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توضیح «کارگاه» بر انتشار ترجمهی فارسی این مجموعهمقاالت:
همانطور که در سرآغاز فعالیت کارگشاه دیالکتیشک در یادداششت «دربشارهی ما» تصشریح کشردیم ،یکی از حوزههشای
اصلی فعالیت نظری کارگاه معرفی دیدگاهها و نحلههایی در حوزهی مارکسپژوهیست که یا مستقیم ًا بششه بششازخوانی و
بازسازی و بسط نظریهی مارکسی میپردازند ،و یا ابزار کارآمد و مصشالح مفیشدی بشرای این هشدف در اختیشار مشا قشرار
میدهند .از آن میان ،گرایش «دیالکتیک نظاممند» کششه خشود در طیشف رهیافتهششای نشوینِ دیشالکتیکی بششه بششازخوانی و
بازسازی مارکس (تلویحا «دیالکتیک جدید») جای میگششیرد ،یکی از نحلههششایی بشود کششه مطشالب زیششادی پششیرامون آن
ِ
منتشر کردیم . 1در همین راستا ،حدود سه سال پیش یشک پشروژهی جمعی بشرای تشرجمهی سشهگانهی شناختهششدهای از
اندیشمندان «دیالکتیک نظاممند» را آغاز کردیم کشه ششامل سشه مجموعهمقشاله اسشت کشه در هشر کشدام از آنهشا یکی از
جلدهای سهگانهی کاپیتال مارکس موضوع بررسی و پژوهش قرار گرفته است .گفتنیسششت کششه هششر مجموعهمقالششه دو
ویراستار از میان نویسندگان همان مجموعه 2دارد و اکثر مقاالت انتشاریافته در هر مجموعه پیشتر در سمینارهای منظم
دانشورانِ دیالکتیک نظاممند ارائه گردیده و مورد بحث انتقادی و بازبینیهای بعشدی قشرار گرفتهانشد .این سشه مجموعشه
بهترتیب عبارتند از:
 .1تشکیل سرمایه؛ مقاالتی دربارهی جلد اول کاپیتالِ مارکس( 3ویراستاران :ریکاردو بلوفیوره و نیکوال تیلور)
 .2گردش سرمایه؛ مقاالتی دربارهی جلد دوم کاپیتالِ مارکس( 4ویراستاران :کریستوفر آرتور و خیرت رویتن)
 .3تجمیع سرمایه؛ مقاالتی دربارهی جلد سوم کاپیتالِ مارکس( 5ویراستاران :خیرت رویتن و مارتا کمپل)
ترجمهی جلدهای اول و دوم این سهگانه بهزودی در اختیار عالقهمندان نظریهی مارکسشی قشرار خواهنشد گشرفت :جلشد
نخست بهصورت کتاب چاپی و جلشد دوم (و سشپس جلشد سشوم) در قششالب کتششاب الکشترونیکی انتششار خواهنشد یشافت.
گفتنیسششت کششه پیش از انتشششار کتششاب الکششترونیکی مجمششوعهی دوم ،در روزهششا و هفتههششای آتی همهی مقششاالت این
مجموعه را جداگانه در کارگاه منتشر خواهیم کرد .در همین مجال ،از همت و تالش همهی همراهانی کششه بششدون هیچ
چشمداشت مادی ترجمهی این سهگانهی کاپیتالشناسی را ممکن ساختند صمیمانه قدردانی میکنیم.
خرداد  - 13۹۹تحریریهی کارگاه دیالکتیک
 . 1درواقع ،سابقهی معرفی رویکرد «دیالکتیک نظاممند» به سپهر فکری چپ ایران ،به تنرجمهی کتابهننایی از دو اندیشنمند بهننام این
نحله (کریستوفر آرتور و تونی اسمیت) توسط فروغ اسدپور بازمیگردد {تونی اسمیت جهانیسازی :چهنار الگنو و ینکن رویکنرد انتقنادی،
پژواک1۳۹1 ،؛ کریستوفر آرتور :دیالکتیک جدید و سرمایه ،پژواک .}1۳۹۲ ،ترجمهی اسدپور از رابرت آلبریتون (دیالکتیک و واسننازی در
اقتصاد سیاسی ،پژواک ) 1۳۹1 ،نیز تالشی بود برای معرفی مکتب اونو-سکین که یکی دیگر از رویکرهننای شناخص طیننف «دیالکتیننک
جدید» محسوب میشود.
ترتیب فصول عبارتند از )1 :کریس آرتور/خیرت رویتن؛  )۲پل ماتیک جونیور؛  )۳پاتریک مورای؛
 .۲نویسندگان مجموعهمقاالت حاضر به ِ
 )۴تونی اسمیت؛  )۵کریس آرتور؛  )۶مارتا کمپل؛  )۷فرد موزلی و  )۸خیرت رویتن.
3. Riccardo Bellofiore Nicola Taylor (eds.), The Constitution of Capital. Essays on Volume I of Marx’s Capital,
Palgrave 2004.
4. Christopher J. Arthur, Geert Reuten (eds.), The Circulation of Capital. Essays on Volume II of Marx’s
Capital, MacMillan 1998.
5. Martha Campbell, Geert Reuten (eds.), The Culmination of Capital. Essays on Volume III of Marx’s Capital,
Palgrave 2002.
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کارگاه دیالکتیک:

فصل دوم از مجموعهمقاالت:6
کاپیتال مارکس»
«گردش سرمایه؛ مقاالتی دربارهی جلد دوم
ِ

شکل اقتصادی و بازتولید اجتماعی:
دربارهی جایگاه «جلد دوم کاپیتال» در نقد اقتصاد سیاسی مارکس

پل ماتیک (جونیور)
ترجمه :محمد عبادیفر

 .1متن
ماکسیمیلیان روبل ضمن اینک شه دسششتاورد انگلس در ایجششاد یششک متن اسششتاندارد از مجلششد دوم کاپیتال را بششه
واسطهی انبوه دستنوشتههای باقیماندهی مارکس در زمششان مششرگ او ،مششورد سششتایش قششرار میدهششد ،دربششارهی
«خطای مهم بازنمایی مجلد دوم بهعنوان اثری بنیاداً کامل که تنها به لحاظ شکلی نیازمند اصالح است» ،هشششدار
میدهد ( .)1صرفنظر از این واقعیت که مششارکس تششا زمششان مششرگش بششر روی دستنوشششتههای این مجلششد کششار
میکرد ،انگلس موفق نشد که این دستنوشتهها را فراتر از مرحلهی پیشنویسهای مراحل بحث از یک سششو و
کمیت مواد و مصالح روشنگرانه ،گسترش دهد .با این حال متن انگلس از مجلد دوم برای فهم نیششات مششارکس
و دنبال کردن بحث او کافی است.

 . 6مقالهی حاضر فصل دوم مجموعهمقاالت زیر است:
Christopher J. Arthur, Geert Reuten (eds.), The Circulation of Capital. Essays on Volume II of Marx’s
Capital, MacMillan 1998.
پژوهشی سهگانه دربارهی سه جلد کاپیتال است که توسط نحلهای از مارکسپژوهان معاصر انتشار
خود این مجموعهمقاالت یکی از کتابهای
ِ
یافته است .کارگاه دیالکتیک ترجمه و انتشار این کتابها را در قالب یک پروژهی جمعی در دست انجام دارد (ترجمهی جلدهای اول و دوم
این سهگانه بهزودی در اختیار عالقهمندان قرار خواهد گرفت).
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کاپیتال ،حیات خود را بهعنوان «اولین کتششاب» از شششش کتششاب بررسششی «نظششام اقتصششاد بششورژوازی» آغششاز کششرد:
«سرمایه ،مالکیت زمین ،کار مزدی ،دولت ،تجارت خارجی ،بازارجهانی»( .)2کتاب دربارهی سرمایه ،بهعنششوان
طرح کلی سال  ،1857قرار بود شامل چهار بخش باشد ،سرمایه در حالت عام ،سپس اشکال خاص سششرمایه کششه
در رقابت خود را آشکار میکنند ،نظام اعتباری و سرمایهی سهامی ( .)3بحث مفصل دربارهی منظششور مششارکس
از «سرمایه در حالت عام» را فعال به تعویق میاندازیم اما میدانیم که این بخش سه قسمت داشت :فراینششد تولیششد
سرمایه ،فرایند گردش سرمایه و سود و بهره .مارکس در نامهای به السال ( 22فوریششه  )1858اولین مششورد از این
سه قسمت را شامل «چندین فصل مقدماتی» توصیف میکند( .)4اینهششا ابتششدا فصششلهایی در بششاب ارزش و پششول
بودند و دیرتر تبدیل به فصل «کاال» شدند .اینها بنیاد نظری بخش اول را فراهم میکردند ،یعنی تجزیه و تحلیل
سرمایه در حالت عام.
این فصل «درباره سرمایه» که در پیشنویس طرحریزی شده بود ،بعشششد از انتششششار مشارکتی در نقد اقتصههاد
سیاسی تنظیم شد ،که شامل فصولی درباره کاالها و پول بود .در اینجا دوباره سه قسمت را میبینیم که این بششار
بهصورت مفصل در نامه به السال توصیف شدهاند :تولید ،گردش ،سرمایه و سود .آنچه که تبدیل به مجلششد دوم
و سوم کاپیتال شد ،از خالل دستنوشتههای اولیهای فراهم شد که ابتدا قرار بود قسششمتی از اولین بخش از اولین
کتابهای ششگانه باشد!
همانطور که میدانیم ،داسششتان  30سششال بعششد زنششدگی مششارکس در کنششار تألیفششات علمیاش ،داسششتان گسششترش
پیوستهی این دستنوشتهها بود .تا سال  ،1862یعنی زمانی که مارکس خودش را آماده انتشار ادامه مشارکتی
در نقد اقتصاد سیاسی ،یعنی «سومین فصل از بخش اول« ،سرمایه در حال عشششام»( » )5تحت عنشششوان سرمایه
میدید ،از پیش قادر بود که تحققناپذیری طرح بزرگ خود را ببیند .او همچنان امیدوار بود کششه رفتششار سششرمایه
را با نوشتن فصولی درباره رقابت و اعتبار کامل کند ،اما او خود را محدود به چیزی کرد که «انگلیسششیها آن را
اصول اقتصاد سیاسی مینامیدند» ...یعنی «عنصر جوهری» که به همراه بقیه نوشتهها امکان تکمیل «نقد مقشششوالت
اقتصادی» که از پیش متعهد شده بود را فراهم میساخت(.)6
در واقعیت ،هنوز شش سال به انتشار کاپیتال باقی مانده بود .در سال  1867مارکس قصد کرد که بعد از مجلد
اول ،که کتابی درباره فرآیند تولید سرمایه بود ،سریعا مجلد دوم که شامل کتابهایی درباره گردش و سود بود
(یعنی چیزی که امروزه ما آنها را مجلدات دوم و سوم سرمایه میشناسششیم) را منتشششر کنششد و سششومین مجلششد نششیز
درباره تاریخ نظریه اقتصادی باشد .تصور میشد که کتاب دوم (مانند کتششاب سششوم) کاپیتال ،بخشششی از یششک
ساختمان فکری باشد ،عنصری از تجزیه و تحلیلی که به سان یک «کل هنری» درک میشد( .)7در همان حششال
که مارکس نوشتههای خود را گسترش میداد ،میبایست انبوه مواد و مصالحی را که فراهم آورده بود در یک
مجلد تنظیم کند .از آنجا که او هیچوقت این کار را انجام نداد ،میتوان خودداری انگلس از انجششام این وظیفششه
برای مارکس را درک کرد .اما مهم است به خاطر داشته باشیم کششه مجلششد دوم مششواد و مصششالحی را جمعآوری
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کرده است که به قصد نوشتن کتاب دوم از سهگانه تجزیه و تحلیل سرمایه در حششالت عششام فششراهم شششدهاند .این
مجلد تصویری از روابط بالفعل بین کارخانهها و بین کارخانهها و کارگرانشان و نیز دربششاره ارزش مصششرفی یششا
روابط قیمت نیست .همچنین این مجلد «یک مدل صوری از نظام سرمایهداری بهسان یک کششل» ( )8و یششا مششدل
خاصی از مسیر رشد «نرمال» یا «ایدهآل نیست .این مجلد یک نظریه بحران را نیز ارائه نمیکند .بلکه این مجلشششد
توضیح روشی است که سرمایههای مختلفی که بهصورت جمعی ویژگیهای سششرمایه در حششالت عششام را حمششل
میکنند ،یک نظام پویا را ساختاربندی میکنند ،در معنای دقیق کلمه بخشی از توضیح روشی است که مششاهیت
این نظام ،ناکامی علمی اقتصاد سیاسی را هم توضیح میدهد و هم آشکار میکند.

 .2سرمایه
تجزیه و تحلیل سرمایه بایستی نقطهی آغاز نقد مارکس از مقوالت اقتصادی باشششد چششون این مفهششوم جنبهای از
ساختار اجتماعی را عرضه میکند که مهمششترین هششدف مششارکس یعششنی فهم امکششان یششک دگرگششونی انقالبی در
جامعه مدرن را فراهم میکند .در همان حال که تجزیه و تحلیل این مفهوم یعنی سرمایه نیاز به درک کار مزدی
و مالکیت زمین ،یعنی دیگر اشکال عمده مالکیت مدرن (که ادعاها درباره محصول اجتماعی را نشان میدهششد)
است ،این مفهوم مقوله مسلط است به این معنا که پویایی آن تششاریخ نظششام اجتمششاعی بهسششان یششک کششل را تنظیم
میکند .شرایط کار و زندگی کارگران مزدی توسط مبارزه بین طبقات اسششتخدامکننده و اسششتخدام شششده درون
محدودههایی تعیین میشود که بهوسیلهی الزامات سودآوری سرمایه مشخص شده است؛ و رانت مششورد ادعششای
مالکان زمین (و منابع طبیعی قیاسپذیر) از کار اضافی اخذ شده به وسیله سرمایه در شکل ارزش اضافی اشتقاق
مییابد و از این رو بهوسیلهی الزامات سرمایه محدود میشود.
مارکس در متن مشهوری از مجلد سوم کاپیتال مینویسد «شکل اقتصششادی مشخصششی کششه در آن کششار اضششافی
پرداخت نشده از تولیدکنندگان مستقیم استخراج میشود رابطه بین سلطه و بندگی را تعششیین میکنششد ،بهطششوری
که این رابطه مستقیم ًا از خود تولید ناشی میشود و دوباره بهعنوان یک عامل تعیینکننده به آن بششاز میگششردد»(
 .)۹در سرمایهداری که ارزش اضافی« ،شکل اقتصششادی مشششخص» اسششت ،ارزش اضششافی جدیششداً تولیششد شششده از
خالل سرمایهی به کار گرفته ششده در فرآینششد تولیششد کششه شششامل مبلغی بیش از مششیزان پششرداخت بششه نششیروی کششار
میشود ،بهعنوان درآمد در نظر گرفته میشود نه پرداخت به نیروی کششار .فهم ارزش اضششافی و نآ أشنم مهف – فهم منشششأ آن و
شرایط مقداری آن و نآ أشنم مهف – وظیفه اصلی مجلد اول کاپیتال است.
کاپیتال با این جمله آغاز میشود« ،ثروت جوامعی که شیوه تولید سششرمایهداری بششر آنهششا حششاکم اسششت ،چششون
«توده عظیمی از کاالها جلوه میکند»» .)10(7کاال جنسی است که با پول قابل مبادلششه اسششت .یعششنی کششاال دارای
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یک ارزش مصرفی است (بهعنوان نوع خاصی از کاالیی که به نیاز انسانی مشخصی پاسخ میدهد) و دقیقا یک
ارزش اقتصادی که بهوسیلهی مقداری کاالی پولی که با آن مبادلششه میشششود ،انششدازهگیری میشششود .بهصششورت
دقیقتر ،بهدلیل قابلیت مبادلهپذیری آن ،دارای ارزش مبادله اسششت و نششیز دارای جایگششاهی در رویهی اجتمششاعی
مبادلهی کاالهاست که برای بازنمایی و تحقق مشخصهی اجتماعی کششاری کششه آنهششا را تولیششد میکنششد ،بششه کششار
گرفته میشود(این واقعیت که آنها بهسان عناصری از محصول اجتماعی تولید میشوند که بهوسیلهی هر کسششی
که از طریق نهادینهشدن مبادلهی بازار به آن دسترسی پیدا کند ،مصرف میشود) .اقتصاد سیاسیدانان کالسیک
پیش از این تصششدیق کششرده بودنششد کششه اسششتقالل صششوری دارنششدگان کششاال ،وابسششتگی متقابششل آنهششا را بهسششان
شرکتکنندگان در یک فرآیند اجتماعی کار پنهان میکند .ارزش اقتصششادی ،بازنمششایی زمششان کششار اجتمششاعی
بهسان ارزش مبادله ،شکلی است که در آن ویژگی اجتماعی فعششالیت مولششد آشششکار میشششود؛ و بششرعکس ،این
ویژگی اجتماعی فقط میتواند شکل ارزش را به خود بگیرد ،چرا که هیچ رویهای غیر از مبادلهی بازار کشششه در
آن این ویژگی اجتماعی میتواند آشکار شود ،وجود ندارد (به مانند یک جامعه کششه در آن تصششمیمات دربششاره
تولید و توزیع توسط اعضای آن جامعه بهصورت جمعی گرفته میشود).
نهتنها تولید و توزیع کاالها که در نظام سرمایهداری بهوسیلهی مبادلهی بازار تنظیم شششده اسششت ،ماننششد هششر نظششام
اجتماعی دیگر ،برای بازتولید زندگی انسانی ضروری است ،بلکه کاری که کاالها را برای بازار تولید میکنشششد
خود برای خرید و فروش بهسان یک کاال با آن برخورد میشود .با این حال ،اگر بخواهیم مجلد اول را در یک
جمله خالصه کنیم ،ثروت در این جامعه با کاالها اینهمان نمیشود یا پول در معنای دقیق کلمه همارز کاالهششا
نمیشود ،بلکه از طریق سرمایه ،ارزش ،شکل پول و کاالها را به خود میگیرد ،در فرآینششدی کششه از طریششق آن
زمان کار پرداخت نشده هنگامی که کارگر بیش از زمان الزم برای بازتولید مزد خود کششار میکنششد ،اسششتخراج
میشود.
چیزی که اقتصاد سیاسی بهدلیل ناکامیاش در فهم مشخصه خاص تاریخی مقوالتی از قبیششل «سششرمایه« ،کششار» و
خود «ارزش» نمیتوانست درک کند ،این بود که جدایی تولیدکنندگان از وسایل تولید و از این رو موجودیت
سرمایه بهسان سازمان اجتماعی مسلط ،پیشفرض مبادلهی کاالیی تعمیمیافته است .تنها زمششانی کششه بششرای اکششثر
افراد تولید کاالهایی که نیاز دارند بهدلیل عدم دسترسی به زمین و سایر وسایل تولید ،غششیرممکن شششود و نآ أشنم مهف – یعششنی
هنگامی که توانایی آنها برای کار کردن تبدیل به نیروی کاری میشود که به وسیله دارنششدگان سششرمایه ،پششول و
وسایل تولید ،خریداری میشود و نآ أشنم مهف – در این صورت حجم اجناسی که «ثروت ملل» را تشکیل میدهند ،تبدیل بششه
کاال میشوند .هنگامی که نیروی کار همراه با پتانسیلاش برای تولیششد ارزش اضششافی ،خریششداری میشششود« ،دو
فردی که در بازار در سپهر گردش با یکششدیگر مواجششه میشششوند ،صششرف ًا خریدار و فروشنده نیسششتند ،بلکششه
سرمایهدار و کارگر هستند که بهسان خریدار و فروشنده با یکدیگر رودرو میشششوند .رابطهی آنهششا بهعنششوان
سرمایهدار و کارگر ،پیششرط رابطهی آنها بهعنوان خریدار و فروشنده است» (.)11
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کاال شکل مدرن بنیادی ثروت است چرا که «بهعنوان محصول سرمایه» «میتششوان گفت کششه شششامل هم کششار
پرداختشده و هم پرداختنشده است»( .)12نتیجه فرآیند کار که متشششکل از اسششتخدام نششیروی کششار و وسششایل
تولیششد خریداریشششده توسششط سششرمایهدار اسششت ،شششکلی از موجششودیت سششرمایه را عرضششه میکنششد کششه ارزش
صرفشده در تولید آن به همششراه ارزش اضششافی ایجادشششده در این فرآینششد را تجسششم میبخشششد .عالوه بششر این،
ویژگی کاالیی محصول نشان میدهد که فرآیند کار مورد بررسی ،اگششر چششه در فعالیتهششای درون واحششدهای
منفرد سرمایه ادامه مییابد ،اما در همان حال دارای یک ویژگی اجتماعی است .این امر به همان اندازه که برای
محصول ارزش اضافی درست است برای ارزشی که بازتولید شرایط زنده و مرده تولید را بازنمایی میکنششد نششیز
صدق میکند .برعکس ،عملکرد کار اجتماعی بهسان دارایی افراد ،توضیح میدهد (هر سه کتاب کاپیتال را
بهعنوان یک کل در نظر بگیرید) که چرا زمان کار در سرمایهداری بهمعنای دقیق کلمششه قابششل بازنمششایی نیسششت،
بلکه تنها به شکل قیمتهای صورتبندی شده توسط مبارزه رقابتی بنگاههای سرمایهدارانه برای کسششب سششهمی
از مازاد اجتماعی ظاهر میشود (.)13
هر دو جنبه این پدیدار برای فهم نظام اجتمششاعی تعیینکننششده اسششت :شششکل کششاالیی کششه معششامالت اقتصششادی را
ساختاربندی میکند و رابطهی طبقاتی اجتمششاعی مفششروض و بازتولیششد شششده بهوسششیلهی این معششامالت .بششه همین
دلیل ،تجزیه و تحلیل سرمایه نمیتواند با آشکارسازی رابطه طبقه که پیش از این بهصششورت تقریبششا نامشششهود بششا
توصیفات اقتصاددانان از نظام اجتماعی ساختاریافته توسط مبادله کاالیی ارائه ششده اسششت ،بشه پایششان برسشد .این
روش در ادا کردن حق خود به «شششکل اقتصششادی خاصششی کششه کششار اضششافی پرداختنشششده را از تولیدکننششدگان
مستقیم استخراج میکند» ،ناکام میماند و بههمین ترتیب با هدف مارکس مبششنی بششر فششراهم آوردن توصششیفی از
جامعهی سرمایهداری و نقد خودفهمی 8آن در تضاد است.
مارکس در گروندریسه توضیح میدهد« ،سششرمایه وجششود دارد و تنهششا میتوانششد بهصششورت سششرمایههای بسششیار
وجود داشته باشد ،بنابراین ویژگی خود این سرمایه بهسان کنش دوسویه سرمایهها با یکدیگر پدیدار میشششود»(
 .)14مشکل توصیف یششک نظششام اجتمششاعی کششه در آن روابششط بین واحششدها (اشششخاص و بنگاههششا) دارای شششکل
مبادالت کاالیی است ،بهطوری که محدودیتها برای تصمیمگیری اقتصادی افششراد بهوسششیلهی شششرایطی تعششیین
میشود که مشخصکننده نظام بهسان یک کل است و نآ أشنم مهف – یعنی نظششامی کششه شششرایط تعششیین قیمت توسششط عرضششه و
تقاضا متجلی میشود  -در مجلد اول کاپیتال حل و فصل میشود ،یعنی به شیوه بازنمایی سششرمایههای منفششرد
از طریق ویژگیهایی که با یکدیگر سهیم هستند« ،تعیناتی که در همه سرمایهها در معنای دقیششق کلمششه مشششترک
هستند ،یا تعیناتی که جمع خاصی از ارزشها را به سرمایه تبدیل میکنند»(.)15
این در واقع همان «سرمایه در حالت عام» در معنای مدنظر مارکس است ،یعنی «ماهیت عام سرمایه» که درتضاد
با (بهصورت نسبی) «اشکال انضمامی تولیششد سششرمایهدارانه» اسششت و میبایسششت در بخشهششای مربششوط بششه «نظششام
اعتباری و رقابت در بازار جهانی» مورد مطالعه قرار میگرفت((همراه با مطالعه سرمایهی سهامی بهسششان «گششذار
. Self - Understanding
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به سوسیالیسم»))( .)16مفهوم «سرمایه بهطور عام» از ویژگیهششای متمایزکننششدهی سششرمایهها از یکششدیگر تجریششد
میشود و نآ أشنم مهف – این ویژگیهای متمایزکننده بهصورت زیر هستند :برحسب ارزش مصرفی ،محصوالت و روشهششای
گوناگون تولید؛ برحسب ارزش ،نسبتهای مختلف سرمایه متغیر به سرمایه ثابت و زمانهای برگشت متفششاوت؛
برحسب موقعیت رقابتی ،درجات و اشششکال انحصششار و انحصششار چندجانبه .۹بهصششورت مشششخصتر« ،سششرمایه در
حالت عام» چیزی است که مارکس در مجلد دوم آن را تحت عنوان سرمایهی صششنعتی از سششرمایهی کششاالیی و
پولی متمایز میکند .این سرمایهی صنعتی با تجزیه و تحلیل دورپیمایی ارزش سرمایه کششه بخش اول مجلششد دوم
را تشکیل میدهد ،آشکار میشود.
«فرمول عام سرمایه» که در فصل چهار مجلد اول کاپیتال بررسششی میشششود بهصششورت – C – M

 Mاسششت:

مقداری پول ( )Mبا کاالهایی ( )Cمبادلششه میشششود و سششپس این کاالهششا دوبششاره بششا پششول ( )Mمبادلششه میشششوند.
بهصورت دقیقتر ،در واقع به این شکل است  M – C - Mʼ؛ دورپیمایی ارزش که منتهی به افزایش پول میشود
( )Mʼکه بدون آن این فرآیند از یک کمبود رنج میبرد .همان طششور کشه مشارکس اسششتدالل میکنششد (در فصششل
پنجم« ،تضادهای فرمول عام») ،افزایش ارزش فقط میتواند برحسب ارزش اضافی ایجاد شده توسط کارگران
مزدی در فرآیند تولید توضیح داده شود .بنابراین ،فرمول عام باید به شکلی که در مجلد دوم مطالعه ششده اسششت
گسترش یابد. M – C (LP+MP) … P … Cʼ - Mʼ :
در اینجا اولین تبدیل پول به نیروی کار ( )LPو وسایل تولید ( ،)MPخلق ارزش اضافی در فرآیند تولیششد ( )Pرا
ممکن میکند و زمانی که محصول به فروش میرسد ،تحقق پیدا میکند.
از آنجا کششه تولیششد ارزش و ارزش اضششافی ،تحقششق آنهششا از خالل مبادلششه بششازار و سششرمایهگذاری مجششدد آنهششا در
چرخهی دیگری از تولید (هنگامی که همه چیز بر وفق مراد سرمایه باشد) یک فرآیند پیوسته اسششت و مششارکس
نشان میدهد دورپیمایی سرمایه که میتواند از هرکدام از این سه عنصر مجزا یعششنی C

M،

و  ،Pآغششاز شششود،

بهصورت مفیدی مورد بررسی قرار بگیرد .چیزی که در اینجا آشکار میشود این است که دورپیمایی ارزش از
خالل هششر سششه شششکل بششرای موجششودیت سششرمایه ضششروری اسششت ،و این بششر خالف موجششودیت سششادهی پششول یششا
کاالهاست (و البته تولید) که در جوامع غیرسرمایهداری نیز وجود داشتهاند« .سرمایهای که در مسششیر دورپیمششایی
کامل خود این اشکال را به خود میگیرد ،آنها را کنار میزند و دوباره در هرکدام از آنها کارکرد مناسب خود
را به انجام میرساند ،سرمایه صنعتی است و نآ أشنم مهف – صنعتی در اینجا به این معناست که شامل هششر شششاخهای از تولیششد
میشود که بر یک بنیاد سرمایهدارانه دنبال میشود»( .)17سرمایهی صنعتی باید از خالل اشکال پولی و کششاالیی
حرکت کند .با این حال با وجود سرمایهی صنعتی ،بنگاهها میتوانند در عوض از خالل حرکت پول یششا فششروش
محصوالت کاالیی نسبتی از ارزش اضافی تولیدشده را بهدلیل این صنعتیبودن تحقق بخشند« .سرمایهی پولی و
سرمایهی کاالیی ،تاجایی که بهسان حششامالن شششاخههای تجششاری ویششژه خششود در کنششار سششرمایهی صششنعتی ظششاهر
میشوند ،اکنون فقط شیوههای موجودیت اشکال کارکردی گوناگونی هستند کششه سشرمایهی صششنعتی در سشپهر
9. Oligopoly
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گردش دائم ًا به خود میگیرد و کنار میگذارد ،اشکالی که از خالل تقسششیم اجتمششاعی کششار بهصششورت مسششتقل
ارائه شدهاند و بهصورت یکسویه گسترش پیدا کردهاند»( .)18بنابراین تنها سششرمایهی صششنعتی میتوانششد شششکل
سرمایه در حالت عام و شکل ویژگیهای ضروری سرمایه بهعنوان یک رابطه اجتماعی تولید و توزیع را فششراهم
کند.
اما سرمایه در حالت عام فراتر از ویژگیهای صرفا مشترک سرمایهها اسششت ،بششدین معنششا کششه «یششک موجششودیت
واقعی متمایز از سرمایههای واقعی خاص» ( )1۹دارد ،یعنی کل سرمایهی اجتماعی بهسان یششک کمیت بالفعششل
ارزش و مجمششوعهای از روابششط اجتمششاعی .در آغششاز ،سششرمایهی اجتمششاعی میتوانششد بهعنششوان امششری متشششکل از
«تمامیت حرکتهای بخشهای خودمختاراش ،دورپیمایی سرمایههای منفرد ،مورد مالحظه قششرار بگششیرد»(.)20
این تمامیت صرفا یک جمع ساده نیست« :دورپیماییهای سرمایههای منفرد پیوند درونی با یکدیگر دارند ،آنهششا
یکدیگر را مفروض میگیرند و یکدیگر را مشروط میکنند ،و دقیقا بهدلیل این پیوند درونی با یکششدیگر اسششت
که حرکت کل سرمایهی اجتماعی را تشکیل میدهند»( .)21پول به جریان افتاده در یک صنعت ،وسایل تولیششد
را از صنعت دیگری خریداری میکند ،در حالی که کارگران استخدامشده وسایل معیشت خود را از بنگاههای
دیگر خریداری میکنند.
وحدت سرمایهی اجتماعی واقعیتی فراسوی روابششط متقابششل بنگاههششای منفششرد دارد؛ این سششرمایهی اجتمششاعی در
شکل پولی مشهود است و تمامی سرمایهها بهصورت متناوب این شکل پولی را به خششود میگیرنششد و همین امششر
است که سرمایه را قادر میسازد که از یک سپهر سرمایهگذاری به دیگری حرکت کند .شششکل معین ارزش در
پول همان طور که قبال گفته شد ،بازنمایی کار مولد جامعه بهسان یک کل است .بنابراین ،پیوند بین سرمایه کششه
بهسان مجموعهای از ویژگیهای مشترک مفهومپردازی شده است و سرمایهی اجتماعی بهسان یششک موجششویت
واحد میتواند در ضرورت بررسی نظام بهسان یک کل  -در شکل «سششرمایه در حششالت عششام»  -بششه منظششور فهم
ماهیت ارزش و منشأ ارزش اضافی مورد بررسی قرار گیرد .برعکس ،میزان سرمایهی اجتماعی برحسششب ارزش
و مششیزان کششل ارزش اضششافی تولیدشششده بهصششورت جمعی بهوسششیلهی اجششزای آن ،همششراه بششا ویششژگی آن بهسششان
مجموعهای از ارزشهای مصرفی خاص ،شرایط تصششمیمگیری تحمیلشششده بششر هششر بنگششاه بهعنششوان نمششونهای از
سرمایه در حالت عام را تعیین میکند .مارکس این مورد را در مجلششد دوم بششا ارجششاع بششه تششأثیراتی کششه تغیششیر در
شرایط ارزش بر سرمایههای انفرادی بهدلیششل حرکتهششای سششرمایه بین سششپهرهای سششرمایهگذاری و تغیششیرات در
فرآیند کار میگذارد ،توضیح میدهد:

«حرکتهای سرمایه ،چون کنشهای سرمایهداری صنعتی منفردی جلوه میکند که کارکردهای خرید کششاال و
کار ،فروشنده کاالها و مالک سرمایهی مولد را انجششام میدهششد و بنششابراین ،وی بشا فعششالیت خششود ،واسششطهی این
دورپیمایی [دورپیمایی ارزش که بهسان سرمایه عمل میکند] میشود .اگر سرمایهی اجتماعی دچار دگرگونی
در ارزش شود ،سرمایهی سرمایهدار صنعتی منفششرد میتوانششد مقهششور این دگرگششونی شششود و از بین بششرود ،زیششرا
9

نمیتواند شرایط این حرکت ارزش را برآورده کند»)22 ( .10
مجددا آنچه که سرمایه را بهعنوان مفهومی طبقاتی تعریف میکند ،این است که مبششارزه رقششابتی بین سششرمایهها
برای کسب سهمی از ارزش اضافی شکلی است که آنها بهصورت انفرادی مشخصهی اجتماعی فرآیند استثمار
را تجربه میکنند ،واقعیت این است که در یک نظام سششاختاریافته بهوسششیلهی مبششادلهی کششاالیی ،اسششتخراج کششار
اضافی ،بین سرمایه و کار مزدی بهسان تمامیتهای اجتماعی رخ میدهد.
در مجلد سوم ،دغدغهی مارکس «کشف و ارائهی اشکال مشخص اسششت کششه بششه واسششطهی فرآیند حرکت
سرمایه بهسان یک کل» پرورش مییابند و اپیزودهای متناوب تولید و مبششادلهی کششاالیی را ایجششاد میکننششد،
یعنی «صورتبندیهای سرمایه  ...که گام به گام شکلی را بششه خششود میگیرنششد کششه در قششالب کنش سششرمایههای
مختلف بر یکدیگر ،یعنی در رقابت ،و نیز در آگششاهی روزمششره خششود عششامالن تولیششد ،در سششطح جامعششه پدیششدار
میشوند»( .)23مجلد دوم زمینه و اساس این تحلیل را با توصیف «فرآیند حششرکت سششرمایه بهسششان یششک کششل» -
بهعنوان سرمایهی اجتماعی و نآ أشنم مهف – بر اساس بازنمایی مجرد سرمایه در حالت عام کششه در مجلششد اول بششه دسششت آمششد،
فراهم میکند.
این کار با بررسی مجدد فرآیند مبادلهی کاالیی انجام میشود که مجلد اول با آن آغاز شد ،اما اکنون بر پششایهی
فهم کاالها بهسان محصوالت سرمایهها قرار دارد .در همین راستا مارکس در دستنوشششتهای کششه در ابتششدا قششرار
بود فصل نهایی و انتقالی مجلد اول باشد نوشت« ،گردش کاالهششا کششه همزمششان فرآینششد بازتولیششد سششرمایه اسششت،
مستلزم تعینات بیشتری است که مغایر بششا توصششیف مجششرد گششردش کاالهاسششت» (و مهمتششر از آن ،مفهششوم زمششان
برگشت و نآ أشنم مهف – کل زمشان مشورد نیششاز بشرای تولیششد ،فششروش محصشول ،خریشد عناصششر جدیشد تولیشد و فعششالیت مولشد
تجدیدشده  -که محدودههای مربوط به مقدار ارزش اضافی قابل تولید به وسیله مقدار معیششنی سششرمایه را تعششیین
میکند) .بنابراین مارکس آنچه که در ابتدا قرار بود بهعنوان فصل نهایی مجلد اول باشد را با این تفکر به پایان
میرساند که «وظیفهی بعدی ما بررسی فرآیند گردش سرمایه است»(.)24

 .3گردش و بازتولید
مارکس بعد از اختصاص دادن مجلد اول به آشکار کردن رابطهی طبقاتی مخفیشششده پشششت روابششط بششازار کششه
فعالیت اقتصادی را ساختاربندی میکنند ،در مجلد دوم به راه و روشی میپششردازد کششه نظششام طبقششاتی اجتمششاعی
بهوسیلهی همان روابط بازار تشکیل شدهاند .در یک دستنوشتهی جالب که شروع مجلد دوم است امششا انگلس
آن را در ویرایش خود از این کتاب به کار نگرفت و در عین حال بششا آغششاز مجلششد اول نششیز همراستاسششت (و در
پیونششد بششا دستنوشششتهی نتیجهگششیری نششیز قششرار دارد) چششنین آمششده اسششت« :نششتیجهی بیواسششطهی فرآینششد تولیششد
 .10کارل مارکس ( ،) 13۹3سرمایه؛ نقد اقتصاد سیاسی ،مجلد دوم ،ترجمه حسن مرتضوی ،تهران ،نشر الهیتا ،ص  217و نآ أشنم مهف – .216
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سششرمایهدارانه ،انبوهی از کاالهاست» ( .)25این کاالهششا بهعنششوان محصششوالت سششرمایه بششرای فششروش آمششاده
میشوند و به پول تبدیل میشوند .پول برای ادامه عملکرد خود بهعنوان سرمایه (اگر همششه چششیز بششه خششوبی پیش
برود این پول شامل افزایشی نسبت به سرمایهگذاری اولیه است) دوباره باید در عناصر تولید سرمایهگذاری شود
و این عناصر با هدف ایجاد کاالهایی حامل ارزش و ارزش اضافی جدید بششه کششار گرفتششه شششوند .در حششالی کششه
گردش کاالها در مجلد اول داللت بر روابششط بین خریششدار و فروشششنده یششا تولیدکننششده و مصششرفکننده دارد،
گردش سرمایه در شکل کاالیی داللت بر روابط بین سرمایهها از یک طرف و سرمایه و صاحبان نیروی کششار
از طرف دیگر دارد .از اینرو ،پیوند بین مشخصهی طبقاتی جامعه مدرن و روابط بین سششرمایههایی کششه سششرمایه
در حالت عام را تشکیل میدهند ،آشکار میشود.
از منظر مارکس ،گردش«اولین تمامیت بین مقولههای اقتصادی است» چرا که اشکالی را بششرای رابطهی متقابششل
تمامی واحدهای اقتصادی فراهم میکند .این رابطهی متقابل دارای ویششژگی خاصششی اسششت« .گششردش عالوه بششر
اینکه تمامیت فرآیند اجتماعی است بلکه اولین شکلی است که در آن نهتنها رابطهی اجتماعی و نآ أشنم مهف – مانند سکه یششا
ارزش مبادلهای  -بلکه خود حرکت جامعه نیز میتواند بهسان واقعیتی فهمیده شود که مسششتقل از افششراد اسششت»(
 .)26تبدیل کاالهای تولیدشده به پول نیازمند یک تقاضای مششؤثر بششرای آن کاالهاسششت؛ تبششدیل دوبششارهی و نآ أشنم مهف – در
مقیاس بزرگ  -این پول به عناصر تولید مستلزم وجششود وسشایل و مشواد و مصششالح الزم تولیششد از یشک طششرف و
کمیت کافی نیروی کار (که در کارگران تجسم یافته است) از طرف دیگر است.
همین نقش گردش در فرآیند بازتولید اجتماعی است که منجر به ظهور ایششدهی «اقتصششاد» 11بهسششان نظششامی از
نیروهششای خودمختششار میشششود و بایششد بششه وسششیله علم اقتصششاد

 12مششورد مطالعششه قششرار گششیرد .مششارکس در

گروندریسه نوشت اگر چه مبادالت فردی که گششردش را تشششکیل میدهنششد «از ارادهی آگاهانششه و اهششداف
خاص افراد نشأت میگیرند» اما با این حال «تمششامیت فرآینششد بهسششان رابطهای عیششنی پدیششدار میشششود کششه
بهصورت خودبهخودی رخ میدهد؛ رابطهای که از رابطهی متقابل افراد آگاه ناشی میشود امششا نششه بخشششی
 .)27اقتصششاد و نآ أشنم مهف – در غیششاب هرگونششه تنظیم
از آگاهی آنهاسششت و نششه کلی اسششت کششه تحت تبعیت آنهششا در میآیششد»(
اجتماعی آگاهانه تولید  -که بهعنششوان مجمششوعهای از محششدودیتهای مسششتقل از اراده افششراد تجربششه میشششود
بهصورت شرط عام هستی انسانی ظاهر میشود نه ویژگی شکل خاصی از حیات اجتماعی.
سرمایهی اجتماعی که از دورپیماییهای درهمتنیدهی سرمایههای انفرادی تشکیل میشود ،نمیتواند بهسادگی
بهسان کمیتی از ارزش گسترشیافته (اگر همه چیز به خوبی پیش برود) از طریق مجسمشدن بهترتیب در پششول،
عوامل فرآیند تولید ،محصول آن فرآیند و دوباره پول ،مفهومپردازی شود .تمامیت اجتمششاعی دارای سششاختاری
طبقاتی است .ارزش اضافی که تصششاحب آن بششدین معششنی اسششت کششه مششیزانی از ارزش بهصششورتی موفقیتآمششیز
بهعنوان سرمایه عمل میکند ،بازنمایی کار اضافی انجامشده بهوسیلهی کارگران مزدی است و بهوسیلهی میزان
11 . The economy
12 . science of economics
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افزایش ارزش محصوالت کارگران مزدی نسبت به ارزش نیروی کار آنها اندازهگیری میشششود .ارزش نششیروی
کار با کاالهایی همارز است که برای بازتولید شخصی آنها مورد نیاز است .از بین فاکتورهششای کششاالیی تولیششد،
یکی از آنها یعنی وسایل تولید ،دارایی سرمایه و دیگری یعنی نیروی کار ،دارایی کششار اسششت .بهکششارگیری این
عناصر در دور جدیدی از تولید که مقیاس آن از دور اول بیشتر است ،رابطهی طبقاتی استثمار را هویدا میکند
که در این رابطه فعالیت امروز کارگر گسترش مقیاس این فعششالیت را بششرای فششردا امکانپششذیر میکنششد .سششلطهی
سراسری سرمایه در نظام در این واقعیت نشان داده میشششود کششه هم خریششد و هم فششروش در نهششایت رابطهی بین
سرمایههاست ،چرا که در صورت خرید نیروی کار ،دستمزد از دستان کارگر به سرمایهدار تولیدکننششده وسششایل
مصرفی جریان مییابد.
بازتولید این تمامیت اجتماعی (مانند هر موضوع دیگری) بدون توجششه بششه خششاصبودگی تششاریخی آن ،بهعنششوان
نمونهای از حیات اجتماعی جاری جلوه میکند که مسئلهی آن تبدیل مواد خام توسط تولیدکننده به اشکالی از
ارزشهای مصرفی است که بهصورت فرهنگی تعیین شدهاند .اگر این فرآیند بازتولید با توجه به شششکل خششاص
سششرمایهدارانهاش مششورد بررسششی قششرار گششیرد ،در این صششورت این فرآینششد از خالل رابطهی بین سششرمایههای
تولیدکننده وسایل تولیدی و سرمایههای تولیدکننده وسایل مصرفی سششازماندهی میشششود .در اینجششا مششا مششاهیت
دوگانه کاال را میبینیم ،یعنی ارزش مصرفی و ارزش مبادلهای که دوباره در ویژگی دوگانه بازتولیششد اجتمششاعی
بهسان بازسازی هم نیازهای زندگی مادی و هم روابششط ارزشششی ظششاهر میشششود( .)28نیازهششای مششادی و نآ أشنم مهف – وسششایل
تولیدی و مصرفی و نآ أشنم مهف – بهعنوان کاال یعنی محصوالت سرمایهها تولید میشوند .بنابراین بازتولید اجتمششاعی ،شششکل
اقتصادی رابطهی متقابل بین آنچه که مارکس دو بخش سششرمایه مینامیششد بششه خششود میگششیرد .در این دو بخش
تولیدکنندگان واقعی تنها بهعنوان عنصری از شکل مولد سرمایه به شمار میروند.
بنابراین طبقه بهوسششیلهی روابششط مبششادلهی کششاالیی بازتولیششد میشششود .در نششتیجهی این امششر بهصششورت متناقضششی،
مقوالت بازار که بررسی مارکس با آنها شروع میشود ،استقالل خود را بهعنوان عوامل توضیحدهنده وضششعیت
نظام اجتماعی از دست میدهند .چون تحلیل مارکس از بازتولیششد اجتمششاعی بششر حسششب دو بخش سششرمایه نشششان
میدهد که مقوالت بازار ،در بیان هگلی او ،اشکال پدیداری سرمایه هستند .همان گونه که مششارکس میگویششد:
«دورپیماییهای سششرمایههای منفششرد  ...هنگششامی کششه بهصششورت ترکیبشششده در سششرمایهی اجتمششاعی ،یعششنی در
تمامیتشان بررسی شوند ،فقط شامل گردش سرمایه نیستند بلکه گششردش کششاالیی در حششالت عششام را نششیز در بششر
میگیرند»( .)2۹گردش کاالها همان گردش سرمایه است.
تقاضا برای وسایل تولید بهصورت آشکار برابر با نسبتی از سششرمایهگذاری اسششت کششه سششرمایه بششرای این هششدف
تعیین میکند .اما تقاضای کارگران برای کاالهای مصرفی برابر با نسبتی از سرمایه ،یعنی سرمایهی متغششیر اسششت
که نیروی کار را خریداری میکند.

«تا جایی که سرمایهدار سرمایهی صنعتی را شخصیت میبخشد ،تقاضای او شامل تقاضششا بششرای وسششایل تولیششد و
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نیروی کار است  ...تا جایی که کارگر دستمزدهای خود را کال به وسایل معیشششت تبششدیل میکنششد  ...تقاضششای
سرمایهدار برای نیروی کار نیز غیر مستقیم تقاضا برای وسایل مصرفیای هست کششه مصششرف طبقهی کششارگر را
تشکیل میدهد» ( .)30
در نهایت تقاضا برای کاالهای لوکس برابر با مقداری از ارزش اضافی است که بهعنوان سششرمایه انباشششت نشششده
است بلکششه بششه مصششرف سششرمایهدار اختصششاص یافتششه اسششت .از این رو تقاضششا تمامششا بهوسششیلهی ارزش محصششول
سرمایهای تشکیل میشود کششه بهصششورت موفقیتآمششیزی در مبادلششه تحقششق مییابششد و سششپس یششا بششرای مصششرف
سرمایهداران اختصاص مییابد و یا مجدداً سرمایهگذاری میشود؛ بنابراین رشد آن از طریق نرخ سود سرمایهی
اجتماعی و شرایطی تعیین میشود که سود سرمایهگذاری مجدد را تعیین میکند.
یک پیامد مهم این امر غیرقابل دفاع بودن توضیح بحران اقتصادی بر اساس مصرف ناکافی است .همان طور که
مارکس بیان میکند« ،گفتن اینکه بحرانها بهوسیلهی کمبود تقاضای مؤثر یششا مصششرف مششؤثر ایجششاد میشششوند
یک همانگویی محض است»( .)31بر عکس ،پرسش مهم این است ،چه چیزی تقاضای مؤثر را تعیین میکنششد
و پاسخ به این پرسش باید انباشت سرمایه باشد ،که خود بهوسیلهی سودآوری سرمایه محدود میشود .پیامد این
امر این است و نآ أشنم مهف – این بسیار مسئلهی مهمی است  -کششه بحششران اقتصششادی مسششئلهی وجششود سششرمایه بهسششان رابطهی
طبقاتی را آشکار میکند نه مسئلهی توزیع ناموزون درآمد (کششه بهوسششیلهی مکانیسششمهای مجششدد تششوزیعی رفششع
میشود).
موضوع مرتبط به این امر سوءبرداشتی است که توسط بسیاری از مفسران آثار مارکس ایجاد شده است مبنی بر
این که مارکس با قراردادن طرحهای بازتولید بهعنوان بخش اصلی و کلیدی پاره سوم جلششد دوم قصششد داشششت
شرایط تعادل سرمایهداری را مدلسازی کند ،بهطوری بحرانهای بزرگ انباشت بتوانند بهدلیل واگششرایی از این
مسششیرهای تعششادلی توضششیح داده شششوند( .)32از یششک طششرف ،طرحهششای مششارکس نمیتواننششد روابششط مبششادلهای
تشکیلدهندهی گردش بالفعل کاالها را نشان دهند ،چششرا کششه این روابششط برحسششب قیمت تعریششف میشششوند نششه
برحسب ارزش که در این طرحها به کار گرفته شدهاند( .)33از طرف دیگر ،مارکس هیچ گرایشی را در نظششام
اقتصادی در جهت تعادل بینبخشی (یا چیزی در این راستا) مفروض نمیگیرد :از دید او« ،شرایط مسششیر عششادی
بازتولید ،خواه در مقیاس ساده خواه در مقیاس گسترده» که بهوسششیلهی طرحهششای بازتولیششد بازنمششایی میشششوند
«تبدیل به تعداد یکسانی از شرایط برای یک مسیر غیرمتعارف ،یعنی قابلیتهای بحششران میشششوند ،چششرا کششه بششر
مبنای الگوی خودبهخودی این بازتولید ،تعادل [بین بخشها در طرحهای بازتولید] فینفسه یششک امششر تصششادفی
است(.)34
منظور مارکس از «بحران» در اینجا چیزی است که در جای دیگر او «بحرانهششای خششاص» (خششاص در محتششوا و
وسششعت) مینامششد کششه در آنهششا «فورانهششای بحششران فقششط گهگششاهی ،مششنزوی و تکسششویه» هسششتند و در مقابششل
«بحرانهای بازار جهانی» قرار دارند که در آنها تمامی تضادهای تولید بورژوایی بهصورت عمومی فششوران پیششدا
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میکنند»( .)35در نظامی که اجناس بهصورت کاالها برای فروش توسط سششرمایهداران منفششرد تولیششد میشششوند،
«ممکن است در بششرخی از سششپهرها بسششیارزیاد و بنابراین در سششایر سششپهرها بسششیار کم تولیششد شششوند؛ از این رو
بحرانهای ناقص میتوانند از تولید نامتجانس (تولید متجانس همیشه فقط نششتیجهی تولیششد نامتجششانس بششر اسششاس
رقابت است) ناشی شوند»( .)36نامتجانس بششودن بینبخشششی ،ماننششد عششدم تعششادل اقتصششادی ،عموم ش ًا در بازتولیششد
سرمایهداری امری عادی است ،به این دلیل که همان طور که پل متیک توضیح داده است ،این عدم تجانسهششا،
مانند توزیع ناموزون سرمایه بین شاخههای مختلف تولید عموم ًا

«میتوانند در عوض بهوسیلهی همین بحرانها رفع شوند ،فرآیند بازتولید میتواند [در طرحهای بازتولید] بدون
بحران و فقط بهسان تعادل بین عرضه و تقاضا بازنمایی شود که در زندگی واقعی وجود ندارد و فقششط میتششوان
آن را تخیل نمود .بحرانهایی از این نوع کششه منحصششراً از عششدم تجانسهششای نظششام ناشششی میشششوند فقششط تجلی
آنارشی سرمایهداری هستند و نه ویژگی استثماری روابط تولید که در بنیاد این آنارشی قرار دارد؛ بنابراین آنهششا
از طریق بازتوزیع ارزش اضافی و بدون تولید ارزش اضافی دیگری ،حل و فصل میشوند»( .)37
توضیح «بحرانهای بازار جهانی» ،یعنی آشوبهای سیستمی کششه دوگششانگی ارزش مصششرفی و ارزش بششه شششکل
تضاد بین نیازهای انسانی و تقاضاهای انباشت سرمایه آشششکار میشششود ،در عششوض نیششاز بششه تحلیلی دارد کششه بششر
شرایط تولید ارزش اضافی (در مجلششد اول کاپیتششال بررسششی میشششود) و روابششط بین ارزش اضششافی تولیدشششده و
کمیت موردنیاز برای انباشت ،متمرکز شود (در مجلد سوم کاپیتال مورد بحث قرار گرفته است).
کاربرد طرحهای بازتولید ،همان گونه که در مجلد دوم بررسی میشود ،عموم ًا برای نشششان دادن این اسششت کششه
چگونه شکلهای اقتصادی ارزش (و نیز ارزش اضافی) بازتولید جامعه بهسان سششازمان تولیششد و مصششرف انسششانی
ارزشهای مصرفی را مشروط میکند .در این روش ،کتاب دوم کاپیتال مسششیری را بششرای بررسششی نششرخ سششود
بهعنوان متغیر تعیینکننده انباشت و نیز بحران در مجلد سوم باز میکند.

* * *

14

:یادداشتها و منابع
1. M. Rubel (ed.), Oeuvres de Karl Marx. Economie, Vol. II (Paris: Gallimard/Pleiade, 1968), pp.
501 – 2. See also the discussion of Engles as editor on pp. cxxiff.

همین بحث در مجلد سوم کاپیتال نشیز وجشود دارد؛ البتشه چشنین اششتباهی بشه عنشوان نمونشه در توصشیف روسدلسشکی از
.ویراست انگلس از این کتاب نیز «به عنوان آخرین نسخه مارکس» نیز قابل مشاهده است
(R. Rosdolsky, the Making of Marx’s ‘Capital’, Pluto, London. 1977. P. 40).
2. K. Marx, Contribution to the Critique of Plitical Economy (1859), in Karl Marx and Frederick
Engles, Collected Works (henceforth MECW), vol. 29, International Publishers, New York, 1987, P.
261.

 نگاه کنید به طرح کلی در مقدمه گروندریسه (که شامل یک مقدمه کلی بششه عنشوان قسشمت اولیششه برنشامهریزی ششده. 3
:)است که بعدا کنار گذاشته شد
Karl Marx, ‘Outlines of the Critique of Political Economy (Rough Draft of 1857 - 58), MECW, vol.
28, International Publishers, New York, 1986, p. 45.
4. K. Marx and F. Engles, Letters on ‘Capital’, trans. A. Drummond, New Park, London, 1983. P.
51.
5. Marx to Kugelmann, 20 December 1862, in Marx and Engles, Letters, p. 80.
6. Ibid., PP. 80 – 81; ‘Critique of economic categories’, Marx to Lassalle, 22 February 1858, Marx
and Engles, Letters, p. 51; See ‘Theory as Critique: on the Argument in Capital’, in Fred Moseley and
Martha Campbell (eds.), New Investigations of Marx’s Method, Humanities Press, Atalntic
Highlands, 1977.
7. See Marx’s Letter to Engles, 31 July 1865, in Marx and Engles, Letters, p. 96.
8. Duncan K. Foley, Understanding Capital. Marx’s Econimic Theory. Harvard University Press,
Cambridge, Mass., 1986. P. 89.

 برای نقد سوء برداشت مشابه از سششوی.فولی در اینجا فقط نماینده برجسته و جدید سوءبرداشت میان اقتصاددانان است
 نگاه کنید به،ارنست مندل
Paul Mattick, Economic Crisis and Crisis Theory, M. E. Sharpe. White Plains, 1981, pp. 175ff.
9. K. Marx, Capital. Vol. III, trans. David Fernbach, Penguin, Harmondsworth, 1981, p. 927.
10. K. Marx, Capital. Vol. I, trans. Ben Fowkes, Penguin, Harmondsworth, 196, p. 125, quoting the
opening of the contribution.
11. K. Marx, ‘Results of the Immediate Process of Production’, in Capital. Vol. I, p. 1015.
12. K. Marx, ‘Results’, p. 954.

15

« . 13در پیونشد بین سشاختار طبقشاتی و سشازماندهی فرآینشد بازتولیشد اجتمشاعی اسشت کشه معماهشای ارزش توضشیح داده
میشود :چرا کار اجتماعی به شکل کمیت پول قابل بازنمایی است و عالوه بر این ،چرا قیمتهای پششولی بششا محتواهششای
زمان کار برابر نیست»
)P. Mattick, Jr, ‘Some Aspects of the Value – Price Problem’, International Journal of Political
Economy, Vol. 21 (1991 - 92) no. 4, p.42; see essay as a whole for a detailed discussion of this
matter).
;14. K. Marx, ‘Outlines’, p. 341

«پدیدار میششود» در اینجشا همشان اهمیت جملشه اول مجلشد اول کاپیتشال را دارد :این اششاره بشه ششکلی دارد کشه در آن
واقعیت اجتماعی در مقوالت تفکششر و کنش اقتصششادی بازنمششایی میشششود .مششارکس این واژه را در معنششای هگلی کلمششه
استفاده میکند :پدیداری توهم نیست .سرمایهداران (و کسشانی کشه بشا آنهشا معاملشه میکننشد) محشدودیتهای سیسشتمی
واقعی در فعالیتهایشان را در قالب فعالیتهای سایر سشرمایهداران تجربشه میکننشد و تنهشا در این ششکل اسشت کشه این
محدودیتها خود را نشان میدهند.
15. Ibid., p. 378.
16. K. Marx, Capital. Vol. III, p. 205.
17. K. Marx, Capital, Vol. II, trans. David Fernbach, Penguin. Harmondsworth, 1978, p. 133.
18. Ibid, p. 136.
19. K. Marx, ‘Outlines’, p. 378.
20. K. Marx, Capital. Vol. II, p. 427.
21. Ibid, p. 429.
22. K. Marx, Capital. Vol. II, p. 185.
23. K. Marx, Capital, Vol. III, p. 117.
24. K. Marx, ‘Results’, p. 975.

 .25من در نبود نسخه اصلی از ترجمه نسخه فرانسوی ماکسیمیلیان روبل استفاده میکنم:
M. Rubel (ed.), Oeuvres, Vol. II, P. 509.

مقایسه کنید صفحه  25جلد اول کاپیتال « :ثروت جوامعی که شیوه تولید سششرمایهداری بششر آنهششا حششاکم اسششت ،چششون
«توده عظیمی از کاالها» جلوه میکند؛ کاالی منفرد در شکل ابتدایی خود ظاهر میشششود» بششا «نتششایج فرآینششد بیواسششطه
تولید»« :نتیجه فرآیند [تولید سرمایهدارانه] یک کاالی منفرد نیست بلکه تودهای از کاالهاست ....که هرکدام از این
کاالها تجسم هم ارزش سرمایه و هم ارزش اضافی تولید شده توسط این سرمایه هستند» (.)Ibid, p. 954
26. M. Rubel (ed.), Oeuvres, Vol. II, p. 506.

مارکس مشاهده میکند که این امر پیش از این توسط کوئینسی در جدول اقتصادیاش آورده شده است« ،اعمششال
بیشمار منفرد گردش  ...به صورت بیواسشطه در حشرکت اجتمشاعی سرششتنمای خودششان بهسشان گشردش عظیم بین
طبقات اقتصادی عمده جامعه که با کارکردشان تعریف میشوند ،با یکدیگر همراه میشوند» ( Capital, Vol. II, p.
.)435
27. K. Marx, ‘Outlines’, pp.131- 2.
28. See K. Marx, Capital, Vol. II, p.470.

16

29. Ibid., p. 428.
30. Ibid., p. 197.
31. Ibid., p. 486.

 . 32طرفششداران توضششیح بحششران بششر اسششاس عششدمتجانس ،از توگششان بارانوفسششکی و رودولششف هیلفردینششگ تششا رومن
روسدلسکی و ارنسشت منشدل ،بایشد بشه بنیانگشذاران مشدلهای رششد تعشادلی بپیوندنشد و این حکم مشارکس را بسشنجند:
«سرمایه جایگاه و تعالی ثابت تولید متجانس است .نسبتهای موجود باید به صورت ثششابتی از خالل ایجششاد ارزشهششای
اضافی و افزایش نیروهای مولد تعالی پیدا کننششد .امششا خواسششت اینکششه تولیششد بایششد فور ًا و همزمان و در نسبتهای
یکسان  ،گسترش یابد ،تحمیل کردن خواستهای بشیرونی بششر سششرمایه اسششت کششه بششه هیچ رو بششا خشود سششرمایه فینفسششه
مطابقت ندارد» ( . )Oultlines, p. 341برای نقد خوانش نظریهی بحران مارکس بر اساس مصرف ناکافی و نششیز عششدم
تجانس نگاه کنید به :
Paul. Mattick, Economic Crisis and Crisis Theory, ch. 3.

 .33طرحهای بازتولید بر خالف منتقدان مارکس که آنها را بششه عنشوان تصششاویری از شششرایط تعششادلی درک میکردنشد،
هیچ ارتباطی با مسألهی «تبدیل ارزشها به قیمتها» که در مجلد سوم بحث شده است ،ندارد .نگاه کنید به :
P. Mattick, Jr, ‘Some Aspects’, pp. 55-6.
34. K. Marx, Capital, Vol. II, p. 571.

همچنین نگاه کنید به دستنوشته «نظریههای ارزش اضافی» در
(K. Marx, Economic Manuscript of 1861 – 1863, MECW, Vol. 32, International Publishers, New
York, 1989, p. 124):

«تمام یکسانسازیها تصادفی هستند و اگرچشه نسشبت سشرمایهی بهکشار گرفتهششده در سشپهرهای منفشرد ،توسشط یشک
پیوستگی این فرآیند بههمینسان مستلزم عدم توازنِ پایاییست که میباید
ِ
فرآیندِ مستمر یکسانسازی میشود ،اما خود
[در این فرایند] بهطور مستمر و اغلب با شدت هموار گردد».
35. K. Marx, ‘Theories of Surplus Value’, p. 163.
36. Ibid., p. 150.
37. P. Mattick, Economic Crisis and Crisis Theory, pp. 101 – 2.

* * *

kaargaah.net

تیر ۱۳۹۹

17

