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 پیشگفتار – ۱
 یدارسرمایهبحران ی دربارهیکم: موضوع مشخصی که مارکس در این فصل خاص 

اختصررراص دارد  « تولید مازاد»ی هبه نقد نظرات ریکاردو دربارصررررفا  کند می مطرح

 کاپیتالبنرابراین در این ااراو  میین نااید انتظار داتررر  که هدانند سود سرررو  

 ۴ی باتد دارسررمایهتدامی  دیدگاه مارکس درمورد بحران ی هکنندمنیکس( ۴۶۸۱)

ی هکند که در اینجا به بحران اعتااری و سرمایمی طور مشرخ  اهااربهخود مارکس 

 پردازد  ندی مالی

واقع  در  2،میروف ترررده اسررر « ی ارزش اضرررافیهرراتئوری»دو : آنچرره برره 

اسر  که بیشرتر ساختدانی سدلی دارد  یینی در مورد هر  ناتدامی یهانوترتهدسر 

 کند و سررربس به نقد آنمی برداریگزیدهماحر  میینی، ابتدا از دیدگاه طرف مقابل 

، رونازایپردازد  بنابراین به ترکل بازندایی نظرات خود مارکس نوتته نشده اس   می

ااراو  موضررروع مورد مناقشررره را نیز کند تا حدی می ای که نقدنویسرررندهنظرات 

 کند می محدود و میین

از دید مارکس بیشتر  هانوتتهدس متن حاضر، این ی هنویسرندی هسرو : به دید

، به های خودش اهدی  داتررر   نظر به تاریگ نشارش آنهابرای تررر اف کردن نظریه

                                                      

طور اسدالی بررسی کرده بهرا  کاپیتالبحران در سود سرو  ی تر نظریهی متن حاضرر پی نویسرنده۴ 

 «داری ساانیی مالی و بحران سرمایهسرمایه»رسوع کنید به  اس   لط ا 

نوتر  و نیز در پیشش تار سود اول کاپیتال حین نشارش کاپیتال می هایی که درخود مارکس در نامه2 

 کاپیتال ۱نامد  وانشای، انانچه این اثر سود می« ی تاریگ تئوری و پولدرباره»ها را نوتررتهاین دسرر 

باتد  مارکس برای « نقد اقتصراد سیاسی» فرعی عنوانی دارندهباترد، ضرروری اسر  که کداکان دربر

ن، ی مارکس به کوگوداهریک از سودهای کاپیتال توصری ی مشخ  فراهم کرده بود  نشاه کنید به نامه

 :۴۶۸۸اکتار  ۴۱

 سود اول: فرآیند تولید سرمایه؛

 سود دو : فرآیند گردش سرمایه؛

 سود سو : ساختدان کل فرآیند؛

 وریی تاریگ تئسود ااار : درباره

https://pecritique.com/2020/09/25/سرمایه%E2%80%8Cی-مالی-و-بحران-سرمایه%E2%80%8Cداری-جه/
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، ۱تا  ۴ی هادر سود دانان بیدا بخ  اعظم موضروعات مورد بح  و نقد نظریات اقتصاد

 پرداخته تده اس  اما در بستر پرورش نظرات خود مارکس 

ی عظیم اه تررکل و هانوتررتهدسرر به این  لا آمکه مارکس  مسررهلهااار : این 

اش را از تکل کنونی هامیوو  نیس   اما تکی نیس  که آن بخشید ابدا می ساختدانی

ا تد به قوم مارکس که نقد دیشران رمی کتابی کرد  به عاارت دیشر تادیل بهمی خارج

 کرد می در باف  دیدگاه خودش ترکیب

که مارکس در ویراسرر  فرانسرروی و اام دو  آلدانی سود آخر اینی هپنجم: نکت

 کند که با افزودن گ تاوردهایی ازمی ی بسیاری به متن اضافههازیرنویس کاپیتالاول 

 کند می را بررسی و نقد هانویسندگان دیشر، نظرات آن

 

 طرح کلی موضوع نقد – ۲
بحران اقتصرادی، موضروع اصوی نقد مارکس اس   ی دربارهدیدگاه دیوید ریکاردو 

اما مارکس در پرتو نقد ریکاردو، نظرات اقتصرراددانان دیشری هدچون سیدز میل، نان 

مارکس، ریکاردو آخرین ی هگذارد  به دیدمی و آدا  اسدی  را نیز به بح  هسباتیس  

مشررخ  ی هاگیریسرروفارغ از تیصررب و  اقتصرراد کواسرریک بود که عددتا ی هندایند

 گیری کرده بود عوم اقتصاد سیاسی را پی« صادقانه»طاقاتی، 

ی هاعین حرال ریکراردو در زمرانی نظرات خود را عرضررره کرده بودکه بحران در

ساناه آتررکار هدهطور بهی هنوز حضررور مخر  خود را داری سرررمایههادواری سامی

بحران اعتااری و نیز بحران  نسررراخته بودند  آنچه ریکاردو مشررراهده کرده بود، عددتا 

ی هسنا تجراری بود  در این مورد آخری، یینی بحران تجراری، برداتررر  ریکاردو کوا 

 در بازار ساانی هادول سریاسری داتر   یینی رخداد آن را بیشتر ناتی از تخاصدات 

حین نقد ریکاردو، سایشاه تاریخی و بسررتر زمانی او را  دانسر   بنابراین، مارکس درمی

 کند ندی از مواحظات خود حذف

که بروز اسرر   ریکاردو با این« مازاد تولید»موضرروع اصرروی مورد مناقشرره، بحران 

امکان هاور بال یل آن را به  کند،ندی ی میینی از تولید ن یهاتولید مازاد را در تاخه

 صرورت یک بحران عدومی که کل تولیدات صنیتی و نیز کشاورزی را دربرگیرد، انکار
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کند  آنچه در این نقد مدکن اس  در نظر اول از انظار پوتیده بداند، مانای نظری می

خود مارکس و نشرش او نسررا  به مقولات اقتصرراد سرریاسرری اسرر   در نزد او، هی  

ی قابل ت کیک باتد  رکن داری سررمایههای نیسر  که از رواب  استداعی سامیمقوله

ن بر آ تهثیرکنندگان و بحران با تولیدی هاصررروی نظرات مارکس در تدا  آثارش، رابط

کارگر اسررر   عواوه بر آن، بحران مازاد تولید حاوی تایات دیشری اسررر  که ی هطاق

 متغیر وی هفروش و خرید، عرضه و تقاضا، سرمایی هرابطوه سدازنیازمند واکاوی بود؛ 

سا تایین سرت  و هدف آنز اثاب ، و نیز فرآیند تولید، گردش و توزیع، و ی هسررمای

 ی  دارسرمایهتولید 

 

 فرآیند انباشت مستقیم سرمایه  – ۶
فرآیند تولید ی دربارهمرارکس پی  از ورود به بح  بحران، مانای نظری خود را 

 او، نااید تررکل تجویی هکند  به دیدمی ی و روند انااترر  سرررمایه تاییندارسرررمایه

تولید ی هبحران را که ذاتی ترریو« عو »آتررکار بحران در فرآیند گردش سرررمایه، 

در بازار، فازهای مت اوت « ی تکوی کالاهادگردیسی»ی اسر  پناان کند  دارسررمایه

-پول کالا بوکه-پول-یک فرآیند واحدند  تراخ  اصوی فرآیند اناات  سرمایه نه کالا

تواند بدون می پرسرد: آیا بخشری از ارزش اضافیمی ، مارکسروازاینپول اسر   -کالا

تولید ثاب  و از آنجا انااترر  سرررمایه و بازی هوارد سرررمایمسررتقیدا  فروخته ترردن 

 گسترده گردد؟

پاسرگ مارکس مبا  اس   برای در  موضوع، ابتدا لاز  اس  که مصرف تخصی 

بر روی مصرررف بارآور تدرکز کنیم  هدانطور صررفا  حذف کنیم تا بتوانیم  افراد را کاموا 

توند  با این می اسر ، بخ  اعظم کالاها در خود فرآیند تولیدی مصرف« واضر »که 

کند  به بیان دیشر، می   فروترررنده و هم خریدار را بازیحسرررا ، سررررمایه هم نق

کند و بخ  رو به می یک مجتدع کوان، بازارِ خودش را تولیدت ههیدر  دارسررررمرایره

 رساند می رتد کالاهای خود را، خودش به مصرف

 دومی کهی ه  نکتکنیمدین مشررراهده فادیقابلسا ایز بغرنج و غیر تا اینهاهرا  

لو هتوکند، تجرید از رخدادهای سرررطحی اسررر ؛ سایی که می ترهکیدمرارکس بر آن 
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درونی ی هگردش مانع از ن وذ به رابطی هی تکوی در ارخهاای از دگردیسیمجدوعه

 نشررران« کاپیتال»سود دو  ی هاندودارگردد  هدانطور که هرا میو متقرابرل پردیرده

ا مرده و یی هبازتولید گسترده، تولید هر اه بیشتر سرمایی هوسه مشرخصر دهند،می

یا نیروی کار، اسرر   در این فرآیند، « زندهی هسرررمای»ابزار تولیدی و کاه  نسررای 

   بوکه ایجاد ماانی مادی برای بازتولید اس  تولید اولیه،« مقصد»کننده نه تییینعامل 

تواند دار میسرمایهآیا »ز زبان خود او تکرار کنیم: اسازه دهید پرسر  مارکس را ا

سررررمایه،  عنوانبهآن  مستتتقیمارزش اضرررافی، با به خدم  گرفتن  فروشسای هب

( پاسگ مبا  به انین ۱۶۸)ص « بخشری از ارزش اضرافی را به سررمایه تادیل کند؟

پرسرشری یینی تادیل کل ارزش اضرافی به سرمایه بدون لحار کردن ارزش متغیر یا 

کند، تولیدات کشرراورزی اسرر  که می یی که مارکس ذکرهادسررتدزد  یکی از ندونه

تولید مازاد یا  عنوانبهی تولید تررده، هادامداری نیز سزو آن اسرر   قسرردتی از دانه

تود  هدچنین ها میدا ی هسای فروخته تردن صرف تغذیهارزش اضرافی کشراورز، ب

 رسررد می تولید کود که کالایی قابل فروش اسرر  در خود زمین کشرراورزی به مصرررف

 اند  هتدطور صنیتی مصرف بهو « تادیل به سرمایه تدهمستقیدا  » هاآن کالا روازاین

بنابراین در اینجا »کند  می نیز صرررد محصتتوتتاج ریاری هدین امر در مورد 

با بازتولید گسررترده قرین اسرر ، به طوری که یک بخ  از تولید مستتقیاا  انااترر  

که با بدون اینکند، می خودش خدم ی هابزار تولیدی در حوز عنوانبه مازاد مجددا 

 ها از مارکس( تهکید، ۱۶۴)ص  « مبادته شده باشدکاتاهای دیگر یا دستازد 

 یی که کالا تولیدهاماتین»اس   مقصود  آتاجماشیندومین پرس  مام مربوط 

وضوع م )هدانجا(« کنند می یی اس  که ماتین تولیدهاکنند نیسر ، بوکه ماتینمی

د برای تولی« گیر نکنیم  هاناادهدر دور باطل پی »پیچیده نیسررر  به تررررطی که 

سررنو و الگ( نیازمندیم و برای تولید آهن و  زغالماتررین، به مواد اولیه )مبل آهن و 

ساز ماتینی هاغیره به ماترین  در اینجا بخشری از ارزش مازاد به درون پیکر ماتین

 نعنوابهتوانند می فروخته ترروند بوکه هااند  ضررروری نیسرر  که این بخ ترردهوارد 

 وارد تولید تازه گردند   ثاب  مجددا ی هسرمای
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 که آیا بخشرری از ارزش اضررافی مسررهلهگیرد که: این می بنابراین مارکس نتیجه

نخسرر  به این پرسرر   یبه سرررمایه ثاب  تادیل تررود، در درسهمسررتقیدا  تواند می

دون تواند بمی تررود که آیا محصررول مازاد که تجسررم ارزش اضررافی اسرر می تادیل

 ود؟خودش تی هازنو وارد تولید در عرصمستقیدا  ابزار تولیدی  عنوانبهغیری  یافتن 

 قانون عا  به ترح زیر اس :» 

)یینی ارزش مصرفی که محصول مازاد درسایی که بخشری از محصول و از آنجا  

  کار ابزار کار یا مصال عنوانبه –وسیوه تولید  عنوانبهبیان ارزش اضافی اس ( بتواند 

ای وارد تررود که از آن ناترری تررده اسرر ، یینی تولیدیی هاز نو به هدان عرصرر –

 تواند ومی تولیدیی هو بدون یک فاز میانجی، انااترر  در درون این عرصررمسررتقیدا  

سای هتولید، بی هوسیو عنوانبهباید انجا  تود، به طوری که بخشی از محصول مازاد، 

از نو سذ  فرآیند بازتولید گردد، به وسای که انااترر  و مسررتقیدا  فروخته ترردن، 

 (۱۶۶)ص « قرین یکدیشر گردند مستقیدا  بازتولید گسترده 

توان می نظر باترررد، ی موسود در مقیاسررری ساانی مدّهاپس وقتی کل سررررمایه

ا ماتررین ری هکنندی تولیدهاتشررخی  داد که این افراد استداع نیسررتند که ماتررین

ساناه، هدهاین نشاه گسررترده و  خورند  درندی کنند؛ آهن و فولاد را افرادمی مصرررف

رسررد  با این حسررا ، مارکس هرسا از بحران می به خودِ سرررمایه هابخ  اعظم کالا

بر  هامتقابل آن تهثیرعو  و میوول و سبس ی هگاه رابطکند، هی می اقتصادی صحا 

ی هبرخورد او به کویی هکند  روش دیالکتیکی، وسه مشخصندی یکدیشر را از نظر دور

 مازاد»فیل و ان یالات تولید و بازتولید اسررر   به طور مشرررخ ، در ارتااط با بحران 

برد، دیالکتیک تشرررابه و تدایز و نیز می کاره، مقولرات میینی کره مرارکس بر«تولیرد

 وابستشی و استقوال اس  
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 و کابود فراوانیدیاتکتیک  – ۴
ارتااط ی هی از دریچدارسرررمایهتولید ی هانانچه هدانند مارکس به بحران ترریو

کارگر نشاه کنیم، تولید مازاد هدواره متناهر با کداود ی هطاق بوافصررل آن با وضرریی 

 پی تولید اسر   این بدان میناس  که از سویی نیروی کار اه در زمان بحران و اه 

کند، و از سررروی دیشر، می ی خود تولیدهاو پس از آن، کرالراهرایی مازاد بر نیازمندی

 که اقدر محصرول اضرافی وارد فرآیند گردش ترده باتد، کارگر درصررف نظر از این

 هده حال با کداود وسایل مییشتی روبروس  

، نخسرر  یدر درسه ،مشررکل اسرراسرری مارکس با ریکاردو و سررایر اقتصرراددانان

ی اس   اناات  سرمایه مستوز  بازگش  سرمایه به دارسرمایهتشخی  سرت  تولید 

بروز  یهاسرر   انانچه تولید و مصرررف قرین یکدیشر بودند، زمین گسررترده بازتولید

رف   در اینجا مقصرود از مصررف، نه مصرف صنیتی، مصرف می بحران به کوی از بین

ی کارگر اسررر   اما از آنجا که هاتولید، بوکه مصررررف توده مواد اولیه و ابزار در فرآیند

مانای درونی تولید، افزای  نامحدود سرررمایه به هدراه مصرررف محدود کارگر اسرر ، 

 کند می خرید، بوکه به قصد فروش تولیدی هنه با انشیز دارسرمایه

، می تیدیم دهیدارسررررمایهتولید را به کل تولید ی هسرررویانانچه این روند تک

تویم که خرید و فروش از هم ت کیک تده و تناسب آناا می نااار با وضییتی روبروبه

ی بروز بحران، هدین عد  تیادل اسررر  که در مواقع هاریزد  یکی از ترررکلمی همهب

رسررد  بنابراین، به قول مارکس، تیارب بین فروش و خرید، بین این می بحرانی به اوج

بار به خشرررون از طریق بحران اسرر  که به وسای مخر  و  عناصررر متضررراد، دقیقا 

در بحران بازار ساانی اسر  که تضادها و »انجامد  می آناا، هر اند موقتی،« وحدت»

 (۰۵۵)ص« توند می گیری ندایاناشمطرز بهتخاصدات تولید بورنوایی 

رود  آری، در ترررای  می کارگری هاما دود این بحران در هده حال به اشررم طاق

و « ارکبی»توند  بخشی از سرمایه می ان نیز ورتکس دارسرمایهبحرانی، بسریاری از 

تررود که این خود به تراکم و تدرکز بیشررتر و از آنجا انااترر  بیشررتر می «مناد »یا 

تولید به بیرون پرتا  ی هتود  اما بخ  عظیدی از کارگران از ارخمی سررمایه منجر

ی تولیدی هاگردند، و بخشرری دیشر که در ترراخهمی تادیل« دیی  مازادس»تررده به 
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وق  نیدهتر و یا کار ینیپادهنرد، یا کار موق  با دسرررتدزدی می کراری همیینی ادامر

 دهند می انجا 

ماحصررل بوافصررل بحران، فواک  کارگر اسرر   درعین حال، خروج از بحران که با 

 (ارگانیکوار )اندا راه بیشرتر سررمایه هدراه اسر ، تناسب ترکیب هو تدرکز تراکم 

سای دهد و تیداد نمی ثاب  )کار مرده یا کار گذتته( تغییری هسرمایه را به ن ع سرمای

ر تبحران بر کارگر هم تررردید تهثیرگدارد  بنابراین، می تری کرارگر زنرده را به کارکم

 در تدلال که در وضرریی  بحرانی، تقاضررااین اسرر آمدتر  پیطولانیاسرر  و هم مدت  

میناسرر  ارا که در این بی کالاهای مازاد کاه  یافته اسرر ، کوا ی همقایسره با عرضر

 کارگر از هر زمان دیشری بیشتر اس   ی هی طاقهامقطع، تقاضا و نیازمندی

اول، فروخته باترررند  در این فرآیند، ی هکه در درسفروترررند برای اینمی هده»

صرفا  کارگر که ی هنظر طاقم(، مشر از ۰۵۱« )وسه اصرل راهندا نیس هی بهمصررف 

 به خاطر امرار میاش، به خاطر مصررررف، به خاطر تحصررریل کالاهای مصررررفی، تولید

 قیی حادثموصررررفا  اگر تولید مازاد »کیرد که: می کنرد  بنرابراین، مارکس نتیجهمی

کرده بودند، در تاریگ  نیازهای خود را ارضرراترین تررود که اعضررای یک مو  عاسوانه

 ( ۰۵۸)ص « آمد ندی گاه وضیی  تولید مازاد به وسودهی کنون بورنوایی تای هسامی

تولیرد مررازاد این اسررر  کرره ی هسناررترین توان اهاررار کرد کرره عجیربمی پس

اند، ردهک« اتااع»ی خود هاکارگرانی که بازار را با فرآورده کنندگان بال یل، یینیتولید

توس   مشرخصرا مازاد روتید »بی  از هر زمان دیشری نیازمند مصررف کالا هسرتند  

( از یک سناه، بحران ناتی از ۰۱۱)ص « قانون عا  تولید سررمایه مشروط تده اس  

اس    یدارسرمایهرواب   گسرس  بین فرآیند تولیدی و فرآیند گردش اس  که ذاتی

برای مدتی به  قارا  اندتررردهتواند آن دو فاز مت اوت را که از هم مسرررتقل می بحران

که تجوی ااراو  بحران اسرر ، تیامل برسرراند  اما تررکل بروز بحران در بازار، با این

 بحران، تکلتوان ابراز کرد که عو  ندی»عو  وسودی بحران نیس   به قول مارکس، 

 (۰۴۰)ص« تجریدی بحران اس  

توان می یدارسررررمایهمارکس، بحران واقیی را فق  از حرک  تولید ی هبره دیرد

اسرتنتاج کرد  این آن مادی اسر  که ریکاردو از توان تشرخی  آن برخوردار نیس   
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ارزش ماادله، که کدی   رعین کای»بر روی صرررفا  مشررکل ریکاردو این اسرر  که 

ه کند؛ اینکمی آن را فراموش کیفیکند و خصو  می زمان کار اسر  تدرکزمیینی از 

ی هواسطبرره، عتام اتتاتاعی، کررار انتزاعیسررران کررار بررهبررایررد خود را می کررار

ی تکوی کالا در بازار، و هادگردیسیی ه( ریشر۰۵۱)ص « بیشانشی از آن، عرضره کند 

 د گیرمی کار سراشدهی هگاناز این سرت  دو تیارب ارزش مصرف و ارزش نیز دقیقا 

کننده منحرف، روتید مازادی هخودِ وان»برای هدین اسررر  کره به قول مارکس، 

سود وکابود روتید ی هدواره دارسرمایهبر مانای تولید »در عوب باید گ  : « اس  

تررد نامشررروط ر»و « نیروهای مولدهی هنارتررد آزاد»( بنابراین، بین ۰2۴)ص « دارد 

 ینترو ناهدشون تولیدی که نسررا  به اصررویی هرویبی، یینی رتررد «نیروهای مولده

ه فق  سود دارد کناپذیر وآتتیباتد، تضادی  ت اوتبینیروی مولده، نسا  به کارگر، 

حل اسررر   در ناای ، میضرررل بحران قابلی دارسررررمایهاز رواب  تولید  فتنرافربرا 

 که:گردد  اینمی بین کار و سرمایه بازی هی، به رابطدارسرمایه

کننده )یا خریدار( بخ  اعظدی از مصرفکنندگان )کارگران( تولید  اکبری – ۴»

کنندگان، اکبر تولید – 2نیسررتند؛  –یینی مواد خا  و ابزار تولید  –محصررولات خود 

مند ترروند که ایزی اضررافه تولید بارهل خود توانند از محصررومی کارگران، تا سایی

کنند، یینی ارزش اضررافی و محصررول اضررافی تولید کنند  آناا مجاورند هدواره تولید 

ننرد ترا بتواننرد خریداران یا مرازاد کننرد، بیشرررتر و فراتر از نیرازهرای خود تولیرد ک

 (۰2۵)ص « کنندگان نیازهایی محدود تده باتند مصرف
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