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 :. او نوشترسد می رکودبه  حتوائیم به لحاظبورژوائی  اقتصاد]علم[  که بوداز پيش معلوم برای مارکس 

نيافته  گسترشای است که در آن مبارزه طبقاتی هنوز  اقتصاد سياسی کالسيک متعلق به دوره

تضاد آغاِز تحقيقات خود را سربزرگ آن، سرانجام )و آگاهانه( ی  آخرين نمايندهريکاردو، بود. 

اين تضاد را يک قانون  لوحانه ساده ومنافع طبقاتی، دستمزدها و سودها، سودها و بهره قرار داد، 

توانست از آن  قتصاد بورژوائی به مرزهائی رسيد که نمی، علم ااما گرفت. با اين یاجتماعِی طبيع

 د. . . . بگذر

به بعد، مبارزه طبقاتی،  زماند. از آن کر صرفنسه و انگلستان بورژوازی قدرت سياسی را تدر فرا

ناقوس مرگ علم  و تر و تهديدآميزتری بخود گرفت ، اشکال صريحعملهم در تئوری و هم در 

اين يا آن قضيه  آيا مساله اين نبود کهديگر ، پس از آناقتصاد بورژوائی را به صدا درآورد. 

مقتضی است  ،است يا نيست اين بود که آيا برای سرمايه مفيديا نيست، بلکه مساله  صحيح است

طرفانه  تحقيق بیبجای . ستيا برخالف آنهااست در انطباق با مقررات پليسی  يا غيرمقتضی،

  1ند.گذاشترا  مقاصد پليد متملقانعلم بد و  بجای پژوهش راستين علمی،و  ،ندنشاندمزدوری را 

او است. به لحاظ متدولوژيک از اقتصاد اضافه  ارزش ه اقتصاد سياسی مبتنی بر تئوری ارزش ونقد مارکس ب

در درک اثباتی > ؛ ديالکتيکی کهاست از ديالکتيک اجتماعی ویدرک  معلولِو اين کالسيک متفاوت است 

؛ هر کند میيز شامل ناپذيرش را ن خود از آنچه که وجود دارد، يک شناخت همزمان از نفی آن، و نابودی اجتناب

ی گذرای  و بنابراين جنبه نمايد، میشکل تحول تاريخی را بمثابه بودن در يک وضعيت سيال، و در حرکت تلقی 

 2<س خود انتقادی و انقالبی است.گذارد که از هيچ چيز متاثر شود در اُ ؛ و از آنجا که نمیيابد میآنرا نيز در 

 د:در پيشگفتار آوررا ت اين مالحظامارکس همانطورکه  البته 

                                                
 تئوری بحران مارکس< فصل دوم کتاب >بحران اقتصادی و تئوری< ( >4791بحران( )Economic Crisis and Crisis Theory )

 م-به قلم پل ماتيک است. 
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مورد  وضوعاخير بايد م اسلوبمتفاوت باشد.  تحقيق اسلوِباز  شکلدر  بايد تشريح اسلوب

بگيرد تا اشکال متفاوت تحول آنرا تحليل کرده و ارتباط  بر در شجزئياتتمام  بارا  مطالعه

يسته حرکت واقعی بطور شا توان می است که امراين  انجام از تنها پسشان را دنبال کند.  درونی

ها  ايدهدر  مورد مطالعه مادی حيات موضوع و ،شد توفيق حاصل ين کاردر ا وقتیکرد.  تشريحرا 

ممکن است چنان تظاهر يابد که گوئی ما در برابر خود يک ساختار از پيش  گاه، آنفتبازتاب يا

  3داده شده داريم.

وی  )که جامعههرچه بيشتر از تفسير فلسفیِ پيشرفت خود را مارکس  ،زمان گذشت باد که نده نشان میاو  آثار

ديالکتيک را بعنوان  فورمالِ اسلوبِکه  است موردبيزد. بنابراين سا یکرده بود( رها مبا آن آغاز کار خود را

مارکس مستلزم  سرمايهکتاب  واقعیِ فهمبا لنين بر آن باشيم که  رای تلقی کنيم و هم داری سرمايه فهماساس 

بود، برای مارکس  انديشه زمانه از طريق فهمدرحاليکه فلسفه برای هگل  4هگل است. منطقِاب کت دريافت

ی بورژوائی  در فلسفهصرفاً يک رسوب کاذب ايدئولوژيک بود که  داری سرمايهواقعیِ  ی توسعهديالکتيک بيان 

 داری سرمايهصحيح جهان هگل منجر به دريافت  ی هفلسفاينطور نبود که ببار آورده بود. به اعتقاد مارکس 

 ی منطقی< سيستم هگلی فهميده شود.  کرد تا >هسته کمک می داری سرمايهبلکه درک  شود می

که  داری سرمايهاز روابط مشخص جامعه  اوکارِ مارکس بود، اما بزودی دانش  آغازهگلی البته نقطه  فلسفه

رسيد تنها  >آنچه به نظر می قرار داد. الشعاع خود تآن فلسفه را تحآليستی از آن عروج يافته بود،  ديالکتيک ايده

که صرفاً يک خيال رسيد  نظر میيک موضوع فلسفی باشد موضوع اقتصاد سياسی شد؛ آنچه در تحليل ادراکی به 

 ،تحقيقات اقتصادی و تاريخیِ مارکس 5شد که يک پديده واقعی در جهان خارجی است.< ايد نشان داده میبباشد، 

را آشکار  داری سرمايه ی توسعهسرشت ديالکتيکیِ  ی(حقيق بطوراگر نه ) بطور اصولی ،ق هگلیمستقل از منط

 داری سرمايهی  قانون حرکت جامعه کهيافت شود  سرمايهبايد در بدان سبب  تنهاساخت. از اينرو، ديالکتيک 

 سازد.   به تنهائی متد ديالکتيک را بمثابه ابزاری برای کشف حقيقت توجيح می و اين ،است

نسبتاً ايستای توليد و  فرآيندسرمايه و کار،  ، يعنی وحدت ضدينِداری سرمايهپويائیِ ذاتیِ روابط توليد  به علت

که تهور  با تاثيرات جهانی اجتماعی ی توسعه فرآيند يک برایراه را ی فئوداليسم اروپائی بود،  توسعه که مشخصه

در فلسفه را  بازتابشهای اقتصاد سياسی، انقالب بورژوائی و  تئوری مرا اين و .گشود ه بودو سرعتش قبالً ناشناخت

مستلزم روابط  خود کهاست  یبر آفرينش نيروهای مولد نوينانقالبی جامعه مبتنی  ی توسعهبوجود آورد. هرگونه 

دی ليابط توبرعکس، آفرينش روو باشد.  برداری کامل از آن نيروها می شکوفائی و بهره برای ،توليد منطبق با آن

گذارند. هرآنچه که در  آورد که خودشان بر روابط توليد موجود تاثير می ی نوينی بوجود می نيروهای مولده ،نوين

اند، از طريق تضادهای بين طبقات بمند و وابسته به روابط توليدی قديمی گی ک ايستاد مولدبرابر اين نيروهای 
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از د. نماي ديگری مینظم اجتماعی تبديل به ه يک نظم اجتماعی را ک شود میای  اجتماعی منجر به مبارزات سياسی

ی انسانی را  وجودیِ جامعه جوانبانقالب است که کمابيش تمام  فرآينددر عين حال يک  توسعه فرآينداينرو, 

 گيرد. در بر می

 جدايی لزممستتوليد کاالئی تحت شرايط مالکيت خصوصی عروج يافت و  گسترشبا  کاپيتاليستی توليدشيوه 

ل داد. يشکترا  زارو اساس شرايط اقتصاد با شد کاالمبدل به  يد بود. نيروی کاراريخیِ توليدکنندگان از ابزار تولت

مصرف شخصی بلکه برای  نه برایتنها بدين معنا توليد اجتماعی است که کاالها و محصوالت  داری سرمايهتوليد 

اين نوع توليد اجتماعی بايد در عين حال نيازمندی سودِ مالکين  .شوند میتوليد کنندگان  فروش به ديگر مصرف

 توليد اجتماعی .است تقسيم طبقاتی به يک درجهاجتماعی کار تقسيم درنتيجه د. نمايخصوصی سرمايه را برطرف 

ی صوصیِ تابع منافع خخدمت کند؛ توليد اجتماع اندار در خدمت جامعه است که بتواند به سرمايه ئیفقط تا آنجا

زمانی چنين است  فقطتوليد اجتماعی باشد و  تواند میغيرمستقيم بطور  تنهابلکه  بطور مستقيماست. بنابراين نه 

  د.باشکه نيازهای سرمايه تصادفاً منطبق با نيازهای جامعه 

ده در ی بين خريدار و فروشن رابطه در، دارد داری سرمايهتوليد توان گفت  میکه  ئیمعناه ب ،خصلت اجتماعیآن 

توسط که باشد  ای های منفرد بايد مطابق با نيازهای اجتماعی د. توليد انجام شده توسط شرکتشو متظاهر میبازار 

که بايد بين توليد ی ا رابطهگرِ  تنظيم همچونمکانيزم بازار  ،اقتصاد بورژوائیعلم . در ه استتعيين شد داری سرمايه

. دياب می تجلی، آن رابطه است ی هزمينکه  وزيع متناسبِ کار اجتماعیگر ت تنظيمنيز  و مصرف وجود داشته باشد و

 توليد سود چراکه شود، سودها ناديده گرفته می بمثابه توليد کاالها و ،ی توليد در اين ادراک، خصلت دوگانه

خصلت  ی نتيجهدر  هرچند که. است ين آننواقپوشش  تحت از پيش د بنابراينگير می انجامی توليد کاال  بوسيله

توليد کاالئی  فرضِ که پيشرا  مسالهوجه اين وجود دارد، اما به هيچ  عمالًکاالئیِ نيروی کار اين وضعيت 

کند.  بازار را تعيين میو  روابط قيمتی له نخست،حکه در وست ا امر ين، و همدهد نمیسودسازی است تغييری 

نيز روابط واقعیِ بازار و  شناختِ مانع از وجود دارد، اقتصاد بورژوائی علم عرضه و تقاضا که در تقارنِدرنتيجه، 

 .شود می ،خيزد ی سود برمی از انگيزهو  دساز ممکن میرا اين روابط ای که  پويائیِ سرمايه شناختِ

 که دارندشکلی  روابط اقتصادی ،اقتصاد بورژوائی نقطه آغاز نقد مارکسی است. برای مارکسعلم  های محدوديت

ای  برای روابط طبقاتی واقعی ،است. ارزش و قيمتبرگرفته شده  داری سرمايهتحت شرايطِ توليد  از روابط طبقاتیِ

ارزش به  ،حاليکه تئوری کالسيک ارزشواره هستند. در به يکسان بتمقوالتی ، قرار داردآنها  کفکه در 

ارد. پاسخش اينست که پرسد اصالً چرا مفهوم ارزش وجود د د، مارکس میپرداز ای و ارزش مصرفی می مبادله

. ه استيافت نمودبازروابط ارزشی  برحسباجتماعی ضرورتاً کار  فرآيند، داری سرمايهتحت شرايط روابط مالکيت 

داران نيروی کار  دارد )چون سرمايه ای هبادلروابط ماستثماری شکل  از آنجا که در چنين سيستمی روابط طبقاتیِ
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اضافی بايد خصلت روابط ارزشی بخود بگيرد و  کارکار و  بهد اجتماعی خرند(، تقسيم تولي را از کارگران می

ای بين  ، هيچ مبادلهبود ینممبادله  مبتنی برجامعه طبقاتی  ،جامعه چنانچهد. متجلی شواضافه  ارزش همچون ارزش و

 بود. یمروابط ارزشی ن اجتماعی توليدداشت و روابط  یممال وجود ن صاحبانِ شرايط توليد و کارگران بی

اين واقعيت بود که، هرچند آنها کاالها را  معلولمشکالتی که اقتصاددانان کالسيک با تئوری ارزش داشتند 

اين خصلت دوگانه را در کاالی نيروی کار  اماند، گرفت می در نظرای و ارزش مصرفی  ترکيبی از ارزش مبادله

ای را همانطور که  روابط مبادلهکه کسی بود  نخستين او لذا ،کشف نکرده بودند. اين کشف مختص مارکس بود

ببار هيچ سودی  ،زمان کار معادلِموجودند بدون حذف قانون ارزش به حساب آورد. مبادله کاالها برمبنای  عمال

 ،آورد. طبق قانون ارزش امکان سود را بوجود می است که ی کاالی نيروی کار . خصلت دوگانهآورد نمی

پردازد، او در عين حال ارزش مصرفی آنرا نيز بدست  ای آنرا می کار ارزش مبادلهخريدارِ نيروی درحاليکه 

 که گفته شود ند آنست. اين همانتوليد کندایِ واقعیِ خودش  بيش از ارزشِ مبادلهارزشی  تواند میکه  آورد می

روابط توليدی،  همانند ،یروابط قيمت ؛ وبه روابط ارزشی فهميده شود عطفبا تواند  میروابط قيمتی بازار تنها  که

زمان کار نيست، بلکه  های معادل ی مبادله ،ساالر-ند. جوهرِ سيستمِ ارزشاستوارروابط ارزشی  اينبر مبنای 

را بين خود مبادله  های زمان کار معادلپرداخت نشده است. صاحبان سرمايه  یِکار اضاف کاپيتاليستیِتصاحبِ 

نيروهای توليد اجتماعی که در هر که است  داری سرمايهحاکم بر اقتصاد ا تنها بدين معنکنند. قانون ارزش  نمی

سرمايه قرار است  بسطو اينکه اگر وجود و  ؛گذارند میاضافه  ارزش های قطعی بر توليدرزای موجودند م برهه

به  ه باشد.مطابقت داشت جامعههای  ها بايد کمابيش با نيازمندی در بين سرمايهاضافه  ارزش شود، توزيعِ ضمينت

ار، بلکه همچون روابط قيمتی شده توسط زمان ک ای بايد نه همچون روابط ارزشیِ تعيين مبادلههمين علت، روابط 

 ی توسط قانون ارزش باشد.دار سرمايهاز روابط ارزشی نمايان شوند بدون آنکه اين نافیِ تنظيم توليد  منحرف شده

منسجم از  بطورتوزيع بود شان  مشغلهصاددانانِ کالسيک که اصوالً انحراف قيمت از ارزش، مانع از آن شد که اقت

که روابط  ه شوداگر قرار است قانون ارزش معتبر باشد، بايد نشان داد. استفاده کنندارزش مبتنی بر کار  تئوری

اين  کهد. درحاليونش میروابط اخير تعيين  همين توسط ليکنواز روابط ارزشی متفاوتند،  گرچهقيمتیِ بالفعل، 

 تغييراتدر آنرا  توان د، ولی میقرائت نمودر بازار موجود های  از قيمتتوان  نمی تعيين قيمت توسط ارزش را

 همچنينو دار،  . در ذهن سرمايهگيرند شکل میای و نرخ متوسط سود  های هزينه ديد که از قيمتمحصول  قيمت

ی  مسالهيک همچون خود را  نيز حتی توليد ،دار ک سرمايهد. برای يدر واقعيتِ بازار، تنها قيمت کاالها وجود دار

شان در  خرد تا کاالهائی توليد کند که قيمت نماياند. او ابزار توليد، مواد خام، و نيروی کار می خريد و فروش می

ظ کرده را حف اش شده ريز پيش ی  واند به حيات خود ادامه داده و سرمايهبتورد که او با آن بياسودی يش بازار برا

تبلور يافته در  ی های توليد و سود حاصله ، بلکه فقط هزينهارزش اضافهنه ارزش و  ،اوبرای و آنرا افزايش دهد. 
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دارها دارند، به هيچ وجه اين واقعيت  تفاوتی نسبت به روابط ارزشی که تمام سرمايه ها معنا دارند. اما اين بی قيمت

نهفته در کاالها  ديگری از مقادير معينِ زمان کار ط بيانمثل سودها، فق يزن های توليد دهد که هزينه را تغيير نمی

 هستند. 

بين دستمزدها و سودها. شود  تقسيم میکه است کل توليد اجتماعی ، جامعه توسطشده  هزينه کلِ زمان کارِبازده 

به  از آن کمتریبخش باشد،  بيشتررسد ب ان میدار سرمايهکه به کل  آن بخش از توليد اجتماعیقدر چهر

 ، هيچکدامکل و نه سرمايهکل ، نه نيروی کار کل ت، نه توليد اجتماعیققيحرسد و بالعکس. در  کارگران می

های بسيار  معلوم کرد. سرمايه به سرمايه را ستند که بتوان روابط متقابل آنهانيای  مستقيماً قابل مشاهده اديرمق

های کارگری کوچک يا  رگر همچون يک کل، بلکه با گروهگوناگونی تقسيم شده است که نه با طبقه کا

متفاوت است.  نيزاضافه  ارزش شان برای استخراج ها متفاوتند، توانائی که خود سرمايه از آنجابزرگ مواجه هستند. 

نسبتِ ابزار توليد )يا سرمايه ثابت( به نيروی کارِ شاغل )يا سرمايه متغير(، در  يعنی >ترکيب ارگانيک<،

. طبقِ تئوری ارزش ه استفته شدرگ به صنعتی که در آن بکاردارد  گیبست ونفرد متفاوت است های م يهسرما

نسبت سود، نرخ کند. اما از آنجا که  توليد میاضافه  ارزش ی استفاده شده است که مبتنی بر کار، تنها کار زنده

، مجموع سرمايه ثابت و متغير( نسبت بهشود )يعنی  میای است که در قياس با کل سرمايه سنجيده  هارزش اضاف

کمتر از صنايعی باشد که اين  ،به سرمايه متغير بيشتر استنسبت سودها بايد در صنايعی که در آنها سرمايه ثابت 

و رقابت  ،داران دقيقاً به علت آنکه رقابت بين سرمايه کند مین صدقاما در کل اين نسبت برعکس است. 

 با احتساب ،که شود میديگر منجر به تبديلِ سودهای واقعی به سودهای متوسط اجتماعی خريداران با آنها و با يک

اجتماعیِ کل اضافه  ارزش اش، در حجمبا بق اطمدهد تا بطور برابر،  امکان می ای ، به هر سرمايههای توليد هزينه

 سهيم شود.

ی  توضيح دهندههيچوقت رقابت  ودوجنفس ، اما شود میگيریِ سود متوسط با رقابت توضيح داده  شکلگرچه ا

کلِ سرمايه  ی ثمرهکه  ،مسلماً محدودولی  ،به حجم سودِ ناشناختهدارد بستگی مقدار اين  نيست. اين نرخ قدارم

کل اضافه  ارزش حال آنکهکل مشروط به کلِ ارزش کاالها است، اضافه  ارزش و از آنجا که. استاجتماعی 

دارد، درنتيجه قانون ارزش است که قيمت محصوالت را  ر میود را مقرسطح سود متوسط و لذا نرخ عمومی س

 د.  کن تنظيم می

سودها در بازار  شدن نقدتحقق/اما ، شود انجام میدر توليد توسط کار اضافی اضافه  ارزش هرچند که آفرينشِ

ی ارزش  جنبه اما د،شو می نقدی انباشت سرمايه است و در بازار  تحت سيطرهمحصول  اگرچهگيرد.  انجام می

 --های مختلف کل مابين سرمايهاضافه  ارزش بر تقسيمِ لذاش بر روابط قيمتی و تاثير  با --ست که آنمصرفی 

، يابد میکند. با افزايشِ تقاضا برای يک کاالی خاص، توليدش افزايش  بين عرضه و تقاضا را تعيين می ی رابطه
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. از اينرو، سرمايه از صنايع نسبتاً شود می کاسته توليد آن کاال ئی ديگرکاهش تقاضا برای کاالبا همانطور که 

های منفرد که  ارگانيکِ سرمايه ترکيبتغييرات در  کند. راکد بسوی صنايع سريعاً توسعه يابنده حرکت می

شود که نسبت به  برعکس، منجر به آن میندارد.  ی خودشانتاثيری بر سودآور هستند فرآيندمحصول اين 

سطح  باسودِ اضافه، فراتر از سود متوسط، که ای کمتر سودآور، سودهای باالتری داشته باشند. معهذا، ه سرمايه

 گیِ ويژهرود.  ، مجدداً از بين میر سودمعينی از قيمت بدست آمده بود، با هجوم سرمايه از صنايع کم سود به پُ

منجر به ترکيب ارگانيک بيشترِ سرمايه  دين وسيلهدائم برای سود اضافه است و ب جستار داری سرمايهرقابت 

 .شود میاجتماعی در کل 

ها  سطح عمومی قيمت انباشت آغاز کنيم. تغييراتِ فرآيندها، بايد از  برای فهمِ تغييرات روابط ارزشی و لذا قيمت

کاالها  است. سقوط عمومی قيمت يافته بازنمودکه در افزايش بارآوریِ کار  دارد داری سرمايهانباشت  ريشه در

ی زمان کار کمتر از قبل  ی دربردارندهئهای پيشين و پسينِ توليد مشاهده شود. هر کاال ی دوره مقايسه باتواند  می

چنانکه سودآوری سرمايه عليرغم کاهش  شود می خنثی هر کاال، با افزايش کميتِ کاال. کاهش ارزشِ است

قانون ارزش  لذا بستگی بهغييرات در بارآوری کار و ها بستگی به ت ها حفظ شود. از اينرو، تحول قيمت قيمت

ها قبالً در  قيمت نيست چراکه تحول قيمتخاص تئوری نيازی به  داری سرمايهط ابساندارد. بنابراين برای تحليلِ 

 است.  تحليلِ ارزش بررسی شده 

، از منظر های منفرد تسود شرکمنفرد و ی کاالها های ارزش نشانهدر روابط قيمتی که متاثر از رقابت است، 

 ولیشوند.  می ناپديدنيز مزدها و سودها دستتقسيم محصول اجتماعی به های  نشانه همانطور کهشوند  حذف می

کار زمان که مستلزم مقادير معينی از  ئیکاالها تزمانی روی کمي مقطع ضوابط اين تقسيم هرچه باشد، در هر

اضافه  ارزش توليد ارزش و توليد برایبه زمان مصرف شده  ،چيزقبل از هر ، و زمان کار نيز کند میاست عمل 

، که اساسهمين نخستين تقسيم است. اين  مستلزم ،دگرد میقيمت بيان رحسب . توزيع عملی که بشود می تقسيم

ها و کاالها. در جهانِ اخير،  توسط بازار پوشيده شده است، همانقدر واقعيت دارد که جهان قابل رويتِ قيمت

ی بازار هستند؛ درحاليکه اگر  ی پيچيدهها رسند که تجريدات ساده شده از پديده ط ارزشی چنان به نظر میرواب

ی همان روابط هستند.  روی روابط بنيادينِ توليد متمرکز شويم، جهان کاالها تنها بيانگر يک پيرايشِ چندسويه

به آن روابط  عطفتواند بدون  اليکه بازار نمیبدون ارجاع به بازار فهميده شوند، درح توانند میروابط توليدی 

و به تنهائی  باشدسرمايه  نه تحليل علمی ازگوهر درک شود. به همين دليل است که روابط توليد بايد اساسِ

 های بازار را قابل فهم کند.فرآيندای ه دودهحمامکانات و  تواند می

تنها بطه با روابط توليد مشخص است. رد است و در راپس تئوری ارزش مبتنی بر زمان کار، در رابطه با بازار مج

ی بازار نيستند، ها با پديده درپيوندمستقيم بطوراست که مقوالت ارزشی  ی ذهن ساخته و پرداختهبدين معنا 
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خالص ی تفکری فهميده شود. تئوری  به شيوه تواند میتنها  نهفته،ها  روابط ارزشی که در پسِ قيمت همانطور که

توليد را از مالحظات حذف  داری سرمايهاست چراکه روابط  تجريدینيز طبيعتاً امری  اقتصاد بورژوائی دربازار 

های  پديدهو لذا همچنين از فهم  ،اموربالفعل درونِ کليتِ وضعيتِ  شناخت ازد. بدين طريق خودش را از کن می

چراکه  سازد میمشخص را ممکن  به تجريداز  ینمايد. برعکس، تحليل ارزش، گذار توصيف محروم میبازار 

اقتصاد  فرآيندمقدمتاً  در جامعه مدرن را نشان بدهد و درنتيجه یاز روابط توليد یتبعيتِ روابط بازار تواند می

 را همچون يک کليت روشن کند.  داری سرمايه

قعی جامعه يا توازن توليد برای نيازهای وا انطباقی توليد همچون توليد همزمانِ کاالها و سودها،  خصلت دوگانه

 نظر مارکس، تقاضا  از. دبر می از بينعرضه و تقاضا به معنای توازنِ توليد و مصرف، را 

اول،  بنابراين؛ ی هر يک از آنهاستاقتصاد بط متقابِل طبقات مختلف و موقعيتاساسًا تابع روا

اضافه  ارزش لفی کههای مخت ی بخش کل به دستمزدها، و دوم، تابع رابطهاضافه  ارزش تابع نسبِت

يکبار . و اين درنتيجه است ها و غيره( )سود، بهره، اجاره زمين، ماليات شوند میبه آنها تقسيم 

 ی عرضه و تقاضا توضيح داد با رابطه توان نمیرا  یمطلقًا هيچ چيز رادهد که چ نشان میديگر 

  6شود.ای که اين رابطه بر آن استوار است معلوم  پايه مگر آنکه پيش از آن

حالت )روابط توليدی( در  پايه، اين رويد می داری سرمايهکه از رقابت  تالش برای باالبردن استثمار ، بعلتباری

 حالت سازد. بنابراين، بازار مداوماً در مداوم است که خود را در تغيير نسبی قيمت اجناس در بازار متبلور می تغيير

اين ، موجب عادلاش به وضعيتِ ت از شدت، لذا با نزديکیِ هرازگاهیاست، هرچند با درجات متفاوتی  عادلت عدم

، حتی هستندی تعادلهرگونه نافی داری  سرمايه. قوانين حرکت وجود دارد تعادل سویب یگرايش که شود میتوهم 

ذاتی دنِ يک تضاد سربازکرمحرکِ ، تحولهمين  دقيقاًچراکه آيند،  هنگامی که توليد سود و توليد کاال با هم می

 تواند بر آن فائق آيد.  که فقط توسعه بيشتر می در آن است

در ذهن از يکديگر تفکيک  تواند میدهند که تنها  را تشکيل می وحدتی ،بازار و توليدنيازی به گفتن ندارد که 

ز ارزشش، تر ا به پائين تواند نمی د. معهذا، روابط توليد ناظر بر روابط بازار است. قيمتِ نيروی کار در کلنشو

اضافه  ارزش ای برسد که تواند به نقطه نمی چگاههيهمچنين، ی بازتوليد نيروی کار، تنزل يابد.  يعنی هزينه

دار را از بين ببرد و لذا وجود سيستم را تهديد کند. هرآنچه که ممکن است در بازار روی بدهد، تاثيراتش  سرمايه

شده توسط آن روابط  تجويزمحدود به مسيرهای  ،راً مستقل بازارگردد و کارکردِ ظاه توسط روابط توليد تعيين می

ه انحراف داشتقيمتی هر چقدر هم که از روابط ارزشی )که ارزش کاالها مبتنی بر آن است(  بالفعلِاست. روابطِ 

ع جمد. ه در توليد کاالها باشند بيشتر از کميتِ زمان کار مصرف شدتوا نمیکل ارزش کاالها  جمعاما باشند، 

برمبنای اين فرض که تمام کاالها تنها که چرانازلتر از ارزش کل باشد،  تواند میقيمت کاالها در واقع  کل
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بيشتر از اضافه  ارزش . يعنی، ممکن است ارزش وارزش کل و قيمت کل برابر هستندوند است که شفروخته 

تواند  نمی محصولکه بخشی از  نگامیهآنچه که در قيمت کاالها تبلور يافته وجود داشته باشد، همانطور که 

 نقدينههای  قيمتکلِ دهد. در هر صورت،  خود را از دست می یارزشخصلت دهد و لذا  بفروش برسد روی می

مبتنی بر روابط  صرفاً تحليل قوانين حرکت سرمايه ترتيب،بدين ارزش متحقق شده است. کل شده برابر با 

 .يابد میحقانيت  ،زشیار

توليد  فرآيندنفسه ال >فیکه مارکس آنهائی هستند  سرمايه 4جلد در شده  های بررسی هدرحاليکه پديد

 بمثابههای سرمايه  حرکتتا >اشکال مشخصی که از کوشد  می جلد سومدر او دهند<  را تشکيل می داری سرمايه

ه رد >گام بکچنانکه که مارکس توصيف های سرمايه،  بندی معين و توصيف< کند. شکل رويند را می يک کل

های مختلف روی يکديگر، در رقابت، و در جامعه، در عملِ سرمايه سطحکه در شوند  نزديک می قالبیبه گام 

 ازهائی  تشناخگامی، نافیِ ه گام ب ندولی اين رو  7<.گيرند بخود میآن قالب را عوامل توليد، خودِ معمولیِ  ضمير

 ازها  شناختنيست. اين  اند دهش حاصل توليد فرآيندی تحليل خود  داری که بواسطه سرمايه ی توسعهدرونِ قوانين 

 یهای گوناگون تغييرشکل متحملِ ،در مسير تحقيق هرچند کهند، نما کل< معتبر باقی می بمثابه يکسرمايه >

برای نزديک شدن به جهان مرموز  کهنيست  ، بيانگر يک متدولوژیِ صرفسرمايهشوند. تجريداتِ جلد اول  می

باشد.  که اين جهان بر آن استوار می بالفعلیی  شالوده بازنمائی است از، بلکه شده مورد استفاده قرار گرفته اکااله

تنها از آن های متعدد سرمايه  بندی که شکل--  آشکار شود، پويائی سيستم ديدنفقط اگر خود اين شالوده برای 

 تواند تصوير شود.  می --گردد ناشی می

اضافه  ارزش ، شکلمقدارد، زمان کارِ اضافه بر اين وش مین يعمی بازتوليد آن  هزينه بار اگر ارزش نيروی کا

و بدين طريق حجم  افزايد میاش  ای نسبت به ارزش مبادله راکار ی بارآوری کار، ارزش مصرفازدياد د. دار

 ی توسعهگيری سرمايه،  شکل توان نشان داد که می از اينرو. دکن میرا بزرگ اضافه  ارزش ه ازحاصل ی سرمايه

 زائیاف ارزشالزم برای سودمندی يا اضافه  ارزش کميتِ ی کننده تعيين حجم سرمايه،افزايش بارآوری کار است. 

(valorization - اضافه  ارزش گذاریِ انبساط سرمايه توسط سرمايه)اين  ولی. استبيشتر  بعنوان سرمايه الحاقی

 ، کميتِ نسبیِدرنتيجهدهد، و  معين کاهش می ی سرمايهرا نسبت به يک در عين حال نيروی کار شاغل  فرآيند

تنها در و  يابد مینيروی کار شاغل بطور مطلق افزايش البته انباشت،  سريعتر شدند. با ده می تقليلرا اضافه  ارزش

افزائیِ  ارزشی  يندهفزانيازهای  بسترنسبی، در  تاف همين. اما حتی ددارافت است که رشديابنده  ی سرمايهاس با يق

که انباشت سرمايه  شود مینرخ انباشت شود. از اين نتيجه افتِ زمان منجر به گذشت ، بايد با رشديابندهی  هسرماي

بقدر اضافه  ارزش موجود از پيش ی سرمايهافزائیِ  ارزشاست. اگر برای  حصوردر چارچوب روابط ارزشیِ معين م
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 گاهآنناکافی باشد، اضافه  ارزش اگرولی . کند میرا تضمين  شتر خودبيش ی توسعهباشد، داشته وجود کافی 

 . درس میپايان  به بيشتر و سريع سرمايه ی توسعه

ای برای  ، تنها به معنای وسيلهاستفادهواقع توليد سرمايه است؛ توليد اجناس برای در  هاکاالکاپيتاليستیِ توليد 

متحقق  داری سرمايهکه شرايط توليد  است. اگر بنا صور نيستمت یرزمحد و  هيچ برای آنبسط سرمايه است و 

همچون يک مجدداً ش چرخ فرآينداز  شده در توليد، بايد ريز پيشی مجموع پول  يک سرمايه، بمنزلهآنگاه شود، 

 نظر. گردد میتعيين  آناست و توسط اضافه  ارزش يابد. از اينرو، توليد صرفاً توليدي بيرونبزرگ شده  ی سرمايه

باشد.  تصاحب شده میکار  زمانکار پرداخت نشده است، توليد سرمايه منوط به کميت  زمان اضافه ارزش به اينکه

مرحله معينی از پيشرفت، و  با زمان کار پرداخت نشده را افزايش بدهد.  بنابراين، در ذات سرمايه است که مقدارِ

کار  اندار سرمايهکردنِ زمانی که کارگران برای  با طوالنی تواند می تنهااضافه  ارزش ،انبا تعداد معينی از کارگر

غيرقابل با موانع عينیِ  ها روشاين افزايش يابد. هر دو کنند  توليد می شانکنند و کاهش زمانی که برای خود می

ند توانمینيز تواند به بيست و چهار ساعت برسد و دستمزد کارگران  کنند چراکه روزکار نمی برخورد می یعبور

 الحاقیمستلزم نيروی کار انباشت ابزار توليد،  ه بمثابهسرماي محتمل انباشتتحت اين شرايط، به صفر تنزل يابد. 

بارآوری  پيش برود،. اما برای آنکه انباشت مداوماً باشد میمتناظر با آن اضافه  ارزش افزايش حجممولود  کهاست 

. در حاليکه اينها گردد میمحل کار حاصل  سازمانِنيز نولوژی و تک ی توسعهی  . اين بوسيلهافزايش يابدکار بايد 

 تشکيل در روابط ارزشیِ منجر به تغييراين د و دهن می شتاب انباشت را ارتقا آنها منوط به انباشت هستند، هر دو

  .شود میترکيب ارگانيک سرمايه  دهنده

افزايشِ بارآوری کار بازتاب  --عيتِ منطبق استفرضی که کامالً با واق--سرمايه دار  تداومبا فرض يک انباشت 

متغير البته رشد  سرمايه. يابد میترکيب ارگانيک سرمايه بسمت بخش ثابت آن ی  وزنهخود را در چرخش 

افتد. عليرغم تنزل تعداد کارگران  ای که در ابزار توليد تجسم يافته عقب می ، ولی اين رشد از رشد سرمايهکند می

آن بخش از  بتواند تا زمانی که افزايش بارآوری کارسرمايه مواجه شده،  ثابهبم هاوليدی که با آننسبت به ابزار ت

. از يابد میافزايش اضافه  ارزش بقدر کافی تنزل دهد،را است  الزمزمان کار اجتماعی که برای بازتوليد کارگران 

 .دشومتحقق  تواند می آن انباشت بيشتر سرمايه وافزائی  ارزشاينرو، عليرغم تغيير ترکيب ارگانيک سرمايه، 

ترکيب تاثير متضادی بر نرخ  اين ،يابد میبا تغيير ترکيب ارگانيک سرمايه افزايش اضافه  ارزش درحاليکه نرخ

 به سرمايه متغير است ولی نرخ سود، نسبتاضافه  ارزش نسبتِ [ارزش اضافه، ]نرخ گذارد چراکه اولی سود می

سرمايه  حال چنانچه هم بخش متغير و هم بخش ثابت آن، است. يعنی دو بخش سرمايه، هرمجموع به اضافه  ارزش

بايد به معنای تنزل نرخ سود  ]ثابت[ اضافه معين تر رشد کند، يک نرخ ارزش ثابت نسبت به سرمايه متغير سريع

 خقی بماند که نرترکيب ارگانيک سرمايه بالتغيير باازدياد عليرغم  تواند میشرطی ه نرخ سود فقط بباشد. 
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. رودب هم باال تواند می حتی، نرخ سود ارزش اضافهنرخ  افزايش بقدر کافی سريعِ بسرعت رشد کند. بااضافه  ارزش

انباشت است  ی ضميمهای که  ترکيب ارگانيک سرمايه ازدياداساساً فقط همراه با  اضافه ارزش از آنجا که نرخ

تعيين  اين نرخ،حرکت  و استانباشت تابع نرخ عمومی سود  ندفرآي شود که میمعلوم رشد کند،  تواند می

 های ديگر سرمايه است. تمام حرکت ی کننده

کننده ولی متقابالً جبران و نرخ سود که اضافه  ارزش های نرخ حرکتسرمايه،  دارِ داومتقوياً با فرض يک انباشت 

که برای توقف سقوط  ی. درحالدز انباشت بيشتر شود که مانع اد سرانجام وضعيتی را بوجود بياورهستند باي تباينم

ادامه سرمايه متغير نسبت به سرمايه ثابت بازهم کاهش  اما ،شود بشدت افزودهبايد اضافه  ارزش نرخ سود، نرخ

. يابد میکاهش زا اف ارزش ی در مقايسه با مقدار سرمايهاضافه  ارزشيا مقدار  د و تعداد توليدکنندگانکن پيدا می

اضافه  ارزش کارگران هرچه کمتری بايدازپيش موجود به بسط خود ادامه دهد، تعداد  ی رار است که سرمايهاگر ق

خواهد ای فرا  نقطه الجرم. است سرمايهی بسط اين  که الزمهکنند  توليدهرچه بيشتری بوجود بياورند تا سودهائی 

فشار زور و  بايابنده  تقليل از طبقه کارگرِ که بتوان ممکناضافه  ارزش ترين مقدار عظيمحتی د که در آن يسر

 دهد. میرا ن شده ارزشِ سرمايه انباشت فزودن بهديگر تکافوی ا نيز ستانده شود

است. به چيزی بيش از  پيشرفت فرضیِ روندمنطقیِ يک  ی نتيجهتنها بيانگر برای شروع،  استداللی، خطاين 

کل با طبقه کارگر بمثابه يک  ی سرمايهکه در آن پردازد  نمیتوليد و انباشت سرمايه در يک سيستم تصوری 

. هدف استانباشت  فرآيندو پويائیِ اضافه  ارزش مکانيزم توليد صرفِ به عملکردِ معطوف لذا .شود میکل مواجه 

 به آن ارجاع، و با بر آن استو حاکم  داری سرمايه ی توسعهمارکس نشان دادن وجود گرايشی است که در ذات 

دهد که تمام مشکالت  توضيح داد. او بدين وسيله، نشان می راحرکت واقعی سرمايه توان  میبه تنهائی گرايش 

اضافه  که تابع ارزش)بارآوری اجتماعی کار ی  توسعهو اضافه  ارزش سرمايه از سرشت خود سرمايه، از توليد

 گيرد.  نشات می داری سرمايهشيوه توليد  اساسبر (است

های فرآينداز طريق  وليکنتواند مستقيماً در رويدادهای عملیِ بازار مشاهده شود  ارزش نمیهمانطور که قانون 

، گرايش نزولیِ نرخ سود )و لذا تاثير قانون ارزش به انجام رسد داری سرمايهتا الزامات توليد  کند میبازار عمل 

انباشت که در  شی است بهرانبلکه  مستقيماً قابل مشاهده در واقعيت نيست فرآيندانباشت( نيز يک  فرآيندبر 

بزرگتر با نيازهای واقعی  وارههم یرا به تضاد داری سرمايهی بازار تجلی يافته و نتايجش شيوه توليد ها پديده

 کشاند. مارکس نوشت: جامعه می

همچون اش  است. اينست که سرمايه و خودانبساطی خوِد سرمايه داری سرمايهتوليد  مانع واقعی

؛ اينست که توليد فقط توليد برای شود پديدار میو پايان، و انگيزه و آماج توليد نقطه آغاز 

 ی جامعهی  زنده فرآيندابزاری برای بسط دائِم صرفًا است و نه برعکس، ابزار توليد  سرمايه



www.kavoshgar.org تئوری بحران مارکس                                                                                کاوشگر  
 

11 
 

سازی توده مستمندخلع يد و  مبتنی برحفظ و خودانبساطِی ارزِش سرمايه توليدکنندگان نيست. 

مداومًا  رزهااين م--حرکت کنند مرزهای معينی در چارچوب  تواند میفقط ، نندگانعظيم توليدک

بکارگرفته شده در تضاد قرار توسط سرمايه برای مقاصد خويش  ی کههای توليِد با روش

 متهدفی درخود، بس عنوانتوليد ب بسوینامحدود توليد،  توسيع[ که بسمت هائی روشگيرند ] می

بی قيد و شرط  ی توسعه-- وسيله. شوند میبارآوری اجتماعی کار رانده بی قيد و شرط  ی توسعه

 موجود ی سرمايهخودانبساطی  دائمًا در تضاد با هدف محدودی که --نيروهای مولد اجتماعی

 ی توسعه تاريخی برایاست ی ا وسيله داری سرمايهشيوه توليد به همين دليل گيرد.  قرار می است

است  یو در عين حال، تضاد با آن،ناسب تينش يک بازار جهانِی منيروهای مادی توليد و آفر

   8.آنست متناظر باخودش که توليدی  اجتماعی بين اين وظيفه تاريخی و روابطمستمر 

د، کن گرايش نزولی نرخ سود را آشکار میتوليد است و  فرآيند برحسباً فصرکه  داری سرمايهاين تحليل انباشت 

آنکه بتواند بدان وسيله زمان دقيق پرده آخر نمايش را  بدون دهد نشان می را ه توليدتاريخی اين شيوای رزهم

، ولو هميشه بايد سيستم بوده و مسبب پويائی آن است، ی مشخصه. اما از آنجا که اين گرايش از ابتدا دنمايتعيين 

نفسه، بلکه در شکلِ اقداماتی ال فی نهو اين گرايش، در رويدادهای واقعی بازار ظاهر شود.  در اشکالی تغيير يافته،

 معکوس داشته ورات ياثعواملی که تهائی که مارکس آنرا >فرآيندگيرد، يعنی  سازی آن انجام می که برای خنثی

تمام اين گرايشات  9نامد، قابل مشاهده است. < میکنند می نرخ سود >را باطل و خنثی < تنزلامتاثير قانون ع

استثمار کارگر، کاهش دستمزدها به مادون ارزش نيروی کار، ارزان کردن  افزايش شدت ]يعنی[ ،معکوس

هستند  ئی واقعیها سرمايه، پديده موجودیعناصر سرمايه ثابت، توليد اضافی نسبی، تجارت خارجی، و افزايش 

 ثرمو که کارکردشان بهبود سودآوری سرمايه است، يعنی، مقابله با گرايش نزولی نرخ سود. تا زمانی که اينها

د، گرايش نزولی نرخ سود بخودی خود قابل مشاهده نيست و بدون نسازسرمايه را ممکن زائی اف ارزشباشند و 

های واقعی که  های سرمايه در جهت مقابله با آن است. تنها در بحران هرچند که مسبب فعاليت کند میعمل  فشار

های فرآيند گاهدهد چراکه آن ل خودش نشان مینرخ سود خود را در شک تنزلآيند است که  گاهی پديد میهراز

 فی نيستند.اکسرمايه زائی اف ارزش ی ادامه برای تضمين معکوس

 زائیِاف ارزشی بحران را در  درعين حال يک تئوری بحران است چون ريشه بنابراين،تئوری انباشت مارکس، 

. اين نوع بحران، شود میزولی نرخ سود توفيق گرايش نناشی از به نوبه خود اين داند که  ناکافیِ سرمايه می

 برآنبسط مجددِ ارزش از طريق  توان میو تنها  ،خيزد برمیمستقيماً از انباشت سرمايه که تابع قانون ارزش است 

در  ی اين نوع بحران يک نرخ سود مکفی برای انباشت بيشتر. پايه ی هدوبار برقراریچيره شد، يعنی، از طريق 

ی نرخ  ين، تنزلِ پوشيدهاو است؛ انباشت شده  ازپيش ی سرمايهدر رابطه با  قابل حصولافه اض ارزش تکافویعدم 
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آورد که  بوجود می یوضعيت بحرانيک  ،. توقفِ انباشت بيشترکند میسود را تبديل به کمبود سود واقعی 

 انباشت توصيف نمود. هاضافمارکس آنرا بعنوان يک 

های  کار و نيازمندی وسايل--ابزار توليد  توليِد اضافهجز  نيستچيزی  رگزسرمايه ه توليِد اضافه

 درجها ب کشی از کار بهرهبرای  دتوان یميعنی،  ؛دکنهمچون سرمايه عمل  دتوان میکه  --زندگی

و ای معين، موجب اختالل  پائينتر از نقطهبه شدت استثمار  کاهشولی د؛ استثمار بکار رو عينی ازم

 توليِد اضافهر اينکه اين د شود. ، و ويرانی سرمايه میها بحرانداری،  رمايهتوليد س فرآيند در انقطاع

 همان نسبِی کمابيش قابل مالحظه، تناقضی وجود ندارد. جمعيت اضافهبا باشد ، همراه سرمايه

به حجم کاالهای توليدشده افزود، بازارها را  ،شدبارآوری کار موجب افزايش  شرايطی که

اش و چه به لحاظ ارزشش شتاب بخشيد، و  مايه را چه به لحاظ حجمانباشت سر گسترش داد،

جمعيت کارگران  اضافه، يک جمعيت نسبی اضافهن شرايط، يک اکاهش داد، همنرخ سود را 

که با آن  یاستثمار ميزان نازِلبخاطر که  جمعيتی اضافه. آورد بوجود آورد و مداومًا بوجود می

توانستند با ميزان  ی که مینازل سوديا حداقل بخاطر نرخ  توانستند شاغل شوند،به تنهائی می

  10.اند سرمايه اضافی شاغل نشده توسط، استثمار ببار آورند یمعين

 چندان خوبی نبود:مثال  ديگری شد که ی نمونه بدهد، متوسل به شرحرا انباشت  اضافه مارکس برای آنکه مفهوم

. . تنها بايد آنرا مطلق فرض کرد . . . به محض انباشت چيست .  اينکه اين اضافه ريافتبرای د

مطلق سرمايه  توليد اضافهبرابر با صفر شد،  داری سرمايهتوليد  بمنظور الحاقی ی سرمايهآنکه 

د. . . . بنابراين، به محض آنکه سرمايه به نسبت جمعيت کارکن با چنان نرخی رشد يآ میبوجود 

شده توسط اين جمعيت بتواند بيشتر بسط يابد و نه زمان  ارائه که نه زمان کار مطلقِِِباشد  هکرد

به هر حال در صورتی که تقاضا برای کار  ،مورد اخير) تر شود بتواند طوالنی نسبی کار اضافِی

 بنابراينچنان قوی باشد که گرايش برای افزايش دستمزد وجود داشته باشد، عملی نيست(؛ 

 رهمانقدر يا حتی کمت ،زمان قبل از رشد خود ادر قياس ب ،رشد يافته ی سرمايهکه  هنگامی

افت شديد و  . . . يکمطلق سرمايه وجود خواهد داشت توليد اضافه، توليد کنداضافه  ارزش

 ی توسعهنه تغيير ترکيب سرمايه  علِتاما اينبار  ،ناگهانی در نرخ عمومی سود بوجود خواهد آمد

 نسبِتکاهِش تغير )بعلت افزايش دستمزدها( و ارزش پولی سرمايه م نيروهای مولد، بلکه افزايش

 11است. متناظر با آن الزم به کاِر هاضاف کاِر

های بسياری شد، الزم است تا به اختصار بدان پرداخته شود. بعنوان مثال،  که اين مثال موجب بدفهمینظر به اين

بسط ارزشیِ نامکفیِ سرمايه توضيح را برحسب  توليد اضافهن که ابه هنريک گروسمبر اين مبنا،  12مارتين توتمان
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کامالً متضاد با يکديگر در انباشت سرمايه را يکی قلمداد متفاوت و دو گرايش  غلطبه وی که  کردانتقاد   13داد،

 ی نتيجهنه  توليد اضافهبه معنای آنست که  مطلقانباشتِ  اضافه کرده است. از نظر توتمان مفهوم مارکسی

 کمبود نيروی کار است که منجر به افزايش دستمزدها و کاهش ی نتيجه، بلکه هسرماي زائیِ ناکافیاف ارزش

يکی است، يعنی توقف  موردنهائی در هر دو  ی نتيجهتواند ببيند اينست که  . آنچه توتمان نمیشود میاضافه  ارزش

بطور خواست بر همين وضعيت تاکيد کند، هرچند که مثالش  کمبود سود. مارکس میی  درنتيجهانباشت 

 است. تناقض، بلکه با تئوری انباشت خودش نيز در است، چون نه تنها با تمام تجارب مضاعف نامناسب

 ی توسعهرا بايد در اين واقعيت جست که > داری سرمايهمرز شيوه توليد حد و ، ارزش اضافهبراساس تئوری 

ناپذير با اين توسعه  به تضادی آشتی ای معين که در نقطه آفريند قانونی می ،سقوط نرخ سود ازبارآوری کار، 

بيش از اين  یچيز ها بحران مند بودن ولی در قاعده 14<..بر آن غلبه يافت. ها رسد و بايد مداوماً از طريق بحران می

که  ، انباشتیدشو می ارپديدی سرمايه  وجود دارد. از يکسو، بحران همچون فروپاشیِ انباشتِ دائماً تحول يابنده

در تضادهای بحران . از سوی ديگر، ه استدش مواجهفروپاشی  انزولی نرخ سودِ نهفته در آن ببخاطر گرايش 

البته توسط تضاد اجتماعی روابط  ، تضادهائی کهدگرد می پديدارنيز  اند که در بازار بوجود آمده یمتعدد ديگر

توانند بدون ارجاع  بازار در کل نمیدرست همانطور که رويدادهای توليدی تشديد شده و نيز نهايتاً مبتنی بر آنند. 

ی  ای که ريشه در رابطه توانند جدا از بحران عمومی نمی نيز های جزئی اين بحرانبه روابط توليد درک شوند، 

 شوند. فهميدهسرمايه دارند -کار

که پويای سيستم را  خصلت بايد، هميشه است سيستم گره خورده تنگاتنگ با چنينگرايش بحران که  فهمبرای 

گردش را با  فرآيندکالسيک که  اقتصاد تعادل های يسينتئور خالفبخاطر داشت. بر تعادلی استهرگونه نافی 

کردند که هر فروشی خريد است و هر خريدی  گرفتند، و نتيجتاً تصور می ی پاياپایِ مستقيم اشتباه می معامله

متناظر با آن خريد هم توانند  میه نو  فروشنده ب ه قادرکه ن ،اين به صاحبان کاالمارکس بر آن بود که > فروش،

. اما شود می، يک کاال مستقيماً با کاالی ديگری مبادله پاياپای لهدر مباد 15<دهد. تسلی خاطر اندکی می ،بکنند

ته، فروش يک کاال يافتجسم و در پول  گيرد که مستقل از ابژه است ای شکل معينی می که ارزش مبادله هنگامی

. يابد میبحران عروج  حتمالا پيشاپيش فروش، ازخريد  جدائیِستقل از خريد کاالی ديگر. با اين ماست عملی 

)مستقيم( توليد و  فرآيندبين  جدائیِ، توسط دشو میر پديدای کاالها دگرديسِی ساده بحران، که در احتمال>

درهم  توانند می عرضه و تقاضا بدين طريق  16.<يابد میيکبار ديگر متظاهر شده و بيشتر توسعه  گردش فرآيند

 یمنطبق با يکديگر نيستند، يا اگر باشند امر رگزدر واقع عرضه و تقاضا هشکنند. در حقيقت از نظر مارکس، >ب

از اينرو، يک  17.<است هادشود که روی ندبو بايد  شود میصرفاً تصادفی؛ درنتيجه، از نظر علمی چنان تلقی است 

. يافت ای و مصرفی يافته در کاال، بين ارزش مبادله ، در تضاد تجسمتوليد کاالئی عنصر بحران را بايد در خودِ
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شکل  مبنایبر هرحال به اند بايد شده گنجاندهدر کاال و گردش پول  ازپيشتضادها و لذا امکانات بحران که 

از حرکت واقعیِ  نندتوا میتنها ی واقعی >ها بحرانگردش کاالها و پول توضيح داده شوند.  داریِ سرمايه ی ويژه

ی  اين حرکت ويژه نمودهایيعنی، برحسب  18شوند< استنباطاعتبار  [سيستم] ، رقابت وداری سرمايهتوليد 

 های اجتماعی ديگر نيز موجود در سيستم و شوند میپول منتج کاالها و  طبيعتِی که از نمودهائسرمايه، و نه آن 

 ند.  ودب

اند، چراکه  در آن شامل شده بطور ضمنیشوند، هرچند که  نمی پديدارتوليد مستقيم  فرآينددر اين عناصر بحران 

]نقدينه  متحقق شدن فرآينداست. احتمال بحران نخست در اضافه  ارزش و تصاحب تکوينتوليد از نوع  فرآيند

 ازتوليدِب فرآيندبازتوليد است، يعنی،  فرآينديک  هم صراحتاًو هم تلويحاً که  شود میظاهر  ،گردش، در شدن[

  .ارزش اضافه روابط توليدیِ مولدِ

 یگردشی  مرحلهتوليدی و  ی مرحلهوحدِت  ،بازتوليد سرمايه فرآينديا کِل  ،گردش فرآيندکِل 

احتماِل يا شکل مجرد . يک است مراحليا  هافرآينداين دربردارنده هر دو  آن است، بطوريکه

ند نتيجتًا تنها از هست ها بحرانمنکر ددانانی که قرار دارد. اقتصادر همين  بحران،تر  يافته  وسعت

فقط  باشندبوده واحد  اين دو مرحله بدون آنکه يککنند. اگر  وحدت اين دو مرحله دفاع می

توانست با زور برقرار شود، و هيچ بحرانی هم  وحدتشان نمی گاه، آنندبود یم مجزا از يکديگر

تنها يک واحد  آنکه از يکديگر مجزا باشندبدون  آنها اگرتوانست وجود داشته باشد.  نمی

برقرارِی  ،بحران .بود ممکن نمیکه داللت بر بحران داشت  قاهرانهيک تفکيک  گاه، آنندبود یم

 عناصری که اساسًا يکی هستند جبریجدائی  اند و هتوحدت بين عناصری که مستقل گش جبری

 19.است از يکديگر

تحقق ی گردش يا  تواند بعنوان يک مساله ، ولی نمیشود می رظاهگردش  فرآيندبحران واقعی در ابتدا در اگرچه 

از توليد و  که متفقاً-- بازتوليد فرآينديک انقطاع در کلِ  همچون تواند میفهميده شود، بلکه تنها  ]نقدينه شدن[

ا وابسته به وابسته به انباشت سرمايه، و لذ بازتوليد فرآيندازآنجاکه . و درک شود --تشکيل شده است گردش

ی گذار از احتمال بحران به  کننده عوامل تعييندرنتيجه  د،ساز که انباشت را ممکن میاست  ای ارزش اضافهحجم 

. خصلت بحران سرمايه از اينرو ی توليد يافت بايد در درون حوزهرا  )که هرچند تنها عوامل نيستند(بحران واقعی 

بلکه ريشه در مشکالتی دارد  --اينها مجزا ازهم درنظر گرفته شوند اگر-- گردشنه ريشه در توليد دارد و نه در 

 .ناظر بر آنست و قانون ارزش شوند ناشی میدر انباشت نهفته که از گرايش نزولی نرخ سود 

 از نظرنيستند. اينها نه تنها  یيکآن  کردن[ نقدينه] شرايط استثمار مستقيم، و شرايط تحققمارکس، > از ديدالبته 

نيروی مولد جامعه تنها توسط  ،شرايط اول .از يکديگر واگرائی دارند منطقی نيز از نظر، بلکه و مکانیزمانی 
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محدود  های گوناگون توليدی و نيروی مصرفی جامعه ی تناسبیِ شاخه توسط رابطه شرايط دوم، و محدود شده

، و گردشوحدت توليد و ]به معنای[ شکستن حاوی امکان بحران هستند که اين تضادها   20.<گشته است

، واحد بازتوليدِ فرآيندِمجدد اين  تحت شرايط توليد سرمايه، برقراری ولیاين وحدت است. موثرِ  اعاده ضرورتِ

به است نيست، بلکه همچنين معطوف  نفسه تقويتِ ظرفيتِ مصرفی فیو  تناسبی بیبه سادگی معطوف به غلبه بر 

. زائیاف ارزشبه عبارت ديگر، نياز سرمايه به  ؛داری سرمايهبازتوليد  با نيازهای گردش همتوليد و هم  انطباق

يک فروپاشی  بعنوانتوليد و مصرف باشد، بلکه، بحران تناسب بين اينطور نيست که بحران محصول از بين رفتن 

 بروزو تضعيف ظرفيت مصرف تناسبی  بیهای ديگری است که خود را در  انباشت، معلول سبب فرآينددر 

 د.ده می

بود يا  در اينجا مساله کم .هستند داری سرمايهثابتِ  های ويژگی، کننده و تضعيف ظرفيت مصرفتناسبی  بیاين 

 ، چراکهاست بيش از حد زياد و مصرف بيش از حد کمتناسبی  بی ،در بحران هم نيست که زيادبود نيست، اين

. آنجا ندانباشت در کل هستند و تابع آنفرآيند  ولمحصهم شرايط و هم هردو، ، ناکافی یِمصرف توانِو تناسبی  بی

اگر -- چيره شدتناسبی  بیافزايش ظرفيتِ مصرفی و کاهش ميزان توسط  توان بر هر بحرانی مینيست،  اينطورکه 

هر  ،خود بحران عملی باشد. تاکنون اما ی قاهرانهتوسط ابزار  ،بازار مناسباتبتواند درچارچوب اصالً چنين چيزی 

ظرفيت مصرفی در رابطه با توليد، رفع شده  يافتنِ و بدون افزايشتناسبی  بیازبين رفتن  بدونای،  واقعیبحران 

د، و ظرفيت جامعه برای ان شدهبازتوليد  داری سرمايهبخشی از سيستم توليد  بعنوانها  تناسبی بیاست. برعکس، 

 .يافته استانباشت شده تنزل  ی سرمايهنسبت به مصرف 

سو، او به زمين اين  است. از يک بوده آن هميشه مضاعف های اقتصادی و تئوری داری سرمايهبه نقد مارکس 

دهد. از سوی ديگر، او سرانجام خود ش غيرقابل دفاع بودنشان را نشان نهد تا در پرتو قانون ارز گام می ها تئوری

نشان را  تا خصلت تاريخاً محدود آنراگذارد  می و مقوالت ارزشی آن داری سرمايهخارج از جامعه  یرا در جايگاه

مصرفی شناخت، چراکه اين تنها در چارچوب  و اجناس توليدی توان با توليد بدهد. از اين منظر توليد را نمی

. ظرفيتِ است چارچوباين  بهمحدود  تابع و گيرد، و امکانات آن )ارزشِ خودگسترنده( انجام می سرمايهتوليد 

و الزاماً اضافه  ارزش های توليدِ نيازمندی تابعظرفيت مصرفیِ مردم نيست، بلکه  جامعه برای مصرف به سادگی

رنج  ها بحرانو از  ناقص استداری نه تنها با استانداردهای خودش  اقتصاد سرمايه از اينرو. استمحدود به آن 

ی  های بالفعل و بالقوه زمندیيک نظم اجتماعیِ متضاد با ارضاء نيا نيز برد، بلکه از منظری مخالف با اين جامعه می

، از استبحران  مولدِ است که امریسرمايه  توليدِ اضافه ،داری جامعه است. درحاليکه در چارچوب توليد سرمايه

 ابزار توليدی ی است درواقع کمبود ی وجود ندارد؛ درتوليد اضافه گونه، هيچراستينمنظر يک روابط اجتماعی 

اضافه  ارزش را برطرف نمايد. توان مصرفیِ جامعه نه تنها توسط توليدِ نوع بشر ها و اميال که بتواند نيازمندی
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 است که طريق . بدينمند باشد رضايتتواند تحت روابط اجتماعی ديگری  محدود گشته، بلکه اين توان فقط می

نمايد، از منظر  محکوم می ی نيزش، بلکه همچنين از منظر ديگرا صايداری را نه تنها بر اساس نق مارکس سرمايه

های اجتماعی  نيازمندی ابا الغای توليد ارزش، انطباق توليد اجتماعی ب ،موجود نيست، که به تنهائی نظمی که هنوز

 د.ساز را ممکن می

ی تشريح منجر به بدفهمی  بيان کرد: همين شيوههمزمان و  يکجا اصطالح ه بر سرمايه را ب شمارکس نقد مضاعف

داری  تناسبی )يا آنارشی( توليد سرمايه ی بی بوسيلهيا ها را  بحران :شد وری انباشت ویتئ از یمختلفسير او تف

داری را در يک  ، بايد انتظار داشت که سرمايهیتفاسير چنين. برمبنای مصرفی کم برحسبد و يا نده میتوضيح 

مردم کارکن مصرف خود > زيرامصرفی است،  کممستلزم اضافه  ارزش وضعيت دائماً بحرانی يافت چراکه توليدِ

 بطور مطلقتقاضا برای کار، اگرچه  ، درحاليکههای بسيار تنگی گسترش دهند توانند درون محدوده را تنها می

مساله >که  وداگر گفته ش  21.<يابد داری تنزل می با همان ميزان رشد سرمايه بطور نسبیکند، اما  رشد می

اما  گفته ، اين های مختلف توليدی است بين شاخه یتناسب بید عمومی نيست بلکه وجوای[  ]مساله توليد اضافه

از  ،پيوسته فرآينديک بمثابه های منفرد توليد  شاخهبين تناسب  ،داری توليد سرمايه درد که ندارآن  جزمعنائی 

ميل توليد تح عاملينهمچون يک قانون کور بر  خود را د، چراکه بهم پيوستگیِ کل توليدگير می شاتن یتناسب بی

را تحت کنترل  توليد فرآيند شان جمعی فکریِ نظارت باد، و نه همچون قانونی که فهميده شده و لذا کن می

گويد، ربطی به  از اين گذشته، تناسبی که مارکس در اينجا از آن سخن می  22د.<نآور در می ک خودمشتر

و انباشت الزم برای بازتوليد سرمايه و ه اضاف ارزش ی بين توليد و مصرف ندارد بلکه معطوف به تناسب بين رابطه

 د.شو میآشکار  ها بحرانای است که در  ی روابط سرمايه فزاينده تناسبیِ بیبه معطوف  نيز

تنگی که برمبنايش  يابد، خود را با اساسِ توسعه>هرچقدر بارآوری بيشتر البته مارکس اينرا هم نوشت که 

اضافه  ارزش بين شرايطی که تحت آن . . .تضاد يابد< چنانکه > می مغايرتشرايط مصرف قرار دارد، بيشتر در 

شود. درنتيجه، >دليل غائی برای  شديدتر می  23يابد< تحقق میاضافه  ارزش شود و شرايطی که تحت آن توليد می

 بسمتداری  توليد سرمايه رانشِ ضديت باهاست که در  ی واقعی هميشه فقر و مصرف محدودِ تودهها بحرانتمام 

اين   24مصرفیِ مطلقِ جامعه مرز آنهاست.< توان فقط چنانکه گوئیگيرد  ی نيروهای مولده قرار می توسعه

 ]نقدينه کردن[ کنند و تحقق فراهم نمی مصرفی کمای برای تئوری بحران مبتنی بر  اظهارات اما هيچ شالوده

بحران  منشاءکه نه تنها  يستگفتن نالزم به . داشداری ب ی اصلی شيوه توليد سرمايه تواند مساله نمی هماضافه  ارزش

 قدرتو کمبود اضافه  ارزش مشکل تحقق سانِبخود را قرار دارد، بلکه بحران بايد اضافه  ارزش در کمبود توليد

 فرآينديتِ بدهد. چراکه همان شرايطی که منجر به تنزل نرخ سود و بهمراه آن محدو بروزخريدِ جمعيت کارکن 
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--ی تبديل کاالها به پول نيز ديد  توان در بازار در شکل تقاضای ناکافی و مشکالت فزاينده میرا انباشت شد 

 بازتوليد است. فرآيندکل بستر که  ،سرمايهدورپيمائی انقطاع  در بطور خالصه،

که ترکيب ارگانيک سرمايه نازل بود، نسبت به مراحل بعدی پيشرفت که داری  ی انباشت سرمايه اوليه مراحلدر 

بسيار  دتوان کمتر مشخص بود. در دوره اوليه، فقر عمومی میتضاد بين توليد و مصرف وضعيت برعکس شد، 

نسبت کند. ازاينرو،  رشد می تر هباشد چرا که با نرخ نازلتر انباشت، سرمايه ثابت آهست آنبيشتر از مراحل موخر 

ی مشکالت کمتری  سرمايه هنوز دربردارنده انباشت از طريقاضافه  ارزش تحققط سرمايه، ابسانبه مراحل بعدی 

مشکالتی که از گرايش نزولی نرخ سود با  يعنی، شوند می ضرب مشکالت انباشت بااست. اين مشکالت 

، بين توليد و مصرف اضافه ارزشيابنده بين توليد و تحقق  گسترشد و در يک ناهمخوانیِ نگير سرچشمه می

 د.نرس می به اوج ،جامعه

اين پيشرفت را  درعين حالاما د، ساز می داری را ممکن است که پيشرفت سرمايه ناهمخوانی همينا تنه درحاليکه

ايجاد  کل سرمايهکه توسط قانون ارزش برای --های بازتوليد  در تضاد با نيازمندی چراکه ،دکن محدود میهم 

اوم يک سرعت معين انباشت را تد تکافویديگر اضافه  ارزش ای که توليد برههدر گيرد، يعنی  قرار می --شده

انباشت است  ی ادامه ، از طريق استقرار مجدد نرخ سود الزم برایارزش اضافه. فقط از طريق بهبود توليد دهد مین

 بر ناهمخوانی بين توليد و تحقق نيز وسيله بدينوليکن بازتوليد فائق آيد.  فرآيند ريزیتواند بر فرو که سرمايه می

انباشت بيشتر، واگرائی  بخاطراضافه  ارزش ی تحقق اهد آمد. برعکس، غلبه بر بحران بوسيلهفائق نخواضافه  ارزش

 های واقعی جامعه را نيز بازتوليدو بين توليد و مصرف به معنای برآوردن نياز ،ارزش اضافهبين توليد و تحقق 

 خواهد کرد. 

نمايد. تا  متحقق می ،ولد و توسط انباشت سرمايهداری غيرم ی مصرفِ به لحاظ سرمايه بوسيلهاضافه را  ارزش سرمايه

گرايش نزولی نرخ  زيرا ،، هيچ مشکل تحققی نيز وجود نخواهد داشت. هيچبرنخوردزمانی که انباشت با مانعی 

داری منحصراً درخدمت انباشت  و لذا رشد نرخ انباشت است. توليد سرمايهاضافه  ارزش مداومسود مستلزم افزايش 

تواند خود را از خصلت ارزش   نمیاصالًاست، حاکم  برآنتوليدِ ارزش ما اين شيوه توليد که سرمايه است. ا

هائی که  به معنای آنست که از محدوديت ،داری تحت شرايط سرمايه ،د که البتهکنمصرفیِ توليد اجتماعی رها 

  کند رها نيست. نيروی کار به آن تحميل می ارزش مصرفیِ

های معينی  رزاين بخودی خود م ، باشد؛کار اضافی، بخشی از کلِ کار جز اند چيزیتو نمی رگزه ارزش اضافه

تواند برايش >توليد بخاطر توليد<  گذارد. درنتيجه عليرغم >انباشت بخاطر انباشت< سرمايه، نمی روی انباشت می

در آن  مارِ سودآورنيروی کارِ قابل استثحاصله در هر مقطعی و اضافه  ارزش نامحدود وجود داشته باشد. نرخ

تر از آن فراتوان  میده گستراضافه  ارزش از طريق يک توليدتنها کنند که  ی انباشت را تعيين میمرزهامقطع، 
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خاتمه  توليد اضافهاين  به که بايد متجلی شودبايد همچون بحرانی  ای، سرمايهگذرای  توليدِ اضافهرفت. پس هر 

 به لحاظو توليد سرمايه، اضافه  ارزش ی بين هخوردار مجدد تناسبِ بهم تواند از طريق استقر اين تنها میدهد. 

آگاهانه مورد توجه نيست(  اخير ای که درعين حال روابط ارزش مصرفی هستند )هرچند که جنبه روابط ارزشی

 . شود کار اجتماعی بيشتری بايد نصيب سرمايه و کمتر نصيب کارگران د.گردحاصل 

ارزش افزايش  باسرمايه، و دوم  نابودی باند: اول، رسا ياری میران به دو طريق مختلف بح حصول بدين امر،برای 

الزم برای  ی اضافه ارزش ی مقتضی بين نرخ سود و حجم رابطه ايجادموجب  هافرآينداين ، تا اينکه هر دو اضافه

هنگامی  های قبلی، نند سيکلما نيز دوره ايند. گرد می آغازنوين انباشت  دورهيک آنگاه انباشت بيشتر بشوند. 

، بايد با ممکن استزائی  ارزشکه راند ای  مجدداً انباشت را به فرای نقطهاضافه  ارزش رایغيرقابل کنترل ب ولعکه 

ِ ای ارزش مبادلهجامعه، يعنی،  ن >بخش بزرگی از سرمايه اسمیِ. از طريق بحراپذيردسرمايه پايان  توليدِ اضافه

د؛ هرچند که خود همين نابودی، از آنجا که تاثيری بر ارزش گرد برای هميشه نابود می و بارسرمايه موجود، يک

ایِ تنزل يافته، ترکيب ارگانيکِ  ارزش مبادله  25د.<کن میبازتوليد جديد را تسريع  به احتمال زيادمصرفی ندارد، 

اما رقابت شديدی که د. بر می باالاضافه  ارزش نرخ ثابتوجود و نرخ سود را حتی با  دهد میسرمايه را تنزل 

 که شاندک داران را به کاهش هزينه توليد و لذا به اقداماتی در حوزه توليد می سرمايه، است بحران بدان دامن زده

بحران  وندردر انباشت  فرآيند، شرايط برای ازسرگيریِ ترتيب بديند. ده را افزايش میاضافه  ارزش نرخ نفسهال فی

  . گردد میاز طريق بسط سرمايه ايجاد اضافه  ارزش ن، پتانسيل بيشتر برای تحققبازآفريده شده و با آ

های  شاخهتناسب بين شد بر بحران چيره شد، چراکه نه  داشت، به هيچ وجه نمی اگر اين پتانسيل وجود نمی

داری  هبرای سرماي ، هيچکداممختلف توليدی و نه الغای واگرائی بين توليد و مصرف )همانطور که ديديم(

همان توسط اين تناسب و  استتوليدی تابع انباشت  گوناگونهای  ستند. تناسب بين شاخهني]گريز[  اتامکان

 شوند. گيری نرخ متوسط سود می که منجر به شکلگردد حاصل میهائی فرآيند

قابل گوناگون توليدی  های خاِص برای حوزه ًا الزم کهی زمان کار اجتماع کّمِی سهميه محدوديِت

هرچند که زمان کار --تِر قانون ارزش در کل  يافته گسترش تجلِی جز نيست چيزیاست حصول 

های  مقداری از آن برای ارضای نيازمندی در ابتدا . فقطاست یمعنای متفاوتدارای الزم در اينجا 

تحت شرايط ارزش مصرفی است.  بعلتآيد  جامعه الزم است. محدوديتی که در اينجا پديد می

 برای اين نوع خاص توليد قدار از کِل زمان کارش رااين متواند  جامعه تنها می ،وليدحاکم ت

  26.کنداستفاده 
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گيریِ نرخ متوسط  د، مثل شکلگير می انجام یطبيعبطور با تقاضای بازار است،  انطباق در عملاين تطبيق، که 

 27<شود نمیت تثبيدائمی که هرگز سانات از نوهمچون ميانگينی  ای بسيار پيچيده و تقريبی، >تنها بشيوهسود، 

توان برای  د و لذا نمیگير نمیانجام های رکود  داری کمتر از دوره سرمايهرونق های  اما در زمانامر اين است. 

شود، نه تنها در طی بحران  توضيح بحران بدان متوسل شد. واگرائیِ توليد و مصرف، که گويا موجب بحران می

 یگيری جديد کند؛ با اين وجود وضعيت بحران منجر به اوج شديدتری هم پيدا میوجود دارد، بلکه شکل 

 توضيح داد.   مصرفی کمتوان با  شود. درنتيجه، سيکل بحران را نمی می

 تناسبی بیو  مصرفی کمو هم رکود را توضيح بدهد. اما اگر  رونقبايد هم  ,سيکل بحراندر مورد يک تئوری 

، چراکه درآنصورت نخستين بحران، آخرين شود میغيرقابل توضيح رونق شود، ببخودی خود منجر به بحران 

افزايش  ی بواسطه. اين بويژه ی متعددی توسعه يافته استها بحرانبود. در واقع سرمايه تاکنون از ميان  بحران می

يط زندگی بهبود شراآنکه نافی ارزش نيروی کار )هرچند بدون  پائين آوردنکه با ممکن شد بارآوری کار 

بيشتری از  مقدارتواند بيانگر  ای نازلتر، می ارزش مبادله يک ، چراکهزياد کردرا اضافه  ارزش (باشد پرولتاريا

ی توضيح امری  های قابل رويتِ بازار )که از زاويه بحران بايد نه برحسب پديده بنابراين،اجناس مصرفی باشد. 

)که مستقيماً غيرقابل رويت هستند ولی برای اقتصاد اضافه  ارزش (، بلکه برحسب قوانين توليدهستند صوری

بيرونی و اساس  نمود>اگر : کند میشود. دراينجا نيز حکم مارکس صدق  فهميده( هستندداری اساسی  سرمايه

  28شد.< ، تمام علوم زائد میندچيزها مستقيماً با يکديگر منطبق بود

 گردش فرآيند ی همانقدر بواسطهبه سود ... اضافه  ارزش تبديلد، >آي می بوجوددر توليد اضافه  ارزش درحاليکه

از  که، شود می یسو منجر به بحرانيکين واقعيت است که از هم 29<.توليد فرآيند ی بواسطهکه ، شود میتعيين 

پيش شرطی پيوندد، سرمايه که در بحران بوقوع می نابودیدهد.  را میبه سرمايه امکان گريز از آن ،سوی ديگر

انباشت بيشتر  ی که الزمه ،متمرکز شدهکه در يک دوره زمانی کوتاه ی ا سرمايه ی دگرگونی مقتدرانه ت برایاس

های رونق اقتصادی، و در  در دوره ولو اينکه--است  سرمايهگيری  سرمايه هميشه همراه با شکلنابودی است. 

توليد و  از نظرکه هم  تخريبی اين گرايش گيرد و د. در بحران، تخريب سرمايه شتاب میمعتدل باش نسبتاً یشکل

 اب همراه، فرآيندد. اين گرد می برجستهکزيابی رقابتی ِسرمايه است در جوهر تراکم و تمر گردش از نظرهم 

ترکيب ارگانيک سرمايه، منجر به استقرار ازدياد بيشترِ غم عليرو تنزل ارزشی سرمايه، و اضافه  ارزش بهبود توليد

د: ده می بروزخريدِ ناکافی  قدرتکاالها و  توليد اضافهخود را مستقيماً در . بحران گردد میزم ال مجدد نرخ سودِ

از اينجا تا اين   30کاالهاست< توليد اضافهسرمايه بيانگر  توليد اضافهشود . . .  چراکه >سرمايه شامل کاالها می

 بازهم بيشتر با اين گفته مارکس يهراست، راه زيادی نيست. اين نظ مصرفی کمکه علت غائیِ بحران  يهنظر

شود: >توليدِ سرمايه ثابت هيچگاه بخاطر خودش نيست، بلکه صرفاً برای آنست که مقدار بيشتری از  تقويت می
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خريد  قدرتاما اگر   31ند الزم است.<رس به مصرف فردی می انتوليدی که محصوالتش های آن در حوزه

گيرد، و اين هم بتواند انجام  کاالها و دگرگونی مجدد کاالها به پول نمی اجتماعی ناکافی باشد، دگرديسیِ پول به

 د. کن توليد سرمايه ثابت را محدود می توليد کاالها و هم

نظر به گريزد،  سرمايه از اين مخمصه میچطور که دهد  توضيح نمید، اما پيوند می بوقوع امر واقعاًهرچند که اين 

گويد، اين  در اينجا میظاهراً ه مارکس چنانکتر کند. اگر  د اين وضعيت را وخيمتوان بحران بخودی خود می اينکه

کاالها و سرمايه  توليدِ گسترش ی هبواسطبتوان امکان نداشت که  آنگاهبود،  می مصرفی کمی  تنها يک مساله

در واقع هر دوره  . اما، بر بحران فائق آمدفراهم کرده بودبحران  پيش از ای که رونقِ فرای آن نقطه به ثابت

از رونق پيشين بسيار فراتر توليد کاالها و ابزار توليد،  به لحاظ، گيرد مینشات رونق جديدی که از بحران 

هيچگونه انباشت  نه وتوانست وجود داشته باشد  می داری سرمايه ی توسعههيچگونه نه د. اگر اينطور نبود، رو می

 .مداوم سرمايه

، بخصوص با توجه به اينکه ناروشن نوشتن او است يايانگر اشتباه داوری و ب يای مارکس  گفتهاين پس 

. ندا هداشت یمخالفت ،و بين توليد و مصرف ،منفرد توليد های بين حوزه یتناسب بی بزحمت با اقتصاددانان بورژوائی

، شود؛ يعنی اختالالت می ی بازار منجر به غلبه بر اين کننده بينند، گرايشات متعادل اما آنطور که اقتصاددانان می

 د کهواينطور ب د. اگرکن توليد و مصرف را مجدداً برقرار می ی بهم ريخته تناسبِکاالها و سرمايه،  بعدیِکميابیِ 

های  توليدِ سرمايه ثابت هيچگاه بخاطر خودش نيست، بلکه صرفاً برای آنست که مقدار بيشتری از آن در حوزه>

مارکس تفاوتی با  <، در آنصورت تئوری بحرانرسند الزم است ف فردی میتوليدی که محصوالتشان به مصر

بود  يک تئوری بازار می. آنگاه همانند آنها، اين تئوری داشت نمیسيکل بيزينسی  های مختلف بورژوائیِتئوری

 ی انبساط يا انقباض توليد است.     ی عرضه و تقاضا تعيين کننده که در آن رابطه

ی  داری تا نقطه ی تضادهای سرمايهتشديدکننده عامل را همچونانباشت  ،ئوری مارکسیت ،برخالف آن اما

توان آنرا در برخی از بيانات  می براستی، که به مارکس نسبت داده شده، و مصرفی کم. تئوری داند می فروپاشی

ود. از يکسو، رد ش دربستقطع و بطور  ،سرمايه هتواند براساس نقد مضاعف وی ب ، میدکرقرائت  نيز وی

و از سوی ديگر، از منظر مخالف  سرمايه هستندانباشت  اضافه های ويژگی ،کاالها و تقاضای ناکافی توليد اضافه

ی بين توليد و مصرف است، چنانکه دليل غائیِ يابندهام گسترشمد داری، انباشت سرمايه مبتنی بر واگرائیِ سرمايه

آن  تنها گفتناين  ولو اينکه--ماند  ها باقی می محدوديت مصرفی توده اً در فقر وحقيقت ی واقعیها بحرانتمام 

 داری است.   باشد که بحران متعلق به سرمايه

را همچون آن د و کارگران شو تجربه می شانيک تقاضای ناکافی برای کاالها همچون بحران ،داران برای سرمايه

، رشد عمومیِ تقاضا از راه حل برای هر دو، رمايه داریدر س. کنند تجربه می ی برای نيروی کارشانتقاضای ناکاف
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توليد هنگامی که توليد جاری نقداً بيش از تقاضا است، چگونه  ولیطريق ازسرگيریِ انباشت سرمايه است. 

؟ پاسخ اينست که بازار پيدا کندتواند  آيد می می اين از سرگيری انباشتکه همراه ای هکاالئیِ بسط يافت

کند  توليد می کند، بلکه فراتر و باالتر از آن کننده توليد نمی برای ارضاء تقاضای مصرف رحقيقتد داری سرمايه

، بلکه آنها را نيستند سائیقابل شنااجناس توليد  هنگام اين مرزها ؛ وبرسداضافه  ارزش که به مرزهای توليدجائيتا 

، تنها بدين سبب ه شودشناخت آن آيند پسرونقِ  طه بادر راب دتوان می تنهاتوان در بازار شناخت. هر بحرانی  تنها می

توسط رقابت که )های انباشت  نيازمندی نشات گرفته ازبلکه  ،جامعه از توان مصرفیِ ناشینه  ،که رونق

نه برای هستند تا  درحال رشد هميشهکه هائی  نيازمندی --است  های منفرد سرمايه (شود تحميل می کاپيتاليستی

که  هائی ی عمومی جامعه و حذف سرمايه . اين معلول توسعهتوليد کنند مورد انتظارکه برای بازار بل موجودبازار 

 گذارد.  باقی میهمراه با انباشت بيشتر تر  که  يک بازار بزرگتر و رقابتیاست کمتر توان رقابت دارند 

هر گيرد، چراکه  ه انجام میبطور کورکورانامر داری اما، اين  توليد هميشه مقدم بر مصرف است. در سرمايه

گسترش دهد و از باختن  مداوماًکوشد تا نه تنها بزرگترين سهم را در بازار داشته باشد، بلکه آنرا  میای  هسرماي

دهد و با آن، انباشت  ها را کاهش می برای اين امر، رشد سريع بارآوری است که هزينه الزمآن بپرهيزد. شرط 

رقابت عمومی منجر به  درنتيجه،د. کن می یو تغييرِ ترکيب ارگانيک سرمايه همراهسرمايه در شکل ابزار توليد 

. های منفرد و هم در جامعه بطور کل هم در سرمايه--شود  رشد سريعتر سرمايه ثابت نسبت به سرمايه متغير می

حدوديت م د بدون آنکه بهکن ممکن میرا انباشت  از طريق اضافه ارزش ت که تحققاس فرآيندخود همين 

شود که به نوبه خود سرمايه توليد  می یی جديد سرمايهاضافه  ارزش .توجهی شود ،اين امر ی الزمه مصرفیِ

 توليد درجهتی شيوه توليدی است که صرفاً  نتيجه حقيقتدر، اش ئیمعنا بی با تمام، فرآينداين کند.  می

گرايش نزولی نرخ  بارا  خود انتقام ،فرآيندن ياپذيرند، و  ی چيزهای خوب پايان می است. ولی همهاضافه  ارزش

برای تداوم اين فرآيند را اضافه الزم  ارزشتواند  نمیهنگامی که انباشت ديگر ، معين یا گيرد. در نقطه سود می

 شود که بدون انباشت، بخشی از می معلومناگهان  گاهد. آنگرد میمتوقف اضافه  ارزش تحققِ انباشتِند، کفراهم 

وجود مکفی  یدر کاالها به سود، تقاضای نهفته  هاضاف ارزش شود چراکه برای تبديل تواند متحقق نمیه اضاف ارزش

 . ندارد

با  . اوکند سقوط نمیسريعتر يم بارآوری، نرخ سود ظع رشدپرسيد که چرا عليرغم دررابطه با انباشت، مارکس 

آغاز  ها بحرانچگونه اين پرسش که  ابنه   32کننده به پرسش خود پاسخ گفت. خنثیگرايشات  نشان دادن

همين نکته نيز ، انباشت کند يشها بحرانتمام  با وجودسرمايه قادر بوده چگونه که  پرسشاين ا بشوند، بلکه  می

، که در سطح بازار ظاهر توليد اضافهی ها تر از فهم رونق است چون پديده فهم بحران ساده .شود عنوانتواند  می

 يک جذب کند را شدهکه توليد  تواند تمام چيزهائی برای ديدن اينکه مصرف نمی .هستندند قابل رويت شو می
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های زمانی  برای دوره اش تضادهای ذاتیوجود با تواند  میسرمايه چگونه اما ديدن اينکه  .کافی استنگاه اجمالی 

چندان ساده  ،ادامه بدهد ،ه استکمتر از عرض غالباًهائی که در آن تقاضا  دورهيعنی از رونق به شکوفائی،  طوالنی

انباشت شکل  ی بوسيلهقابل فهم است که بازاری که  تائيد شدهاً تاريخاز طريق اين فاکت  مساله نيست. اين

 داری. گرفته، چيزی نيست جز توسعه خود جامعه سرمايه

: شود می ی نوين مايهسر مداومِ آفرينش شاملهمچنين  ، بلکهموجود ی نه تنها شامل انباشت سرمايه پيشرفتاين 

مستلزم ابزار توليد  ،ر کارگرت عظيمهای  تر. استثمار توده هرچه وسيع مناطق داری به بسط روابط توليد سرمايه

د. نتوليد شوخودشان د بايد نخست ناست که پيش از آنکه بتوانند بطور توليدی مورد استفاده قرار بگير یضافا

ی ثابت، مستقيماً وارد انباشت ها سرمايه بين مداوممايه، از طريق گردش بدل شده به سرم ی هاضاف ارزش بخشی از

های ثابت ديگر کاالها را از گردش  د، سرمايهشو میتوليد کاالئی  واردی ثابت  شود. درحاليکه يک سرمايه می

مکانِ يافتن اين فرآيند بالانقطاع و شتاب آن، اد. نکنند بدون آنکه درعين حال خودشان کاال توليد کن خارج می

 يابد. کند، چراکه بازار، مداوماً با فرآيند انباشت گسترش می ی کاالها فراهم می يک بازار را برای کميتِ فزاينده

محصوالت نهائی )که وارد  ونفزروزاتوليد ، مستمرو گذاری مجدد  سرمايهی  بواسطهاز طريق شتاب انباشت 

که بخشی از  يعنی هنگامی--می بيابد. تحت اين شرايط گردش عمو دری مفرتواند  میشوند( نيز  مصرف می

توانند بيشتر مصرف کنند و  داران میسرمايه و آورد ی ديگر را به حرکت در میها سرمايه از سرمايه يکسری

 انباشت سرمايه ،کاالهاروزافزون حجم با  --دارند یبيشتر بضاعت ردنهزينه ک برایکامالً شاغل نيز  کارگرانِ

بذر بحران حامل  درون خود و شکوفائی از پيش در رونق لذا ،دگرد مانع مواجه میه برانگيخته شود با بيش از آنک

زند. بدين  مه میلطد که به سودآوری سرمايه در کل ده ريل می. توليد به صنايع اجناس مصرفی تغيير است

 شود. م بحران می، سقوط نرخ متوسط سود تشديد گشته و سپس منجر به تضعيف رونق و سرانجاترتيب

آنچه که اين امر آشکار می سازد به سادگی يک سطح مصرفیِ بيش از حد باال نسبت به الزامات انباشت نيست 

--ی خود فرآيند انباشت است  اضافه است که نتيجه شود، بلکه کمبود ارزش که موجب محدودشدن مصرف می

کافی زياد  فراهم شده در توليد بقدر ی اضافه ارزش حجم اگر قرار است سرعت موجود انباشت حفظ شود. اگر

يافته هيچ مانعی برای انباشت بيشتر نخواهد بود بلکه  افزايش ، مصرفِدهدبانباشت شتاب بيشتری  به باشد که

که  ای تغييريافته روابط ارزشیِکند که  آشکار می. اما آهسته شدن نرخ انباشت، دنکهمراه با آن رشد تواند  می

دهد؛ يعنی، ترکيب ارگانيک سرمايه  را نمیموجود ديگر امکان حفظ سطح مصرفی نرخ سود شده، منجر به تنزل 

را، و هم رشد انباشت  را تامين کند رشد مصرفاينکه هم برای  ،قابل دسترساضافه  ارزش ای رسيده که به نقطه

های جديد و تاثيراتش روی  گذاری لیِ انباشت به معنای افت سرمايهوبازار، نرخ نز حيطه درکافی نيست. ديگر 
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برعکس شده و کمابيش  جهتش راه گشود، اکنون سرمايه طابسانی که برای فرآيندتوليد بطور کل است. همان 

 .اندازد میهای توليد اجتماعی چنگ  بر تمام شاخه

س مصرفی از توليد اجنا ولو اينکهماند  داریِ درحال انبساط بالتاثير می ی بين توليد و مصرف در سرمايه رابطه

را ممکن  ئیغذامواد های توليد  هزينهکاهش  ،ی کار . از يکسو، بارآوریِ فزايندهتوليد ابزار توليدی عقب بيفتد

 ]عموم[ ای که برای مصرف شدن سريع منجر به بهبود مداومِ محصوالت صنعتی ، و از سوی ديگر، صنعتیکند می

 ثابتِد. گرچه انباشت مستلزم افزايشِ انجام رد عمومی زندگی میدر استاندا یلذا به بهبود، دشو میاند  تعبيه شده

ماً وسعت ئداهای مصرفی،  انواع جديدترِ ارزش ی ارائه ی هسطاوب ،بازار کاال ،اما در عين حالابزار توليد است، 

کلیِ  رآيندفدر د که تعداد هرچه بيشتری از مردم را کن را فراهم می ساختیزير ساختنامکان اضافه  ارزش يابد. می

داری بود، انباشت موجب  د. اگر بازار جهانی پيش شرطی برای توليد سرمايهنماي میسرمايه درگير  گردشِ

 سرمايه تناقضی نداردرکه با تراکم سرمايه در چند کشور پُ شده استداری شدن سريعترِ توليد جهانی  سرمايه

سود است،  راستِ سر انباشت سرمايه نه تنها توليدِ ،درنتيجه توليدشان در توليد جهانی ادغام گشته است. راکهچ

 است که هيچمتوقع صر و مُای که چنان  جهان توسط سرمايه است؛ تشکيالت اقتصادی تسلط بربلکه همچنين 

 سودی، هرچقدر هم عظيم، برايش کافی نخواهد بود. حجم

ای بايد مداوماً  . هر سرمايهی کسادی رهدر دو چهی رونق و  در دوره چه برد، سرمايه هميشه از کمبود سود رنج می

ی سرمايه است که يا از سودهای خودش  منوط به عرضه نيز نشود؛ و انباشت راندهانباشت کند تا از بيزينس 

ها  شرکت ،کند، و با رشد بازار ها رشد می های ديگر. بازار همراه با شرکت برگرفته شده و يا از سودهای سرمايه

هيچگاه بيزينسی وجود نداشته که هنوز نند. کرشد بايد  --که با رقابت از دور خارج شوند اگر قرار نيست--نيز 

نکرده است. اينکه يک  شکوهاضافه  ارزش از فزونیِ هرگزکل<  درسود خودش خفه شده باشد، و سرمايه > در

بيش از حد اشد که سودها ب معنا دينتواند ب سرمايه، تنها می نقطه نظرشود، از ب شی رونق تبديل به ضد خود دوره

تنها اين وضعيت را داران  . البته، سرمايهباشندبسط توليد برحسب سودآوری ی  توجيح کننده بتوانند نازل هستند تا

جامعه است، و اضافه  ارزش سطح فهمند که سطح سود خودشان تابع نمی زيرا کنند می تلقیی بازار  پديده بعنوان

چون تنها واکنش  شتندای برايشان  ، به هيچ وجه استفادهددانستن میآنرا هم  ت، اگردانستن اين واقعي نيز زيرا که

 ممکن است. شان توسط راههای عمالً ی سودهای فردی ، تالش بيشتر برای تضمين يا اعادهممکن برايشان

ت. سرمايه اساضافه  ارزش منوط به بسط حجم نيز داری وابسته به شتاب مداوم انباشت است و اين رونق سرمايه

از  يعنی وضعيتی که در آن توليد بيش ی،عادلبحران شود. هر وضعيت ت بتواند ساکن بماند بدون آنکه موج نمی

به سقوط  اضافه بر آن چيره شد تا بايد با افزايشِ ارزشمصرف نيست، يک وضعيت بحران يا رکود است که 

در  ،ی که نرخ واقعی سود درحال افزايش است. همانطور که گرايش نزولی نرخ سود، حتی وقتيانجامدنسيستم 
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 نهفته نقداً در درون آن ولی بحران هرچند غيرقابل مشاهده، ،نيز وجود دارد، در هر دوره رونقشکل پوشيده 

با  طابقتواند م میتنها  نيز و انباشتاضافه  ارزش بين عدم تناسب ،سيستم ديگرِ تناسبیِ مانند هر بیه. اما است

از تنها در واقع --کنند  عمل می آنارشی بازار هایفرآينداز طريق ]نيازهائی[ که ، کندتغيير  نيازهای انباشت

، مختل شده اکنونکه  است بين توليد و مصرف تعادلی وضعيتِ یی احيا مسالهنه يک اين  .طريق فشار بحران

 . باشد می و انباشتاضافه  ارزش >تناسب< بين شضمونماست که  تناسبی بیی احيای  بلکه مساله

بايد  اينداری توضيح داده شود،  رقابت و اعتبار سرمايه و نظر مارکس بحران واقعی بايد برحسب توليد ازاگر 

شود  با رقابت و اعتبار تسريع می]انباشت[ است. همين توليد  معنایبرحسب انباشت توضيح داده شود، چراکه 

لت گرايش نزولی نرخ سود و عليرغم گسترش بارآوری بع راکهای مستعد بحران نيز هست چ ولی بطور فزاينده

شود. در اين مقطعِ  تواند بسيار بيشتر از ميزانی باشد که عمالً حاصل می میاضافه  ارزش کار، رشد تقاضا برای

توصيف  وضعيت همانندآيد  ديگر نتواند افزايش يابد، وضعيتی بوجود میاضافه  ارزش مقداراگر  ,انباشت اضافه

به فروپاشی انباشتِ بالانقطاع که  --توليد فرآيندشکل گرفته صرفاً برحسب  --مارکس  تجريدیليل تحدر  شده

های  سرمايهاز بازتوليد يک سرمايه کل است که  فرآيند از نوع فرآيند، نظر به اينکه اين ولیانجامد.  سيستم می

نه تنها . ]بدين ترتيب[ گردد میانباشت  اضافه ارزش شی ازتنها بخ ،از اين مقطع به بعد، استساخته شده بسيار 

که  کند و امکان آنرا فراهم می توسعه يافتهشود، بلکه پتانسيلِ تغييرات ساختاری سرمايه  انباشت آهسته می فرآيند

. کل با نيازهای انباشت منطبق شوداضافه  ارزش ،نرخ باالتر استثمار ی بواسطه نيزداران بسيار و  ی سرمايه به هزينه

 دائمی است. انباشت  اضافه هرچند که گرايش به است،موقتی  سرمايه تنها امری  توليد اضافهين زاويه، از ا

ين شتاب همانباشت است، درحاليکه از سوی ديگر،  گرفتن داری منوط به شتاب سرمايه رونقاز اينرو، از يکسو 

ناپذير  و تفکيک آکندهی است فرآيندداری  ی سرمايه . به همين دليل، توسعهدشو میانباشت  اضافه منجر به بحران

طبيعتاً  .کنند می عرض وجود ای قاهرانه زطره داری ب ای بازتوليد شيوه توليد سرمايههکه در آن نياز ها بحراناز 

مساله اينست که آيا اينها از خود تنها شوند.  نيازی به اثبات ندارد چون مستقيماً تجربه می ها بحرانواقعيتِ اين 

تصادفی توانند  خارج از سيستم هستند و لذا می ناپذيرند، يا اينکه معلول عوامل گيرند و لذا گريز نشات میسيستم 

د. برای مارکس، انباشت بدون بحران غيرقابل ند دير يا زود از بين برونتوان سيستم که می نقايصمثل  ،تلقی شوند

 زاويهاز د، ندار از ميان بر می استانباشت موجدشان مشکالتی را که  ها بحرانبود. درحاليکه از يک زاويه  تصور

 داری هستند. جامعه سرمايه گريزناپذيرِ ترين عالمتِ پايانِ قطعیديگر 

اجباریِ تمام تضادهای اقتصاد  تنظيمو  واقعی تراکم بعنوانبحران تجاری جهانی، به اعتقاد مارکس بايد >

داری  تواند به روابط توليدی سرمايه ان که ردشان مستقيماً نمیهائی از بحر حتی آن جنبه  33د.<شوبورژوائی تلقی 

ی بازار جهانی بر ها بحرانداری است. از آنجا که  ی سرمايه گيرند که ويژه برگردد، از اين منبع خصلتی بخود می
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-افهارزش اضکمبود --ر به اينکه علت غائی بحران و نظگذارد،  می تاثير)هرچند به طرق مختلف( تمام کشورها 

، شرايط بحران و حل آن يابد نمود میدر بازار در شکلی وارونه همچون يک فزونی غيرقابل مصرف کاالها  -

دامنه و مدت آن  و گيرد بحران درمی اينکه چه وقتتواند بطور تجربی معلوم شود.  چنان غامض است که نمی

که بحران بوقوع خواهد پيوست.  دشوبينی  پيشبا قاطعيت  دتوان بينی شود؛ تنها اين می تواند پيش نمیست، اچقدر 

با تعويض سرمايه ثابت مرتبط  تر،با اين وجود، مارکس کوشيد تا تناوب بحران را با بازتوليد سرمايه، يا دقيق

بايد ی افزايش ابزار توليد است، تعويض و رشد سرمايه ثابت  نمايد. از آنجا که انباشت سرمايه عمدتاً مساله

 ای بودن بحران باشد. دوره کی درحداقل عاملی کم

ه، با گذشت زمان تبديل به کاالهای توليدی، و از طريق فروش آنها شد ريز پيشارزشی که در سرمايه ثابت 

( تابع طول عمر مفيد استفاده شده دِشود. تبديل مجدد پول به سرمايه ثابت )تعويض ابزار تولي تبديل به پول می

سرمايه تعويض های گوناگون توليدی است.  ی شاخه تابع خصوصيات ويژه ،داست که به نوبه خواين سرمايه 

کند برای آنکه  داران را مجبور می سرمايه امر پيشرفت تکنولوژی، درعين حال بهبودش است. اين بعلتثابت، 

< یخلق وخوئبتوانند رقابت کنند، سرمايه ثابت خود را پيش از آنکه کهنه شود تازه نمايند. اين >استهالک 

اهش ک هب دار عالقمندی سرمايه باعثدر تکنولوژی متغير،  داشتنسرمايه ثابت، و نيز تالش عمومی برای سهيم 

د نتوان میزودتر های نوين  گذاری سرمايه هرچقدر اين زمان کوتاهتر باشد، د.گرد زمان برگشتیِ سرمايه ثابت می

های  د، و هزينهنبشوسهيم شود  توليد حاصل می در بارآوری بيشتری که از طريق انقالبی کردن مداوم ابزار

. از آنجا که در زمان مارکس شوندروند کمتر  که فراتر از استهالک فيزيکیِ سرمايه می>استهالک خلق وخوئی< 

با سيکل بحرانی ده ساله  ارتباطیآيا اين کرد که  سرمايه ثابت ده سال بود، او به اين فکر می مفيدميانگينِ عمر 

 .دارددارد يا ن

ها  تعداد قطعی سالمساله شود. اما از نظر مارکس، در اينجا بتر يا بلندتر  تواند کوتاه سرمايه ثابت می مفيدالبته عمر

 نيست. اين برايش بسيار بديهی بود:

گيرد، و در آن سرمايه پايبند بخش ثابت  را دربرمی یسال چندسيکِل واگردهای بهم پيوسته که 

کند. در طی اين سيکل، بيزينس  فراهم میی مادی ا پايهای  ای دورهه خود است، برای بحران

هائی که در آن  شود. البته، دوره های متوالِی رکود، فعاليت متوسط، رونق و بحران می ل دورهممتح

شود، بسيار مختلف و از همزمانی بدورند. ولی بحران هميشه نقطه آغاز  گذاری می سرمايه

ی مادی  ين است. بنابراين، از منظر جامعه در کل، کمابيش يک پايهنو بزرِگ های گذاری سرمايه

  34برای سيکل بعدی واگرد است.
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ها و لذا به  گذاری ی مبهم را دنبال نکرد. هرچند که بحران منجر به يک تراکم موقتیِ سرمايه مارکس اين فرضيه

اين تنها گفتن آنست که >بحران  شود، ولی درتحليل نهائی ی مادی برای سيکل بعدی واگرد< می نوعی >پايه

<، بدون آنکه بحران يا تناوبش توضيح داده استهای بزرگِ نوين  گذاری ه آغاز سرمايهطنق ی شکل دهندههميشه 

شود، اما اين  ی مبدل شده به کاال در شکل پول انبوه می شود. و هرچند که صحت دارد که در اين ميان سرمايه

های  سرمايه مفيدثابت بايد به همين شکل باقی بماند. از آنجا که عمر  يهارمبدان معنا نيست که تا تعويض س

کنند، واگرد سرمايه  مختلف است، و نظر به اينکه آنها خود را در انطباق با نقطه آغاز خودشان تازه می گوناگون

آورند، در طی کل  دهند و با خود رونق می های جديدی که انباشت را تشکيل می گذاری ثابت، همراه با سرمايه

شود، يعنی وقتی که سرمايه درابتدا نه تعويض  در بحران برعکس می فرآيندشود. اين  ی رونق کامل می دوره

بارآوری کار  منظور افزايشبه  لحاقیگيرد وجوه ا میگذاری. فقط وقتی که بحران در شود و نه سرمايه می

از تعويض سرمايه ثابت بلکه از انباشت  تنها است که نهها مولود رونق جديدی  . اين تالشدشو میگذاری  سرمايه

 شود. بيشتر ايجاد می

توليد کل سرمايه داشته باشد، اين برای  فرآيندگرداندنِ بت نقش معينِ کمکی در حتی اگر زمان واگرد سرمايه ثا

و تنظيم اقعی وها >تراکم  ای بودنِ خاص بحران کافی نيست. از آنجا که طبق نظر مارکس بحران توضيح دوره

تواند  بحران نمیايجاد شان به  خاصهای  تمام تضادهای اقتصاد بورژوائی< هستند، تضادهائی که کمک اجباریِ

باشد. از سيکل کل در  فرآيند اين ای از ويژه ی تواند بخاطر جنبه ای بودن بحران نيز نمی شود، دوره برآورد

 آنتوسعه در  فرآيند خاصِگرفت که مشکالتی که  را نتيجهاين توان  بحرانی که مارکس مشاهده کرد، تنها می

که او در آن زمان دوام رونق را بيش از ده سال نبيند، نه اينکه سرمايه بنابراين محکوم به  زمان بود، موجب شد

 سيکل ده ساله است.

 فردريش انگلس بعدها نوشت که:

رسد که جای خود را به يک  میاش، به نظر  ی قبلی تناوب، با سيکل دهساله فرآيندشکل حاد 

تغيير مزمن و ممتِد طوالنی بين يک بهبود نسبی ناچيز وکوتاه و يک رکود نسبتًا طوالنی و 

دهد. اما اين شايد  های مختلف روی می غيرقطعی داده که در کشورهای صنعتی گوناگون در زمان

-74ی تجارت جهانی،  ليههای او توان نشان داد که در سال تنها يک تطويل مدت سيکل باشد. می

به  8184تا  8174پيوستند؛ از سال  بوقوع می يکبار سال پنجهر در ها حدودًا  ، بحران8181

سيکل دهساله است؛ آيا ممکن است که ما اکنون در مرحله مقدماتِی يک فروپاشِی جهانِی روشنی 

اره دارند. از زمان اش امررسد که چيزهای بسياری به اين  نظير باشيم؟ به نظر می شديد و بی

، تغييرات وسيع زيادی انجام گرفته است. بسط عظيم 8684آخرين بحران عمومی در سال 
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بازار جهانی را  --خطوط دريائی، راه آهن، تلگراف برقی، کانال سوئز --وسايل ترابری ارتباطی 

ورهای به واقعيت مبدل ساخته است. انحصار پيشين انگلستان بر صنعت، توسط تعدادی از کش

ی  گذارِی سرمايه های جهان برای سرمايه صنعتی به چالش کشيده شده است؛ در تمام بخش

تری گشوده شده است، چنانکه بسيار وسيعتر  نهايت بزرگتر و متنوع های بی اضافی اروپائی حوزه

های  نهی تمام اينها، بيشتِر زمي چيره شد. بوسيله توان بسادگی به زياده احتکار میشود و  توزيع می

اند.  اند و يا بشدت تقليل يافته شان اکنون يا از بين رفته ها و امکانات توسعه سابِق پرورِش بحران

نشيند، درحاليکه در  ها عقب می ها و تراست در عين حال، رقابت در بازار داخلی در برابر کارتل

کشورهای بزرگ  هائی که تمام های حمايتی محدود شده است؛ تعرفه بازار خارجی توسط تعرفه

های حمايتی چيزی جز  اند. اما اين تعرفه غير از انگلستان خود را تسليم آن کردهه صنعتی ب

کند که چه کسی بر بازار  تدارکات برای جنِگ صنعتِی نهائی و عمومی نيست؛ جنگی که معلوم می

کند، در درون  های قديمی عمل می جهانی برتری دارد. ازاينرو، هر عاملی که عليه تکرار بحران

 35د.کن حمل میخود منشا بحران بسيار مقتدرتر آينده را 

بحران نيز تاريخ خود را دارد و متاثر از شرايط تاريخی است. اگر  ای بودنِ آنست که دورهگفتن اين به معنای 

بدين تنها --های پيشين خود است  است، هر بحران خاصی متفاوت از بحران داری سرمايهعلت غائی بحران خود 

هستند. تحت اين شرايط نه خود و تحول سبب که روابط بازار جهانی و ساختار سرمايه جهانی مداوماً در تغيير 

از پيش تعيين شود، و کمتر از آن، عوارض بحران که بعد از خود  تواند میشان  شدت  ها و نه طول مدت و بحران

. از اين گذشته، از پيش تعيين شود[ تواند می] دهد رار میو تنها بحران را مورد توجه مردم ق شود میبحران پديدار 

د، يعنی، ده ه بطور >صرفاً اقتصادی< رخ میتواند به >رويدادهای صرفِ اقتصادی< تنزل يابند، هرچندک بحران نمی

 المللی، نيز که با ابزار سياسی و شکل روابط اجتماعی توليد ملبس به اشکال اقتصادی است. مبارزه رقابتی بين

. شود مید، همانطور که اين باعث اشکال گوناگون رقابت گذار بر توسعه اقتصادی تاثير می ،گيرد مینظامی انجام 

  .در ارتباط با کل توسعه اجتماعی فهميده شود تواند میای تنها  درنتيجه، هر بحران واقعی
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