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نظام سرمایهداری در کشور درحالتوسعه در سطح میانجیِ انتزاع

اشاره :به دنبال بررسی نببهی روششیباتی عیّن دااکتیّت و سطوح انیزاع در بخش
نخسی

اا سیسسیسه مقاکات و سطح نخس

انیزاع ،و نببهی اقیصادی ساتیار طبقاع در

سییاتیار اقیصییادی سییرمااهداری ناب در بخش دوم ،اکبون بر نببههای مهم اقیصییادی –
انیماع نظام سرمااه داری و طبقات انیماع همپای آن در سطح مّانج ِ انیزاع میمرکز
م شییوامب با اا لال ،با عونه به چّدّی

اقیص یادی و غّراقیصییادی نوامد در سییطوح

انضمام عر مطاکیه ،در سه بخش مرعبط با هم (سه عا چبج) در مورد نببههای اصس سطح
مّانج ِ انیزاع بحث را بهچّش م برامب در بخش لاضییر ،نتات اصییس روششییباتی و
نظریِ سطح دوم انیزاع ،نببههای عّب – ذهب عتامل سرمااهداری بهطور عام ،و ساتیار
اقیصادی ،بهطور تاص ،طرح م شود که نشاندهبیهی لضور برت طبقات داگر عساوه
بر کار ران و سرمااهداران در کشورهای سرمااهداری میاصر اس ب
در ادامهی بخش لاضر ،بخشهای چهارم و چبجم ارائه م شود که بهعرعّب دربارهی
دوک

در کشیورهای سیرمااهداری درلالعوسییه و چّترهببیی طبقاع در سطح مّانج

انیزاع اس ب

مقدمه  -دومّ سییطح انیزاع بهمید مّانج بّ سییطوح باکاعر انیزاع (اا سییطوح چااّ عر
انضییمام) و انیزاع کمعر (اا سییطح باکاعر انضییمام) ،شییتان بّ نظراه و عاراا را کاهش
م دهیب عاکبون م دانّم که «انضیمام انضیمام اسی

چراکه عمرکز عی نّ های بسّار و

ازاا رو ولیت در کثرت اسی » (کارل مارکس ،رونیراسییه ،لصییل اتم) و اا که:
«اا امر ماند نم شیود که همان شاکودهی اقیصادی – همان ،از مبظر شرااط اصس اش –
به سییبب ب شییمار شییرااط عجرب میواوت ،محّط طبّی  ،روابط ندادی ،عوامل برونزای
نیالیت عیاراخ  ،و نز آن ،چییاییارهاا ب نهاا

میواوت و میغّر نمااش دهی که عبها با

عحسّل شیرااط عجرب مشیخم م عوان آن را بهقطد دراال ( ».کارل مارکس ،سرمااه،
نسی سوم ،لصل چهلوهویم)
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در اا سیییطح انیزاع ،چیه ونیه اا روابط درون چّدّییه و چواا را در عمامّ

نظام

سییرمااهداری بررسیی کبّمت عاکبون به اا نمدببیی رسییّیهاام که نامیه سییازوکاری
نّسییی

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

برونزا بر اتیاگر عأثّر بگتارنیب در عّ لال ،نامیه سیاتیاری ب نان نّس

که صرل ًا

دربرابر عحوکات برون واکبش نشییان دهیب ماعرااکّسییم عاراخ در عضییاد با اا نظراهی
متانّسی اس ب ماعرااکّسم عاراخ بررس دااکتیّت عتامل عاراخ اس ب 1لراابیهای
انیماع (اقیصیییادی و غّراقیصیییادی) چوااا درون تود و عباق

های درون تود را

دارنیب نامیه اک کل اس که در آن بخشها و نببههای مخیسف در رابطهی دااکتیّت
با اتیاگر و با کل هسیییبیب روابط اقیصییادی و غّراقیصییادی انیماع نببههای اک کلِن
والینی که بهطور درون و انیام وار مرعبط با هم هسیبیب اا عیامسات ،اا عبازعات ،اا
عضادها – که درون ِ نامیه هسیبی – به د ر ون انیماع مبیه م شودب
در عمییام سیییطوح انیزاع ،روابط داییاکتیّت عیّن و بییازعیّن مرک یبِ مؤکوییههییا
(لراابیها)ی مخیسف اک عمامّ

انیماع – اقیصیییادی ،ایب اقیصیییادی ،سیییّاسییی و

اایئوکوژاک و مبارزهی طبقاع درون روابط قیرت در چارچوبهای مس و بّ اکمسس ،
عأثّر تارنی و برای موهومسیییازی شیییتلببیی انیماع – اقیصیییادی و دوک

و طبقات

انیماع ِ همپای آن اهمّ تواهبی داش ب ازاا رو ،روش ساتی برت نببههای عیّن
دااکتیّت در دومّ سطح انیزاع ضروری اس ب
دقایق نظری و روش شننسانننانه در مرحلهی دوم انتزاع – همان طور که در
بخش نخس

عشراح شی ،درک ما از برت نببههای عیّن دااکتیّت در بررس مبطق

– عاراخ نظام انیماع – اقیصادی سرمااهداری و مؤکوههای غّراقیصادی ،مانبی روابط
سیییّیاسییی و ااییئوکوژایک همپیای آن ،بر واکاوی سیییه واد

مهم و مرعبط در عیّن
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دااکتیّت میمرکز شیییه اسی ب اا واد

ها عبارعبی از )1( :شییرااط ولیت مؤکوههای

عیّّ کببییه – عیّّ شییییه )2( ،بیازعیّن و بیازعیّن مرکیب آنها ،و ( )3هسیییی و عغّّر
آمّز آنهاب اا نببهها دالن بر ولیت ضیییینا عضیییادها با درنظر رلی اوکوا

عبیاق

روابط اقیصادی بر روابط غّراقیصادی (در وهسهی آتر) در عمامّ نامیهی سرمااهداری
اس ب با عونه به رابطهی دااکتیّت بّ ساتیار اقیصادی و روابط سّاس  -اایئوکوژاک
در روببا ،به مّانج چراعّک (مبارزهی طبقاع ) ،سییه نببهی اا چّدّی

اهمّ

مبرم

در سطح مّانج انیزاع دارد (کارل مارکس ،رونیراسه ،لصل نخس )ب
اتم ،نببهی مرعبط مهم اا چّدّی

موصییلببیی شییّوههای عوکّی عح

س یسطهی

سیرمااهداری و چّتره ببیی طبقاع همپای آن در عتامل عاراخ اس ب عتامل ناموزون و
مرکب در عاراا به رشی درهمآمّزی چّدّیه و میباق
نو ،در بسییر روابط بّ اکمسس سیرمااهداری ،عح

روابط اقیصادی میواوت ،کهبه و

سسطهی شّوهی عوکّیی میّ و روابط

غّراقیصیادی همپای آن مبجر م شیودب رااش عتامل ناموزون و مرکب «بّان لشرده و
عجرایی از اا

ونه د ر ون های بههم اثر تارنیه در صییحبهی عتامل نامیه اسیی ب

اا قانون محصول عجرای از انواع ببب [روایادهای عاراخ ] انیماعات بشری اس بببب اا
قانون لاصیل عمل دو [ رااش اسی ]بببب[نخسی ] ونود سطوح مخیسف رشی و عتامل
بّ انزای مخیسف لّات انیماع اس ب از سوی داگر ،قانون متکورببب ارعباط انضمام
عوامس

را کیه بیهطور [نیاموزون] رشیییی و عتامل االیهانی ،در چواشهای عاراخ مورد

عأکّی قرار م دهیب» (نیمان )22 ،1331
بیه عبارت داگر ،عتامل ناموزونِ لراابیهای انیماع در عمامّی با انزای میمااز ،نه
مجزا ،به شتل دااکتیّت ،عّب و ذهب را در عاراا انیماع م آمّزد عا چّزی را ااجاد
کبی که واد

های تاص صورتببیی اقیصادی – انیماع در سطوح مخیسف عتامل

آن را عبّّ م

کبیب2

دوم ،بیا عونیه بیه اا کیه سیییطح مّیانج ِ انیزاع بر عییامسیات دااکتیّت مؤکوههای
اقیصییادی و غّراقیصییادی در عمامّ

نامیهی سییرمااهداری ،در بسیییر مس و بّ اکمسس ،
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عمرکز دارد ،باای بر نقش مقاوم

انسیان و میاتسهی انسان «لرودسیان» در برابر طبقات

مسسط ،و برعتس ،در چارچوب عمام روابط اقیصادی و غّراقیصادی عأکّی کبّمب لی
اا آنان از «لرادسییییان» که باعونه به مبالد

مییاتسیهی ارعجاع و/اا رلرمّسیییی دوک

طبقیاع شیییان ،در سیییطح مس و در عیامل دااکتیّت با روابط قیرت بّ اکمسس  ،نگاه
چّشیییرو ایا واچس را دارنیی ،بر چّترهببیی طبقاع و عتامل آن عأثّر تواهی تاشییی ب
ببیابراا  ،اغسیب «سیییرمااه اا راههای غسبه بر محیودا هاا را که بر وی عحمّل شییییه
تواهیی ایالی  ،ایا آن را بیه لوزههیاا مبیقل تواهی کرد که در آن مواند هبوز ونود
نیارد» ،اا به شیّوهای ارعجاع اا با راه چّشروعر (آکبرایون )212 :2002ب با عونه به اا
که اا امردر عاراا با درنات میواوع لضیور داشییه اسی  ،چرسش که در برابر نظراه
مطرح م کبی نحوهی لرک
که عامسّ

از وضیّ

برتاسیه از مبطق ناب «به عاراا در زمان اس

انسییان قادر به میاتسه در آن اا عییال اا مبطق به اشییتال مخیسف» اسیی

(همان)212 :ب در شیرااط انضمام عر در عاراا ،عتامل ناموزون و مرکب چیایار م شود
که به موصلببیی عباق
در چّر

آمّز روابط اقیصادی مخیسف ،کهبه و نو ،م انجامی که همواره

اک شّوهی مسسط عوکّی اس ب

در لقّقی  ،کیاکیاا سیییازی در عاراا هّ

اه کامل نشییییه و بیا عرعّب ارزش،

سیییرمیاایه ،بییون محییودای هیای زمیان و لضیییاا  ،عّب و ذهب  ،تود ارزشالزا اا
سییرشااببیه نبوده اسی ب لراابی انضیمام عتامل سیرمااهداری به چشییوانهی سیّاس ،
دوک

و اایئوکوژی وابسییه اسی

و با مقاوم

سیرکوبشی ان و اسیثمارشی ان موانه

م شیییودب ببیابراا  ،نقش طبقیه و چراعّک انیماع  ،عبصیییر ذهب عاراا ،در چارچوب
عمام روابط انیماع عّب (روابط اقیصییادی ،سییّاس ی و اایئوکوژاک) ،با عونه به اثر
میواوتشییان بر د ر ون های کمن و کّو اقیصییادی – انیماع  ،به نحو چوااا لیال
اس ب هرچه سطوح عحسّس انضمام عر باشی ،اا عواوت شیایعر م شودب
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سیییوم ،بیا عونیه بیه موهبی هیای طبّی  ،عوامیل لرهبگ  ،ااییئوکوژاک و متهب ،
واد

های اقیصادی عاراخ اک صورتببیی سرمااهداری درلالعوسیه را ،بهواده در

مرلسهی امپرااکّسییم و سییرمااهداری انحصییاری ،نم عوان مجزا از عحوکات اقیصییادی و
غّراقیصادی در نوامد سرمااهداری چّشرلیهعر درک کردب ببابراا  ،در مورد صورتببیی
سیرمااهداری ،درلال عوسییه اا چّشیرلیه ،و سیاتیارهای طبقاع همپای آن ،شتل تاص
ادغیام اا

ونیه صیییورتببیی را در اقیصیییاد نهان سیییرمااهداری در مرالل مخیسف

سرمااهداری انحصاری ،امپرااکّسم ،اسییمار ،شبهاسییمار و نز آن ،باای در نظر رل ب با
عونیه بیه صیییورتببییی اقیصیییادی – انیمیاع ِ دوکی

– مسی  ،عبها با در نظر رلی

برهمکبش سیه ساتیار چّدّیهی قیرت م عوان به بررس چوااا اا نظام در چارچوب
مس و بّ اکمسس  ،در بررس های عجرب انضمام عر از کشورهای مخیسف و در زمانهای
میواوت مبادرت کردب اا سیییاتیارهای عیامس قیرت عبارعبی از )1( :عوازن قیرت مّان
طبقیات و ائیسانهای طبقاع در سیییطح مس  )2( ،مباسیییبات قیرتِ دوک

– طبقات در

سیییطح مس  ،و ( )3عیأثّر روابط قییرت لرامس (بیهنوبهی تود بازعابدهبیهی دوک

–

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

–

طبقات اس ب
در اا چیارچوب ،موازنههای محس («داتس » اا مس ) و بّ اکمسس قیرت در روابط
اقیصیادی سرمااهداری مسسط ،در موصلببیی با شّوه های کهبه و نوی عوکّی و در روابط
دایاکتیّت بیا اتییاگر ،اعتیا (ایا راشیییه) داردب روابط قیرت مس  ،ایب روابط قیرت
طبقاع و روابط قیرت دوک

– طبقات ،مشیق متانّت از اقیصاد «نهان » اا نّروهای

«تارن » اا نّروهای لرامس نّسی ب رابطهی عسن ِ متانّت  ،اکسیواه و انیزاع اس

و

ازاا رو عیّن دااکتیّت نّس ب نّروهای لرامس عبها از طراق چّترهببیی تاص روابط و
مبالد طبقاع مس

و دوکی – طبقاع در سیطح داتس عبسوری از عوامل برونزا م شودب

اا امر در عمیام دوکی

– مسی هیا کیاربرد دارد ،امیا با درناع میواوت و به شیییتس

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

مس بیا آن مقیابسیه م شیییودب بیا میبا که با عونه به موهب های

طبّی  ،عوییاوت هییای لرهبگ  ،مییتهب و اایییئوکوژاییک ،اکگوهییای میوییاوت عتییامییل
سیرمااهداری در مّان نوامد و سیاتیارهای طبقاع محصیول عغّّرات عّب در شاکودهی
اقیصیادی محس و روابط غّراقیصیادی ،به مّانج مبارزهی طبقاع  ،اس
مشخم قیرت مس در عیامل با روابط قیرت لرامسن مبیه م

که به موازنهی

شودب3

سیرانجام ،برمببای نیّجه ّری از نتات باکا ،در سطح مّانج ِ انیزاع ،نببهی مهم از
عیّن د ایاکتیّت و بیازعیّن مرکب ،ایب اسییییقسال نسیییب عباصیییر (روابط و لراابیها)
غّراقیصییادی در مقام عباصییر عیّّ شیییهی اک کسّ

در رابطه با عبصییر عیّّ کببیه در

وهسهی نهاا (برای مثال ،سیاتیار اقیصادی) ،اهمّ

بّشعری م اابیب همان ونه که در

اا بخش و در بررس دوک

(بهعبوان روابط سّاس ) در بخش چهارم تواهّم دای ،اا

امر درک ما را از اسییقسال نسب عباصر روبباا  ،بهواده دوک  ،بهعبوان عباصر عیّّ شیه
در عیّن دااکتیّت  ،عسییهّل م کبی و سییرشی

میبوع عتامل سییرمااهداری و چّترهببیی

طبقاع همپای آن در عمام صیییورتببییهای اقیصیییادی – انیماع سیییرمااهداری را
روش م سازدب
برهمکبش دایاکتیّت عمییام اا لراابیییهیای اقیصیییادی و غّراقیصیییادی از طراق
چراعّیک و مبیارزات انیمیاع  ،سیییاتیاری چبیطبقهای با کااههای مخیسف در درون هر
طبقیه ،چییایی م آوردب بیا اا لال ،موصیییلببیی رابطهی سیییرمااهداری و داگر روابط
غّرسرمااهداری عابد ولیت ضیا ِ روابط سّاس – اقیصادی سرمااهداری با ساار روابط
و چّر

اش بر آنها اسیی ب اا امر نشییان م دهی که سییسطهی روابط سییرمااهداری در

صیییورتببیییهیای انیمیاع سیییرمااهداری واقیاً مونود لاک از عمیه بودن طبقات
کار ر و سرمااهدار در ساتیار چبیطبقهای چبّ نوامی اس ب
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در بررس ساتیار طبقاع در شرااط مشخم ،عحسّل عمام واد

های مهم عتامل

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

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

شییباسییاا اقیصییادی طبقات انیماع اس ی ب با اا لال ،بهرغم هین محیودمان ،ما از
روابط دایاکتیّت بّ عّ و ذه در عاراا ،بّ مؤکوههای اقیصیییادی و غّراقیصیییادی
(مانبی دوک

در سیپهر سیّاس  ،و عباصر اایئوکوژاک) ،عباصر لرامس و مس در سطوح

مخیسف انیزاع ،آ اه هسییّم ،و درلی امتان هر اه و هرنا که کازم باشی برهمکبش اا
میغّرها را نشان تواهّم دادب
بر اسیا

مسالظات لو ،،در اا بخش (بخش  )3برت از موروضیات سادهکببیهی

عّب و ذهب از لراابیهای عوکّی و ردش سییرمااهداری «ناب» را که در بخش  2به آنها
چرداتیّم  ،عیییایل م کبّم ،و در بخش بییی (بخش  ،)2با عمرکز بر رونیهای عمیهی
اقیصادی بیی از نبگ دوم نهان ،به واده بّ اکمسس شین دورچّماا های انباش سرمااه
بیی از  ، 1530بر نقش دوک

بهعبوان مّیان مهم از مبارزه طبقاع و ائیسانهای طبقاع

در عتامل سیرمااهداری در کشیورهای درلالعوسیه عأکّی تواهّم کردب اا عییالهای
نظری و عاراخ بازعاب از روابط اقیصادی در ولیت میباق

شان با روابط غّراقیصادی

اا نوامد و امپرااکّسیم هسیبیب واکاوی اا عغّّرات و اثر آنها بر سه بُیی روابط عوکّی
سییرمااه داری ونیّجیاً سییاتیار طبقاع همپای آن که در بخش چبجم اا رسییاکه بررسیی
تواهی شی ،ضروری اس ب

مهمترین جسبههای عیسی و ذهسی ننرمایهداری در نطح میانجی انتزاع –
در سطح دوم انیزاع برت لراابیهای اقیصادی و روابط غّراقیصادی را که در عاک عرا
سیطح انیزاع با هین سیادهسیازی کبار تاشیه بودام ،در بررس ساتیار طبقاع در نظر
م

ّرامب وارد کردن اا عباصردر بررس انضمام عراز سرمااهداری که بهطور موروض
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در سرمااهداری «ناب» بهمبظور بررس سرش

سرمااهداری صورت رلیه بود ،ضروری

اس ب
سیاتیار اقیصیادی ،بهرغم نااگاه عیّّ کببیهاش در وهسهی نهاا  ،بهطور مسیقّم اا
تودکار و متانّت مؤکوههای سّاس اا اایئوکوژاک را عغّّر نم دهیب عساوه بر بازعی نّ
مؤکوهی اقیصیادی بهوسّسهی مؤکوههای غّراقیصادی (بخش  1و  ، )2د ر ون (ک نم اا
کّو ) همواره از راه میاتسهی عامسّ

انسییان  ،اا ،چراعّکهای طبقات انیماع (مبارزه

طبقاع سییییّزآمّز) ،به مّانج مؤکوههای سیییّاسییی و اایئوکوژاک ،رخ م دهیب در اا
لراابی باای مّان اشیتال لضیور الراد ذال طبقات مشخم و لراابی لیاکانهی شتل ّری
طبقات در لّ مبارزه عمااز قائل شیب مورد اتّر زمان رخ م دهی که طبقه شرااط عّب
روابط میضاد را آ اهانه درک کبی و عسّه آن به مبارزه برتّزدب در اا نا نظر مارکس و
انگسس دربییارهی عشیییتّییل طبقییهی در تود (مبویییل) و طبقییهی برای تود (لیییال) در
اایئوکوژی آکمان مباسب

داردب

«الراد مجزا عبها آن اه اک طبقه را عشیتّل م دهبی که به مبارزهای مشیرک
عسّیه طبقهی داگر دسییی

م زنبی؛ در غّر اا صیییورت آنان همدون رقّب

تصم اتیاگرنیب از سوی داگر ،طبقه بهنوبهی تود به هسی مسیقس در برابر
الراد دسییی

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

مقینرشیه درم ااببی و ازاا رو نااگاه تود در زنی

و چّشرل شخص شان

را بیه طبقیهشیییان که در ذال آن نای رلیهانی ،مبسیییوب م کببیب اا همان
چیایهای اس

که الرادِ مجزا تود را در انقّاد عقسّم کار م بّببی و عبها از راه

لتن ماکتّ

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

اا بارها اشیییاره کردام که چه ونه نای رلی الراد ذال طبقه به همراه تود
عبیّی

آنیان از انواع التیار و داگر چّزها را به دنبال داردببب عا زمان که طبقه
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شتل نگرلیه باشی عا مبوی

طبقاع تاص عسّه طبقهی لاکم اعمال کبی ،اا

نای ّری الراد ذال طبقات میّ را نم عوان از مّان برداشییی ب» (اایئوکوژی
آکمان  ،لصل اتم)
در سیییطح مّیانج ِ انیزاع ،واقیّ

مهم عاراخ ِ انیماع – اقیصیییادی ناکامل بودن

لراابی کاکاا سییازی انیماع در سییرمااهداری اس ی ب عوان کار کار ران ایی و لتری،
لردی اا نمی  ،کاکاا مبحصییربهلرد اس ی

(که لی قابل مقااسییه با مبابد طبّی و چول

بهمثابه کاکاهای بسیّار تاص ،نّس )ب 2در سرمااهداری ،عوان کار ،در اسیخیام سرمااه اا
دوک  ،را تود سیرمااه نم عوانی عوکّی اا بازعوکّی کبی ،در لاک که عوان کار موکی برای
دورچّماا عوکّی سرمااه و عوان کار ناموکی برای دورچّماا
نظارع  ،ک ه هر دو در اسییخیام بخش تصوص اا دوک

ردش سرمااه و لیاکّ های
هسیبی ،کامس ًا ضروری اس

ب3

اوک  ،ایب کار موکی ،بهعبوان اگانه مببد ارزش نیای با تسق ارزش اضیییال (کارموکی
انیماعاً کازم ) برای سیرمااه موکی اس ب دوم  ،ایب کار ناموکی ،برای اسیمرار سودآوری
و بازعوکّی چارچوب لوظ انباش

برای سرمااه ضروری اس

در دنّیای واقی عوان کیار را هّ
مقاوم

ب6

یاه نم عوان بیهطور کیامل کاکاا کردب عبصیییر

انسییان عسّه مبطق سییرمااه (ایب انباش ی

و سییود) و میاتسهی انسییان به شییتل

مبارزه ی طبقاع  ،در لراابی عوکّی و لراسوی آن ،و در نیّجه ،سّاس های دوک  ،همواره
به درنات میواوت ،در لراابی کاکاا سازی سرمااهداری لضور داشیه اس ب سرمااهداران
نم عوانبی کبیرل عمامعّار عوکّی و بازعوکّی اا کاکای مبحصربهلرد موسوم به عوان کار را
در سپهرهای عوکّی انیماع و ردش در اتیّار داشیه باشبی ،بگترام از آن که بازعوکّی
انیماع نّروی کار تارج از لراابی اقیصییادی اسیی ب در سییرمااهداری ،طبقهی مسییسط
دارای قیرت ،نه لق ،برای واداشیی کار ر به کار برای سیرمااهداران نّس ب بااا لال،
کیار ران بیهمبظور بقا باای کار کببی و از اا رو قیرت سیییرمااه در قیرت نظاممبی آن
بهمثابه اک رابطهی انیماع بازعاب م اابیب اا قیرت به شییّوههای مخیسف عجس چّیا
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م کبیب اک نببه ی مهم آن نظام عموم قوانّ اسی
بیهعبوان ات از مهمعرا کیارکردهیای دوک
عیراف م کبیب بیا دکّل اسی

تصییوص را

که لقو ،ماکتّ

در اِعمال انضیییمام اا قیرتِ نظاممبی

که انرای هر قانون تاص مسیسزم ونود دوک

اس ب

در اا میبا ،سیرمااه دارای قیرع نظاممبی اس  ،در لاک که کار و روههای انیماع
محروم لاقی آن هسیییبیب با اا لال ،اا قیرت طبقاع وابسیییه به دوک
دوکی

اسیی  ،ا رچه

در رابطهای دااکتیّت میأثر از قیرت طبقاع اسییی ب اا امر نشیییان م دهی که

قیرت طبقاع سّاس م شود و در وهسه ی آتر روابط مسسط عوکّی تاسیگاه اا قیرت
اسی ب در عّ لال ،با در نظر رلی سییرشی
طبقات لرادسی

و دوک

سیییّزآمّز روابط عوکّی در سییرمااهداری،

نّز لیاکانه در مبارزهی طبقاع و زابههای سیّاسی در سطوح

مس  ،بّ اکمسس و ببگاه ،در لیاکّ های عوکّی ،عوزاد ،مبادکه و مصرن ،به اشتال عهانم
و عیالی  ،دتاک

دارنیب اا میاتسات در واکبش به مبارزات اقیصیییادی ،سیییّاسییی و

اایئوکوژاک کار ران و ساار نببشهای انیماع اس ب
سیرانجام ،در سیطح مّانج ِ انیزاع باای در نظرداشی

که به سبب سرش

ناموزون و

مرکییب عتییامییل در عییاراا و نییاکییامییل بودن لراابییی کییاکییاا سیییازی سیییرمییااییهداری،
صیییورتببییهای اقیصیییادی – انیماع برمببای سیییطوح میغّر ادغام اشیییتال عاراخاً
شتل رلیهی عوکّی ،کهبه و نو ،عح

سسطهی شّوهی عوکّی سرمااهداری ،عمل م کببیب

بییا عرعّیب ،بیهرغم سیییسطیهی سیییرمااهداری و لراابی مسییییمر عیمّق کاکاا سیییازی
سییرمااهداری ،عوکّی تردهکاکاا دوام م آوردب بهعساوه ،بهرغم سییسطهی شییّوهی عوکّی
سییرمااهداری،در صییورتببیی سییرمااهداری اشییتال سییرمااهدارانه و غّرسییرمااهداری
لیاکّ های اقیصییادی دوک

نّز ونود داردب برای مثال ،در آموزش ،بهیاشیی  ،و برت

بخشهای زارسیاتیاری ،در نوامد سرمااهداری ،عا انیازهای به سبب مبارزات طبقاع و
نببشهای انیماع و عا انیازهی بهسبب ناعوان سرمااهداری در بازعوکّیِ بیون بحرانش،
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نقش دوک

سییرش م اابیب روشی اسی

که همهی اا لراابیها بر عرکّب و اشتال

طبقاع اا نوامد در طول متان و زمان عأثّر م

تاردب

تغییرات عمده در ناختار اقتصادی نرمایهداری در نطح میانجیِ انتزاع –
در سیییطح مّییانج انیزاع ،برتسییان لرض مبییاسیییب امییا سیییادهکببیییهی روابط «نییاب»
سیییرمیااه داری ،به دکاال چّش ویه ،سیییپهرهای عوکّی و ردش در سیییطح عمّقعر و
چّدّیهعر از عقسیّم انیماع و لب کار عمل م کببی و چّرامون دو طبقهی اصس کار ر
و سرمااهدار ،طبقات انیماع داگری عوکّی و بازعوکّی م کببیب
بناتتلیید و رردش لِِ نننرمایهی اجتماعی  -ابزار موهوم مهم
اقیصاد سّاس برای درک بسّاری از چیایه ها ،ساتیارها و لراابیها ،از نمسه طبقات ،در
سیییطوح مخیسف انیزاع دورچّمیاا سیییرمیاایهی انیماع مارکس اسییی ب 2دورچّماا
سییرمااهی انیماع در سییطح مّانج ِ انیزاع نماا کس از نببههای مخیسف سییپهرهای
عوکّی و ردش به دس

م دهیب

سییرمااه ،بهمثابه ارزش تود -سیییر ،اسییاسییاً لراابی عوکّی و بازعوکّی ارزش اسیی
دورچّماا سییرمااه اا لرک

ب1

مسیییمرِ دَوَران را عوصییّف م کبی و نشییان م دهی که

سیرمااهی «صبیی » در لراابی عوکّی و بازعوکّی تود اشتال میواوع م اابیب بیا عرعّب،
عوکّی و بازعوکّی سییرمااه بهمثابه اک رابطهی انیماع چّوسیییه از اشییتال مخیسف چوک ،
عوکّیی و کاکاا

تر م کبیب دورچّماا سییرمااه نگرشیی کس در دورچّماا سییرمااه

و/ایا لراابیی کس عوکّیی و ردش سیییرمیااه ارائه م کبی که از طراق آن کاکاها عوکّی و
بازعوکّی م شیونی ،ارزش تسق و عوزاد م شود ،نهادهای سرمااهداری با اتیاگر مرعبط
م

ردنی و سیهم هر بخش اقیصاد در رشی اقیصادی و بحران شباساا م شودب عا ناا

که هین اصس اا رساکه در نظر رلیه شود ،دورچّماا سرمااه همدبّ ببّاد ساتیاری
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رابطهی انیماع عوکّی ،طبقات انیماع  ،کااههای اصس درون هر طبقه ،و بازعوکّی آنها
در اشتال انضمام عر را روش م

سازدب5

چبیانکیه در بخش دوم داییام ،ذات اقیصیییاد سیییرمیااهداری بهطور کس  ،ولیت
لراابیهای عوکّی و مبادکه با عونه به اوکوا

لراابی عوکّی اسییی ب اا دو سیییپهر از طراق

دورچّماا سرمااه با اتیاگر مرعبط م شونیب در د رداس سرمااه و دورچّماا های آن
سه انیاشهی اصس ونود داردب نخس  ،بازعوکّی سرمااهی مبورد مسیسزم نابهناا مترر
بّ سییپهرهای عوکّی و ردش (مبادکه) اس ی ب وسییاال عوکّی و عوان کار در سییپهر مبادکه
ترایاری م شیود ،کاکاها در سیپهر عوکّی عوکّی و در سییپهر مبادکه در برابر چول به لروش
م رسبی و اا چول بار داگر اا لراابی را ازنو آغاز م کبیب دوم ،دورچّماا سرمااههای
مبورد میواوت ،ایب سیرمااههای چوک  ،عوکّیی و کاکاا  ،در اتیاگر ره تورده اس ب
وسییاال عوکّیی که اک سییرمااهدار ترایاری کرده محصییول سییرمااهدار داگر اسیی ب
دسیمزد چرداتی اک سرمااهدار به کار ران ،صرن ترای محصوکات ساار سرمااهداران
م شیودب سیوم ،بهواسیطهی اسییقسال سرمااههای مبورد سّسیم در برابر بحران آسّبچتار
اس ب
در لراابی لرک

دَوَران انباشیی

سییرمااه (اا دورچّماا سییرمااهی انیماع ) ،سییه

دورچّماا درهمعبّیهی سرمااهی «صبیی » قابلعشخّم اس  :دورچّماا های سرمااهی
چوک  ،سیرمااهی عوکّیی ،و سرمااهی کاکاا (اا سرمااهی عجاری)ب 10اا سه دورچّماا
لراابی سرمااهی «صبیی » را از زوااای مخیسف سرمااهی چوک  ،عوکّیی و کاکاا عوصّف
م کبیب بیا عرعّب دقّقاً ات چّششیرط داگری اس ب براسا

نظر مارکس« ،ببابراا

دورچّماا واقی سیرمااهی صیبیی در اسیمرار تود صرلاً ولیت لراابیهای ردش و
عوکّی نّسییی

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

ولیع م عوانی ونود داشییه باشی که عمام بخشهای مخیسف سرمااه قادر به عبور از
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مرالیل میواک اا دورچّمیاا و یتر از ایک مرلسیه بیه داگری ،از ایک کیارکرد به
داگری ،باشبیببب» (سرمااه ،نسی دوم ،لصل چهارم)
سیخ کوعاه ،دورچّماا سرمااه (ایب لرک
سرمااهداری بهمثابه اک کل را دربرم

سرمااه) واد

های ذاع نظام عوکّی

ّردب نامیهی سرمااهداری ،بهمثابه اک نامیهی

طبقاع  ،عتامل م اابی و از تسال لراابیی اسییاس یاً میباق

تود را بازعوکّی م کبی که به

کحاظ عحسّس در دورچّماا سییرمااه عبسور م اابیب لروش نّروی کار بهازای دسیییمزد در
سیپهر ردش و عصیالب ارزش اضال عوسط طبقهی سرمااهدار در لراابی عوکّی واد
مشییخم عوکّی و بازعوکّی سییرمااهداری را هوا

م بخشیییب با عونه به هین مطاکیهی

لاضر ،عبها عرسّم دورچّماا سرمااهی چوک (چبانکه در ادامه ارائه م شود) در مّان سه
دورچّماا سرمااهی انیماع کواا

تواهی کردب

دورپیمایی پلیی نننرمایه – دورچّماا سییرمااهی چوک

سیییرش واد

سیرمااه بهمثابه ارزشِ تود سییر اسی ب اا دورچّماا در سیه شتل میواوت سرمااه در
سییپهرهای عوکّی و مبادکه لرک

ّردب در

م کبی و بهروشییب لراابی عوکّی را در نظر م

عامعرا شیرااط ،با چشم چوش از اا مسأکه که در دنّای واقی  ،بسّاری از سرمااهداران
و ببگاهها م عوانب ی همزمان در سیییه نوع مخیسف میارا

عوکّیی ،عجاری و ماک در ّر

شیییونی ،با لرض اا که سیییرمااهداران که ببگاههای تودشیییان را میارا

م کببی ،و

صیرننظر از کاکای عوکّیشیه در بخش های اقیصادی مخیسف ،ایب کشاورزی ،صبیی
و برت تیمات ،شتل عام دورچّماا والی سرمااهی صبیی چبّ اس :
’M – C (LP, MP) … P … C’ – M
در اا نیا ،دورچّمیاا سیییرمااهی چوک شیییامل دسییی کم چهار «لرک »« ،نراان» اا
مرلسه ی دَونار به نحوی اس

که با ارزش در شتل چوک آن آغاز و تیم م شود:
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(( M -> C (LP, MP) :)1برای مثیال ،درعمل لقیان مواد تام و غّره در اا
ااجاد م کبی وبه بحران اقیصادی م انجامی)

لرک

سس

(:)2

…( … Pبرای مثال ،در عمل اعیصاب کار ران در اا لرک

عیسّق ااجاد

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

سیس

ااجاد

مّتبی وبه بحران اقیصادی م انجامی)
و (( M’->M :)4برای مثال ،درعمل لقیان انگّزه برای سییرمااه تاری ،نبود اعیبار و
نقیابگ در اا لرک

سس

ااجاد م کبی و به بحران اقیصادی م

دورچّماا چوک سرمااه بهطور کس اا

ونه اس :

’-> C…P…C’ -> M
در نخسیییّ لرک

انجامی)ب11

Mب12

از سییرمااهی چوک ) (Mبرای ترای کاکاها ) ،(Cایب عوان کار

) (LPو وسییاال عوکّی ) (MPاسیییواده م شییودب 13نیاا ماکتّ

عوان کار از وسییاال

عوکّی (ایب رابطهی طبقاع عوکّی) سرمااهداران را قادر به انّر ساتی کار ران در برابر
دسیمزد م کبیب
ترای نهادهها ( ،Cبهعبوان لاصیل نمد ارزش عوان کار  LPو وساال عوکّی )MP
به عشتّل سرمااهی عوکّیی ) (Pمبیه م شودب در دومّ لرک  ،سرمااهی عوکّیی در
لراابیی عوکّی عمل م کبی و از اا رو دومّ لرک

)…  (… Pشیییامل لراابی عوکّی

سیرمااهداری بهمثابه ولیت لراابیهای کار و ارزشااب (الزااش در ارزش) اس

که به
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کیاکاهاا )’ (cبا ارزش بزرگعر از کاکاهای ترایاری شییییه بهعبوان نهاده ) (cمبیه
م شودب ارزش اضال برابر اس
سییومّ لرک

با ’ Cمبهای Cب

لروش کاکاها در بازار )’ (C’ -> Mاسی

اضال (’ Mمبهای  ) Mاس ب سرانجام در لرک
اضال ) باای در باز ش

که شییامل عحقق ارزش

چهارم ،بخش از چول لاصل (ارزش

به سرمااهی چوک باکقوه الزوده شود عا اا دورچّماا از نو آغاز

شود )(M’-> Mب در چبّ لاکی  ،انباش

سرمااه و بازعوکّی سیرده رخ م دهیب

بیهطور کس  ،نراانهای مورداشیییارهی  MCو ’ ،C’Mبه لرک

اا نراان

آنچه مارکس «سرمااهی صوری» (مبادکهی ناب) ،مرالل ترای و لروش ،م نامّی ایب
به سپهر ردش مربوط م شود و مرلسهی عوکّی )…  (… Pسپهر عوکّیی اس
آن ارزش نیای  -ارزش اضیال  -تسق م

شیودب12

که در

لیاکّ ها در لراابی ردش سرمااه

ارزش اضیال عوکّی نم کببی ،بسته «هزابهی ضروری بازعوکّی» سرمااه بهلساب م اابیب
اا لیاکّ ها برای مبادکهی لقو ،ماکتّ  ،بهمثابه شیییتس از مبادکهی برابر ،برای لراابی
لّاع عحقق ارزش و ارزش اضییال در بازار ضییروری هسیییبی ،و ازاا رو برای بازعوکّی
سییرمااه اهمّ

مبرم دارنیب ببابراا  ،لراابی مبادکه کارکردی ضییروری اسی  ،زارا لراابی

بازعوکّی تود شامل کارکردهای ناموکی اس ب
لرک

«سیییرمااهی واقی » )… (… Pوقوهای در نراان ردش اسییی ب در اا

سیییپهر ،همتیاری کار موکی انیماعاً کازم (کار نمی ) کاکاها را عوکّی م کبیب در لراابی
عوکّی سیرمااهداری (بهعبوان ولیت در سسطه بر لراابیهای کار و ارزشااب ) کار موکی
درون «اقیامیگاه چبهان عوکّی» رخ م دهی عا ارزش اضیییال بّشعر و لراعر از ارزش عوان
کار و سییرمااهی ثاب

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

لصیل ششم)ب لرک

موکی شامل نببههای عوکّیی کشاورزی ،لیاکّ های کان  ،عوکّی

صییبیی کاکا ،صییبااد ارعباطاتِ لملونقل و بسییّاری از تیمات م شییودب اا لیاکّ ها
برمببای وسییاال عوکّی ،سییازمانده لراابی کار ،و محصییول کار نیاشیییه از کار ران
صییورت م چتاردب اسیییثمار سییرمااهدار زمان امتانچتار اسییی

که چردات

عوان کار
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بیه کحاظ نهادی از بازار سیییاار کاکاها نیا شیییود و وقی که در لراابی کار کار ران عابد
سرمااه م شونی ،و از لیاقس از بهرهوری برتوردارنیب
ارائهی باکا شییتل عموم دورچّماا والی سییرمااهی صییبیی اسیی ب بااا لال ،هر
سیییرمااهی مبورد عبها کسیییری از کل سیییرمااهی انیماع را عشیییتّل م دهیب ببابراا ،
م عوانّم بیه دورچّمیاا سیییرمیاایهی انیمیاع بیهمثیابیه عرکّیب دورچّماا های عمام
سیییرمیاایههای مبوردی بّبیاشیییّم که کل را عشیییتّل م دهبی و دربارهی بازعوکّی کل
سیییرمااهی انیماع و انزای میباظرش نهعبها برلسیییب ارزش بسته برلسیییب بازعوکّی
ک اکاهای مخیسف (مانبی وسیییاال عوکّی و کاکای مصیییرن) چدوهش کبّمب در اا لراابی،
عوکّی کاکاهای مخیسف باای با عقاضای طبقات مخیسف برایشان همسان باشی و کل لراابی
عوکّی نمی باای با کل لراابی مبادکهی کاکاا
و بازعوکّی در مقّا

ره بخوردب اا امر به موضوعات انباش

سییرده ،سرمااه ،درآمیها و دسیمزدها و مبابد آنها ،و بحرانهای

اقیصادی مبیه م شودب

دورپیمنایی نننرمنایهی اجتماعی ،طبقات و مسابع درآمد آنها – در نوامد
سییرمااهداریِ مونود نراانهای مهم درآمیی ونود دارد که ظاهراً ارعباط با اسیییثمار
مسییییقّم کیار ران چّیا نم کبیب ماکک چول بیون ورود به بازار کار اا سیییازمانده و
کبیرک بر عوکّیی ،م عوانیی چول را قرض دهیی و بهره درایال
سیییودهای عجاری هبگو

کبیب ببگاههای بسیییّاری

عبها از ترای و لروش صیییرنِ کاکاهای چّشعر عوکّیشییییه به
ونه کاری روی آن انجام نیاده ران

(اناره)

دسییی

م آورنییب ماکک زمّب که هّ

دراال

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

بهظاهر ،چبّ نمونههاا چاکش دربرابر نظراهی ارزش – کار طرح م کببیب با اا همه،
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اقیصیاد سیّاسی مارکس مبابد درآمی طبقات مخیسف به شتل درآمی ،ران  ،بهره ،سود
عجاری ،دسیمزد کار موکی و ناموکی را نشان م دهیب
دورچّماا سییرمااهی انیماع لرک

سییرمااه را از مّان نهادهای مخیسف و مرالل

عوکّی ،عوزاد ،مبادکه و بازعوکّی در بخشهای اقیصییادی مخیسف (کشییاورزی ،صییبی
«تیمات») برمببای اشییتال میبوع ماکتّ

و

(تصییوصیی و دوکی  ،عیاون  ،انحصییاری و

غّرانحصییاری) ،با عمرکز بر کار و سییرمااه ،نشییان م دهیب اا دورچّماا بر اا لراابی
کس سرمااهداری که ط آن کاکاها و طبقات در طول زمان بازعوکّی م شونی ،بر نحوهی
تسق ارزش اضیال و بازعقسیّم آن بّ سرمااههای مخیسف از طراق برابرسازی نرخهای
سییود ،روشییب م التبیب سییرمااهی عجاری سییهم تود را میباسییب با سییرمااه تاریاش
دراال

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

بهره و سیود ببگاه عقسیّم م
مطسق و عواضییس دراال

رددب ماکک زمّ بخش از ارزش اضال را به شتل ران

م کبی و براا مببا نرخ عموم سییود کاهش م اابیب در عّ

لال ،ارزش نّروی کار به شتل دسیمزد ،بهعبوان بهای عوان کار ،چردات م شودب «کلِ
مباسیییبات [عوکّی سیییرمااهداری]ببب دقّقاً مسالظهی نامیه از مبظر سیییاتیار اقیصیییادی آن
اسی ب» (سیرمااه ،نسی سیوم ،لصیل چهلوهشییم) سرمااهداری شرااط مادی و انیماع
ونود تواش را عوکّی و بازعوکّی م کبی ،و کار مازاد را به شتل ارزش اضال اسیخراج
م کبیب
بییا عرعّب ،در دومّ سیییطح انیزاع ،دورچّماا سیییرمااهی انیماع قادر اسییی
نموداری از کااههای مخیسف طبقهی سیییرمااهدار (عوکّیی ،عجاری ،چوک – ماک  ،ماکتان
زمّ در سیرمااهداری) و طبقهی کار ر (موکی و ناموکی) و طبقهی میوسط در بخشهای
تصوص و دوکی  ،و در سپهرهای عوکّی و ردش را نشان بیهیب شباساا مبابد درآمیی
و دسیمزدهای اا طبقات و کااههای مخیسف در سطح انضمام عر انیزاع به عبّّ بّشعری
نّاز داردب
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میارکس کیار موکیی در لراابیی عوکّیی را از کیار ناموکی میمااز م کبیب عمااز موکی –
ناموکی واد
عح

کار در سییرمااهداری اسیی ب اا عمااز مبیب بر روابط انیماع اسیی

آن کار انجام م شییود ،نه محصییول لیاکّ

کار ر ،لاایهمبیی اا اهمّ

که

انیماع

آنب اک کار ربرلسیب شیتل اسیخیام در بخشهای تصوص و دوکی م عوانی کار
موکی اا ناموکی انجام بیهیب کار دسییمزدی که زار سیّطرهی سرمااه در سپهر عوکّی انجام
م شیود در عوکّی ارزش اضیال موکی اسی  ،صرننظر از نوع کاکاهای عوکّیشیه و نوع
کیار انجیامشییییهب عمیام داگر انواع کیار ،برای مثیال عوکّییکببیی ان مسییییقّم کاکاها،
عوکّییکببیی یان تیانگ  ،اغسب کارکبان دوک  ،میاران ،عرضیییهکببی ان مسییییقل ،و
کارکبان اسییخیام شیه در لیاکّ های مبادکاع  ،ناموکی هسیبیب بیا عرعّب ،کار ناموکی،
بیهمثابه موهوم انیماع – عاراخ  ،با لیاکّ های بازعوکّیی بهعبوان «هزابههای نا زار
بازعوکّی» درون سپهر ردش و لیاکّ های نظارع  ،ارعباط م اابیب مارکس اا لیاکّ ها
را ناموکی م دانی زار مسییسزم مبادکهی اشتال مخیسف ارزش ،مبادکهی همارز اا کاکاهاا
در برابر چول اسی  ،و در ّر لراابی مسیقّم ارزشااب سرمااه در لراابی عوکّی نّس ب اا
کارها «هزابهی نا زار عوکّی» اسی ب چبّ کارکبان مسییقّماً ارزش اضال و «سرمااهی
واقی » عوکّی نم کببی ،اما کارشیان برای بازعوکّی سیرمااه ضیروری اس ب 13با اا همه،
آن کارکبان که مسییییقّماً ارزش اضیییال عوکّی نم کببی ،کار مازادی ارائه م کببی که
سیییرمیاایهداران عصیییالیب م نماابی و چبان که در ادامه تواهّم دای از طراق انیقال از
بخشهای موکیِ ارزش از راه سییازوکار قّمی  ،دسیییمزد دراال

م کببیب 16ناموکی بودن

اا مزدبگّران را از اسیثمارو سرکوب مصون نم داردب
در سیییپهرهیای عوکّیی و ردش ،کیار موکیی (ایب کار در ّر در لراابی تسق ارزش
اضییال – کار موکی انیماعاً کازم) و کار ناموکی (به کحاظ عحسّس  ،کار ناموکی برمببای آن
کیه ارزش اضیییال انیمیاع عوکّیی نم کبیی ،بسته زمان کار مازاد ارائه م کبی – کار
ناموکی انیماعاً کازم) هردو بهعبوان نا-ماکک وساال عوکّی ،مسزم به کار برای سرمااهداران
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تصییوص ی هسیییبیب کار ران موکی و ناموکی عوان باکقوهی کار تود را در بازار به ارزش
بازاری آن به لروش م رسییانبیب بااا لال ،به نای تسق ارزش اضییال  ،کار ران ناموکی
اسییییخیامشییییه زمان کار مازاد بر زمان کار کازم برای سیییرمااهداری – زمان کار بیون
دسیمزد – ارائه م کببی و ازاا رو آنان بهعبوان کار ناموکی انیماعاً کازم ،نقش کار ر را
برعهیه دارنیب چبّ کار ران به کحاظ اقیصییادی از راه عصییالب زمان کار مازادشییان
سرکوب م شونی (از اا نظر واژهی سرکوب بهکار رلیه م شود که میمااز از اسیثمار
کار موکیی شیود که ارزش اضیال تسق م کبی)ب ببابراا  ،در دومّ سطح انیزاع ،چبان
که در ادامه و در بخش چبجم تواهّم دای ،دو نوع لراابی عوکّی سیییرمااهداری و دو نوع
موکی و غّر موکی ونود دارد :لراابیهای عوکّیی موکی و ناموکی ،که به کحاظ عحسّس شاهی
ولیت هردو لراابی و در عّ لال میرنن چّر

اوک بر دوم اس ب ا ر لراابی عوکّی

موکی ولیت لراابی کار و لراابی عوکّی ارزش اضال برمببای اوکوا

دوم اس  ،لراابی

عوکّیی ناموکی ولیت لراابی کار و لراابی عوکّی کار مازاد برمببای اوکوا

دوم اسییی ب

بییا عرعّب ،کار ران در لراابی عوکّی ناموکی ارزشهای اسییییوادهای عوکّی م کببی که
سیرمااهدار را قادر م سییازد ارزش اضییال عوکّیشیییه در لراابی عوکّی موکی را عصییالب
کبی اا از آن سییهم ببردب عامسّ

اا کار ران در عوکّی اسی

که سییرمااهداران ناموکی را

قادر م سیازد بخش از ارزش اضال را با عصالب مسیقّم زمان کار مازاد کارکبانشان
بهطور مسیقّم عصالب کببیب
بیا الزااش مقّا

لیاکّ های عوکّی و ردش ،نظام سیییرمااهداری به مرزهای نهاا

سرمااههای لردی م رسیب از آن چس شرک های سهام به صورت شرک های بزرگ،
به همراه اعتای لزاابیه به تسق چول عوسییط نظام بانت که برمببای نظام نسییب

ذتّرهی

قانون عمل م کبی و سرمااهی چوک اعیباری ،رشی م کبیب همراه با سرمااهی واقی که
در وساال عوکّی ،عوان کار ،ونوه نقی (سرمااهی چوک نگهداریشیه) و کاکاها و تیمات
عوکّی شییه ،سیرمااه تاری م شیود ،سیرمااهی موهوم (اا لرضی و ساتیگ ) عوسیه
م

اابیب12
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هبگام که با سیییرش وام و دادوسییییهای اسیییقراض ی در سییرمااهداری ،نرخ بهره
چییاییار م شیییود ،هر نرایان درآمیی در اک دورهی زمان طوکان  ،تواه ناشییی از
عصالب ارزش اضال در عوکّی سرمااهداری باشی و تواه نه (برای مثال اناره و اا درآمی
بهرهنو ) ،قّمی تواهی داش

که وابسیه به نرخ بهره اس

(اقیصاد نوکساسّک اا بها را

«ارزش نیاری درآمییهیای آع درایک دورهی زمان » م توانی)ب مارکس اا «ارزش
نیاری درآمییهیای آع » را «سیییرمیااهی موهوم » م توانی زارا در ظاهر به ماکک آن
ارزشیی

چردات

تواهی کرد که در واقد نماابیهی هّ بخشیی از سییرمااهی انیماع

موکی نّسی ب برای مثال ،چردات
اسی

از مجموع قّم

بهره اا سیود سهام ،بهعبوان سرمااهی موهوم  ،مرکب

سهام ،اورا ،قرضه (تصوص و دوکی ) ،داگر انواع اورا ،ماک

و اورا ،مشییقهب 11انبوه سیرمااهی موهوم بهعبوان اورا ،قرضه و ساار داراا های ماک
کاغتی نمااانگر وامهای تشیییه اس ی  ،نه اسیییقراض اا وام ّری نیایب سییهام ،اورا،
قرضه و ساار اورا ،بهادار ل نوسه دارای ارزش نّسیبی (اا از نهادهی ارزش از طراق کار
برتوردار نّسییییبیی و هّ ارزش مصیییرل قیابلاسییییوادهای ثمر نم دهبی) ،و ازاا رو،
برتسان سیرمااه ی واقی  ،به سیهم تود قادر به عتمّل دورچّماا سرمااه نّسیبی و بیا
سییبب آنها را سییرمااهی موهوم اا لرض ی و سییاتیگ م توانبیب آنها صییرلاً اورا،
کاغتی قابل مبادکه هسییبی که میع ارزش آع  ،ثروت ،اورا ،ماکتّ  ،اا صرل ًا عباوا
اا ادعای لقوق ِ صیرن نسیب

به ارزش اضال تسق شیه در نای داگر هسیبی و بیا

عرعّب به دارنیهاش درآمیی به شیتل مجموعهای از چردات ها در طول زمان ،به شتل
سییود سییهام ،بهره و ران  ،اعطا م کبیب 15بیا عرعّب انواع سییرمااهی موهوم بّانگر
«ارزش ناری درآمیهای آع » سییود سییهام ،بهره و ران

برمببای نرخ بهرهی مونودنیب

ارزش سیییرمااهای مبیج از آن (اا بهای داراا ماک ) م عوانی لراعر از ارزش سیییرمااهای
باشییی که بهطور واقی در شییرک ها سییرمااه تاری شیییه اسی  ،واا مازاد چّزی نز
سییرمااهی موهوم نّسیی ب اا اورا ،بهعبوان واه داراا (مارکس آنها را «عباوا
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لقوق » و «دعاوی انباشیه» نسب
آع اس

به عوکّی آع م توانی) میع بخش از ارزش اضال

که در لراابی عوکّی تسق تواهی شیب 20روش اس

که عمام اا عحوکات به

تسق اشیتال مخیسف سرمااه و کااههای مخیسف سرمااهداران ،م انجامی که بر سر عقسّم
ارزش اضال در مبازعه با اتیاگر تواهبی بودب عساوه بر اا  ،نوسان لاد قّم سرمااهی
موهوم در بازارهای ثانواهی سهام و اورا ،قرضه ،م عوانی به بحرانهای لاد ماک مبجر
شیود :ا ر نرخهای بهره الزااش اابی ،بخش بزر

از سرمااهی موهوم م عوانی از بّ

برود ،بیهرغم آنکیه عغّّری در سیییرمیاایه تاری مونود در عوکّی رخ دهیب سیییرمااهی
موهوم برای رشیی سیرمااهی واقی ضروری اس  ،چرا که نماد اعیماد سرمااه به آابیه
اس

ب کّت اا نّاز ضروری بس چرهزابه و بحرانچروراس ب
انارهی زمّ اا ران  ،درآمیی انیماعاً تسقشییییه اسییی

عوکّی ارزش نّس ی ب ا ر لقو ،ماکتّ

و میادل عوان زمّ برای

بر «زمّ » (اا مبابد طبّی ) ونود نیاشیییه باش یی،

بیارآوری بیاکقوهی آن عغّّر نم کبی و رانی ونود نخواهی داشییی ب 21به عبارت داگر،
ران

مطسق هزابه ی چوک دسییرسی به اک مببد اسی

نسیییب اش مطیاکبیه م کبییب ازاا روسییی
سییرمااهداری چیایه ای طبقاع اسی

که ماکک آن مسیقل از بارآوری

که مارکس اظهار م کبی که ران

که بازعاب روابط قیرت ماکتان زمّ اسی

مطسق در
که در

برابر دهقانان و مزرعهداران سییرمااهدار ،بهعبوان اک طبقه سییازمانده شیییهانیب ماکتان
زمّ عبها در صیورع م عوانبی بهای دسییرسی به آن را مسیقل از بارآوری واقی زمّ
عیّّ کببی ،که از طراق عوالق تصیییوصییی اا بهمید محیودا های قانون با اتیاگر
عبان کببیب در غّاب عبان هاا از اا دسی  ،رقاب
(و نه ران

عواضس ) را به سم

صور مّل م دهیب

بااا لال ،مادام که سیییرمااهداران ران
ران

مّان ماکتان سرمااهدار ران

مطسق

(مطسق اا عواضیییس ) را چردات

اا اناره بخش از ارزش اضال نمی اس

ارزش و عصالب ارزش اضال را عغّّر نم دهیب

م کببی،

و ونود آن اصول عام لاکم بر عوکّی
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زمّ و داگر مبابد طبّی محصییول کار نّسیییبی ،اما در سییرمااهداری ماکتّ
میبییابید طبّی تراییی و لروش ،و ازاا رو ردش لقو ،مییاکتّ ی

قّمی

یتاری م شیییودب قّمی

بر اا

آنهییا در بییازار

سیییرمااهها اا داراا های انارهای ،مانبی مبابد طبّی و

ساتیمانها ،درس مانبی عمام اورا ،بهادار اا اورا ،قرضه ،در نقطهای از زمان ،برمببای
ارزش نیاری رانی
قّم

ایا انیاره ،سیییود و بهرهی موردانیظیار ،در بیازارهای اوکّه و ثانواه

تاری م شیییودب اا «ارزشِ ناری درآمیهای آع دراک دورهی زمان » را که

بهطور مییارن برمببای «ارزش کبون تاکم» نراان چردات ها انیازه ّری م کبّم ،به
دکااس که در باکا مطرح شیی ،سیرمااهی موهوم اس ب 22از آننا که ماکتّ

اا مبابد

کمّاب ،طبّی اا غّرطبّی  ،عصییالب نراان از درآمی ناش ی از ران  ،سییود سییهام ،اا
بهره ،را امتیانچیتار م کبی ،ارزش لیس اا نراان درآمیی در بازار برمببای نرخ بهره
محاسیبه م شییودب بیا عرعّب ،ثروت تصییوصی هبگوی تسق م شییود که لاقی همارز
انیماع در سرمااهی واقی انباش شیه اس ب
سییخ کوعاه ،اقیصییاد سییّاسیی مارکس مبابد دسیییمزد ،و اشییتال مخیسف سییود
سییرمااهدار عوکّیی ،اناره اا ران  ،بهره و سییود عجاری را نشییان م دهیب ران  ،بهره ،و
سیود عجاری از ارزش اضیال تسقشییه درلرآابی عوکّی سیرمااه کسییر م شود (نبکب
سییرمااه ،نسی سییوم ،لصییلهای )23-32 ،23-21 ،11-16ب به همّ عرعّب ،لراابی تسق
ارزش اضییال (ارزشااب ) و عحقق آن به سییود صییبیی  ،سییود عجاری ،بهرهی وامها و
ابرسیییود انحصیییارهای عکنانبه و چبینانبه ،و ران

ناشییی از ماکتّ

همه نوع مبابد

طبّی  ،شیتل م اابیب در سرمااهداری مببد عمام چردات ها در طول زمان ،مانبی ران
و اناره در زمّ های کشاورزی و ساار مبابد طبّی  ،ساتیمانها ،سود سهام شرک ها ،و
بهرهی وامها و اورا ،قرضه ،ارزش اضال اس

ب23

24

نظام سرمایهداری در کشور درحالتوسعه در سطح میانجیِ انتزاع

رسننترش و باتتلیید نننرمایهی اجتماعی – باعونه به هین اصییس مطاکیهی
لیاضیییر ،برت نتیات مرعبط با دورچّماا سیییرمااهی انیماع در صیییورتببییهای
سیییرمااهداری در نهان واقی در سیییطوح مّانج و انضیییمام عر عحسّل از اهمّ

مبرم

برتوردارنیب
دورچّمیاا سیییرمیاایهی انیماع نزد مارکس بر لرک

سیییرمااه از تسال نهادهای

مخیسف و مرالل عوکّی ،عوزاد ،مبادکه و مصرن عأکّی داردب بازعوکّی سرمااهی انیماع
موهوم سییرمااه و ارزش مصییرل را سیییرش م دهی عا روابط انیماع – اقیصییادی بّ
بخشهای مخیسف عوکّی و ردش سرمااهداری ،شرااط ونودی سرمااه ،بازعوکّیچتاری
سییپهرها ،لرک

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

بگّردب
ارائهی سییرده و عوصّس عری از بازعوکّی سرمااهی انیماع بهمثابه شرااط میباق
چّوسییییگ لراابیی انیمیاع بهطورکسن  ،ضیییرورعاً در چّونی با دوک  ،اقیصیییاد نهان ،
اکوسیییّسییییم ،ببگیاه ،نظیام میاک  ،تیانواده و بازعوکّی نّروی کار اسییی ب در عّ لال،
دورچّماا انیماع انباشی

سرمااه در بخشهای مخیسف اقیصادی (کشاورزی ،صبی

و «تیمات») برمببای اشییتال میبوع ماکتّ

(دوکی و تصییوصی  ،عیاون  ،انحصییاری و

غّرانحصییاری) ،مرعبط با سییاار انواع سییرمااه مانبی سییرمااهی موهوم  ،و بازعوکّی عوکّی
سیادهی کاکاا تردهبورژواا در بخشهای اقیصیادی مخیسف عح

سییّطرهی سرمااه،

رخ م دهیب برای مثال ،همانطور که چّشعر مطرح کردام ،شّوهی عوکّی سرمااهداری بر
سییاتیار اقیصییادی و بازعوکّی صییورتببیی سییرمااهداری چّر
سیییرمیااهداری عبها لراابیی نّسییی

داردب بااا لال ،روابط

که در عوکّی صیییورتببیی انیماع – اقیصیییادی

سییرمااهداری میاصییر در ّر اس ی ب در چبّ مواردی ،بخش چردات شیییهی روزِ کاری
سییرمااهداری کلن زمان کار کازم برای بازعوکّی انیماع را چوشییش نم دهیب عواوت بّ
بازعوکّی انیماع بهطور کس و بخش از بازعوکّی انیماع که مسیقّماً به مّانج روابط
عوکّی سیرمااهداری عأمّ م شیود ،بهواده در کشورهای سرمااهداری درلالعوسیه ،مهم
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اسی ب بخش قابل عونه از بازعوکّی انیماع در عمام کشیورهای سرمااهداری میاصر
تارج از روابط عوکّی سرمااهداری صورت م چتاردب بخش مهم از کارِ لراسرمااهداری
در عوکّی تانوار و کار تانگ اسی  ،و در کشیورهای درلالعوسیه ،بخش مهم از آن
در عوکّی زراع سبی  ،عوکّی و ردش کاکاا ساده بّ شهر و روسیا اس ب عساوه بر اا ،
بخش از مصرن کار ران و تردهبورژوازی بهمّانج عوکّی بخش دوکی عأمّ م شودب
ببابراا  ،مصییرن انیماع (آموزش عموم  ،مزااای رلاه و بازنشییسیییگ  ،بهیاشیی
عموم  ،نز آن) در بیازعوکّیی کیار نقش ااوا م کبیب همهی اا موارد روزِ کاری را در
کل روزِ کاریِ انیماع به کار چردات شیه و چردات ناشیه عغّّر م دهیب
بسّاری از مارکسّس ها از دورچّماا سرمااهی انیماع بهعبوان ابزار موهوم
اقیصاد سّاس اسیواده کرده ،آن را سیرش داده ،عییال کرده و عوسیه دادهانیب کراسیّ
چاکوا ( )1523دورچّماا سرمااهی انیماع را در ابیاد بّ اکمسس لرک

بّ اکمسس کار و

سرمااه کاربرد داد ،و کب بار ( )1511دورچّماا نیایی در ارعباط با سرمااهی (مازاد)
چوک که بازسرمااه تاری شیه ،بهونود آوردب نّمز اوکانر ( )1512لراابی مصرن و
نقش دوک

سرمااهداری را به دورچّماا ها الزود و در نشراهی سرمااهداری ،طبّی و

سوسّاکّسم به لشار انباش سرمااه بر نظامهای اکوکوژات از طراق عخراب شرااط طبّی ،
اکوکوژاک عوکّی عأکّی کرده اس ب و ا سّیا نظام ماک را بهعبوان دورچّماا ِ نیایی
میرل کرده اس ب ببابراا  ،چدوهشهای بّشعر مارکسّسی قادر اس

به نحو ثمربخش

دورچّماا سرمااه ی انیماع را در روابط و لراابیهای عوکّیی ،وارانگر و اسیثماری
سیرش دهیب بهعبوان نمونههاا از چبّ عساشهای موردنّاز به مشاهیهی مارکس
دربارهی د رسان طبّی
مخرب سرمااهداری بر طبّی

در لراابی عوکّی بهمثابه اک لراابی میابوکّک انیماع  ،عأثّر
اا مسأکهی کمعر مطاکیهشیهی بازعوکّی عوان کار و تانوار

کار ر (آنچه مارکس آرزو داش

بیی از سرمااه دربارهاش ببواسی) ،و بسّاری از داگر

روابط و لراابیهای انیماع مانبی نبسّ  ،نداد ،قومّ و طبقه بهعبوان ابیاد اسیثماری و
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سرکوبگر سسسسهمراعب انیماع  ،عونه کبّیب از اا روی عا آننا که عأکّی بر چارهای از
اا مبالث غبای بّشعری به درک سیرش و بازعوکّی سرمااه و طبقات انیماع
م بخشی ،به عرعّب به نتاع در باره روابط اعیباری و سرمااه ماک  ،سس

اکوکوژات

بّ سرمااهداری و اکوسّسیم ،دورچّماا عوکّی و بازعوکّی عوان کار در رابطهی مسیقّم با
عوکّی و بازعوکّی سرمااه ،و سرانجام ،رابطهی مبارزهی کار-سرمااه با مساال زاس محّط
و

شرااط

زنی

و

نببشهای

انیماع

همپای

آن

م چردازامب

روابط اعتبناری و نننرمایه مایی -در سیییرمااهداری میاصیییر وامده و
وام ّری بّ سیرمااه داران چوک و صبیی اا عجاری در دورچّماا سرمااه مییاول اس ب
نظرایهی سیییرمیااهی بهرهنو (اا سیییرمااهی ربوی) مارکس مبیب بر نقش چول بهعبوان
سییرمااهی چوک به هبگام اسیی

که برای آغاز دورچّماا سییرمااهی صییبیی بهمبظور

عصیالب ارزش اضیال آع  ،از وام بانت و اا روزها از انیشیار سهام و اورا ،قرضه از
طراق واسییطههای ماک غّربانت اسیییواده شییودب 22ببابراا  ،برتسان وام ّری مبیب بر
چردات

بهره برای مصیارن شیخصی  ،اسییواده از سرمااهی بهرهنو بهمیبای سرمااهدار

بودن اسی ب ردش سرمااهی بهرهنو دقّقاً با ’ M-Mنشان داده م شود که در آن چول
مانبی ’ M-C-Mدر ّر لراابی عوکّی و مبادکه نّس

ب23

مارکس سیرمااهی چوک را از «سرمااهی چوک شیه» نیا م سات

و از مقوکهی دوم

برای شباساا سرمااهی بهرهنو اسیواده م کرد:
«ببب نشیییان تواهّم داد که در اا نا سیییرمااهی چوک با سیییرمااهی
چوک شیییه به موهوم سییرمااهی بهرهنو  ،اشیییباه رلیه م شییود ،در
لاک که در موهوم نخس ی  ،سییرمااهی چوک صییرلاً شییتل ترای
سیرمااه اس ؛ برتسان داگر اشتال سرمااه ،ایب سرمااهی کاکاا
و سرمااهی عوکّییب
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سیرمااهی بانت مرکب اس

از )1چول نقی ،طسا اا استبا ؛ )2

اورا ،بهییادارب دوم را م عوان بییه دو بخش عقسیییّم کرد :اورا،
عجیاری ایا برات مبیادکیهای ،کیه برای ایک دوره ردش دارد و با
تش زمان سررسّی م شود ،و عبزالشان ات از کسبوکارهای
اصییس بانتیار اسی ؛ و اورا ،بهادار عموم  ،مانبی اورا ،قرضییهی
دوکی  ،اسباد تزانه ،انواع سهام ،بهاتیصار بر ههای ربوی که اساساً
روه

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

نیای دادب سیییرمااهی مرکب از اا انزای مشیییهود را م عوان بار
داگر به سرمااهی تود بانتیار و سپردهها عقسّم کرد که سرمااهی
بانت اا سرمااهی اسیقراض را عشتّل م دهیب در مورد بانکهای
ناشییر اسیییتبا  ،اا اسیییتبا ها را نّز باای در نظر رل ب اکبون
که

م عوانّم سیپردهها و اسیتبا ها را در نظر نگّرامب روش اس

مهمعرا انزای واقی سیییرمااهی بانتیار (چول ،برات مبادکهای ،و
ونوه سپردهشیه) تواه سرمااهی تود بانتیار و تواه سپرده ،ایب
سیرمااهی ساار مردم ،باشی ،عغّّری نخواهی کردب همان عقسّمببیی
کماکان لاکم اس ی  ،تواه بانتیار کسییبوکارش را با سییرمااهی
تودش انجام دههی و تواه صرلاً با سرمااهی سپردهشیهب
شیتل سرمااهی بهرهنو نشاندهبیهی اا واقیّ

اس

که هر

درآمی قطی و مبظم چوک چونان بهرهی سیییرمااه به نظر م رسیییی،
تواه ناشی از سیرمااه باشیی و تواه نباشییب درآم ی چوک نخس

به

بهره بیل م شییود ،و از آن م عوان سییرمااهای را عشییخّم داد که
بهره ناش از آن اس ب به همّ عرعّب ،در مورد سرمااهی سرمااهی
بهرهنو ،هر نمد ارزش ،میادام کیه بهعبوان درآمی ترج نشییییه
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باشیی ،بهمثابه سرمااه چیایار م شود؛ ایب بهعبوان اصل چول ظاهر
م شیییود نیه بهرهی بیاکویل اا محیمس که م عوانی لاصیییل کبیب
(سرمااه ،نسی سوم ،لصل بّس ونهم)

تساصه کبّم ،م عوانّم با در نظر رلی الزااش در اعیبار و سرمااهی سهام در ،M
دورچّماا سرمااه را سیرش دهّمب دورچّماا سرمااهی چوک اا دورچّماا ماک میادل
لرک

از  Mبه ’ Mاس ب سرمااه ،ارزش در شتل چول اس

(و مبظور از چول در میبای

سیییردهی آن داراا ماک ارزش تاری شیییه با والی چوک اسیی )ب در دنّای واقی ،
وقی کاکاها لروتیه م شود ،ارزش در دورچّماا به شتل چوک بازم

رددب26

اسیییواده از وام و اا ادغام شییرک ها برای الزااش لجم سییرمااه وسییّسهای مهم برای
انباشی

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

بازار سیییهام و اورا ،قرضیییه برای سیییرمااه تاری و ادغام صیییورت م

ّرد ب الزااش

بارآوری از طراق اسیییواده از ماشییّ آکات چّشییرلیهعر بهمید سییرمااه تاری مجید س یود
عراکم سیرمااه را سیهوک

م بخشییب لراابی عمرکز از راه اسییواده از اهرم اعیباری بسّار

چّشرلیه و بازارها و ابزارهای ماک بسّار سرادعر از لراابی آرام عراکم سرمااه اس

ب22

روابط اعیباری بخشهای مهم از طبقهی سرمااهدار را در ارعباط با هم قرار م دهی:
سییرمااهداران چوک که عرضییهی سییرمااهی بهرهنو را در اتیّار دارنی ،و سییرمااهداران
صییبیی که سییرمااهی بهرهنو را وام م

ّرنی عا از آن در عوکّی ارزش اضییال اسیییواده

کببی ،اا از طراق سیرمااه ی عجاری اا ارزش عصیالب شودب اا عقسّم انیماع درون
طبقهی سرمااهدار همارز عقسّم ارزش اضال تسق شیه در لراابی عوکّی و عقسّم آن مّان
اا سه کااهی سرمااهدار به شتل سود ،سود سهام و بهره اس

ب21

عساوه بر اا  ،در شرااط لضور ببگاههای سرمااهداری دوکی با انگّزهی سود ،بخش
مصیرنناشییهی ارزش اضیال بخش تصوص و دوک

به سرمااهی چوک بازم

ردد،
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که برای عأمّ ماک اک دورچّماا داگر سیرمااه در دسییر

اس ب سرمااهداران از اا

چول برای ترای عوان کار و وساال عوکّی (شامل سرمااه تاری ناتاکم در وساال عوکّی
با عمر طوکان ) اسییواده م کببیب ببابراا  ،عوصیّف نامد سرمااهداری نم عوانی ردش
سییرمااهی بهرهنو (شییامل بانکها و داگر واسییطههای ماک ) را که سییاتیار ماک را به
عصوار م کشی ،نادایه

بگّردب25

سرمااه ی عوکّیی در لراابی عوکّی شامل ذتاار مواد تام و عاانیازهی کاکاهای عتمّل
شیییه و ذتاار کارتانه و عجهّزات مسیییهسک نشیییه اسی ب محصییول عتمّلشیییه )’(C
شیامل ارزش وسیاال عوکّی اسیوادهشیه و ارزشِ الزوده شیه بهمید هزابهی عوان کار در
عوکّی اسی ب سیرمااهی عجاری (اا کاکاا ) شیامل ذتاار کاکاهای عتمّلشیهی در انیظار
لروش اسییی ب وقی اا کیاکیاهیا لروتییه شیییی ،ارزش در دورچّمیاا بیه شیییتل چوک
بازم

رددب
در دنّای واقی  ،مجاری باز شییی

ارزش اضیییال به دورچّماا سیییرمااه م عوانی

غّرمسییقّم باشیب بخش از ارزش اضال اک سرمااه را م عوان به صورت سود سهام اا
بهره به تانوارهای سرمااهدار چردات کرد که بهنوبهی تود ،بهطور مسیقّم اا غّرمسیقّم
از طراق اک واسطهی ماک مثل بانک ،برای اک الزااش سرمااه ی داگر وام داده شودب
در سیطح دورچّماا سیرمااهی انیماع  ،آنچه سیرنمد رخ م دهی مصیرن بخش از
مازاد و باز شی

بقّهی آن به سیرمااه ی انیماع اسی ب روش اس

مرالل دورچّماا سیییرمااه زمانبر اسییی
ماک ) م شود که مارکس دورههای بر ش

که هراک از اا

و مبجر به وقوههاا (وقوههای عوکّی ،عحقق و
مرالل مخیسف عوکّی م توانیب

سیه مرلسهی سیرمااه های چوک  ،عوکّیی و عجاری در دورچّماا انباشی
سرمااهداری انحصاری ،بهواده از  1523به اا سو ،بّ اکمسس شیه اس

سییرمااه در

و سیرش روابط

سیرمااهداری در اقیصادهای درلال عوسیه را عسهّل کرده و درنیّجه بر ساتیار طبقاع و
کااهببییهای طبقاع اصس عأثّر تاشیه اس ب 30عیمّق عراکم و عمرکز سرمااه به سبب

31

نظام سرمایهداری در کشور درحالتوسعه در سطح میانجیِ انتزاع

چّشرل
ماکتّ

لباوری و درنیّجه ،چبانکه تواهّم دای ،سّطرهی سرمااهی انحصاری و نیاا
لقوق از ماکتّ

لقّق ،کبیرل و نظارت ،به نااگاه نیای بسییّار عباق

آمّز

طبقیهی میوسیییط مّان دو طبقهی سیییرمااهدار و کار ر در کشیییورهای سیییرمااهداری
عوسیهاالیه و درلالعوسیه مبیه شیه اس

ب31

رسست اللیلژیکی بین نرمایهداری و اللنیستم  -بازعوکّی سیردهی
سیرمااهدارانهی لراابیهای عوکّی – ردش و مصیرن ،بّ سیرمااهداری و اکوسییّسیم با
شییاب روزالزون سسی اکوکوژاک ااجاد کرده که در بحرانهای زاس محّط مانبی
رمااش نهان  ،عه شییین کاکاهای عجیایچتار و انیاموارههای زنیه ،کاهش بارآوری
زمّ  ،کاهش نبگلزاا  ،مبابد آب ،میادن و آبزاان و غّره بازعاب االیه اسییی ب موهوم
« سس میابوکّک» در ردش مواد مغتنی تاک بّ نوال روسیاا و شهری در شتل
اکوکوژاک عیمّم االیه که مقاوم

غتا و لّبراکبون بهروشیب به موهوم سیس

نهان

برای لل نهان آن را نا زار کرده اسییی ب 32کار انسیییان

انسیییان و مییاتسیهی دوک

شاکودهی ارزش در سرمااهداری اس  ،اما همدون طبّی  ،ات از دو مببد ثروت اس ،
همدبان که انسیییان ها و طبّی

در عبادل میابوکّک اا ولیت دااکتیّت قرار دارنی« ،دو

عامل اصس » در تسق ثروت هسیبیب 33مارکس در نقی برنامهی وعام نواسی:

«کار مببد عمام ثروت نّس ب طبّی
مصیرل اس

نّز به همان انیازهی کار مببد ارزشهای

(و ب عردای ارزشهای مصرل اس

که ثروت مادی را عشتّل

م دهی!) و کار تود صرلاً عبسور نّروی طبّی  ،ایب عوان کار انسان  ،اس ب»
(کارل مارکس ،نقی برنامهی وعا ،لصل اتم)
«کار ،در وهسه ی نخسییی  ،لراابیی اسییی
مشیارک

که ط آن انسیییان و طبّی

هردو

دارنی و در آن انسیان به تواسیهی تواش ،کبشهای میقابل مادی

[میابوکّسم] بّ تودش و طبّی

را آغاز ،عبظّم و کبیرل م کبیب وی بهعبوان
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ات از نّروهیای تود طبّیی

سیییر به مخاکو

چاها ،سیر و دسییان تواش را به لرک

با طبّی

برم دارد ،بازوها و

وام دارد عا محصوکات طبّی

را در

شیتس سیاز ار با تواسیههااش عصالب کبی»ب (کارل مارکس ،سرمااه ،نسی
اول ،لصل هویم)
بیااا همیه« ،میارکس مییابوکّسیییم انیماع را بهمثابه تودِ لراابی کار مشیییاهیه کردب او
سیییوسیییّاکّسیییم را بهعبوان عبظّم عقسان اا میابوکّسیییم بّ انسیییان و زمّ بهدسییی
عوکّیکببی ان میحی و بیا

عتامل انسان عوأم با صرلهنوا در

ونه بهعبوان چّشیرل

انرژی و چاایاری سّاره عیراف کرد» (نان بسام لاسیر ،سه چّز که باای دربارهی رابطهی
مارکسّسم و اکوکوژی دانس )ب
دورپیمایی تلیید  -باتتلیید تلان لار و مبارتهی لار و نرمایه  -در
سییطح عحسّل انضییمام عر سییاتیار اقیصییادی در چارچوب کسّ
کشیور نباای نادایه رل

سییرمااهداری در اک

که دورچّماا عوکّی و بازعوکّی عوان کار در رابطهی مسیقّم با

عوکّی و بازعوکّی سییرمااه ،اما میمااز از آن ،اسیی

ب32

بهرغم آنکه عوکّی و بازعوکّی عوان

کار شییرط عوکّی و بازعوکّی سییرمااه اسیی  ،ازآننا که سییرمااه قادر به عوکّی عوان کار
نّسییی  ،دورچّماا عوکّی و بازعوکّی عوان کار در رابطهی نزدات با دورچّماا سیییرمااه
قرار م

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

دورچّمیاا سیییرمیاایه ضیییروری اسییی ب عوان کیار بیه عبوان کاکاا مبحصیییربهلرد در
سرمااهداری ،وسّسها ی اگانه در عوکّی برای عوکّی و بازعوکّی سرمااه در دورچّماا سرمااه
اس ب بااا لال ،در دورچّماا عوکّی عوان کار ،کار ران بهمبظور بازعوکّی تود و لیاکّ
هیلمبیشان برای تودد رسان اا تودعتامس در مبارزهشان با سرمااه برای دسیمزدهای
باکاعر و لراسیوی آن ،انواع کاکاها (توراک ،سرچباه ،کبا  ،بهیاش  ،آموزش و تیمات
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لرهبگ ) را مصرن م کببیب 33اا نببهی دورچّماا عوکّی و بازعوکّی چ آمی مسیقّم
بر عبوع مبارزه و ائیسان طبقاع داردب
دورچّماا عوکّی و بازعوکّی عوان کار مبارزهی کار-سییرمااه را با نبسییّ  ،تانواده،
محسیه ،مسیییت  ،نداد ،قومّی  ،بّتیاری ،مسیییاال زاسییی محّط و شیییرااط زنی

و

نببشهای انیماع همپای آن مرعبط م سییازدب عونه به اا دورچّماا بهشیتل مؤثری
عیراف طبقییهی کییار ر را وسیییّدعر م

کبیییب36

اا دورچّمییاا مبییارزات کییار ران و

اعحاداههای کار ری را به لراسیییوی مسیییاال مزد و ب ثباع شیییغس  ،در سیییطح مس و
بّ اکمسس  ،م

سیییردب مسییاال انیماع لراعر از روابط طبقاع نّسیییبیب نادایه رلی و

کماهمّ شمردن نببشهای نیای انیماع به اا عبوان که اا مساال ،مساال طبقهی
میوسط اس  ،ااوه وا اس ب اا کار ران هسیبی که بّش از همه در میرض لراابیهای
صیبیی تطرناک و آسّبهای زاس محّط هسیبیب اا زنان طبقهی کار ر هسیبی که
بّش عرا نّیاز را بیه لقو ،زنیان دارنیی ( نبکب عّی باعاچاراا ،چه ونه طبقه را نادایه
نگّرامت)ب تسیاصیییه آن کیه چبان که نان بسام لاسییییر م

وای «چروکیاراا وقی عمام

شییرااط هسییی وی ،نه صییرلاً شییرااط کاری ،در میرض زوال قرار م

ّرد ،انقساب عرا

طبقه اسی ب» (نان بسام لاسیر ،سه چّز که باای دربارهی رابطهی مارکسّسم و اکوکوژی
دانس )ب
مقرراتزداا هییای نوکّبراک انواع بییازارهییا ،بییهواده بییازار کییار و بییازارهییای مییاک ،
چ آمیهای باکقوه ب ثباتکببیهی لرک
م کبیب ماک

انباش

سرمااه به سم

بخش ماک را عشیای

راا لزاابیهی اقیصیادهای سیرمااهداری ،در هردو اقیصییادهای چّشرلیه و

درلالعوسییییه ی سیییرمااهداری ،ترای و لروش داراا های ماک را سییییرش م دهی و
نببهی سیودا رانه و چرنوسیان انباشی

سرمااه را عشیای م کبیب اا لراابی اقیصاد را از

اقیصیییاد واقی (ایب عوکّی کاکاها و تیمات) دور م کبی ،چراکه بازده سیییرمااه تاری
وابسییگ کم عری به شیرااط اقیصیادی و سیّاس مبطقه اا کشور تاص م اابیب عرکّب
ماک

راا اقیصیاد و نهان سیازی عهانم در عجارت ،سرمااه تاری مسیقّم تارن ،
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سیییودا ری در ارز و داراا هیای ماک  ،ادغام زنجّرههای کاکاا و زنجّرههای عوکّی در
تیم

مبالد قیرتمبیعرا ها و ثروعمبیعرا ها اسییی ب اا عغّّرات با سیییّاسییی های

اقیصادی دوک
سیییّیاسییی

نوکّبراک برای تصوص سازی کاکاهای عموم  ،کاهش تیمات رلاه ،
ضییییکیار ری ،مقرراتزداا بیازارها ،بهواده بازارهای ماک و بازار کار،

مقرراتزداا چ آمیهای بّرون مبو  ،و برنامههای رااضی همراه م شودب
«واردات» نّروی کیار ارزان ابزاری برای سیییرکوب اسییی
م انیازد و به نود آنان اسی

که مّان کار ران عورقه

که در قیرتانیب ببابراا چاسا مباسب صرلاً اتسا ،راا

انیزاع برای توشامی وا به همهی مهانران بهمبزکهی اک کار تّر نّس  ،بسته طرح
دکاال راشیییهای مهانرت در رابطهی بّ اقیصیییادهای بزرگ و قیرعمبی و اقیصیییادهای
کوچییکعر و درلییالعوسییییییهای اسییی

کییه مردم از آن مهییانرت م کببیییب در واقد،

نهان سازی اغسب دور باطس را ااجاد م کبی :سّاس های عجاری کّبراک اقیصاد محس
را واران م کبی که بهنوبهی تود به مهانرت سیییرده از آن نالّه م انجامی که بّشعر
عوان باکقوهی کشییور مبیار را واران م کبی و در عّ لال دسیییمزد کار رانِ با لیاقل
دسیمزد در کشور مقصی را عقسّل م دهیب اما نّروی کار مهانر ماهر و اقهسوّی چهطورت
هزابههای مهانرت و لرار مغزها در اقیصادهای درلالعوسیه ولشیباک اس ب
اا عرکّب ،که در سییّاسیی

راهبردی اصییس دوک ها در کشییورهای چّشییرلیه و

درلالعوسیییه از دههی  1510به اا سییو بازعاب بّشعری االیه ،هجوم به نّازها و مبالد
مردم اسی ب از دههی  1510به بیی ،عشییای اا عحوکات ساتیاری انرای سّاس های
دوکی نسییبیاً مسیییقل را عالیود زاادی عضیییّف کرده و با عقوا

موازنهی قوای طبقاع

بهنود دسی راسی ها ،ندادچرسیان و چوچوکّس ها در هر دو کشورهای «شمال» و «نبوب»
مواند نیی در برابر قیرت دموکراعّک مردم ِ «لرودسیییان» و سییازمانهای اقیصییادی –
سّاس طبقهی کار ر ااجاد م کبیب
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ببابراا  ،در مجموع در سییطح انضییمام عر عحسّل ،نراان سییرمااه که در دورچّماا
نموداری سیرمااه ی انیماع در سپهرهای عوکّی و ردش نشان داده شی ،با بازعاب داد ِن
ذات «ارزش در لرک » ،آنقیرها سییاده و شییسیییهرلیه نّس ی ب دورچّماا ابزار موهوم
سییاده اما بهغاا

آموزنیه ،که بازعوکّی انیماع وسییی

رلیه و انقباضاالیه (به سییبب

نبیگهیا ،بسیاایای طبّی و رکودهیا)ی سیییرمیاایهداری را عشیییتّل م دهی ،در عیامل
دااکتیّت با دورچّماا های مییید انیماع داگر ،و در نیّجه ،مقاوم
کار ر همراه با انواع نببشهای انیماا بهغاا

چّدّیه م

و مبارزه طبقهی

شودب32

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

و

چّدّییهی روابط ،سیییاتییارهیا و لراابیها ،قیرتها و مبارزات

اقیصیادی و غّراقیصیادی م شیودب در واقد ،بحران نهاا سرمااهداری آنقیرها مسأکهی
اقیصیادی نّس  ،بسته موضوع انسان و عاراخ اس ب بااا لال ،ببّاد سّاس نامیهی
بهیر آن طبقیهی انیمیاع اسییی

کیه از دانش عاراخ  ،لب و انیماع  ،و عساوه بر آن،

ازاعیمیاد بهنوس برای سیییازمانده قوای عودهایِ عوکّی انیماع برای اهیان انیماع
بهیر برتوردار اس ب
دوک  ،که از طراق آن روابط  ،لراابیها و مبازعات سییّاسی شییتل م

ّرد و عبسور

م اابی ،ات از مهمعرا لوزههای بازعوکّی اقیصادی و انیماع اس ب با در نظر رلی
اهمّ

دوک

در ولیت میباق

اش با بازعوکّی اقیصیادی در زمّبهی نببهی اقیصادی -

سّاس ساتیار طبقاع در سطح مّانج انیزاع ،موضوع دوک در بخش چهارم اا رساکه
بهطور واده بررس تواهی شیب
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پینوشتها
 1در سیییّسییییم انیماع انیاموار واد

های بخشها را واد

سیّسییمهای غّرانیاموار (مانبی اعم) که در آن واد
بهرغم اا واقیّ

های کل عیّّ م کبیب برتسان کلها اا

های بخشها را اساساً سرش ِ بخشها عیّّ م کبی

که بخشها بازعابدهبیهی سیییرشییی

درون کل هسییییبیب در ماعرااکّسیییم دااکتیّت

کیل راا رواترد چیااهای به چّزها و روابط را عشیییتّل م دهیب بهمید عمّزدادن بخشها از اتیاگر ،ما
آنها را بهعبوان عباصییر اک کسّ

میّ بررسیی م کبّم که وقی با اتیاگر عرکّب م شییونی همدون

سیییاتییار دااکتیّت بخشها چیایار م
بخشیّین بخشها ،واد

رددب به عبارت داگر ،سیییبیز اا همنهاد عبارت از لراابی ولیت

ها و روابط مبزوی شییه بهمید عحسّس اسی

که عباصر را از اتیاگر میمااز (نه

مجزا) م سییازد  ،عا در اک کل والی به آنها ولیت ببخشیییب در شییبات

میرن که کل و بخشهای آن

بهطور همزمان بررس م شود درک دااکتیّت والی عحسّل و سبیز اهمّ

مبرم داردب

 2برای آ اه از کاربرد رااش عتامل ناموزون و مرکب در عتامل لئوداکّسییم در عاراا اقیصییادی ااران
نبکب نیمان ( )1331لصول دو عا چبجب نبکب عتامل لئوداکّسم در ااران
3

از مّیان انبوه مطیاکییاع که دربارهی نببهی نظری و عاراخ عجرب عتامل سیییرمااهداری و عأثّر آن بر

کشیورهای در لال عوسییه در سیالهای چس از نبگ دوم نهان انجام شیه ربکب دان ( :2005لصلهای
 12عا 13؛  :2002لصییلهای  2عا  ،)3کاردوزو و لاکیو ( ،1525شییانزده و  ،)26هاروی ( :2006لصییلهای -2
3؛ و  :1555لصل  ،)13کاکّبّتو

( :2005لصلهای )3-2ب همدبّ نبکب کو ( ،32-33 :1512و ،)1553

روشییماار ،اسیییوانز و اسیییوانز ( ،)3-2 :1552آبراهامّان (  ،)1512لوران ( ،) 1553نیمان و بهیاد (:2012
،)260-233

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

بهرغم عأکّی میواوعشیان در عوسیّر عیامل چواای روابط قیرت انیماع – اقیصادی در عتامل سرمااهداری
در برت کشیییورهیای درلیالعوسیییییهب در لارسییی نبکب مقاکهی نب نیمان و

ب بهیاد ،مبارزه برای

سازمانهای کار ری مسیقلب
2

Labor power

3نوشییههای اصیس مارکس دربارهی کار موکی و ناموکی در سه نسی سرمااه بهواده مجسیات دوم و سوم ،و
در نظراههای ارزش اضال قرار داردب

36

نظام سرمایهداری در کشور درحالتوسعه در سطح میانجیِ انتزاع

 6در مورد کاربرد عوکّی و بازعوکّی نّروی کار برای بازعوکّی انیماع سرمااهداری و روابط طبقاع همپای
آن به بحثهای بییی نگاه کبّیب
2سیییرمااه صیییرلاً ثروت نّسییی ب سیییرمااه اک رابطهی انیماع اسییی

که ثروت را در شیییتل عاراخاً

عتاملاالیهی مشیخم بازعاب م دهی :ثروع که از تسال لراابی عوکّی بهوسیّسهی ارزش اضییال تسق شیه
عوسیط نّروی کار رشیی م کبیب روشی اسی

که اصیطساح سیرمااهی انیماع در دورچّماا های سرمااه

ارعباط با موهوم «سرمااهی انیماع » در اقیصاد و نامیهشباس مییارن نیاردب

1مارکس در عبارت مشیهوری در سرمااه م
مشییخم عوکّی اسیی

وای« :سرمااه اک ش ر نّس  ،بسته اک رابطهی انیماع

که به اک صییورتببیی عاراخاً مشییخم نامیه عیسق دارد که در اک شیی ر عبسور

م اابی و به آن نوهر انیماع مشیخم م بخشیییب سییرمااه نمد وسیاال عوکّی مادی و عوکّیشیییه نّسی ب
بسته وساال عوکّی د رسان شیه به سرمااه اس

که همدبان که طسا و نقره ل نوسه چول محسوب نم شونی،

آنها نّز ل نوسیه سیرمااه نّسییبیب سیرمااه وسیاال عوکّی در انحصیار بخش مشخص از نامیه اس

که در

موانهه با عوان کار زنیه ،بهمثابه محصیوکات و شرااط کار از اا نّروی کار مسیقل م شود و از طراق اا
برابرنهاد در سرمااه شخصّ

م اابیب (سرمااه ،نسی سوم ،لصل چهلوهشیم)

5دورچّمیاا سیییرمیاایه کیه مارکس در نسی دوم سیییرمااه عوسییییه داد بهعرعّب با چهار لصیییل دربارهی
دورچّماا های سرمااهی چوک  ،سرمااهی عوکّیی ،سرمااهی کاکاا و سپس دورچّماا ها به طور کس آغاز
م شیییودب در نهاا بازعوکّی سیییاده و سییییردهی سیییرمااه به دنبال آن ارائه م شیییودب همدبّ نبکب به

دای اههای کبّ دربارهی کیاب انباشییی
(کبّ  ،دای اههاا دربارهی انباش

سیییرمااه رزا کوکزامبورگ و دورچّماا های انیماع سیییرمااهب

سرمااه رزا کوکزامبورگ)

10مارکس سیرمااهی عجاری را سیرمااهی کاکاا م نامیب بهعساوه چبان که تواهّم دای ،سرمااهی ماک را
سرمااهی چوک م توانی که بازعابدهبیهی عتامل محیود اشتال چول (بهمثابه طسا) ،بانتیاری و بانتیاری
مرکزی ،و بازارهای ماک  ،در آن زمان اس ب
11نب کب ب لاا ( )1515و دانت لاک ()1516ب
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 12از مبظری داگر ،دورچّمیاا سیییرمیااهی عوکّیی بهعبوان لرک

دَوَران سیییرمااه با لراابی عوکّی آغاز

م شیود و با آن تاعمه م اابی)’(P… C’- M’- C … Pب دورچّماا سرمااهی کاکاا از مبظری داگر
به لرک

دَوَران سرمااه از '( Cمحصول اک چرتهی عوکّی) آغاز م شود و با عوکّی چرتهی بیی تاعمه

م اابیب برلسییب کل سییرمااهی انیماع  ،محصییول بّ مصییارن مخیسف عوزاد م شییود و بار داگر در
چرتهی بیی بازعوکّی م شود ،در لاک که دورچّماا چوک  ،چبانکه بحث شی ،عبارت اس

از >M -

’Mب هراک از اا سه دورچّماا مسیسزم ونود داگری اس ب
 13باای بّ چول بهعبوان سیرمااه و چوک که صیرلاً چول (وسیّسهی مبادکه) اس عواوت قائل شوامب چول عبها
در صورع سرمااه اس

که با آن کاکاا ترایاری شود که «مصرن» آن مبجر به الزااش ارزش کاکا بشود

(ایب عوان کیار) ،و لروش آن در دورچّمیاا چول – کیاکیا – چول ایا ' M-C-Mبیه سیییود مبیه بشیییودب
بیااا لیال ،چول بیهعبوان وسیییّسییهی مبیادکیه برای ترایی چّزی صیییرن م شیییودب در اا مورد چول عبهییا
عسییهّلکببیهی مبادکهی کاکاهاسی ب مارکس اا رابطه را به صییورت ( C-M-Cکاکا – چول – کاکا) نشییان
م دهیب به نظر مارکس « :ردش سیادهی کاکاها – لروش بهمبظور ترای – وسیّسهی عحقق هیل اس

که

با ردش ب ارعباط اسی  ،ایب عصیالب ارزشهای مصیرل اا ارضیای تواسیههاب برعتس ،ردش چول
بهعبوان سیرمااه ،که ل نوسیه اک هین اس  ،برای سیرش ارزش عبها در چارچوب اا لرک
عجیایشیه رخ م دهیب ببابراا

میاوم ًا

ردش سرمااه هّ محیودای نیاردب» (سرمااه ،نسی اول ،لصل چهارم)

 12دورچّماا سییرمااه شییامل سییه نراان ارزش (ایب مخارج سییرمااهای ،ارزش محصییول عتمّل شیییه و
لروش) و سیه انیوتیهی ارزش (ایب سرمااههای عوکّیی ،عجاری و ماک – چوک اس )ب میغّرهای ناری
را در دورهی زمان انیازه ّری م کبّم در لاک که مواهّم انیوتیهای در اک نقطه از زمان انیازه ّری
م شودب
 13نبکب
آثار اقیصادی مارکس  ،1162-1161چّشنواس لصل ششم سرمااه،
آثار اقیصادی مارکس ،1162-1161
آثار اقیصادی مارکس  ،1162-1161چّشنواس لصل چهارم نظراههای ارزش اضال  ،و
سرمااه ،نسی سوم ،لصل ششم
16برای مثیال ،سیییرمیاایهی عجاری کاکاهاا را به بهاا کمعر از ارزش آنها ترایاری م کبی و به بهاا
میادل ارزش آنها در بازارهای رقابی به لروش م رسانی ،در لاک که سرمااهی بهرهنو (بانکها و ساار
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واسطههای ماک ) درآمی را اساساً از مشیری و بهرهی وامها کسب م کببیب تیمات عموم با ماکّاتسیان
و اتت هزابه از مصرنکببیه عأمّ ماک م شودب
fictitious capital 12
نبکب کارل مارکس ،سرمااه ،نسی سوم ،لصل بّس وچبجم ،و
کارل مارکس ،سرمااه ،نسی سوم ،لصل بّس ونهمب
ببگاهها م عوانبی با انیشیار اورا ،بهادار (سهام) و اورا ،قرضه در بازار اوکّه برای ترای وساال عوکّی و عوان
کار عأمّ سیییرمااه کببیب اا سیییرمااه سیییپس در تیم

الزااش ارزش اضیییال تواهی بودب اما مطاکبات

صیالبان اا شیتل از سیهام و واه نامهها ،مطاکباع قابلمبادکه در بازار برمببای سهم آن در عوکّی ارزش
اضال آع اس

که در بازار ثانواهی سهام و اورا ،قرضه دادوسیی م شود (هاروی )221-266 :2006ب

11اورا ،مشییقه ابزارهای ماک بسیّار چّدّیهی سیم

چ عرازنامه اسی

که قّم

(اا «ارزش» در اقیصاد

مییارن) آن از داراا ببّادیاش مشیق م شودب مشارک کببی ان در بازار به نای دادوسیی تود داراا ،
داراا میاک ایا سیییاار داراا هیا در عیاراخ در آابییه را برمببیای داراا ببّیادی آن مبیادکه م کببیب اا
ابزارهای ماک لراابی رقاب بّ عوانمبیی سیییرمااه برای چّر

و سییییرش در مقّا

نهان را عشییییای

م کبی و لراابی اتسیانسیازی نرخ سود را شیاب م بخشی ،اما در عّ لال نببهی سودا رانهی بازارهای
میاک را الزااش م دهییب روشییی اسییی

که اا لراابی ،مانبی تسق چول اعیباری ،با تسق کاکاهای ماک در

چوااا بازعوکّی سیردهی سرمااه ااجاد و لشار بر کار را عشیای م کبیب در مورد اورا ،مشیقه و بحرانهای
ماک نبکب نیمان ( 2006و  )2011و المی سییّف ،لباب ماک و بحران سییرمااهداری ،سییاا نقی اقیصییاد
سّاس 1352 ،ب
15دربارهی اورا ،قرضهی دوکی  ،اورا ،وعیهدار و سرمااهی موهوم

(اا ساتیگ ) نبک

کارل مارکس ،سرمااه ،نسی سوم ،لصل بّس وچبجم ،و
کارل مارکس ،سرمااه ،نسی سوم ،لصل بّس ونهمب
«اما در عمام اا موارد ،سییرمااه ،همچبّ چردات های(بهره) دوکی در نظر رلیه م شییود ،ببب سییرمااهی
موهوم اس ب» (همان)
20مارکس قّم

(و اکبیه نه ارزش) عمام اا اورا ،بهادار موسییوم به سییرمااهی چوک شیییه («داراا های

ماک ») و لی زمّ  ،را برمببای درآمیهای آع ِ ناریشییه ،ایب درآمیهای عبزال شیه برمببای نرخ بهره
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عیّّ م کبیی (همان)ب در لسیییابیاری ماک مییارن اا بها عح

عبوان ارزش ناری تاکم انیازه ّری

م شود . )net present value -
21

برای ران

نو

نبکب سّرو ب بّبا ( 1515،2006و )1513ب

22برمببای نظر مارکس «بهای ترای زمّ براسیا

ترای سیالهای بسیّار زااد محاسیبه م شیود که صرلاً

روش داگری برای بّان ارزش ناری اناره زمّ اسی ب در واقد بهای ترای  -نه زمّ  ،بسته اناره لاصل
از آن زمّ – برمببای نرخ بهرهی مییارن محاسبه م شودب اما ارزش ناری اناره مبیب بر موروض رلی
ونود انیاره اسییی  ،در لاک که اناره را نم عوان برعتس از ارزش ناری آن اسییییخراج و آن را عبّّ
کردب بسته ونود آن ،مسییقل از مقّا اش ،آغاز اه بررسی اسی » (سرمااه ،نسی سوم ،لصل س وهویم)ب
همدبّ نبکب سیییرمیاایه ،نسی سیییوم ،لصیییول  26و 22ب عونه کبّی که در مورد مبابد طبّی مانبی زمّ
(درسی

مثساً مانبی سیهام) «آنچه ترایاری و لروتیه م شود ،زمّ نّس بسته وا تاری لق ناش از آن

[در ط زمان] اس » (هاروی )362 :2006ب بیا عرعّب وا تاری لق وا تاری زمّ «شتس از سرمااهی
موهوم اس » (همان)ب
23براسیا

نظر مارکس «سرمااهداری کهببب کار بیون دسیمزد را مسیقّماً از کار ران اسیخراج و آن را در

کاکا عثبّ

م کبی در واقد نخسییّ عصیالبکببیهی ارزش اضال اس  ،اما بههّ عبوان ماکک نهاا آن

نّسییی ب وی بیاایی آن را با سیییرمااهداران ،زمّ داران ،که کارکردهای داگری را در مجموعهی چّدّیهی
عوکّی انیماع برعهیه دارنی عقسیییّم کبیب ببابراا ارزش اضیییال به بخشهای مخیسف عقسیییّم م شیییودب
بخشهای آن به روههای ونا ون الراد عیسق م اابی و شتلهای مسیقل از اتیاگر میییدی مانبی سود،
بهره ،سود عجاری ،اناره ،م اابی» (سرمااه ،نسی اول ،لصل بّس وسوم)
22

سیرمااهی بهرهنو  ،بهمثابه مجموع سیرمااهی چوک  ،تارج از دورچّماا سیرمااه اس ب با اا لال،
سییرمااهی بهرهنو را م عوان به سییرمااهدار عوکّیی وام داد که از ارزش مصییرل آن برای عهّهی
وسییاال عوکّی و عوان کار اسیییواده م کبیب سییرمااهی بهرهنو بهعبوان «سییرمااهی موهوم » در نظر
رلیه م شیود ،زارا برتسان سیرمااهی واقی ظرلّ
دورچّماا سرمااهی وام صرلاً ’ M-Mاس ب

تود سییری و عوکّی ارزش اضال را نیاردب
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23عرسیییّم نموداری با هین درنظر رلی

ردش سیییرمااهی بهرهنو که سیییاتیار بخش ماک را عرسیییّم

م کبیی ،با عأکّی بر روابط نزداک مّان سیییرمااهداران چوک و سیییرمااهداران – میاران که بّانگر بازنماا
عقابل سرمااه در برابر کار اس  ،با لرض صرلاً دو اورا ،ماک  ،چبّ اس ( :از راس به چ )
{  Mنهامدار و  Mدارندهی اوراق قرضه بهعسلان نرمایهداران پلیی } – [ Mدر دنت نرمایهدار  -مدیر – }M’ { -- ] M’ -- C’ ... P . C

 26سییرمااهی بهرهنو مجموع سییرمااهی چوک تارج از دورچّماا سییرمااه اسیی ب بااا لال ،سییرمااهی
بهرهنو را م عوان به سرمااهدار عوکّیی وام داد که از آن بهعبوان ارزش مصرل تودش در کسب وساال
عوکّی و عوان کار بهرهبرداری کبیب چبان که تواهّم دای ،سیرمااهی بهرهنو بهعبوان سرمااهی موهوم در
نظر رلیه م شیود ،زارا برتسان سیرمااهی واقی  ،لاقی ظرلّ

تود سییری و عوکّی ارزش اضیال اس ب

دورچّماا سرمااهی وام صرلاً ’ M-Mاس ب
22شییّوهی مونودا

ماک ِ داراا ِ سییرمااهدار – بهعبوان وعیه و در عّ لال ادعا نسییب به عصییالب آن

ارزش اضییال که در آابیه عوکّی تواهی شییی – دامبهی وسییّدعری بهونود م آورد که در آن هر نراان
درآمییی را م عوان درآمیی میادل «ارزش موهوم » در نظر رل
بازار ثانواه را داردب ببابراا  ،براسیا
اسیی ب در لقّق  ،ات از واد
دوک

اسییکال مارکس ،ظرلّ

که ظرلّ ِ برتورداری از ابزاری در

اورا ،بهادارسازی در ذات لرک

سرمااه

های ببّادی لرک نوکّبراک الزااش عأمّ اعیبار غّربانت هم عوسییط

و هم عوسط ببگاهها اس ب (نبک به لصل  23و لصل  25نسی سوم سرمااه)

21در مورد دای اه مارکس دربارهی عقسییّم سییود بّ بهره ،سییود ببگاه و سییرمااهی ربوی و «سییرمااهی
موهوم » نبکب به بخش چبجم و بهعرعّب لصول  21عا  33و لصل  25نسی سوم سرمااه ب

25برای سیییرمیاایه از مبظر دورچّمیاا چول ،عوکّی ضیییروری اسییی  ،اما وقوهای اسییی

نامّمون در لراابی

چولسازیب سرمااهی بهرهنو و سرمااهی عجاری قادرنی از اا وقوه انیباب کببی ،ا رچه در نای داگر به
عوکّی وابسییهانیب چرا که ،صیرننظر از رونقهای سیودا رانه ،عبها مببد ارزش موردنّاز برای چردات

سود

سهام ،عسواهی بیه ها ،چردات عیهیات بهرهای و عسواهی عیهیات ماک  ،در لراابی عوکّی اس ب
30نیّجهی اا دورهی درازمیت و چرلرازولرود انحصییاریکردن و امپرااکّسییم با چشیییّبان لیال دوک ها و
بسوکهای قیرت درکشورهای مخیسف ،داگر با تطابهی اایئوکوژاک مسسط از رقاب بازار و ادعااش در

40

فرهاد نعمانی و سهراب بهداد

مورد بازعوکّی عاری از بحران سییرمااهداری سییاز اری نیاردب آنچه واقیاً چّره شییی رقاب
اقیصییادی و سییّاس ی و عوکّی و ردش بزرگمقّا

سیییّزهنواانهی

کاکاهای عوکّیی سییبگّ و کاکاهای مصییرل بادوام،

بانت و ماک اسییی ب عا قرن بّسییییم ،ببگاههای صیییبیی بزرگ عوکّیکببی ان عجهّزات لملونقل ،لوکاد،
شیییّماا  ،چیروشیییّم  ،داروا  ،رآکیورهای هسییییهای ،نظامهای عسیییسّحاع چّشیییرلیه و بییاً لباوریهای
چّدّیهی اطساعات بودنیب در نّمهی دوم قرن بّسییییم ،بهمید بّ اکمسس شیییین دورچّماا سیییرمااهی چوک ،
عوکّییی و عجیاری اا ببگیاههیا ،بیا همیسیییی نزداک دوک های میاتسه ر در کشیییورهای چّشیییرلیهی
سرمااهداری ،اا ببگاههای مس در سطح بّ اکمسس عمل م کردنیب
31از اواتر قرن نوزدهم ،نظام سیرمااهداری رقابی در اقیصیادهای سرمااهداری چّشرلیه در راسیای عراکم و
و

عمرکز سیییرمیاایه عتیامیل ایال ب لباوریهای مییارن بهکاررلیه در عوکّی کارهای عوکّیی بزرگمقّا

بهشییت ران شیینی ،ازاا رو عبها روههای کارعس شرک های سهام انحصاری ،در ارعباط با بانکها،
قادر به عوکّی آنها بودنیب بااا لال ،در اا مرلسه نّز ،سیییرمااه و بازار مس آن در غسبه بر مقاوم

در برابر

لراابی لزاابیهی کاکاا سیازی سیرمااهداری و طبقهی کار ر سیازماناالیه برای کبیرل اا لرک  ،سرمااه
دچار مشتل شیب
32بیه نظر نیان بسیام لاسییییر« ،مارکس میابوکّسیییم انیماع را بهمثابه تودِ لراابی کار مشیییاهیه کردب او
سیوسیّاکّسیم را بهعبوان عبظّم عقسان اا میابوکّسیم بّ انسان و زمّ بهدس عوکّیکببی ان میحی و بیا
ونه بهعبوان چّشییرل عتامل انسییان عوأم با صییرلهنوا در انرژی و چاایاری سییّاره عیراف کرد» (نان
بسام لاسیر ،سه چّز که باای دربارهی رابطهی مارکسّسم و اکوکوژی دانس )ب
33در مورد بییلهم آنیان کیه مقوکیههیای ارزش و ثروت را اتسیییان عسق م کببیی و به طور عسواح بر
نببهی ضیزاس محّط نظراهی ارزش – کار اشاره دارنی ،نبکب لاسیر و داگران ()63 :2011
32چبیانکیه مارکس م
ضیرورتهای زنی

وای« :سیییرمااهی میغّرببب عبها اک شیییتل عاراخ تاص نمود عأمّ ماک برای

 ،اا صبیو ،کار اس

که برای لوظ تود کار ر و تانوادهی وی ضروری اس

که

در هر نظام از عوکّی انیماع وی تودش باای عوکّی و بازعوکّی کبیببب ببابراا عوکّی سییرمااهداری از مبظر
اک لراابی مرعبطِ چّوسیییه ،لراابی بازعوکّیِ نهعبها کاکاها ،نهعبها ارزش اضییال  ،بسته رابطهی سییرمااهداری از
اک سو سرمااهدار و از سوی داگر کار ر ،اس ب» (کارل مارکس ،سرمااه ،نسی اول ،لصل بّس وسوم)

نظام سرمایهداری در کشور درحالتوسعه در سطح میانجیِ انتزاع

33نبکب کبووایز ( )1552و عّی باعاچاراا ،چه ونه طبقه را نادایه نگّرامتب
36از «مبظر انیمیاع ،ببب طبقهی کار ر ،لی وقی مسییییقّماً در ّر لراابی کار نّسییی  ،همدون ابزارهای
عادیِ کار صرلاً زائیهی سرمااه اس ب» (سرمااه ،نسی اول ،لصل بّس سوم)
32نبکب هاروی ( :2013لصلهای اک ،هو

و هش )
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