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بخش زاع در سطوح انی وشیباتی  عیّن  دااکتیّت  ی روشبه دنبال بررسی  نببهاشاره: 

در  ی اقیصادی ساتیار طبقاع و نببه ،و سطح نخس  انیزاع مقاکاتاا  سیسسیسه  نخسی 

 –های مهم اقیصییادی ، اکبون بر نببهبخش دومداری ناب در سییاتیار اقیصییادی سییرمااه

داری و طبقات انیماع  همپای آن در سطح مّانج ِ انیزاع میمرکز انیماع  نظام سرمااه

ادی و غّراقیصییادی نوامد در سییطوح شییوامب با اا  لال، با عونه به چّدّی   اقیصییم 

سطح  های اصس عر مطاکیه، در سه بخش مرعبط با هم  )سه عا چبج( در مورد نببهانضمام 

ی  و شییباتنتات اصییس  روش لاضییر،برامب در بخش چّش م انیزاع بحث را به مّانج ِ

اتیار س طور عام، وداری بهذهب  عتامل سرمااه –های عّب  سطح دوم انیزاع، نببه نظریِ

ی لضور برت  طبقات داگر عساوه دهبیهشود که نشانطور تاص، طرح م اقیصادی، به

 داری میاصر اس ب داران در کشورهای سرمااهبر کار ران و سرمااه

ی عرعّب دربارهشود که بههای چهارم و چبجم ارائه م ی بخش لاضر، بخشدر ادامه

ببیی طبقاع  در سطح مّانج  یه و چّترهعوسیداری درلالدوک  در کشیورهای سیرمااه

 انیزاع اس ب 

 

 

عر مید مّانج  بّ  سییطوح باکاعر انیزاع )اا سییطوح چااّ دومّ  سییطح انیزاع به - مهمقد

عر )اا سییطح باکاعر انضییمام(، شییتان بّ  نظراه و عاراا را کاهش انضییمام( و انیزاع کم

ّن انضیمام  انضیمام»دانّم که دهیب عاکبون م م  ار و های بسّ  اسی  چراکه عمرکز عی

 ( و اا  که:کارل مارکس،  رونیراسییه، لصییل اتم« )رو ولیت در کثرت اسی ازاا 

 – اشاصس  اطشرا مبظر از همان، –ی اقیصادی شیود که همان شاکودهاا  امر ماند نم »

زای شییرااط عجرب  میواوت، محّط طبّی ، روابط ندادی، عوامل برون شییمارب  سییبب به

نهاا  میواوت و میغّر نمااش دهی که عبها با نیالیت عیاراخ ، و نز آن، چییاییارهاا  ب 

کارل مارکس، سرمااه، « ).قطد دراال عوان آن را بهعحسّل شیرااط عجرب  مشیخم م 

 (وهویمنسی سوم، لصل چهل
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 ونیه اا  روابط درون  چّدّییه و چواا را در عمامّ  نظام در اا  سیییطح انیزاع، چیه

 اام که نامیه سییازوکاریببیی رسییّیهداری بررسیی  کبّمت عاکبون به اا  نمدسییرمااه

های تودببّاد به شیییتل مجزا از اتیاگر باشیییبی و اا  بخشهای آن نّسییی  که بخش

که صرلًا  نان نّس زا بر اتیاگر عأثّر بگتارنیب در عّ  لال، نامیه سیاتیاری ب برون

ی دربرابر عحوکات برون  واکبش نشییان دهیب ماعرااکّسییم عاراخ  در عضییاد با اا  نظراه

لراابیهای   1 بعتامل عاراخ  اس متانّسی  اس ب ماعرااکّسم عاراخ  بررس  دااکتیّت 

های درون  تود را انیماع  )اقیصیییادی و غّراقیصیییادی( چوااا  درون  تود و عباق 

ت  ی دااکتیّهای مخیسف در رابطهها و نببهدارنیب نامیه اک کل اس  که در آن بخش

 ی اک کلِنهابا اتیاگر و با کل هسیییبیب روابط اقیصییادی و غّراقیصییادی انیماع  نببه

وار مرعبط با هم هسیبیب اا  عیامسات، اا  عبازعات، اا  طور درون  و انیاموالینی که به

 شودببه د ر ون  انیماع  مبیه  م  –که درون ِ نامیه هسیبی  –عضادها 

 هییامؤکوییهدر عمییام  سیییطوح انیزاع، روابط داییاکتیّت  عیّن  و بییازعیّن  مرکییبِ 

اقیصیییادی، ایب  اقیصیییادی، سیییّاسییی  و  – )لراابیها(ی مخیسف اک عمامّ  انیماع 

 ، اکمسسهای مس  و بّ ی طبقاع  درون روابط قیرت در چارچوباایئوکوژاک و مبارزه

اقیصیییادی و دوک  و طبقات  –ببیی انیماع  سیییازی شیییتلعأثّر تارنی و برای موهوم

  ّنهای عیرو، روش  ساتی  برت  نببههمپای آن اهمّ  تواهبی داش ب ازاا  انیماع ِ

  دااکتیّت  در دومّ  سطح انیزاع ضروری اس ب

 
 

همان طور که در  – ی دوم انتزاعدر مرحله دقایق نظری و روش شننسانننانه

مبطق   های عیّن  دااکتیّت  در بررس بخش نخس  عشراح شی، درک ما از برت  نببه

وابط مانبی رهای غّراقیصادی، داری و مؤکوهاقیصادی سرمااه –عاراخ  نظام انیماع   –

سیییّیاسییی  و ااییئوکوژایک همپیای آن، بر واکاوی سیییه واد   مهم و مرعبط در عیّن  



 توسعه در سطح میانجیِ انتزاعدرحالداری در کشور نظام سرمایه 4 

های ( شییرااط ولیت مؤکوه1ها عبارعبی از: )دااکتیّت  میمرکز شیییه اسیی ب اا  واد  

( هسیییی  و عغّّر 3ها، و )( بیازعیّن  و بیازعیّن  مرکیب آن2شییییه، )عیّّ  –کببییه عیّّ 

عضیییادها با درنظر  رلی  اوکوا   ولیت ضیییینا ها دالن بر ا  نببههاب اآمّز آنعبیاق 

داری ی سرمااهدر عمامّ  نامیه (ی آتردر وهسه)روابط اقیصادی بر روابط غّراقیصادی 

اایئوکوژاک  -ی دااکتیّت  بّ  ساتیار اقیصادی و روابط سّاس  اس ب با عونه به رابطه

مبرم   ی اا  چّدّی   اهمّ بقاع (، سییه نببهی طمّانج  چراعّک )مبارزهدر روببا، به 

 (بکارل مارکس،  رونیراسه، لصل نخس در سطح مّانج  انیزاع دارد )

ی سطههای عوکّی عح  سییببیی شییّوهی مرعبط مهم اا  چّدّی   موصییلاتم، نببه

ببیی طبقاع  همپای آن در عتامل عاراخ  اس ب عتامل ناموزون و داری و چّترهسیرمااه

و میباق  روابط اقیصادی میواوت، کهبه و  آمّزی چّدّیهمرکب در عاراا به رشی درهم

روابط  ی عوکّیی میّ  وی شّوهداری، عح  سسطهاکمسس  سیرمااهنو، در بسییر روابط بّ 

ده و بّان  لشر» رااش عتامل ناموزون و مرکب شیودب ن مبجر م غّراقیصیادی همپای آ

عتامل نامیه اسیی ب  یهم اثر تارنیه در صییحبهههای بعجرایی از اا   ونه د ر ون 

های عاراخ [ انیماعات بشری اس بببب اا  د]روایا ببب اا  قانون محصول عجرای از انواع

ود سطوح مخیسف رشی و عتامل قانون لاصیل  عمل دو ] رااش اسی [بببب]نخسی [ ون

، قانون متکورببب ارعباط انضمام  ف لّات انیماع  اس ب از سوی داگرسمخی یبّ  انزا

های عاراخ  مورد انی، در چواشطور ]نیاموزون[ رشیییی و عتامل االیههعوامس   را کیه بی

 (22، 1331نیمان  ب« )دهیکّی قرار م أع

نِ لراابیهای انیماع  در عمامّی  با انزای میمااز، نه بیه عبارت داگر، عتامل ناموزو

ا ااجاد آمّزد عا چّزی رمجزا، به شتل دااکتیّت ،عّب  و ذهب  را در عاراا انیماع  م 

نیماع  در سطوح مخیسف عتامل ا –ببیی اقیصادی های تاص صورتکبی که واد  

  2کبیبآن را عبّّ  م 

های انیزاع بر عییامسیات دااکتیّت  مؤکوه دوم، بیا عونیه بیه اا  کیه سیییطح مّیانج ِ

مسس ، اکداری، در بسیییر مس  و بّ ی سییرمااهاقیصییادی و غّراقیصییادی در عمامّ  نامیه

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch01.htm
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بقات در برابر ط« رودسیانل»ی انسان  میاتسهانسیان و مقاوم  عمرکز دارد، باای بر نقش 

عمام  روابط اقیصادی و غّراقیصادی عأکّی کبّمب لی   چارچوبمسسط، و برعتس، در 

د که باعونه به مبال« لرادسییییان»ی ارعجاع  و/اا رلرمّسیییی  دوک  اا آنان  از مییاتسیه

، نگاه  اکمسس شیییان، در سیییطح مس  و در عیامل دااکتیّت  با روابط قیرت بّ طبقیاع 

 تاشییی ب  یببیی طبقاع  و عتامل آن عأثّر تواه را دارنیی، بر چّترهواچس چّشیییرو ایا

هاا  را که بر وی عحمّل شییییه های غسبه بر محیودا سیییرمااه اا راه»ببیابراا ، اغسیب 

هیاا  مبیقل تواهی کرد که در آن مواند هبوز ونود تواهیی ایالی ، ایا آن را بیه لوزه

(ب با عونه به اا  212: 2002راه  چّشروعر )آکبرایون  ای ارعجاع  اا با، اا به شیّوه«نیارد

که اا  امردر عاراا با درنات میواوع  لضیور داشییه اسی ، چرسش  که در برابر نظراه 

  به عاراا در زمان  اس»ی لرک  از وضیّ  برتاسیه از مبطق ناب کبی نحوهمطرح م 

اسیی   «طق به اشییتال مخیسفکه عامسّ  انسییان  قادر به میاتسه در آن اا عییال اا  مب

ود شعر در عاراا، عتامل ناموزون و مرکب چیایار م (ب در شیرااط انضمام 212)همان: 

ه همواره انجامی کآمّز روابط اقیصادی مخیسف، کهبه و نو، م ببیی عباق که به موصل

 ی مسسط عوکّی اس بدر چّر   اک شّوه

مل نشییییه و بیا  عرعّب ارزش،  اه کاسیییازی در عاراا هّ در لقّقی ، کیاکیاا 

الزا اا هیای زمیان  و لضیییاا ، عّب  و ذهب ، تود ارزشسیییرمیاایه، بییون محییودای 

ی سیّاس ، داری به چشییوانهااببیه نبوده اسی ب لراابی انضیمام  عتامل سیرمااه سییرش

شی ان و اسیثمارشی ان موانه دوک  و اایئوکوژی وابسییه اسی  و با مقاوم  سیرکوب

بیابراا ، نقش طبقیه و چراعّک انیماع ، عبصیییر ذهب  عاراا، در چارچوب شیییودب بم 

عمام  روابط انیماع  عّب  )روابط اقیصییادی، سییّاسیی  و اایئوکوژاک(، با عونه به اثر 

یال انیماع ، به نحو چوااا  ل –های کمن  و کّو  اقیصییادی شییان بر د ر ون میواوت

 شودبا  عواوت شیایعر م عر باشی، ااس ب هرچه سطوح عحسّس  انضمام 
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لرهبگ ، ااییئوکوژاک و متهب ،  لهیای طبّی ، عوامیسیییوم، بیا عونیه بیه موهبی 

اده در وعوسیه را، بهداری درلالببیی سرمااههای اقیصادی عاراخ  اک صورتواد  

عوان مجزا از عحوکات اقیصییادی و داری انحصییاری، نم ی امپرااکّسییم و سییرمااهمرلسه

ببیی عر درک کردب ببابراا ، در مورد صورتداری چّشرلیهر نوامد سرمااهغّراقیصادی د

عوسییه اا چّشیرلیه، و سیاتیارهای طبقاع  همپای آن، شتل تاص داری، درلالسیرمااه

داری در مرالل مخیسف ببیی را در اقیصیییاد نهان  سیییرمااه ونیه صیییورتادغیام اا 

با  اسییمار و نز آن، باای در نظر  رل ببهداری انحصاری، امپرااکّسم، اسییمار، شسرمااه

مسی ، عبها با در نظر  رلی   –انیمیاع ِ دوکی   –ببییی اقیصیییادی عونیه بیه صیییورت

عوان به بررس  چوااا  اا  نظام در چارچوب ی قیرت م کبش سیه ساتیار چّدّیهبرهم

های مانز عر از کشورهای مخیسف و درهای عجرب  انضمام اکمسس ، در بررس مس  و بّ 

( عوازن قیرت مّان 1اا  سیییاتیارهای عیامس  قیرت عبارعبی از: ) میواوت مبادرت کردب

طبقات در  –( مباسیییبات قیرتِ دوک  2های طبقاع  در سیییطح مس ، )طبقیات و ائیسان

 –ی دوک  دهبیهی تود بازعابنوبه( عیأثّر روابط قییرت لرامس  )بیه3سیییطح مس ، و )

 –در ساار کشورها( بر عوازن مس  قیرت طبقاع  و روابط دوک  طبقات و روابط طبقاع  

 طبقات اس ب
اکمسس  قیرت در روابط اا مس ( و بّ « داتس )»های محس  در اا  چیارچوب، موازنه

 های کهبه و نوی عوکّی و در روابطببیی با شّوهداری مسسط، در موصلاقیصیادی سرمااه

داردب روابط قیرت مس ، ایب  روابط قیرت  دایاکتیّت  بیا اتییاگر، اعتیا )ایا راشیییه(

ا نّروهای ا« نهان »طبقات، مشیق  متانّت  از اقیصاد  –طبقاع  و روابط قیرت دوک  

  و سیواه و انیزاع  اسمتانّت ، اک ی عسن ِاا نّروهای لرامس  نّسی ب رابطه« تارن »

تاص روابط و  ببییرهرو عیّن  دااکتیّت  نّس ب نّروهای لرامس  عبها از طراق چّتازاا 

شودب زا م طبقاع  در سیطح داتس  عبسوری از عوامل برون –  مبالد طبقاع  مس   و دوکی

هیا کیاربرد دارد، امیا با درناع  میواوت و به شیییتس  مسی  –اا  امر در عمیام  دوکی  

های عجرب  تاص اسییی ب مبالد طبقات لرامس  از طراق نیاموزون، کیه نّیازمبی بررسییی 
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شود اا از طراق مبالد و چراعّک طبقات و م « درون »های مسسط داتس  ک طبقات و دو

ی هاشیییودب بیا  میبا که با عونه به موهب روابط قییرت دوکی  مس  بیا آن مقیابسیه م 

هییای لرهبگ ، مییتهب  و اایییئوکوژاییک، اکگوهییای میوییاوت عتییامییل طبّی ، عوییاوت

ی ول عغّّرات عّب  در شاکودهداری در مّان نوامد و سیاتیارهای طبقاع  محصیسیرمااه

ی هی طبقاع ، اس  که به موازناقیصیادی محس  و روابط غّراقیصیادی، به مّانج  مبارزه

   3شودبمشخم قیرت مس  در عیامل با روابط قیرت لرامسن  مبیه  م 

ی مهم  از  ّری از نتات باکا، در سطح مّانج ِ انیزاع، نببهسیرانجام، برمببای نیّجه

ایاکتیّت  و بیازعیّن  مرکب، ایب  اسییییقسال نسیییب  عباصیییر )روابط و لراابیها( عیّن  د

کببیه در ی اک کسّ  در رابطه با عبصییر عیّّ شیییهغّراقیصییادی در مقام عباصییر عیّّ 

ه در  ونه کاابیب همانعری م ی نهاا  )برای مثال، سیاتیار اقیصادی(، اهمّ  بّشوهسه

وان روابط سّاس ( در بخش چهارم تواهّم دای، اا  عبس  دوک  )بهراا  بخش و در بر

شیه ّ عبوان عباصر عیّواده دوک ، بهامر درک ما را از اسییقسال نسب  عباصر روبباا ، به

ببیی ّترهداری و چکبی و سییرشیی  میبوع عتامل سییرمااهدر عیّن  دااکتیّت ، عسییهّل م 

داری را انیماع  سیییرمااه –های اقیصیییادی ببییطبقاع  همپای آن در عمام  صیییورت

 سازدبروش  م 

کبش دایاکتیّت  عمییام  اا  لراابیییهیای اقیصیییادی و غّراقیصیییادی از طراق برهم

های مخیسف در درون هر ای با کااهچراعّیک و مبیارزات انیمیاع ، سیییاتیاری چبیطبقه

داری و داگر روابط ی سیییرمااهببیی رابطهآوردب بیا اا  لال، موصیییلطبقیه، چییایی م 

روابط  داری با سااراقیصادی سرمااه –روابط سّاس   داری عابد ولیت ضیا ِرسرمااهغّ

داری در ی روابط سییرمااهدهی که سییسطهها اسیی ب اا  امر نشییان م اش بر آنو چّر  

بودن طبقات داری واقیاً مونود لاک  از عمیه هیای انیمیاع  سیییرمااهببیییصیییورت

 ای چبّ  نوامی  اس بیطبقهدار در ساتیار چبکار ر و سرمااه
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تامل های مهم عدر بررس  ساتیار طبقاع  در شرااط مشخم، عحسّل عمام  واد  

کّت  در نظر  رلی  عمام  عباصییر عّب  و ذهب  اک  انیماع  در باکا ضییروری اسیی ب

عمامّ  انیماع  در عاراا بسیییّار لراعر از هین ماسییی ، چراکه عمرکز ما اسیییاسیییاً بر 

رغم هین محیودمان، ما از طبقات انیماع  اسیی ب با اا  لال، به شییباسییاا  اقیصییادی

ادی های اقیصیییادی و غّراقیصیییروابط دایاکتیّت  بّ  عّ  و ذه  در عاراا، بّ  مؤکوه

)مانبی دوک  در سیپهر سیّاس ، و عباصر اایئوکوژاک(، عباصر لرامس  و مس  در سطوح 

ا  کبش اهرنا که کازم باشی برهممخیسف انیزاع، آ اه هسییّم، و درلی امتان هر اه و 

 میغّرها را نشان تواهّم دادب 

ی کببیه( برت  از موروضیات ساده3بر اسیا  مسالظات لو،، در اا  بخش )بخش 

به آنها  2را که در بخش « ناب»داری عّب  و ذهب  از لراابیهای عوکّی و  ردش سییرمااه

ی با عمرکز بر رونیهای عمیه (،2کبّم، و در بخش بییی )بخش چرداتیّم ، عیییایل م 

سرمااه  های انباش اکمسس  شین دورچّماا اقیصادی بیی از نبگ دوم نهان ،به واده بّ 

قاع  های طبعبوان مّیان مهم  از مبارزه طبقاع  و ائیسان، بر نقش دوک  به 1530بیی از 

های عییال عوسیه عأکّی تواهّم کردب اا داری در کشیورهای درلالدر عتامل سیرمااه

صادی شان با روابط غّراقینظری و عاراخ  بازعاب  از روابط اقیصادی در ولیت میباق 

وکّی ها بر سه ُبیی روابط عواکاوی اا  عغّّرات و اثر آناا  نوامد و  امپرااکّسیم هسیبیب 

داری ونیّجیاً سییاتیار طبقاع  همپای آن که در بخش چبجم اا  رسییاکه بررسیی  سییرمااه

 ی، ضروری اس بتواهی ش

 

 

 – در نطح میانجی انتزاعداری ننرمایههای عیسی و ذهسی ترین جسبهمهم

عرا  در سطح دوم انیزاع برت  لراابیهای اقیصادی و روابط غّراقیصادی را که در عاک 

سیازی کبار  تاشیه بودام، در بررس  ساتیار طبقاع  در نظر سیطح انیزاع با هین سیاده

وروض طور ماری که بهدعراز سرمااهاا  عباصردر بررس  انضمام   ّرامب وارد کردنم 
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داری صورت  رلیه بود، ضروری اهمبظور بررس  سرش  سرمابه «ناب» داریدر سرمااه

 اس ب 

یقّم اا طور مسی نهاا ، بهاش در وهسهکببیهرغم نااگاه عیّّ سیاتیار اقیصیادی، به

ّن   دهیب عساوه برا اایئوکوژاک را عغّّر نم های سّاس  اتودکار و متانّت  مؤکوه بازعی

( ، د ر ون  )کمن  اا 2و  1های غّراقیصادی )بخش ی مؤکوهوسّسهی اقیصیادی بهمؤکوه

های طبقات انیماع  )مبارزه ی عامسّ  انسییان ، اا، چراعّککّو ( همواره از راه میاتسه

ر اا  د دهیبایئوکوژاک، رخ م های سیییّاسییی  و اطبقاع  سییییّزآمّز(، به مّانج  مؤکوه

 ّری تلی شلراابی باای مّان اشیتال لضیور الراد ذال طبقات مشخم و لراابی لیاکانه

  دهی که طبقه شرااط عّبمورد اتّر زمان  رخ م  طبقات در لّ  مبارزه عمااز قائل شیب

س و مارک نا نظرروابط میضاد را آ اهانه درک کبی و عسّه آن به مبارزه برتّزدب در اا 

ی برای تود )لیییال( در ی در تود )مبویییل( و طبقییهی عشیییتّییل طبقییهانگسس دربییاره

 مباسب  داردب اایئوکوژی آکمان 

 

یرک ای مشدهبی که به مبارزه اه اک طبقه را عشیتّل م الراد مجزا عبها آن»

زنبی؛ در غّر اا  صیییورت آنان همدون رقّب ی داگر دسییی  م عسّیه طبقه

برابر  ی تود به هسی  مسیقس  درنوبهب از سوی داگر، طبقه بهتصم اتیاگرنی

ایابیی، بیا  عرعّب الراد شیییرااط ونودی تواش را از چّش الراد دسییی  م 

شان رو نااگاه تود در زنی   و چّشرل  شخص ااببی و ازاا مقینرشیه درم 

 کببیب اا  همانانی، مبسیییوب م شیییان که در ذال آن نای  رلیهرا بیه طبقیه

ز راه بّببی و عبها امجزا تود را در انقّاد عقسّم کار م  اس  که الرادِ ایچیایه

عوانبی آن را از مّان بردارنیب چّش از لتن ماکتّ  تصیوص  و تودِ کار م 

 رلی  الراد ذال طبقه به همراه تود  ونه نایاا  بارها اشیییاره کردام که چه

را به دنبال داردببب عا زمان  که طبقه  عبیّی  آنیان از انواع التیار و داگر چّزها
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ال کبی، اا  ی لاکم اعمشتل نگرلیه باشی عا مبوی  طبقاع  تاص  عسّه طبقه

ی اایئوکوژ« )عوان از مّان برداشییی ب ّری الراد ذال طبقات میّ  را نم نای

 (آکمان ، لصل اتم

 

اقیصیییادی ناکامل بودن  –در سیییطح مّیانج ِ انیزاع، واقیّ  مهم عاراخ ِ انیماع  

کار کار ران ایی و لتری،  عوانداری اسیی ب سییازی انیماع  در سییرمااهلراابی کاکاا 

 لرد اسیی  )که لی  قابل مقااسییه با مبابد طبّی  و چوللردی اا نمی ، کاکاا  مبحصییربه

داری، عوان کار، در اسیخیام سرمااه اا در سرمااه 2مثابه کاکاهای بسیّار تاص، نّس (ببه

عوانی عوکّی اا بازعوکّی کبی، در لاک  که عوان کار موکی برای دوک ، را تود سیرمااه نم 

های دورچّماا  عوکّی سرمااه و عوان کار ناموکی برای دورچّماا   ردش سرمااه و لیاکّ 

  3ه هر دو در اسییخیام بخش تصوص  اا دوک  هسیبی، کامسًا ضروری اس بنظارع ، ک

رموکی )کا تسق ارزش اضیییال با  نیایعبوان اگانه مببد ارزش اوک ، ایب  کار موکی،  به

( برای سیرمااه موکی اس ب دوم ، ایب  کار ناموکی، برای اسیمرار سودآوری انیماعاً کازم

   6ی سرمااه ضروری اس بو بازعوکّی چارچوب لوظ انباش  برا

کاکاا  کردب عبصیییر طور کیامل بیهعوان  یاه نم در دنّیای واقی  عوان کیار را هّ 

ی انسییان به شییتل مقاوم  انسییان  عسّه مبطق سییرمااه )ایب  انباشیی  و سییود( و میاتسه

همواره  های دوک ،ی طبقاع ، در لراابی عوکّی و لراسوی آن، و در نیّجه، سّاس مبارزه

داران داری لضور داشیه اس ب سرمااهسازی سرمااهرنات میواوت، در لراابی کاکاا به د

ه عوان کار را لرد موسوم بعّار عوکّی و بازعوکّی اا  کاکای مبحصربهعوانبی کبیرل عمامنم 

در سپهرهای عوکّی انیماع  و  ردش در اتیّار داشیه باشبی، بگترام از آن که بازعوکّی 

ی مسییسط داری، طبقهکار تارج از لراابی اقیصییادی اسیی ب در سییرمااه انیماع  نّروی

لال، داران نّس ب بااا دارای قیرت، نه لق، برای واداشیی  کار ر به کار برای سیرمااه

آن  مبیمبظور بقا باای کار کببی و از اا  رو قیرت سیییرمااه در قیرت نظامکیار ران بیه

س  چّیا های مخیسف عجاابیب اا  قیرت به شییّوه ی انیماع  بازعاب ممثابه اک رابطهبه

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/ch01d.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/ch01d.htm


 

 
 

 فرهاد نعمانی و سهراب بهداد 00

ی مهم آن نظام عموم  قوانّ  اسی  که لقو، ماکتّ  تصییوص  را کبیب اک نببهم 

مبی نظام عرا  کیارکردهیای دوک  در اِعمال انضیییمام  اا  قیرتِعبوان ات  از مهمبیه

 ب وک  اسکبیب بیا  دکّل اسی  که انرای هر قانون تاص  مسیسزم ونود دعیراف م 

های انیماع  مبی اس ، در لاک  که کار و  روهدر اا  میبا، سیرمااه دارای قیرع  نظام

محروم لاقی آن هسیییبیب با اا  لال، اا  قیرت طبقاع  وابسیییه به دوک  اسیی ، ا رچه 

هی که دای دااکتیّت  میأثر از قیرت طبقاع  اسییی ب اا  امر نشیییان م دوکی  در رابطه

ی آتر روابط مسسط عوکّی تاسیگاه اا  قیرت شود و در وهسه  م قیرت طبقاع  سّاس

داری، اسیی ب  در عّ  لال، با در نظر  رلی  سییرشیی  سیییّزآمّز روابط عوکّی در سییرمااه

سطوح  های سیّاسی  دری طبقاع  و  زابهطبقات لرادسی  و دوک  نّز لیاکانه در مبارزه

انم  ی، عوزاد، مبادکه و مصرن، به اشتال عههای عوکّاکمسس  و ببگاه، در لیاکّ مس ، بّ 

و عیالی ، دتاک  دارنیب اا  میاتسات در واکبش به مبارزات اقیصیییادی، سیییّاسییی  و 

 های انیماع  اس باایئوکوژاک  کار ران و ساار نببش

سیرانجام، در سیطح مّانج ِ انیزاع باای در نظرداشی  که به سبب سرش  ناموزون و 

داری، سیییازی سیییرمییااییهنییاکییامییل بودن لراابییی کییاکییاا مرکییب عتییامییل در عییاراا و 

انیماع  برمببای سیییطوح میغّر ادغام اشیییتال عاراخاً  –های اقیصیییادی ببییصیییورت

کببیب م  داری، عملی عوکّی سرمااهی شّوهی عوکّی، کهبه و نو، عح  سسطه رلیهشتل

ی سیییازکاا داری و لراابی مسییییمر عیمّق کای سیییرمااهرغم سیییسطیهبییا  عرعّیب، بیه

ی ی عوکّی شییّوهرغم سییسطهعساوه، بهآوردب بهکاکاا  دوام م داری، عوکّی تردهسییرمااه

داری دارانه و غّرسییرمااهداری  اشییتال سییرمااهببیی سییرمااهداری،در صییورتسییرمااه

های اقیصییادی دوک  نّز ونود داردب برای مثال، در آموزش، بهیاشیی ، و برت  لیاکّ 

ای به سبب مبارزات طبقاع  و داری، عا انیازهیاری، در نوامد سرمااههای زارسیاتبخش

ش، داری در بازعوکّیِ بیون بحرانسبب ناعوان  سرمااهی بههای انیماع  و عا انیازهنببش
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ی اا  لراابیها بر عرکّب  و اشتال اابیب روشی  اسی  که همهنقش دوک   سییرش م 

  تاردب ن عأثّر م طبقاع  اا  نوامد در طول متان و زما

 

 – نتزاعا داری در نطح میانجیِنرمایه ناختار اقتصادیتغییرات عمده در 
« نییاب»ی روابط کببیییهدر سیییطح مّییانج  انیزاع، برتسییان لرض مبییاسیییب امییا سیییاده

ر و عداری، به دکاال چّش  ویه، سیییپهرهای عوکّی و  ردش در سیییطح  عمّقسیییرمیااه

س  کار ر ی اصکببی و چّرامون دو طبقه  کار عمل م عر از عقسیّم انیماع  و لبچّدّیه

 کببیبدار، طبقات انیماع  داگری عوکّی و بازعوکّی م و سرمااه

ابزار موهوم  مهم   -ی اجتماعی بناتتلیید و رردش لِِ نننرمایه          

 ها، ساتیارها و لراابیها، از نمسه طبقات، دراقیصاد سّاس  برای درک بسّاری از چیایه

دورچّماا     2ی انیماع  مارکس اسییی بسیییطوح مخیسف انیزاع دورچّمیاا  سیییرمیاایه

های مخیسف سییپهرهای ی انیماع  در سییطح مّانج ِ انیزاع نماا  کس  از نببهسییرمااه

 دهیبعوکّی و  ردش به دس  م 

  1 سیییر، اسییاسییاً لراابی عوکّی و بازعوکّی ارزش اسیی ب-مثابه ارزش تودسییرمااه، به

ه دهی ککبی و نشییان م دَوَران  را عوصییّف م  سییرمااه اا  لرک  مسیییمرِ دورچّماا 

ب بیا  عرعّب، اابیدر لراابی عوکّی و بازعوکّی تود اشتال میواوع  م  «صبیی »ی سیرمااه

وک ، ی انیماع  چّوسیییه از اشییتال مخیسف چمثابه اک رابطهعوکّی و بازعوکّی سییرمااه به

دورچّماا  سییرمااه نگرشیی  کس  در دورچّماا  سییرمااه کبیب عوکّیی و کاکاا   تر م 

کبی که از طراق آن کاکاها عوکّی و و/ایا لراابیی کس  عوکّیی و  ردش سیییرمیااه ارائه م 

ط داری با اتیاگر مرعبشود، نهادهای سرمااهشیونی، ارزش تسق و عوزاد م بازعوکّی م 

اا  شودب عا نشباساا  م  ردنی و سیهم هر بخش اقیصاد در رشی اقیصادی و بحران م 

که هین اصس  اا  رساکه در نظر  رلیه شود، دورچّماا  سرمااه همدبّ  ببّاد ساتیاری 



 

 
 

 فرهاد نعمانی و سهراب بهداد 03

ها های اصس  درون هر طبقه، و بازعوکّی آنی انیماع  عوکّی، طبقات انیماع ، کااهرابطه

  5سازدبعر را روش  م در اشتال انضمام 

طور کس ، ولیت داری بهیصیییاد سیییرمیااهکیه در بخش دوم داییام، ذات اقچبیان

لراابیهای عوکّی و مبادکه با عونه به اوکوا  لراابی عوکّی اسییی ب اا  دو سیییپهر از طراق 

های آن شونیب در د رداس  سرمااه و دورچّماا دورچّماا  سرمااه با اتیاگر مرعبط م 

اا  مترر نزم نابهی مبورد مسیسی اصس  ونود داردب نخس ، بازعوکّی سرمااهسه انیاشه

ادکه کار در سییپهر مب عوانبّ  سییپهرهای عوکّی و  ردش )مبادکه( اسیی ب وسییاال عوکّی و 

شیود، کاکاها در سیپهر عوکّی عوکّی و در سییپهر مبادکه در برابر چول به لروش ترایاری م 

های کبیب دوم، دورچّماا  سرمااهرسبی و اا  چول بار داگر اا  لراابی را ازنو آغاز م م 

های چوک ، عوکّیی و کاکاا ، در اتیاگر  ره تورده اس ب مبورد میواوت، ایب  سیرمااه

دار داگر اسیی ب دار ترایاری کرده محصییول سییرمااهوسییاال عوکّیی که اک سییرمااه

داران دار به کار ران، صرن ترای محصوکات ساار سرمااهدسیمزد چرداتی  اک سرمااه

چتار های مبورد سّسیم در برابر بحران آسّبقسال سرمااهی اسییواسیطهشیودب سیوم، بهم 

 اس ب

 ی انیماع (، سییهدر لراابی لرک  دَوَران  انباشیی  سییرمااه )اا دورچّماا  سییرمااه

ی سرمااه هایعشخّم اس : دورچّماا قابل «صبیی »ی ی سرمااهعبّیهدورچّماا  درهم
اا  سه دورچّماا    10ی عجاری(بسرمااه)اا ی کاکاا  سرمااهو ی عوکّیی، چوک ، سیرمااه

ّف ی چوک ، عوکّیی و کاکاا  عوصرا از زوااای مخیسف سرمااه «صبیی »ی لراابی سرمااه

ببابراا  »شیرط داگری اس ب براسا  نظر مارکس، کبیب بیا  عرعّب دقّقاً ات  چّشم 

و  یهای  ردشی صیبیی  در اسیمرار تود صرلاً ولیت لراابدورچّماا  واقی  سیرمااه

عوکّی نّسییی  بسته ولیت عمام  سیییه دورچّماا  آن اسییی ب اما عبها در صیییورع  چبّ  

های مخیسف سرمااه قادر به عبور از عوانی ونود داشییه باشی که عمام  بخشولیع  م 
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مرالیل میواک  اا  دورچّمیاا  و  یتر از ایک مرلسیه بیه داگری، از ایک کیارکرد به 

 (سرمااه، نسی دوم، لصل چهارم« )داگری، باشبیببب

وکّی های ذاع  نظام عسیخ  کوعاه، دورچّماا  سرمااه )ایب  لرک  سرمااه( واد  

ی امیهمثابه اک نداری، بهی سرمااه ّردب نامیهمثابه اک کل را دربرم داری بهسرمااه

کبی که به اابی و از تسال لراابیی اسییاسییاً میباق  تود را بازعوکّی م بقاع ، عتامل م ط

سیییمزد در ازای داابیب لروش نّروی کار بهکحاظ عحسّس  در دورچّماا  سییرمااه عبسور م 

   دار در لراابی عوکّی وادی سرمااهسیپهر  ردش و عصیالب ارزش اضال  عوسط طبقه

ی بخشیییب با عونه به هین مطاکیهداری را هوا  م ی سییرمااهمشییخم عوکّی و بازعوکّ

ان سه شود( در مّکه در ادامه ارائه م )چبانچوک  ی لاضر، عبها عرسّم دورچّماا  سرمااه

 ی انیماع  کواا  تواهی کردبدورچّماا  سرمااه

  ی چوک   سیییرش واد دورچّماا  سییرمااه – نننرمایه دورپیمایی پلیی           

تود سییر اسی ب اا  دورچّماا  در سیه شتل میواوت سرمااه در  مثابه ارزشِمااه بهسیر

 ّردب در روشییب  لراابی عوکّی را در نظر م کبی و بهسییپهرهای عوکّی و مبادکه لرک  م 

داران چوش  از اا  مسأکه که در دنّای واقی ، بسّاری از سرمااهعرا  شیرااط، با چشمعام

ی همزمان در سیییه نوع مخیسف میارا  عوکّیی، عجاری و ماک  در ّر عوانبها م و ببگاه

 کببی، وهای تودشیییان را میارا  م داران  که ببگاهشیییونی، با لرض اا  که سیییرمااه

های اقیصادی مخیسف، ایب  کشاورزی، صبیی  نظر از کاکای عوکّیشیه در بخشصیرن

   چبّ  اس :ی صبییسرمااه والیو برت  تیمات، شتل عام دورچّماا  

M – C (LP, MP) … P … C’ – M’ 

اا « نراان»، «لرک »کم چهار ی چوک  شیییامل دسییی نیا، دورچّمیاا  سیییرمااهدر اا 

 شود:و تیم م  ی دَونار به نحوی اس  که با ارزش در شتل چوک  آن آغازمرلسه

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1885-c2/ch04.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1885-c2/ch04.htm
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 (1  :)> C (LP, MP)-M   (  برای مثیال، درعمل لقیان مواد تام و غّره در اا

 ( انجامیکبی وبه بحران  اقیصادی م ک   سس  ااجاد م لر

 (2     :)…P …   ( برای مثال، در عمل اعیصاب کار ران در اا  لرک  عیسّق ااجاد

 کبی(م 

 (3  :)’> M- ’C   ( برای مثال، در عمل کاهش عقاضیا در اا  لرک   سیس  ااجاد

 (انجامیمّتبی وبه بحران  اقیصادی م 

  تاری، نبود اعیبار وهاابرای مثال، درعمل لقیان انگّزه برای سییرم)  M-’M< (: 4و )

 11انجامی(ببه بحران  اقیصادی م  کبی ونقیابگ  در اا  لرک   سس  ااجاد م 

  ونه اس : طور کس  اا دورچّماا  چوک  سرمااه به

’> M- ’C…P…> C-M 12ب  

، ایب  عوان کار (C)برای ترای کاکاها  (M)ی چوک  در نخسیییّ  لرک  از سییرمااه

(LP)  و وسییاال عوکّی(MP)  نیاا  ماکتّ  عوان کار از وسییاال  13شییودباسیییواده م

رابر داران را قادر به انّر ساتی  کار ران در بی طبقاع  عوکّی( سرمااهعوکّی )ایب  رابطه

 کبیب دسیمزد م 

( MPی و وساال عوکّ LPعبوان لاصیل نمد ارزش عوان کار ، بهCها )ترای نهاده

ی عوکّیی در شودب در دومّ  لرک ، سرمااهمبیه  م  (P)ی عوکّیی به عشتّل سرمااه

شیییامل لراابی عوکّی  (… P …)رو دومّ  لرک  کبی و از اا لراابیی عوکّی عمل م 

ااب  )الزااش در ارزش( اس  که به مثابه ولیت لراابیهای کار و ارزشداری بهسیرمااه
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مبیه   (c)عبوان نهاده عر از کاکاهای ترایاری شییییه بهبزرگ با ارزش (’c)کیاکاهاا  

 بCمبهای  ’Cشودب ارزش اضال  برابر اس  با  م 

اسیی  که شییامل عحقق ارزش  (’C’ -> M)سییومّ  لرک  لروش کاکاها در بازار 

( اس ب سرانجام در لرک  چهارم، بخش  از چول لاصل )ارزش Mمبهای  ’Mاضال  )

از ی چوک  باکقوه الزوده شود عا اا  دورچّماا  از نو آغش  به سرمااهاضال ( باای در باز 

 یبدهب  در چبّ  لاکی ، انباش  سرمااه و بازعوکّی  سیرده رخ م (M’-> M)شود 

، به لرک  اا نراان ’C’Mو  MCی های مورداشیییارهطور کس ، نراانبیه

نامّی ایب  ای و لروش، م ی ناب(، مرالل تر)مبادکه« ی صوریسرمااه»چه مارکس آن

سپهر عوکّیی اس  که در  (… P …)ی عوکّی شود و مرلسهبه سپهر  ردش مربوط م 

در لراابی  ردش سرمااه  هالیاکّ   12شیودبتسق م  -ارزش اضیال   -آن ارزش نیای 

اابیب اب م لسسرمااه به« ی ضروری بازعوکّیهزابه»کببی، بسته ارزش اضیال  عوکّی نم 

رای لراابی ی برابر، بمثابه شیییتس  از مبادکهی لقو، ماکتّ ، بهها برای مبادکهلیاکّ اا  

 رو برای بازعوکّیلّاع  عحقق ارزش و ارزش اضییال  در بازار ضییروری هسیییبی، و ازاا 

سییرمااه اهمّ  مبرم دارنیب ببابراا ، لراابی مبادکه کارکردی ضییروری اسیی ، زارا لراابی 

 کارکردهای ناموکی اس ببازعوکّی تود شامل 

ای در نراان  ردش اسییی ب در اا  وقوه (…P …)« ی واقی سیییرمااه»لرک  

کبیب در لراابی سیییپهر، همتیاری کار موکی انیماعاً کازم )کار نمی ( کاکاها را عوکّی م 

کی ااب ( کار موعبوان ولیت در سسطه بر  لراابیهای کار و ارزشداری )بهعوکّی سیرمااه

عر و لراعر از ارزش عوان دهی عا ارزش اضیییال  بّشرخ م « میگاه چبهان عوکّیاقیا»درون 

 ، نسی اول،سییرمااهی ثاب  )مواد تام و اسیییهساک( عوکّی کبی )مارکس، کار و سییرمااه

ی های کان ، عوکّهای عوکّیی کشاورزی، لیاکّ لرک  موکی شامل نببه  (بلصیل ششم

ها شییودب اا  لیاکّ ونقل و بسییّاری از تیمات م صییبیی  کاکا، صییبااد ارعباطاتِ لمل

ده  لراابی کار، و محصییول کار نیاشیییه از کار ران برمببای وسییاال عوکّی، سییازمان

ت  عوان کار چتار اسییی  که چردادار زمان  امتانچتاردب اسیییثمار سییرمااهصییورت م 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch06.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch06.htm
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کحاظ نهادی از بازار سیییاار کاکاها نیا شیییود و وقی  که در لراابی کار کار ران عابد بیه

 وری برتوردارنیبشونی، و از لیاقس  از بهرهسرمااه م 

 لال، هری صییبیی  اسیی ب بااا سییرمااه والیی باکا شییتل عموم  دورچّماا  ارائه

، دهیب ببابراا انیماع  را عشیییتّل م ی ی مبورد عبها کسیییری از کل سیییرمااهسیییرمااه

مام  های عمثیابیه عرکّیب دورچّماا ی انیمیاع  بیهعوانّم بیه دورچّمیاا  سیییرمیاایهم 

ل ی بازعوکّی کدهبی و دربارههای مبوردی بّبیاشیییّم که کل را عشیییتّل م سیییرمیاایه

عبها برلسیییب ارزش بسته برلسیییب بازعوکّی ی انیماع  و انزای میباظرش نهسیییرمااه

اکاهای مخیسف )مانبی وسیییاال عوکّی و کاکای مصیییرن( چدوهش کبّمب در اا  لراابی، ک

ل لراابی شان همسان باشی و کعوکّی کاکاهای مخیسف باای با عقاضای طبقات مخیسف برای

انباش   تای کاکاا   ره بخوردب اا  امر به موضوعبی مبادکهاعوکّی نمی  باای با کل لرا

های ها، و بحران، درآمیها و دسیمزدها و مبابد آنیرده، سرمااهو بازعوکّی در مقّا   سی

 شودباقیصادی مبیه  م 

 

در نوامد  –ها ی اجتماعی، طبقات و مسابع درآمد آندورپیمنایی نننرمنایه

ارعباط  با اسیییثمار  ظاهراًهای مهم درآمیی ونود دارد که  مونود نراان داریِسییرمااه

ه  و دماکک چول بیون ورود به بازار کار اا سیییازمان کبیبکیار ران چّیا نم  مسییییقّم

سیییّاری های بعوانیی چول را قرض دهیی و بهره درایال  کبیب ببگاهکبیرک  بر عوکّیی، م 

 عر عوکّیشییییه بهسیییودهای عجاری هبگو  عبها از ترای و لروش صیییرنِ کاکاهای چّش

ه ران  )اناره( آورنییب ماکک زمّب  که هّ   ونه کاری روی آن انجام نیاددسییی  م 

که اک ساع  کار روی آن زمّ  اا میین صورت  رلیه نباشیب کبی، وکو آندراال  م 

همه،  کببیب با اا کار طرح م  –ی ارزش هاا  چاکش  دربرابر نظراهظاهر، چبّ  نمونهبه
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اقیصیاد سیّاسی  مارکس مبابد درآمی طبقات مخیسف به شتل درآمی، ران ، بهره، سود 

 دهیبرا نشان م  ناموکیمزد کار موکی و عجاری، دسی

از مّان نهادهای مخیسف و مرالل را ی انیماع  لرک  سییرمااه دورچّماا  سییرمااه

های اقیصییادی مخیسف )کشییاورزی، صییبی  و عوکّی، عوزاد، مبادکه و بازعوکّی در بخش

برمببای اشییتال میبوع ماکتّ  )تصییوصیی  و دوکی ، عیاون ، انحصییاری و «( تیمات»

دهیب اا  دورچّماا  بر اا  لراابی نحصییاری(، با عمرکز بر کار و سییرمااه، نشییان م غّرا

ی وهشونی، بر نحدر طول زمان بازعوکّی م  طبقاتداری که ط  آن کاکاها و کس  سرمااه

های های مخیسف از طراق برابرسازی نرختسق ارزش اضیال  و بازعقسیّم آن بّ  سرمااه

 اش تاریباسییب با سییرمااهیی عجاری سییهم تود را مااهالتبیب سییرمسییود، روشییب  م 

 شود، از اا  رو سود بهی چوک  بیل م کبی، چول قرض داده شییه به سیرمااهدراال  م 

 رددب ماکک زمّ  بخش  از ارزش اضال  را به شتل ران  بهره و سیود ببگاه عقسیّم م 

عّ   اابیب درکاهش م  کبی و براا  مببا نرخ عموم  سییودمطسق و عواضییس  دراال  م 

کلِ ب »شودعبوان بهای عوان کار، چردات  م لال، ارزش نّروی کار به شتل دسیمزد، به

ی نامیه از مبظر سیییاتیار اقیصیییادی آن داری[ببب دقّقاً مسالظه]عوکّی سیییرمااهمباسیییبات 

داری شرااط مادی و انیماع  ( سرمااهوهشییمسیرمااه، نسی سیوم، لصیل چهل« )اسی ب

کبی، و کار مازاد را به شتل ارزش اضال  اسیخراج ونود تواش را عوکّی و بازعوکّی م 

 کبیبم 

ی انیماع  قادر اسییی  بییا  عرعّب، در دومّ  سیییطح انیزاع، دورچّماا  سیییرمااه

ان ماک ، ماکت –دار )عوکّیی، عجاری، چوک  ی سیییرمااهطبقههای مخیسف نموداری از کااه

های ی میوسط در بخشی کار ر )موکی و ناموکی( و طبقهداری( و طبقهزمّ  در سیرمااه

تصوص  و دوکی ، و در سپهرهای عوکّی و  ردش را نشان بیهیب شباساا  مبابد درآمیی 

عری شعر انیزاع به عبّّ  بّضمام های مخیسف در سطح انو دسیمزدهای اا  طبقات و کااه

 نّاز داردب  

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch48.htm
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 –کبیب عمااز موکی میارکس کیار موکیی در لراابیی عوکّیی را از کیار ناموکی میمااز م 

داری اسیی ب اا  عمااز مبیب  بر روابط انیماع  اسیی  که ناموکی واد   کار در سییرمااه

 ی اا اهمّ  انیماع مبیشییود، نه محصییول لیاکّ  کار ر، لاایهعح  آن کار انجام م 

ار عوانی کهای تصوص  و دوکی  م آنب اک کار ربرلسیب شیتل اسیخیام در بخش

ی سرمااه در سپهر عوکّی انجام انجام بیهیب کار دسییمزدی که زار سیّطره ناموکیموکی اا 

نظر از نوع کاکاهای عوکّیشیه و نوع شیود در عوکّی ارزش اضیال  موکی اسی ، صرنم 

هب عمیام  داگر انواع کیار، برای مثیال عوکّییکببیی ان مسییییقّم کاکاها، شییییکیار انجیام

کببی ان مسییییقل، و عوکّییکببیی یان تیانگ ، اغسب کارکبان دوک ، میاران، عرضیییه

، اموکینهسیبیب بیا  عرعّب، کار  ناموکیهای مبادکاع ، کارکبان اسییخیام شیه در لیاکّ 

های نا زار هزابه»عبوان های بازعوکّیی بهکّ ، با لیاعاراخ  –مثابه موهوم  انیماع  بیه

ها یاکّ اابیب مارکس اا  لهای نظارع ، ارعباط م درون سپهر  ردش و لیاکّ « بازعوکّی

  ارز اا کاکاهاای همی اشتال مخیسف ارزش، مبادکهدانی زار مسییسزم مبادکهم  ناموکیرا 

 ب اا  ااب  سرمااه در لراابی عوکّی نّسدر برابر چول اسی ، و در ّر لراابی مسیقّم ارزش

ی سرمااه»اسی ب چبّ  کارکبان  مسییقّماً ارزش اضال  و « ی نا زار عوکّیهزابه»کارها 

با اا  همه،   13کببی، اما کارشیان برای بازعوکّی سیرمااه ضیروری اس بعوکّی نم « واقی 

ببی که کزادی ارائه م کببی، کار ماآن کارکبان  که مسییییقّماً ارزش اضیییال  عوکّی نم 

نماابی و چبان که در ادامه تواهّم دای از طراق انیقال از داران عصیییالیب م سیییرمیاایه

بودن  ناموکی  16کببیبهای موکیِ ارزش از راه سییازوکار قّمی ، دسیییمزد دراال  م بخش

 داردباا  مزدبگّران را از اسیثمارو سرکوب مصون نم 

موکیی )ایب  کار در ّر در لراابی تسق ارزش  در سیییپهرهیای عوکّیی و  ردش، کیار

بای آن برمب ناموکی)به کحاظ عحسّس ، کار  ناموکیکار موکی انیماعاً کازم( و کار  –اضییال  

ار ک –کبی کبیی، بسته زمان کار مازاد ارائه م کیه ارزش اضیییال  انیمیاع  عوکّیی نم 

داران کّی، مسزم به کار برای سرمااهماکک وساال عو-عبوان ناانیماعاً کازم( هردو به ناموکی
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ی کار تود را در بازار به ارزش عوان باکقوه ناموکیتصییوصیی  هسیییبیب کار ران موکی و 

 وکیناملال، به نای تسق ارزش اضییال ، کار ران رسییانبیب بااا بازاری آن به لروش م 

مان کار بیون ز –داری شییییه زمان کار مازاد بر زمان کار کازم برای سیییرمااهاسییییخیام

انیماعاً کازم، نقش کار ر را  ناموکیعبوان کار رو آنان بهاا کببی و ازارائه م  –دسیمزد 

برعهیه دارنیب چبّ  کار ران  به کحاظ اقیصییادی از راه عصییالب زمان کار مازادشییان 

ثمار شود که  میمااز از اسیکار رلیه م هی سرکوب بشونی )از اا  نظر واژهسرکوب م 

کبی(ب ببابراا ، در دومّ  سطح انیزاع، چبان ار موکیی شیود که ارزش اضیال  تسق م ک

داری و دو نوع که در ادامه و در بخش چبجم تواهّم دای، دو نوع لراابی عوکّی سیییرمااه

، که به کحاظ عحسّس  شاهی ناموکیموکی و غّر موکی ونود دارد: لراابیهای عوکّیی موکی و 

ن چّر   اوک  بر دوم  اس ب ا ر لراابی عوکّی و در عّ  لال میرن ولیت هردو لراابی

بی برمببای اوکوا  دوم  اس ، لراا ارزش اضال موکی ولیت لراابی کار و لراابی عوکّی 

ب برمببای اوکوا  دوم  اسییی  کار مازادولیت لراابی کار و لراابی عوکّی  ناموکیعوکّیی 

کببی که ای عوکّی م های اسییییوادهارزش ناموکیی بییا  عرعّب، کار ران در لراابی عوکّ

عصییالب  سییازد ارزش اضییال  عوکّیشیییه در لراابی عوکّی موکی را دار را قادر م سیرمااه

را  کیناموداران کبی اا از آن سییهم ببردب عامسّ  اا  کار ران در عوکّی اسیی  که سییرمااه

شان م زمان کار مازاد کارکبانسیازد بخش  از ارزش اضال  را با عصالب مسیقّقادر م 

 طور مسیقّم عصالب کببیببه

اا  های نهداری به مرزهای عوکّی و  ردش، نظام سیییرمااهبیا الزااش مقّا  لیاکّ  

های بزرگ، های سهام  به صورت شرک رسیب از آن چس شرک های لردی م سرمااه

ی ذتّره برمببای نظام نسییب به همراه اعتای لزاابیه به تسق چول عوسییط نظام بانت  که 

که  ی واقی کبیب همراه با سرمااهی چوک  اعیباری، رشی م کبی و سرمااهقانون  عمل م 

شیه( و کاکاها و تیمات داریی چوک  نگهدر وساال عوکّی، عوان کار، ونوه نقی )سرمااه

یه عوس ( اا لرضی  و ساتیگ)موهوم  ی شیود، سیرمااه تاری م عوکّی شییه، سیرمااه

     12اابیبم 
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داری، نرخ بهره هبگام  که با  سیییرش وام و دادوسییییهای اسیییقراضیی  در سییرمااه

ی زمان  طوکان  ، تواه ناشییی  از شیییود، هر نرایان درآمیی در اک دورهچییاییار م 

آمی و اا درداری باشی و تواه نه )برای مثال اناره عصالب ارزش اضال  در عوکّی سرمااه

اا  بها را  کساسّک(، قّمی  تواهی داش  که وابسیه به نرخ بهره اس  )اقیصاد نونوبهره

ارزش »توانی(ب مارکس اا  م  «ی زمان ارزش نیاری درآمییهیای آع  درایک دوره»

توانی زارا در ظاهر به ماکک آن م  «ی موهوم سیییرمیااه»را  «نیاری درآمییهیای آع 

ی انیماع  ی هّ  بخشیی  از سییرمااهکرد که در واقد نماابیه ارزشیی   چردات  تواهی

  ی موهوم ، مرکبعبوان سرمااهموکی نّسی ب برای مثال، چردات  بهره اا سیود سهام، به

اسی  از مجموع قّم  سهام، اورا، قرضه )تصوص  و دوکی (، داگر انواع اورا، ماک  

های ماک  اورا، قرضه و ساار داراا عبوان ی موهوم  بهانبوه سیرمااه 11و  اورا، مشییقهب

سییهام، اورا،  ّری نیایب های  تشیییه اسیی ، نه اسیییقراض اا وامکاغتی نمااانگر وام

ار ی ارزش از طراق کنوسه دارای ارزش نّسیبی )اا از نهادهقرضه و ساار اورا، بهادار ل 

 رو،(، و ازاا دهبیای ثمر نم اسییییوادهبرتوردار نّسییییبیی و هّ  ارزش مصیییرل  قیابل

ی واقی ، به سیهم تود قادر به عتمّل دورچّماا  سرمااه نّسیبی و بیا  برتسان سیرمااه

ها صییرلاً اورا، توانبیب آنسییاتیگ  م  واا لرضیی   موهوم ی ها را سییرمااهسییبب آن

مبادکه هسییبی که میع  ارزش آع ، ثروت، اورا، ماکتّ ، اا صرلًا عباوا   کاغتی قابل

صیرن نسیب  به ارزش اضال  تسق شیه در نای داگر هسیبی و بیا   ی لقوق ِاا ادعا

ها در طول زمان، به شتل ای از چردات اش درآمیی به شیتل مجموعهعرعّب به دارنیه

موهوم  بّانگر  یبیا  عرعّب انواع سییرمااه  15کبیبسییود سییهام، بهره و ران ، اعطا م 

ی مونودنیب و ران  برمببای نرخ بهرهسییود سییهام، بهره  «ارزش ناری درآمیهای آع »

 ایعوانی لراعر از ارزش سیییرمااهای مبیج از آن )اا بهای داراا  ماک ( م ارزش سیییرمااه

 تاری شیییه اسیی ،  واا  مازاد چّزی نز ها سییرمااهطور واقی  در شییرک باشییی که به

عباوا  »را  هاعبوان  واه  داراا  )مارکس آننّسیی ب اا  اورا، به موهوم ی سییرمااه
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 توانی( میع  بخش  از ارزش اضال نسب  به عوکّی آع  م « دعاوی انباشیه»و « لقوق 

روش  اس  که عمام  اا  عحوکات به   20آع  اس  که در لراابی عوکّی تسق تواهی شیب

م انجامی که بر سر عقسّداران، م های مخیسف سرمااهتسق اشیتال مخیسف سرمااه و کااه

ی مبازعه با اتیاگر تواهبی بودب عساوه بر اا ، نوسان لاد قّم  سرمااه ارزش اضال  در

های لاد ماک  مبجر عوانی به بحرانی سهام و اورا، قرضه، م در بازارهای ثانواه موهوم 

ّ  عوانی از بی موهوم  م های بهره الزااش اابی، بخش بزر   از سرمااها ر نرخشیود: 

 یسیییرمااه تاری مونود در عوکّی رخ دهیب در سیییرمیاایه کیه عغّّریرغم آن، بیهبرود

ه آابی واقی  ضروری اس ، چرا که نماد اعیماد سرمااه بهی موهوم  برای رشیی سیرمااه

 بچروراس و بحران ی بس چرهزابهاس  ب کّت  اا  نّاز ضرور

رای شییییه اسییی  و میادل عوان زمّ  بدرآمیی انیماعاً تسق ی زمّ  اا ران ،اناره

ی، )اا مبابد طبّی ( ونود نیاشیییه باشیی« زمّ »عوکّی ارزش نّسیی ب ا ر لقو، ماکتّ  بر 

به عبارت داگر،  21کبی و رانی  ونود نخواهی داشییی بی آن عغّّر نم بیارآوری بیاکقوه

ی چوک  دسییرسی  به اک مببد اسی  که ماکک آن مسیقل از بارآوری مطسق هزابه ران 

کبی که ران  مطسق در روسییی  که مارکس اظهار م اا کبییب ازاش مطیاکبیه م نسیییب 

ای طبقاع  اسیی  که بازعاب روابط قیرت ماکتان زمّ  اسیی  که در داری چیایهاهاسییرم

انیب ماکتان ده  شیییهعبوان اک طبقه سییازماندار، بهداران سییرمااهبرابر دهقانان و مزرعه

 سیقل از بارآوری واقی  زمّ عوانبی بهای دسییرسی  به آن را مزمّ  عبها در صیورع  م 

یاگر های قانون  با اتمید محیودا عیّّ  کببی، که از طراق عوالق  تصیییوصییی  اا به

مطسق  ن رادار هاا  از اا  دسی ، رقاب  مّان ماکتان سرمااهعبان  کببیب در غّاب عبان 

 دهیب عواضس ( را به سم  صور مّل م  ران )و نه 

، کببیچردات  م )مطسق اا عواضیییس ( را  ران داران لال، مادام  که سیییرمااهبااا 

اناره بخش  از ارزش اضال  نمی  اس  و ونود آن اصول عام لاکم بر عوکّی ران  اا 

 دهیبنم  ارزش و عصالب ارزش اضال  را عغّّر
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ر اا  داری ماکتّ  بزمّ  و داگر مبابد طبّی  محصییول کار نّسیییبی، اما در سییرمااه

هییا در بییازار رو  ردش لقو، مییاکتّیی  آنمیبییابید طبّی  تراییی و لروش، و ازاا 

ای، مانبی مبابد طبّی  و های انارهها اا داراا شیییودب قّمی  سیییرمااهم   یتاریقّمی 

ای از زمان، برمببای مام  اورا، بهادار اا اورا، قرضه، در نقطهها، درس  مانبی عساتیمان

ی موردانیظیار، در بیازارهای اوکّه و ثانواه انیاره، سیییود و بهرهرانی  ایا ارزش نیاری 

را که  «ی زمان ناری درآمیهای آع  دراک دورهارزشِ »شیییودب اا   تاری م قّم 

بّم، به ک ّری م ها انیازهنراان چردات « ارزش کبون  تاکم»طور مییارن برمببای به

نا که ماکتّ  اا  مبابد از آن  22ی موهوم  اس بدکااس  که در باکا مطرح شیی، سیرمااه

کمّاب، طبّی  اا غّرطبّی ، عصییالب نراان  از درآمی ناشیی  از ران ، سییود سییهام، اا 

 زار برمببای نرخ بهرهکبی، ارزش لیس  اا  نراان درآمیی در باچیتار م بهره، را امتیان

ارز مشییود که لاقی هشییودب بیا  عرعّب، ثروت تصییوصیی  هبگوی  تسق م محاسیبه م 

 شیه اس ب ی واقی  انباش انیماع  در سرمااه

سییخ  کوعاه، اقیصییاد سییّاسیی  مارکس مبابد دسیییمزد، و اشییتال مخیسف سییود  

دهیب ران ، بهره، و شییان م بهره و سییود عجاری را ن اناره اا ران ،دار عوکّیی، سییرمااه

شود )نبکب شییه درلرآابی عوکّی سیرمااه  کسییر م سیود عجاری از ارزش اضیال  تسق

(ب به همّ  عرعّب، لراابی تسق 23-32، 23-21، 11-16های ، نسی سییوم، لصییلسییرمااه

 ها وی وامااب ( و عحقق آن به سییود صییبیی ، سییود عجاری، بهرهارزش اضییال  )ارزش

نوع مبابد  نانبه و چبینانبه، و ران  ناشییی  از ماکتّ  همهصیییارهای عکابرسیییود انح

ان  رها در طول زمان، مانبی داری مببد عمام  چردات اابیب در سرمااهطبّی ، شیتل م 

ها، و ها، سود سهام شرک های کشاورزی و ساار مبابد طبّی ، ساتیماناناره در زمّ و 

   23اس ب ها و اورا، قرضه، ارزش اضال ی وامبهره
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ی باعونه به هین اصییس  مطاکیه – ی اجتماعیرسننترش و باتتلیید نننرمایه 

 هایببییی انیماع  در صیییورتلیاضیییر، برت  نتیات مرعبط با دورچّماا  سیییرمااه

عر عحسّل از اهمّ  مبرم داری در نهان واقی  در سیییطوح مّانج  و انضیییمام سیییرمااه

 برتوردارنیب

نزد مارکس بر لرک  سیییرمااه از تسال نهادهای  ی انیماع دورچّمیاا  سیییرمیاایه

انیماع   یمخیسف و مرالل عوکّی، عوزاد، مبادکه و مصرن عأکّی داردب بازعوکّی سرمااه

  اقیصییادی بّ –دهی عا روابط انیماع  موهوم سییرمااه و ارزش مصییرل  را  سیییرش م 

تاری ازعوکّیچداری، شرااط ونودی سرمااه، بهای مخیسف عوکّی و  ردش سرمااهبخش

سییپهرها، لرک  روابط انیماع  در طول زمان در سییطوح ترد و کسان سییّسیییم را دربر 

 بگّردب 

رااط میباق  مثابه شهی انیماع  بعری از بازعوکّی سرمااهی  سییرده و عوصّس ارائه

 در چّونی با دوک ، اقیصیییاد نهان ، ،  ضیییرورعاًطورکسن چّوسییییگ  لراابیی انیمیاع  به

، لالببگیاه، نظیام میاک ، تیانواده و بازعوکّی نّروی کار اسییی ب  در عّ اکوسیییّسییییم، 

های مخیسف اقیصادی )کشاورزی، صبی  دورچّماا  انیماع  انباشی  سرمااه در بخش

برمببای اشییتال میبوع ماکتّ  )دوکی  و تصییوصیی ، عیاون ، انحصییاری و «( تیمات»و 

 ی موهوم ، و بازعوکّی عوکّیرمااهغّرانحصییاری(، مرعبط با سییاار انواع سییرمااه مانبی سیی

اه، ی سرماهای اقیصیادی مخیسف عح  سییّطرهبورژواا  در بخشتردهکاکاا  ی سیاده

اری بر دی عوکّی سرمااهعر مطرح کردام، شّوهطور که چّشدهیب برای مثال، همانرخ م 

وابط ، رلالداری چّر   داردب بااا ببیی سییرمااهسییاتیار اقیصییادی و بازعوکّی صییورت

 اقیصیییادی –ببیی انیماع  داری عبها لراابیی نّسییی  که در عوکّی صیییورتسیییرمیااه

ی روزِ کاری شیییهداری میاصییر در ّر اسیی ب در چبّ  مواردی، بخش چردات سییرمااه

ّ  دهیب عواوت بزمان کار کازم برای بازعوکّی انیماع  را چوشییش نم  داری کلنسییرمااه

ط و بخش  از بازعوکّی انیماع  که مسیقّماً به مّانج  روابطور کس  بازعوکّی انیماع  به

هم عوسیه، مداری درلالواده در کشورهای سرمااهشیود، بهداری عأمّ  م عوکّی سیرمااه
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ر داری میاصعونه  از بازعوکّی انیماع  در عمام  کشیورهای سرمااهاسی ب بخش قابل

اری دلراسرمااه بخش مهم  از کارِ چتاردبداری صورت م تارج از روابط عوکّی سرمااه

عوسیه، بخش مهم  از آن در عوکّی تانوار و کار تانگ  اسی ، و در کشیورهای درلال

بر اا ،  روسیا اس ب عساوه ودر عوکّی زراع  سبی ، عوکّی و  ردش کاکاا  ساده بّ  شهر 

شودب  م دوکی  عأمّ مّانج  عوکّی بخش بورژوازی بهبخش  از مصرن کار ران و ترده

ببابراا ، مصییرن انیماع  )آموزش عموم ، مزااای رلاه  و بازنشییسیییگ ، بهیاشیی  

ی اا  موارد روزِ کاری را در کبیب همهعموم ، نز آن( در بیازعوکّیی کیار نقش ااوا م 

 دهیب ناشیه عغّّر م شیه و چردات کل روزِ کاریِ انیماع  به کار چردات 

عبوان ابزار موهوم  ی انیماع  بهچّماا  سرمااهها از دوربسّاری از مارکسّس 

اسیّ  کر انیبداده و عوسیه اقیصاد سّاس  اسیواده کرده، آن را  سیرش داده، عییال کرده

  کار و اکمسساکمسس  لرک  بّ ی انیماع  را در ابیاد بّ ( دورچّماا  سرمااه1523چاکوا )

ی )مازاد( ّماا  نیایی  در ارعباط با سرمااه( دورچ1511سرمااه کاربرد داد، و کب  بار )

( لراابی مصرن و 1512ب نّمز اوکانر )ونود آورده تاری شیه، بچوک  که بازسرمااه

 داری، طبّی  وسرمااهی ها الزود و در نشراهداری را به دورچّماا نقش دوک  سرمااه
شرااط طبّی ،  اق عخرابهای اکوکوژات  از طربه لشار انباش  سرمااه بر نظام سوسّاکّسم

یایی عبوان دورچّماا ِ نو ا سّیا نظام ماک  را بهاکوکوژاک عوکّی عأکّی کرده اس ب 

خش  عر مارکسّسی  قادر اس  به نحو ثمربهای بّشمیرل  کرده اس ب ببابراا ، چدوهش

ی انیماع  را در روابط و لراابیهای عوکّیی، وارانگر و اسیثماری دورچّماا  سرمااه

ی مارکس های موردنّاز به مشاهیههاا  از چبّ  عساشعبوان نمونه سیرش دهیب به

، عأثّر مثابه اک لراابی میابوکّک انیماع لراابی عوکّی بهی د رسان  طبّی  در درباره

نوار ی بازعوکّی عوان کار و تاشیهعر مطاکیهی کمداری بر طبّی  اا مسأکهمخرب سرمااه

اش ببواسی(، و بسّاری از داگر درباره سرمااهکس آرزو داش  بیی از چه مارکار ر )آن

ثماری و عبوان ابیاد اسیروابط و لراابیهای انیماع  مانبی نبسّ ، نداد، قومّ  و طبقه به
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ای از بر چاره کّیأنا که  عاز اا  روی عا آنانیماع ، عونه کبّیب  مراعبسرکوبگر سسسسه

ماع   یو طبقات اندرک  سیرش  و بازعوکّی سرمااه  عری بهاا  مبالث غبای بّش

اکوکوژات   ،  سس بخشی،  به عرعّب به نتاع  در باره روابط اعیباری و سرمااه ماک م 

ی مسیقّم با دورچّماا  عوکّی و بازعوکّی عوان کار در رابطه داری و اکوسّسیم،بّ  سرمااه

محّط  سرمااه با مساال زاس -ی کارمبارزه یو سرانجام، رابطه عوکّی و بازعوکّی سرمااه،

 چردازامبهای انیماع  همپای آن م و شرااط زنی   و نببش

         

ده  و داری میاصیییر وامدر سیییرمااه -روابط اعتبناری و نننرمایه مایی            

 داران چوک  و صبیی  اا عجاری در دورچّماا  سرمااه مییاول اس ب ّری بّ  سیرمااهوام

بوان عمارکس مبیب  بر نقش چول به (ربویی  )اا سیییرمااه نوبهرهی ی سیییرمیااهنظرایه

مبظور ی صییبیی  بهی چوک  به هبگام  اسیی  که برای آغاز دورچّماا  سییرمااهسییرمااه

روزها از انیشیار سهام و اورا، قرضه از عصیالب ارزش اضیال  آع ، از وام بانت  و اا 

 ّری مبیب  بر ببابراا ، برتسان وام  22بانت  اسیییواده شییودبهای ماک  غّرطراق واسییطه

دار میبای سرمااهبه نوی بهرهچردات  بهره برای مصیارن شیخصی ، اسییواده از سرمااه

شود که در آن چول نشان داده م  ’M-Mدقّقاً با نو ی بهرهسرمااهبودن اسی ب  ردش 

   23در ّر لراابی عوکّی و مبادکه نّس ب M-C-M’مانبی 

ی دوم سات  و از مقوکهنیا م « شیهی چوک سرمااه»ی چوک  را از مارکس سیرمااه

 کرد: اسیواده م  نوی بهرهبرای شباساا  سرمااه

ی ی چوک  با سیییرمااهنا سیییرمااهنشیییان تواهّم داد که در اا »ببب 

د، در شییو، اشیییباه  رلیه م نو بهرهی شیییه به موهوم سییرمااهچوک 

ی چوک  صییرلاً شییتل  ترای وهوم نخسیی ، سییرمااهلاک  که در م

اکاا  ی کبرتسان داگر اشتال سرمااه، ایب  سرمااهاس ؛ سیرمااه 

 ی عوکّییب و سرمااه
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( 2؛ استبا ( چول نقی، طسا اا 1ی بانت  مرکب اس  ازسیرمااه

عوان بییه دو بخش عقسیییّم کرد: اورا، اورا، بهییادارب دوم  را م 

، کیه برای ایک دوره  ردش دارد و با ایعجیاری ایا برات مبیادکیه

ارهای وکشان ات  از کسبشود، و عبزال تش  زمان سررسّی م 

ی اصییس  بانتیار اسیی ؛ و اورا، بهادار عموم ، مانبی اورا، قرضییه

ساً های ربوی که اسااتیصار بر هدوکی ، اسباد تزانه، انواع سهام، به

عوان در اا   روه م میواوت از اسیباد مبادکه اسی ب اورا، رهب  را 

عوان بار ی مرکب از اا  انزای مشیییهود را م نیای دادب سیییرمااه

ی ها عقسّم کرد که سرمااهی تود بانتیار و سپردهداگر به سرمااه

های دهیب در مورد بانکی اسیقراض  را عشتّل م بانت  اا سرمااه

ن وها را نّز باای در نظر  رل ب اکبناشییر اسیییتبا ، اا  اسیییتبا 

ها را در نظر نگّرامب روش  اس  که ها و اسیتبا عوانّم سیپردهم 

 ای، وی بانتیار )چول، برات مبادکهعرا  انزای واقی  سیییرمااهمهم

ی تود بانتیار و تواه سپرده، ایب  شیه( تواه سرمااهونوه سپرده

ببیی ی ساار مردم، باشی، عغّّری نخواهی کردب همان عقسّمسیرمااه

 یوکارش را با سییرمااهاکم اسیی ، تواه بانتیار کسییبکماکان ل

 شیهب ی سپردهتودش انجام دههی و تواه صرلاً با سرمااه

ی اا  واقیّ  اس  که هر دهبیهنشان نو بهرهی شیتل سرمااه

رسیییی، ی سیییرمااه به نظر م درآمی قطی  و مبظم چوک  چونان بهره

ی چوک  نخس  به تواه ناشی  از سیرمااه باشیی و تواه نباشییب درآم

عشییخّم داد که ای را عوان سییرمااهشییود، و از آن م بهره بیل م 

ی ی سرمااهبهره ناش  از آن اس ب به همّ  عرعّب، در مورد سرمااه

ترج نشییییه  عبوان درآمی، هر نمد ارزش، میادام  کیه بهنوبهره
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ر اهعبوان اصل چول ظشود؛ ایب  بهمثابه سرمااه چیایار م به باشیی،

عوانی لاصیییل کبیب ی  بیاکویل اا محیمس  که م شیییود نیه بهرهم 

 (ونهمسرمااه، نسی سوم، لصل بّس )

 

، Mام  در ی سهعوانّم با در نظر  رلی  الزااش در اعیبار و سرمااهتساصه کبّم، م 

ادل ی چوک  اا دورچّماا  ماک  می  سرمااه را  سیرش دهّمب دورچّماا  سرمااهدورچّماا

اس ب سرمااه، ارزش در شتل چول اس  )و مبظور از چول در میبای  ’Mبه  Mلرک  از 

 تاری شیییه با والی چوک  اسیی (ب در دنّای واقی ، ی آن داراا  ماک  ارزش سیییرده

   26 رددبورچّماا  به شتل چوک  بازم شود، ارزش در دوقی  کاکاها لروتیه م 

ی مهم برای اوسییّسه ها برای الزااش لجم سییرمااهاسیییواده از وام و اا ادغام شییرک 

بانت ،  هایانباشی  رقابی  اسی ، و الزااش در عمرکز سرمااه با عأمّ  ماک  از طراق وام

د ب الزااش  ّر تاری و ادغام صیییورت م بازار سیییهام و اورا، قرضیییه برای سیییرمااه

ود  تاری مجید سییمید سییرمااهعر بهآکات چّشییرلیهبارآوری از طراق اسیییواده از ماشییّ 

بخشییب لراابی عمرکز از راه اسییواده از اهرم اعیباری بسّار عراکم سیرمااه را سیهوک  م 

   22عر از لراابی آرام عراکم سرمااه اس بچّشرلیه و بازارها و ابزارهای ماک  بسّار سراد

هی: ددار را در ارعباط با هم قرار م ی سرمااههای مهم  از طبقهوابط اعیباری بخشر

داران را در اتیّار دارنی، و سییرمااهنو ی بهرهسییرمااهی داران چوک  که عرضییهسییرمااه

 ّرنی عا از آن در عوکّی ارزش اضییال  اسیییواده را وام م نو ی بهرهسییرمااهصییبیی  که 

ی عجاری اا  ارزش عصیالب شودب اا  عقسّم انیماع  درون کببی، اا از طراق سیرمااه

 شیه در لراابی عوکّی و عقسّم آن مّانارز عقسّم ارزش اضال  تسقدار همی سرمااهطبقه

   21دار به شتل سود، سود سهام و بهره اس بی سرمااهاا  سه کااه

بخش  ی سود،ّزهداری دوکی  با انگهای سرمااهعساوه بر اا ، در شرااط لضور ببگاه

دد،  ری چوک  بازم ی ارزش اضیال  بخش تصوص  و دوک  به سرمااهناشییهمصیرن

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch29.htm
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از اا   دارانکه برای عأمّ  ماک  اک دورچّماا  داگر سیرمااه در دسییر  اس ب سرمااه

ی  تاری ناتاکم در وساال عوکّچول برای ترای عوان کار و وساال عوکّی )شامل سرمااه

نی  ردش عواداری نم کببیب ببابراا ، عوصیّف نامد سرمااهاسییواده م با عمر طوکان ( 

های ماک ( را که سییاتیار ماک  را به ها و داگر واسییطه)شییامل بانکنو بهرهی سییرمااه

   25کشی، نادایه بگّردبعصوار م 

مّل ی کاکاهای عتی عوکّیی در لراابی عوکّی شامل ذتاار مواد تام و عاانیازهسرمااه

 (’C)شیییه و ذتاار کارتانه و عجهّزات مسیییهسک نشیییه اسیی ب محصییول عتمّل شیییه

 ی عوان کار درمید هزابهو ارزشِ الزوده شیه به شیهشیامل ارزش وسیاال عوکّی اسیواده

یظار ی در انشیهی عجاری )اا کاکاا ( شیامل ذتاار کاکاهای عتمّلعوکّی اسی ب سیرمااه

ه شیییی، ارزش در دورچّمیاا  بیه شیییتل چوک  لروش اسییی ب وقی  اا  کیاکیاهیا لروتیی

  رددب بازم 

 عوانیدر دنّای واقی ، مجاری باز شییی  ارزش اضیییال  به دورچّماا  سیییرمااه م 

اا  عوان به صورت سود سهامسرمااه را م  غّرمسییقّم باشیب بخش  از ارزش اضال  اک

سیقّم طور مسیقّم اا غّرمی تود، بهنوبهدار چردات  کرد که بهبهره به تانوارهای سرمااه

دب ی داگر وام داده شوی ماک  مثل بانک، برای اک الزااش سرمااهاز طراق اک واسطه

دهی مصیرن بخش  از چه سیرنمد رخ م ی انیماع ، آندر سیطح دورچّماا  سیرمااه

ی انیماع  اسی ب روش  اس  که هراک از اا  ی آن به سیرمااهمازاد و باز شی  بقّه

 های عوکّی، عحقق وهاا  )وقوهبر اسییی  و مبجر به وقوهماا  سیییرمااه زمانمرالل دورچّ

 توانیب های بر ش  مرالل مخیسف عوکّی م شود که مارکس دورهماک ( م 

های چوک ، عوکّیی و عجاری در دورچّماا  انباشی  سییرمااه در ی سیرمااهسیه مرلسه

اکمسس  شیه اس  و  سیرش روابط بّ سو، به اا  1523واده از داری انحصاری، بهسرمااه

عوسیه را عسهّل کرده و درنیّجه بر ساتیار طبقاع  و داری در اقیصادهای درلالسیرمااه

عیمّق عراکم و عمرکز سرمااه به سبب   30های طبقاع  اصس  عأثّر  تاشیه اس بببییکااه
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نیاا   نحصاری وی ای سرمااهکه تواهّم دای، سّطرهچّشرل  لباوری و درنیّجه، چبان

آمّز ماکتّ  لقوق  از ماکتّ  لقّق  ،کبیرل و نظارت، به نااگاه نیای بسییّار عباق 

داری دار و کار ر در کشیییورهای سیییرمااهی سیییرمااهطبقه دو میوسیییط  مّانی طبقیه

  31عوسیه مبیه  شیه اس باالیه و درلالعوسیه

 

ی وکّی  سیردهبازع -یستم داری و اللنبین نرمایهرسست اللیلژیکی             

ا داری و اکوسییّسیم ب ردش و مصیرن، بّ  سیرمااه –های عوکّی ی لراابیدارانهسیرمااه

ط  مانبی محّهای زاس شییاب  روزالزون  سسی  اکوکوژاک ااجاد کرده که در بحران

های زنیه، کاهش بارآوری وارهشییین کاکاهای عجیایچتار و انیام رمااش نهان ، عه 

زاا ، مبابد آب، میادن و آبزاان و غّره بازعاب االیه اسییی ب موهوم  ، کاهش نبگلزمّ

تاک  بّ  نوال  روسیاا  و شهری در شتل  مغتنیدر  ردش مواد «  سس  میابوکّک»

روشیب  به موهوم  سیس  اکوکوژاک عیمّم االیه که مقاوم  نهان  غتا و لّبراکبون به

کار انسیییان    32ن  آن را نا زار کرده اسییی بی دوک  برای لل نهاانسیییان و مییاتسیه

، اس  ثروتداری اس ، اما همدون طبّی ، ات  از دو مببد ارزش در سرمااه یشاکوده

دو »ها و طبّی  در عبادل میابوکّک اا ولیت دااکتیّت  قرار دارنی، همدبان که انسیییان

 اسی:نوم ی  وعانقی برنامهمارکس در   33در تسق ثروت هسیبیب« عامل اصس 

 

های ی کار مببد ارزشنّز به همان انیازه طبّی ب نّس عمام  ثروت  مببدکار »

های مصرل  اس  که ثروت مادی را عشتّل عردای ارزشمصیرل  اس  )و ب 

 «بدهی!( و کار تود صرلاً عبسور نّروی طبّی ، ایب  عوان کار انسان ، اس م 

 (ی  وعا، لصل اتمکارل مارکس، نقی برنامه)

 

ی نخسییی ، لراابیی اسییی  که ط  آن انسیییان و طبّی  هردو کار، در وهسه»

های میقابل مادی ی تواش، کبشمشیارک  دارنی و در آن انسیان به تواسیه

عبوان به کبیب ویل م ]میابوکّسم[ بّ  تودش و طبّی  را آغاز، عبظّم و کبیر

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1875/gotha/ch01.htm
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ها و دارد، بازوات  از نّروهیای تود طبّیی  سیییر به مخاکو  با طبّی  برم 

دارد عا محصوکات طبّی  را در چاها، سیر و دسییان تواش را به لرک  وام 

، نسی کارل مارکس، سرمااه«ب )هااش عصالب کبیشیتس  سیاز ار با تواسیه

 (اول، لصل هویم

 

مثابه تودِ لراابی کار مشیییاهیه کردب او میارکس مییابوکّسیییم انیماع  را به»همیه، بیااا 

دسییی  عبوان عبظّم عقسان  اا  میابوکّسیییم بّ  انسیییان و زمّ  بهسیییوسیییّاکّسیییم را به

نوا  در رلهتامل انسان  عوأم با صعبوان چّشیرل  ععوکّیکببی ان میحی و بیا   ونه به

ی ی رابطهنان بسام  لاسیر، سه چّز که باای درباره« )انرژی و چاایاری سّاره عیراف کرد

 (بمارکسّسم و اکوکوژی دانس 

 

در  -یه ی لار و نرماباتتلیید تلان لار و مبارته -دورپیمایی تلیید              

 داری در اکعر سییاتیار اقیصییادی در چارچوب کسّ  سییرمااهسییطح عحسّل انضییمام 

ی مسیقّم با کشیور نباای نادایه  رل  که دورچّماا  عوکّی و بازعوکّی عوان کار در رابطه

که عوکّی و بازعوکّی عوان رغم آنبه   32یمااز از آن، اسیی بعوکّی و بازعوکّی سییرمااه، اما م

ر قادر به عوکّی عوان کا نا که سییرمااهآنکار شییرط عوکّی و بازعوکّی سییرمااه اسیی ، از

رمااه ی نزدات  با دورچّماا  سییینّسییی ، دورچّماا  عوکّی و بازعوکّی عوان کار در رابطه

)نیه مجزا( عوکّیی و بیاز عوکّیی عوان کار برای  ّردب از اا  رو دورچّمیاا  میمیاازقرار م 

لرد در بهدورچّمیاا  سیییرمیاایه ضیییروری اسییی ب عوان کیار بیه عبوان کاکاا  مبحصیییر

ی اگانه در عوکّی برای عوکّی و بازعوکّی سرمااه در دورچّماا  سرمااه اداری، وسّسهسرمااه

یاکّ  ظور بازعوکّی تود و لمببهلال، در دورچّماا  عوکّی عوان کار، کار ران اس ب بااا 

 شان با سرمااه برای دسیمزدهایهیلمبیشان برای تودد رسان  اا تودعتامس  در مبارزه

باکاعر و لراسیوی آن، انواع کاکاها )توراک، سرچباه، کبا ، بهیاش ، آموزش و تیمات 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch07.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch07.htm
https://www.greenleft.org.au/content/three-things-you-should-know-about-marxism-and-ecology
https://www.greenleft.org.au/content/three-things-you-should-know-about-marxism-and-ecology
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قّم  آمی مسیی دورچّماا  عوکّی و بازعوکّی چ اا  نببه  33کببیبلرهبگ ( را مصرن م 

 و ائیسان طبقاع  داردب  بر عبوع مبارزه

ده، سییرمااه را با نبسییّ ، تانوا-ی کاردورچّماا  عوکّی و بازعوکّی عوان کار مبارزه

محّط  و شیییرااط زنی   و محسیه، مسیییت ، نداد، قومّی ، بّتیاری، مسیییاال زاسییی 

ؤثری تل مشییسییازدب عونه به اا  دورچّماا  بههای انیماع  همپای آن مرعبط م نببش

اا  دورچّمییاا  مبییارزات کییار ران و    36کبیییبعر م ی کییار ر را وسیییّدعیراف طبقییه

ثباع  شیییغس ، در سیییطح مس  و های کار ری را به لراسیییوی مسیییاال مزد و ب اعحاداه

 سیییردب مسییاال انیماع  لراعر از روابط طبقاع  نّسیییبیب نادایه  رلی  و اکمسس ، م بّ 

ی اا  عبوان که اا  مساال، مساال طبقه ی نیای انیماع  بههااهمّ  شمردن نببشکم

اس ب اا  کار ران هسیبی که بّش از همه در میرض لراابیهای   وا اوهامیوسط اس ، 

بی که ی کار ر هسیمحّط  هسیبیب اا  زنان طبقههای زاس صیبیی  تطرناک و آسّب

یه  ونه طبقه را ناداعّی  باعاچاراا،  چهعرا  نّیاز را بیه لقو، زنیان دارنیی ) نبکب بّش

مام  چروکیاراا وقی  ع» وای (ب تسیاصیییه آن کیه چبان که نان بسام  لاسییییر م نگّرامت

را  ع ّرد، انقساب وی، نه صییرلاً شییرااط کاری، در میرض زوال قرار م  شییرااط هسییی 

وکوژی ی مارکسّسم و اکی رابطهنان بسام  لاسیر، سه چّز که باای درباره« )طبقه اسی ب

  (بدانس 

واده بییازار کییار و بییازارهییای مییاک ، هییای نوکّبراک  انواع بییازارهییا، بییهزداا مقررات

را عشیای  ماک ی لرک  انباش  سرمااه به سم  بخش کببیهثباتآمیهای باکقوه ب چ 

داری، در هردو اقیصییادهای چّشرلیه و ی اقیصیادهای سیرمااه راا  لزاابیهکبیب ماک م 

دهی و های ماک  را  سییییرش م ی، ترای و لروش داراا داری سیییرمااهعوسییییهدرلال

را از  کبیب اا  لراابی اقیصادی سیودا رانه و چرنوسیان انباشی  سرمااه را عشیای م نببه

اری  تکبی، چراکه بازده سیییرمااهواقی  )ایب  عوکّی کاکاها و تیمات( دور م اقیصیییاد 

یب عرکّب اابشیرااط اقیصیادی و سیّاس  مبطقه اا کشور تاص م عری به وابسییگ  کم

 تاری مسیقّم تارن ، سیازی عهانم  در عجارت، سرمااه راا  اقیصیاد و نهان ماک 

https://pecritique.com/2019/03/09/%da%86%d9%87%e2%80%8c%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f-%d8%aa%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a8/
https://pecritique.com/2019/03/09/%da%86%d9%87%e2%80%8c%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f-%d8%aa%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a8/
https://www.greenleft.org.au/content/three-things-you-should-know-about-marxism-and-ecology
https://www.greenleft.org.au/content/three-things-you-should-know-about-marxism-and-ecology
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های عوکّی در های کاکاا  و زنجّرهام زنجّرههیای ماک ، ادغسیییودا ری در ارز و داراا 

های ها اسییی ب اا  عغّّرات با سیییّاسییی عرا ها و ثروعمبیمبیعرا تیم  مبالد قیرت

سازی کاکاهای عموم ، کاهش تیمات رلاه ، اقیصادی دوک  نوکّبراک  برای تصوص 

ر کار، واده بازارهای ماک  و بازازداا  بیازارها، بهسیییّیاسییی  ضییییکیار ری، مقررات

 شودبهای رااضی  همراه م آمیهای بّرون  مبو ، و برنامهچ زداا  مقررات

نّروی کیار ارزان ابزاری برای سیییرکوب اسییی  که مّان کار ران عورقه « واردات»

 راا  انیب ببابراا  چاسا مباسب صرلاً اتسا،انیازد و به نود آنان  اسی  که در قیرتم 

 ی اک کار تّر نّس ، بسته طرحمبزکهی مهانران بهه همهانیزاع  برای توشامی وا  ب

ی بّ  اقیصیییادهای بزرگ و قیرعمبی و اقیصیییادهای ای مهانرت در رابطهدکاال راشیییه

کببیییب در واقد، ای اسییی  کییه مردم از آن مهییانرت م عوسییییییهعر و درلییالکوچییک

حس  براک  اقیصاد مهای عجاری کّکبی: سّاس سازی اغسب دور باطس  را ااجاد م نهان 

عر انجامی که بّشی تود به مهانرت  سیییرده از آن نالّه م نوبهکبی که بهرا واران م 

کبی و در عّ  لال دسیییمزد کار رانِ با لیاقل ی کشییور مبیار را واران م عوان باکقوه

 ورتطسوّی چهدهیب اما نّروی کار مهانر ماهر و اقهدسیمزد در کشور مقصی را عقسّل م 

 عوسیه ولشیباک اس بهای مهانرت و لرار مغزها در اقیصادهای درلالهزابه

ها در کشییورهای چّشییرلیه و اا  عرکّب، که در سییّاسیی  راهبردی اصییس  دوک 

عری االیه، هجوم به نّازها و مبالد به اا  سییو بازعاب بّش 1510ی عوسیییه از دههدرلال

 هایاا  عحوکات ساتیاری انرای سّاس  به بیی، عشییای 1510ی مردم  اسی ب از دهه

ی طبقاع  ی قوادوکی  نسییبیاً مسیییقل را عالیود زاادی عضیییّف کرده و با عقوا  موازنه

« نبوب»و « شمال»ها در هر دو کشورهای ها، ندادچرسیان و چوچوکّس راسی نود دسی به

 –ی اقیصییادی هاو سییازمان« لرودسیییان»مواند نیی در برابر قیرت دموکراعّک مردم ِ 

 کبیبی کار ر ااجاد م سّاس  طبقه
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عر عحسّل، نراان سییرمااه که در دورچّماا  ببابراا ، در مجموع در سییطح انضییمام 

ی انیماع  در سپهرهای عوکّی و  ردش نشان داده شی، با بازعاب دادِن نموداری سیرمااه

ا  ابزار موهوم  رلیه نّسیی ب دورچّماقیرها سییاده و شییسیییه، آن«ارزش در لرک »ذات 

به سییبب االیه ) رلیه و انقباضغاا  آموزنیه، که بازعوکّی انیماع  وسییی سییاده اما به

دهی، در عیامل داری را عشیییتّل م هیا، بسیاایای طبّی  و رکودهیا(ی سیییرمیاایهنبیگ

ی های مییید انیماع  داگر، و در نیّجه، مقاوم  و مبارزه طبقهدااکتیّت  با دورچّماا 

  32شودبغاا  چّدّیه م های انیماا  بهراه با انواع نببشکار ر هم

در نهان واقی ، لراابی بازعوکّی انیماع  لراعر از بازعوکّی عوان کار و سرمااه اس  و 

ها و مبارزات ی روابط، سیییاتییارهیا و لراابیها، قیرتدر ّر ولییت میبیاق  چّدّییه

ی قیرها مسأکهداری آنا  سرمااهشیودب در واقد، بحران نهااقیصیادی و غّراقیصیادی م 

ی نامیه لال، ببّاد سّاس اقیصیادی نّس ، بسته موضوع  انسان  و عاراخ  اس ب بااا 

 ، ، لب  و انیماع ، و عساوه بر آنی انیمیاع  اسییی  کیه از دانش عاراخبهیر آن طبقیه

ن انیماع  ایِ عوکّی انیماع  برای اهیاده  قوای عودهنوس برای سیییازمانازاعیمیاد به

 بهیر برتوردار اس ب

ور  ّرد و عبسدوک ، که از طراق آن روابط ، لراابیها و مبازعات سییّاسیی  شییتل م 

های بازعوکّی اقیصادی و انیماع  اس ب با در نظر  رلی  عرا  لوزهاابی، ات  از مهمم 

 -دی ای اقیصی نببهاش با بازعوکّی اقیصیادی در زمّبهاهمّ  دوک  در ولیت میباق 

سّاس  ساتیار طبقاع  در سطح مّانج  انیزاع، موضوع دوک  در بخش چهارم اا  رساکه 

 طور واده بررس  تواهی شیب به
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  هانوشتپی

ها اا کبیب برتسان کلهای کل عیّّ  م ها را واد  های بخشوار واد  در سیییّسییییم انیماع  انیام 1 

کبی ها عیّّ  م ها را اساساً سرش ِ بخشهای بخشوار )مانبی اعم( که در آن واد  یامهای غّرانسیّسییم

ی سیییرشییی  درون  کل هسییییبیب در ماعرااکّسیییم دااکتیّت  دهبیهها بازعابرغم اا  واقیّ  که بخشبه

اگر، ما یها از اتمید عمّزدادن بخشدهیب بهای به چّزها و روابط را عشیییتّل م  راا  رواترد چیااهکیل

شییونی همدون کبّم که وقی  با اتیاگر عرکّب م عبوان عباصییر اک کسّ  میّ  بررسیی  م ها را بهآن

یت نهاد عبارت از لراابی ول رددب به عبارت داگر، سیییبیز اا همها چیایار م سیییاتییار دااکتیّت  بخش

ز )نه صر را از اتیاگر میماامید عحسّس  اسی  که عباها و روابط مبزوی شییه بهها، واد  بخشیّین بخش

های آن ها ولیت ببخشیییب در شییبات  میرن که کل و بخشسییازد ، عا در اک کل والی به آنمجزا( م 

 شود درک دااکتیّت  والی عحسّل و سبیز اهمّ  مبرم داردبطور همزمان بررس  م به

 

ران کّسییم در عاراا اقیصییادی اابرای آ اه  از کاربرد  رااش عتامل ناموزون و مرکب در عتامل لئودا 2 

 عتامل لئوداکّسم در ااران نبکب  ( لصول دو عا چبجب1331نبکب نیمان  )

 

ر آن بر داری و عأثّی نظری و عاراخ  عجرب  عتامل سیییرمااهی نببهاز مّیان انبوه مطیاکییاع  که درباره 3 

های : لصل2005های چس از نبگ دوم نهان  انجام شیه ربکب دان )لکشیورهای در لال عوسییه در سیا

-2های : لصییل2006(، هاروی )26، شییانزده و 1525(، کاردوزو و لاکیو )3عا  2های : لصییل2002؛ 13عا  12

(، 1553، و 32-33: 1512همدبّ  نبکب کو )(ب 3-2های : لصل2005(، کاکّبّتو  )13: لصل 1555؛ و 3

: 2012(، نیمان  و بهیاد )  1553(، لوران )1512(، آبراهامّان ) 3-2: 1552نز و اسیییوانز )روشییماار، اسیییوا

(، 1552( و نیمیان  و عب رهبما ) 1550(، عس  رهبمیا و نیمیان  )  1551(،  ب رهبمیا و بهییاد   ) 233-260

داری سرمااه ر عتاملاقیصادی د –رغم عأکّی میواوعشیان در عوسیّر عیامل چواای روابط قیرت انیماع  به

مبارزه برای ی نب نیمان  و  ب بهیاد، در لارسییی  نبکب  مقاکه عوسیییییهبدر برت  کشیییورهیای درلیال

 ب  های کار ری مسیقلسازمان

 
2Labor power  

واده مجسیات دوم و سوم، و به سرمااهدر سه نسی  ناموکیو ی کار موکی های اصیس  مارکس دربارهنوشییه3 

 قرار داردب های ارزش اضال نظراهدر 

                                                      

https://goo.gl/QruUMG
https://goo.gl/QruUMG
http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=35141
http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=35141
http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=35141
http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=35141
http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=35141
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اع  همپای داری و روابط طبقدر مورد کاربرد عوکّی و بازعوکّی نّروی کار برای بازعوکّی انیماع  سرمااه 6 

 های بییی نگاه کبّیبآن به بحث

ی انیماع  اسییی  که ثروت را در شیییتل عاراخاً رابطه سیییرمااه صیییرلاً ثروت نّسییی ب سیییرمااه اک2 

تسق شیه  ی ارزش اضییال وسیّسهدهی: ثروع  که از تسال لراابی عوکّی بهی مشیخم بازعاب م االیهعتامل

ه های سرماای انیماع  در دورچّماا کبیب روشی  اسی  که اصیطساح سیرمااهعوسیط نّروی کار رشیی م 

 شباس  مییارن نیاردبدر اقیصاد و نامیه« نیماع ی اسرمااه»ارعباط  با موهوم 

 

یماع  ی انسرمااه اک ش ر نّس ، بسته اک رابطه» وای: م  سرمااهمارکس در عبارت مشیهوری در 1 

ببیی عاراخاً مشییخم نامیه عیسق دارد که در اک شیی ر عبسور مشییخم عوکّی اسیی  که به اک صییورت

 ب نّسیی شیییب سییرمااه نمد وسیاال عوکّی مادی و عوکّیشیییهبخاابی و به آن نوهر انیماع  مشیخم م م 

شونی، نم  نوسه چول محسوبل  بسته وساال عوکّی د رسان شیه به سرمااه اس  که همدبان که طسا و نقره

نّسییبیب سیرمااه وسیاال عوکّی در انحصیار بخش مشخص  از نامیه اس  که در  نوسیه سیرمااهها نّز ل آن

ق اا  شود و از طرامثابه محصیوکات و شرااط کار از اا  نّروی کار مسیقل م زنیه، بهموانهه با عوان کار 

 (وهشیمسرمااه، نسی سوم، لصل چهلاابیب  )برابرنهاد در سرمااه شخصّ  م 

 

ی عرعّب با چهار لصیییل دربارهنسی دوم سیییرمااه عوسییییه داد به دورچّمیاا  سیییرمیاایه کیه مارکس در5 

کس  آغاز  ها به طوری کاکاا  و سپس دورچّماا ی عوکّیی، سرمااهی چوک ، سرمااههای سرمااهدورچّماا 

شیییودب همدبّ  نبکب به به دنبال آن ارائه م  ی سیییرمااه شیییودب در نهاا  بازعوکّی سیییاده و  سییییردهم 

 های انیماع  سیییرمااهبرزا کوکزامبورگ و دورچّماا  انباشییی  سیییرمااهی کیاب بّ  دربارههای کدای اه

 (رزا کوکزامبورگ انباش  سرمااهی هاا  دربارهکبّ ، دای اه)

 

ا ی ماک  رعساوه چبان که تواهّم دای، سرمااهنامیب بهی کاکاا  م را سیرمااه ی عجاریمارکس سیرمااه10 

یاری مثابه طسا(، بانتیاری و بانتی عتامل محیود اشتال چول )بهدهبیهتوانی که بازعابی چوک  م سرمااه

 مرکزی، و بازارهای ماک ، در آن زمان اس ب

 

 (ب6151(  و دانت  لاک  )1515نب کب ب  لاا  )11 

 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch48.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1913/apr/rl-acc-capital-notes.htm
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عبوان لرک  دَوَران  سیییرمااه با لراابی عوکّی آغاز به ی عوکّییسیییرمیااهاز مبظری داگر، دورچّمیاا   12 

از مبظری داگر  ی کاکاا سرمااهب دورچّماا  (’P… C’- M’- C … P)اابیشیود و با آن تاعمه م م 

ی بیی تاعمه با عوکّی چرته شود وی عوکّی( آغاز م )محصول اک چرته 'Cبه لرک  دَوَران  سرمااه از 

ر شییود و بار داگر دی انیماع ، محصییول بّ  مصییارن مخیسف عوزاد م اابیب برلسییب کل سییرمااهم 

  <-  Mکه بحث شی، عبارت اس  از شود، در لاک  که دورچّماا  چوک ، چبانی بیی بازعوکّی م چرته

M’  ب هراک از اا  سه دورچّماا  مسیسزم ونود داگری اس ب 

 

ب چول عبها اس  عواوت قائل شوام ی مبادکه(صیرلاً چول )وسیّسهعبوان سیرمااه و چوک  که باای بّ  چول به 13 

ا بشود ارزش کاک الزااشآن مبجر به « مصرن»در صورع  سرمااه اس  که با آن کاکاا  ترایاری شود که 

بیه سیییود مبیه  بشیییودب  'M-C-Mچول ایا  –کیاکیا  –)ایب  عوان کیار(، و لروش آن در دورچّمیاا  چول 

شیییودب در اا  مورد چول عبهییا ی مبیادکیه برای ترایی چّزی صیییرن م عبوان وسیییّسییهلیال، چول بیهبیااا 

کاکا( نشییان  –چول  –)کاکا  C-M-Cی کاکاهاسیی ب مارکس اا  رابطه را به صییورت ی مبادکهکببیهعسییهّل

ی عحقق هیل  اس  که وسیّسه –ر ترای مبظولروش به –ی کاکاها  ردش سیاده»دهیب به نظر مارکس: م 

ل هاب برعتس،  ردش چوهای مصیرل  اا ارضیای تواسیهارعباط اسی ، ایب  عصیالب ارزشبا  ردش ب 

نوسیه اک هین اس ، برای  سیرش ارزش عبها در چارچوب اا  لرک  میاومًا عبوان سیرمااه، که ل به

  (سرمااه، نسی اول، لصل چهارم« )دای  نیاردبدهیب ببابراا   ردش سرمااه هّ  محیوعجیایشیه رخ م 

 

ای، ارزش محصییول عتمّل شیییه و دورچّماا  سییرمااه شییامل سییه نراان ارزش )ایب  مخارج سییرمااه 12 

چوک  اس (ب  میغّرهای ناری  –عوکّیی، عجاری و ماک   هایی ارزش )ایب  سرمااهلروش( و سیه انیوتیه

ری  ّای در اک نقطه از زمان انیازهکبّم در لاک  که مواهّم انیوتیه ّری م ی زمان  انیازهرا در دوره

 شودب م 

 نبکب 13 

 ،نواس لصل ششم سرمااه، چّش1162-1161ارکس آثار اقیصادی م

 ،1162-1161آثار اقیصادی مارکس 

 ، وهای ارزش اضال نواس لصل چهارم نظراه، چّش1162-1161اقیصادی مارکس  آثار

 سرمااه، نسی سوم، لصل ششم

 

  و به بهاا کبیها ترایاری م عر از ارزش آنی عجاری کاکاهاا  را به بهاا  کمبرای مثیال، سیییرمیاایه16 

اار ها و س)بانک نو بهرهی رسانی، در لاک  که سرمااهها در بازارهای رقابی  به لروش م میادل ارزش آن

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch04.htm#6a
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch04.htm#6a
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch32.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1864/economic/ch02b.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1863/theories-surplus-value/ch04.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1885-c2/ch06.htm
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ان  سیکببیب تیمات عموم  با ماکّاتها کسب م ی وامهای ماک ( درآمی را اساساً از مشیری و بهرهواسطه

 شودبکببیه عأمّ  ماک  م و اتت هزابه از مصرن

  
12 fictitious capital 

 ، ووچبجمکارل مارکس، سرمااه، نسی سوم، لصل بّس نبکب 

 ب   ونهمل بّس کارل مارکس، سرمااه، نسی سوم، لص

عوانبی با انیشیار اورا، بهادار )سهام( و اورا، قرضه در بازار اوکّه برای ترای وساال عوکّی و عوان ها م ببگاه

کار عأمّ  سیییرمااه کببیب اا  سیییرمااه سیییپس در تیم  الزااش ارزش اضیییال  تواهی بودب اما مطاکبات 

مبادکه در بازار برمببای سهم آن در عوکّی ارزش ع  قابلها، مطاکبانامهصیالبان اا  شیتل از سیهام و  واه 

 (ب221-266: 2006شود )هاروی ی سهام و اورا، قرضه دادوسیی م اضال  آع  اس  که در بازار ثانواه
 

صاد در اقی« ارزش»ی سیم  چ  عرازنامه اسی  که قّم  )اا اورا، مشییقه ابزارهای ماک  بسیّار چّدّیه11 

کببی ان در بازار به نای دادوسیی تود داراا ، شودب مشارک اش مشیق م   ببّادیمییارن( آن از داراا

 کببیب اا هیا در عیاراخ  در آابییه را برمببیای داراا  ببّیادی آن مبیادکه م داراا  میاک  ایا سیییاار داراا 

شییییای ع ابزارهای ماک  لراابی رقاب  بّ  عوانمبیی سیییرمااه برای چّر   و  سییییرش در مقّا  نهان  را

ازارهای ی بی سودا رانهبخشی، اما در عّ  لال نببهسیازی نرخ سود را شیاب م کبی و لراابی اتسیانم 

دهییب روشییی  اسییی  که اا  لراابی، مانبی تسق چول اعیباری، با تسق کاکاهای ماک  در میاک  را الزااش م 

های حرانکبیب در مورد اورا، مشیقه و ب ی سرمااه ااجاد و لشار بر کار را عشیای مچوااا  بازعوکّی سیرده

، سییاا  نقی اقیصییاد داریلباب ماک  و بحران سییرمااه( و المی سییّف، 2011و  2006ماک  نبکب نیمان  )

 ب1352سّاس ، 
  

 ی موهوم   )اا ساتیگ ( نبکدار و سرمااهی دوکی ، اورا، وعیهی اورا، قرضهدرباره15 

 ، ووچبجمکارل مارکس، سرمااه، نسی سوم، لصل بّس 

 بونهمکارل مارکس، سرمااه، نسی سوم، لصل بّس 

ی شییود، ببب سییرمااه)بهره( دوکی  در نظر  رلیه م هایچبّ  چردات اما در عمام  اا  موارد، سییرمااه، هم»

 )همان(« موهوم  اس ب

 

 هایداراا )»شیییه ی چوک مارکس قّم  )و اکبیه نه ارزش( عمام  اا  اورا، بهادار موسییوم به سییرمااه20 

 شییه، ایب  درآمیهای عبزال شیه برمببای نرخ بهرهو لی  زمّ ، را برمببای درآمیهای آع ِ ناری«( ماک 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch25.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch29.htm
https://pecritique.com/2013/06/25/%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b3%db%8c/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch25.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch25.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch25.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch29.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch29.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch29.htm
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  ّریکبیی )همان(ب در لسیییابیاری ماک  مییارن اا  بها عح  عبوان ارزش ناری تاکم انیازهعیّّ  م 

 .(  net present value-شود م 

 
 (ب1513و  1515،2006نبکب سّرو ب بّبا ) برای  ران  نو   21

 

رلاً شیود که صهای بسیّار زااد محاسیبه م براسیا  ترای سیالبهای ترای زمّ  »برمببای نظر مارکس 22  

نه زمّ ، بسته اناره لاصل  -روش داگری برای بّان ارزش ناری اناره زمّ  اسی ب در واقد بهای ترای 

شودب اما ارزش ناری اناره مبیب  بر موروض  رلی  ی مییارن محاسبه م برمببای نرخ بهره –از آن زمّ  

زش ناری آن اسییییخراج و آن را عبّّ  عوان برعتس از ارونود انیاره اسییی ، در لاک  که اناره را نم 

(ب ویموهسرمااه، نسی سوم، لصل س « )اش، آغاز اه بررسی  اسی کردب بسته ونود آن، مسییقل از مقّا 

در مورد مبابد طبّی  مانبی زمّ  ب عونه کبّی که 22و  26، نسی سیییوم، لصیییول سیییرمیاایههمدبّ  نبکب 

شود، زمّ  نّس  بسته وا تاری لق ناش  از آن چه ترایاری و لروتیه م آن»)درسی  مثساً مانبی سیهام( 

 یشتس  از سرمااه»(ب بیا  عرعّب وا تاری لق وا تاری زمّ  362: 2006)هاروی « ]در ط  زمان[ اس 

 )همان(ب« موهوم  اس 

 

داری کهببب کار بیون دسیمزد را مسیقّماً از کار ران اسیخراج و آن را در رمااهس»براسیا  نظر مارکس 23 

نهاا  آن  هّ  عبوان ماککی ارزش اضال  اس ، اما بهکببیهکبی در واقد نخسییّ  عصیالبکاکا عثبّ  م 

 ییهی چّدّداران، که کارکردهای داگری را در مجموعهداران، زمّ نّسییی ب وی بیاایی آن را با سیییرمااه

شیییودب های مخیسف عقسیییّم م عوکّی انیماع  برعهیه دارنی عقسیییّم کبیب ببابراا  ارزش اضیییال  به بخش

د، های مسیقل از اتیاگر میییدی مانبی سواابی و شتلهای  ونا ون الراد عیسق م های آن به  روهبخش

 (وسومسرمااه، نسی اول، لصل بّس )« اابیبهره، سود عجاری، اناره، م 

 22  

ی چوک ، تارج از دورچّماا  سیرمااه اس ب با اا  لال، مثابه مجموع سیرمااه، بهنو بهرهی سیرمااه

ی دار عوکّیی وام داد که از ارزش مصییرل  آن برای عهّهعوان به سییرمااهرا م  نو بهرهی سییرمااه

ر نظر د« ی موهوم سییرمااه»عبوان به نو بهرهی کبیب سییرمااهوسییاال عوکّی و عوان کار اسیییواده م 

ی واقی  ظرلّ  تود سییری و عوکّی ارزش اضال  را نیاردب شیود، زارا برتسان سیرمااه رلیه م 

 اس ب  ’M-Mی وام  صرلاً دورچّماا  سرمااه

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch37.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch23.htm
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که سیییاتیار بخش ماک  را عرسیییّم  نو بهرهی ش سیییرمااهعرسیییّم نموداری با هین درنظر  رلی   رد23 

ماا   میاران که بّانگر بازن –داران داران چوک  و سیییرمااهعأکّی بر روابط نزداک مّان سیییرمااهبا کبیی، م 

 )از راس  به چ (  در برابر کار اس ، با لرض صرلاً دو اورا، ماک ، چبّ  اس : عقابل سرمااه

{M  دار و  نهامM عسلان نرمایهی اوراق قرضه بههدارند } داران پلیی– [M مدیر  -دار در دنت نرمایه– C  . P    ...C’   --   M’  ] --  {M’} 

ی لال، سییرمااهی چوک  تارج از دورچّماا  سییرمااه اسیی ب بااا مجموع سییرمااه نو بهرهی سییرمااه 26 

عبوان ارزش مصرل  تودش در کسب وساال ه از آن بهدار عوکّیی وام داد کعوان به سرمااهرا م  نو بهره

م  در ی موهوعبوان سرمااهبه نو بهرهی برداری کبیب چبان که تواهّم دای، سیرمااهعوکّی و عوان کار بهره

ی واقی ، لاقی ظرلّ  تود سییری و عوکّی ارزش اضیال  اس ب شیود، زارا برتسان سیرمااهنظر  رلیه م 

 اس ب ’M-Mم  صرلاً ی وادورچّماا  سرمااه

 

عبوان وعیه و در عّ  لال ادعا نسییب  به عصییالب آن به –دار ی مونودا  ماک ِ داراا ِ سییرمااهشییّوه22 

آورد که در آن هر نراان ونود م عری بهی وسییّددامبه –ارزش اضییال  که در آابیه عوکّی تواهی شییی 

 رل  که ظرلّ ِ برتورداری از ابزاری در در نظر « ارزش موهوم »عوان درآمیی میادل درآمییی را م 

بازار ثانواه را داردب ببابراا ، براسیا  اسییکال مارکس، ظرلّ  اورا، بهادارسازی در ذات لرک  سرمااه 

های ببّادی لرک  نوکّبراک  الزااش عأمّ  اعیبار غّربانت  هم عوسییط اسیی ب در لقّق ، ات  از واد  

 نسی سوم سرمااه( 25لصل و  23لصل بک به ها اس ب )ندوک  و هم عوسط ببگاه

 

ی سییرمااه»ی ربوی و سییرمااه ی عقسییّم سییود بّ  بهره، سییود ببگاه ودر مورد دای اه مارکس درباره21 

 نسی سوم سرمااه ب  25لصل و  33عا  21عرعّب لصول نبکب به بخش چبجم و به« موهوم 

 

مون در لراابی ای اسییی  نامّبرای سیییرمیاایه از مبظر دورچّمیاا  چول، عوکّی ضیییروری اسییی ، اما وقوه25 

ی عجاری قادرنی از اا  وقوه انیباب کببی، ا رچه در نای داگر به و سرمااه نو بهرهی سازیب سرمااهچول

های سیودا رانه، عبها مببد ارزش موردنّاز برای چردات  سود نظر از رونقانیب چرا که، صیرنعوکّی وابسییه

 ی عیهیات ماک ، در لراابی عوکّی اس بسواهای و عها، چردات  عیهیات بهرهی بیه سهام، عسواه
 

ها و کردن و امپرااکّسییم با چشیییّبان  لیال دوک ی درازمیت و چرلرازولرود انحصییاریی اا  دورهنیّجه30 

ی اایئوکوژاک مسسط از رقاب  بازار و ادعااش در های قیرت درکشورهای مخیسف، داگر با تطابهبسوک

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch25.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch29.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch29.htm
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  یهنواانچه واقیاً چّره شییی رقاب  سیییّزهداری سییاز اری نیاردب آنسییرمااهمورد بازعوکّی عاری از بحران 

مقّا  کاکاهای عوکّیی سییبگّ  و کاکاهای مصییرل  بادوام، اقیصییادی و سییّاسیی  و عوکّی و  ردش بزرگ

ونقل، لوکاد، های صیییبیی  بزرگ عوکّیکببی ان عجهّزات لملبانت  و ماک  اسییی ب عا قرن بّسییییم، ببگاه

های های عسیییسّحاع  چّشیییرلیه و بییاً لباوریای، نظامچیروشیییّم ، داروا ، رآکیورهای هسییییه شیییّماا ،

ی چوک ، شیییین دورچّماا  سیییرمااهاکمسس مید بّ ی دوم قرن بّسییییم، بهی اطساعات بودنیب در نّمهچّدّیه

ی شیییرلیه ر در کشیییورهای چّهای میاتسهبیا همیسیییی  نزداک دوک هیا، عوکّییی و عجیاری اا  ببگیاه

 کردنیباکمسس  عمل م در سطح بّ های مس  داری، اا  ببگاهسرمااه

  

 داری چّشرلیه در راسیای عراکم وداری رقابی  در اقیصیادهای سرمااهاز اواتر قرن نوزدهم، نظام سیرمااه31 

ا  و مقّکاررلیه در عوکّی کارهای عوکّیی بزرگهای مییارن بهعمرکز سیییرمیاایه عتیامیل ایال ب لباوری

ها، های سهام  انحصاری، در ارعباط با بانکهای کارعس  شرک رو عبها  روهشییت  ران شیینی، ازاا به

لال، در اا  مرلسه نّز، سیییرمااه و بازار مس  آن در غسبه بر مقاوم  در برابر ها بودنیب بااا قادر به عوکّی آن

رمااه االیه برای کبیرل اا  لرک ، سر ر سیازمانی کاداری و طبقهسیازی سیرمااهی کاکاا لراابی لزاابیه

 دچار مشتل شیب 

 

مثابه تودِ لراابی کار مشیییاهیه کردب او مارکس میابوکّسیییم انیماع  را به»بیه نظر نیان بسیام  لاسییییر، 32 

ان میحی و بیا  دس  عوکّیکببی عبوان عبظّم عقسان  اا  میابوکّسیم بّ  انسان و زمّ  بهسیوسیّاکّسیم را به

نان ) «نوا  در انرژی و چاایاری سییّاره عیراف کردعبوان چّشییرل  عتامل انسییان  عوأم با صییرلهه به ون

 (بکوژی دانس ی مارکسّسم و اکوی رابطهبسام  لاسیر، سه چّز که باای درباره

 

کببیی و به طور عسواح  بر هیای ارزش و ثروت را اتسیییان عسق  م در مورد بییلهم  آنیان  کیه مقوکیه33 

  (63: 2011کار اشاره دارنی، نبکب لاسیر و داگران ) –ی ارزش محّط  نظراهی ضیزاس نببه

مود عأمّ  ماک  برای ی میغّرببب عبها اک شیییتل عاراخ  تاص نسیییرمااه» وای: کیه مارکس م چبیان32 

ی وی ضروری اس  که های زنی  ، اا صبیو، کار اس  که برای لوظ تود کار ر و تانوادهضیرورت

داری از مبظر در هر نظام  از عوکّی انیماع  وی تودش باای عوکّی و بازعوکّی کبیببب ببابراا  عوکّی سییرمااه

داری از ی سییرمااهعبها ارزش اضییال ، بسته رابطهاکاها، نهعبها کاک لراابی مرعبطِ چّوسیییه، لراابی بازعوکّیِ نه

 (وسوم، نسی اول، لصل بّس کارل مارکس، سرمااه« )دار و از سوی داگر کار ر، اس باک سو سرمااه

https://www.greenleft.org.au/content/three-things-you-should-know-about-marxism-and-ecology
https://www.greenleft.org.au/content/three-things-you-should-know-about-marxism-and-ecology
https://www.greenleft.org.au/content/three-things-you-should-know-about-marxism-and-ecology
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch23.htm
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   ب ونه طبقه را نادایه نگّرامتعّی  باعاچاراا،  چه( و 1552نبکب کبووایز )33  

ی کار ر، لی  وقی  مسییییقّماً در ّر لراابی کار نّسییی ، همدون ابزارهای مبظر انیمیاع ،ببب طبقه»از 36 

 (سوملصل بّس سرمااه، نسی اول، « )ی سرمااه اس بعادیِ کار صرلاً زائیه

 

 های اک، هو  و هش (: لصل2013نبکب هاروی )32 

https://pecritique.com/2019/03/09/%da%86%d9%87%e2%80%8c%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f-%d8%aa%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a8/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch23.htm

