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 دارانه اسکک  نمود روابط تولید سککرمایهترین وارهبتو منبع درآمد درآمد شکک   

که درسکک پ یدیدار گهککته و او ییوند ای  اسکک  گونهشکک   ودودی آ] وروابطب بدا]

، جارهمنبع ا زمینرو،  ای ارتباطی بینابینی گسکسکته شده باشد  اوای نهفته و حلقه

شود  ش   مجعولی که مظهر یک می دستمزدهامنبع  کار، و سرودمنبع  سررمایه

ی تولیدی او نمودی طبیعی برخوردار واژگونگی واقعی اس ، در نظر حاملا] ای  شیوه

 نهعامیااس   در واقع اقتصاددانا]  عوامانه؛ یک دی  ای اس  فاقد رؤیاافسانهگردد  می

گرا] اقتصکاد که مورد انتقاد ما بوده اند اشتباه گرفته یژو شنباید با  وده یچبهکه  –

داری ی تولید سکککرمایهنمایندگا] شکککیوه ، ا والخمتردما] مفا یم، انگیزه –شکککوند 

 سککتند؛ کسککانی که در اسککارن ای  نظاد تولیدی  سککتند و در ه نی  آنها سککاح  

 کنند ولیرا به وبانی م تبی تردمه می یابد  آنها آ] ونظادبسککک آی آ] انع کا  می

د ند، و طرو برخورد دار ا انجاد میای  عم  را او خاستگاه بخش حاکم، یعنی سرمایه

اسکک   بیا] مآدود و م تبی مفا یم  گرانهتودیهلوحانه  و نه عینی بل ه سککادهآنها نه 

ا کند، بی تولیدی ظهور ییدا مینمایندگا] ای  شکککیوه درمیا] که ضکککرورتاً ایعوامانه

 ا، آداد اسمی  و ری اردو که دریی درک روابط چو] فیزیوکران یدانانسیاسی اقتصاد

 بودند، کاملاً متفاون اس   ا میدرونی یدیده

اس   ای   داربهرهی سررمایهواره، تری  ب  ا، کام ی ای  شک  اما او بی   مه

یول را به دو کرا] -کالا-اسککک ، و فرمول یول –یول  –ی آغاو اصکککلی سکککرمایه نق ه

کند  ای  د کد؛ یولی که یول بیهکککتر خل  میککا ش می – 'یول-یول –افراطی آ] 

 معنا تنزل یافته باشد بیی فرمول اصلی و عاد سرمایه اس  که به یک چ یده

، یعنی مکال ی  ارضکککی، به حد کافی اجرارهعنوا] منبع بکه طبیعرتیکا  زمین

ی یک سردرگمیِ بجا بی  اروش مصرف و اروش مبادله، وارگونه اس   اما در نتیجهب 

ی، تردستتصورِ عامی  نوو قادر اس  به توانمندی  مولد خود طبیع  ردوع کند که با 

 یابد  در مالک ومی  شخصی  می

، یعنی، سکهم کارگر در تولیدش که توسط ش   دسرتمزدهای منبع مثابهبه کار

عنوا] مسککبا ای  امر که کارگر با کارش یابد؛ کار بهمهککخا ادتماعی کار تعی   می
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کند، و اش( مجوو تولید ییدا میمادیتوسط مآصول خود )یعنی او سرمایه در ساح  

داختی توسط یابد تا او آ] راه بخهکی او مآصول خودش به ش   یردر کار منبعی می

عنوا] کارفرما به او باوگردانده شکود   می  قدر کافی اس   اما مفهود ای  مآصکول به

که کار را با کار دسکککتمزدی و آید که با ای درمیقکدری با واقعی  دور بکهعکامیکامکه 

ی  ، اگیرددرنتیجه دسکتمزد ا را با مآصول کار دستمزدی، با مآصول کار، اشتباه می

ی کافی واضپ اس  که خودِ کار دستمزد خودش را تولید برای  ر عق  سلیم به انداوه

 کند می

زاری ی ابمثابهمد نظر باشد،  نوو تاحدی به فرآیند تولید، تا دایی که سررمایه

شککود  مم   اسکک  چنی  کاری کند در نظر گرفته میکه کار دیگرا] را تصککاحا می

ی دا راب هنایذیر، شککناخته شککود اما در ای تودیهتودیه یا قاب ، «غلط»یا « درسکک »

 نهاده و مفروض اس  ییشدار با کارگر  مواره یک سرمایه

ده طور عمگر عادی بهنظارهمد نظر باشد، با  فرآیند گردش، تا دایی که سرمایه

، یعنی نوعی او سککرمایه که درگیر چنی  شککودروبرو می ی تجاریسررمایهبه شکک   

با یک برداشکک  مبهم نسککب  به  ایتا انداوهرو در ای  حووه، سککود کاری اسکک ، اوای 

تر، با ای  عقیده که تادر، او مهکککخاطور خورد، یا بهطورعکاد ییوند میاختلکا  بکه

دار صنعتی او کارگر،  ایهکند که سکرمبرداری میکلاهدار صکنعتی به  ما] نآو سکرمایه

 کلاهکنندگا]، تولیدکننده را برمی دارد که مصکککرفگونه کلاه  ما]، تکادر یکا مجکدداً

د، شومیعنوا] ماحص  مبادله توضیپ داده دا سود بهی دیگر را  به  ر صورن، در ای 

 ی ادتماعی، نه او یک شیئ  یعنی او یک راب ه

عیار اسک ؛ سکرمایه در ش   تمادای وارهب  داربهرهی سررمایهسکوی دیگر،  او

که بدی  سکککا] وحدن فرآیند تولید و فرآیند گردش را نمایندگی  –اش یافتهصکککیق 

د کد  تنها چنی  رو سکککودی معی  در مکدن ومکانی معی  بکاو میو اوای  –کنکد می

ماند، بدو] وساطتی توسط فرآیند باقی می داربهرهی کارکردی اسک  که برای سرمایه

تولید یا فرآیند گردش  خاطران گذشکته در سکرمایه و سککود  نوو ونده اس ، ولی به 

 ا ی سرمایهخاطر واگرایی سکود و اروش اضکافی، و سکود  مسانی که توسط مجموعه

 شود ، چیزی تاریک و راوگونه، میآمیزابهادباوگردانده شده اس ، سرمایه بسیار 
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ان هاف د نده -غایی اس ، اروشی خود ی خودکاروارهبتیک  داربهرهی سرمایه

ی آ] باقی آفری  اسکک ، و در ای  شکک   دیگر ااری او سککرچهککمهیولاسکک ، یولی 

 رسد ل میی اشیاء با ی دیگر )یول، کالا ا( به کمای ادتماعی در راب هماند  راب هنمی

اش با سککود نیسکک   دا مآ  مناسککبی برای بررسککی مهککرو  بهره و راب های 

طور برای بررسککی نرخی که توسککط آ] سککود به سککود صککنعتی و بهره تقسککیم  می 

 ساوبهرهطور عاد ی منبع اسرارآمیزی که بهمثابهشکود  واضکپ اسک  که سرمایه، بهمی

کند  اسککک ، یعنی، منبع افزایش خودش، غکایک  خود را در سکککرمایه و بهره ییدا می

ای آید  ای  سرمایهدرمیویژه در چنی  شک لی اسک  که سکرمایه به تصور بهبنابرای ، 

 تماد و کمال اس  

 ا داری، مقدار معینی او اروش که در یول یا کالادا که برمبنای تولید سرمایهآ] او

نمایندگی شده، استخراج مقدار معینی کار   -واقع کالایی که مبدل به یول شده  در –

، ی اروشیعنی تصرف یک مقدار معی  اضافه -سکاود یذیر میام ا]رایگا] او کارگر را 

عنوا] سککرمایه تواند بهبدیهی اسکک  که خود یول می -اروش اضککافی، مآصککول ماواد 

ا یا تواند در ش   کالای که مینفسه، یا سرمایهفیکالای  عنوا]فروخته شکود، یعنی به

 یول خریداری شود   

ده رسند بل ه در یک وعنوا] یول یا کالا به فروش نمیبدی  سا]، یول یا کالا ا به

  سکککرمایه نه فقط د ندهافزایشعنوا] یول یا کالایی خود ، بهسرررمایهعنوا] دود، به

افزایش یافته اسککک  بل ه در کلی  فرآیند تولیدی حفد شکککده اسککک   بنابرای  برای 

شکککود  معنی فروش ای  ماند و به او باوگردانده میعنوا] سکککرمایه، باقی میخریدار به

 گیرد، باید بهای مولد به کار میاس  که شخا دیگری که سرمایه را  مچو] سرمایه

که صرفاً او طری  ای  سرمایه ایجاد شده  را معینی او سود خودصکاحا سرمایه بخش 

شود وا به اداره گذاشته میاروشیرداخ  کند   مانند ومی  که  مچو] شیئی  اسک 

رو  مچنی  گردد، و اوای میبککاو آفرینی حفکاظکک  شکککده و مرتبکاًو در فرآینککد اروش

ده شککود، تا دایی سککرمایه اسکک  که به او اش باوگرداناصککلیی تواند به فروشککندهمی

عنوا] یول خریده عنوا] یک کالا فروخته اس  و بهصورن، آ] را بهباوگردد  درغیر ای 

 اس  
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به  ر صکورن، چنانچه ش   به خودی خود در نظر گرفته شود )درواقع آ] ویولب 

یابد(، غیری  میتناوب بهکهی او کار، برای تولید اروش اضافی، بهرهی عنوا] وسیلهبه

 سا] یک شئِ شود و سرمایه بهسا] سرمایه یدیدار میکه آ] شکئ اکنو] به بدا] معنا

سکککا] داری و فرآیند گردش بهی ک  تولید سکککرمایهگردد  نتیجهصکککرف یدیدار می

شود، و بستگی به صاحا یول دارد، ای که هاتی خود شکئ اسک  یدیدار میخصکیصکه

وا] عنه صکاحا کالا در شک لی که دایماً قاب  مبادله اس ، که بخوا د آ] را بهیعنی ب

 عنوا] سرمایه، آ] را اداره د د   یول مصرف کند و یا به

به  ما] وده که خوا ا] حفد  دقیقاً –بنابرای  روشک  اس  که چرا نقد س آی 

ی د را متوده سککرمایهی خوطلبانهاصککلا فضکک  و شککورِ  –کالا و مباروه با یول اسکک  

داری، صکککرفاً به ی ی او کنکد، و بکدو] برخورد بکه واقعی  تولید سکککرمایهمی داربهره

او خاسکککتگاه تولید  داربهرهی تکاود  ای  دکدال علیکه سکککرمکایهآ] میمکد کای آیی

کند، اتفاقا ابراو ودود می« سکوسیالیسم»داری، ددالی که امرووه تآ  عنوا] سکرمایه

عنوا] نمونه، در قر]  فد م، د د؛ بهی خودِ سککرمایه رم می مچو] فاوی او توسککعه

کار که  نوو در مقاب  او کهنهبایسکک  علیه رباخوار دار صککنعتی میومانی که سککرمایه

 قدرتی مافوق بود، مودودی  خود را تثبی  کند 

که  – داربهرهی ی سرمایهمثابهبهسکرمایه  چیزگونگی، واژگونگی و آشرفتگی

داری در آ] صرفاً به آش ارتری  ش لی یدیدار سرش  درونی، و آشفتگی تولید سرمایه

یدیدار  2د د   مچو] مولاکیباو می« ی مرکابهره»ای اس  که سکرمایه –شکود می

 ای درخواس طلبد؛ ولی عنوا] ح  خود، قربانی کرد] ک  دها] را میکه به شودمی

شود چرا که توسط گاه برآورده نمیبه ح  او که ناشکی او سکرشک  خودش اس   یچ

 گردد تقدیری راوگونه  مواره عقیم می

به  –ی آغاو اس  ی حرک  سکرمایه، باوگه  یول یا کالا به نق هوده مهکخصکه

ط ایی کالا به شککردار  او سککویی، ای  بیانگر یک دگردیسککی واقعی، اسککتآالهسککرمایه

د؛ و او یعنی باوتولی –ی شرایط تولیدی به ش   مجدد یک کالا اش، و استآالهتولیدی

 ،ی کالا به یول و مجددا یول به کالا  نهایتاً سکوی دیگر، یک دگردیسی ش لی، استآاله

، افزایش یافته اسککک  د  اروش اولیه که در خلال ای  فرآین'یول-کالا-ت ثیر اروش: یول
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ماند  فقط شکک   تصککاحا آ] ت ییر دار باقی میتصککاحا  ما] سککرمایه مواره در 

 کند: یول، کالا، یا خود ش   فرآیند تولیدی می

ای کاملًا ی آغاوش دنبهسرمایه به نق ه بازگشت، ای  داربهرهی درمورد سکرمایه

که شک   آ] اسکک  گسککسککته شده اس    ایواقعیکند که او حرک  ییدا می بیرونی

 داکند  در ای عنوا] سکککرمایه خرج میعنوا] یول بل ه بهشکککخا الو یولش را نه به

 ی واقعیت ییری در یول ایجاد نهکده اسک   فقط دسک  به دس  شده اس   استآاله

یذیرد که به دسکک  شککخا ب بیفتد  اما در آ] به سککرمایه فقط موقعی صککورن می

یول او الو به ب تبدی  به سکرمایه شده اس   باوگه  واقعی سرمایه  ی انتقالنتیجه

یذیرد  اما برای الو، باوگه  به  ما] او فرآیند تولید و گردش به دسک  ب انجاد می

دای هگردد  او باو ب به الو باومی گیرد که واگذاری آ]  یول مجدداًنآوی صورن می

 داده اس     قرضخرج کرد]، یول را 

ی  در ای  مورد، باوگهک  ماحصک  یک سری فرآیند اقتصادی نیس  بل ه او بنابرا

ستد مهخا حقوقی بی  خریدار و فروشنده منتج شده اس ؛ توسط ای  امر ویک داد

طور موقت واگذار شده رو صرفًا بهجای فروختن، وام داده شرده، و ازاینهبکه 

در این مورد که  آن است یارزش مصرف، فروش رفته استآنچه  در واقعاسرت  

، سککود، اسکک ؛ به بیا] دیگر، تولید اروشککی ماواد بر کارکرد آن تولید ارزش مبادله

یول  یمثابهکند  ولی بهی مصرف نیس  که یول ت ییر میواسک هبهاروشکی که دارد  

 گردد  باومیی یول مثابهخرج شده اس  و به

رض عنوا] یول قه بستگی دارد  چنانچه بهی تولید سرمایشک   باوگهک  به شیوه

گردد، یعنی ک  اروش آ] به ی گردشککی باو میوق  به شکک   سککرمایهداده شککود، آ]

ی اروش اضافی باوگهته اس   در ای  مورد، آ] بخش او اروش اضافی یا سود که علاوه

او آ] ای که ی مقدار اضککافهمتهکک   او بهره اسکک ؛ مقدار یول واد داده شککده به علاوه

 ناشی شده اس  

طور خلاصه، به ش لی مادی که ، بهآلان، ساختما] و الخماشکی چنانچه به شک   

ی عم  کند، در آ] صورن، به ش   سرمایه ااب ی در فرآیند تولیدی  مچو] سرمایه

نمونه، به صکککورن مقدار  عنوا]گردد؛ یعنی، بهعنوا] مقرری سکککالیانه، باو می، بهااب 
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ای برابر با دایگزینی استهلاک، یعنی، برابر با آ] بخهی او اروش که وارد فرآیند سالانه

عنوا] سککوِد حاص  او ی آ] بخش او اروش اضکافی که بهگردش شکده اسک ، به علاوه

)در ای  مورد، یک بخش او سکود، بهره( مآاسبه شده اس   )نه بدی   ااب ی سکرمایه

 عنوا] سرمایه به مقداری معی ( به اس  بل ه کلاً ااب ی خاطر که سرمایه

در سودِ فی نفسه، اروش اضافی، و در نتیجه، منبع واقعی آ]، او  م اکنو] مبهم و 

ی اروش اضکافی اس ، ونی شکدهاما مبنای سکود، ای  شک   بیر راوآمیز شکده اسک    

اش متفاون اس ، سادهی   ای  شک   با ساح  اولیهسودی مثابهیعنی،  سکتی آ] به

وده  یچبهسککاحتی که در آ]  نوو بند نافش مهککهود اسکک   ای  شکک   در نظر اول 

ه ی مستقیم بهره ننهادهییشعنوا] شک لی او اروش اضکافی قاب  تهکخیا نیس   به

عنوا] یک بخش صکککرف او آ]، در مقوله یا اسککک  که به سرروداروش اضکککافی بل ه 

بندی خاصکی قرارگرفته باشکد  بنابرای ، تهخیا اروش اضافی در بهره بسیار تقسکیم

تر او سکود اسک  چرا که بهره صکرفاً در شک   ارتبات مسککتقیم با سود با اروش ب رنج

 شود اضافی مرتبط می

 یوما] باوگهکک  سککرمایه به فرآیند واقعی تولید وابسککته اسکک ؛ درمورد سککرمایه

  ی سرمایه صرفاً وابسته به تواف  بیمثابهکه باوگه  آ] به نمایدطور می، ای داربهره

گیرنده اسککک   به ودهی که در ای  معامله باوگهککک  سکککرمایه دیگر وادد نده و واد

دد، اما گرای که توسککط فرآیند تولیدی تعیی  شککده اسکک ، یدیدار نمیعنوا] نتیجهبه

 د د  با ای ای، ش   یولی خود را او دس  نمیلآظهنماید که سرمایه حتی چنی  می

 کارشیابند  اما چنی  چیزی در معامله آمی  تعیّحال، ای  معاملان با باوگه  واقعی 

 نیس  

یعنی،  –اسک   ارزشِ مالکیت صرر  سرمایهبهره، ددا او شک   سکود، معرف 

)مقادیری او اروش، کالا ا، به  ر شککک لی که باشکککد( را به پول نفسکککه بر فیمال ی  

 ایی کند، و در نتیجه کالا ا یا یول فی نفسککه را به اروشمال ی  سککرمایه تبدی  می

شککرایط کاری، سککرمایه اسکک  اما تا دایی که با کارگر  د نده  البته خودِافزایشخود 

ال ی  عنوا] می عدد مال ی  او و درنتیجه در کارکردش بهمثابهمقابله کنند، یعنی به

ر دشخصی دیگر  اما فقط در تعارض با کارگر اس  که او چنی  کارکردی برخوردارند  
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را به  احبان آنرابطه با کارگر است که هستیِ آنتاگونیستی چنین شرایطی ص

و شکرای ی که در تملک آنهاسک  را به سکرمایه تبدی  کند، دار تبدیل میسررمایه

دار یول دارِ الو که آ] را به سککرمایه تبدی  سککاود  اما سککرمایه در دسککتا] سککرمایهمی

 کند، دارای ای  خصل  متعارضکند و مال ی  یول را به مال ی  سرمایه تبدی  میمی

متمایزی که توسط آن پول یا کالا به سرمایه استحاله  مشخص و لشکنیسک   

رودروی کارگر نیسک  بل ه صرفًا با  یول دارِ الو ابداً یافته است، معدوم شده است 

فروشککد روبروسکک   در واقع آنچه به او می –دار ب با سککرمایه –دار دیگر یک سککرمایه

ی مولد، تولید ایهی آ] به سککرمای که یس او اسککتآالهیول اسکک ؛ نتیجه« مصککرف»

رسککاند مصککرف نیسکک   اگر م  به فروش می خوا د کرد  اما در واقع آنچه مسککتقیماً

اد  اگر با آ] کالا ا یول فروختهوق  یک اروش مصکککرفی معی  را کالایی بفروشکککم، آ]

ی کالای استآاله مثابهبخرد، در آ] صکورن اروش مصکرف کاربردی مودود در یول، به

اد، فروختهی آ] را اد  م  نه اروش مصککرفی کالا به  مراه اروش مبادلهخریده یافته، را

ی مثابهاد  اما یول بهخریدهو نه اروش مصکککرفی مهکککخا  یول را به  مراه خودِ یول 

عنوا] سکککرمایه، کارکردی که در ییش او اسکککتآاله به سکککرمایه و کاربردش به –یول 

عنوا] کالا، و یا  مچو] ش   مگر به –د نده فاقد چنی  کارکردی اسک  واددسکتا] 

دیگری ندارد )طلا، نقره، دو ر مادی آ](   یی کالا،  یچ اروش مصکککرفیافتهاسکککتآاله

فروشد، دار صنعتی میی یول به سککرمایهد ندهوادطور سکاده، در واقعی  امر، آنچه به

ند  او کدار صنعتی منتق  میبرای مدن معینی به سرمایه ای  اس : او مال ی  یول را

دار ی معینی دور ریخته اسککک ، و در نتیجه سکککرمایهعنوا] مال ی  خود را برای دوره

ول او آید که یی معینی خریده اس   بنابرای ، به نظر میصنعتی مال ی  را برای دوره

ده تف یک ش –یول یا کالا که فروخته شکود، سرمایه اس  و مال ی  صرف ییش او آ]

 شود   سرمایه شناخته می  -داری او فرآیند تولید سرمایه

ند  کمث  کارِ دستمزی، رووانه اروش اضافی ایجاد می ی سرمایه دقیقاًمثابهیول به

زیر یک عنوان مشررخص او سککودی که  بخشرریعنوا] درحالی که بهره، صککرفاً به

شود؛ می پدیداری فی نفسه به صکورن سکرمایه جادر این، اسرتررار یافته اسرت

ای که او فرآیند تولیدی ددا شکده اسک ، و در نتیجه، صرفاً به خاطر مال ی  سکرمایه
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ی ای  مال ی  و کار، منفصکک  سککرمایه، مال ی  یول و کالا ا، او تضککاد ناشککی او راب ه

مهخا  فیارزش اضادار مبدل شده اس   یک رو به مال ی  سکرمایهگهکته و اوای 

رو، به خصل  هاتی سرمایه وابسته شده آ] صکرفاً به مال ی  سرمایه و اوای  ایجادکه 

که  شودی ماوادی یدیدار میمثابهصرفاً به سود صنعتی، اس   در حالی که برع س، 

را] کهی او کارگبهرهی گیرنده با کاربس  مولد سرمایه، یعنی به واس هوادی سکرمایه

گونه که مردد اس   )یا  مچنی ، آ] هدس  آوردهای که واد گرفته، بسرمایه به کمک

رابر دار با کار بدار، که در اینجا کارکرد سرمایهعنوا] یک سرمایهگویند، با کارش بهمی

شکده و حتی با کار دسکتمزدی شکناسایی شده اس ، با شرک  واقعی در فرآیند تولید 

ل ی یود ندهوادی یک کارگر، برخلاف مثابه  فعال، بهی یک حاممثابهککه در واقع به

عنوا] صاحا مال ی ، او فرآیند تولیدی ددا کار و منفع  اسک  و کارکردش بهبیکه 

 گهته و بیرو] او آ] اس  (

ناشکککی او  ی ارزشِفرآوردهاسککک  که  مچو]  بهره، بل ه سررودیس ای  نکه 

ای که توسکککط ی درآمد ویژهمثابه؛ در نتیجه بهگرددنفسکککه یدیدار میفیی سکککرمایه

شود  درعی  حال ای   ما] ش لی اس  که اقتصاددانا] سرمایه تولید شده  برآورد می

ه وج ای بینابینی معدود شده، و کنند  در ای  شک   تماد حلقهبرداشک  می عامیانه

  شده اس   ای  ، کاموارهی بتسرمایهسکرمایه، و  مچنی   وارگیی بتمشخصه

ی ی حقوقی مال ی  او دنبهخیزد که دنبهبرمیدا شککک ک  بنکا بکه ضکککرورن او آ]

و که کاملًا اای سرمایهاقتصکادی آ] تف یک شکده و بخهکی او سود ویر لوای بهره به 

 ، تعل  یافته اس  مالک این سرمایهفرآیند تولید منفص  شده، و یا به 

عنوا] یک منبع مستق  خوا د سرمایه را بهکه می ایعامیانهنزد اقتصکاددا]  البته

آفری  اس ، ای  ش لی ناول شده او سوی خداوند اروش  معرفی کند، منبعی که اروش

سکود دیگر قاب  تهکخیا نیسک ، و ماحص  فرآیند  ءاسک ، شک لی که در آ] منهکا

کند  یک  ستی مستق  ییدا می –که او خود فرآیند منفک شده باشد  –داری سرمایه

، ما با شکک   'یول-ی واسککط حفد شککده اسکک   در یول،  نوو حلقه'یول-کالا-در یول

فهم سکککرمایه سکککروکار داریم؛ یعنی با واژگونی مفرت و مادی  یافتگی روابط غیرقاب 

 تولیدی   
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اشد اس  که ای که قاب  واد داد] بی مالی، سرمایهطور خلاصه، فقط در سرمایهبه

رده و در ییدا ک قیمتی ثابت یخودگسترشکود که کیفی  می کالاسکرمایه تبدی  به 

 گردد نرم معمول بهره عرضه می

کند و در ییدا می داربهرهی سرمایهبنابرای ، سکرمایه شک   ب  ناب خود را در 

 داربهرهی  ای دیگر سرمایهش  )  داربهرهی پولِی سرمایهواقع در شک   مستقیم 

شرت آ] اس  ییشی خود او ای  ش   که که در اینجا مورد توده ما نیسک ، به نوبه

، شکک لی که در آ] پولعنوا] اش به سککتیی تداود ، در نتیجهیکماند(  شککدهناشککی 

اند  در چنی  شدهاش ناییدا واقعیو عناصر  اش منهددکنندهتعیی تماد خصکوصکیان 

ای اسکتقلال یافته اس ، اروشی مستق  شده  ش   شک لی صکرفاً معرف اروش مبادله

یولی، شک لی گذرا در فرآیند واقعی سرمایه اس   در باوار یول، سرمایه  مواره در ای  

شده توسط آ] که در رسکد که اروش اضافی تولید ، به نظر میدومشک   ودود دارد  

نفسککه منتج شککده و در فیی گیرد، او سککرمایهدا باو م شکک   یول را به خود میای 

ددا  ای که او فرآیند آ]سرمایه تعل  یافته اس ، یعنی به سرمایه نتیجه به صاحا تادّ

، و  مان ور که ش   شودتبدی  می 'یول-یول به یول-کالا-دا یولشکده اس   در ای 

آ] شکک لی  آ] در اینجا  مچو] شکک   یولی تف یک نهککده اسکک  )چرا که یول دقیقاً

 ای مصکرفی، معدود شککده اس ؛ در عنوا] اروشاسک  که در آ] تفاون بی  کالا ا به

های مولد که از شرررایط وجودی این کالاها های سرررمایهتفاوتنتیجه  مچنی  

، (اندشدههای مولد، معدوم خاص خود سرمایههای اند، شرکلشردهتشرکیل 

اروش اضکافی تولید شکده توسط آ]، یول ماوادی که  س  و یا شده اس ، به صورن 

درصد  ۵گردد  اگر نرم بهره شود، یدیدار مینرم معینی که توسکط یول سکنجیده می

د  شویوند می ۰۱۵عنوا] سکرمایه صککرف شده اس ، یوندی که به ۰۱۱باشکد، آنوق  

ساو اس ، و در آِ] واحد ش لی یولای  شک   کاملاً مآسو  اروش خودگستر یا یولِ 

روع یول ش-کالا-غیرعقلانی، غیرقاب  شکناخ  و راوآمیز  در ابتدای بآ  سرمایه با یول

 'یول-کنیم، یولصکرفاً ماحص  آ] اس   آنچه اکنو] مها ده می 'یول-کردیم که یول

ی یک درخ  اس ، اسک   درس   مانند رشدی که وده مهخصه عنوان سروژهبه

ی سرمایه در ای  ش   ناب یولی آ] اس   ش   س آی و وایی نیز وده مهخصهیول
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شروع تآلی  ما بود، دوباره  یفهمی که با آ] مواده  سکتیم، ش لی که نق هقاب  غیر

مرور  رچه بهشکک   سککرمایه ی ظا ر شککده اسکک  که در آ] ی فرآیندعنوا] نتیجهبه

 گردد اش مستق  میدرونیبیهتر بیگانه شده و او دو ر 

م ایرسککیدهی کالا شککروع کردیم  آنچه به آ] شککدهتبدی عنوا] شکک   ما با یول به

ا ایم، کالدریافتهاس    مان ور که  ی سررمایهشردهتبدیلی شرکل مثابهپول به

 داری اس  ی فرآیند تولید سرمایهشرت و نتیجهییش

و در عی  حال به برداشککک  عامیانه اسککک  تری  انگیزای  بُعد سکککرمایه که تو م

مورد توده قرار « شک   اساسی»عنوا] به عامیانه،  م توسکط اقتصکاددانا]  ترنزدیک

ه ب ی حمله  اولی بعضککاًنخسککتی  نق ه عنوا]سکک آی به ]گرفته و  م توسککط منتقدا

ود شکه در اینجا ییوند ای درونی آش ار نبوده و سرمایه در ش لی ظا ر میخاطر ای 

بدی  خاطر که در ای   شود، و بعضاًمی پدیدارکه در آ]  مچو] منبع مستق  اروش 

 آ] کاملاً مدفو] و نامرئی شده و تضادی با کار در آ] مههود متضرادشک   خصکل  

چرا که شکک لی اسکک  که در آ] گیرد قرار میحمله در معرض نیسکک   او طرف دیگر، 

 ای ی سککوسککیالیسکک ی حملهتری  نق هوسککرمایهب بسککیار غیرعقلانی اسکک  و آسککا]

 ساود   را فرا م می عامیانه

گوناگو]، یعنی،  دارا]واضکپ اسک  که  رنوع دیگری او تقسکیم سکود بی  سرمایه

ودککه در مککا یکک  تولیککد  یچبککهافزایش نرم سکککود بککا کککا ش نرم بهره و برع س، 

ی بهمثابه داربهرهی گذارد  آ] سکوسیالیسمی که به سرمایهنمیایری أتداری سکرمایه

نه فقط کاملا درو] اف  بورژوایی مآصککور کند، سککرمایه حمله می« شکک   اسککاسککی»

 او ی ی با راب سککرمایهو که  رچند –بل ه تا آنجا که ددلش علیه خود سککرمایه  اسکک 

 اکیادر او که نیس  نقدی و نبوده فهم کج ای حمله - کند می شناسایی آ] مهتقان

مگر کههی  یچ چیز نیس    باشد، گرفته نها] سرمایه خود علیه و شده منتج گنگ

ی اعتبار بورژوایی، و در نتیجه بیانگر عنوا] سککوسککیالیسککم برای توسککعهبزک شککده به

تواند لبا  س پ ناول رشد شرایط مودود در کهوری اس  که در آ] چنی  ددلی می

 یداری نظری رشد سرمایهمبدل سکوسکیالیس  برت  کند، که در واقع خود آ] نهانه

انگیزی چو] حیرن ای کاملاً اسکک ؛ گرچه ای  کهککش بورژوایی، برای نمونه، شکک  
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به خود بگیرد   می  امر درمورد سک  سکیمونیسکم  م صکادق اس   « اعتبار رایگا]»

 (   )اعتبار مال ی ، بعداً

ز ی خود  یچ چی م به نوبهچیزی نیس  مگر بخهی او سود )که آ] بهرهبنابرای  

دار صککنعتی به صککاحا ، کار یرداخ  نهککده( که سککرمایهیاضککافروش نیسکک  مگر ا

کند، حال چه با تماد آ]، چه با می« کار»یرداود و با آ] شککده میگرفتهی واد سککرمایه

 یعنوا] یک مقولهاس  که به –او اروش اضافی  –بخهکی او آ]  بهره بخهی او سود 

آ] بستگی  ءبه منها ده اس   ای  ددایی ابداً ویژه، ویر ناد خودش، او ک  سود ددا ش

دای آن ه توسککط خودِ هی باویرداخ  یا تصککاحا اسکک   بندارد بل ه صککرفاً شککیوه

دار صنعتی ای  بخش او سود را او درآمد خود دار صنعتی تصاحا شود، سرمایهسرمایه

 ای  سود کهکند )البته صرف نظر او ای کسکر کرده و به صکاحا سکرمایه یرداخ  می

، توویع شود -ویر ناد اداره، سود صنعتی و بهره  –چگونه بی  خودش و اشخاص دیگر 

 در ابتدا ک  اروش اضافی را دراختیار دارد(   

سککرمایه با عناوی  مختلو در میا] باشککد، صککاحاسککا ظا ر، وقتی یای دو حبر

ای حقوقی و نه اقتصادی  بهدر نگاه اول او دن –صرفاً بر سر تقسیم سود اس  له أمسک

ی خود یا اشخاص دیگر دار با سرمایهکند که یک سرمایهفرقی نمی به خودی خود ابداً

عنوا] ی خود و دیگری را استفاده کند   یول ) بهتولید کند و یا در چه نسکبتی سرمایه

ی  ایه بخشکه چه نامی داشته باشد، یا به چنظر او ای صرفتجلی عاد اروش کالا ا(، 

 ش ازپیکند، چراکه تقسیم شده باشد، در فرآیند وتولیدب اروش اضافی را تصاحا می

فرآیند درون مفروض بوده اسککک   یول خود را  سرررمایهعنوا] فرآینکد تولیکدی بکه

ی  رچه سایدر مق کند، علاوه بر این ه دائماًعنوا] سرمایه، حفد، تولید و باوتولید میبه

داری استقرار ییدا کند و کار بر چنی  ی تولید سرمایهتر  به مآضی که شیوهگسکترده

مبنکایی و در چکارچوب روابط ادتمکاعی متناظر با آ]، انجاد یذیرد، یعنی  نگامی که 

یند فرآ کهآ] پیش ازگیری سرمایه نباشد، در آ] صورن شک  بر سکر فرآیند له أمسک

یابد و درو] فرآیند تآق  می اسک ، اما سرمایهآغاو گردد، یول بنا به سکرشک  خود، 

عنوا] سکککرمایه وارد شکککود  اگر بهدرواقع صکککرفاً در خود فرآیند به واقعی  تبدی  می

شککد، یعنی  مچو] ی سککرمایه خارج نمیمثابهگهکک ، او درو] آ] نیز بهفرآیند نمی
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اسک ، به اروشکی خودگسکتر، اروشککی که اروش اضافی تولید یولی که باوده آ] سکود 

 کند   می

ای بالقوه،  ستند  ای هاتی، سکرمایه ا به خودی خود، سکرمایهبنابرای ، یول و کالا

کالا ا تا دایی که قاب  تبدی  شککد] به یول  -کند ای  درمورد تماد کالا ا صککدق می

یی باشککد که عناصککر فرآیند ] کالا اباشککند، و یول تا دایی که قاب  تبدی  شککد] به آ

 عنوا] تجلی خالابه –عنوا] سرمایه ساوند  یس خودِ یول بهداری را میتولید سرمایه

داری مقدد اسکک   سککرمایه  چیسکک ؛ نسککب  به تولید سککرمایه –کالا ا و شککرایط کار 

ه ود بی فرآیند باشکککده چه چیز ییش او ورنهادهییشای که نه نتیجه بل ه سکککرمکایه

ماندگار آ] را درو]طوری که آ] فرآیند صرفاً ما ی  کند، بهفرآیند آ] را سکرمایه می

کند  ای  امر که کار ونده با ای که در آ] ویس  میادتماعید ده چارچوب رشکد می

کار گذشکته مواده اسک   کنش با مآصول مواده اس ، انسا] با اشیاء، کار با شرایط 

کفا،  ایی خودسا] شرای ی مستق ، سوژهسا] یک بیگانه، بهی خودش بهیافتهمادی 

عنوا] تملک شخصی دیگر، و در ای  ش  ، طور خلاصکه، بهبه – ا یابی آ]شکخصکی 

خودِ کار؛ کاری که به تصکککاحا آنها  « فرماند ا]»و « اسکککتخداد کنندگا]»عنوا] به

 تصاحا کار درآید  دای آن ه بههآید بدرمی

مورد  داربهرهی اداوه د ید مسکیر حرک  سکرمایه را ییش او تجلی آ] در سرمایه

 توده قرار د یم 

نظر او صککرفمسککاله در فرآیند بلافصکک  تولید بسککیار سککاده اسکک   اروش اضککافی، 

ییدا  جداگانهعنوا] اروش تولید شککده در مآصککول،  نوو شکک لی تمایزش با اروش به

ی کار اسککک ، دارندهطور عاد اروش دربرطور که بهن رده اسککک   به  می  نآو،  ما]

نهده، ته ی  شده اس   یس اروش اضافی یرداخ اروش اضافی نیز او کار اضافی، کار 

 –د د شکککود که اروش آ] را ت ییر میفقط بکا آ] بخش او سکککرمایه سکککنجیده می

ی ای که به دستمزد اختصاص داده شده اس   سرمایههی مت یر، یعنی سرمایسکرمایه

شود که بخش مت یر سرمایه را قادر به انجاد کار سا] شرای ی ظا ر میااب  صکرفاً به

 کند  بسیار ساده   می
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تواند اشتباه تفهیم دا، در وضکعی  دنینی، راب ه  نوو آش ار اس ، یا نمیدر ای 

شککود تصککرف کرد] کار چگونه او قانو] شککود  دشککواری صککرفاً ای  اسکک  که کهککو 

ناشی او ای  امر که کالا ا به نسب  میزا] کاری که در  –شود ی کالا ناشکی میمبادله

و او ابتدا چنی  قانونی را نقض  –شکککوند آنهکا یی ر یافته اسککک  با ی دیگر مبادله می

 کند نمی

حجم اروش  داکند  چرا که در ای فرآینکد گردش ارتبکات را حکذف و ینهکا] می

شککود، عاملی بیرونی نسککب  به تعیی  می زمان گردش سرررمایهاضککافی  مچنی  با 

 درونی شده اس    وما] کار که ظا راً

ای خاتمه یافته،  نگامی که در کلی  خود عنوا] یدیدهبکالکاخره در سکککرمایه ، به

تولید باو عنوا] تجلی فرآیندی وحدن فرآیند تولید و گردش، بهمثابهشود، بهظا ر می

عنوا] مقدار معینی اروش که مقدار معینی سککود )اروش اضککافی( در مدن ومانی به –

در سکککرمایه در چنی  شککک لی،  –کنکد معی ، در مکدن گردشکککی معی ، تولیکد می

عنوا] کنند، و به ای تولید و گردش صکککرفاً  مچو] یک حافظه ویسککک  میفرآینکد

 یرو سرش  سادهاروش اضافی را تعیی  کرده و اوای  مسراویطور  ایی که بهدنبه

یابد  ی م، ای  سود او  مچو] سکود تجلی می ییوشکانند  اکنو] اروش اضکافآ] را می

دسک  آمده اسک ، و ای  وما] او وما] کار متمایز شده هوما] معی  گردش سکرمایه ب

مستقیم آ]  ءه که منهانه بر مبنای آ] بخش او سرمای یاضکافاسک   دود، ای  اروش 

اسک ، بل ه بدو]  یچ تبعیضی او ک  سرمایه استخراج گردیده و مآاسبه شده اس   

 یکه در ای  شکک   اولیهاو ای  طری  منبع آ] کاملاً ینها] شککده اسکک   سککود، با ای 

ی مهابه حجم اروش اضافی اس ، او ابتدا، نرم سود سود،  نوو حجم سود او لآاظ کمّ

 اضافی تفاون دارد   با نرم اروش 

ی سککود او  م اکنو] شکک لی به خود گرفته بنابرای  اروش اضککافی در شکک   اولیه

 کند   عنوا] اروش اضافی، یعنی کار ماواد، را دشوار میاس  که ادراک آ] به

ی مرکزی سود را ی سود که به  ما] میزا]  ستهشکدهبیگانهدر ای  شک   کاملاً 

یابد،  رچه بیهتر او یک راب ه به ، سرمایه  رچه بیهتر ش لی مادی میکندینها] می

تجسککم کند، اما  مچو] شککیئی که روابط ادتماعی را اسککتآاله ییدا می ئیک شککی
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اش، یک  ستی دعلی، ارتباطیو دذب خود کرده اسک ، شیئی که در خود  بخهکیده

ه سرمایماورای طبیعی  -مودودِ طبیعییک مودودی  مسکتق ، ییدا کرده اس ؛ یک 

گردند  شرطی حاضر و آماده در س پ یدیدار میییشدر چنی  ش لی  مچو]  و سود

ای  ش  ِ واقعی  آ] اس ، به بیا] دیگر، ش  ِ واقعی  ستی آ]  و چنی  ش لی اس  

دارا]، انع ا  کند و در تصکککوران نمایندگا] آ]، سکککرمایهکه در ه نی  ویسکک  می

 یابد می

( سککود )و او آنجا سککرمایه یی )دگردیسککی یافتهای  شکک   سککف  و دامد شککده

اش، چرا که سکرمایه عل  و سکود نتیجه اس ، سرمایه دلی  و سود ی آفرینندهمثابهبه

معلول اس ، سرمایه دو ر و سود تابع اس ؛ سرمایه صرفاً او آ] سا] سرمایه اس  که 

و  –که اروشکی اس  که سود، اروشی ماواد، تولید کند(  داآور اسک ، فقط تا آ]سکود

ای که خود را حفد کرده و با ی عل  آ]، سکککرمایهمثابهرو  مچنی  سکککرمایه بهاوای 

ساوی سرمایه ارو متوسط ای  امر که  ما] فرآیند  –د د وسکاط  سود گسترش می

 یمثابهبهاجاره    د د، و بخهی او آ] را در شکه به سکود شک   سکودِ میانگی  می

  ی بیرونی ای  ش دنبه -ومی   –چیزی مستق  او آ] و برخاسته او مبنایی متفاون 

کند  ای  حقیقتی اسکک  که اداره در اصکک   مچو] دامد را  رچه بیهککتر تقوی  می

دا که ای  سود یرداود  اما او آ]دار مییابد که وارع به ومی بخهی او سودی ظهور می

ی سککرمایه، با مثابهگیرد بهای که به خدم  میرود، و سککرمایهیا وارع نمیماواد به د

 ی فیبدی  خاطر که سکود ماواد او سرمایه  ای دیگر متفاون نیسک ، ) دقیقاًسکرمایه

یرداود منتج نهککده اسکک ( خودِ ومی   مچو] منبع دار میای که وارع به ومی نفسککه

عنوا] شکککخصکککی حقوقی دار به( و ومی ای  بخش او اروش کالا ) اروش اضکککافی آ]

 شود   یب ومی  یدیدار میی ونمایندهمثابهبه

در وضکککعی  نهایی، سکککود که در آ]  مچو] یک داده مفروض اسککک ، در تولید 

ای که او بینابینیشککود و مراح  شککمار یدیدار می ایی بیداری در دگرگهکک سککرمایه

شکککوند  ای  وضکککعی  حتی سکککف  و ادراک میقاب  گذرد معدود و غیردرو] آ] می

 بخهد، باع شود چرا که  ما] فرآیندی که به سود ش   نهایی آ] را میتر میسخ 

رو سود را به یک مقابله کند و اوای  اجارهشکود که بخهکی او سکود با آ]  مچو] می
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 ی یک ابزارثابهمای که بر سکککرمایه بهاروش اضکککافی تبدی  کند، دنبه خاصی دنبه

بر ومی  مبتنی اسکک    طور که اداره نیز دقیقاًی تولید مبتنی اسکک ،  ما]مادی ویژه

یس، ای  وضککعی  که توسککط انبو ی او ییوند ای نامرئی بینابینی او هان درونی خود 

 داربهرهی در ددایی بهره او سود، در سرمایه  -داربهرهی ددا شکده باشکد، در سرمایه

ی سکرمایه، ش لی که در آ] سرمایه بر فرآیند باوتولید خودش ی شک   سکادهمثابهبه

بیهکتری، یا به بیا] بهتر، به ش   م ل  ی بیرونی شدهحتی به شک    -تقدد دارد 

، 'یول-شکود  او یک سو، ای  بیانگر ش   م ل  سرمایه، یول، منتهی مییافتگیبرون

ی ی واسکط، کالا، که در فرمول سرمایهاو سکوی دیگر، حلقه اروش خودگسکتر، اسک  

با  ی یول نوو یابرداسک ، نایدید گهکته اس   تنها راب ه – 'یول-کالا-یول –تجاری 

ای اس  که شود، باقی مانده اس   ای  سرمایهخودش، که توسط خودش سنجیده می

نهاده، بیرو] او فرآیندی ییشعنوا] یک مهخصا او فرآیند ددا و حذف شده اس ، و به

 ی آ] بوده و صرفاً او آ] راه سرمایه شده اس    ایستد که خود نتیجهمی

بنابرای ، در ای  شک  ِ اروش اضکافی وبهره و ادارهب نه فقط سرش  اروش اضافی، 

بل ه به ضکککد خود  گردیدهکلی منهدد داری بههان سکککرمایه و ما ی  تولید سکککرمایه

ی به کمال رسیده اسک   اما حتی در دایی که خصکیصه و ش   سرمایه تبدی  شکده

سککا] سککوژه شککد]ِ ی واسکک ی، و تجسککم دادنش بهباشککد، معرفی آ] بدو]  یچ حلقه

گونه، شکک   بسککتانی مذ ادایی عل  و معلول، بده ا، دابه ا، ابژه گردید]ِ سککوژهابژه

 غیرعقلانی اس     تجلی یافته باشد، 'یول-ای که  مچو] یولناب سرمایه
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