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پل ماتيک
برگردان :وحيد تقوی
برای مارکس از پيش معلوم بود که [علم] اقتصاد بورژوائی به لحاظ محتوائی به رکود میرسد .او نوشت:
اقتصاد سياسی کالسيک متعلق به دورهای است که در آن مبارزه طبقاتی هنوز گسترش نيافته
بود .ريکاردو ،آخرين نمايندهی بزرگ آن ،سرانجام (و آگاهانه) سرآغازِ تحقيقات خود را تضاد
منافع طبقاتی ،دستمزدها و سودها ،سودها و بهره قرار داد ،و سادهلوحانه اين تضاد را يک قانون
اجتماعیِ طبيعی گرفت .با اين اما ،علم اقتصاد بورژوائی به مرزهائی رسيد که نمیتوانست از آن
بگذرد. . . .
در فرانسه و انگلستان بورژوازی قدرت سياسی را تصرف کرد .از آن زمان به بعد ،مبارزه طبقاتی،
هم در تئوری و هم در عمل ،اشکال صريحتر و تهديدآميزتری بخود گرفت و ناقوس مرگ علم
اقتصاد بورژوائی را به صدا درآورد .از آن پس ،ديگر مساله اين نبود که آيا اين يا آن قضيه
صحيح است يا نيست ،بلکه مساله اين بود که آيا برای سرمايه مفيد است يا نيست ،مقتضی است
يا غيرمقتضی ،در انطباق با مقررات پليسی است يا برخالف آنهاست .بجای تحقيق بیطرفانه
مزدوری را نشاندند ،و بجای پژوهش راستين علمی ،علم بد و مقاصد پليد متملقان را گذاشتند.
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نقد مارکس به اقتصاد سياسی مبتنی بر تئوری ارزش و ارزشاضافه او است .به لحاظ متدولوژيک از اقتصاد
کالسيک متفاوت است و اين معلولِ درک وی از ديالکتيک اجتماعی است؛ ديالکتيکی که <در درک اثباتی
خود از آنچه که وجود دارد ،يک شناخت همزمان از نفی آن ،و نابودی اجتنابناپذيرش را نيز شامل میکند؛ هر
شکل تحول تاريخی را بمثابه بودن در يک وضعيت سيال ،و در حرکت تلقی مینمايد ،و بنابراين جنبهی گذرای
آنرا نيز در میيابد؛ و از آنجا که نمی گذارد که از هيچ چيز متاثر شود در اُس خود انتقادی و انقالبی است>.
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البته همانطورکه مارکس اين مالحظات را در پيشگفتار آورد:
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اسلوب تشريح بايد در شکل از اسلوبِ تحقيق متفاوت باشد .اسلوب اخير بايد موضوع مورد
مطالعه را با تمام جزئياتش در بر بگيرد تا اشکال متفاوت تحول آنرا تحليل کرده و ارتباط
درونیشان را دنبال کند .تنها پس از انجام اين امر است که میتوان بطور شايسته حرکت واقعی
را تشريح کرد .وقتی در اين کار توفيق حاصل شد ،و حيات موضوع مادی مورد مطالعه در ايدهها
بازتاب يافت ،آنگاه ممکن است چنان تظاهر يابد که گوئی ما در برابر خود يک ساختار از پيش
داده شده داريم.
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آثار او نشان میدهند که با گذشت زمان ،مارکس خود را هرچه بيشتر از تفسير فلسفیِ پيشرفت جامعه (که وی
کار خود را با آن آغازکرده بود) رها میسازد .بنابراين بيمورد است که اسلوبِ فورمالِ ديالکتيک را بعنوان
اساس فهم سرمايهداری تلقی کنيم و هم رای با لنين بر آن باشيم که فهم واقعیِ کتاب سرمايه مارکس مستلزم
دريافت کتاب منطقِ هگل است 4.درحاليکه فلسفه برای هگل فهم زمانه از طريق انديشه بود ،برای مارکس
ديالکتيک بيان توسعهی واقعیِ سرمايهداری بود که صرفاً يک رسوب کاذب ايدئولوژيک در فلسفهی بورژوائی
ببار آورده بود .به اعتقاد مارکس اينطور نبود که فلسفهی هگل منجر به دريافت صحيح جهان سرمايهداری
میشود بلکه درک سرمايهداری کمک میکرد تا <هستهی منطقی> سيستم هگلی فهميده شود.
فلسفه هگلی البته نقطه آغاز کارِ مارکس بود ،اما بزودی دانش او از روابط مشخص جامعه سرمايهداری که
ديالکتيک ايدهآليستی از آن عروج يافته بود ،آن فلسفه را تحتالشعاع خود قرار داد< .آنچه به نظر میرسيد تنها
يک موضوع فلسفی باشد موضوع اقتصاد سياسی شد؛ آنچه در تحليل ادراکی به نظر میرسيد که صرفاً يک خيال
باشد ،بايد نشان داده میشد که يک پديده واقعی در جهان خارجی است 5>.تحقيقات اقتصادی و تاريخیِ مارکس،
مستقل از منطق هگلی ،بطور اصولی (اگر نه بطور حقيقی) سرشت ديالکتيکیِ توسعهی سرمايهداری را آشکار
ساخت .از اينرو ،ديالکتيک تنها بدان سبب بايد در سرمايه يافت شود که قانون حرکت جامعهی سرمايهداری
است ،و اين به تنهائی متد ديالکتيک را بمثابه ابزاری برای کشف حقيقت توجيح میسازد.
به علت پويائیِ ذاتیِ روابط توليد سرمايهداری ،يعنی وحدت ضدينِ سرمايه و کار ،فرآيند نسبتاً ايستای توليد و
توسعه که مشخصهی فئوداليسم اروپائی بود ،راه را برای يک فرآيند توسعهی اجتماعی با تاثيرات جهانی که تهور
و سرعتش قبالً ناشناخته بود گشود .و اين امر تئوریهای اقتصاد سياسی ،انقالب بورژوائی و بازتابش در فلسفه را
بوجود آورد .هرگونه توسعهی انقالبی جامعه مبتنی بر آفرينش نيروهای مولد نوينی است که خود مستلزم روابط
توليد منطبق با آن ،برای شکوفائی و بهرهبرداری کامل از آن نيروها میباشد .و برعکس ،آفرينش روابط توليدی
نوين ،نيروهای مولدهی نوينی بوجود می آورد که خودشان بر روابط توليد موجود تاثير میگذارند .هرآنچه که در
برابر اين نيروهای مولد ايستادگی کند و وابسته به روابط توليدی قديمی بم اند ،از طريق تضادهای بين طبقات
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اجتماعی منجر به مبارزات سياسیای میشود که يک نظم اجتماعی را تبديل به نظم اجتماعی ديگری مینمايد .از
اينرو ,فرآيند توسعه در عين حال يک فرآيند انقالب است که کمابيش تمام جوانب وجودیِ جامعهی انسانی را
در بر میگيرد.
شيوه توليد کاپيتاليستی با گسترش توليد کاالئی تحت شرايط مالکيت خصوصی عروج يافت و مستلزم جدايی
تاريخیِ توليدکنندگان از ابزار توليد بود .نيروی کار مبدل به کاال شد و اساس شرايط اقتصاد بازار را تشکيل داد.
توليد سرمايهداری تنها بدين معنا توليد اجتماعی است که کاالها و محصوالت نه برای مصرف شخصی بلکه برای
فروش به ديگر مصرفکنندگان توليد میشوند .اين نوع توليد اجتماعی بايد در عين حال نيازمندی سودِ مالکين
خصوصی سرمايه را برطرف نمايد .درنتيجه تقسيم کار اجتماعی به يک درجه تقسيم طبقاتی است .توليد اجتماعی
فقط تا آنجائی در خدمت جامعه است که بتواند به سرمايهداران خدمت کند؛ توليد اجتماعیِ تابع منافع خصوصی
است .بنابراين نه بطور مستقيم بلکه تنها بطور غيرمستقيم میتواند توليد اجتماعی باشد و فقط زمانی چنين است
که نيازهای سرمايه تصادفاً منطبق با نيازهای جامعه باشد.
آن خصلت اجتماعی ،به معنائی که میتوان گفت توليد سرمايهداری دارد ،در رابطهی بين خريدار و فروشنده در
بازار متظاهر میشود .توليد انجام شده توسط شرکتهای منفرد بايد مطابق با نيازهای اجتماعیای باشد که توسط
سرمايهداری تعيين شده است .در علم اقتصاد بورژوائی ،مکانيزم بازار همچون تنظيمگرِ رابطهای که بايد بين توليد
و مصرف وجود داشته باشد و نيز تنظيمگر توزيع متناسبِ کار اجتماعی که زمينهی آن رابطه است ،تجلی میيابد.
در اين ادراک ،خصلت دوگانهی توليد ،بمثابه توليد کاالها و سودها ناديده گرفته میشود ،چراکه توليد سود
بوسيلهی توليد کاال انجام میگيرد بنابراين از پيش تحت پوشش قوانين آن است .هرچند که در نتيجهی خصلت
کاالئیِ نيروی کار اين وضعيت عمالً وجود دارد ،اما به هيچ وجه اين مساله را که پيشفرضِ توليد کاالئی
سودسازی است تغييری نمیدهد ،و همين امر است که در وحله نخست ،روابط قيمتی و بازار را تعيين میکند.
درنتيجه ،تقارنِ عرضه و تقاضا که در علم اقتصاد بورژوائی وجود دارد ،مانع از شناختِ روابط واقعیِ بازار و نيز
شناختِ پويائیِ سرمايهای که اين روابط را ممکن میسازد و از انگيزهی سود برمیخيزد ،میشود.
محدوديتهای علم اقتصاد بورژوائی نقطه آغاز نقد مارکسی است .برای مارکس ،روابط اقتصادی شکلی دارند که
از روابط طبقاتیِ تحت شرايطِ توليد سرمايهداری برگرفته شده است .ارزش و قيمت ،برای روابط طبقاتی واقعیای
که در کف آنها قرار دارد ،مقوالتی به يکسان بتواره هستند .درحاليکه تئوری کالسيک ارزش ،به ارزش
مبادلهای و ارزش مصرفی میپردازد ،مارکس میپرسد اصالً چرا مفهوم ارزش وجود دارد .پاسخش اينست که
تحت شرايط روابط مالکيت سرمايهداری ،فرآيند کار اجتماعی ضرورتاً برحسب روابط ارزشی بازنمود يافته است.
از آنجا که در چنين سيستمی روابط طبقاتیِ استثماری شکل روابط مبادلهای دارد (چون سرمايهداران نيروی کار
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را از کارگران میخرند) ،تقسيم توليد اجتماعی به کار و کار اضافی بايد خصلت روابط ارزشی بخود بگيرد و
همچون ارزش و ارزشاضافه متجلی شود .چنانچه جامعه ،جامعه طبقاتی مبتنی بر مبادله نمیبود ،هيچ مبادلهای بين
صاحبانِ شرايط توليد و کارگران بیمال وجود نمیداشت و روابط اجتماعی توليد روابط ارزشی نمیبود.
مشکالتی که اقتصاددانان کالسيک با تئوری ارزش داشتند معلول اين واقعيت بود که ،هرچند آنها کاالها را
ترکيبی از ارزش مبادلهای و ارزش مصرفی در نظر میگرفتند ،اما اين خصلت دوگانه را در کاالی نيروی کار
کشف نکرده بودند .اين کشف مختص مارکس بود ،لذا او نخستين کسی بود که روابط مبادلهای را همانطور که
عمال موجودند بدون حذف قانون ارزش به حساب آورد .مبادله کاالها برمبنای معادلِ زمان کار ،هيچ سودی ببار
نمیآورد .خصلت دوگانهی کاالی نيروی کار است که امکان سود را بوجود میآورد .طبق قانون ارزش،
درحاليکه خريدارِ نيروی کار ارزش مبادلهای آنرا میپردازد ،او در عين حال ارزش مصرفی آنرا نيز بدست
میآورد که میتواند ارزشی بيش از ارزشِ مبادلهایِ واقعیِ خودش توليد کند .اين همانند آنست که گفته شود
که روابط قيمتی بازار تنها میتواند با عطف به روابط ارزشی فهميده شود؛ و روابط قيمتی ،همانند روابط توليدی،
بر مبنای اين روابط ارزشی استوارند .جوهرِ سيستمِ ارزش-ساالر ،مبادلهی معادلهای زمان کار نيست ،بلکه
تصاحبِ کاپيتاليستیِ کار اضافیِ پرداخت نشده است .صاحبان سرمايه معادلهای زمان کار را بين خود مبادله
نمیکنند .قانون ارزش تنها بدين معنا حاکم بر اقتصاد سرمايهداری است که نيروهای توليد اجتماعی که در هر
برههای موجودند مرزهای قطعی بر توليد ارزشاضافه میگذارند؛ و اينکه اگر وجود و بسط سرمايه قرار است
تضمين شود ،توزيعِ ارزشاضافه در بين سرمايهها بايد کمابيش با نيازمندیهای جامعه مطابقت داشته باشد .به
همين علت ،روابط مبادلهای بايد نه همچون روابط ارزشیِ تعيينشده توسط زمان کار ،بلکه همچون روابط قيمتی
منحرف شده از روابط ارزشی نمايان شوند بدون آنکه اين نافیِ تنظيم توليد سرمايهداری توسط قانون ارزش باشد.
انحراف قيمت از ارزش ،مانع از آن شد که اقتصاددانانِ کالسيک که اصوالً مشغلهشان توزيع بود بطور منسجم از
تئوری ارزش مبتنی بر کار استفاده کنند .اگر قرار است قانون ارزش معتبر باشد ،بايد نشان داده شود که روابط
قيمتیِ بالفعل ،گرچه از روابط ارزشی متفاوتند ،وليکن توسط همين روابط اخير تعيين میشوند .درحاليکه اين
تعيين قيمت توسط ارزش را نمیتوان از قيمتهای موجود در بازار قرائت نمود ،ولی میتوان آنرا در تغييرات
قيمت محصول ديد که از قيمتهای هزينهای و نرخ متوسط سود شکل میگيرند .در ذهن سرمايهدار ،و همچنين
در واقعيتِ بازار ،تنها قيمت کاالها وجود دارد .برای يک سرمايهدار ،حتی توليد نيز خود را همچون يک مسالهی
خريد و فروش مینماياند .او ابزار توليد ،مواد خام ،و نيروی کار میخرد تا کاالهائی توليد کند که قيمتشان در
بازار برايش سودی بياورد که او با آن بتواند به حيات خود ادامه داده و سرمايهی پيشريز شدهاش را حفظ کرده
و آنرا افزايش دهد .برای او ،نه ارزش و ارزش اضافه ،بلکه فقط هزينههای توليد و سود حاصلهی تبلور يافته در
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قيمتها معنا دارند .اما اين بی تفاوتی نسبت به روابط ارزشی که تمام سرمايهدارها دارند ،به هيچ وجه اين واقعيت
را تغيير نمیدهد که هزينههای توليد نيز مثل سودها ،فقط بيان ديگری از مقادير معينِ زمان کار نهفته در کاالها
هستند.
بازده کلِ زمان کارِ هزينه شده توسط جامعه ،توليد اجتماعی کل است که تقسيم میشود بين دستمزدها و سودها.
هرچقدر آن بخش از توليد اجتماعی کل که به سرمايهداران میرسد ببيشتر باشد ،بخش کمتری از آن به
کارگران میرسد و بالعکس .در حقيقت ،نه توليد اجتماعی کل ،نه نيروی کار کل و نه سرمايه کل ،هيچکدام
مقادير مستقيماً قابل مشاهدهای نيستند که بتوان روابط متقابل آنها را معلوم کرد .سرمايه به سرمايههای بسيار
گوناگونی تقسيم شده است که نه با طبقه کارگر همچون يک کل ،بلکه با گروههای کارگری کوچک يا
بزرگ مواجه هستند .از آنجا که خود سرمايهها متفاوتند ،توانائیشان برای استخراج ارزشاضافه نيز متفاوت است.
<ترکيب ارگانيک> ،يعنی نسبتِ ابزار توليد (يا سرمايه ثابت) به نيروی کارِ شاغل (يا سرمايه متغير) ،در
سرمايههای منفرد متفاوت است و بستگی دارد به صنعتی که در آن بکار گرفته شده است .طبقِ تئوری ارزش
مبتنی بر کار ،تنها کار زندهی استفاده شده است که ارزشاضافه توليد میکند .اما از آنجا که نرخ سود ،نسبت
ارزش اضافهای است که در قياس با کل سرمايه سنجيده میشود (يعنی نسبت به مجموع سرمايه ثابت و متغير)،
سودها بايد در صنايعی که در آنها سرمايه ثابت نسبت به سرمايه متغير بيشتر است ،کمتر از صنايعی باشد که اين
نسبت برعکس است .اين اما در کل صدق نمیکند دقيقاً به علت آنکه رقابت بين سرمايهداران ،و رقابت
خريداران با آنها و با يکديگر منجر به تبديلِ سودهای واقعی به سودهای متوسط اجتماعی میشود که ،با احتساب
هزينههای توليد ،به هر سرمايهای امکان میدهد تا بطور برابر ،مطابق با حجماش ،در ارزشاضافه اجتماعیِ کل
سهيم شود.
اگرچه شکل گيریِ سود متوسط با رقابت توضيح داده میشود ،اما نفس وجود رقابت هيچوقت توضيح دهنده ی
مقدار اين نرخ نيست .اين مقدار بستگی دارد به حجم سودِ ناشناخته ،ولی مسلماً محدود ،که ثمرهی کلِ سرمايه
اجتماعی است .و از آنجا که ارزشاضافه کل مشروط به کلِ ارزش کاالها است ،حال آنکه ارزشاضافه کل
سطح سود متوسط و لذا نرخ عمومی سود را مقرر میدارد ،درنتيجه قانون ارزش است که قيمت محصوالت را
تنظيم میکند.
هرچند که آفرينشِ ارزشاضافه توسط کار اضافی در توليد انجام میشود ،اما تحقق/نقد شدن سودها در بازار
انجام میگيرد .اگرچه محصول تحت سيطرهی انباشت سرمايه است و در بازار نقد میشود ،اما جنبهی ارزش
مصرفی آنست که  --با تاثيرش بر روابط قيمتی و لذا بر تقسيمِ ارزشاضافه کل مابين سرمايههای مختلف--
رابطهی بين عرضه و تقاضا را تعيين می کند .با افزايشِ تقاضا برای يک کاالی خاص ،توليدش افزايش میيابد،
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همانطور که با کاهش تقاضا برای کاالئی ديگر توليد آن کاال کاسته میشود .از اينرو ،سرمايه از صنايع نسبتاً
راکد بسوی صنايع سريعاً توسعه يابنده حرکت میکند .تغييرات در ترکيب ارگانيکِ سرمايههای منفرد که
محصول اين فرآيند هستند تاثيری بر سودآوری خودشان ندارد .برعکس ،منجر به آن میشود که نسبت به
سرمايهه ای کمتر سودآور ،سودهای باالتری داشته باشند .معهذا ،سودِ اضافه ،فراتر از سود متوسط ،که با سطح
معينی از قيمت بدست آمده بود ،با هجوم سرمايه از صنايع کم سود به پُر سود ،مجدداً از بين میرود .ويژهگیِ
رقابت سرمايهداری جستار دائم برای سود اضافه است و بدين وسيله منجر به ترکيب ارگانيک بيشترِ سرمايه
اجتماعی در کل میشود.
برای فهمِ تغييرات روابط ارزشی و لذا قيمتها ،بايد از فرآيند انباشت آغاز کنيم .تغييراتِ سطح عمومی قيمتها
ريشه در انباشت سرمايهداری دارد که در افزايش بارآوریِ کار بازنمود يافته است .سقوط عمومی قيمت کاالها
میتواند با مقايسهی دورههای پيشين و پسينِ توليد مشاهده شود .هر کاالئی دربردارندهی زمان کار کمتر از قبل
است .کاهش ارزشِ هر کاال ،با افزايش کميتِ کاال خنثی میشود چنانکه سودآوری سرمايه عليرغم کاهش
قيمتها حفظ شود .از اينرو ،تحول قيمتها بستگی به تغييرات در بارآوری کار و لذا بستگی به قانون ارزش
دارد .بنابراين برای تحليلِ انبساط سرمايهداری نيازی به تئوری خاص قيمت نيست چراکه تحول قيمتها قبالً در
تحليلِ ارزش بررسی شده است.
در روابط قيمتی که متاثر از رقابت است ،نشانههای ارزش کاالهای منفرد و سود شرکتهای منفرد ،از منظر
حذف میشوند همانطور که نشانههای تقسيم محصول اجتماعی به دستمزدها و سودها نيز ناپديد میشوند .ولی
ضوابط اين تقسيم هرچه باشد ،در هر مقطع زمانی روی کميت کاالهائی که مستلزم مقادير معينی از زمان کار
است عمل میکند ،و زمان کار نيز قبل از هر چيز ،به زمان مصرف شده برای توليد ارزش و توليد ارزشاضافه
تقسيم میشود .توزيع عملی که برحسب قيمت بيان میگردد ،مستلزم همين نخستين تقسيم است .اين اساس ،که
توسط بازار پوشيده شده است ،همانقدر واقعيت دارد که جهان قابل رويتِ قيمتها و کاالها .در جهانِ اخير،
روابط ارزشی چنان به نظر میرسند که تجريدات ساده شده از پديدههای پيچيدهی بازار هستند؛ درحاليکه اگر
روی روابط بنيادينِ توليد متمرکز شويم ،جهان کاالها تنها بيانگر يک پيرايشِ چندسويهی همان روابط هستند.
روابط توليدی میتوانند بدون ارجاع به بازار فهميده شوند ،درحاليکه بازار نمیتواند بدون عطف به آن روابط
درک شود .به همين دليل است که روابط توليد بايد اساسِ هرگونه تحليل علمی از سرمايه باشد و به تنهائی
میتواند امکانات و محدودههای فرآيندهای بازار را قابل فهم کند.
پس تئوری ارزش مبتنی بر زمان کار ،در رابطه با بازار مجرد است و در را بطه با روابط توليد مشخص است .تنها
بدين معنا ساخته و پرداختهی ذهن است که مقوالت ارزشی بطورمستقيم درپيوند با پديدههای بازار نيستند،
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همانطور که روابط ارزشی که در پسِ قيمتها نهفته ،تنها میتواند به شيوهی تفکری فهميده شود .تئوری خالص
بازار در اقتصاد بورژوائی نيز طبيعتاً امری تجريدی است چراکه روابط سرمايهداری توليد را از مالحظات حذف
میکند .بدين طريق خودش را از شناخت از درونِ کليتِ وضعيتِ بالفعل امور ،و لذا همچنين از فهم پديدههای
بازار محروم می نمايد .برعکس ،تحليل ارزش ،گذار توصيفی از تجريد به مشخص را ممکن میسازد چراکه
میتواند تبعيتِ روابط بازاری از روابط توليدی در جامعه مدرن را نشان بدهد و درنتيجه مقدمتاً فرآيند اقتصاد
سرمايهداری را همچون يک کليت روشن کند.
خصلت دوگانهی توليد همچون توليد همزمانِ کاالها و سودها ،انطباق توليد برای نيازهای واقعی جامعه يا توازن
عرضه و تقاضا به معنای توازنِ توليد و مصرف ،را از بين میبرد .از نظر مارکس ،تقاضا
اساساً تابع روابط متقابلِ طبقات مختلف و موقعيت اقتصادی هر يک از آنهاست؛ بنابراين اول،
تابع نسبتِ ارزشاضافه کل به دستمزدها ،و دوم ،تابع رابطهی بخشهای مختلفی که ارزشاضافه
به آنها تقسيم میشوند (سود ،بهره ،اجاره زمين ،مالياتها و غيره) است .و اين درنتيجه يکبار
ديگر نشان میدهد که چرا مطلقاً هيچ چيزی را نمیتوان با رابطهی عرضه و تقاضا توضيح داد
مگر آنکه پيش از آن پايهای که اين رابطه بر آن استوار است معلوم شود.

6

باری ،بعلت تالش برای باالبردن استثمار که از رقابت سرمايهداری میرويد ،اين پايه (روابط توليدی) در حالت
تغيير مداوم است که خود را در تغيير نسبی قيمت اجناس در بازار متبلور میسازد .بنابراين ،بازار مداوماً در حالت
عدمتعادل است ،هرچند با درجات متفاوتی از شدت ،لذا با نزديکیِ هرازگاهیاش به وضعيتِ تعادل ،موجب اين
توهم میشود که گرايشی بسوی تعادل وجود دارد .قوانين حرکت سرمايهداری نافی هرگونه تعادلی هستند ،حتی
هنگامی که توليد سود و توليد کاال با هم میآيند ،چراکه دقيقاً همين تحول ،محرکِ سربازکردنِ يک تضاد ذاتی
در آن است که فقط توسعه بيشتر میتواند بر آن فائق آيد.
نيازی به گفتن ندارد که بازار و توليد ،وحدتی را تشکيل میدهند که تنها میتواند در ذهن از يکديگر تفکيک
شوند .معهذا ،روابط توليد ناظر بر روابط بازار است .قيمتِ نيروی کار در کل نمیتواند به پائينتر از ارزشش،
يعنی هزينهی بازتوليد نيروی کار ،تنزل يابد .همچنين ،هيچگاه نمیتواند به نقطهای برسد که ارزشاضافه
سرمايه دار را از بين ببرد و لذا وجود سيستم را تهديد کند .هرآنچه که ممکن است در بازار روی بدهد ،تاثيراتش
توسط روابط توليد تعيين میگردد و کارکردِ ظاهراً مستقل بازار ،محدود به مسيرهای تجويز شده توسط آن روابط
است .روابطِ بالفعلِ قيمتی هر چقدر هم که از روابط ارزشی (که ارزش کاالها مبتنی بر آن است) انحراف داشته
باشند ،اما جمع کل ارزش کاالها نمیتواند بيشتر از کميتِ زمان کار مصرف شده در توليد کاالها باشد .جمع
کل قيمت کاالها در واقع میتواند نازلتر از ارزش کل باشد ،چراکه تنها برمبنای اين فرض که تمام کاالها
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فروخته شوند است که ارزش کل و قيمت کل برابر هستند .يعنی ،ممکن است ارزش و ارزشاضافه بيشتر از
آنچه که در قيمت کاالها تبلور يافته وجود داشته باشد ،همانطور که هنگامی که بخشی از محصول نمیتواند
بفروش برسد روی میدهد و لذا خصلت ارزشی خود را از دست میدهد .در هر صورت ،کلِ قيمتهای نقدينه
شده برابر با کل ارزش متحقق شده است .بدين ترتيب ،تحليل قوانين حرکت سرمايه صرفاً مبتنی بر روابط
ارزشی ،حقانيت میيابد.
درحاليکه پديدههای بررسی شده در جلد  4سرمايه مارکس آنهائی هستند که <فیالنفسه فرآيند توليد
سرمايهداری را تشکيل میدهند> او در جلد سوم میکوشد تا <اشکال مشخصی که از حرکتهای سرمايه بمثابه
يک کل میرويند را معين و توصيف> کند .شکلبندیهای سرمايه ،چنانکه که مارکس توصيف کرد <گام به
گام به قالبی نزديک میشوند که در سطح جامعه ،در عملِ سرمايههای مختلف روی يکديگر ،در رقابت ،و در
ضمير معمولیِ خودِ عوامل توليد ،آن قالب را بخود میگيرند 7>.ولی اين روند گام به گامی ،نافیِ شناختهائی از
درونِ قوانين توسعهی سرمايهداری که بواسطهی تحليل خود فرآيند توليد حاصل شدهاند نيست .اين شناختها از
سرمايه <بمثابه يک کل> معتبر باقی میمانند ،هرچند که در مسير تحقيق ،متحملِ تغييرشکلهای گوناگونی
میشوند .تجريداتِ جلد اول سرمايه ،بيانگر يک متدولوژیِ صرف نيست که برای نزديک شدن به جهان مرموز
کاالها مورد استفاده قرار گرفته شده ،بلکه بازنمائی است از شالودهی بالفعلی که اين جهان بر آن استوار میباشد.
فقط اگر خود اين شالوده برای ديدن آشکار شود ،پويائی سيستم --که شکلبندیهای متعدد سرمايه تنها از آن
ناشی میگردد --میتواند تصوير شود.
اگر ارزش نيروی کار با هزينهی بازتوليد آن معين میشود ،زمان کارِ اضافه بر اين مقدار ،شکل ارزشاضافه
دارد .ازدياد بارآوری کار ،ارزش مصرفی کار را نسبت به ارزش مبادلهایاش میافزايد و بدين طريق حجم
سرمايهی حاصله از ارزشاضافه را بزرگ میکند .از اينرو میتوان نشان داد که شکلگيری سرمايه ،توسعه ی
بارآوری کار است .افزايش حجم سرمايه ،تعيينکنندهی کميتِ ارزشاضافه الزم برای سودمندی يا ارزشافزائی
( - valorizationانبساط سرمايه توسط سرمايهگذاریِ ارزشاضافه بعنوان سرمايه الحاقی) بيشتر است .ولی اين
فرآيند در عين حال نيروی کار شاغل را نسبت به يک سرمايهی معين کاهش میدهد ،و درنتيجه ،کميتِ نسبیِ
ارزشاضافه را تقليل میدهد .با سريعتر شدن انباشت ،البته نيروی کار شاغل بطور مطلق افزايش میيابد و تنها در
قياس با سرمايهی رشديابنده است که افت دارد .اما حتی همين افت نسبی ،در بستر نيازهای فزايندهی ارزشافزائیِ
سرمايهی رشديابنده ،بايد با گذشت زمان منجر به افتِ نرخ انباشت شود .از اين نتيجه میشود که انباشت سرمايه
در چارچوب روابط ارزشیِ معين محصور است .اگر برای ارزشافزائیِ سرمايهی از پيش موجود ارزشاضافه بقدر
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کافی وجود داشته باشد ،توسعهی بيشتر خودش را تضمين میکند .ولی اگر ارزشاضافه ناکافی باشد ،آنگاه
توسعهی بيشتر و سريع سرمايه به پايان میرسد.
توليد کاپيتاليستیِ کاالها در واقع توليد سرمايه است؛ توليد اجناس برای استفاده ،تنها به معنای وسيلهای برای
بسط سرمايه است و برای آن هيچ حد و مرزی متصور نيست .اگر بنا است که شرايط توليد سرمايهداری متحقق
شود ،آنگاه يک سرمايه ،بمنزلهی مجموع پول پيشريز شده در توليد ،بايد از فرآيند چرخش مجدداً همچون يک
سرمايهی بزرگ شده بيرون ييابد .از اينرو ،توليد صرفاً توليد ارزشاضافه است و توسط آن تعيين میگردد .نظر
به اينکه ارزشاضافه زمان کار پرداخت نشده است ،توليد سرمايه منوط به کميت زمانکار تصاحب شده میباشد.
بنابراين ،در ذات سرمايه است که مقدارِ زمان کار پرداخت نشده را افزايش بدهد .با مرحله معينی از پيشرفت ،و
با تعداد معينی از کارگران ،ارزشاضافه تنها میتواند با طوالنیکردنِ زمانی که کارگران برای سرمايهداران کار
میکنند و کاهش زمانی که برای خودشان توليد میکنند افزايش يابد .هر دو اين روشها با موانع عينیِ غيرقابل
عبوری برخورد میکنند چراکه روزکار نمی تواند به بيست و چهار ساعت برسد و دستمزد کارگران نيز نمیتواند
به صفر تنزل يابد .تحت اين شرايط ،انباشت محتمل سرمايه بمثابه انباشت ابزار توليد ،مستلزم نيروی کار الحاقی
است که مولود افزايش حجم ارزشاضافه متناظر با آن میباشد .اما برای آنکه انباشت مداوماً پيش برود ،بارآوری
کار بايد افزايش يابد .اين بوسيلهی توسعهی تکنولوژی و نيز سازمانِ محل کار حاصل میگردد .در حاليکه اينها
منوط به انباشت هستند ،هر دو آنها شتاب انباشت را ارتقا میدهند و اين منجر به تغيير در روابط ارزشیِ تشکيل
دهنده ترکيب ارگانيک سرمايه میشود.
با فرض يک انباشت تداومدار سرمايه --فرضی که کامالً با واقعيتِ منطبق است --افزايشِ بارآوری کار بازتاب
خود را در چرخش وزنهی ترکيب ارگانيک سرمايه بسمت بخش ثابت آن میيابد .سرمايه متغير البته رشد
میکند ،ولی اين رشد از رشد سرمايهای که در ابزار توليد تجسم يافته عقب میافتد .عليرغم تنزل تعداد کارگران
نسبت به ابزار توليدی که با آنها بمثابه سرمايه مواجه شده ،تا زمانی که افزايش بارآوری کار بتواند آن بخش از
زمان کار اجتماعی که برای بازتوليد کارگران الزم است را بقدر کافی تنزل دهد ،ارزشاضافه افزايش میيابد .از
اينرو ،عليرغم تغيير ترکيب ارگانيک سرمايه ،ارزشافزائی سرمايه و انباشت بيشتر آن میتواند متحقق شود.
درحاليکه نرخ ارزشاضافه با تغيير ترکيب ارگانيک سرمايه افزايش میيابد ،اين ترکيب تاثير متضادی بر نرخ
سود میگذارد چراکه اولی[ ،نرخ ارزش اضافه] نسبتِ ارزشاضافه به سرمايه متغير است ولی نرخ سود ،نسبت
ارزشاضافه به مجموع هر دو بخش سرمايه ،يعنی هم بخش متغير و هم بخش ثابت آن ،است .حال چنانچه سرمايه
ثابت نسبت به سرمايه متغير سريعتر رشد کند ،يک نرخ ارزشاضافه معين [ثابت] بايد به معنای تنزل نرخ سود
باشد .نرخ سود فقط به شرطی میتواند عليرغم ازدياد ترکيب ارگانيک سرمايه بالتغيير باقی بماند که نرخ
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ارزشاضافه بسرعت رشد کند .با افزايش بقدر کافی سريعِ نرخ ارزش اضافه ،نرخ سود حتی میتواند باال هم برود.
از آنجا که نرخ ارزشاضافه اساساً فقط همراه با ازدياد ترکيب ارگانيک سرمايهای که ضميمهی انباشت است
میتواند رشد کند ،معلوم میشود که فرآيند انباشت تابع نرخ عمومی سود است و حرکت اين نرخ ،تعيين
کنندهی تمام حرکتهای ديگر سرمايه است.
با فرض يک انباشت قوياً تداومدارِ سرمايه ،حرکتهای نرخ ارزشاضافه و نرخ سود که متقابالً جبران کننده ولی
متباين هستند بايد سرانجام وضعيتی را بوجود بياورد که مانع از انباشت بيشتر شود .درحالیکه برای توقف سقوط
نرخ سود ،نرخ ارزشاضافه بايد بشدت افزوده شود ،اما بازهم کاهش سرمايه متغير نسبت به سرمايه ثابت ادامه
پيدا میکند و تعداد توليدکنندگان يا مقدار ارزشاضافه در مقايسه با مقدار سرمايهی ارزشافزا کاهش میيابد.
اگر قرار است که سرمايهی ازپيش موجود به بسط خود ادامه دهد ،تعداد کارگران هرچه کمتری بايد ارزشاضافه
هرچه بيشتری بوجود بياورند تا سودهائی توليد کنند که الزمهی بسط اين سرمايه است .الجرم نقطهای فرا خواهد
رسيد که در آن حتی عظيمترين مقدار ارزشاضافه ممکن که بتوان از طبقه کارگرِ تقليليابنده با زور و فشار
ستانده شود نيز ديگر تکافوی افزودن به ارزشِ سرمايه انباشت شده را نمیدهد.
اين خط استداللی ،برای شروع ،تنها بيانگر نتيجهی منطقیِ يک روند فرضیِ پيشرفت است .به چيزی بيش از
توليد و انباشت سرمايه در يک سيستم تصوری نمیپردازد که در آن سرمايهی کل با طبقه کارگر بمثابه يک
کل مواجه میشود .لذا معطوف به عملکردِ صرفِ مکانيزم توليد ارزشاضافه و پويائیِ فرآيند انباشت است .هدف
مارکس نشان دادن وجود گرايشی است که در ذات توسعهی سرمايهداری و حاکم بر آن است ،و با ارجاع به آن
گرايش به تنهائی میتوان حرکت واقعی سرمايه را توضيح داد .او بدين وسيله ،نشان میدهد که تمام مشکالت
سرمايه از سرشت خود سرمايه ،از توليد ارزشاضافه و توسعهی بارآوری اجتماعی کار (که تابع ارزشاضافه
است) براساس شيوه توليد سرمايهداری نشات میگيرد.
همانطور که قانون ارزش نمیتواند مستقيماً در رويدادهای عملیِ بازار مشاهده شود وليکن از طريق فرآيندهای
بازار عمل میکند تا الزامات توليد سرمايهداری به انجام رسد  ،گرايش نزولیِ نرخ سود (و لذا تاثير قانون ارزش
بر فرآيند انباشت) نيز يک فرآيند مستقيماً قابل مشاهده در واقعيت نيست بلکه رانشی است به انباشت که در
پديدههای بازار تجلی يافته و نتايجش شيوه توليد سرمايهداری را به تضادی همواره بزرگتر با نيازهای واقعی
جامعه میکشاند .مارکس نوشت:
مانع واقعی توليد سرمايهداری خودِ سرمايه است .اينست که سرمايه و خودانبساطیاش همچون
نقطه آغاز و پايان ،و انگيزه و آماج توليد پديدار میشود؛ اينست که توليد فقط توليد برای
سرمايه است و نه برعکس ،ابزار توليد صرفاً ابزاری برای بسط دائمِ فرآيند زندهی جامعهی
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توليدکنندگان نيست .حفظ و خودانبساطیِ ارزشِ سرمايه مبتنی بر خلع يد و مستمندسازی توده
عظيم توليدکنندگان ،فقط میتواند در چارچوب مرزهای معينی حرکت کنند --اين مرزها مداوماً
با روشهای توليدِی که توسط سرمايه برای مقاصد خويش بکارگرفته شده در تضاد قرار
میگيرند [روشهائی] که بسمت توسيع نامحدود توليد ،بسوی توليد بعنوان هدفی درخود ،بسمت
توسعهی بی قيد و شرط بارآوری اجتماعی کار رانده میشوند .وسيله --توسعهی بی قيد و شرط
نيروهای مولد اجتماعی --دائماً در تضاد با هدف محدودی که خودانبساطی سرمايهی موجود
است قرار میگيرد .به همين دليل شيوه توليد سرمايهداری وسيلهای است تاريخی برای توسعهی
نيروهای مادی توليد و آفرينش يک بازار جهانیِ متناسب با آن ،و در عين حال ،تضادی است
مستمر بين اين وظيفه تاريخی و روابط اجتماعی توليدی خودش که متناظر با آنست.

8

اين تحليل انباشت سرمايهداری که صرفاً برحسب فرآيند توليد است و گرايش نزولی نرخ سود را آشکار میکند،
مرزهای تاريخی اين شيوه توليد را نشان میدهد بدون آنکه بتواند بدان وسيله زمان دقيق پرده آخر نمايش را
تعيين نمايد .اما از آنجا که اين گرايش از ابتدا مشخصهی سيستم بوده و مسبب پويائی آن است ،بايد هميشه ،ولو
در اشکالی تغيير يافته ،در رويدادهای واقعی بازار ظاهر شود .و اين گرايش ،نه فیالنفسه ،بلکه در شکلِ اقداماتی
که برای خنثیسازی آن انجام میگيرد ،يعنی فرآيندهائی که مارکس آنرا <عواملی که تاثيرات معکوس داشته و
تاثير قانون عام> تنزل نرخ سود <را باطل و خنثی میکنند> مینامد ،قابل مشاهده است 9.تمام اين گرايشات
معکوس[ ،يعنی] افزايش شدت استثمار کارگر ،کاهش دستمزدها به مادون ارزش نيروی کار ،ارزان کردن
عناصر سرمايه ثابت ،توليد اضافی نسبی ،تجارت خارجی ،و افزايش موجودی سرمايه ،پديدههائی واقعی هستند
که کارکردشان بهبود سودآوری سرمايه است ،يعنی ،مقابله با گرايش نزولی نرخ سود .تا زمانی که اينها موثر
باشند و ارزشافزائی سرمايه را ممکن سازند ،گرايش نزولی نرخ سود بخودی خود قابل مشاهده نيست و بدون
فشار عمل میکند هرچند که مسبب فعاليتهای سرمايه در جهت مقابله با آن است .تنها در بحرانهای واقعی که
هرازگاهی پديد میآيند است که تنزل نرخ سود خود را در شکل خودش نشان میدهد چراکه آنگاه فرآيندهای
معکوس برای تضمين ادامهی ارزشافزائی سرمايه کافی نيستند.
تئوری انباشت مارکس ،بنابراين ،درعين حال يک تئوری بحران است چون ريشهی بحران را در ارزشافزائیِ
ناکافیِ سرمايه میداند که اين به نوبه خود ناشی از توفيق گرايش نزولی نرخ سود میشود .اين نوع بحران،
مستقيماً از انباشت سرمايه که تابع قانون ارزش است برمیخيزد ،و تنها میتوان از طريق بسط مجددِ ارزش برآن
چيره شد ،يعنی ،از طريق برقراری دوبارهی يک نرخ سود مکفی برای انباشت بيشتر .پايهی اين نوع بحران در
عدم تکافوی ارزشاضافه قابل حصول در رابطه با سرمايهی ازپيش انباشت شده است؛ و اين ،تنزلِ پوشيدهی نرخ
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سود را تبديل به کمبود سود واقعی میکند .توقفِ انباشت بيشتر ،يک وضعيت بحرانی بوجود میآورد که
مارکس آنرا بعنوان يک اضافهانباشت توصيف نمود.
اضافهتوليدِ سرمايه هرگز چيزی نيست جز اضافهتوليدِ ابزار توليد --وسايل کار و نيازمندیهای
زندگی --که میتواند همچون سرمايه عمل کند؛ يعنی ،میتواند برای بهرهکشی از کار با درجه
معينی از استثمار بکار رود؛ ولی کاهش شدت استثمار به پائينتر از نقطهای معين ،موجب اختالل و
انقطاع در فرآيند توليد سرمايهداری ،بحرانها ،و ويرانی سرمايه میشود .در اينکه اين اضافهتوليدِ
سرمايه ،همراه باشد با اضافه جمعيت نسبیِ کمابيش قابل مالحظه ،تناقضی وجود ندارد .همان
شرايطی که موجب افزايش بارآوری کار شد ،به حجم کاالهای توليدشده افزود ،بازارها را
گسترش داد ،انباشت سرمايه را چه به لحاظ حجماش و چه به لحاظ ارزشش شتاب بخشيد ،و
نرخ سود را کاهش داد ،همان شرايط ،يک اضافه جمعيت نسبی ،يک اضافه جمعيت کارگران
بوجود آورد و مداوماً بوجود میآورد .اضافه جمعيتی که بخاطر ميزان نازلِ استثماری که با آن
به تنهائی میتوانستند شاغل شوند ،يا حداقل بخاطر نرخ نازل سودی که میتوانستند با ميزان
معينی استثمار ببار آورند ،توسط سرمايه اضافی شاغل نشدهاند.
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مارکس برای آنکه مفهوم اضافهانباشت را شرح بدهد ،متوسل به نمونهی ديگری شد که مثال چندان خوبی نبود:
برای دريافت اينکه اين اضافهانباشت چيست  . . .تنها بايد آنرا مطلق فرض کرد  . . .به محض
آنکه سرمايهی الحاقی بمنظور توليد سرمايهداری برابر با صفر شد ،اضافهتوليد مطلق سرمايه
بوجود میآي د . . . .بنابراين ،به محض آنکه سرمايه به نسبت جمعيت کارکن با چنان نرخی رشد
کرده باشد که نه زمان کار مطلقِِِ ارائه شده توسط اين جمعيت بتواند بيشتر بسط يابد و نه زمان
کار اضافیِ نسبی بتواند طوالنیتر شود (مورد اخير ،به هر حال در صورتی که تقاضا برای کار
چنان قوی باشد که گرايش برای افزايش دستمزد وجود داشته باشد ،عملی نيست)؛ بنابراين
هنگامی که سرمايهی رشد يافته ،در قياس با زمان قبل از رشد خود ،همانقدر يا حتی کمتر
ارزشاضافه توليد کند ،اضافهتوليد مطلق سرمايه وجود خواهد داشت . . .يک افت شديد و
ناگهانی در نرخ عمومی سود بوجود خواهد آمد ،اما اينبار علتِ تغيير ترکيب سرمايه نه توسعهی
نيروهای مولد ،بلکه افزايش ارزش پولی سرمايه متغير (بعلت افزايش دستمزدها) و کاهشِ نسبتِ
کارِ اضافه به کارِ الزم متناظر با آن است.
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نظر به اينکه اين مثال موجب بدفهمی های بسياری شد ،الزم است تا به اختصار بدان پرداخته شود .بعنوان مثال،
مارتين توتمان 12بر اين مبنا ،به هنريک گروسمان که اضافهتوليد را برحسب بسط ارزشیِ نامکفیِ سرمايه توضيح
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انتقاد کرد که وی به غلط دو گرايش متفاوت و کامالً متضاد با يکديگر در انباشت سرمايه را يکی قلمداد

کرده است .از نظر توتمان مفهوم مارکسی اضافهانباشتِ مطلق به معنای آنست که اضافهتوليد نه نتيجهی
ارزشافزائیِ ناکافی سرمايه ،بلکه نتيجهی کمبود نيروی کار است که منجر به افزايش دستمزدها و کاهش
ارزشاضافه میشود .آنچه توتمان نمیتواند ببيند اينست که نتيجهی نهائی در هر دو مورد يکی است ،يعنی توقف
انباشت درنتيجهی کمبود سود .مارکس می خواست بر همين وضعيت تاکيد کند ،هرچند که مثالش بطور
مضاعف نامناسب است ،چون نه تنها با تمام تجارب ،بلکه با تئوری انباشت خودش نيز در تناقض است.
براساس تئوری ارزش اضافه ،حد و مرز شيوه توليد سرمايهداری را بايد در اين واقعيت جست که <توسعهی
بارآوری کار ،از سقوط نرخ سود ،قانونی میآفريند که در نقطهای معين به تضادی آشتیناپذير با اين توسعه
میرسد و بايد مداوماً از طريق بحرانها بر آن غلبه يافت 14>...ولی در قاعدهمند بودن بحرانها چيزی بيش از اين
وجود دارد .از يکسو ،بحران همچون فروپاشیِ انباشتِ دائماً تحول يابندهی سرمايه پديدار میشود ،انباشتی که
بخاطر گرايش نزولی نرخ سودِ نهفته در آن با فروپاشی مواجه شده است .از سوی ديگر ،بحران در تضادهای
متعدد ديگری که در بازار بوجود آمدهاند نيز پديدار میگردد ،تضادهائی که البته توسط تضاد اجتماعی روابط
توليدی تشديد شده و نيز نهايتاً مبتنی بر آنند .درست همانطور که رويدادهای بازار در کل نمیتوانند بدون ارجاع
به روابط توليد درک شوند ،اين بحرانهای جزئی نيز نمیتوانند جدا از بحران عمومی ای که ريشه در رابطهی
کار-سرمايه دارند فهميده شوند.
برای فهم گرايش بحران که چنين تنگاتنگ با سيستم گره خورده است ،هميشه بايد خصلت پويای سيستم را که
نافی هرگونه تعادلی است بخاطر داشت .برخالف تئوريسينهای تعادل اقتصاد کالسيک که فرآيند گردش را با
معاملهی پاياپایِ مستقيم اشتباه میگرفتند ،و نتيجتاً تصور می کردند که هر فروشی خريد است و هر خريدی
فروش ،مارکس بر آن بود که <اين به صاحبان کاال ،که نه قادر به فروشند و نه میتوانند متناظر با آن خريد هم
بکنند ،تسلی خاطر اندکی میدهد 15>.در مبادله پاياپای ،يک کاال مستقيماً با کاالی ديگری مبادله میشود .اما
هنگامی که ارزش مبادلهای شکل معينی میگيرد که مستقل از ابژه است و در پول تجسم يافته ،فروش يک کاال
عملی است مستقل از خريد کاالی ديگر .با اين جدائیِ خريد از فروش ،پيشاپيش احتمال بحران عروج میيابد.
<احتمال بحران ،که در دگرديسیِ سادهی کاالها پديدار میشود ،توسط جدائیِ بين فرآيند (مستقيم) توليد و
فرآيند گردش يکبار ديگر متظاهر شده و بيشتر توسعه میيابد>.

16

بدين طريق عرضه و تقاضا میتوانند درهم

بشکنند .در حقيقت از نظر مارکس< ،در واقع عرضه و تقاضا هرگز منطبق با يکديگر نيستند ،يا اگر باشند امری
است صرفاً تصادفی؛ درنتيجه ،از نظر علمی چنان تلقی میشود و بايد بشود که روی نداده است 17>.از اينرو ،يک
عنصر بحران را بايد در خودِ توليد کاالئی ،در تضاد تجسميافته در کاال ،بين ارزش مبادلهای و مصرفی يافت.
13
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تضادها و لذا امکانات بحران که ازپيش در کاال و گردش پول گنجانده شدهاند بايد بههرحال برمبنای شکل
ويژهی سرمايهداریِ گردش کاالها و پول توضيح داده شوند .بحرانهای واقعی <تنها میتوانند از حرکت واقعیِ
توليد سرمايهداری ،رقابت و [سيستم] اعتبار استنباط شوند> 18يعنی ،برحسب نمودهای اين حرکت ويژهی
سرمايه ،و نه آن نمودهائی که از طبيعتِ کاالها و پول منتج میشوند و در سيستمهای اجتماعی ديگر نيز موجود
بودند.
اين عناصر بحران در فرآيند مستقيم توليد پديدار نمیشوند ،هرچند که بطور ضمنی در آن شامل شدهاند ،چراکه
فرآيند توليد از نوع تکوين و تصاحب ارزشاضافه است .احتمال بحران نخست در فرآيند متحقق شدن [نقدينه
شدن] ،در گردش ،ظاهر میشود که هم تلويحاً و هم صراحتاً يک فرآيند بازتوليد است ،يعنی ،فرآيند بازتوليدِ
روابط توليدیِ مولدِ ارزش اضافه.
کلِ فرآيند گردش ،يا کلِ فرآيند بازتوليد سرمايه ،وحدتِ مرحلهی توليدی و مرحلهی گردشی
آن است ،بطوريکه دربردارنده هر دو اين فرآيندها يا مراحل است .يک شکل مجرد يا احتمالِ
وسعتيافتهتر بحران ،در همين قرار دارد .اقتصاددانانی که منکر بحرانها هستند نتيجتاً تنها از
وحدت اين دو مرحله دفاع میکنند .اگر اين دو مرحله بدون آنکه يک واحد بوده باشند فقط
مجزا از يکديگر میبودند ،آنگاه وحدتشان نمیتوانست با زور برقرار شود ،و هيچ بحرانی هم
نمیتوانست وجود داشته باشد .اگر آنها بدون آنکه از يکديگر مجزا باشند تنها يک واحد
میبودند ،آنگاه يک تفکيک قاهرانه که داللت بر بحران داشت ممکن نمیبود .بحران ،برقراریِ
جبری وحدت بين عناصری که مستقل گشتهاند و جدائی جبری عناصری که اساساً يکی هستند
از يکديگر است.

19

اگرچه بحران واقعی در ابتدا در فرآيند گردش ظاهر میشود ،ولی نمیتواند بعنوان يک مسالهی گردش يا تحقق
[نقدينه شدن] فهميده شود ،بلکه تنها میتواند همچون يک انقطاع در کلِ فرآيند بازتوليد --که متفقاً از توليد و
گردش تشکيل شده است --درک شود .و ازآنجاکه فرآيند بازتوليد وابسته به انباشت سرمايه ،و لذا وابسته به
حجم ارزش اضافهای است که انباشت را ممکن میسازد ،درنتيجه عوامل تعيينکنندهی گذار از احتمال بحران به
بحران واقعی (که هرچند تنها عوامل نيستند) را بايد در درون حوزهی توليد يافت .خصلت بحران سرمايه از اينرو
نه ريشه در توليد دارد و نه در گردش --اگر اينها مجزا ازهم درنظر گرفته شوند --بلکه ريشه در مشکالتی دارد
که از گرايش نزولی نرخ سود نهفته در انباشت ناشی میشوند و قانون ارزش ناظر بر آنست.
البته از ديد مارکس< ،شرايط استثمار مستقيم ،و شرايط تحقق [نقدينه کردن] آن يکی نيستند .اينها نه تنها از نظر
زمانی و مکانی ،بلکه از نظر منطقی نيز از يکديگر واگرائی دارند .شرايط اول ،تنها توسط نيروی مولد جامعه
14
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محدود شده ،و شرايط دوم توسط رابطهی تناسبیِ شاخههای گوناگون توليدی و نيروی مصرفی جامعه محدود
گشته است>.

20

اين تضادها حاوی امکان بحران هستند که [به معنای] شکستن وحدت توليد و گردش ،و

ضرورتِ اعاده موثرِ اين وحدت است .ولی تحت شرايط توليد سرمايه ،برقراری مجدد اين فرآيندِ بازتوليدِ واحد،
به سادگی معطوف به غلبه بر بیتناسبی و فینفسه تقويتِ ظرفيتِ مصرفی نيست ،بلکه همچنين معطوف است به
انطباق هم توليد و هم گردش با نيازهای بازتوليد سرمايهداری؛ به عبارت ديگر ،نياز سرمايه به ارزشافزائی.
اينطور نيست که بحران محصول از بين رفتن تناسب بين توليد و مصرف باشد ،بلکه ،بحران بعنوان يک فروپاشی
در فرآيند انباشت ،معلول سببهای ديگری است که خود را در بیتناسبی و تضعيف ظرفيت مصرف بروز
میدهد.
اين بیتناسبی و تضعيف ظرفيت مصرفکننده ،ويژگیهای ثابتِ سرمايهداری هستند .در اينجا مساله کمبود يا
زيادبود نيست ،اين هم نيست که در بحران ،بیتناسبی بيش از حد زياد و مصرف بيش از حد کم است ،چراکه
بیتناسبی و توانِ مصرفیِ ناکافی ،هردو ،هم شرايط و هم محصول فرآيند انباشت در کل هستند و تابع آنند .آنجا
که اينطور نيست ،میتوان بر هر بحرانی توسط افزايش ظرفيتِ مصرفی و کاهش ميزان بیتناسبی چيره شد --اگر
چنين چيزی اصالً بتواند درچارچوب مناسبات بازار ،توسط ابزار قاهرانهی خود بحران عملی باشد .تاکنون اما ،هر
بحران واقعیای ،بدون ازبين رفتن بیتناسبی و بدون افزايش يافتنِ ظرفيت مصرفی در رابطه با توليد ،رفع شده
است .برعکس ،بیتناسبیها بعنوان بخشی از سيستم توليد سرمايهداری بازتوليد شدهاند ،و ظرفيت جامعه برای
مصرف به نسبت سرمايهی انباشت شده تنزل يافته است.
نقد مارکس به سرمايهداری و تئوریهای اقتصادی آن هميشه مضاعف بوده است .از يک سو ،او به زمين اين
تئوریها گام مینهد تا در پرتو قانون ارزش غيرقابل دفاع بودنشان را نشان دهد .از سوی ديگر ،او سرانجام خود
را در جايگاهی خارج از جامعه سرمايهداری و مقوالت ارزشی آن میگذارد تا خصلت تاريخاً محدود آنرا را نشان
بدهد .از اين منظر توليد را نمیتوان با توليد اجناس توليدی و مصرفی شناخت ،چراکه اين تنها در چارچوب
توليد سرمايه (ارزشِ خودگسترنده) انجام میگيرد ،و امکانات آن تابع و محدود به اين چارچوب است .ظرفيتِ
جامعه برای مصرف به سادگی ظرفيت مصرفیِ مردم نيست ،بلکه تابع نيازمندیهای توليدِ ارزشاضافه و الزاماً
محدود به آن است .از اينرو اقتصاد سرمايهداری نه تنها با استانداردهای خودش ناقص است و از بحرانها رنج
میبرد ،بلکه از منظری مخالف با اين جامعه نيز يک نظم اجتماعیِ متضاد با ارضاء نيازمندیهای بالفعل و بالقوهی
جامعه است .درحاليکه در چارچوب توليد سرمايهداری ،اضافهتوليدِ سرمايه امری است که مولدِ بحران است ،از
منظر يک روابط اجتماعی راستين ،هيچگونه اضافهتوليدی وجود ندارد؛ در واقع کمبودی است در ابزار توليدی
که بتواند نيازمندیها و اميال نوع بشر را برطرف نمايد .توان مصرفیِ جامعه نه تنها توسط توليدِ ارزشاضافه
15
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محدود گشته ،بلکه اين توان فقط میتواند تحت روابط اجتماعی ديگری رضايتمند باشد .بدينطريق است که
مارکس سرمايهداری را نه تنها بر اساس نقايصاش ،بلکه همچنين از منظر ديگری نيز محکوم مینمايد ،از منظر
نظمی که هنوز موجود نيست ،که به تنهائی ،با الغای توليد ارزش ،انطباق توليد اجتماعی با نيازمندیهای اجتماعی
را ممکن میسازد.
مارکس نقد مضاعفش بر سرمايه را به اصطالح همزمان و يکجا بيان کرد :همين شيوهی تشريح منجر به بدفهمی
و تفاسير مختلفی از تئوری انباشت وی شد :بحرانها را يا بوسيلهی بیتناسبی (يا آنارشی) توليد سرمايهداری
توضيح میدهند و يا برحسب کممصرفی .برمبنای چنين تفاسيری ،بايد انتظار داشت که سرمايهداری را در يک
وضعيت دائماً بحرانی يافت چراکه توليدِ ارزشاضافه مستلزم کممصرفی است ،زيرا <مردم کارکن مصرف خود
را تنها میتوانند درون محدودههای بسيار تنگی گسترش دهند ،درحاليکه تقاضا برای کار ،اگرچه بطور مطلق
رشد میکند ،اما بطور نسبی با همان ميزان رشد سرمايهداری تنزل میيابد>.

21

اگر گفته شود که <مساله

اضافهتوليد [مسالهای] عمومی نيست بلکه وجود بیتناسبی بين شاخههای مختلف توليدی است ،اين گفته اما
معنائی جز آن ندارد که در توليد سرمايهداری ،تناسب بين شاخههای منفرد توليد بمثابه يک فرآيند پيوسته ،از
بیتناسبی نشات میگيرد ،چراکه بهم پيوستگیِ کل توليد خود را همچون يک قانون کور بر عاملين توليد تحميل
میکند ،و نه همچون قانونی که فهميده شده و لذا با نظارت فکریِ جمعیشان فرآيند توليد را تحت کنترل
مشترک خود در میآورند>.

22

از اين گذشته ،تناسبی که مارکس در اينجا از آن سخن میگويد ،ربطی به

رابطه ی بين توليد و مصرف ندارد بلکه معطوف به تناسب بين ارزشاضافه و انباشت الزم برای بازتوليد سرمايه و
نيز معطوف به بیتناسبیِ فزايندهی روابط سرمايهای است که در بحرانها آشکار میشود.
البته مارکس اينرا هم نوشت که <هرچقدر بارآوری بيشتر توسعه يابد ،خود را با اساسِ تنگی که برمبنايش
شرايط مصرف قرار دارد ،بيشتر در مغايرت میيابد> چنانکه <تضاد بين شرايطی که تحت آن  . . .ارزشاضافه
توليد میشود و شرايطی که تحت آن ارزشاضافه تحقق میيابد>

23

شديدتر میشود .درنتيجه< ،دليل غائی برای

تمام بحرانهای واقعی هميشه فقر و مصرف محدودِ تودههاست که در ضديت با رانشِ توليد سرمايهداری بسمت
توسعهی نيروهای مولده قرار میگيرد چنانکه گوئی فقط توان مصرفیِ مطلقِ جامعه مرز آنهاست>.

24

اين

اظهارات اما هيچ شالودهای برای تئوری بحران مبتنی بر کممصرفی فراهم نمیکنند و تحقق [نقدينه کردن]
ارزشاضافه هم نمیتواند مسالهی اصلی شيوه توليد سرمايهداری باشد .الزم به گفتن نيست که نه تنها منشاء بحران
در کمبود توليد ارزشاضافه قرار دارد ،بلکه بحران بايد خود را بسانِ مشکل تحقق ارزشاضافه و کمبود قدرت
خريدِ جمعيت کارکن بروز بدهد .چراکه همان شرايطی که منجر به تنزل نرخ سود و بهمراه آن محدويتِ فرآيند
16
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انباشت شد را می توان در بازار در شکل تقاضای ناکافی و مشکالت فزايندهی تبديل کاالها به پول نيز ديد --
بطور خالصه ،در انقطاع دورپيمائی سرمايه ،که بستر کل فرآيند بازتوليد است.
در مراحل اوليهی انباشت سرمايهداری که ترکيب ارگانيک سرمايه نازل بود ،نسبت به مراحل بعدی پيشرفت که
وضعيت برعکس شد ،تضاد بين توليد و مصرف کمتر مشخص بود .در دوره اوليه ،فقر عمومی میتواند بسيار
بيشتر از مراحل موخر آن باشد چرا که با نرخ نازلتر انباشت ،سرمايه ثابت آهستهتر رشد میکند .ازاينرو ،نسبت
به مراحل بعدی انبساط سرمايه ،تحقق ارزشاضافه از طريق انباشت سرمايه هنوز دربردارندهی مشکالت کمتری
است .اين مشکالت با مشکالت انباشت ضرب میشوند ،يعنی با مشکالتی که از گرايش نزولی نرخ سود
سرچشمه میگيرند و در يک ناهمخوانیِ گسترش يابنده بين توليد و تحقق ارزشاضافه ،بين توليد و مصرف
جامعه ،به اوج میرسند.
درحاليکه تنها همين ناهمخوانی است که پيشرفت سرمايهداری را ممکن میسازد ،اما درعين حال اين پيشرفت را
هم محدود میکند ،چراکه در تضاد با نيازمندیهای بازتوليد --که توسط قانون ارزش برای کل سرمايه ايجاد
شده --قرار میگيرد ،يعنی در برههای که توليد ارزشاضافه ديگر تکافوی تداوم يک سرعت معين انباشت را
نمیدهد .فقط از طريق بهبود توليد ارزش اضافه ،از طريق استقرار مجدد نرخ سود الزم برای ادامهی انباشت است
که سرمايه میتواند بر فروريزی فرآيند بازتوليد فائق آيد .وليکن بدين وسيله نيز بر ناهمخوانی بين توليد و تحقق
ارزشاضافه فائق نخواهد آمد .برعکس ،غلبه بر بحران بوسيلهی تحقق ارزشاضافه بخاطر انباشت بيشتر ،واگرائی
بين توليد و تحقق ارزش اضافه ،و بين توليد و مصرف به معنای برآوردن نيازهای واقعی جامعه را نيز بازتوليد
خواهد کرد.
سرمايه ارزشاضافه را بوسيلهی مصرفِ به لحاظ سرمايهداری غيرمولد و توسط انباشت سرمايه ،متحقق مینمايد .تا
زمانی که انباشت با مانعی برنخورد ،هيچ مشکل تحققی نيز وجود نخواهد داشت .هيچ ،زيرا گرايش نزولی نرخ
سود مستلزم افزايش مداوم ارزشاضافه و لذا رشد نرخ انباشت است .توليد سرمايهداری منحصراً درخدمت انباشت
سرمايه است .اما اين شيوه توليد که توليدِ ارزش برآن حاکم است ،اصالً نمیتواند خود را از خصلت ارزش
مصرفیِ توليد اجتماعی رها کند که البته ،تحت شرايط سرمايهداری ،به معنای آنست که از محدوديتهائی که
ارزش مصرفیِ نيروی کار به آن تحميل میکند رها نيست.
ارزش اضافه هرگز نمیتواند چيزی جز کار اضافی ،بخشی از کلِ کار ،باشد؛ اين بخودی خود مرزهای معينی
روی انباشت می گذارد .درنتيجه عليرغم <انباشت بخاطر انباشت> سرمايه ،نمیتواند برايش <توليد بخاطر توليد>
نامحدود وجود داشته باشد .نرخ ارزشاضافه حاصله در هر مقطعی و نيروی کارِ قابل استثمارِ سودآور در آن
مقطع ،مرزهای انباشت را تعيين میکنند که تنها از طريق يک توليد ارزشاضافه گسترده میتوان از آن فراتر
17
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رفت .پس هر اضافهتوليدِ گذرای سرمايهای ،بايد همچون بحرانی متجلی شود که بايد به اين اضافهتوليد خاتمه
دهد .اين تنها میتواند از طريق استقرار مجدد تناسبِ بهم خوردهی بين ارزشاضافه و توليد سرمايه ،به لحاظ
روابط ارزشی ای که درعين حال روابط ارزش مصرفی هستند (هرچند که جنبه اخير آگاهانه مورد توجه نيست)
حاصل گردد .کار اجتماعی بيشتری بايد نصيب سرمايه و کمتر نصيب کارگران شود.
برای حصول بدين امر ،بحران به دو طريق مختلف ياری میرساند :اول ،با نابودی سرمايه ،و دوم با افزايش ارزش
اضافه ،تا اينکه هر دو اين فرآيندها موجب ايجاد رابطهی مقتضی بين نرخ سود و حجم ارزشاضافهی الزم برای
انباشت بيشتر بشوند .آنگاه يک دوره نوين انباشت آغاز میگردد .اين دوره نيز مانند سيکلهای قبلی ،هنگامی
که ولع غيرقابل کنترل برای ارزشاضافه مجدداً انباشت را به فرای نقطهای راند که ارزشزائی ممکن است ،بايد با
اضافهتوليدِ سرمايه پايان پذيرد .از طريق بحران <بخش بزرگی از سرمايه اسمیِ جامعه ،يعنی ،ارزش مبادله ِ
ای
سرمايه موجود ،يکبار و برای هميشه نابود میگردد؛ هرچند که خود همين نابودی ،از آنجا که تاثيری بر ارزش
مصرفی ندارد ،به احتمال زياد بازتوليد جديد را تسريع میکند>.

25

ارزش مبادلهایِ تنزل يافته ،ترکيب ارگانيکِ

سرمايه را تنزل میدهد و نرخ سود را حتی با وجود نرخ ثابت ارزشاضافه باال میبرد .اما رقابت شديدی که
بحران بدان دامن زده است ،سرمايه داران را به کاهش هزينه توليد و لذا به اقداماتی در حوزه توليد میکشاند که
فیالنفسه نرخ ارزشاضافه را افزايش میدهد .بدينترتيب ،شرايط برای ازسرگيریِ فرآيند انباشت در درون بحران
بازآفريده شده و با آن ،پتانسيل بيشتر برای تحقق ارزشاضافه از طريق بسط سرمايه ايجاد میگردد.
اگر اين پتانسيل وجود نمیداشت ،به هيچ وجه نمیشد بر بحران چيره شد ،چراکه نه تناسب بين شاخههای
مختلف توليدی و نه الغای واگرائی بين توليد و مصرف (همانطور که ديديم) ،هيچکدام برای سرمايهداری
امکانات [گريز] نيستند .تناسب بين شاخههای گوناگون توليدی تابع انباشت است و اين تناسب توسط همان
فرآيندهائی حاصل میگرددکه منجر به شکلگيری نرخ متوسط سود میشوند.
محدوديتِ ک ّمیِ سهميهی زمان کار اجتماعاً الزم که برای حوزههای خاصِ گوناگون توليدی قابل
حصول است چيزی نيست جز تجلیِ گسترشيافتهترِ قانون ارزش در کل --هرچند که زمان کار
الزم در اينجا دارای معنای متفاوتی است .فقط در ابتدا مقداری از آن برای ارضای نيازمندیهای
جامعه الزم است .محدوديتی که در اينجا پديد میآيد بعلت ارزش مصرفی است .تحت شرايط
حاکم توليد ،جامعه تنها میتواند اين مقدار از کلِ زمان کارش را برای اين نوع خاص توليد
استفاده کند.

26
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اين تطبيق ،که در عمل انطباق با تقاضای بازار است ،بطور طبيعی انجام میگيرد ،مثل شکلگيریِ نرخ متوسط
سود< ،تنها بشيوهای بسيار پيچيده و تقريبی ،همچون ميانگينی از نوسانات دائمی که هرگز تثبيت نمیشود >

27

است .اين امر اما در زمانهای رونق سرمايهداری کمتر از دورههای رکود انجام نمیگيرد و لذا نمیتوان برای
توضيح بحران بدان متوسل شد .واگرائیِ توليد و مصرف ،که گويا موجب بحران میشود ،نه تنها در طی بحران
وجود دارد ،بلکه شکل شديدتری هم پيدا می کند؛ با اين وجود وضعيت بحران منجر به اوجگيری جديدی
میشود .درنتيجه ،سيکل بحران را نمیتوان با کممصرفی توضيح داد.
يک تئوری در مورد سيکل بحران ,بايد هم رونق و هم رکود را توضيح بدهد .اما اگر کممصرفی و بیتناسبی
بخودی خود منجر به بحران بشود ،رونق غيرقابل توضيح میشود ،چراکه درآنصورت نخستين بحران ،آخرين
بحران میبود .در واقع سرمايه تاکنون از ميان بحرانهای متعددی توسعه يافته است .اين بويژه بواسطهی افزايش
بارآوری کار ممکن شد که با پائين آوردن ارزش نيروی کار (هرچند بدون آنکه نافی بهبود شرايط زندگی
پرولتاريا باشد) ارزشاضافه را زياد کرد ،چراکه يک ارزش مبادلهای نازلتر ،میتواند بيانگر مقدار بيشتری از
اجناس مصرفی باشد .بنابراين ،بحران بايد نه برحسب پديدههای قابل رويتِ بازار (که از زاويهی توضيح امری
صوری هستند) ،بلکه برحسب قوانين توليد ارزشاضافه (که مستقيماً غيرقابل رويت هستند ولی برای اقتصاد
سرمايهداری اساسی هستند) فهميده شود .دراينجا نيز حکم مارکس صدق میکند< :اگر نمود بيرونی و اساس
چيزها مستقيماً با يکديگر منطبق بودند ،تمام علوم زائد میشد>.

28

درحاليکه ارزشاضافه در توليد بوجود میآيد< ،تبديل ارزشاضافه به سود  ...همانقدر بواسطهی فرآيند گردش
تعيين میشود ،که بواسطهی فرآيند توليد 29>.همين واقعيت است که از يکسو منجر به بحرانی میشود که ،از
سوی ديگر ،به سرمايه امکان گريز از آنرا میدهد .نابودی سرمايه که در بحران بوقوع میپيوندد ،پيش شرطی
است برای دگرگونی مقتدرانهی سرمايهای که در يک دوره زمانی کوتاه متمرکز شده ،که الزمهی انباشت بيشتر
است .نابودی سرمايه هميشه همراه با شکلگيری سرمايه است --ولو اينکه در دورههای رونق اقتصادی ،و در
شکلی نسبتاً معتدل باشد .در بحران ،تخريب سرمايه شتاب میگيرد و اين گرايش تخريبی که هم از نظر توليد و
هم از نظر گردش در جوهر تراکم و تمرکزيابی رقابتی ِسرمايه است برجسته میگردد .اين فرآيند ،همراه با
بهبود توليد ارزشاضافه و تنزل ارزشی سرمايه ،و عليرغم ازدياد بيشترِ ترکيب ارگانيک سرمايه ،منجر به استقرار
مجدد نرخ سودِ الزم میگردد .بحران خود را مستقيماً در اضافهتوليد کاالها و قدرت خريدِ ناکافی بروز میدهد:
چراکه <سرمايه شامل کاالها میشود  . . .اضافهتوليد سرمايه بيانگر اضافهتوليد کاالهاست>

30

از اينجا تا اين

نظريه که علت غائیِ بحران کممصرفی است ،راه زيادی نيست .اين نظريه با اين گفته مارکس بازهم بيشتر
تقويت می شود< :توليدِ سرمايه ثابت هيچگاه بخاطر خودش نيست ،بلکه صرفاً برای آنست که مقدار بيشتری از
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آن در حوزههای توليدی که محصوالتشان به مصرف فردی میرسند الزم است>.

31

اما اگر قدرت خريد

اجتماعی ناکافی باشد ،دگرديسیِ پول به کاالها و دگرگونی مجدد کاالها به پول نمیتواند انجام بگيرد ،و اين هم
توليد کاالها و هم توليد سرمايه ثابت را محدود میکند.
هرچند که اين امر واقعاً بوقوع میپيوندد ،اما توضيح نمیدهد که چطور سرمايه از اين مخمصه میگريزد ،نظر به
اينکه بحران بخودی خود میتواند اين وضعيت را وخيمتر کند .اگر چنانکه مارکس ظاهراً در اينجا میگويد ،اين
تنها يک مسالهی کممصرفی میبود ،آنگاه امکان نداشت که بتوان بواسطهی گسترش توليدِ کاالها و سرمايه
ثابت به فرای آن نقطهای که رونقِ پيش از بحران فراهم کرده بود ،بر بحران فائق آمد .اما در واقع هر دوره
رونق جديدی که از بحران نشات میگيرد ،به لحاظ توليد کاالها و ابزار توليد ،بسيار فراتر از رونق پيشين
میرود .اگر اينطور نبود ،نه هيچگونه توسعهی سرمايهداری میتوانست وجود داشته باشد و نه هيچگونه انباشت
مداوم سرمايه.
پس اين گفتهی مارکس يا بيانگر اشتباه داوری و يا ناروشن نوشتن او است ،بخصوص با توجه به اينکه
اقتصاددانان بورژوائی بزحمت با بیتناسبی بين حوزههای منفرد توليد ،و بين توليد و مصرف ،مخالفتی داشتهاند.
اما آنطور که اقتصاددانان میبينند ،گرايشات متعادلکننده ی بازار منجر به غلبه بر اين اختالالت میشود؛ يعنی،
کميابیِ بعدیِ کاالها و سرمايه ،تناسبِ بهم ريختهی توليد و مصرف را مجدداً برقرار میکند .اگر اينطور بود که
< توليدِ سرمايه ثابت هيچگاه بخاطر خودش نيست ،بلکه صرفاً برای آنست که مقدار بيشتری از آن در حوزههای
توليدی که محصوالتشان به مصرف فردی میرسند الزم است> ،در آنصورت تئوری بحران مارکس تفاوتی با
تئوریهای مختلف بورژوائیِ سيکل بيزينسی نمیداشت .آنگاه همانند آنها ،اين تئوری يک تئوری بازار میبود
که در آن رابطهی عرضه و تقاضا تعيين کنندهی انبساط يا انقباض توليد است.
برخالف آن اما ،تئوری مارکسی ،انباشت را همچون عامل تشديدکنندهی تضادهای سرمايهداری تا نقطه ی
فروپاشی میداند .تئوری کممصرفی ،که به مارکس نسبت داده شده ،و براستی میتوان آنرا در برخی از بيانات
وی نيز قرائت کرد ،میتواند براساس نقد مضاعف وی به سرمايه ،بطور قطع و دربست رد شود .از يکسو،
اضافهتوليد کاالها و تقاضای ناکافی ،ويژگیهای اضافهانباشت سرمايه هستند و از سوی ديگر ،از منظر مخالف
سرمايهداری ،انباشت سرمايه مبتنی بر واگرائیِ مدام گسترشيابنده ی بين توليد و مصرف است ،چنانکه دليل غائیِ
تمام بحرانهای واقعی حقيقتاً در فقر و محدوديت مصرفی تودهها باقی میماند --ولو اينکه اين تنها گفتن آن
باشد که بحران متعلق به سرمايهداری است.
برای سرمايهداران ،بحران همچون يک تقاضای ناکافی برای کاالهاشان تجربه میشود و کارگران آن را همچون
تقاضای ناکافی برای نيروی کارشان تجربه میکنند .در سرمايه داری ،راه حل برای هر دو ،رشد عمومیِ تقاضا از
20
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طريق ازسرگيریِ انباشت سرمايه است .ولی هنگامی که توليد جاری نقداً بيش از تقاضا است ،چگونه توليد
کاالئیِ بسط يافتهای که همراه اين از سرگيری انباشت میآيد میتواند بازار پيدا کند؟ پاسخ اينست که
سرمايهداری درحقيقت برای ارضاء تقاضای مصرفکننده توليد نمیکند ،بلکه فراتر و باالتر از آن توليد میکند
تا جائيکه به مرزهای توليد ارزشاضافه برسد؛ و اين مرزها هنگام توليد اجناس قابل شناسائی نيستند ،بلکه آنها را
تنها میتوان در بازار شناخت .هر بحرانی تنها میتواند در رابطه با رونقِ پسآيند آن شناخته شود ،تنها بدين سبب
که رونق ،نه ناشی از توان مصرفیِ جامعه ،بلکه نشات گرفته از نيازمندیهای انباشت (که توسط رقابت
کاپيتاليستی تحميل میشود) سرمايههای منفرد است  --نيازمندیهائی که هميشه درحال رشد هستند تا نه برای
بازار موجود بلکه برای بازار مورد انتظار توليد کنند .اين معلول توسعهی عمومی جامعه و حذف سرمايههائی که
کمتر توان رقابت دارند است که يک بازار بزرگتر و رقابتیتر همراه با انباشت بيشتر باقی میگذارد.
توليد هميشه مقدم بر مصرف است .در سرمايهداری اما ،اين امر بطور کورکورانه انجام میگيرد ،چراکه هر
سرمايهای می کوشد تا نه تنها بزرگترين سهم را در بازار داشته باشد ،بلکه آنرا مداوماً گسترش دهد و از باختن
آن بپرهيزد .شرط الزم برای اين امر ،رشد سريع بارآوری است که هزينهها را کاهش میدهد و با آن ،انباشت
سرمايه در شکل ابزار توليد و تغييرِ ترکيب ارگانيک سرمايه همراهی میکند .درنتيجه ،رقابت عمومی منجر به
رشد سريعتر سرمايه ثابت نسبت به سرمايه متغير میشود --هم در سرمايههای منفرد و هم در جامعه بطور کل.
خود همين فرآيند است که تحقق ارزشاضافه از طريق انباشت را ممکن میکند بدون آنکه به محدوديت
مصرفیِ الزمهی اين امر ،توجهی شود .ارزشاضافه سرمايهی جديدی میشود که به نوبه خود سرمايه توليد
میکند .اين فرآيند ،با تمام بیمعنائیاش ،درحقيقت نتيجهی شيوه توليدی است که صرفاً درجهت توليد
ارزشاضافه است .ولی همهی چيزهای خوب پايان میپذيرند ،و اين فرآيند ،انتقام خود را با گرايش نزولی نرخ
سود میگيرد .در نقطهای معين ،هنگامی که انباشت ديگر نمیتواند ارزشاضافه الزم را برای تداوم اين فرآيند
فراهم کند ،تحققِ انباشتِ ارزشاضافه متوقف میگردد .آنگاه ناگهان معلوم میشود که بدون انباشت ،بخشی از
ارزشاضافه نمیتواند متحقق شود چراکه برای تبديل ارزشاضافهی نهفته در کاالها به سود ،تقاضای مکفی وجود
ندارد.
دررابطه با انباشت ،مارکس پرسيد که چرا عليرغم رشد عظيم بارآوری ،نرخ سود سريعتر سقوط نمیکند .او با
نشان دادن گرايشات خنثیکننده به پرسش خود پاسخ گفت.
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نه با اين پرسش که چگونه بحرانها آغاز

میشوند ،بلکه با اين پرسش که چگونه سرمايه قادر بوده با وجود تمام بحرانهايش انباشت کند ،نيز همين نکته
میتواند عنوان شود .فهم بحران سادهتر از فهم رونق است چون پديدههای اضافهتوليد ،که در سطح بازار ظاهر
میشوند قابل رويت هستند .برای ديدن اينکه مصرف نمی تواند تمام چيزهائی که توليد شده را جذب کند يک
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نگاه اجمالی کافی است .اما ديدن اينکه چگونه سرمايه میتواند با وجود تضادهای ذاتیاش برای دورههای زمانی
طوالنی از رونق به شکوفائی ،يعنی دورههائی که در آن تقاضا غالباً کمتر از عرضه است ،ادامه بدهد ،چندان ساده
نيست .اين مساله از طريق اين فاکت تاريخاً تائيد شده قابل فهم است که بازاری که بوسيلهی انباشت شکل
گرفته ،چيزی نيست جز توسعه خود جامعه سرمايهداری.
اين پيشرفت نه تنها شامل انباشت سرمايهی موجود ،بلکه همچنين شامل آفرينش مداومِ سرمايهی نوين میشود:
بسط روابط توليد سرمايهداری به مناطق هرچه وسيعتر .استثمار تودههای عظيمتر کارگر ،مستلزم ابزار توليد
اضافی است که پيش از آنکه بتوانند بطور توليدی مورد استفاده قرار بگيرند بايد نخست خودشان توليد شوند.
بخشی از ارزشاضافهی مبدل شده به سرمايه ،از طريق گردش مداوم بين سرمايههای ثابت ،مستقيماً وارد انباشت
میشود .درحاليکه يک سرمايهی ثابت وارد توليد کاالئی میشود ،سرمايه های ثابت ديگر کاالها را از گردش
خارج می کنند بدون آنکه درعين حال خودشان کاال توليد کنند .اين فرآيند بالانقطاع و شتاب آن ،امکانِ يافتن
يک بازار را برای کميتِ فزايندهی کاالها فراهم می کند ،چراکه بازار ،مداوماً با فرآيند انباشت گسترش میيابد.
از طريق شتاب انباشت بواسطهی سرمايهگذاری مجدد و مستمر ،توليد روزافزون محصوالت نهائی (که وارد
مصرف میشوند) نيز میتواند مفری در گردش عمومی بيابد .تحت اين شرايط --يعنی هنگامی که بخشی از
سرمايه يکسری از سرمايههای ديگر را به حرکت در میآورد و سرمايهداران میتوانند بيشتر مصرف کنند و
کارگرانِ کامالً شاغل نيز برای هزينه کردن بضاعت بيشتری دارند --با حجم روزافزون کاالها ،انباشت سرمايه
بيش از آنکه برانگيخته شود با مانع مواجه میگردد ،لذا رونق و شکوفائی از پيش در درون خود حامل بذر بحران
است .توليد به صنايع اجناس مصرفی تغيير ريل میدهد که به سودآوری سرمايه در کل لطمه میزند .بدين
ترتيب ،سقوط نرخ متوسط سود تشديد گشته و سپس منجر به تضعيف رونق و سرانجام بحران میشود.
آنچه که اين امر آشکار می سازد به سادگی يک سطح مصرفیِ بيش از حد باال نسبت به الزامات انباشت نيست
که موجب محدودشدن مصرف میشود ،بلکه کمبود ارزشاضافه است که نتيجهی خود فرآيند انباشت است --
اگر قرار است سرعت موجود انباشت حفظ شود .اگر حجم ارزشاضافهی فراهم شده در توليد بقدر کافی زياد
باشد که به انباشت شتاب بيشتری بدهد ،مصرفِ افزايش يافته هيچ مانعی برای انباشت بيشتر نخواهد بود بلکه
میتواند همراه با آن رشد کند .اما آهسته شدن نرخ انباشت ،آشکار میکند که روابط ارزشیِ تغييريافتهای که
منجر به تنزل نرخ سود شده ،ديگر امکان حفظ سطح مصرفی موجود را نمیدهد؛ يعنی ،ترکيب ارگانيک سرمايه
به نقطهای رسيده که ارزشاضافه قابل دسترس ،برای اينکه هم رشد مصرف را تامين کند و هم رشد انباشت را،
ديگر کافی نيست .در حيطه بازار ،نرخ نزولیِ انباشت به معنای افت سرمايهگذاریهای جديد و تاثيراتش روی
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توليد بطور کل است .همان فرآيندی که برای انبساط سرمايه راه گشود ،اکنون جهتش برعکس شده و کمابيش
بر تمام شاخههای توليد اجتماعی چنگ میاندازد.
رابطه ی بين توليد و مصرف در سرمايهداریِ درحال انبساط بالتاثير میماند ولو اينکه توليد اجناس مصرفی از
توليد ابزار توليدی عقب بيفتد .از يکسو ،بارآوریِ فزايندهی کار ،کاهش هزينههای توليد مواد غذائی را ممکن
میکند ،و از سوی ديگر ،صنعتی شدن سريع منجر به بهبود مداومِ محصوالت صنعتیای که برای مصرف [عموم]
تعبيه شدهاند میشود ،لذا به بهبودی در استاندارد عمومی زندگی میانجامد .گرچه انباشت مستلزم افزايشِ ثابتِ
ابزار توليد است ،اما در عين حال ،بازار کاال ،بواسطهی ارائهی انواع جديدترِ ارزشهای مصرفی ،دائماً وسعت
میيابد .ارزشاضافه امکان ساختن زيرساختی را فراهم میکند که تعداد هرچه بيشتری از مردم را در فرآيند کلیِ
گردشِ سرمايه درگير مینمايد .اگر بازار جهانی پيش شرطی برای توليد سرمايهداری بود ،انباشت موجب
سرمايهداری شدن سريعترِ توليد جهانی شده است که با تراکم سرمايه در چند کشور پُرسرمايه تناقضی ندارد
چراکه توليدشان در توليد جهانی ادغام گشته است .درنتيجه ،انباشت سرمايه نه تنها توليدِ سر راستِ سود است،
بلکه همچنين تسلط بر جهان توسط سرمايه است؛ تشکيالت اقتصادیای که چنان مُصر و متوقع است که هيچ
حجم سودی ،هرچقدر هم عظيم ،برايش کافی نخواهد بود.
سرمايه هميشه از کمبود سود رنج میبرد ،چه در دورهی رونق و چه در دورهی کسادی .هر سرمايهای بايد مداوماً
انباشت کند تا از بيزينس رانده نشود؛ و انباشت نيز منوط به عرضهی سرمايه است که يا از سودهای خودش
برگرفته شده و يا از سودهای سرمايههای ديگر .بازار همراه با شرکتها رشد میکند ،و با رشد بازار ،شرکتها
نيز --اگر قرار نيست که با رقابت از دور خارج شوند --بايد رشد کنند .هنوز هيچگاه بيزينسی وجود نداشته که
در سود خودش خفه شده باشد ،و سرمايه <در کل> هرگز از فزونیِ ارزشاضافه شکوه نکرده است .اينکه يک
دورهی رونق تبديل به ضد خودش بشود ،از نقطه نظر سرمايه ،تنها میتواند بدين معنا باشد که سودها بيش از حد
نازل هستند تا بتوانند توجيح کنندهی بسط توليد برحسب سودآوری باشند .البته ،سرمايهداران اين وضعيت را تنها
بعنوان پديدهی بازار تلقی میکنند زيرا نمیفهمند که سطح سود خودشان تابع سطح ارزشاضافه جامعه است ،و
نيز زيرا که دانستن اين واقعيت ،اگر هم آنرا میدانستند ،به هيچ وجه استفادهای برايشان ندشت چون تنها واکنش
ممکن برايشان ،تالش بيشتر برای تضمين يا اعادهی سودهای فردیشان توسط راههای عمالً ممکن است.
رونق سرمايهداری وابسته به شتاب مداوم انباشت است و اين نيز منوط به بسط حجم ارزشاضافه است .سرمايه
نمیتواند ساکن بماند بدون آنکه موجب بحران شود .هر وضعيت تعادلی ،يعنی وضعيتی که در آن توليد بيش از
مصرف نيست ،يک وضعيت بحران يا رکود است که بايد با افزايشِ ارزشاضافه بر آن چيره شد تا به سقوط
سيستم نيانجامد .همانطور که گرايش نزولی نرخ سود ،حتی وقتی که نرخ واقعی سود درحال افزايش است ،در
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شکل پوشيده وجود دارد ،در هر دوره رونق نيز ،بحران هرچند غيرقابل مشاهده ،ولی نقداً در درون آن نهفته
است .اما همانند هر بیتناسبیِ ديگرِ سيستم ،عدم تناسب بين ارزشاضافه و انباشت نيز تنها میتواند مطابق با
نيازهای انباشت تغيير کند[ ،نيازهائی] که از طريق فرآيندهای آنارشی بازار عمل میکنند --در واقع تنها از
طريق فشار بحران .اين نه يک مسالهی احيای وضعيتِ تعادلی بين توليد و مصرف است که اکنون مختل شده،
بلکه مسالهی احيای بیتناسبی است که مضمونش <تناسب> بين ارزشاضافه و انباشت میباشد.
اگر از نظر مارکس بحران واقعی بايد برحسب توليد و رقابت و اعتبار سرمايهداری توضيح داده شود ،اين بايد
برحسب انباشت توضيح داده شود ،چراکه معنای توليد همين است[ .انباشت] با رقابت و اعتبار تسريع میشود
ولی بطور فزايندهای مستعد بحران نيز هست چراکه بعلت گرايش نزولی نرخ سود و عليرغم گسترش بارآوری
کار ،رشد تقاضا برای ارزشاضافه می تواند بسيار بيشتر از ميزانی باشد که عمالً حاصل میشود .در اين مقطعِ
اضافهانباشت ,اگر مقدار ارزشاضافه ديگر نتواند افزايش يابد ،وضعيتی بوجود میآيد همانند وضعيت توصيف
شده در تحليل تجريدی مارکس  --شکل گرفته صرفاً برحسب فرآيند توليد --که انباشتِ بالانقطاع به فروپاشی
سيستم میانجامد .ولی ،نظر به اينکه اين فرآيند از نوع فرآيند بازتوليد يک سرمايه کل است که از سرمايههای
بسيار ساخته شده است ،از اين مقطع به بعد ،تنها بخشی از ارزشاضافه انباشت میگردد[ .بدين ترتيب] نه تنها
فرآيند انباشت آهسته می شود ،بلکه پتانسيلِ تغييرات ساختاری سرمايه توسعه يافته و امکان آنرا فراهم میکند که
به هزينهی سرمايهداران بسيار و نيز بواسطهی نرخ باالتر استثمار ،ارزشاضافه کل با نيازهای انباشت منطبق شود.
از اين زاويه ،اضافهتوليد سرمايه تنها امری موقتی است ،هرچند که گرايش به اضافهانباشت دائمی است.
از اينرو ،از يکسو رونق سرمايهداری منوط به شتاب گرفتن انباشت است ،درحاليکه از سوی ديگر ،همين شتاب
منجر به بحران اضافهانباشت میشود .به همين دليل ،توسعهی سرمايهداری فرآيندی است آکنده و تفکيکناپذير
از بحرانها که در آن نيازهای بازتوليد شيوه توليد سرمايهداری به طرز قاهرانهای عرض وجود میکنند .طبيعتاً
واقعيتِ اين بحرانها نيازی به اثبات ندارد چون مستقيماً تجربه میشوند .تنها مساله اينست که آيا اينها از خود
سيستم نشات میگيرند و لذا گريز ناپذيرند ،يا اينکه معلول عوامل خارج از سيستم هستند و لذا میتوانند تصادفی
تلقی شوند ،مثل نقايص سيستم که میتوانند دير يا زود از بين بروند .برای مارکس ،انباشت بدون بحران غيرقابل
تصور بود .درحاليکه از يک زاويه بحرانها مشکالتی را که انباشت موجدشان است از ميان بر میدارند ،از زاويه
ديگر قطعیترين عالمتِ پايانِ گريزناپذيرِ جامعه سرمايهداری هستند.
بحران تجاری جهانی ،به اعتقاد مارکس بايد <بعنوان تراکم واقعی و تنظيم اجباریِ تمام تضادهای اقتصاد
بورژوائی تلقی شود>.
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حتی آن جنبههائی از بحران که ردشان مستقيماً نمیتواند به روابط توليدی سرمايهداری

برگردد ،از اين منبع خصلتی بخود میگيرند که ويژهی سرمايهداری است .از آنجا که بحرانهای بازار جهانی بر
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تمام کشورها (هرچند به طرق مختلف) تاثير میگذارد ،و نظر به اينکه علت غائی بحران --کمبود ارزش اضافه-
 در بازار در شکلی وارونه همچون يک فزونی غيرقابل مصرف کاالها نمود میيابد ،شرايط بحران و حل آنچنان غامض است که نمیتواند بطور تجربی معلوم شود .اينکه چه وقت بحران درمیگيرد و دامنه و مدت آن
چقدر است ،نمیتواند پيشبينی شود؛ تنها اين میتواند با قاطعيت پيشبينی شود که بحران بوقوع خواهد پيوست.
با اين وجود ،مارکس کوشيد تا تناوب بحران را با بازتوليد سرمايه ،يا دقيقتر ،با تعويض سرمايه ثابت مرتبط
نمايد .از آنجا که انباشت سرمايه عمدتاً مساله ی افزايش ابزار توليد است ،تعويض و رشد سرمايه ثابت بايد
حداقل عاملی کمکی در دورهای بودن بحران باشد.
ارزشی که در سرمايه ثابت پيشريز شد ه ،با گذشت زمان تبديل به کاالهای توليدی ،و از طريق فروش آنها
تبديل به پول میشود .تبديل مجدد پول به سرمايه ثابت (تعويض ابزار توليدِ استفاده شده) تابع طول عمر مفيد
اين سرمايه است که به نوبه خود ،تابع خصوصيات ويژهی شاخههای گوناگون توليدی است .تعويض سرمايه
ثابت ،بعلت پيشرفت تکنولوژی ،درعين حال بهبودش است .اين امر سرمايهداران را مجبور میکند برای آنکه
بتوانند رقابت کنند ،سرمايه ثابت خود را پيش از آنکه کهنه شود تازه نمايند .اين <استهالک خلق وخوئی>
سرمايه ثابت ،و نيز تالش عمومی برای سهيم داشتن در تکنولوژی متغير ،باعث عالقمندی سرمايهدار به کاهش
زمان برگشتیِ سرمايه ثابت میگردد .هرچقدر اين زمان کوتاهتر باشد ،سرمايهگذاریهای نوين زودتر میتوانند
در بارآوری بيشتری که از طريق انقالبی کردن مداوم ابزار توليد حاصل میشود سهيم بشوند ،و هزينههای
<استهالک خلق وخوئی> که فراتر از استهالک فيزيکیِ سرمايه میروند کمتر شوند .از آنجا که در زمان مارکس
ميانگينِ عمر مفيد سرمايه ثابت ده سال بود ،او به اين فکر میکرد که اين آيا ارتباطی با سيکل بحرانی ده ساله
دارد يا ندارد.
البته عمرمفيد سرمايه ثابت میتواند کوتاهتر يا بلندتر بشود .اما از نظر مارکس ،در اينجا مساله تعداد قطعی سالها
نيست .اين برايش بسيار بديهی بود:
سيکلِ واگردهای بهم پيوسته که چند سالی را دربرمیگيرد ،و در آن سرمايه پايبند بخش ثابت
خود است ،برای بحرانهای دورهای پايهای مادی فراهم میکند .در طی اين سيکل ،بيزينس
متحمل دوره های متوالیِ رکود ،فعاليت متوسط ،رونق و بحران می شود .البته ،دورههائی که در آن
سرمايهگذاری می شود ،بسيار مختلف و از همزمانی بدورند .ولی بحران هميشه نقطه آغاز
سرمايهگذاریهای بزرگِ نوين است .بنابراين ،از منظر جامعه در کل ،کمابيش يک پايهی مادی
برای سيکل بعدی واگرد است.
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مارکس اين فرضيه ی مبهم را دنبال نکرد .هرچند که بحران منجر به يک تراکم موقتیِ سرمايهگذاریها و لذا به
نوعی <پايهی مادی برای سيکل بعدی واگرد> میشود ،ولی درتحليل نهائی اين تنها گفتن آنست که <بحران
هميشه شکل دهندهی نقطه آغاز سرمايهگذاریهای بزرگِ نوين است> ،بدون آنکه بحران يا تناوبش توضيح داده
شود .و هرچند که صحت دارد که در اين ميان سرمايهی مبدل شده به کاال در شکل پول انبوه میشود ،اما اين
بدان معنا نيست که تا تعويض سرمايه ثابت بايد به همين شکل باقی بماند .از آنجا که عمر مفيد سرمايههای
گوناگون مختلف است ،و نظر به اينکه آنها خود را در انطباق با نقطه آغاز خودشان تازه میکنند ،واگرد سرمايه
ثابت ،همراه با سرمايهگذاری های جديدی که انباشت را تشکيل میدهند و با خود رونق میآورند ،در طی کل
دورهی رونق کامل میشود .اين فرآيند در بحران برعکس میشود ،يعنی وقتی که سرمايه درابتدا نه تعويض
میشود و نه سرمايه گذاری .فقط وقتی که بحران درمیگيرد وجوه الحاقی به منظور افزايش بارآوری کار
سرمايهگذاری میشود .اين تالشها مولود رونق جديدی است که نه تنها از تعويض سرمايه ثابت بلکه از انباشت
بيشتر ايجاد میشود.
حتی اگر زمان واگرد سرمايه ثابت نقش معينِ کمکی در گرداندنِ فرآيند توليد کل سرمايه داشته باشد ،اين برای
توضيح دوره ای بودنِ خاص بحران کافی نيست .از آنجا که طبق نظر مارکس بحرانها <تراکم واقعی و تنظيم
اجباریِ تمام تضادهای اقتصاد بورژوائی> هستند ،تضادهائی که کمکهای خاصشان به ايجاد بحران نمیتواند
برآورد شود ،دورهای بودن بحران نيز نمیتواند بخاطر جنبهی ويژهای از اين فرآيند در کل باشد .از سيکل
بحرانی که مارکس مشاهده کرد ،تنها میتوان اين نتيجه را گرفت که مشکالتی که خاصِ فرآيند توسعه در آن
زمان بود ،موجب شد که او در آن زمان دوام رونق را بيش از ده سال نبيند ،نه اينکه سرمايه بنابراين محکوم به
سيکل ده ساله است.
فردريش انگلس بعدها نوشت که:
شکل حاد فرآيند تناوب ،با سيکل دهسالهی قبلیاش ،به نظر میرسد که جای خود را به يک
تغيير مزمن و ممتدِ طوالنی بين يک بهبود نسبی ناچيز وکوتاه و يک رکود نسبتاً طوالنی و
غيرقطعی داده که در کشورهای صنعتی گوناگون در زمانهای مختلف روی میدهد .اما اين شايد
تنها يک تطويل مدت سيکل باشد .میتوان نشان داد که در سالهای اوليهی تجارت جهانی-74 ،
 ،8181بحرانها حدوداً در هر پنج سال يکبار بوقوع میپيوستند؛ از سال  8174تا  8184به
روشنی سيکل دهساله است؛ آيا ممکن است که ما اکنون در مرحله مقدماتیِ يک فروپاشیِ جهانیِ
شديد و بینظير باشيم؟ به نظر میرسد که چيزهای بسياری به اين امر اشاره دارند .از زمان
آخرين بحران عمومی در سال  ،8684تغييرات وسيع زيادی انجام گرفته است .بسط عظيم
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وسايل ترابری ارتباطی  --خطوط دريائی ،راه آهن ،تلگراف برقی ،کانال سوئز --بازار جهانی را
به واقعيت مبدل ساخته است .انحصار پيشين انگلستان بر صنعت ،توسط تعدادی از کشورهای
صنعتی به چالش کشيده شده است؛ در تمام بخشهای جهان برای سرمايهگذاریِ سرمايهی
اضافی اروپائی حوزههای بینهايت بزرگتر و متنوع تری گشوده شده است ،چنانکه بسيار وسيعتر
توزيع میشود و میتوان بسادگی به زياده احتکار چيره شد .بوسيلهی تمام اينها ،بيشترِ زمينههای
سابقِ پرورشِ بحرانها و امکانات توسعهشان اکنون يا از بين رفتهاند و يا بشدت تقليل يافتهاند.
در عين حال ،رقابت در بازار داخلی در برابر کارتلها و تراستها عقب مینشيند ،درحاليکه در
بازار خارجی توسط تعرفههای حمايتی محدود شده است؛ تعرفههائی که تمام کشورهای بزرگ
صنعتی به غير از انگلستان خود را تسليم آن کردهاند .اما اين تعرفههای حمايتی چيزی جز
تدارکات برای جنگِ صنعتیِ نهائی و عمومی نيست؛ جنگی که معلوم میکند که چه کسی بر بازار
جهانی برتری دارد .ازاينرو ،هر عاملی که عليه تکرار بحرانهای قديمی عمل میکند ،در درون
خود منشا بحران بسيار مقتدرتر آينده را حمل میکند.

35

اين به معنای گفتن آنست که دورهای بودنِ بحران نيز تاريخ خود را دارد و متاثر از شرايط تاريخی است .اگر
علت غائی بحران خود سرمايهداری است ،هر بحران خاصی متفاوت از بحرانهای پيشين خود است --تنها بدين
سبب که روابط بازار جهانی و ساختار سرمايه جهانی مداوماً در تغيير و تحول هستند .تحت اين شرايط نه خود
بحرانها و نه طول مدت و شدتشان میتواند از پيش تعيين شود ،و کمتر از آن ،عوارض بحران که بعد از خود
بحران پديدار میشود و تنها بحران را مورد توجه مردم قرار میدهد [میتواند از پيش تعيين شود] .از اين گذشته،
بحران نمی تواند به <رويدادهای صرفِ اقتصادی> تنزل يابند ،هرچندکه بطور <صرفاً اقتصادی> رخ میدهد ،يعنی،
شکل روابط اجتماعی توليد ملبس به اشکال اقتصادی است .مبارزه رقابتی بينالمللی ،نيز که با ابزار سياسی و
نظامی انجام میگيرد ،بر توسعه اقتصادی تاثير میگذارد ،همانطور که اين باعث اشکال گوناگون رقابت میشود.

درنتيجه ،هر بحران واقعیای تنها میتواند در ارتباط با کل توسعه اجتماعی فهميده شود.
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