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ت. او تعیّنات هر دو را در وجوه متفاوت منطق ها همچون تلقی او از طبقات استلقی مارکس از بحران

یافته ای ایجابی، منسجم، و خاتمهدهد: فرایند تولید، گردش، و بازتولید سرمایه. مارکس نظریهسرمایه نشان می

                                                           
 ([cerises] هاگیالس و[ crises] های بحرانبا قافیه) ، جناسی’Le Temps des crises( et cerises) ‘ عنوان مقاله، 1

ژان باتیست . ’Le Temps des cerises‘گره خورده است:  پاریس کمون که با فرانسوی ترانه کالسیک یک است یادآور
را سروده “ها موسم گیالس“ترانه زیباى  1۸۶۶در سال  شاعر انقالبى و کمونار برجسته (Baptiste Clément-Jean) کلمان
 ارسی متن ترانه مراجعه کنید به:برای اطالعات بیشتر و ترجمه ف .است
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 اینظریه متوالی هایرهیافت خالل از کند، بلکه[ نمیénonceبندی ]بیان: در باب بحران را صورت

 .2کندعرضه می را سلبی

 اسکیزوفرنی سرمایه

]برای «( 1۸57وحشت »آمریکا )موسوم به  1۸57هیجان مارکس در فضایی که بحران 

ا است. مفهوم ، پیدگروندریسهی پر تب و تاب او، به نام  اندیشیدن به بحران[ گشوده بود، در نوشته

یه به صورت شود: تمایالت اسکیزوئیدِ سرماجنون طرح می یبا استعاره دستنوشتهبحران در متن این 

 منشعب» زاعیانت کار و انضمامی کار کند. یگانگیِ ظاهری کاال بهیک اسکیزوفرنیِ آشکار سر باز می

 ، به ارزش مصرفی و ارزش مبادله:«شودمی

اش با وتاش کماکان کاالست و تفاشدگیپول در باالترین سطح تثبیت

تری بیان یافتهای را به نحو کمالکاالهای دیگر تنها در این است که ارزش مبادله

 ارزش است قرار که را اشذاتی کند. اما درست به همین دلیل، به مثابه سکه، تعینمی

شود، دهد و به یک ارزش مصرفی صرف تبدیل میباشد از دست می ایمبادله

یش قیمت کاالها و از این قبیل باشد. در این حالت، برای نما هرچند ارزش مصرفی

                                                           

Translated from The Time of Crises (and Cherries), Daniel Bensaïd ,مشخصات مقاله: 
35–24.4 (2016) 9 Historical MaterialismFrench by Patrick King,  

 

 های نویسنده:پانوشت
توان میت ریکاردو، ، در نقد نظریه انباشنظریه ارزش اضافی 17نزد مارکس در فصل  را بحرانی یافتهترین صورت بسطمندنظام  2

 .یافت
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شوند. شوند و به همان میزان مستقیمًا از هم جدا میاین دو تعیّن مستقیماً بر هم منطبق می

هنگامی که این تعیّنات در برابر یکدیگر رفتار و حضوری قائم به ذات دارند، در دو وجه بروز 

که است، از این ی کاال که موضوع مصرفر جامهکنند: پول در وجه مثبت ]ایجابی[، دمی

زند؛ در وجه منفی ]سلبی[ به دیوانگی و کژدیسگی میای از جریان اقتصادی باشد سر بازحلقه

  3شود.ای تعیین کننده در فرایند اقتصاد سیاسی زندگی عملی اقوام بدل میو حلقه

ی اقتصاد و جداشده« بیگانه»در درون فضای  یزآماز این رو بحران وجهی از جنون است، یک فوران هذیان

وقتی صنعت در  –ی وحشت پس از لحظه –ها در بحران»است. این چارچوب واژگانی تصادفاً به میان نیامده: 

بازار نیروی شود و با ورود به و دیگران تثبیت میشرخرها ، دارانبانک برد، پول در دسترکود به سر می

ای پس از جاری گونه که ساقهشود آنآن به عنوان سرمایه به کار گرفته شود، زنده می تواند درکه میکار 

«. سرریز تولید»است: « آنچه فراموش شده»زداییِ ناگهان سرمایه پیامد بازگشت قهرآمیزِ ارزش 4 «شدنِ آب نهر.

زدایی عمومی ست، ارزشیعنی یادآوری ناگهانی همه وجوه ضروری برای تولید قائم بر سرمایه؛ از همین رو»

  5«کردن این وجوه.ی فراموشدر نتیجه

                                                           
3 Marx 1973, p. 269. 
4 Marx 1973, p. 343. 

5 Ibid 
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دهد حاکی از ای که سر میهای عاشقانهکند؛ نالهواره خاستگاه خود را در میلِ انکارشده پیدا میهذیانِ امر بت

 ۶حافظه است.« ناگهانیِ»یک بازگشت 

که شود. برای آنشدنِ اقتصاد کاالیی پیوند برقرار میها و منتزعبه این سو، میان تعیّن عام بحران گروندریسهاز 

ابتدا باید به زمان کار، یعنی به چیزی کیفیتاً متفاوت با خودش، بدل »کاال قابل قیاس با انواع دیگرِ کار باشد، 

یافته است؛ زمانِ کار نه در مثابه زمانِ کار مادیّتکه بهمثابه زمان کار، بل. از یکسو، کاال نه زمانِ کار به7«شود

یافتگیِ زمانِ شکل حرکت، بلکه در شکل سکون. از سوی دیگر، نتیجه متعیّن کاری متعیّن است و نه شیئیّت

اش فقط تصوری از کار که از کیفیت»هم ، آن«دارد وجود[ بازنمود] تصور یک مثابهبه فقط»کار به طور عام که 

 ۸«.شده استجدا

 کند.ی کاال ریسک دائمی انشقاق را درون خود حمل میاین سرشت دوگانه

شود و کاال به یک ارزش مبادله از آنجا که محصول تبدیل به یک کاال می

شدن  دوگانه یابد. اینشود، در وهله نخست، وجودی دوگانه در ذهن میتبدیل می

                                                           
ی شناسانهیامدهای شناختپنمادینی که در اینجا به ایجاد توازی با روانکاوی وجود دارد، مورد تامل قرار دادن  عالقهعالوه بر  ۶

 ؟ستهنیاز دانش  تمثیلیِ روند چه پایه بهی بحران و جنون تا این بحث به هیچ وجه کاری عبث نیست: در مطالعه
7 Marx 1973, p. 81. 

8 Ibid. 
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ی واقعی مضاعف به نظر رود( که کاال در مبادلهرود )و باید پیش بجا پیش میایده تا آن در

 9ای.رسد: از سویی محصولی طبیعی، از سوی دیگر ارزش مبادلهمی

دهد. قرار می اجتماعیهای کلّی یا  را در مقابل ویژگی طبیعیهای جزئی یا ویژگی تضادْاین 

که تعیّن اجتماعی فقط به گیرد که همیشه حاضر است، حال آنای قرار میامر جزئی ذیل تعین طبیعی

گاه درَد. آنشود. بحران این کلیّت کاذب را از هم میمثابه یک کلیّت انتزاعی و صوری درک می

ارز یافته و همابه یک انتزاعِ مادیّتپولی که به مث –یابد. برخالف پول تعیّن طبیعی جایگاه خود را بازمی

تواند به خودی خود مورد میل و خواست واقع شود، کاال از حیث که می –شود عام تلقی می

انفصالی میان  1۸57تواند برطرف کند مطلوب و خواستنی است. بحران اش و نیازهایی که میهای طبیعیویژگی

عامِ « پذیریتبدیل»اد کرد که از طریق پول به بیان درآمد. ایِ یک محصول ایجارزش مصرفی و ارزش مبادله

خود به عنوان محصول، دیگر با شکل  تواند در شکل متعیّن ]خاص[بنابراین، کاال می»ها است: کاال مستعد وقفه

 10«سنگ گرفته نشود.مبادله یا هم پولْاش به عنوان عام

، «ی مستقل ارزشنماینده»، «ی ضروریواسطه»ه عنوان پیشاپیش در نقش پول ب« هابذر بحران»بنابراین، 

ی پیوند شدن رشتهشقاقِ سایکوتیک یکی از پیامدهای پاره 11حضور دارد.« ی ارزش مبادلهوجود جداشده»و 

اجتماعی، یا ناشی از این امر است که روابط میان افراد به شکل روابط میان اشیاء درآمده. کاال ناگهان به شکل 

کند و به اختالل در ی میان تولید و گردش ادامه پیدا میکند. یک اختالل در رابطهیِ خود پشت میپولی و کلّ

                                                           
9 Marx 1973, p. 83   
10 Marx 1973, p. 86 

11 Marx 1973, pp. 135, 150, 176, 105. 
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شود. این کارکرد انشقاقی ی میان ارزش اضافی خلق شده و تحقق آن در قالب سود کشیده میرابطه

به ازای پول، مبادله  مبادله کاال»است که در خود عمل مبادله و میان دو عمل متقابالً مستقل وجود دارد: 

شوند: خرید و فروش از ارزی ]در بحران[ شکسته مییگانگی و هم«. پول به ازای کاال؛ خرید و فروش

اند و نسبت به هم به لحاظ مکانی و زمانی جدا از هم»اند که ای را پیدا کردهحاال به بعد شکلِ وجودی

 12«.اعتنا هستندبی

 «.افتداز کار می نشاهویتِ موقت»از اینجا به بعد، 

تجوی [ است. جسmalaise identitaire اختالل هویتی: بحران تجلّیِ ناگهانی این ناخشنودی ]

[ pathological fuite en avantبیمارگون ] هراسان در پی یک هویت گمشده یک فرار رو به جلوی

رفته،  های زودگذر. در مسیر این مواجهاتِ از دستآور و وصالهای رنجاست، یک سلسله از فراق

 کنند: خرید و فروش بارها و بارها افق نگاه خود را به یکدیگر گم می

ها ممکن است منطبق باشند یا نباشند؛ گستره برابر داشته باشند یا نداشته آن

ها همواره ها رخ دهد. درست است که آنبین آن هاییتناسبیباشند؛ ممکن است بی

کوشند به توازن برسند، اما برابری مستقیم اولیه اکنون جایش را به حرکت مداوم می

                                                           
12 Marx 1973, p. 86 

ترین انتزاعی M_Cو  C_Mعدم تناسب میان »که ای به انگلس در نظر گرفته، با اشاره به اینمارکس همین ایده را در نامه
 .(Marx and Engels 1965a, p. 296)« آیدبه بیان درمیترین شکلی است که امکان بحران در آن صوری و
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 13دهد.فرض قرار میتردید نابرابری مداوم را پیشدهد که بیای میبه سوی برابرسازی

میان  دو عمل مستقل، در جداییدهد؛ تقسیم مبادله به گاه به تنهایی رخ نمییک انشعاب هیچ

مبادله بخاطر مبادله از مبادله بخاطر کاالها جدا »شود: کنندگان تکرار میکل حرکت مبادله و مبادله

در بسط منطق این روند به مثابه یک کل  سرمایه سوم جلد آنچه در بینیپیش با مارکس 14«شود.می

 دهد: می به دست های نامنظم[ها ]تپشآریتمی این یپیچیده درآوردنِ نظمبه از اجمالی منظر یک خواهد گفت،

افزایی، صرفاً عدم التفات وجوهِ وجودی گوناگون آن را در تا کنون در فرایند ارزش

کنند و به لحاظ بیرونی دیگر را به لحاظ درونی مقید میها یکایم که آنقبال یکدیگر دیده

پوشانی کنند گر را بیابند یا نه، همدیتوانند یکمی دیگرند. اما این را که آیادر جستجوی یک

ایم. ضرورت درونی پیوستگی و یا نه، با هم و بر هم متناظر و منطبق شوند یا نه، ندیده

شان ]از سوی دیگر[ دیگراعتنا به یکذاتِ بیبهشان ]از یکسو[ و وجود قائمخویشاوندی

هیچ وجه تمام نیست. تضاد بین تولید و  ی تضادهاست. به این ترتیب، کار ما بهشالوده

باید باز هم  –که سرمایه بنا به مفهوم خود، عبارت از یگانگیِ این دو است  –افزایی ارزش

اعتنا به اش بررسی و درک شود، بیشتر از نگاه صرف به پدیدارشدن بیبیشتر از وجه درونی

                                                           
13 Marx 1973, p. 86 

14 Marx 1973, p. 86 
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افزایی[؛ یا به عبارت رزشدیگر و ظاهراً مستقل وجوهِ وجودیِ فرایند ]تولید و ایک

 15دیگر، در کلیت فرایندها.

کنند، بیشتر و بیشتر از پوشانی میشوند و همها تکثیر میشود. حلقه در حلقهانقسام منتشر می

آهنگِ هاشان. نظم ناهمآهنگی در افقشوند، بدون هیچ وجهی از هماعتنا مییکدیگر مستقل و به هم بی

ی سطوح در همه –شود که در آن ارزش چیزها از جوهرشان تفکیک می –ته یافتولید کاالییِ تعمیم

 های یک بدنِ بدقواره است:ها فقط زنجمورهکند. اینافتد و گریپاژ میبه غژغژ می

کند. بدون اند آشکار میرا که از هم مستقل شده بحران یگانگیِ دو مرحله

بود این یگانگیِ درونی عواملی که به ظاهر از هم استقالل دارند بحرانی در کار نمی

الحن یگانگی مراحل فرایند تولید که چیزی نیست مگر اعالن شدید بحران …

وچرای یگانگی چونن برقراریِ بیبحرا …اند تبدیل به مراحلی مستقل از هم شده

[ است که تبدیل به عناصری مستقل و باالجبار ’moments‘بین عناصری ]وجوهی: 

 ]اضافه از نویسنده[ 1۶اند، عناصری که ذاتاً یک چیز اند.از هم سوا شده

آمیز، بلکه به شکلی شود، اما نه به طریقی مسالمتآهنگی، دوباره مستقر مینظم، و نه هم

 قهرآمیز:

                                                           
15 Marx 1973, pp. 347–8 

16 Marx 1968, pp. 500, 513. 
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بازنمود یگانگیِ دو فرایند  –یا دگردیسی کاالها  –برای مثال، اگر خرید و فروش 

ی مختلف، و از این رو اساساً تر بازنمود حرکت یک فرایند با دو مرحلهباشد، یا به بیان دقیق

جدایی این دو مرحله و بازنمود یگانگیِ دو مرحله باشد، آنگاه این حرکت در اصل همین 

اند، استقالل این دو جا که هر دو به هم وابستهشان از هم است. با این حال، از آنمستقل شدن

، به مثابه یک فرایند مخرّب. دهد نشانخود را تواند بسته فقط به نحو قهرآمیز میی همجنبه

ی متفاوت. استقاللی جنبه کنند، یگانگیِ دواست که یگانگیِ خود را اثبات می بحرانفقط در 

ی پیوسته و مکمل قرار بود در ارتباط با یکدیگر آن را حفظ کنند به نحو که این دو مرحله

را که تبدیل به اموری مستقل  شود. بنابراین، بحران یگانگیِ دو مرحلهقهرآمیزی تخریب می

ظاهر از هم استقالل کند. بدون این یگانگی درونی عواملی که به اند آشکار میاز هم شده

گوید[ چون یگانگی گوید نه. ]میبود. اما اقتصاددانِ اهل محاجّه میدارند بحرانی در کار نمی

که ی خود معنایی ندارد مگر اینبحرانی امکان وقوع ندارد. ادعایی که به نوبه هیچهست، پس 

 17یگانگی دو عامل متضاد مانع تضاد است.

شود. تفاوتیِ نسبی بین سپهر تولید و سپهر گردش ناشی میکند از بیانشقاقی که در بحران بروز می

از بحران در چارچوب سرریز تولیدِ سرمایه یا مصرفِ ناکافی،  مارکس، پیشاپیش در پاسخ به تفسیرهای یکسویه

لید ممکن و دارانه سرریز توکه آیا در تولید سرمایهکل مناقشه بر سر این»گذارد: ی مهمی را در میان میمسئله

واسطه موجب طور بیافزایی سرمایه در تولید بهچرخد که آیا فرایند ارزشضروری است، یا نه، بر این محور می

                                                           
17 Marx 1968, pp. 500–1. 
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افزاییِ شده در فرایند تولید عبارت از ارزشیابیِ وضعشود یا نه؟ آیا ارزشتحقق خود در گردش می

جا که کننده است. از آناصطالحی گمراهاصطالح سرریزِ تولید به تنهایی  1۸«واقعی آن است یا نه.

ترین نیازهای بخش عظیمی از جامعه برطرف نشده، سخن گفتن از سرریز تولید فوری و فوتی

داری همواره آمیز خواهد بود. به این معنا، تحت شرایط سرمایهمحصوالت در بهترین حالت تناقض

از نیازهای تولیدکننده نیست، بلکه ناشی از خواهیم داشت. محدودیت تولید ناشی تولیدِ نامکفیِ مزمن 

دو چیز کامالً  کاالهاسرریز تولید محصوالت و سرریز تولید »داری است، به همین ترتیب، سود سرمایه

  19«.متمایزاند

رنگونی ی حیاتیِ سیا لحظه اند؟های سرمایهی آریتمیکنندهها تنظیمبا این اوصاف، آیا بحران

که فراتر برویم، اینها دیگر امور اقتصادی محض نخواهند بود: بلکه « ظاهر امور سطح»ناگزیر آن؟ از 

های تولید بورژوایی به نحو هتضادها و ستیز»گردد، آنجا که به سپهر دولت و بازار جهانی برمی

[ در neurotic indifferenceتفاوتی نِوروتیک ]ها هم بیان بیبحران 20«شوندچشمگیری آشکار می

 «.پیکربندی تاریخی جدید»تولیداند و هم خواست یک  روابط

تواند با انفجار خود جامعه بورژوایی را می -« مین میدان»مثل  –مناسبات مبادله و تولید 

زدن اندیشی سکوالر پایانی برای تاریخ متصور نیست، پس جوانهپاره کند. اگر بنا به یک مآلتکه

اگر ما در این جامعه، آنگونه که هست، شرایط »منفجره مندرج است: ها است که در دل این ماده امکان

                                                           
18 Marx 1973, p. 344. 
19 Marx 1968, p. 527. 
20 Marx 1968, p. 500. 
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ها برای منفجر یافتیم، تمامی تالشطبقه را در لفافه نمیی بیمادّی تولید و روابط متناظر مبادله برای جامعه

ی هی یک سوژتواند ریشه در خواست دلبخواهانههای جدید نمیپیکربندی 21«بود.وار میکیشوتکردنش دون

شرایط، و نه  های جدید تنها شرایط ممکن است؛ وجود ممکنِ آنپیکربندی بلهوس داشته باشد. شرایط مادّی

[ virtualنهد. به این اعتبار، گذار از بحرانِ ممکن ]ها، است که امکان ]بدیل[ را در آینده بنیاد میفقدانِ ناگزیر آن

های نامتیقّن یک تاریخ آن( گذاری است که در محدوده )گذار از امکان آن( به بحران تاریخی )به تحقق

 پذیر نیست.بینیهایی که معیّن است اما پیشگیرد، محدودهصورت می

ها را به واقعیت بدل توانند امکان بحرانتضادهای میان خرید و فروش، تولید و گردش، به تنهایی می

 کنند:

ها ، به هیچ وجه مبیّن وقوع بالفعل آنکنندها را تبیین میاین عواملی که امکان بحران

مراحل این فرایند ]خرید و فروش/تولید و گردش[ به چنان  چراکنند ها تبیین نمینیستند. آن

توانند شان را فقط از طریق یک بحران میشوند که یگانگیِ درونیای دچار میناسازگاری

آید؛ این شکل اولیه حران پدید میدر ب جداییاثبات کنند، از طریق یک فرایند قهرآمیز. این 

بحران بر این اساس، بر اساس شکل اولیه آن، تبیین وجود بحران از طریق  تبیینبحران است. 

 22ترین شکل آن است، یعنی، تبیین بحران با بحران.توضیح انتزاعی

                                                           
21 Marx 1973, p. 98. 
22 Marx 1968, p. 502. 
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ار پدید« بالقوه»بحران، در سطح انتزاعِ فرایندهای تولید و گردش، فقط به مثابه یک بحران 

بحران، بدون محتوا، بدون  ترین شکلانتزاعی» آن فقط به این معنا است: « امکان عام انتزاعیِ »شود. می

ها، فرایندهای بازتولید اجتماعی و تاریخ واقعی فراسوی این انتزاع 23«هیچ عامل محرّک برانگیزاننده.

جریان واقعیِ رقابت و اعتبار آغاز کنند که با این امکانِ بحران را به یک بحرانِ ]محقَّق[ بدل می»

انضمامی « های پولیشکل مشخص بحران»به « امکان صوریِ بحران»گاه است که فقط آن 24«.شودمی

ها اگر محدود به تغییرات و انقالب بحران»های اساسی: شود، به شکل مظاهر چشمگیری از گسستمی

 توانند در ارزیابی سرمایهنیستند، طبیعتاً نمی بمتناس کاالها ارزش تغییرات هایی بشوند که بادر قیمت

کاالها برابر با ارزش کاالها فرض  به طور عام مورد بررسی قرار گیرند، چرا که در سرمایه قیمت

  25«.شودمی

را روشن  سرمایهکننده رهیافت کلی مارکس و منطق خاص کتاب این فرازهای تعیین

ا در جلدهای ری کاملی در باب بحران مفسّران معتقدند نظریه کنند. اگر چه تعداد قابل توجهی ازمی

ساختار و  اند، با این حال مارکس هرگز دیالکتیک مجرد و مشخص، امکان و وقوع،اول و دوم یافته

 تاریخ را متوقف نکرد: 

زمانی و ، جداییِصوریِ خود سرمایه است،  دگردیسیبحران  امکان عام

ن جدایی هرگز علت بحران نیست. چرا که چیزی جز ، خرید و فروش. اما ایمکانیِ

                                                           
23 Marx 1968, p. 509. 

24 Ibid. 
25 Marx 1968, p. 515. 
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توان گفت اش نیست. اما نمیترین بیانشده، یعنی، خودِ بحران در عامترین شکل بحرانعام

. اگر بپرسید علت بحران چیست، باید آنگاه بپرسید شکل انتزاعی بحران علت بحران است که

 2۶شود.می تبدیل واقعیت به امکان آن، شکل امکان آن، از شکل انتزاعیچرا 

ریشه در  کند، اما امکان همان علت نیست. علّت مشخصفُرم[ است که امکان را تعیین مییا شکل ]

 تاریخ انضمامی و تعیّنات سیاسیِ مبارزه دارد.
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