ هستند که وارد تولید قابل مصرف به عنوان اجزاء ارزش نشدند، آیا جایگزین در پروسه خود تولید شده

قرار گیرد.تواند تنها در این جا به عنوان ورود ارزشش به تولید و مصرفش مورد توجه  سرمایه غیرمتحرك در تمام اشکالش می

به صورت ارگانیکی  ها به طوري که بازتولید آن ها ، و رشد درخت ها بخشی از کشاورزي (به انضمام بزرگ شدن گله و زاد و ولد ماهی

و همچنین بخشی از تمام مواد خامی که براي تهیه لباس ابزار واقعی تغذیه و بخش وسیعی از تولیداتی که وارد  –تنظیم شده) 

شوند همانند کشتی طناب، تسمه و غیره، بخشی از جایگزینی سرمایه ثابت هستند که خارج از  تحرك در صنعت میسرمایه غیرم

شود. براي مثال در تولید  شود که این بخش جایگزین سرمایه ثابت نمی تولید هستند. و همچنین بخشی که وارد گردش می

بخار آب را به باالتر منتقل کرده یا زغال سنگ حمل کند.  شود تا نیروي ماشین سنگ بخشی از زغال سنگ مصرف می زغال

ارزش ساالنه تولید بدین ترتیب بعضا برابر است با بخشی از کار پیش ریخته شده در زغال سنگ و مصرف شده در تولید زغال 

آالت و  تهالك ماشینسنگ، و بخشی از آن برابر است با کمیت کار اضافه شده (بخشی که از حساب کنار گذاشته شده مانند اس

غیره). از مجموع تولید، بخش سرمایه ثابت که در خود زغال سنگ ترکیب یافته مستقیما کسر شده است و به تولید بازگشته است. 

کننده نشده است زیرا او خودش جایگزین شده است. اگر ظرفیت تولید کار نه کم شده  هیچ کس جایگزین این بخش براي تولید

ماند، و با بخش معین  گر آن است، بدون تغییر باقی می ه، پس همچنین بخش ارزشی که این قسمت از تولید نمایانباشد و نه اضاف

بخشی از کار پیش ریخته شده، بخشی کار اضافه شده در طی سال. در سایر صنایع  –نمونه کمیت کار موجود در تولید برابر است 

ود.ش معدنی همچنین بخشی جایگزین سرمایه ثابت می

ي  ها شوند. یا تبدیل به ماده خام براي بخش صرف تغذیه مزرعه به عنوان کود می –براي مثال ضایعات پنبه و غیره  –ضایعات تولید 

یی،  ها روند. در چنین زمین ي ضایعاتی { در تولید } کاغذ به کار می ها شوند، همان طور که به عنوان مثال پارچه دیگر صنعت می

براي ي پیشین، بخشی از سرمایه ثابت صنایع ممکن است مستقیما در برابر سرمایه ثابت صنعت دیگر، مبادله شود.ها همانند زمین

مثال پنبه در برابر ضایعات پنبه به عنوان کود.

ام: آهن، هر چند به طور کلی  یک اختالف اصلی بین تولید ماشین آالت  و تولید  مواد اولیه وجود دارد  (که عبارت است از مواد خ

تواند بخشی از سرمایه ثابت ریسندگی  نیست. پارچه نمی ها چوب، زغال سنگ) و فاز دیگر تولید:  دردومی هیچ گونه تبادلی بین آن

سازي باشد. اما مواد خام  دهنده پنبه دانه یا مانوفاکتور ماشین تواند بخشی از سرمایه ثابت پرورش باشد، و همچنین  نخ نمی

عبارتند از چوب، آهن و زغال سنگ،  –به عنوان جزیی از تولیدات کشاورزي همانند کمربند چرمی طناب و غیره –آالت   ماشین

کنندگان چوب، آهن،  آالت هستند که در گردش خود به عنوان یک ابزار تولید به سرمایه ثابت تولید که از طرف دیگر، ماشین

شوند، که این جایگزینی بخشی از سرمایه ثابت است. در  ایگزین یکدیگر میشوند. در حقیقت هر دو ج سنگ و غیره، وارد می زغال

از سرمایه ثابت در برابر سرمایه ثابت وجود دارد.  اي  این جا مبادله



آالت مصرف  شود زیرا فرسودگی ماشین سازي می کننده آهن طلبکار مانوفاکتور ماشین در این جا صرفا مسئله محاسبه نیست. تولید

شود.  می ها آالتش در ساخت ماشین آالت بستانکار [تولید کننده آهن] براي استهالك ماشین ولید آهن و سازنده ماشینشده در ت

کند، همان طور که دیدید در  کننده آهن و زغال سنگ یک نفر باشند. ابتدا او خودش زغال سنگ را جایگزین می اجازه بدهید تولید

آالت از رده  غال سنگش برابر است با ارزش کار اضافه شده + کار پیش ریخته شده در ماشینثانی ارزش مجموع تولید آهن او و ز

آالت، کمیت آهنی است که بیانگر کار اضافه شده  خارج شده. بعد از کسر این مجموعه تولید کمیت آهن جایگزین ارزش ماشین

ساز آهن ساخته شده را  مانوفاکتور ماشینار آالت و غیره.آالت مانوفاکتور هاست، ابز دهنده مواد خام ماشین است. بخش بعدي شکل

کند که  آالتی عرضه می کند. در مبادله براي اولین قسمت، او خودش را با ماشین براي بخش نهایی در ساخت پارچه استفاده می

آالت قدیمی میشوند. جایگزین ماشین

آالت  ساخت ماشین، ساختمان و  ه صورت فرسودگی ابزار و ماشینآالت مانوفاکتور، که ب از طرف دیگر، بخش سرمایه ثابت ماشین

و بدین ترتیب شامل هیچ ماده خامی و کار اضافه شده و دستمزد و سودي نیست، (در اینجا –دهد،  غیره، خود را نشان می

گی که جایگزین اا وهم چنین بخشی از زغال سن298آیند ا ي مصرف شده در تولید آهن و ذغال سنگ به حساب نمی ها ماشین

ساز براي یک یا دو ماشین جایگزین  این فرسودگی در حقیقت به وسیله مانو فاکتور ماشین –شود) شود نیز محاسبه نمی خودش می

گیرد. این بخش از تولیدش صرفا  آالت  خودش صورت می شود که به وسیله خود مانوفاکتور خدماتی در جهت ساخت ماشین می

آورد. که براي آن کار جدیدا اضافه شده مصرف نشده است، بدین ترتیب در مجموع ِتولید،  ام به وجود میافزایشی در مصرف مواد خ

آالت  برابر با ارزش مواد خامشان، و همچنین  شان هستند، و تعدادي ماشین آالت برابر با ارزش اضافه شده کار تعدادي ماشین

این درست است که این ي ماشین ساز هستند. ها ند که در برگیرنده ماشینآالت  برابر با بخشی از ارزشی هست تعدادي از ماشین

آالت  به کار رفته در آن  بخش آخر شامل کار اضافه شده است. اما ارزش آن برابر با صفر است، زیرا کار شامل مواد خام و ماشین

آید؛ و بخشی که جایگزین کار جدید و دهنده کار اضافه شده هستند، به حساب نمی یی که نشان ها است و در گروه ماشین

که به  –که جایگزین مواد خام شود؛ و در نتیجه در بخش سوم  اي  آید، به گونه شود، در گروه دوم به حساب نمی آالت  می ماشین

، تنها بیانگر  هااند، بلکه در این گروه ماشین  نه کار اضافه شده و نه مواد خام به حساب آمده –شود  عنوان ارزش در نظر گرفته می

آالت  هستند.  فرسودگی ماشین

اند، که از مجموع تولید کسر   جایگزین شده ها در بعضی قسمت ها آالت خود مانوفاکتور ماشین سازي فروخته نشده است. آن ماشین

اند،   تنها از کار به وجود آمده یی که او فروخته است تنها بیانگر مواد خام و کار اضافه شده هستند (که ها اند. در نتیجه ماشین شده

ي تولیدي مواد خام را تامین کرده باشد)، و بدین ترتیب قابل تبدیل شدن به پارچه براي  ها اگر او براي جبران فرسودگی ماشین

ده سازي و تولیدکنن کننده مواد خام است. همچنان به خاطر مسائل مخصوص ارتباط بین مانوفاکتور ماشین خودش و براي تولید

آالت  بوده است که برابر است با مقداري آهن برابر با ارزش خودش  مواد خام، این بخش آخر کسر شده به خاطر فرسودگی ماشین

کند، و این  به دیگري پرداخت می ها کند، به طوري که هر یک از آن آالت  مانوفاکتوري مبادله می گر آن را با ماشین که آن صنعت

.ها تقسیم درآمد بین آن پروسه چیزي نیست به جز

)59بدین ترتیب براي پاسخ به این سوال، ما مجبور شدیم برگردیم به ارتباط گردش سرمایه. (

شود. بخش سرمایه ثابت که  در حقیقت، سرمایه ثابت به وسیله تولید دائمی از نو و بعضا به وسیله بازتولید خودش، جایگزین می

شود. که این قسمت وارد تولید ات غیر قابل  بخش خارج از نیروي کار زنده ، پرداخت می شود براي وارد تولید قابل مصرف می

تواند تمام تولید قابل مصرف را به درآمد تبدیل  شود ، بلکه میشود. زیرا کار اخیر براي تولیدات خودش  بکار گرفته نمی مصرف می



شود، تنها به صورت ظاهري سرمایه ثابت در نظر  ه در نظر گرفته میکند . بخشی از سرمایه ثابت که به عنوان بخشی از تولید ساالن

شود چه به عنوان اجزاء ارزش خودش یا  شود، وارد مصرف تولیدي نمی شود. بخش دیگر، چنان که وارد مجموع تولید می گرفته می

ماند.  شود و همواره به عنوان مشارکت در تولید باقی می ارزش مصرفش، اما جایگزین می

شود که تولید را  شود و به اجزاء ارزش و عواملی تبدیل می این جا ما توجه کرده ایم که چگونه تولید قابل مصرف تقسیم می در

دهند.  شکل می

ي متغییر  ها اما همواره به صورت همزمان و پهلو به پهلو، تولید قابل مصرف (که به هر ترتیب از دستمزدي ترکیب یافته که با بخش

ي سرمایه ثابت که براي تولید مورد نیاز است، چه آن که وارد  ها مصرف، و تولید تمام بخش بر است)، تولید کاالهاي قابلسرمایه برا

و همچنین سرمایه ثابت، شبیه شود  همواره همزمان به ثابت و متغیر تقسیم می اي  تولید بشود  یا نشود. به همین ترتیب هر سرمایه

شوند، این همواره در همان شکل موجود است، همراه با تولید همان نوع  سیله تولیدات جدید جایگزین میسرمایه متغیر، مداوما به و

که در جریان است .. 

در حقیقت  ها این است که آن –که عبارت است از آهن، چوب و غیره  –سازي و تولیدات اولیه رابطه بین مانوفاکتور ماشیناا299ا

کدیگر مبادله میکنند (که هیچ چیز نیست به جز مبادله بخشی از سرمایه یک بخش با درآمد بخش به عنوان سرمایه ثابت با ی

در هر دو طرف به عنوان ابزار تولید به سرمایه  –اش جلوتر از دیگري است  گر چه یکی مرحله –ها )، زیرا تولیدات آن51دیگر) (

ساز  که تولیدکننده آهن و چوب و غیره هستند، نیازمندیم که به ماشینآالتی   شوند. در بازگشت براي ماشین ثابت دیگري وارد می

 ساز درست همانند دانه اش بپردازیم. این بخش از سرمایه ثابت ماشین ي جایگزین شده ها آهن و چوب و غیره براي ارزش ماشین

و چیزي است که براي او درآمد نیاورده  براي دهقان است. آن بخشی از تولید سالیانه اوست که او براي خودش جایگزین کرده است

شود، در شکل مواد خام تنها مواد خامی نیست که شامل ماشین  است. از طرف دیگر آن چه که براي سازنده ماشین جایگزین می

وست. آالت  ا مولد آهن بشود، بلکه همچنین بخشی از ارزش این ماشین است که ترکیب یافته از کار اضافه شده و فرسودگی ماشین

تواند به عنوان جایگزین بخشی از فرسودگی  شود، بلکه می بنابراین جایگزینی آن براي سازنده نه فقط شامل فرسودگی ماشینش می

آالت  دیگر نیز به حساب آید.  ماشین

ه با مواد خام یی از ارزش است ک ها به تولیدکننده آهن، در عین حال شامل بخش“ ماشین فروخته شده “ این حقیقت دارد که این 

آالت  محاسبه شده است.  اما از طرف دیگر هم زمان با این قضیه فرسودگی کمتري براي سایر ماشینو کار اضافه شده برابر است. . 

است که این تولید تنها جایگزین ارزش سرمایه ثابتی   ها که عبارت است از تولید کار ساالنه آن –ها این بخش از سرمایه ثابت آن

آالتی نشده است که سازنده ماشین به سایر صنایع  وارد ماشین –ه است که آن سرمایه ثابت نشان دهنده فرسودگی است شد

 3/2ساز است که قبال براي او  ي دیگر، در حقیقت جایگزینی براي ماشین ها فروخته است . اما باتوجه به فرسودگی در این ماشین

ساعت کار برابر است. بدین ترتیب او آهن خام، چوب و غیره را با همان ارزش خریده و  2ا یارد از پارچه در نظر گرفته شده که ب

کرده است. بنابراین بخشی از این مواد خام براي او - "آهن “ در شکل “ –جایگزین فرسودگی در شکل دیگري از سرمایه ثابت 

اند.  مدهاند عالوه بر آن به جاي مواد خام نیز آ جایگزین ارزش فرسودگی شده

آید، به  شود، تنها از زمان کار اضافه شده به وجود می در عین حال این ماده خام براي تولیدکننده آهن و غیره، که به آن مربوط می

ي مواد خام است (آهن، چوب، زغال سنگ و غیره) که قبال محاسبه شد.  آالت  این تولیدکننده عنوان ماشین



ه در مقدار کمیت نیروي کار موجود است، که با مقدار کار جدیدا اضافه شده برابر است. اما با مقدار بنابراین تمام عوامل ساخت پارچ

یابد. ي سرمایه ثابت است، زیرا که سرمایه ثابت به وسیله بازتولید تداوم می شود که در برگیرنده مجموعه کاري برابر نمی

دهنده مجموعه کاالهاست، وهر  ه است، و بعضا کار از پیش موجود که شکلاین  که کمیت کار بعضا از کار زنده کارگر ترکیب یافت

تواند بزرگتر از کار اضافه شده ساالنه باشد، حرف  شود، و نمی شود و بنابراین به عنوان درآمد مصرف می ساله وارد مصرف افراد می

مجموع کار جدیدا اضافه شده و همچنین برابر است با شود با  درآمد برابر است با مجموع سود و دستمزد،  که  برابر می .زائدي است

مجموع کاالهایی که دربر گیرنده کمیت کار برابر با آن است. 

ي مختلف تولید، جایی که تولیدات هر حوزه به عنوان  ها موضوع تولیدکننده آهن و سازنده ماشین تنها یک مثال است .  بین حوزه

شود، (حتی اگر این مبادله به  انجام می اي میان سرمایه ثابت یک بخش و بخش دیگر  مبادلهشود،  ابزار تولید وارد حوزه دیگر می

تواند  شود، نمی کننده نهایی تولیدي که وارد مصرف می وسیله رد و بدل شدن پول پنهان شود). بدین ترتیب در این موضوع، مصرف

اا299ال جایگزین شده است. ااین سرمایه ثابت را جایگزین کند، زیرا که این سرمایه ثابت قب

ي ساخته شده  به صورت براده آهن به  ها سازي هر روزه مقدار زیادي ضایعات از واگن براي مثال: در مانوفاکتور لوکوموتیو <اا304ا

آهن که  آید) براي آن مانوفاکتور سازنده شود (یا آن که به حساب می جمع شده و مجددا فروخته می ها آید. این براده وجود می

را به شکل آهن ِساخته شده در  ها سازي دوباره آن کند. مانوفاکتور آهن مانوفاکتور سازنده لوکوموتیو را با مواد خام تغذیه می

را به مانوفاکتور سازنده لوکوموتیو برگردانده است، این  ها آهن جدید اضافه کرده است . به طوري که او آن ها آورد، که به آن می

گردد بلکه  بر نمی ها بیانگر قسمتی از تولیدي است که جایگزین مواد خام شده است. بدین ترتیب تنها مقدار همان براده اه براده

شود. این بخش، در گردش خود مواد خامی  وجود دارد که اینجا و آنجا بین دو کارخانه رد و بدل می ها مداوما کمیت معینی از براده

شود، و از یک موسسه به  شود، و به عنوان ارزش در نظر گرفته می ر یک از دو شاخه صنعت مصرف میدهد که براي ه را شکل می

شوند بلکه جایگزین نوعی از سرمایه ثابت است. رود در نتیجه این مواد وارد تولید نهایی نمی موسسه دیگر می

ز نقطه نظر ارزش، به مواد خام، کار اضافه شده، و شود، ا در حقیقت، هر ماشینی به وسیله مانوفاکتور سازنده ماشین ارائه می

تواند برابر با مجموع ارزش  شود تنها می شود. اما مجموع هر آن چه که وارد حوزه تولید می آالت تقسیم می استهالك ماشین

ور آهن پس و پیش سازي و مانوفاکت آالت  به عالوه قسمت  سرمایه ثابت باشد، که به طور مداوم بین مانوفاکتور ماشین ماشین

شود.  می

یک کوارتر از گندمی که به وسیله یک دهقان فروخته شده همانند قیمت یک کوارتر دیگر است، و یک کوارتر از گندمی که 

 6فروخته شده است ارزانتر از آن کوارتر دیگري نیست که به زمین براي بذرپاشی برگردانده شده است. همچنین اگر تولید برابر با 

و اگر  –آالت  است  هر کوارتر شامل اجزاء ارزشی کار اضافه شده، مواد خام و ماشین –لیره باشد  3باشد، و هر کوارتر برابر با  کوارتر

فروشد، که  کوارتر می 5کننده  دهقان یک کوارتر از آن را مصرف کرده باشد و به عنوان بذر در اختیار گرفته باشد، او تنها به مصرف

اند و همین نکته است:  براي بخشی از ارزشی که شامل یک کوارتر بذر است، پولی نپرداخته ها بدین ترتیب آنلیره.15برابر است با 

و  –کار اضافه شده و سرمایه ثابت  –چگونه ارزش تولید فروخته شده برابر است با تمام عوامل ارزشی که در آن کاال موجود است 

اا304ا <)52خرد اما هنوز براي سرمایه ثابت چیزي نپرداخته است؟ ( ولید را میکننده ت چگونه به رغم این مساله مصرف

:با اضافه کردن به موضوع فوق <اا300ا



:شود که مساله چیست فکریش متوجه می با همه کوته Sayدهد چگونه قول پایین نشان می نقل

شود ؛ براي  ش کامل تولید به درآمدهاي اشخاص متفاوت تقسیم میبراي درك کامل این مساله درآمدها، ضروري است محاسبه کنیم که ارز“

اند.   گرانی است که در ایجاد این تولید مشارکت داشته داران و صنعت مجموعه ارزش هر تولید که ترکیب یافته از سود صاحبان زمین، سرمایه

کنند،  تصور می)53(ها و نه آن چیزي که بخشی از اقتصادداناین است آن چه که درآمد جامعه برابر است با بنیان ارزشی که تولید شده است 

ي مصرفی به وجود آمده باشد، این امر منجر به نتایج  ها در میان یک ملت فراتر از ارزش ها که تولید خالص زمین است ... اگر تنها درآمد

(جین رابیتس “ حقیقت هیچ گونه درآمدي نداشته است  شود: این که یک ملتی در یک سال مصرفش بیشتر از تولیدش بوده که در ناجوري می

).64–63ص  1817بخش دوم، پاریس . چاپ سوم)…سی، اقتصاد سیاسی 

یک درآمد داشتند، اما در سال بعدي هیچ درآمدي ندارند. این حقیقیت ندارد که تولید  ها در حقیقت در سالی که گذشته است آن

دهد، از درآمد به وجود آمده است. از طرف دیگر، این مساله  سال که تنها یک بخش را شکل می ساالنه کار، یعنی تولید کار در یک

شود . درآمد، که تنها ترکیب یافته از کار اضافه شده است،  صحیح است که بخشی از تولید است که هر ساله وارد مصرف فردي می

توان  از کار اضافه شده و قسمتی از کار از قبل موجود است؛ می تواند براي این تولید پرداخت شود، تولیدي که ترکیب یافته می

تواند پرداخت کند، زیرا بخش  گفت، کار اضافه شده در این تولید، نه تنها براي خودش، بلکه همچنین براي کار از پیش موجود می

شود،  زین تنها کار از پیش موجود میجایگ –که همچنین ترکیب یافته از کار اضافه شده و کار از پیش موجود است  –دیگر تولید 

>که تنها سرمایه ثابت است.

ي  ها کاراکتر عمومی تضادها در نوشته اندازه گیري ارزش.  نکات اضافه شده: بیانات مبهم اسمیت در باره مساله .11 [

]اسمیت

به  –ه  نوسان نظرات او درتعینات ارزش ي آدام اسمیت مورد بحث قرار گرفت، باید اضافه کنیم که در زمین ها به آنچه در تئوري<

شود: به طوري که آدام اسمیت میزان  یک در هم ریختگی نظري مشاهده می -)54(عالوه تضادهاي نظرات او در ارتباط با دستمزد

ر بیان پولی اندازه ارزشی که د  دهد، با  ارزش را به عنوان میزان غیرقابل تغییري که در همان زمان موجودیت ارزش را شکل می

 –شود  کند. با توجه به مسئله اخیر از این پس تالش او تبدیل به یک گردش دورانی می شود، مخلوط می میزان ارزش خوانده می

که بخواهیم کاالیی را پیدا کنیم که ارزش آن قابل تبدیل نیست که به عنوان میزان دائمی براي کاالهاي دیگر در نظر گرفته شود. 

این )55ه میزان ارزش به عنوان پول با تعیین ارزش به وسیله زمان کار، مراجعه کنید به بخش اول نوشته من (در مسئله رابط

اا300ا >شود. ي گذشته دیده می ها آشفته فکري همچنین در کارهاي ریکاردو در بخش

***

دهد.  عی هستند، اما خودش تضادها را نشان میکند که واق تضادهاي آدام اسمیت بسیار زیاد است زیرا او مسائلی را حل نمیاا299ا

ي خود او نشان داده شده است. آن جا که او موفق شده است در موضع  ها به بهترین وجه در نوشته ها درك صحیح او در این تضاد

)56یش قرار گیرد. ( ها مخالفت در یک حوزه یا حوزه دیگري از آموزه

  


