
 ي دومجلسه
 

رخ هاي او كه به بررسي نبه اين دليل كه بخشي از استدالل كنيم،نميبررسي مفصال ي انگلس را ما در اينجا مقدمه

كه ربط اما چند نكته است كه با اينشويم. آشنا مي ميانگين سود پرداخته در جايي بايد بررسي شود كه ما با اين مفهوم

اختيار  ايند شناخت دردر اينجا دقت كنيم. اولين نكته تعريفي است كه انگلس از فرمعيني به جلد سوم ندارد بايد 

داري د سرمايهي توليي شيوهگيري و تكوين نظريه ماركس دربارهگذارد. دومين نكته تعريفي است كه از پروسه شكلمي

ي ت طوالني نظريه مسلط بر انديشهبراي مد يفكند. اين موضوع از اين جهت مهم است كه اين دو درك يا تعرارائه مي

رهبران بين الملل دوم از جمله كائوتسكي و نيز رهبران انقالب روسيه بوده است و اينها بنا به همين تعريف درك 

 اند:ماركس داشتهگيري سرمايه و به عبارتي جايگاه تئوريك معيني از نظريه شناخت و نيز نحوه شكل

 نويسد:يچنين مها بايد ثابت باشد، اند تعاريف از چيزها و پديدهدر پاسخ به كساني كه مدعيانگلس در مقدمه خود 

 تعريفدر  كند سعيفسير ميت فقط ماركسبر سوء برداشتي دائر بر اين كه وقتي است مبتني  اظهارات اين» 

 يهمه رايب كه بود ايورفتهشسته و ثابت هايتعريف دنبال ماركس آثار در كلي طوربه توانمياين كه  و ،دارد

 انگاشته پذيرتغيير بلكه ثابت نه شانمتقابل مناسبات و چيزها كه هنگامي است روشن. باشد معتبر هازمان

 در نتوانمي را هاآن و است؛ بنديبازفرمول و تغيير تابع نيز مفاهيم يعني شانذهني هايتصوير شوند،مي

 «.يابندمي شگستر شانمنطقي يا تاريخي تكوين فرايند در عوض در بلكه ،كرد فشرده ناپذيرانعطاف هايتعريف

 

هاي متغير تعريف ثابتي داشته باشيم. يعني به عبارت ديگر عامل ناتواني ما فقط توانيم از پديدهبه عبارت ديگر ما نمي

ا چيزها ها يكه تعاريف از انعكاس پديده دهنده اين استهاي موردبحث است. اين موضوع به خوبي نشانتغيير پديده

ها و كند يا به عبارت ديگر ذهن ما در تعريف اين پديدهشوند و با تغييرشان تعاريف تغيير ميدر ذهن ما ايجاد مي

يسم لنين تاشياء نقش ندارد و اين دقيقا همان نظريه انعكاس يا بازتاب است كه در سراسر كتاب ماترياليسم و امپريوكري

ها دليل ماند. اما آيا اين تنثابت باقي نميخورد. از طرف ديگر درست است كه با تغيير موضوع تعاريف هم چشم مي به

پنهان است. انگار مداخله عنصر فعال شناخت هيچ تاثيري در آن  وي شناخت خنثي با چنين برداشتي سوژهاست؟ 

و  كند.يك پديده يا يك چيز را درست يا نادرست مياما واضح است كه مداخله فعال ماست كه تعريف  گذارد.نمي

 اين با بيان انگلس و اساساً نظريه بازتاب يا انعكاس متفاوت است. 

 :دهداي كه خواندم چنين ادامه ميانگلس در ادامه همين قطعه

 رارق خود تاريخي فرضپيش را ساده كااليي توليد ماركس يكم، مجلد آغاز در چرا كه شد خواهد روشن آنگاه

 از نه و كندمي آغاز ساده كاالي از آنجا از دقيقا چرا و ــ پردازدمي سرمايه به مبنا اين از بعدتر، تنها و دهدمي

 .داريسرمايه توسطتغييريافته  كااليي يعني تاريخي و مفهومي لحاظ به ثانوي شكل

 



كند. بنا به اين نظر عجيب است كه انگلس همكار نزديك ماركس و گردآورنده دو جلد سرمايه چنين اظهارنظر مي

ي توليد هو بعد گام به گام به شيو مثالً از مناسبات پاياپاي شروعي توليد ترين شيوهگويا ماركس كاپيتال را از ساده

داري د سرمايهي توليترين شيوهدرست نيست. اتفاقا ماركس پيشرفتهوجه داري نزديك شده است. اما اين به هيچسرمايه

را انتخاب و آن را الگوي كار خود گذاشت. اما روش كارش اين است كه از همين كه در انگلستان حاكم بود 

يكي كه تكننده كه ارزش است برسد و از آنجا با ديالكي تعيينكند تا به يك هستهترين سطوحي را انتزاع ميپيشرفته

ص كند تا به پديده مشخهم ديالكتيك مفهوم است و هم ديالكتيك واقعيت، مرحله به مرحله تعيناتي را اضافه مي

 نرخ هب اضافي ارزش نرخ تبديل ازرا بايد  سود به اضافي ارزش تبديل» گويد:ماركس در همين جلد سوم ميبرسد. 

ه نرخ نسبت ب اضافي، ارزش نرخ و اضافي ارزش. است تاريخي آغازگاه سود نرخ . امابرعكس نه و استنتاج كرد سود

 افياض ارزشسودآساي  شكلِبنابراين  و سود نرخ كهحالي در ،پژوهيده شوند بايد كه هستند ينامشهود ذات سود،

)يعني د يابترين حالت نمود مييعني ما بر مبناي آنچه در سطح ظاهر، در پيشرفته« .هستند مشهود سطحي هايهپديد

ش ي آن نرخ ارزگذاريم تا به هستهكنيم يعني آنچه در واقعيت وجود دارد، تعيينات آن را كنار مينرخ سود( عمل مي

افزاييم لضافي برسيم. سپس مسير برگشت را طي مي كنيم يعني گام به گام تعيينات جديدي به نرخ ارزش اضافي مي

 ز لحاظ روش درست نيست.زند اتا به نرخ سود برسيم. حرفي كه انگلس مي

د: آناتومي دهتر را توضيح ميماندهتر است كه شكل عقبرفتهبراي ماركس، در فرايند شناخت، هميشه شكل پيش

انسان كليد شناخت آناتومي ميمون است: يعني شكل پيچيده با تعيينات خود نقطه عزيمت براي توضيح اشكال 

ترين، دهيم ابتدا با عمل انتزاع به سادهت ما دو فرايند معكوس هم را انجام ميتر است. اما در جريان اين شناخماندهعقب

فرض افزايم. پيشرسيم و سپس در فرايند برگشت همين تعيينات را به آن ميترين هسته ميمجردترين و گوهري

منطقي است اما در  ماركس اين است كه روند منطقي و روند واقعي همزمان است يعني عمالً روند واقعي همين روند

بسيار  يتوضيح پديده، روند تاريخي براي ماركس وارونه روند شناخت است. يعني اگر روند شناخت را به دو مرحله

 اماده، از خاص به عي پژوهش خالف روند تاريخي يعني از مركب به سپژوهش و بازنمايي تقسيم كنيم در مرحلهعام 

ا رسيم تبه مركب، از عام به خاص ميي بازنمايي همگام با روند تاريخي از ساده كنيم و سپس در مرحلهحركت مي

 بفهميم چرا اين پديده به اين شكل درآمده است.

 

 دهد:جلد سوم كاپيتال به چه سوالي پاسخ مي

ديم كه منشاء مازاد براي سرمايه با هر ي ارزش اضافي ماركس خوانديم و فهميبر اساس نظريهما در جلد اول و دوم 

شود و ربطي به روند گردش ندارد، يعني كار كارگر مقداري كار نامي سود يا ارزش اضافي از روند توليد ناشي مي

بطي ي متغير است و هيچ ردار در بردارد يعني مازاد ناشي از كار كارگر است يعني ناشي از سرمايهاضافي براي سرمايه

آالت، شرايط كار، ساختمانها و غيره ندارد. زيرا ارزش سرمايه ثابت به محصول انتقال ي ثابت مثل ماشينبه سرمايه

ا يابد و تاثيري در افزايش ارزش يا ايجاد ارزش اضافي ندارد. اين كل نظر ماركس در جلد اول و دوم است. اممي

قش دارد. اگر نظر ماركس را نپذيريم آنوقت بايد مخالفان ماركس معتقد بودند كل سرمايه در توليد ارزش اضافي ن

شود زيرا به ميزاني كه ارزش سرمايه قبول كنيم كه كل ارزش اضافي از هيچ يا عدم يا به واسطه يك معجزه ايجاد مي



ذارد گشود. و حتي ماركس فرض را بر اين ميشود به همان ميزان در شكل محصول خارج ميثابت در توليد وارد مي

پردازد. در اين صورت هم مزد و هم دزدد و همه آن را ميدار از ارزش نيروي كار يعني مزدش چيزي نميمايهكه سر

ارزش وسايل كار محصول انتقال پيدا كرده يعني مبلغ خارج شده در شكل كاال برابر مبلغ داخل شده به كارخانه است 

فظ هاي قبلي را حويژگي فرايند توليد است كه هم ارزششود كه ناشي از يك دانيم كه ارزش اضافي توليد مياما مي

 كند.مي كند و هم اضافه مي

. در واقعيت امر ما بدون اينكه بيانديشيم دهندهاي مساوي سود برابر ميسرمايه داري چيست:اما واقعيت سرمايه

معين چه ميزان سرمايه متغير است و چه ميزان سرمايه ثابت، چه مقدار صرف ابزار توليد شده و چه  كه از يك سرمايه

آيد. حتي بدتر: سرمايه تجاري كه نه در توليد است و نه با كارگران كار مقدار هزينه كار، سود معيني به دست مي

هاي برابر سود برابر دارند! اگر اين حرف درست برد. يعني سرمايهكند از فالن مقدار سرمايه فالن مقدار سود ميمي

درصد ساالنه  20ميليون تومان با سود بانكي  10است پس حرف ماركس غلط است. پس منشار كار نيست. فرض كنيم 

برد. ميليون تومان در كارخانه گذاشته شود و كاالهايي توليد كند از فروش كاالها سود مي 10دهد. همين مبلغي سود مي

دهد كند. اين حجم پول در چه قالبي به كار رود تا همان سود را ببرد. اين واقعيت نشان ميسرمايه مقايسه مي صاحب

كه ججم معيني سرمايه بدون اينكه صاحب سرمايه آن را به كار اندازد گويي پيشاپيش سودي دارد. خب اگر منشاء 

شود كه براي اينكه اين واقعيت اخير و چطور مي سود كار اضافي كارگر است، اين واقعيت اخير چرا درست است،

 درست باشد بايد نظريه ماركس درست باشد! 

 خواهيم در جلد سوم نشان دهيم:ما مي

 شود.. چرا ارزش اضافي به سود بدل مي1

 شود.. چرا نرخ ارزش اضافي به نرخ سود بدل مي2

 شود.. چرا نرخ سود ميانگين ايجاد مي3

 اري بدون توليد از كجاست.ي تج. سود سرمايه4

 آيد؟دار از كجا مي. اجاره يا رانت ارضي فرد زمين5

 هاي برابر سود برابري دارند؟. چرا سرمايه6

 

 
 



 يكم فصل                                        
 

 سود و شدهتمام قيمت

 

به  ،ار داريسرمايه توليد فرايند كه شد تحقيق هاييپديدهپيرامون  يكم مجلد در

كردند كه اي عرضه مي، در زنجيرهواسطهبي توليد فرايند ، همچونخودي خود

 ذاشتهگ كنار بررسي از در آن فرايندي بيروني نسبت به اين ي آثار وابستههمه

 در را سرمايه زندگي يچرخه ،واسطهبي توليد فرايند اين اما. ه بودندشد

 و ود،شمي تكميل گردش فرايند با واقعي دنياي در يادشده فرايند. گيردبرنمي

 كه سوم يپاره در ويژه به آنجا، در. بود دوم مجلد در ما پژوهشِ موضوعِ اين

 نشان م،كردي بررسي اجتماعي بازتوليد فرايند يواسطه عنوانبه را گردش فرايند

 وحدت ،در نظر گرفته شود كل درچنانچه  داري،سرمايه توليد فرايند كه داديم

 تدوين فقطتواند نمي سوم جلدم هدف. است گردش و توليد فرايندهاي

 يارائه و كشف ي ما، مسئلهبرعكس باشد؛ وحدت اين يدرباره عام يتأمالت

 كل يك عنوانبه سرمايه حركت فرايند ازاست كه  انضمامي هايشكل

 معيني انضمامي هايشكل در خود، بالفعل حركت در هاسرمايه. آورندسربرمي

 ، همچنينواسطهبي توليد فرايند در سرمايه تهيئ، و شوندمي مواجه هم با

. درسننظر مياز اين حركت به ويژه هاييتنها لحظه گردش، فرايند در اشهيئت

 طبس مجلد اين درآنها را  كه نحوي به سرمايه، هايپيكربندي ترتيب، اين به

 كنشِ در جامعه، سطح در كه شودمي نزديك شكلي به گام به گام ،ايمداده

شناخت عادي خود  در و رقابت، در يعني يكديگر، بر متفاوت هايسرمايه

 .شودمي ظاهر توليد كارگزاران
 

* * * 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جا  5-4خواند. او در  سطر مي توان صد صفحه درباره ي روشش 30-20در همين 

در جلد اول »نويسد: تعابيري را بكار مي برد كه در واقع تعابير كليدي روش او هستند. مي

يا به د كردنعرضه ميداري ... را كه فرآيند توليد سرمايه شدهايي تحقيق پديدهپيرامون 

 ييا ارائه كشف»وم كار جلد س نويسديا مي (darbieten) «.نمايش مي گذارند

(darstellen)  از فرآيند حركت سرمايه، به عنوان يك كل، »است كه  «هاي انضماميشكل

هيئت سرمايه در فرآيند توليد، »يا:  (hervorwachsen) .آورندرويند يا سربرميبرون مي

ويژه ازحركت   (Momente)همچنين هيئت سرمايه در فرآيند گردش تنها لحظه هايي

 هاي سرمايه، آنچنان كه آنها را بسطپيكربندي»يا:  «هستندسرمايه به مثابه يك كل 

 (entwickeln) ارائه كردن»كه فعل  مدانيمي...«  ايمداده» (darstellen) معنايش يا فعل هم

مان تعبيري است كه ماركس براي تمايزنهادن بين ه  (darbieten)«به نمايش گذاردن»

ي استفاده شيوه تحقيق استفاده مي كند. ياو   Darstellungsweise   نماييبازي شيوه

براي اشكال مشخص  (hervorwachsen) «سربرآوردن»يا  «بيرون روييدن»ماركس از 

، چه ارتباط تنگاتنگي دارد با دركش در گروندريسه، آنجا كه در سومسرمايه در جلد 

صوير را ت شوند و، تعينات تازه به تعينات پيشين افزوده ميانضماميحركت از مجرد به 

به عنوان جايگاه يك  Moment يكنند. يا: استفاده از واژهتر( مييافتهتر )يا رشدغني

 "بسط"يا  "تكوين"لحظه يا يك جزء همومند در فرآيند. يا: استفاده از تعبير

) (entwickeln همه ي اين چيزها و بسيار نكات ديگر3هاي سرمايه در جلد پيكربندي .. 
 

اركس و ي منوشتهفاوت را بين دستهايي است كه بيشترين تاز آن فصلاين پاره يكي 

 اول يارهپ براي اصلي ينوشتهدست»نويسد: گفتار خود ميجلد سوم دارد. انگلس در پيش

 نرخ ينب يرابطه رياضي بررسي. شود برده كار به توانستمي زيادي هايمحدوديت با فقط

 ود،ب شده ارائه آغاز فصل همان در كامالً( ما سوم فصل با منطبق) سود نرخ و اضافي ارزش

 ،ناموفق تجديدنظر دو. شد ظاهر گذرا فقط بعد و آن هم ما اول فصل موضوع كهحالي در

 اين نتوانستند نيز هااين حتي گرچه آمدند، نجات به اينجا در برگ، هشت در كدام هر

 «.شد ادايج هانويسپيش اين گذاشتن هم كنار از ،كنوني اول فصل. كنند پر كامالً را شكاف

ي هاشود و ماركس مبناي تالشمتذكر ميكه انگلس  ماركس دو تجديدنظر ناموفق»اين 

منتشر شده  MEGA II/4.3عنوان نوشته شد و اخيرا تحت 1868ـ1867خود قرار داد در 

ي ماركس پس از نخستين بند كه شبيه به نخستين بند فصل اول جلد نوشتهدر دستاست. 

آيد كه انگلس آن را حذف كرده نوشته ماركس ميسوم است، چهار بند مهم در دست

ي ارزش اضافي كه در دو كتاب كند كه نظريهاست. ماركس در اين بندها استدالل مي

سال را اي معين در يكي توليدشده توسط سرمايهپيشين مطرح كرده بود، مقدار ارزش اضاف

ي ي ارزش اضافي به كل سرمايهشدهتعيينكند. اگر اين مقدار از پيشتعيين مي

ود ي متغير به تنهايي ربط داده شيافته مربوط شود، به جاي اينكه به كل سرمايهتخصيص

ود.  شدگرگون مي« ودس»)كه منبع واقعي ارزش اضافي است( آنگاه مقدار ارزش اضافي به 

مقدار سود همان مقدار ارزش اضافي خواهد بود.  با اين تفاوت كه اين مقدار از پيش 

 د.دار( ديده خواهد شسرمايهشده به صورت سوبژكتيو از ديدگاهي متفاوت )ديدگاه تعيين

ت، ي ارزش اضافي اسشدهتعيينبرمبناي اين فرض كه مقدار سود برابر با مقدار از پيش

ي بين نرخ ارزش اضافي بطهكند كه به راماركس در اين فصل قوانيني را استخراج مي

(S/V( و نرخ سود )S/C+Vمي )ي يك سرمايه پردازد. يادمان باشد كه اين قوانين بر پايه

ي كل شود. در اينجا يك سرمايه نمايندهبه كل سرمايه اعمال ميبحث شده اما همچنين 

در آغاز كتاب سوم، كل مقدار ارزش اضافي توليدشده در پس ي اجتماعي است. رمايهس

 .شوداي از پيش معلوم در نظر گرفته ميكل در يك سال به عنوان داده يك اقتصاد در

 



 

 

  دستور با نتواميشود، توليد مي داريسرمايه يشيوه بهرا كه  C كاالي هر ارزش

v + s C = c + اضافي ارزش اگر .كرد توصيف s كسر محصول اين ارزش از را 

 باقي c + v ايسرمايه ارزش براي كاالها در جايگزين ارزشِ يا صرف ارزِهم كنيم،

 .است شده توليد عناصر خرج كه ماندمي

 استرلينگ پوند 500 كردنِصرف مستلزم معيني جنس توليد كنيممي فرض

 استرلينگ پوند 380 كار، ابزار شدنفرسوده براي استرلينگ پوند 20: باشد سرمايه

 را اضافي ارزش نرخ اگر. كار نيروي براي استرلينگ پوند 100 و خام مواد براي

 s100  +v100  +c400  از ستا عبارت محصول ارزش آنگاه كنيم، فرض درصد 100

 .استرلينگ پوند 600= 

 ارزش استرلينگ پوند 500 اضافي، استرلينگ ارزش پوند 100 كسر از پس

 يسرمايه استرلينگ پوند 500 جايگزين فقط مقدار اين و ،ماندباقي مي كاال

 توليدِ وسايل قيمتِ جايگزينِ كه كاال، ارزش از بخش اين. شودمي شدهصرف

 شودمي ايهزينه جايگزين فقط شود،مي شدهگرفته كاربه كار نيروي و شدهمصرف

 براي كاال يشدهتمام قيمت بنابراين، و ،بردارد در دارسرمايه خود براي كاال كه

 .اوست

 عمالً كاال آن توليد كه قدرآن و شود،تمام مي دارسرمايه براي كاال كه قدرآن

 شامل كه كاال ارزش از بخش آن. هستند متفاوت كامالً كميتِ دو ،شودتمام مي

شامل  كه دليل اين به ندارد، دارسرمايه براي ايهزينه هيچ است، اضافي ارزش

 اري،دسرمايه توليد وضعيت در ،كارگر چون اما. است كارگر رداختهنپ كار يهزينه

 بنابراين و است، دارسرمايهمتعلق به  مولد در حال كارِ يسرمايه از جزييخود 

 ونچ ضرورتاً كاال يشدهتمام قيمت است، كاال بالفعل يتوليدكننده دارسرمايه

 شدهتمام قيمت ما اگر. رسدميدار{ }سرمايه شنظر به كاال خودِ بالفعل يهزينه

 ارزش يا ،شودتبديل مي C = k + s دستور به + v + s C = c دستور بناميم، k را

 .كاال ارزش=  شدهتمام قيمت+  اضافي

 ارزش جايگزين صرفا كه را كاال ارزش گوناگون هايبخش كه هنگامي

 تركيب شدهتمام قيمت عنوان تحت شود،مي كاال توليد در شدهخرج يسرمايه

 يهزينه. كنيممي بيان را داريسرمايه توليد خاص خصلتِ يي،سو از كنيم،مي

 برحسب كاال بالفعل يهزينهاما  ،سرمايه صَرفِ برحسب كاال براي دارسرمايه

 به دارسرمايه براي كاال شدهتمام قيمت ترتيب، اين به. شودمي سنجيده كار صَرفِ

 ركمت كاال ارزش و از متفاوت آن بالفعل يشدهتمام قيمت يا ارزش با كمي لحاظ

 يشدهتمام قيمت ديگر، سوي از اما.  k = C – s آنگاه ،C = k + sاگر  زيرا است،

تر در مجلد اول با آن روبرو شويم كه پيشدر اينجا با مفهومي روبرو مي

( cي ثابت )داري از سه جزء سرمايهنظام سرمايهبوديم: ارزش هر كاال در 

ين ارزش شود. ا( تشكيل ميs( و ارزش اضافي )vي متغير )و سرمايه

هايي است كه خرج عناصر هم ارز سرمايه c + vمحصول است. در اينجا 

ارزش كاال حذف كنيم، آنچه شود. هنگامي كه ارزش اضافي را از توليد مي

شود كه توليد كاال براي خود اي را شامل ميماند، فقط هزينهباقي مي

ي شدهاست، قيمت تمام c + vدار دربردارد. ما به اين هزينه كه شامل سرمايه

آن  . دليلوجه قيمت خود كاال نيستاين قيمت به هيچ گوييم.توليد مي

دار گنجانده نشده است. چرا سرمايهروشن است چون ارزش اضافي در آن 

داند؟ چون ارزش اضافي ي بالفعل خود كاال ميهزينهرا قيمت تمام شده كاال 

ي مولد فعال يي از سرمايهزو چون جي كار نپرداخته كارگر است هزينه

 . و نه جزيي كه كاال توليد كرده باشد دار استمتعلق به سرمايه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را كه قيمت  c + vتوان تغييراتي را در ارزش كاال داد به اين صورت كه مي

بناميم. در اين صورت در ارزش  kدار است ي كاال براي سرمايهشدهتمام

ده شيا ارزش كاال برابر است با قيمت تمام C = k + sكاال خواهيم داشت: 

د شد. او در ه خواهدار مواح+ ارزش اضافي. اين عمل با اعتراض سرمايه

 دست گنجانده و كل آن همچون چيزي يكقيمت كاال جزء ارزش اضافي را 

ب بندي بسيار مهم است. ما به اين ترتيد. اما براي ما اين تقسيمرسبه نظر مي

را توضيح دهيم. چنان كه داري توانيم خصلت خاص توليد سرمايهمي

براي توليد كاال بر اساس ي تمام شده دار هزينهبينيم از منظر سرمايهمي

ن ايعني قيمتي كه به واقع دارد برحسب ميز ي بالفعل كاالسرمايه اما هزينه

متر شده كاال هميشه كشود. در نتيجه قيمت تمامصرف كردن كار سنجيده مي

 از قيمت بالفعل يا واقعي كاالست



 استقاللي. دار نيستدر دفترداري سرمايه 1يك سرفصل حساب صرفاً وجههيچبه كاال

 كاال لبالفع توليدآن را دستخوش  عمالً پيوسته كند،مي كسب ارزش از بخش اين كه

 ود،ش تبديل مولد يسرمايه شكل به گردش فرايند طريق از بايد بارهر  زيرا ،كندمي

پس  را توليدش در شدهمصرف توليد عناصر مداوم بايد كاال يشدهتمام قيمت يعني

 بگيرد.

 فزايياارزش فرايند يا كاال ارزش تشكيل اب ،شدهتمام قيمت سرفصل همه، اين با

 استرلينگي، پوند 600 كاالييك  ارزشِ ششمپنج بدانم اگر. ندارد ارتباطي سرمايه

استرلينگ  پوند 500 جايگزينِ، ارزش ارز،هم صرفاً استرلينگ، پوند 500 يعني

 ناصرع گرفتنپس براي سرمايه همين فقط بنابراين و شده، خرج كه است ايسرمايه

 كه كاال ارزش ششمپنج اين چگونه دانممي نه هنوز است، كافي سرمايه اين مادي

 شمشيك آن خاستگاه توانممي نه و ،شد توليد دهدمي تشكيل را اششدهتمام قيمت

 خواهد نشان ما تحقيق اما. دهم توضيح دهدمي تشكيل را اشاضافي ارزش كه آخر

 لِبالفع يك سرفصل كاذب نمودِ ،سرمايه اقتصاد دربا اين همه  شدهتمام قيمت كه داد

 .كندمي پيدا را ارزش توليد

يك  در كارگر يك توسط توليدشده ارزش كنيم فرض اگر. گرديم باز خود مثال به

 يسرمايه آنگاه شود، بيان شيلينگ 6 ارزش به پول مبلغي در اجتماعي،ميانگين  كارروز 

ي ارزش محصول استرلينگ، پوند v100  +c400  =500  يعني كارافتادهبه
3
2

روز  1666

آن  از كه است ساعته ده كار
3
 c400 با برابر يتوليد وسايل ارزش در روزانه كار 11333

و
3
 ارزش نرخ به توجه با .شودمي متبلور v100 با برابر يكار نيروي ارزش در 1333

 صرف خود، سهم به جديد كاالي بالفعل توليد كرديم، فرض كهدرصد  100 اضافي

 يا s100  +v100 با برابر كاري نيروي
3
2

 .دارد هزينه ساعته ده كاريك روز  666

 ارزش كه دانيممي( {فارسي ترجمه} ؟؟؟. ص هفتم، فصل) يكم مجلد از

 ارزش( 1) از است، استرلينگ پوند 600 جااين در كه توليدشده، تازه محصول

 شودمي ظاهر نو از و خرج توليد وسايل براي كه استرلينگي پوند 400 ثابت يسرمايه

 قيمت. شودمي شكيلت ،استرلينگي پوند 200 يتوليدشده تازه ارزش( 2) و

 از نيمي يعالوه به ظاهرشده، دوباره c400 از استرلينگ، پوند 500 كاال، يشدهتمام

 دو يعني شود،مي شكيلت( v100 يعني) استرلينگي پوند 200 يتوليدشده تازه ارزش

 .متفاوتند كامالً خود هايهخاستگا لحاظ از كه كاال ارزش از عنصر

 

                                                 
1. Category تعريف حسابي  در زير مبلغ فروش به عنوان سر فصلي جداگانه ،كاال يشدهدر صورت سود و زيان قيمت تمام(

 ـ م. فا. شودشده به صورت يك سرفصل جداگانه ذكر ميهاي مالياتي معموالً قيمت تمامدر اظهارنامه شود.جداگانه( ذكر مي

 

 

 

 

 

 

 

ده شچيزي كه در اينجا تذكرش مهم است اين است كه ما با دانستن قيمت تمام

عني شده + ارزش اضافي را بدانيم يقيمت كاال يعني قيمت تمامتوانيم خاستگاه نمي

 شده و ارزش اضافي برقرارتمامي سرراستي بين قيمت توانيم رابطهدر واقع نمي

يك مبلغ معين است كه هيچ تمايز مفهومي بين مزد و  Kدار كنيم. براي سرمايه

شود. در نتيجه در واقعيت عملي او و ي ثابت ديده نميهاي مربوط به سرمايههزينه

بيند. مي kاي با اين هيچ رابطهاين جزء ارزش اضافي را بيي اعضاي جامعه حتي بقيه

ردند كسعي ميبوديم تمامي توجيهات اقتصادانان سياسي كه ما در جلد اول شاهد 

عنوان بلكه به kرا توضيح دهند اما نه به عنوان عنصري مرتبط با  sعلت وجودي اين 

اي خارج از سپهر توليد. در واقع نمايندگان ايدئولوژيك سرمايه درست مانند پديده

امري عارض و نه ذاتي فرايند را يكسره  sداران در بهترين حالت وجود خود سرمايه

دانستند بگذريم از بقيه اقتصاددانان سياسي كه با توجيهاتي كاذب خاك در ميتوليد 

ي مهم اين است كه با اين همه قيمت كاال با نكته پاشيدند.چشم خوانندگانشان مي

 يابد. ي متمايز را مينمود يك سرفصل يا مقوله sجدا كردن خود از آن 

 

ي ليره ي استرلينگ قديم محاسبه خيلي ساده مي شود، وقتي بدانيم يك اين

رابر بداده( ي تخصيص)سرمايهليره ي استرلينگ  500شلينگ است.  20معادل 

(. حاال اگر بخواهيم اين مقدار X 20 =10000 500شلينگ ) 10000است با 

 6پولي را بر حسب روزانه كار حساب كنيم، اگر قيمت هر روزانه كار معادل 

" رسيم به رقم كنيم و ميميتقسيم  6را بر  10000شلينگ باشد، 
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1666" (

3
2

"  مقدار اين از (. 10000:  6=  1666
3
2

 500 معادل كه كار ساعت  "1666

 يعني ش،پوند 400 است، يافتهتخصيص يسرمايه استرلينگ پوند

پنجمش، يك يعني ش،پوند 100 و ثابت؛ يسرمايه ينماينده چهارپنجمش،

"ي متغير. حاال اگر چهارپنجم مقدار ي سرمايهنماينده
3
2

را حساب  "1666

 :دكني
3
1

1333  =
5
4

 X 1666 به عدد دميرسي 
3
1

ي ، كه سهم سرمايه1333

يد )پنجمش را حساب كنيكثابت است؛ و اگر 
3
1

333= 
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X 1666 )

 به دمي رسي
3
1

 ي متغير است..، كه سهم سرمايه333 
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 اين جريان در شدهصرف كار هدفمندِ خصلت دليل به
3
2

 ده كار روز 666

 اين از استرلينگ، پوند 400 مبلغ به شده،مصرف توليد وسايل ارزش ساعته،

 ديگر بار قديمي ارزش اين بنابراين،. يابدمي انتقال محصول به توليد وسايل

 اين توليد فرايند در گرچه شود،مي ظاهر محصول ارزشِ از جزيي عنوانبه

 وجود محصول ارزش از جزيي عنوانبه فقط ارزش اين. آيدنمي وجود به كاال

 به .داشت وجود يافتهتخصيص يسرمايه از جزيي عنوانبه ترپيش چون دارد،

 ايگزينج كاال ارزش از بخشي با بود، شده خرج كه ثابتي يسرمايه ترتيب، اين

 دهشتمام قيمت جزء اين بنابراين،. افزايدمي كاال ارزش اين به خود كه شودمي

 زيرا ،شودمي وارد كاال يشدهتمام قيمت در سويي، از. دارد ايدوگانه معناي

 سوي از شود؛مي شدهمصرف يسرمايه جايگزين و كاالست ارزش از جزيي

 يهسرماي ارزش فقط زيرا دهد،مي تشكيل را كاال ارزش اين از جزيي ديگر،

 .ارزدمي اين قدرها توليد وسايل چون يا است، شده مصرف

 .است متفاوت كامالً شدهتمام قيمت ديگر جزء براي وضعيت
3
2

 روز 666

 استرلينگ ارزش پوند 200 بود، شده صرف كاال توليد جريان در كه يكار

 پوند 100 جايگزين فقط بخش يك جديد، ارزش اين از. دهدمي لشك جديد

ه ك كار نيروي بهاي يايافته ي كه تخصيصمتغير ياسترلينگ سرمايه

 منجر به وجههيچ به سرمايه ارزش تخصيص اين اما. شودمي شدهاستخدام

كه  يايهسرما چارچوب در كار نيروي. شودنمي جديد ارزش تشكيل

. ارزش يآفريننده توليد فرايند در اما شود،مي شمرده ارزش يابدتخصيص مي

 حساب بهيافته ي تخصيصطوري كه در سرمايهآن كار، نيروي ارزش جاي به

 مولد يسرمايه عنوانبه عمالً كه داريم آفرينيارزش و زنده كار نيروي آيد،مي

 .كندمي عمل

 رخ شدهخرج يسرمايه متغيرِ يا ثابت بخش ارزش در تغييري كه هنگامي

 قيمت كه ،كاال ارزش گوناگون يدهندهتشكيل اجزاي اين بين تفاوت دهد،مي

 احدي،و توليد وسايل قيمت مثالً. آيدمي چشم به فوراً دهند،مي تشكيل را شدهتمام

 هب برعكس يا ،يابدمي افزايش استرلينگ پوند 600 به 400 از سرمايه، ثابت بخش يا

 يستن كاال يشدهتمام قيمت فقط اول، حالت در. يابدمي كاهش استرلينگ پوند 200

 ،يابدمي افزايش استرلينگ پوند v100  +c600  =700 به استرلينگ پوند 500 از كه

=  s100  +v100  +c600 به استرلينگ پوند 600 از نيز كاال ارزش خود بلكه

 از هشدتمام قيمت تنها نه دوم، حالت در. يابدمي افزايش استرلينگ پوند 800

 يابد،مي كاهش استرلينگ پوند v100  +c200  =300 به استرلينگ پوند 500

 s100  +v100  +c200  =400 به استرلينگ پوند 600 از كاال ارزش خود بلكه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معنايي دوگانه دارد كه است تمام شده قيمت شده كه جزيي ازخرج ي ثابتسرمايه

شود شده كاال مياوالً به اين دليل وارد قيمت تمامشود. دقيقاً يكي از ديگري ناشي مي

و اين جزء جايگزين چون جزيي از ارزش كاالست )بنا به همان سر فصل حسابداري( 

به علت ارزش وسايل توليد شود. از سوي ديگر ي مصرف شده )ثابت( ميسرمايه

 شودشود. بنابراين جزيي از ارزش كاال ميي مصرف شده وارد كاال مييعني سرمايه

 

 

 

 

در جزء قبلي قيمت تمام شده متوجه شديم كه ميزان ورود سرمايه ثابت با ميزان 

شود. اما در مورد جزء ديگر يعني كار خروجش يكي است، يعني آنچه در كاال وارد مي

غير ي متك قسمت جايگزين سرمايهكند اين جزء دو قسمت است . يوضعيت فرق مي

ا دار اين جزء را دقيقيعني مزد. سرمايه شود.يافته براي بهاي نيروي كار ميتخصيص

 شود. اما هنگاميي متغير ميداند كامالً منفعل و تنها و تنها جايگزين سرمايهارزش مي

هم  دو خصلت شود حاملي ارزش ميبدل به آفريننده گيردكه در فرايند توليد قرار مي

توليد ما با نيروي كار زنده و يعني در فرايند  حفظ ارزش و هم افريننده ارزش.

ي متغيري كه مزد كارگر آفرين روبرو هستيم و نه ارزش به معناي سرمايهارزش

 شود.محسوب مي

 

 

 ي اوليه قيمت تمام شده
400c + 100v = 500 

 كاال ارزش
400c + 100v + 100s = 600 

 600به  400ي ثابت از اول: افزايش سرمايهحالت 

 شده قيمت تمام

 (400 + 200) c + 100v = 700 

 كاال ارزش

600c + 100v + 100s = 800 

 200به  400ي ثابت از حالت دوم: كاهش سرمايه

 شدهقيمت تمام
(400 – 200) c + 100v = 300 

 كاال ارزش
200c + 100v + 100s = 400 

 

 



 رزشا است، شده مصرف كه ثابتي يسرمايه چون. يابدمي كاهش استرلينگ پوند

 زشار نكند، تغيير شرايط ساير كه صورتي در دهد،مي انتقال محصول به را خود

و سرمايه، افزايش  ارزش 2ي ]افزايش يا كاهش[اندازه دقيقاً به همان محصول

ط شراي ساير كه صورتي در كه كنيممي فرض برعكس اكنون اما يابد.كاهش مي

 پوند 150 به 100 از كار نيروي مقدار همان قيمت بماند، باقي ثابت همچنان

 قيمت ،اول حالت در. يابد كاهش استرلينگ پوند 50 به يا افزايش، استرلينگ

 افزايش استرلينگ پوند v150  +c400  =550 به يقيناً استرلينگ پوند 500 شدهتمام

 پوند v50  +c400  =450 به استرلينگ پوند 500 از دوم، حالت در و يابدمي

 همان تغيير بدون كاال ارزش حالت، دو هر در اما. كندمي پيدا كاهش استرلينگ

 و s50  +v150  +c400 صورتبه بار نخستين ماند،مي باقي استرلينگ پوند 600

 ارزش يافتهتخصيص متغير يسرمايه. s150  +v50  +c400 صورتبه بار دومين

است  شدهآفريده جديد ارزش آن، ارزش جاي به. افزايدنمي محصول به را خود

 يسرمايه 3[مطلق مقدار] در تغيير بنابراين،. شودمي محصول وارد كار توسطكه 

 قدارماصالً  كند،مي بيانرا  كار نيروي قيمت در تغيير فقط كه جايي تا متغير

 نيروي كه جديدي ارزش مطلق مقدار بر زيرا دهد،نميرا تغيير  كاال ارزش مطلق

 دو ينب نسبت بر فقط نوع، اين از تغييري. گذاردنمي تأثير آفريندمي فعال كار

 هاآن از يكي كه جزيي دو گذارد،مي اثر جديد ارزش اين يدهندهتشكيل جزء

 يسرمايه جايگزين فقط ديگري كهحالي در دهد،مي تشكيل را اضافي ارزش

 .شودمي كاال يشدهتمام قيمت وارد ترتيب اين به و ،متغير

 است اين شدهتمام قيمت بخش دو اشتراك وجه تنها ،v100 و c400 مثال در

 تهيافتخصيص يسرمايه جايگزين كه هستند كاال ارزش از هاييبخش دو هر كه

 .شوندمي

ظر نبه وارونه ضرورتاً امور واقعي وضعيت اين داري،سرمايه توليد منظر از اما

 .رسدمي

 رب متكي توليد يشيوه با داريسرمايه توليد يشيوههاي يكي از تفاوت

 ِخودِ قيمت يا ارزش عنوانبه كار نيروي قيمت يا ارزش كه اين است داريبرده

 ،ترتيب اين به(. هفدهم فصل يكم، مجلد) مزد عنوانبه يعني ،يابدمي تجلي كار

                                                 
 .ـ م. فا در متن آلماني مقدار مطلق . 2

به اين  ،مزنيسرمايه متغير حرف مي مطلق ظريفي نهفته است. وقتي از مقدار يدر اينجا نكتهدر متن آلماني مقدار مطلق ارزش. . 3

 تواند مقدار ارزشي باشد و نه مقدارمقدار در اينجا فقط مي ،دليل است كه كاهش يا افزايش ارزش پول را ناديده بگيريم، از اين رو

 «دار ارزشيمق»عبارت  ،بنابراين باشد و الغير. يير ارزشيتغتواند به معني افزايش و كاهشي در مقدار فقط مي اسمي. در نتيجه هر

رجم دقت مت تصحيح شده است. «مقدار»ي شود كه توسط مترجم انگليسي با كلمهي محسوب مييگودر متن آلماني يك مكرر

ي مقدار در واژهچون آوردن فقط است، آورده  «كاال ارزشمقدار مطلق »شود كه در پايان همين جمله نجا روشن ميآانگليسي از 

 .ـ م. فا شدكميت كاال مي يبارهاشتباه در اينجا باعث

توان گرفت اين است كه با ثابت ماندن ساير شرايط، ارزش محصول اي كه مينتيجه

فته شده اينجا گ كند )دقت كنيد! درمتناسب با افزايش يا ارزش سرمايه تغيير مي )كاال(

شده به عنوان يك دار از ابتدا با قيمت تمامي ثابت، چون سرمايهسرمايه نه سرمايه

 آيد(سرمايه به ميدان مي

 حالت اول 

 قيمت تمام شده
400c + (100 + 50) v = 550 

 ارزش كاال
400c + 150v + 50s = 600 

 حالت دوم

 قيمت تمام شده

400c + (100 - 50) v = 450 

 كاالارزش 

400c + 50v + 150s = 600 

 شود اين است كه چرا به ميزان تغيير قيمت نيروي كارسوالي كه در اينجا مطرح مي

 كند؟مقدار ارزش كار تغيير نمي

 هاسوال از بچه

شان يا به عبارت ديگر به شده توسط كارگران به حقوقزيرا ارزش مطلق آفريده

بستگي ندارد. چنانكه همه شرايط ديگر ثابت بماند، ي متغير واردشده به توليد سرمايه

آفرينند، گيرم وري معين يك ميزان معين ارزش ميده كارگر در ساعاتي معين با بهره

گيريم پس نتيجه مي ي متغير نهاده شده براي استخدام آنها باال يا پايين برود.سرمايه

تغيير در قيمت نيروي كار  تغيير در مقدار مطلق )مقدار عددي( سرمايه مطلق كه فقط

و شود. تنها بر نسبت بين دمطلق ارزش كاال نميكند باعث تغيير در مقدار را بيان مي

در  150v + 50sگذارد: در حالت اول جزء تشكيل دهنده اين ارزش جديد اثر مي

واحد  200. اما در هر دو حالت تحت آن شرايط ثابت فقط 50v + 150sحالت دوم 

د كنرا ايجاد ميشود: يكي ارزش اضافي كه از دو جزء تشكيل ميشود يارزش ايجاد م

و ديگري بايد جايگزين سرمايه متغير )مزد( بشود. يعني اگر مزد باال رود قاعدتا ارزش 

رود اما در هر حال اضافي باال مييابد، و اگر مزد كاهش يابد ارزش اضافي كاهش مي

 بت است.آفريند ثامي ميزان ارزش جديدي كه نيروي كار فعال

 

 با داريسرمايه توليد يشيوههاي يكي از تفاوت»شروع بند جديد با اين جمله است: 

 انعنوبه كار نيروي قيمت يا ارزش كه اين است داريبرده بر متكي توليد يشيوه

مقصود ماركس چه تفاوتي «. مزد عنوانبه يعني ،يابدمي تجلي كار ِخودِ قيمت يا ارزش

 است؟ 

 هاسوال از بچه

 



 مزدها، براي شدهخرج يسرمايه مانند ،يافتهتخصيص يسرمايه ارزش متغير جزء

 پردازد،مي را توليد در شدهصرف كار كل بهاي يا ارزش كه ايسرمايه ارزش مانند

 بلغم در ساعتهده اجتماعي ميانگينيك روز كار  كنيم فرض مثالً اگر،. شودظاهر مي

 كه متغيري ياسترلينگ سرمايه پوند 100 ،فتهيا متجس شيلينگ 6 ميزان به پولي

 در توليدشده ارزش پولي تجلي ،يابدمي تخصيص
3
 ساعته ده كارروز  از 1333

ي جزيي از سرمايه اينجا كه شده،خريداري كار نيروي ارزش اما. است

 تشكيل را فعالعمالً  يسرمايه از جزيي هيچ ،آيديافته به حساب ميتخصيص

. شودمي ظاهر آن جاي به كه است زنده كار نيروي خود توليد، فرايند در. دهدنمي

 كار نيروي اين باشد، درصد 100 ما، مثال همانند كار، نيروي اين استثمار نرخ اگر

براي
3
 پوند 200 رو،اين از و شود،مي استفاده ساعتهده كاريك روز  از 2666

 100 ،يافتهتخصيص يهسرماي در اما. افزايدمي محصول به جديد استرلينگ ارزش

عنوان به يا ،مزدها براي شدهخرج يسرمايه عنوانبه متغير يسرمايه استرلينگ پوند

اين در شدهانجام كار قيمت
3
 اگر. شودمي محاسبه ساعتهده كاريك روز  از 2666

بر را استرلينگ پوند 100
3
 3 ساعته ده كاريك روز  قيمت كنيم، قسيمت 2666

 .كار ساعت پنج يارزش محصول يعني شود،مي شيلينگ

 رديگ سوي از را كاال ارزش و سويي، از را يافتهتخصيصي سرمايه اكنون اگر

 :داشت خواهيم كنيم، مقايسه

I .در استرلينگ پوند 400=  ياسترلينگ پوند 500 ييافتهتخصيص يسرمايه 

 استرلينگ پوند 100( + توليد وسايل قيمت) توليد وسايل براي شدهخرج يسرمايه

قيمت) كار براي شدهخرج يسرمايه در
3
 مزدهايي يعني كاريك روز  از 2666

 (.مدت همان براي

II .پوند 500 مبلغ به شدهتمام قيمت=  استرلينگ پوند 600 مبلغ به كاال ارزش 

 قيمت استرلينگ پوند 100+  توليد وسايل قيمت استرلينگ پوند 400) استرلينگ

3
 .اضافي ارزش استرلينگ پوند 100( + كاريك روز  از 2666

 خرج كه بخشي از است، شده كار خرج كه سرمايه از بخشي ،دستور اين در

 رايب كه به اين دليل تنها ،است متمايز شودمي غالز يا پنبه مانند توليد وسايل

 ابداً نه به دليل و رود،مي كار به ماديي جنبه از متفاوتي توليدي عنصر پرداخت

 فرايند در در نتيجه و كاال ارزش تشكيل فرايند در شتفاوتم اركردينقش ك

 هب كاال يشدهتمام قيمت در ديگر بار توليد وسايل قيمت. سرمايه افزاييارزش

 دهشدرنظر گرفته  سرمايهكارانداختن به در ترپيش كه شودمي ظاهر شكلي همان

 هدف با مناسب ايشيوه به توليد وسايل اين كه دليل اين به دقيقاً حقيقت در و بود،

توانيم اين را به شكل ديگري نشان دهيم. جزء متغير سرمايه مانند ارزش مي

دهد. با اي است كه ارزش يا بهاي كل كارصرف شده در توليد را نشان ميسرمايه

مفروضاتي كه ماركس در بند روبرو ارائه داده چنين داريم: يك روز كار ميانگين ده 

پوند استرلينگ =  100خواهيم ببينيم بر اين اساس شلينگ. حاال مي 20=  ساعته

= 20000:6ساعته چقدر است  شيلينگ در يك روز كاري ده 20000
3
1

333 

؟ چرا؟ چون فقط بيانگر مزدي است ي فعال نيستاما اين ارزش جزيي از سرمايه

ر گرفته كند در نظكه از قبل به مثابه كل ارزشي كه كارگر در فرايند توليد ايجاد مي

دانيم كه در خود فرايند توليد كند. اما ما ميشود يعني كاري جز جبران آن نميمي

ند. كنيروي كار زنده به جاي اين مزد يا سرمايه تخصيص يافته براي مزد عمل مي

درصد كارگر  100يعني با نرخ استثمار 
3
1

333  +
3
1

 يعني  كندتوليد مي 333

3
2

 برابر است با از يك روز كار ده ساعته. اين 666
3
2

666  × 6  =
3
2

كه  3996

پوند استرلينگ. يعني ميزان ارزش  200شود با تقسيم كنيم برابر مي 20اگر بر 

ي پوند استرلينگ از اين مبلغ صرف سرمايه 100جديد افزوده به محصول. 

پوند را بر كل ارزش جديد كه برابر  100. حاال اگر شود شده براي مزدها ميخرج

است با 
3
2

شيلينگ كه با نرخ استثمار  3بكنيم قيمت يك روز كار ده ساعته  666

 ساعته. 5درصد در يك روزانه ده ساعته معادل است با محصول ارزشي  110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي تخصيص يافته و ارزش كاال در بند روبرو انجام شده است:مقايسه سرمايه



مزدِ يا قيمت ديگر، بار ترتيب، همين به دقيقاً. اندرسيده مصرف به
3
 براي شدهصرف كاريك روز  از 666 2

 دهش در نظر گرفته سرمايه تخصيص در ترپيش كهچنان شود،مي ظاهر آن يشدهتمام قيمت دركاال  توليد

 هايرزشا فقط بينيم،مي اينجا در آنچه. بود شده استفاده با هدف مناسب ايشيوه به كار مقدار اين زيرا بود،

 وارد محصول ارزشِ تشكيل در كهيافته تخصيص يسرمايه ارزش از هاييبخش ــ است موجود و آماده

. است دهش ناپديد متغير و ثابت يسرمايه بين تمايز. آفريندمي جديدي ارزش كه عنصري نه و ــ دنشومي

 پوند 600 يدهندهتشكيل جزء اوالً زيرا دارد، ايدوگانه معناي شدهتمام قيمت استرلينگ پوند 500 كل اكنون

 و شود؛مي كاال توليد در شدهمصرف ياسترلينگ سرمايه پوند 500 جايگزين كه است كاال ارزش استرلينگ

 يشدهتمام قيمت عنوانبه ترپيش كه دارد وجود روآن از فقط خود كاال ارزش يدهندهتشكيل جزء اين ثانياً

 سرمايه ارزش. است داشته وجود سرمايه تخصيص عنوانبه يعني كار، و توليد وسايل كاررفته،به توليدِ عناصر

خرج  ايهسرم ارزش عنوانبه تريشبه اين دليل و تا آن اندازه كه پ ،گرددبازمي كاال يشدهتمام قيمت عنوانبه

 .بود شده
 


