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 به مناسبت انتشار ترجمه فارسی جلد دوم سرمایه

جا ده شده و ما در اینای است كه در جلد دوم سرمایه گنجانی حاضر مقدمهترجمه

 (1.)كنیمآن را به مناسبت انتشار در دست اقدام جلد دوم سرمایه منتشر می

های سرمایه، زمان برگشت و فرآیند بازتولید اجتماعی در  تحلیل ماركس از استحاله

كه یكی از ی اوست، ولو اینی اندیشهگر بُعد انتقادی مجموعهمجلّد دوم سرمایه، بیان

تر از همه كندوكاو و تفسیر شده شود كه كم اش شمرده می میراث فلسفی هایجنبه

ی ماركس از سرمایه و نیز پذیرش تغییرات است. این كتاب برای درك نقد خُردكننده

كننده ویكم اهمیت تعیین ی بیستداری جهانی و فراگیر در سده های سرمایه و نوآوری

ی ماركس با ی اندیشهرای كشف تفاوت مجموعهای دارد. این اثر، فرصت مهمی ب 

سال گذشته، مدعی پوشیدنِ  111داری و نیز منتقدان آن، كه طی  گران سرمایه توجیه

 .گذارد اند، در اختیار می ردای ماركس بوده

های  ترین موضوعی كه در بررسی مجلّد دوم سرمایه باید به خاطر سپرد، تفاوت مهم

منتشر شد. ماركس زنده نماند تا  1681است كه توسط ماركس در آن با مجلّد یكم 

ی مجلّد دوم را كامل كند. فریدریش انگلس دو سال پس از مرگ ماركس، بر پایه
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 1611 یتا اواخر دهه 1681ی هایی كه تاریخ آن، مربوط به اواسط دهه نوشته دست

تمام.  لّد یكم، اثری است نیمهاست، مجلّد دوم را انتشار داد. مجلّد دوم برخالف مج

شد، در شكل و محتوای  توانیم بپذیریم كه اگر ماركس موفق به تكمیل آن می نمی

یافت. مجلّد دوم آشكارا فاقد آراستگی و كیفیت ادبی مجلّد یكم  اش انتشار می كنونی

ركس، های دیگر ما تر از نوشتهترش، آن را كم ی پیچیدهاست و شاید جستارمایه

همه، باوجود تمامی [ بااین2كند.] های سیاسی می واسطه برای آرمان پذیرای كاربرد بی

های مهمی را در تاریخ جنبشِ رادیكال  ها، مجلّد دوم سرمایه، بحث این محدودیت

 .برانگیخته و مقدّر است بار دیگر در آینده نیز چنین باشد

 

 هدف پژوهش ماركس

پژوهشِ مجلّد دوم سرمایه را به خاطر داشته باشیم.  بسیار مهم است هدف خاصِ

ماركس مجلّد یكم را برای پرداختن به فرآیند تولید، مجلّد دوم را برای پرداختن به 

داری در كل،  فرآیند گردش، و مجلّد سوم را برای پرداختن به فرآیند تولیدِ سرمایه

ن برداشت كرد كه مجلّد دوم به [ اما از این موضوع نباید چنی3ریزی كرده بود.] برنامه

ی نخستِ مجلّد یكم بررسی تر در پارهپردازد، زیرا این موضوع، پیش گردش كاالها می

پردازد. گردش سرمایه  مجلّد دوم سرمایه، به گردشِ سرمایه میشده بود. در عوض 

ها  الیی. اینی كای مولّد و سرمایهی پولی، سرمایهگیرد ـ سرمایه سه جزء را در برمی

ی صنعتی، یعنی ی مستقلِ سرمایه نیستند، بلكه برعكس، سه شكل سرمایهسه مقوله

ی [ سرمایه ضرورتاً این سه شیوه4ی واحدی از اقتصاد هستند.]های جنبه مرحله

كه سرمایه، در مراحل "هستند  "های متفاوتی شكل"ها  گیرد؛ آن وجود را به خود می

ها، هدفِ اصلی پژوهش  ی متقابل آن[ رابطه5.]"آید ها درمی ه قالب آنمتفاوت خود، ب

 .در مجلّد دوم است
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شود.  ی وجود سرمایه، در شكلِ یك دورپیمایی ظاهر میهر یك از این سه شیوه

است. پول با كاالیی )مانند نیروی  M-C…P…C′-M′[8] ی پولیدورپیمایی سرمایه

شود تا ارزش كاالیی بیش شود، مبادله می كار انداخته میكار( كه در فرآیند تولید به 

حالت یا شكلِ "شود. اكنون ارزش،  تری را بیافریند كه خود نیز در پول بیان می

[ 7.]"پذیرد كه توانایی خلق ارزش و ارزش اضافی را دارد ی مولّد را میسرمایه

 :ی مولّد عبارتست ازدورپیمایی سرمایه

P…C′-M′-C…P 

شود، به پول  كه فروخته میآفریند كه هنگامی تری را میید، كاالیی با ارزش بیشتول

شود؛ این پول آخری از طریقِ خرید نیروی كار اضافی، به عواملِ واقعی  تبدیل می

سازد. سرانجام  شود و تجدید فرآیندِ تولید را ممكن می فرآیند كار تبدیل می

 :ارتست ازی كاالیی عبدورپیمایی سرمایه

C′-M′-C…P…C′ 

های هر  گیرند كه در آن، مقدمه این سه صورت دورپیمایی سرمایه، شكل قیاسی را می

هایی كه توسط خودِ فرآیند ایجاد  چون مقدمههم"شوند،  عنوان نتیجه ظاهر مییك به

میی برگشت پدیدار ی گذار و نقطهی آغاز، نقطهاند. هر مرحله چون نقطه شده

گسیخته، و [ اگر هر مرحله از این فرآیند قطع شود، دورپیمایی سرمایه، ازهم8.]"شود 

 .شود شكستگی مواجه می نظام با یك درهم

گر فرآیند بازتولید اجتماعی است. اگرچه بازتولید در این سه دورپیمایی در كل، بیان

مجلّد دوم، بازتولید است.  ی كلِی سوم این كتاب كامالً تحلیل شده، جستارمایهپاره

 دهد، در برمی چه را كه در تولید رخ میچه را كه در بازار و آنفرآیند بازتولید، آن

پردازد، نباید به این  كه مجلّد دوم سرمایه به گردشِ سرمایه میگیرد. بنابراین، این

رد متمایز ی ماركس، تحلیل بازار است. رویكی عمدهمعنا گرفته شود كه دغدغه

پردازد، به  كه به گردش سرمایه میماركس در این واقعیت نهفته است كه هنگامی
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ی سوم، در بحثی ویژه در پارهكند. این موضوع به نقش غالبِ مناسبات تولید توجه می

كند، آشكار است، اما این موضوع،  ی اجتماعی مطرح میی دو بخش سرمایهكه درباره

 .آغازین كتاب نیز روشن است از همان خطوطِ

عنوان كتابی قرائت كنند كه مجلّد دوم را عمدتاً بهكوشند  بنابراین، كسانی كه می

ی اقتصادی سنتی نشان نظریه كه سرشت)چنان شامل تحلیلی از مناسبات بازار است

در وجه  هیچگیرند. درواقع، ماركس به ی اصلی این كتاب را نادیده میاست(، نكته

شود. مجلّد دوم نه تحلیل  مجلّد دومِ سرمایه، درگیر تحلیل اقتصادی سنتی نمی

كند.  ها را توصیف می وكار است و نه مناسبات بالفعل شركت ی كسبتجربی چرخه

كه هاست، در حالی داری متكی بر قیمت های سرمایه مناسبات دادوستد بین شركت

ها را نادیده  شوند، قیمت شان فروخته می ها به ارزشكه كاالمجلّد دوم، با پذیرش این

كوشد تا نشان دهد كه مدل آرمانی بازتولید  چنین ماركس نمی[ هم9گیرد.] می

بازارِ آزاد چگونه خواهد  "ومرجِ هرج"و  "ناعقالنیت"اجتماعی، در صورت رهایی از 

رسد در  نظر می كوشد نشان دهد كه دورپیمایی سرمایه كه به بود. در عوض می

ی خاصی از مناسبات داری، حیاتی از آنِ خویش یافته، هم به مجموعه سرمایه

ی تر از همه، به استثمار كار ـ و هم به ساختن دوباره اجتماعی وابسته است ـ برجسته

 .رساند همان مناسبات اجتماعی یاری می

ن را با تكیه بر ناتوانی فرضی ای از بحرا كوشد نظریه عالوه بر این، مجلّد دوم نمی

ـ یعنی ناتوانی در فروش محصول اضافی ـ ارایه كند.  سرمایه در تحقق ارزش اضافی

داری پرداخته شده  اول از همه نه در مجلّد دوم، بلكه در مجلّد سوم، به بحران سرمایه

اری د ی بحران سرمایهاست. مقصود این نیست كه مجلّد دوم هیچ ارتباطی با مسأله

ی دورپیمایی سرمایه و بازتولید گسترده، شرایط امكانِ ندارد، زیرا بحث آن درباره

عنوان مسایلی همه، ماركس این شرایط را بهكند. با این وقوع بحران را روشن می
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كند. درعوض، ماركس بحران ناشی ازعدم مربوط به تحقّق ارزش اضافی مطرح نمی

رود، كنار می شود، به فروش می یزی كه تولید میتحقق را با این فرض كه هر چ 

تری،  ی سوم كتاب، شرایط امكان وقوع بحران را در سطح عمیق[ در پاره11گذارد.] 

تر نصیب وسایل تولید ای كه بیش یافته دهد، یعنی در ارزشِ افزایش در تولید قرار می

تحقق ارزش  ایه ـ كه عدمشود تا وسایل مصرفی. فرض حاكم بر مجلّد دوم سرم می

انگیزترین  ترین و نیز بحث كند ـ مظهرِ برجسته ای را ایجاد نمی اضافی مسأله

 .خصوصیتِ این كتاب است

 

 روش مجلّد دوم

كه چگونه رویكرد ماركس در مجلّد دوم سرمایه، بازتاب سهم متمایزش برای درك این

در این اثر توجه كنیم. ماركس با  در نقد اقتصاد سیاسی است، الزم است به روش او

اش تقلیل دهد، روش  ی بازتولید اجتماعی را به سادگی بنیادیاین هدف كه مسأله

ی آغازین این مجلّد بیان میكه در صفحهبرد. چنان تجرید را در مجلّد دوم به كار می

ی را كه با شان، ابتدا باید تمامی عناصر ها در حالت ناب برای درك این شكل"كند  

[ 11.]"پذیری معنای دقیق كلمه ارتباطی ندارند، كنار بگذاریم تغییرشكل و شكل

اش هستند نادیده می ماركس عوامل اتفافی یا فرعی را كه سد راه درك هدف تحلیل

 كند:  گیرد، از این طریق كه فرض می 

 شوند. ( كاالها به ارزش خود فروخته می1)

 [12دهد.] چ تغییر فاحشی در ارزش رخ نمی( در فرآیند گردش، هی2)

جا آن را نادیده میبنابراین، ما كامالً در این»( هیچ  تجارت خارجی وجود ندارد: 3)

[ 13پردازیم.] ی عنصر مستقیمِ بازتولید ]داخلی[ ساالنه میمنزلهگیریم و به طال، به 

ین عوامل را به این دلیل های تحقق }ارزش اضافی{ وجود ندارد. ماركس ا ( بحران4)
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گیرد كه با ایجاد مدلی منحصراً انتزاعی از بازتولید سرمایه، از واقعیت دور  نادیده نمی

كند تا قانون بالفعل حركت  شود. درعوض، به این دلیل به این عمل مبادرت می

یه را اش ارایه كند. به نظر او سرماداری را رها از نمودهای پدیداری بازتولید سرمایه

[ ماركس 14.]"چون چیزی ایستاعنوان یك حركت درك كرد، نه همتوان به فقط می"

های اساسی خودجُنبی سرمایه در روشنچه تعینی آنروش تجریدِ خود را برای ارایه

 .برد داند، به كار میترین شرایط ممكن می 

فرعی یا پیرامونی را كه كننده این است كه اگرچه ماركس آن عوامل  ی تعییننكته

گیرد، مناسبات طبقاتی را نادیده  شوند، نادیده می مانع درك خودجُنبی سرمایه می

ی مناسبات كننده كردن اهمیت تعیین گیرد. درعوض، از تجرید برای برجسته نمی

 .كند طبقاتی دربازتولید اجتماعی استفاده می

كه كند، چنان ی از مجلّد دوم تأكید میماركس بر مناسبات طبقاتی در مقاطع متعدد

ی در مقیاس اجتماعی، شرط "كارگران مزدبگیر آزاد"وجود چنین "نویسد:  می

ی پولی به ، یعنی تبدیل پول به كاال بتواند شكل تبدیل سرمایهM-C ناگزیری است تا

كند:  [ ماركس بر این موضوع، به شرح زیر تأكید می15.]"ی مولّد را بیابدسرمایه

كه كاالی شود، نه این چون كاال ظاهر میی شاخص این است كه نیروی كار همنكته"

[ به بیان دیگر، نیروی كار پیش از فرآیند مبادله 16.]"خرید است نیروی كار قابل

كه ضرورتاً باید مبادله شود. چون نیروی گیرد، با وجود این شكل كاال را به خود می

شود كه  شود، چنان پدیدار می ند هر كاالی دیگری خریدوفروش میكار در بازار، مان

كننده است،  پذیری، خصوصیتِ معرّف آن است. اما این پدیداری، گمراه گویی مبادله

پیش از فروش، این نیروی كار، در حالت جدایی از وسایل تولید، یعنی جدا از "زیرا: 

تواند  التِ جدایی، نیروی كار، نه میشرایط مادّی كاربرد آن، وجود داشت. در این ح

های مصرفی مالكش به كار رود و نه برای تولید كاالهایی  مستقیماً برای تولید ارزش
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ی بین خریداران و فروشندگان، [ رابطه17.]"ها زندگی كند كه مالكش از راه فروش آن

یگانگی كارگران از كند كه بنا به آن، حالت جدایی یا ب ای طبقاتی را پنهان می رابطه

عنوان كاال عمل كند. خریدوفروش سازد به شرایط عینی تولید، نیروی كار را قادر می

 .كند سازد، اما آن را ایجاد نمی یافتگی را آشكار می نیروی كار، این شیئیت

تنها برای تحلیل ماركس از سرمایه، بلكه برای درك بدیل سوسیالیستی در این امر نه

شود  آمدهای مهمی در بر دارد. از تفسیر ماركس، نتیجه میداری نیز پی رمایهبرابر س

داری صرفاً نه در الغای بازارِ نیروی كار، بلكه در نابودی شكل نیروی  كه الغای سرمایه

دادن به جدایی كارگر از شرایط عنوان كاال نهفته است ـ و این، تنها با پایانكار به

، بدون نابودی "دهی مبادلهسازمان"اند حاصل شود. به نظر ماركس، تو عینی تولید می

 .شدنِ نیروی كار كافی نیست بیگانگی كار، برای نابودی كاالیی

كننده ـ ی تئوریك تعیینی یك مقولهعالوه بر این، ماركس این نكته را هنگام ارایه

جا به [ در این16كند.]میـ در صفحات آغازین مجلّد دوم تأكید  "توزیع عناصر تولید"

شود. بلكه به  توزیع، به معنای مناسباتِ گردش در مقابل مناسباتِ تولید اشاره نمی

شود كه چگونه یك طبقه ـ كارگران ـ از شرایط مادّی تولید جدا  این موضوع اشاره می

یگر ـ سرمایهی دكه طبقهشود، در حالی می "توزیع"عنوان كارگران مزدبگیرِ آزاد و به

 نویسد:  ها هستند. ماركس می داران ـ عمالً مالك آن 

دهد، توزیع است؛ نه توزیع به  را تشكیل می M-C[19]  چه بنیاد عملبنابراین، آن"

طرف، معنای متعارفِ توزیعِ وسایل مصرفی، بلكه توزیعِ خودِ عناصر تولید، كه در یك

ها جدا شده است.  دیگر، نیروی كار كه از آنعوامل مادّی متمركز هستند و در طرف 

به یك عمل عمومی اجتماعی تبدیل شود، وسایل  M-L كه عملِبنابراین، پیش از آن

ی مادّی مولد باید با كارگر به معنای دقیق كلمه، بهتولید، یعنی جزء مادّی سرمایه

 [20.]"رو شده باشد عنوان سرمایه، روبه
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ی كاررفته در سرمایهز این وجود ندارد كه منطقِ تجریدِ بهگیرتری ای چشمنشانه

چه را كه سد راه گذارد، بلكه برعكس، آن ماركس، مناسبات طبقاتی را كنار نمی

 ]21]گذارد. شود، كنار می ها می ی روشن آنمشاهده

دهد، به این  مقصودمان این نیست كه ماركس، گردش سرمایه را به طبقه تقلیل می

های طبقاتی و مناسبات اقتصادی برقرار  بندی یك بین صورتبهای یك عناكه رابطهم

عنوان ارزشی سرمایه به"نویسد:  كه در جای دیگری از مجلّد دوم میكند. چنان می

آفرین، فقط متضمنِ مناسبات طبقاتی نیست، یعنی سرشت اجتماعی  خودْارزش

ی كار مزدبگیری وابسته است. سرمایه، یك حركت مثابهمعینی كه به وجود كار، به

كند و خود نیز شامل سه شكل  است، حركتی دورانی كه از مراحل متفاوت عبور می

یابد و از هر  [ فرآیندِ گردش، حیاتی از آنِ خود می22.]"متفاوتِ حركت دورانی است

همه، همین توانایی شود. با این نوع وابستگی مستقیم به مناسبات طبقاتی، مستقل می

انجام این امر، به جدایی كارگران از شرایط مادّی تولید وابسته است كه مناسبات 

 .كند داری را تعریف می طبقاتی سرمایه

های ارزشی ـ تئوریك خود بر مناسبات  پافشاری ماركس برای استواركردن مقوله

ی طبقاتی از مبارزه ظاهر تجریدی و دورطبقاتی، حتی هنگام تحلیل موضوعات به

دهد كه منطقِ تجرید او با رویكرد هگلی دركِ  مانند گردش سرمایه، نشان می

چه آن"نویسد:  دیالكتیكِ خودِ امور انطباق كامل دارد. هگل در علم منطق می

باید چیزها را درخودْ و برای خود در نظر  طلبید این بود كه می افالطون از شناخت می

چنین نباید با ها را تا حدی در كلیت خویش در نظر بگیرد، اما هم آن بگیرد، یعنی

ها منحرف شود بلكه باید،  ها، از آنها و مقایسه زدن به اوضاع و احوال، مثال چنگ

ماندگار است، در مقابل  ها درون چه را كه در آنصرفاً خودِ چیزها را در نظر بگیرد و آن

شناختی ماركس مانند هگل، امر اتفاقی را كنار  یكرد روش[ رو23.]"آگاهی قرار دهد
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های نابِ مستقل از محتوا را وضع كند. ماركس،  گذارد تا قلمرویی از شكل نمی

داری را از طریق تجرید  های بالفعل تولید و گردش سرمایه كوشد شكل برعكس می

 .شناسایی كند

تر  است كه آثار قدیم "هگلی"قدر  همان جزءبهبه این معنا، مجلّد دوم سرمایه جزء

شود. این  ماركس ـ هرچند نام هگل، حتی یك بار هم در متنِ انتشاریافته مطرح نمی

ی قیاس در كتاب سومِ ی ماركس از توصیف هگل دربارهی استفادهموضوع با نحوه

مایه های سر كردن دورپیمایی ، برای روشن"ی مفهومآموزه"علم منطق، یعنی 

شود .منطقِ هگل حركت قیاسی كلی، خاص و تكین را در سه شكل یا  تر می برجسته

ـتكینـكلی، دومین شكلْ خاصـخاصـكند. نخستین شكلْ تكین ارایه می "تصویر"

ها و نیز در سه شكل  خاص است. در این قیاسـكلیـكلی و سومین شكلْ تكین

كس، عنصر میانی در نخستین قیاس یا دورپیمایی، دورپیمایی سرمایه توسط خودِ مار

ی ی دومین قیاس، و عنصر میانی در دومین قیاس یا دورپیمایی، به مقدمهبه مقدمه

كند كه این تشابهات،  شود. خود ماركس این ادعا را رد می سومین قیاس بدل می

ویسد و انگلس ن كه در زیرنویسی در مجلّد دوم می[ چنان24صرفاً تصادفی هستند.]

 :آن را از روایتِ انتشاریافته، حذف كرده بود

كند كه من با عالقه و دل آقای دورینگ در بررسی مجلّد یكم سرمایه، اشاره می

های هگلی قیاس را در فرآیند  بستگی پرشورم به طرح كلی منطق هگلی، حتی شكل

من شاگرد هگل هستم و ی من با هگل بسیار ساده است. ام. رابطه گردشْ كشف كرده

اند،  كنند این متفكر سترگ را دفن كرده ی مقلدینی كه فكر میوراجی جسورانه

ام تا نسبت به استادم  همه، به خود اجازه دادهصادقانه به نظرم احمقانه است. با این

اش را از عرفان رهایی بخشم و به این ترتیب،  نگرشی انتقادی اتخاذ كنم و دیالكتیك

 [22را در معرض تغییرِ عمیقی قرار دهم و غیره.] آن
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طور  این فراز باید به این ادعا كه اغلب در تاریخ ماركسیسم شنیده شده و اخیراً به

آثار دوران بالیدگی ماركس در اقتصاد "نسبی دوباره تكرار شده، خاتمه دهد كه 

 [26.]"سیاسی، به هگل و دیالكتیك وابسته نیست

 

 شدن مایه و زمان برگشت در دوران جهانیهای سر استحاله

و  "ها های سرمایه و دورپیمایی آن استحاله"های اول و دومِ مجلّد دوم كه به  پاره

ی ماركس انتشار پردازد، بحث چندانی را در آثاری كه درباره می "برگشت سرمایه"

ی سوم بر پارههای پیرامون مجلّد دوم،  یافته، برنینگیخته است. بخش اعظم بحث

های  همه، پارهمتمركز بوده است. با این "ی اجتماعیبازتولید و گردش كلِ سرمایه"

تر ذكر شد(، شامل مطالبی است كه در پرتو  اول و دوم )عالوه بر نكاتی كه پیش

 .ای یافته است های گذشته، اهمیت تازه داری جهانی در دهه تغییرات سرمایه

ی بین زمان تولید و زمان ی رابطهویژه مهمِ مجلّد دوم، بحث آن دربارههكی از ابعاد بی

كشد تا محصولْ تولید  گردش است. زمان تولید عبارت است از مدتی كه طول می

ی وسایل كردن دوباره هایی در فرآیند تولید كه برای فراهم و نیز وقفه شود )زمان كار(

بنابراین، "كند.  ها، ارزشْ تولید نمی است. این وقفهتولید، نیروی كار و غیره الزم 

تر فزونی زمانِ تولید به زمانِ كار بیشكردن هرچه  داری، كوتاه گرایش تولیدِ سرمایه

داری معاصر ـ  ای از سرمایه كننده ی تعیین[ بحث ماركس در تبیین جنبه27.]"است

كند. اعصار گذشته شاهد اختالف  می [ ـ كمك زیادی26پذیر] تكامل تولید انعطاف

گیری بین زمان تولید و زمان كاری بود كه طی آن باید محصوالت حمل، زمانی چشم

شد و غیره. زمان تولید، بسیار  بندی و دوباره حمل می داری، از نو بستهدر انبارها نگه

فزایش دهد. چون تواند سرمایه را ا تر از زمان كار بود. این فزونی زمان، نمیبیش

ازپیش مجبور شده شود، بیش داری، با رانش به سوی افزایشِ ارزش تعریف می سرمایه
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ی ویژه از زمانی كه نرخ سودِ شركتی در دههاست تا این اختالف را از بین ببرد، به

، به "فوردیستی"های تولیدِ  رو حركت از مدلشروع به كاهش كرد. از این 1911

 [29رخ داده است.] "پذیر طافتولید انع"

عوامل مشابهی در ارتباط با تفاوت بین زمان تولید و زمان گردش نقش دارند. زمان 

ماند.  كند كه طی آن، سرمایه در سپهرِ گردش باقی می زمانی اشاره میگردشْ به مدت

هرچند  كنند، زیرا زمان گردش دیگر را دفع میزمان گردش و زمان تولید، متقابالً هم

كند و نه ارزشِ اضافی.  داری ضروری است، نه ارزشْ تولید می برای بازتولید سرمایه

وری  تر، و بهرهتر شود، كاركرد سرمایه بیش به صفر نزدیك …زمان گردش …هرچه"

داران با  گوید كه سرمایه [ ماركس می30.]"تر خواهد شد افزایی آن بزرگ و خودْارزش

دهند ـ سیاستی كه  واكنش نشان می "سفارشبهكاركردنْ بنا" اتخاذ }سیاستِ{

ای  شده تبدیل شده است. اما این تنها پدیده داری جهانی اكنون به جزء اصلی سرمایه

آوری پیششدن سرمایه از طریق فن شود. مالی نیست كه با تحلیل ماركس روشن می

زمانِ گردش به صفر است. دادوستدها و  ی رانشْ به تقلیلای، مشخصه رفته و رایانه

شد، اكنون در میلی  ی پیش، در چندروز یا چندهفته انجام میمعامالت كه چند دهه

 .شود ثانیه انجام می

كند كه فرآیند بازتولید، مستلزم  ی این موضوعات روشن میبحث ماركس درباره

ی گردش به اندازه"د: كه هیچ ارزشی نیافرینكاركردهای نامولّد است، ولو این

شده  همه، چون زمان صرف[ با این31.]"خودِتولید، برای تولیدِ كاالیی ضروری است

داری به كاهش زمانِ  شود، سرمایه از زمانِ الزم برای تولیدِ ارزش كسر می در گردش،

 .یابدگردشِ نامولّد، تا حد امكان سوق می

آفریند )به  كه ارزش میكند، ولو این ونقل صدق میهمین موضوع برای زمان حمل

آهن  ی راههای عظیمی بیندیشید كه در تسهیالت بندری و شبكه شدن سرمایه صرف
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 هرچه كمیت كارِ الزم، مرده یا زنده، برای حمل"نویسد،  نهفته است(. ماركس می

است و  ترتر باشد، نیروی مولّد كار بیشونقلِ یك كاال در مسافتی معلوم كم

ونقل  های حمل های گردش، ابتدا باید هزینه [ از میان تمامی جنبه32.]"برعكس

ی تولید آفرین، از همه به سازواره عنوان یك بنگاه ارزشْكاهش داده شود، زیرا به

یابد،  ونقل كاهش می های حمل تر است. تنها زمانی كه هزینه داری نزدیك سرمایه

تواند در مجموع، اقدام به كاهشِ زمانِ گردش كند. این به دلیل آن  داری می سرمایه

بخشد ـ چه سایر  ونقل، ارزش را فزونی می یافته در حمل وری افزایش است كه بهره

داری، به سوی  های گردش كاهش یابد چه كاهش نیابد. چون رانش سرمایه هزینه

ازهمه به این حیطه توجه خواهد بیش افزایشِ ارزش است، در ارتباط با فرآیند گردش

ی حملای رادر شیوه ی جدیدِ انباشت سرمایه، تغییرات ریشهرو، هر چرخه كرد. از این

ی شدن سرمایه در چهار دهه كند. بنابراین، تصادفی نیست كه جهانی ونقل ایجاد می 

ونقل آغاز  نعت حملهای ص ی آن تبلیغ شده، با كاهش هزینهگذشته كه بسیار درباره

 [33].شد

كننده  های معاصر، روشن ویژه در پرتو واقعیتی دوم، بهبحث زمانِ برگشت در پاره

زمانی است كه "ی زمانِ گردش است ـ اضافهزمان تولید، بهاست. زمان برگشت، مدت

شكل  افزایی و دریافت آن به اش را برای ارزش دار[ باید سرمایه طی آن،]سرمایه

افزایی  تر باشد، نرخ ارزش [ هرچه زمان برگشت كوتاه34.]"نخستینِ خود پرداخت كند

ی كشد تا پول به عناصرِ سرمایه جا مقدار زمانی كه طول می باالتر خواهد بود. در این

مولّد بازتبدیل شود، مطرح است. زمان برگشتِ نسبتاً زیاد، مشكالت و اختالالتی را 

تر ها در بازار بیش . هرچه زمان برگشت زیادتر شود، احتمال تغییر قیمتكند ایجاد می

رود. هرچه زمان برگشت زیادتر  رفت، تحلیل میشود و نرخ برگشتی كه انتظار می می

شود كه باید از ارزشِ خلق تری برای زمان برگشت حاصل میهای بیش شود، هزینه
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د. بنابراین، زمان برگشت باید كاهش یابد. این شده در جریان زمانِ تولید كاسته شو 

آورانه در سپهرهای تولید و گردش های فن ای از نوآوری امر، محركِ ایجاد مجموعه

آفریند.  پارچه را میتر، شرط بنیادین برای یك بازارِ جهانی یك است. از همه مهم

ونقل و  بعدی وسایلِ حملداری و رشد  رفت تولید سرمایهاگر پیش"نویسد  ماركس می

كند، برعكس، همین  ارتباطات،زمان گردش را برای كمیتِ معینی از كاالها كوتاه می

ونقل و ارتباطات، ضرورت  آمده توسط رشد وسایلِ حمل رفت و امكان فراهمپیش

تر، و به بیان دیگر، برای بازار جهانی را ایجاد می فعالیت برای بازارهای دوردست

 [35.]"كند 

كردن زمانِ  داری، منوط به كوتاه ی سرمایهشده ی نظام جهانیبنابراین، رشد و توسعه

تر باشد، هر واحد محلی و ملی  برگشتِ سرمایه است. هرچه زمان برگشتْ كوتاه

 .تواند تابع فرامین بازار جهانی شود تر میسرمایه، بیش

تر از اعصار پیشین است ـ به دلیل  پایینی مولّد، در عصری كه نرخ بازگشتِ سرمایه

یابد. هرچه  گرایش نزولی نرخ سود ـ كاهش زمان برگشتِ سرمایه اهمیت خاصی می

كارنگذاشتنِ آن  گذاری آن سرمایه و بی تر باشد، تشویق به بازسرمایه نرخ سود پایین

سرمایه، منجر به كار انداختن  های گردش مرتبط با به  شود، زیرا هزینه تر میبیش

[ این 38ام،] كه در بستر دیگری بحث كردهشود. چنان كاهش آن میكاهش ارزشِ روبه

روست. كاهش نرخ سود در دقیقاً وضعیتی است كه اقتصاد جهانی، امروزه با آن روبه

به بعد  1911ی بخش صنعتی كه در ایاالت متحد، ژاپن و اروپای غربی، از اواسط دهه

هایی توجه كند كه در  داری را مجبور كرده است كه به راه شهود است، سرمایهكامالً م

های  آوریتواند رواج فن گیری دهد. همین میزمان برگشت سرمایه كاهش چشم

ای متنوع از سازوكارهای  ای در بخش گردش، و نیز تشكیل مجموعه جدید رایانه

های مسكن( را توضیح  به بازپرداخت وام گذاری )اوراق بهادار وابسته جدید سرمایه
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 .ی پولی استی مولّد و كاالیی به سرمایهشان تبدیل سریع سرمایه دهد كه هدف

ویژه مهم  ویكم با آن مواجه هستیم، بهی بیستبا توجه به شرایطی كه در آغاز سده

بررسی آمدهای كاهش زمان برگشت سرمایه ی پیاست كه بحث ماركس را درباره

شود.  یابد، زمان برگشت كاسته می كنیم. هنگامی كه زمانِ گردش كاهش می

هنگامی كه }این جزء{ به صورت پول ": "شود آزاد می"درنتیجه، جزیی از سرمایه 

عنوان ی پولی باقی خواهد ماند و دیگر بهعنوان سرمایهگردد، در این حالت به بازمی

. بخشی از این "ده برای فرآیند تولید عمل نخواهد كردش ی پرداختجزیی از سرمایه

شود و  به این عنوان، وارد بازار پولی می"و  "نشین ته"ی پولی عنوان سرمایهسرمایه به

[ نتیجه37.]"كند جا عمل میدهد كه در آن ای را تشكیل می ای از سرمایه جزء اضافه

است. هنگامی كه زمانِ برگشتِ سرمایه كاهش ی پولی ی این فرآیند، فراوانی سرمایه

انجامد.  ی پولی میداری،به اشباع سرمایه های ایجادشده توسط سرمایه یابد، كارآیی می

گذاری شود تا دورپیمایی سرمایه ادامه یابد، در  ی پولی، باید بازسرمایهاگرچه سرمایه

در بخش صنعتی است ـ شاید  دورانی مانند دوران ما ـ كه ویژگی آن نرخ سود اندك

گذاری كند. جزیی از  داری سودآور نباشد كه به نحو مولّدی، بازسرمایه برای سرمایه

ته"ی كاهش زمان برگشت اندازهای ایجادشده، درنتیجه ی پولی كه بر اثر پسسرمایه

 می "برای فرآیند سراسری بازتولید اجتماعی زائد"ی ماركس( ، )به گفته"نشین شده 

یابد. این فرآیند تا حدی، رشد عظیم  های سوداگرانه راه می گذاری شود و به سرمایه

% 11كه سی سالِ پیش، دهد. در حالی ی گذشته توضیح میبخش مالی را در سه دهه

های مالی بود، امروزه این رقم  گذاری ها در ایاالت متحد ناشی از سرمایه سود شركت

 .سیده است% ر32به بیش از 

 ی سوداگرانه و موهومی نمیاگرچه ماركس تا مجلّد سوم سرمایه، مستقیما به سرمایه

نشین ته"ی پولی، از دورپیمایی سرمایه كه چگونه سرمایهی اینپردازد، بحث او درباره
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داری معاصر، بسیار  ، به شرایطی اشاره دارد كه وجود آن برای سرمایه"شود می

كند كه مستقیماً  ی موضوعی بحث میت. عالوه براین، مجلّد دوم دربارهبااهمیت اس

مربوط و آن،  2116فروپاشی نظام مالی جهانی در پایان سال بهبه فرآیندِ نزدیك

 :نویسد بازی در بخش مسكن است. ماركس می گرایش به بورس

ها  وساز خانه تشود و این پول، با پیشرفت ساخ وجوه الزم از طریق رهن تأمین می"

شود. اگر بحرانی برپا شود كه پرداخت این  كار گذاشته می اندك نزد مقاطعهاندك

خورد؛ در  گاه كلِ كاری كه تضمین شده بود، برهم میاقساط را متوقف كند، آن

شوند، و در  ساخته به حال خود رها می ای بهتر، نیمه ها تا دوره بهترین شرایط، خانه

كارها  شوند. این روزها برای مقاطعه ین حالت، به نصف بهای خود حراج میبدتر

هم در وسازِ سوداگرانه، كارشان را پیش ببرند، آن غیرممكن است كه بدون ساخت

ی نهایت ناچیز است؛ منبع عمده ها بی مقیاس بزرگ. سود حاصل از خودِ ساختمان

سازی و بهره ی زمین ساختماناب هوشمندانهی زمین، و از انتخسود، از افزایش اجاره

 ی تقاضا برای خانهبینی سوداگرانه با پیش …برداری از آن است. به این طریق 

 [38.]"ها

 

 ی بازتولید ساده و گستردهمجادالت درباره

ی سوم آن اش، یعنی پارهای از مجلّد دوم سرمایه، بیش از بخش پایانی هیچ جنبه

منشأ مجادله نبوده است. بحث  "ی اجتماعیبازتولید و گردش كلِ سرمایه"یدرباره

های  ی بازتولید ساده و گسترده و نیز انتقادات وی، از آدام اسمیت و نظریهآن درباره

های جریان ها و اقتصاددان مصرفِ نامكفی، به مجادالت تندوتیزی میان ماركسیست

ی آن ـ فرآیندی كه به مدد آن، ارزش تارمایهغالب انجامیده است. با توجه به جس

شود ـ این بحث، همواره  ی اجتماعی بازتولید میی كلِ سرمایهدهنده اجزای تشكیل
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 .اهمیت پایداری خواهد داشت

ی سوم است. نوآوری اول این است كه به ی پارهی نظری، مشخصهدو نوآوری عمده

ی منفرد پرداخته است جای سرمایهماعی ـ بهی اجتسرمایه درمجموع ـ كل سرمایه

ی سوم، متكی بر این ی اول و دوم حاكم بود. كل بحث ماركس در پارهكه در پاره

نوآوری نظری است. به نظر ماركس، بازتولید اجتماعی را تنها با پرداختن به سرمایه 

های منفرد و جدا  توان درك كرد ـ و نه با پرداختن به آن، چون موجودیت در كل، می

داری، با تلقی سرمایه  از هم. موضوع فقط این نیست كه قوانین بنیادی سرمایه

كند؛ بلكه این تنها راهی  زای منفرد تغییر نمیجای اجاش بهبرمبنای اجزای اجتماعی

تواند فهمیده  كم در رابطه با بازتولید اجتماعی(، می است كه قوانین بنیادی آن )دست

 .شود

كه باید مراقب باشیم دچار عادات اقتصاد بورژوایی نشویم، چنان"نویسد:  اركس میم

ها تقلید كرده بود؛ به بیان دیگر، نباید به مسایل به نحوی بنگریم كه  پرودون از آن

عنوان صورت كل، بهكه بهداری، هنگامی ی تولید سرمایهی متكی بر شیوهگویا جامعه

اش را از دست می شود، سرشت خاصِ تاریخی و اقتصادی مییك تمامیت بررسی 

دارِ جمعی است. كل سرمایه، به چه باید به آن بپردازیم، سرمایهدهد. برعكس، آن 

[ متأسفانه، 39.]"كند دار، با هم جلوه می ی سهامی تمامی افراد سرمایهعنوان سرمایه

، "سوسیالیسم"عنوان ی سرمایه بهبا تلقی كنترل جمع "ها ماركسیست"بسیاری از 

 .این هشدار را نادیده گرفتند

ی اجتماعی را ی سوم، این است كه كل سرمایهی نظری در پارهدومین نوآوری عمده

وسایل تولید است و شامل: الف(  I كند. بخش به دو، و فقط دو بخش تقسیم می

شود )كه ماركس  ید مصرف میارزش وسایل تولید است كه در جریان ایجادِ وسایل تول

نامد(؛ ب( ارزش وسایل تولید كه صرف نیروی كار شده است  می "مصرف مولّد"آن را 
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دار صنعتی.  شده در سپهر تولید(؛ و پ( سودهای سرمایه )یا مجموع مزدهای پرداخت

، وسایل مصرفی است و شامل: الف( ارزش وسایل تولید است كه به كاالهایی IIبخش

شود؛ ب(  داران مصرف می شود كه منفرداً توسط كارگران و سرمایه داده میانتقال 

كند؛ و پ( سودهایی كه  ای را تولید میارزش نیروی كاری كه چنین كاالهای مصرفی

 .كنند. هر دو بخش، دارای ارزش اضافی هستند داران از این طریق كسب می سرمایه

داری، ناگزیر  نشان دهد كه قانون حركت سرمایهشود تا  ماركس این تمایز را قایل می

، به II، نسبت به وسایل مصرفی در بخشIشود كه وسایل تولید در بخش موجب می

، توسط كارگرانْ بهIمیزانی فزاینده رشد كند. بخش اعظم ارزشِ ایجادشده در بخش

مانده را داران، تمامی محصول باقی چنین سرمایهشود. هم صورت فردی مصرف نمی

، توسط خودِ سرمایه، Iی ثابت در بخشكنند. بخش اعظم ارزش سرمایه مصرف نمی

، به زیان Iی ثابت در بخششود. سرمایه با مصرف سرمایه صورت مولّد مصرف میبه

 ."شود بزرگ می"نظر از نیازهای انسانی تولیدكنندگان ـ  وسایل مصرفی ـ صرف

كه كند ـ ولو این فقط دو بخشِ تولید اجتماعی تأكید میكردن دو و  ماركس بر فرموله

یك از این دو بخش قرار نمیداری وجود دارد كه در هیچ ی سرمایهابعادی از جامعه

های پرداخت، كه وسایل گردش هستند(. ماركس تمامی  گیرند، )مانند طال و شكل 

چه موضوع تعیینرد تا بر آنگذا عواملی را كه خارج از این دو بخش هستند، كنار می

داند، متمركز شود: برتری وسایل تولید بر وسایل مصرفی. وی با نمایش این كننده می 

ی طبقاتی بازتولید كه كارگران، ضرورتاً تحت انقیادِ محصوالت كارشان هستند، پایه

ر مجلّد دوم كاررفته توسط ماركس دسازد. بار دیگر، روش به داری را آشكار می سرمایه

راهِ تشخیص آشكار چه را كه سد گذارد، بلكه آن سرمایه، مناسبات طبقاتی را كنار نمی

 .گذارد شود، كنار می آن می

ی نظری بحث ماركس ها، چون هسته ی اجتماعی و تبادل بین آندو بخش سرمایه



 پیتر هیودیس

 22 

ی شده در یك دورهكند. ارزش اضافی تولید ی بازتولید ساده و گسترده عمل میدرباره

داران،  صورت فردی، یعنی مولد، توسط مالكانش، سرمایهبه"معین، در بازتولید ساده 

طلبانه است. بازتولید ساده، به  [ بنابراین فاقد پویشی گسترش40.]"شود مصرف می

انجامد. برعكس، بازتولید گسترده شامل پویشی  نواخت و ایستا میرشدی یك

 صورت مولّد و نه فردی مصرف میاست، زیرا بخشی از ارزش اضافی بهطلبانه  گسترش

 كند، بسیاری از بحث داری را تعریف می ی سرمایهشود. چون شكلِ بازتولیدِ گسترده

ی بازتولیدِ گسترده متمركز است تر بر بحث آن دربارههای پیرامونِ مجلّد دوم، بیش

 كرد كه دشواری اید به یاد داشت كه ماركس فكر میهمه، بتا بر بازتولید ساده. با این

های موجود در بازتولید گسترده را، عمدتاً در بحث بازتولید ساده تشخیص داده و حل 

 .كرده است

انباشت و بازتولید در مقیاس "ی مجلّد دوم، به فصل آخر، یعنی انگیزترین جنبه بحث

های ریاضی را ارایه  هایی از فرمول مربوط است كه در آن، ماركس مجموعه "گسترده

عنوان موتور محرك كند كه برای نمایش برتری وسایل تولید بر وسایل مصرفی، به می

ترین بخش كتاب است كه  نایافته داری طراحی شده بود. این صیقل انباشت سرمایه

ای خوش انواع گوناگون تفسیرها كرده است. بریكی ازدالیلی است كه آن را دست

ی سوم، مهم است كه كردن استدالل ماركس در این فصل آخر و نیز در كلِ پارهدنبال

ای  های آخر مجلّد دوم، عمدتاً هسته موضوع و مقصودِ تحلیل او را برجسته كنیم. فصل

شان نمایش ماهیت نادرستِ دو گرایشِ مسلط بر  جدلی دارد، از این لحاظ كه هدف

رایش از آنِ آدام اسمیت است كه با طرح این موضوع كه اقتصاد سیاسی است. یك گ

آن  "زیرجُلكی"شود،  عنوان درآمد مصرف میصورت فردی، بهی ثابت، نهایتاً بهسرمایه

هایی  . گرایش دیگر دیدگاه مصرفِ نامكفی است كه شخصیت"گذارد كنار می"را 

ل سوییزی و ارنست مانند سیسموندی، مالتوس و رودبروتوس )ودر زمان حاضر، پ
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كننده شدند. این دیدگاه معتقد است كه عامل تعیین ی آن شمرده میمندل( نماینده

ی حیاتی در انباشت سرمایه، سطحی از تقاضای مؤثر است كه برای خریدن محصولِ 

 .اضافی كافی است

 ی سوم، برای حمله به این دیدگاه اسمیت اختصاصماركس صفحات زیادی را در پاره

شود. وی بارها و  عنوان درآمد مصرف میی ثابت، نهایتاً به دهد كه ارزش سرمایه می

ی ثابت، به مزد و سود شود تا نشان دهد ارزش سرمایه بارها از مسیر خود خارج می

شود. فرمول صورت مولّد مصرف میگیری از آن، بهشود، زیرا بخش چشم تجزیه نمی

توان كامالً درك كرد كه از  در آخرین فصل را تنها زمانی می های بازتولید گسترده 

كه رایا جهتِ تالشِ ماركس برای اثبات نادرستی نظر اسمیت دیده شود. چنان

بازار مصرفی، به اقالم "كند، ماركس مصمم بود نشان دهد كه  دونایفسكایا مطرح می

ها پرداخت  كارشان به آن داران و نیازهای كارگران، كه ارزش نیروی تجملی سرمایه

تواند فراتر  تر باشد و تنها بازاری كه می تواند بزرگ شود. این بازار نمی شده، محدود می

ها مزد  از حدود كارگرانی گسترش یابد كه برمبنای ارزش نیروی كارشان به آن

كلمه،  ای است. وسایل تولید به معنای دقیق پرداخت شده است، بازارِ كاالهای سرمایه

كشند. ماركس برای نمایش این موضوع در رابطه با بازتولید ساده و  سر به آسمان می

ی ثابت، دهد رشد سرمایه های معروفِ خود را ابداع كرد كه نشان می گسترده، فرمول

 [41.]"ی متغیر و ارزش اضافی استبیش از سرمایه

ی این موضوع آدام اسمیت دربارهی ماركس از توان برای نقد مصرانه دو علت را می

برشمرد. نخستین علت كه از همه آشكارتر است، این است كه اگر حق با اسمیت بود 

شود، كارگران هیچ دلیلی  ی ثابت، نهایتاً به درآمد تجزیه میكه ارزش سرمایه

 داران، مبارزه ی كارشان توسط سرمایهنشده نداشتند كه برای تصاحب ساعاتِ پرداخت

تری از جدایی  ی مهمی است، اما موضوع عمیقشك این مالحظه كنند. اگرچه بی
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ی ترین جنبه محصول از تولیدكننده در نقدِ ماركس از اسمیت وجود دارد. فاحش

ی ها، سرمایه كند كه بنا به آن هایی را پنهان می اشتباهِ نظر اسمیت این است كه شیوه

یابد. اگر ارزش  دار بر كارگر سلطه می یق آن، سرمایهثابت ابزاری است كه از طر

ی كارِ مُرده بر كارِ زنده نیز تجزیه میی ثابت به درآمد تجزیه شود، سلطهسرمایه

ی ی اصلی و تمایز مشخصِ مناسبات طبقاتی جامعهچه ماركس هستهشود. آن 

 .شود م میداند، با موضع اسمیت، كامالً گنگ و مبه داری می سرمایه

ی پرداخت كمینه به داری ارزش، صرفاً درباره باید به خاطر داشت كه قانون سرمایه

گمان  كارگر و استخراج بیشینه از او نیست. پرداخت كمینه و استخراج بیشینه، بی

داری  چه تولید ارزشِ سرمایهداری نیز بوده است. آن نشانِ جوامع پیشاسرمایه سرشت

كند این است كه محرك پرداخت كمینه به كارگر و استخراج بیشینه از  یرا متمایز م

ی فرامین خودِ او، عمدتاً نه ناشی از حرص و آزِ عواملِ منفردِ اجتماعی، بلكه نتیجه

ی آن، ؛ انگیزه"شود ارزشی است كه با ارزشْ بزرگ می"نظام تولیدی است. سرمایه 

كاهش تناسبِ نسبی كارِ زنده به كارِ مرده در گسترشِ پیوسته است. سرمایه تنها با 

ی متغیری كه تواند پیوسته گسترش پیدا كند. در مقایسه با سرمایه محل تولید، می

ی ثابت، توسط سرمایه تری از سرمایه های بزرگ شود، باید كمیت صرف كارگر می

كند،  مطرح می« ی تولیدواسطه نتایج فرآیندِ بی»كه ماركس در مصرف شود. چنان

عنوان گذار از مجلّد یكم به مجلّد دومِ سرمایه در نظر }یعنی در فصلی{ كه اساساً به

دار بر كارگر، چیزی جز حكومت شرایط مستقلِ كار  درواقع، حكومتِ سرمایه"داشت، 

رو، حكومت  از این …ها را مستقل از خود كرده است بر كارگر نیست، شرایطی كه آن

دار بر كارگر، حكومت اشیاء بر انسان، حكومت كارِ مُرده بر كار زنده، و حكومت  سرمایه

كه ماركس، زمان و صفحات ظاهراً بی[ علت این42.]"محصولْ بر تولیدكننده است

ی ثابت توسط اسمیت سرمایه "زیرجُلكی كنار گذاشتنِ"حدوحصری را به بحث علیه  
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ترین ـ و نیز  اسمیت[، مانع از درك مهمدهد، آن است كه این ]نظر  اختصاص می

شود. مالحظاتی مشابه، ایرادات مكررِ ماركس  داری می ی سرمایهویرانگرترین ـ جنبه

ای  ی پایهای كه بنا به آن، مسأله دهدـ نظریه ی مصرفِ نامكفی را توضیح میبه نظریه

گمان،  هفته است. بیداری، در ناتوانی كارگران در خرید محصولِ اضافی ن سرمایه

سازد كه محصول  خریدِ كارگران، آنان را قادر نمیداند كه قدرت ماركس كامالً می

اضافی را بخرند. اما ماركس مدعی است كه علت این امر، ناشی از نبودِ تقاضای مؤثر 

ها،  تر است. اگرچه بحران ای عمیق ی مسألهنیست؛ برعكس، نبودِ تقاضای مؤثر، نتیجه

ابتدا نه در كاهش "دهند،  اغلب خود را در ناتوانی در فروشِ محصول اضافی نشان می

مستقیم تقاضای مصرفی، یعنی تقاضا برای مصرف فردی، بلكه برعكس، در كاهش 

[ 43.]"شود شمارِ مبادالت سرمایه با سرمایه، در فرآیند بازتولید سرمایه آشكار می

صورت ی مصرفِ نامكفی، به این ان نظریهماركس مستقیماً با استدالل طرفدار

 :كند مخالفت می

پرداخت یا نبودِ مصرفِ كنندگانِ قادر به  ی نبودِ مصرفها درنتیجه كه بحرانبیان این

هیچ شكلی از  …داری گویی است. نظام سرمایه آیند، دقیقاً همان ثر پدید میمؤ

اما اگر با این  …شناسد داخت كنند، نمیتوانند پر جز آنانی كه میكننده را به مصرف

آورد و به ی كارگر بخش بسیار كوچكی از محصول خود را به دست میبیان كه طبقه

شود،  تری دریافت كند یا مزدش باال رود این مشكالت حل میكه سهم بیشمحض آن

دهیم كه  گویی یادشده داده شود، باید پاسخ تر به همان تالش شود تا ظاهری عمیق

روند و  ای وجود دارد كه طی آن، مزدها عموماً باال می ها، دوره همواره پیش از بحران

كند كه برای  ای دریافت می تری را از محصول سالیانه ی كارگر، عمالً سهم بزرگطبقه

 [44مصرفْ تخصیص داده شده است.]

ها، تضاد  كرد زیرا آن می های مدافع مصرفِ نامكفی اعتراض ماركس قویاً به نظریه
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 تنها فاكتها نه دادند. این نظریه جای تولید، در بازار قرار میداری را به اصلی سرمایه

ها دچار  ی تصحیح آنكنند، بلكه در نحوه داری را نادرست درك می های سرمایه

ای مؤثر است، نتیجه داری نبودِ تقاض ی سرمایهی عمدهشوند. اگر مسأله سوءتعبیر می

ی یادشده، به معنای پرداخت مزدها و مزایای بهتر به كارگران شود كه حل مسأله می

ی درنگ به همان اندازه ی كارِ مُرده بر كارِ زنده، بیكردن سلطهكن است. نیاز به ریشه

 .شود خطای اسمیت گنگ و مبهم می

های بازتولید گسترده  ی فرمولهنگام ارایهبنابراین، ماركس در فصل نهایی مجلّد دوم، 

عنوان یك فرضِ شود ـ به اما این نظر كه انباشت به زیان مصرف انجام می"نویسد:  می

گیرد، زیرا فرض را  داری در تضاد قرار می كلی ـ توهمی است كه با ذات تولید سرمایه

اری مصرف است، و نه بهد گذارد كه هدف و نیروی محركِ تولیدِ سرمایه بر آن می

 [45.]"سازی آن، یعنی انباشت آوردن ارزش اضافی و سرمایهچنگ

ی مصرفِ نامكفی میایرادی كه ماركس هم به آدام اسمیت و هم به طرفداران نظریه

سازند.  ها پیوند مستقیمی را بین تولید و مصرف برقرار می گیرد، این است كه آن 

ی ثابت نهایتاً به مزد بیند كه در آن، ارزش سرمایه می اسمیت پیوند مستقیمی را

ی مصرفِ شوند. طرفداران نظریه داران تجزیه می كارگران و اجناس تجملی سرمایه

برای تحقق  II خرید در بخشبینند كه در آن قدرت نامكفی، پیوند مستقیمی را می

نامكفی، با وجود حركت ناكافی است. اسمیت و طرفداران مصرفِ I ارزش اضافی بخش

فرضِ مشترك كه پیوند مستقیمی بین تولید و مصرف وجود دارد، نتایج  از این پیش

 .گیرند متضادی می

كند. وی معتقد است كه مصرف از  اما ماركس هیچ نوع پیوند مستقیمی را برقرار نمی

مالً آگاه است ی نهایی. وی كاكند، اما فقط غیرمستقیم، فقط در وهلهتولید پیروی می

كه ارزش وسایل تولید، اغلب گرایش به آن دارد كه ارزش وسایل مصرف را تحت
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كردن داری، برای برآوردهپذیرد كه انباشت سرمایهالشعاع قرار دهد ـ به هر حال نمی

دهد. وی كامالً آگاه است كه ارزش نیازهای مصرفی عوامل تولید اجتماعی رخ می

شود، باید راه خویش را به دورپیمایی بازتولید سرمایهف نمیاضافی كه شخصاً مصر

یابنده بازسازی كند. اما فرمولداری بیابد تا نظام خود را در مقیاسی از نو گسترش

ی ثابت است كه ناتوانی بخشی از ارزش سرمایههای او برای بازتولید گسترده حاكی 

 شوداجه نیست زیرا نهایتاً مصرف میبرای ورود به مصرف فردی، با بحران تحقق مو

كه وارد بازار و فروخته شود. این موضوع ممكن است بهبدون این ( Iتوسط بخش)

تواند به ی پولی تبدیل و میفوریت رخ ندهد، زیرا قسمتی از وسایل تولید به سرمایه

اری شود تا گذباید در وسایل جدید تولید سرمایهشكل اندوخته حفظ شود. اما نهایتاً 

 .اشتهای سرمایه را برای خودگستری برآورده كند

ای های مبادلهدهد، اگر از طریق بازار و شبكهگذاری رخ میاما چگونه این بازسرمایه

تواند دار میآیا سرمایه"كند: نباشد؟ ماركس این مسأله را به شرح زیر مطرح می

جای فروختن عنوان سرمایه بهیم آن بهكاربردن مستقبخشی از ارزش اضافی را با به

فروشد كه در كند یا درعوض محصول اضافی را میارزش اضافی، به سرمایه تبدیل 

[ ماركس به شرح زیر به این مسأله پاسخ 48]"آن، این ارزش اضافی بیان شده است؟

كه جای آنبه"دهد: یكم، در بخش كشاورزی، بخشی از محصول اضافی مثبت می

عنوان بذر یا حیوان عنوان وسایل تولید، بهتواند فوراً بار دیگر بهوخته شود، میفر

ی كاالهای تجارتی معین صادق ؛ دوم، همین موضوع درباره"باركش استفاده شود

هایی كه كاالها را است )چه مواد خام و چه مواد ارزش افزوده(؛ سوم، عالوه بر ماشین

ی ثابتِ كنند، سرمایهایی هستند كه ماشین تولید میهماشین"كنند، تولید می

الزم نیست فروخته شود، "[ این بخش از محصول اضافی 47.]"سازیصنعت ماشین

ی ثابت، از نو به تولید جدید به همان طریق وارد عنوان سرمایهتواند بهبلكه می
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شود كه ابتدا به  خوش این فرآیندكه دستتولید جدید )انباشت( بدون این …شود

 :گیرد. ماركس نتیجه می"ی متغیر بدل شودسرمایه

چنین بخشی از محصول اضافی )یعنی هنگامی كه بخشی از محصول و بنابراین، هم"

عنوان وسایل تواند از نو به شود(، میارزش مصرفی كه در آن ارزش اضافی بیان می

ی لح كار ـ مستقیماً به سپهر تولید كه نتیجهعنوان وسایل كار یا مواد و مصاتولید ـ به

ای بینابینی وارد شود، انباشت درون این سپهر تولید آن بود، بدون گذراندن مرحله

كه ای انجام شود كه بخشی از محصول اضافی، بدون اینتواند و باید به گونهمی

ید مستقیماً گنجانده ی تولید، از نو درون فرآیند تولعنوان وسیلهفروخته شود، به

جا مستقیماً منطبق میتر در اینبنابراین انباشت و بازتولید در مقیاسی بزرگ …شود

 [48.]"ی مستقیمجا منطبق شوند، اما نه به این شیوهها باید همهشوند، آن

وجه منتقدان ماركس،  هیچهای بازتولید گسترده بیان شد، به این دیدگاه كه در فرمول

دید،  گونه كه رزا لوكزامبورگ موضوع را میمانند رزا لوكزامبورگ را راضی نكرد. آن

مانع یا رشد متوازن را  های تحقق، گرایشی به تعادلِ بی ماركس با كنار گذاشتن بحران

ی ی پیچیدهبه این ترتیب، مسأله"نویسد،  كرد. وی در انباشت سرمایه می مطرح می

توانیم  شود. ما می آور تبدیل می نموداری، با سادگی اعجاب انباشت به یك توالی

نهایت ادامه دهیم تا وقتی كه این اصلِ ساده را  های باال را تا بی ی معادلهزنجیره

، همیشه موجب افزایش معینی Iی ثابتِ بخشرعایت كنیم: افزایش معینی در سرمایه

آمدهای تلویحی این امر را عمیقاً بورگ پی[ لوكزام49.]"شود ی متغیر میدر سرمایه

ها این امر را  های مشابه، شماری از اقتصاددان داند ـ و بنا به علت كننده می نگران

 رسد این دیدگاه، حاكی از امكان گسترش بی دانند ـ چرا كه به نظر می جذاب می

 [21داری است.] نهایت سرمایه

كه ماركس شرایط تعادل رابا رفت این است كه با آنگ چه لوكزامبورگ نادیده میآن
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های بازتولید گسترده،  دهد، فرمول های تحقق، مفروض قرار می توجه به نبودِ بحران

ی وسایل تولید بر وسایل ی فزایندهتعادل را با توجه به گرایش به سلطهشرایط عدم

های  این فرض كه بحران كند. ماركس رشد متوازن را با پردازی می مصرفی تئوری

ی اجتماعی كرد تا رشد نامتوازن بین دو بخش سرمایه تحقق وجود ندارند، مطرح می

  هایی را هم در ارتباط با تعادل و هم عدم را برجسته سازد. بنابراین، ماركس گرایش

كند تا بر این موضوع تأكید  دهد. وی به این شیوه عمل می تعادل مفروض قرار می

كه مناسبات اجتماعی كه بیش از هر چیز باید تحلیل و نابود شود، مناسبات  كند

ی كارِ مُرده بر كار زنده در محل تولید ای بازار نیست، بلكه درعوض، سلطه مبادله

تأثیر استدالل ماركس قرار نگرفت، زیرا به نظر  همه، لوكزامبورگ ابداً تحتاست. با این

نشانِ  تنها سرشتلید از وسایل مصرفی پیشی بگیرد، نهوی، این گرایش كه وسایل تو

[ به این دالیل، وی 21های تولید اجتماعی است.] داری، بلكه تمامی شیوه سرمایه

داری را شرح دهد و  های سرمایه های ماركس نتوانسته بحران اعتقاد داشت كه فرمول

 [22تبیین كند.]

نداشت كه در بازتولید ساده، تمامی محصولِ لوكزامبورگ با این نظر ماركس اختالفی 

رسید، این فرض را  شود. اما هنگامی كه نوبت بازتولید گسترده می اضافی مصرف می

دانست. او معتقد بود كه در بازتولید گسترده، قسمتی از ارزش  كامالً نادرست می

شته میاضافی، نه مصرف و نه ذخیره، بلكه برای گسترشِ وسایلِ تولید كنار گذا

 كنندگانی كه می پرسید كه بدون كل مجموع تقاضای مصرف شود.اما لوكزامبورگ می 

 شده توسط این تولید را بخرند، این امر چگونه ممكن است؟ توانند اجناس ساخته

ی ماركس، پیرامون دو رویكرد نظری ی لوكزامبورگ با مجلّد دوم سرمایهمجادله

پرسد: آیا الزم است كاال شكل مصرفی خود را گردد. نخستین رویكرد میرادیكال می

، پول تبدیل شود و وسایل تولید اضافی را بخرد و از "ارزش ناب"و به  "كنار بگذارد"



 پیتر هیودیس

 30 

این طریق، ارزش اضافی الزم برای انباشت سرمایه را در مقیاسی پیوسته گسترش

آیا این تحقق ارزش اضافی مستقیماً رخ پرسد: یابنده تحقق بخشد؟ دومین رویكرد می

كه بخشی از محصول اضافی از طریق مصرف مولّد، به پول تبدیل دهد، بدون اینمی

ی محصول اضافی را به مصرف ماندهی ثابت، شكل مصرفی باقیشود ـ یعنی سرمایه

 رساند؟

داری ایهثر، به جزء مركزی انباشت سرممؤاگر دومین رویكرد درست باشد، تقاضای 

دار، صرفاً بخشی از ارزش اضافی را با جذب مستقیم آن در شود. سرمایهبدل نمی

كه ابتدا آن را به یك خریدار كند بدون اینوسایل تولید، به سرمایه ثابت تبدیل می

كه با مزد یا كاالهای دیگر مبادله تواند بدون اینبفروشد. ارزش اضافی در مجموع می

ی شود و هیچ بحثی دربارهیابد. بازار مصرفی به این طریق دور زده میشود، تحقق 

شود. اگر كنندگان كه بر انباشت سرمایه حاكم است، مطرح نمیتقاضای مصرف

)وسایل  II)وسایل تولید( و بخش I دومین رویكرد درست باشد ـ اگر پیوند بین بخش

گاه هر بخش باید محصول شود ـ آن ای ایجادهای مبادلهمصرف(، فقط از طریق شبكه

كه انباشت سرمایه ممكن شود، تحقق یابد. خود را بفروشد تا ارزش اضافی، پیش از آن

گاه باید خریداری برای آن اگر تحقق ارزش اضافی به فروش محصول وابسته است، آن

 .شودیباشد. اما اگر تقاضایی برای محصول از جانب خریداران نباشد، تحقق ناممكن م

كه لوكزامبورگ، رویكرد دوم را برمیكند، در حالیماركس رویكرد اول را اتخاذ می

ی ماركس گزیندـ و وی كامالً از آن آگاه است. لوكزامبورگ از طرح بازتولید گسترده

ای ـ تجلی صرفاً بیرونی و سطحی ای حاشیهپدیده"چون كه به پول، همبه دلیل آن

[ وی حتی 23كند.]، انتقاد می"پردازدنِ درون گردشِ سرمایه میمراحل گوناگو

پول، در خود، عنصری از بازتولیدِ بالفعل "كند كه فرض كرده كه ماركس را متهم می

كه كرد، كه برای اینكه ماركس درك میكند، چنانوی كامالً درك می "نیست.
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كنار "ی باید از مصرف شخصی ی ثابت افزایش یابد، بخشی از ارزش اضافسرمایه

داران مصرف شود. این ـ یعنی نه توسط كارگران و نه توسط سرمایه "گذاشته شود

ی فعال است. سازی نیست، بلكه برای افزایش سرمایهشدن برای اندوختهكنارگذاشته

یابد بر سر نقش ارزشِ مصرفی، در تحقق ارزش كه با ماركس تفاوت نظر میاما جایی

تعیینای در از پیشكنندهافی است. به نظر ماركس ارزش مصرفی، اهمیت تعییناض

ا به ی I شود ـ به سمت بخشگذاری میكردنِ جهتی است كه ارزش اضافی، سرمایه

 I و شكل مصرفی كوكاكوال به بخش II شكل مصرفی غله، به بخش )  IIسمت بخش

اش برهاند تا دا باید خود را از شكل مصرفیاما به نظر لوكزامبورگ؛ كاال ابت (.رودمی

ی جدید و نیز ارزش اضافی سرمایه"ارزش، پول، تبدیل شود:  "شكل نابِ"بتواند به 

كه به وجود آورده است، باید شكل كاالیی خود را كنار گذارند، شكل ارزش ناب را 

كه این وند. تا زمانیعنوان پول برگردانده شدار بهبپذیرند و به این ترتیب، به سرمایه

ی جدید و ارزش اضافی، بهآمیزی به نتیجه نرسد، سرمایهفرآیند به نحو موفقیت

رسد و شدن ارزش اضافی به ثمر نمیایروند، سرمایهطوركامل یا جزیی از دست می

هیچ انباشتی نخواهد بود. برای انباشت سرمایه، كامالً اساسی است كه كمیتی كافی از 

ی جدید، جایگاهی برای خود در بازار بیایند و شده توسط سرمایههای خلقكاال

 [54]"متحقق شوند.

كرد كه بخشی از محصول اضافی باید در شكل گمان درك میالبته ماركس بی

تری از تا بازتولید گسترده رخ دهد. چون ارزش بزرگ "آزاد شود"محصول اضافی 

 IIی متغیر و ارزش اضافی در بخشبه ارزش سرمایه ، نسبت Iی ثابت در بخشسرمایه

گذاری شود تا به رشد ی ثابت، باید به نحوی سرمایهشود و چون سرمایهتولید می 

كم( این است كه این پول اضافی برای مولّد دست یابد، مسأله )برای ماركس، دست

هایی از این نوع شتهآید. ماركس راز كجا میگذاریچنین سرمایهتأمین وجه یك



 پیتر هیودیس

 32 

تواند از گردش بیرون كند كه این پول میكند. وی مطرح میها را دنبال میتبیین

توانند سطوح دارها میكه سرمایهعنوان اندوخته انباشت شود؛ اینكشیده شود و به

ه به زور پایین نگاه دارند ـ مثالً با بیرون كردن كارگران ـ كبه II مصرف را در بخش

تری را در ارزش بیش I ی ثابت در بخشدهد تا برای خرید سرمایهها اجازه میآن

عنوان تری را بهتوانند صرفاً طالی بیشدارها میكه سرمایهدست داشته باشند؛ و این

كرد، چرا ها لوكزامبورگ را قانع نمیحلیك از این راهخاستگاه پول تولید كند. هیچ

كاستی "كه مسأله را حل كند: بدون این "گردددور خود می"قد بود ماركس كه معت

خاستگاه"ی عنوان مسألهبندی نادرست از موضوع، بههمانا فرمول ...تحلیل ماركس

ثر استفاده از كاالهاست و نه مؤكه موضوع واقعی، تقاضای است، در حالی "های پول

 [55]"شود.خت میها پرداخاستگاه پولی كه برای آن

پول از "كه دادن ایناگرچه لوكزامبورگ قانع شده بود كه مشكل ماركس در نشان 

ی بازتولید گسترده ساخت كه بنیاد فرمولش درباره، اشتباهی را آشكار "آیدكجا می

ای در تحلیل ماركس ندارد. به هر حال، كنندهشود، موضوع اهمیت تعیینتلقی می

ارزش،  "شكل ناب"كند كه كل محصول اضافی ابتدا باید به دالل نمیماركس است

كرد كه شده را بخرد. وی استدالل میایپول، تبدیل شود تا ارزش اضافی سرمایه

شود، می "مصرف"ی ثابت بخشی از ارزش اضافی به نحو مولّدی، توسط خود سرمایه

ود. وی استدالل خود را بر اساس این كه ابتدا در شكل پولی انتقال داده شبدون این

كند كه ماده و مصالح یا شكل مصرفی محصول اجتماعی، از اهمیت نظر بنا می

اساسی در تعیین پیشاپیش مقصد عناصر بازتولیدِ گسترده دارد. در مقابل، 

اش گفتن از تحقق ارزش اضافی، شكل مادّیما با سخن "لوكزامبورگ معتقد است كه 

(. بنابراین، بر فروشِ محصول اضافی از طریق بازار به39)ص.  "گیریممیرا در نظر ن

جای مصرف مولّد آن توسط خود سرمایه تأكید كرد. هنگامی كه چنین تأكید قاطعانه
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چه باید تعیین شود آن است كه شود كه آنشود، نتیجه میای بر بازار گذاشته می

 .آیدز كجا میثر برای خرید محصول اضافی امؤتقاضای 

تری الزم است تا اطمینان حاصل شود كه تقاضای بیش"نویسد: لوكزامبورگ می

انباشت درواقع، بتواند انجام شود و تولید گسترش یابد: تقاضای مؤثر برای كاالها نیز 

آید كه در نمودار ماركس، ی مداوم از كجا میباید افزایش یابد. این تقاضای فزاینده

[ وی تأكید 56]"دهد؟افزایش تشكیل میازتولید را در مقیاسی همواره روبهی بپایه

آید؟ بنابراین نباید بپرسیم: پول الزم برای تحقق ارزش اضافی از كجا می"كند: می

ی [ دغدغه57]"كنندگان این ارزش اضافی كجا هستند؟بلكه }باید بپرسیم:{ مصرف

[ ـ در حالی58]"د ]این ارزش اضافی]كیست؟مقص"رزا لوكزامبورگ این پرسش بود: 

ی ثابت از پیش كه شكل فیزیكی سرمایهكه برای ماركس، پرسش این بود كه تا جایی

 شود، مقصد ]این ارزش اضافی]چیست؟كند كه انفرادی یا مولّد مصرف میتعیین می

یابد، و چون داران تحقق تواند با مصرف كارگران یا سرمایهچون ارزش اضافی نمی

با "[ لوكزامبورگ نوشت 59]"تواند باشد؟او چه كسی می"، "كسی باید آن را بخرد"

نوع خریداری را برای داری هیچ ی سرمایهتوانیم درون جامعهكه ما نمیتوجه به این

ی ارزش اضافی تجسم یافته است، فقط شدهها جزء انباشتكاالهایی بیابیم كه در آن

داری یادشده را باید در جهان غیرسرمایهـ این فرض كه تقاضای "مانداقی مییك راه ب

ی لوكزامبورگ است كه محرك گسترش ی نظریهپایه[ این سنگ81یافت. ]

هایی است كه با داری در حل محدودیتامپریالیستی، همانا ناتوانی سرمایه

استدالل مستلزم آن بود كه [. اما این 81قیدوبندهای ملی خودش ایجاد شده است]

كه ماركس ی نظری مجلّد دوم را رد كند، یعنی اینلوكزامبورگ یك فرض عمده

 .گذاردتجارت خارجی را كنار می

داند كنار گذاشتن تجارت خارجی از سوی ماركس به معنای آن نیست كه وی نمی



 پیتر هیودیس

 34 

داران باید ه سرمایهقانون ارزش، قانون بازارِ جهانی است. ماركس كامالً واقف است ك

ی خود را با سایر نقاط جهان مقایسه كنند. اما در مجلّد دوم شدههمواره قیمت تمام

گذارد. علت دهد، كنار میسرمایه، عامدانه تحوالت ارزش را كه در بازار جهانی رخ می

این كار ماركس این نیست كه تحوالت یادشده در ارزش خیلی مهم نیستند، بلكه می

تحوالت، چیزی را در رابطه با موضوع بنیادینی كه تحلیل میخواهد نشان دهد كه آن

 .دهدی وسایلِ تولید بر وسایل مصرف را تغییر نمیكند، یعنی سلطه

كه كنارگذاشتنِ تجارت خارجی از سوی تر، لوكزامبورگ با تأكید بر ایناز آن مهم

[ )آن62] "انحراف"انجامد، به داری میمایهتبیین واقعیت بالفعل سرماركس، به عدم 

كه تمایز بین دو شد: اینترین فرض ماركس كشانده نامید( از مهمگونه كه خودِ او می

داران است. با بخشِ تولید اجتماعی، بازتاب تقسیم طبقاتی كارگران در مقابل سرمایه

ای، القیت تودههای خودجوش و خوجود تحلیل عمیق رزا لوكزامبورگ از شورش

چه را كه ماركس به هم پیوند رسد، آناش میی اقتصادیكه نوبت به نظریههنگامی

های تولید و گردشِ ارزش و در همان ترین شكلداده بود ـ توانایی تحلیل از تجریدی

 .حال، توجه پیوسته به نبض مبارزات طبقاتی و مناسبات انسانی ـ از هم جدا كرد

ی های ماركس درباره كرد كه مسایل مربوط به فرمول ورگ استدالل میلوكزامب

طور خاص، ناشی از سرشت ی سومِ مجلّد دومِ سرمایه بهبازتولیدِ گسترده، و پاره

ی ماركس در زمان مرگش مانده های باقی نوشته ی دست"گسسته"و  "تمام نیمه"

نوشته  1616گسترده توسط ماركس در  های بازتولیداست. وی بیان كرد كه فرمول

اند، یعنی هنگامی كه نزدیك به پایان زندگی پربارش بود و زمان اندكی برای شده

ی مفهومی تر پایههایش را داشت. اما ماركس پیشوبسط استداللتجدیدنظر یا شرح

نزده سال قبل های ارزش اضافی كه پای بازتولید گسترده درنظریهاش را دربارهنظریه

كه آیا شرح بعدی نظر از این[. صرف83و پرداخته كرده بود]از آن نوشته بود ساخته
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ی تمام است، پایههای مجلّد دوم، گسسته یا نیمهنوشتهماركس از این نظریه در دست

شود بدون اینكه جزیی از محصول به نحو مولّدی مصرف میاش ـ یعنی اینمفهومی

گیری، حتی پیش از انتشار مجلّد اول ازار بگذرد ـ توسط وی با جزییات چشمكه از ب

و پرداخته شده بود. بنابراین، استحكام استدالل ماركس در ساخته 1681سرمایه در 

ی اش به موضوعی است كه در مجموعهی سوم، متكی بر اعتبار رویكرد سراسریپاره

های داده بندیبر جایگاه شرحی كه در این فرمول شود، و نه صرفاًاش یافت میاندیشه

 .است

در تحلیل نهایی، موضوع اصلی در نقد لوكزامبورگ ـ و مجادالت بسیاری كه از آن 

اش  پس به آن دامن زده شد ـ عدم درك مسیر فكری ماركس پیرامون موضوع مطالعه

ی شكلِ مادی سرمایهكننده در بازتولید گسترده،  بود. به نظر ماركس، عامل تعیین

ثابت است. عناصر مادی بازتولید ساده و گسترده، همانا نیروی كار، مواد خام و وسایل 

گذاری اضافی در وسایل تولید  تولید هستند. بازتولیدِ گسترده مستلزم صرف سرمایه

ی ا كننده چه در تحلیل ماركس از بازتولید گسترده، از اهمیت تعییناست. بنابراین، آن

پذیری به عناصر مادی تولید  ی بازار، بلكه دسترسبرخوردار است، نه اندازه یا گستره

نه بازار، بلكه این امر، تمایز مشخصِ "كه رایا دونایفسكایا نشان داده است است. چنان

 [64]".بازتولید گسترده است

ی صرفی، جنبههمه، ارزش ماین عناصرِ مادّی، در یك شكل ارزشی وجود دارند. با این

ی سرمایه نیست. شكل فیزیكی یا مادّی ی ماركس دربارهای یا پیرامونی نظریه حاشیه

 I صورت مولّد در بخشو خواه به II صورت فردی در بخشی ثابت، خواه بهسرمایه

چه در تحقق ارزشْ كند. به بیان دیگر، آن مصرف شود، مقصد آن را از پیش تعیین می

ده است، ارزش مصرفی محصول است. ماركس مسایل ناشی از تقاضای مؤثر كنن تعیین

چه كه گذارد تا به آن های تحقق }ارزش اضافی{ را در مجلّد دوم كنار می و بحران
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ی ثروت اجتماعی نه توسط كه مجموعهكند، توجه كند؛ این ی واقعی تلقی میمسأله

ی ثابت به نحو نامتناسبی را كه سرمایهشود، چ مردم، بلكه توسط سرمایه مصرف می

گذارد، نه به  های بازار را كنار می شود. ماركس بحران توسط وسایل تولید مصرف می

تر  چه از نظر او مهمكه به آناین علت كه وجود ندارند یا مهم نیستند، بلكه برای آن

 .ی كارِ مُرده بر كار زندهاست، بپردازد: سلطه

های بازتولید گسترده برای بررسی گرایش  كوشد از فرمول ركس نمیبنابراین، ما

ها را برای نمایش این  چنین آنهای بازار استفاده كند. هم داری به بحران سرمایه

های ماركس، مقصود  هایی بعید هستند. فرمول برد كه چنین بحران موضوع به كار نمی

 .و هدف متفاوتی را در تحقیق دارند

اند،  ی امپریالیسم مطرح نشدهای درباره ی نظریهها به قصد ارایه چنین این فرمولهم

ی بازتولید گسترده، ی ماركس دربارهگرچه این امكان وجود دارد كه بر مبنای نظریه

كه لوكزامبورگ معتقد بود محرك ی امپریالیسم شكل داد. در حالیای را درباره نظریه

داری به كشف بازارهای جدید برای مصرف محصول اضافی  از سرمایهامپریالیسم، نی

داری به جبران گرایشِ  توان نشان داد كه محرك آن درعوض، نیاز سرمایه است، می

ی ثابت داری به انباشت سرمایهنزولی نرخ سود است ـ كه خود، توسط تمایل سرمایه

كه پل ماتیكِ پسر اشاره كرده . چنانشودو وسایل تولید، به زیان كارِ زنده ایجاد می

است كه ازحد انباشت كرده است، این در حالیسرمایه به نظر ماركس بیش "است: 

كاهش سودپذیری، متضمن تولید انبوه سودی است كه برای مقتضیات انباشتْ 

المللی و امپریالیسم ی تجارت بیننامناسب است. تالش برای دوركردن این مرحله

جویی امپریالیستی داری: ستیزهوجو برای تفاضای فوق سرمایهجست است و نه

افزایی سرمایه به هر قیمت، تضعیف یا حذف گرایش تالشی است برای احیای ارزش"

ی گذشته، كه بسیار در طول چهار دهه "شدنِ سرمایهجهانی"[ 65.]"به فروپاشی
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تر به نیروی یابی بیشتأمین دستی آن بحث شده، بازنمود تالش سرمایه برای درباره

ی وسایل تولید بر ای كه در آن سلطه ای تاریخی است، مرحله هزینه، در مرحله كارِ كم

یافته از لحاظ وسایل مصرفی چنان رشد كرده است كه كاهش نرخ سود، غربِ توسعه

برداری  رهگمان، هنگامی كه نظام تولیدی با به صنعتی را دچار آشفتگی كرده است. بی

نفر در میلیون ید صدها  كه در خلعیابد )چنان از منابع جدیدترِ نیروی كار گسترش می

توان دید(، باید بازاری را برای  های گذشته می در دهه ...چین، هند، اندونزی، مكزیكو

ی توان نتیجه وجو برای بازارهای جدید را میمحصوالت آن یافت. بنابراین، جست

وجو برای بازارهای جدید را علتِ اصلی رشِ امپریالیستی دید. اما جستگست

 .امپریالیسم دانستن، امری كامالً متفاوت است

اند كه هدفِ  رسد كه معدودی از مفسران مجلّد دوم متوجه شده هرحال، به نظر میبه

" تنكنار گذاشزیرجُلكی "كردن با   های بازتولید گسترده، مخالفت اصلی فرمول

ی ی طرفداران مصرفِ نامكفی دربارهی ثابت توسط آدام اسمیت، و دغدغهسرمایه

تقاضای مؤثر است. اگرچه لوكزامبورگ كامالً از اهمیت نقد ماركس از اسمیت آگاه 

بود، و حتی یك فصل كامل از انباشت سرمایه را به آن اختصاص داده بود، در بحث 

كند. در حقیقت، تا آن حد  به نقدِ یادشده اشاره نمی ی بازتولید گسترده،خود درباره

، زیرا "ی اصلی را از نظر دور داشتمسأله"كند ماركس رود كه استدالل میپیش می

ی طور كه فِرِد موزلی دربارههمان "[88همانا نقدِ تحلیلِ اسمیت شد] …اشدغدغه"

انند توگان ـ بارانوفسكی، ها )م مجادالت ابتدای قرن بیستم پیرامون این فرمول

یك از شركتهیچ"( بیان كرده است [81] هیلفردینگ، لنین، اتو باوئر، و غیره

موضوع عمده در این مجادله  …كنند ای به جزم اسمیت نمی كنندگان در بحث، اشاره 

این بود كه آیا برای تحققِ ارزشِ اضافی تولیدشده در بازتولید گسترده، تقاضای كافی 

های بازتولید  كنندگان در این مجادله، فرمول دارد یا خیر. بنابراین، شركت وجود
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 [68] ".ماركس را برای مقاصدی متفاوت با مقاصدِ خودِ ماركس، استفاده كردند

ی مصرفِ نامكفی را اقتباس آیا این به معنای آن است كه لوكزامبورگ موضوع نظریه

كفی )سیسموندی، مالتوس، رودبرتوس( معتقد نامی مصرفكرده بود؟ طرفداران نظریه

پس"بودند كه انباشت سرمایه در مقیاس گسترده، به دلیل ناتوانی كارگران از 

محصولِ اضافی كه ناشی از مزدهای پایین است، ممكن نیست. لوكزامبورگ  "گرفتنِ

 ی مصرفِ نامكفی نیست. علت این است كه لوكزامبورگبه این معنا، طرفدار نظریه

ها را دهد و بحرانداری تقلیل میی انباشت را به بحران سرمایهها مسألهبرخالف آن

-می "مفهوم خاص"واقع او این را یك  زند. درخرید كارگران گره نمیبه نبودِ قدرت

ی متغیر را نسبت ی ارزش اضافی مربوط به سرمایهها، اندازه[  كه به بحران89داند]

او موضوع واقعی، همان ناتوانی در تحقق ارزش اضافی الزم برای  بدهیم. به نظر

شدت منتقد چنین بهخریدِ كارگران. وی همكردن است ـ و نه نبودِ قدرت ایسرمایه

انباشت سرمایه  "ناپذیریامكان"ی های روسی بود كه بحث خود را دربارهپوپولیست

ترین مخالفان گذاشتند. برخی از بزرگخلی میی محدودِ بازار دادر روسیه، بر اندازه

 .ی مصرفِ نامكفی بودندوی، از طرفداران نظریه

ی مصرفِ نامكفی در معنای كالسیك خود، معتقد است ناپذیر نظریهطرفدار انعطاف

است، چون نبودِ تقاضای موثر همیشه وجود دارد.  "ناپذیرامكان"كه انباشت سرمایه 

پذیر آورد. وی معتقد است كه انباشتْ امكانن استداللی نمیاما لوكزامبورگ چنی

است، مادام كه كوشیده شود بر نبودِ تقاضای مؤثر چیره شود. انباشت فقط زمانی 

داری به پایان رسد ـ كه وی شود كه ذخایر تمامی اقشار غیرسرمایهناپذیر میامكان

جاست كه روایت خاص او همه در اینن[ با ای70] "تواند رخ دهد.هرگز نمی"گوید می

پرسد تقاضا از كجا حاصل گذارد. وی میی مصرفِ نامكفی پا به صحنه میاز نظریه

ی ثابت را قادر به تحقق سازد؛ چه كسی شود كه ارزش اضافی متجسم در سرمایهمی
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ورگ ی گسترش وسایل تولید را خواهد خرید؟ لوكزامبمحصوالت تولیدشده در نتیجه

چه گوید كه اگر چنین خریدارانی پیدا نشوند، اجناس بسیار زیادی در رابطه با آنمی

گیرد. شود، تولید خواهند شد ـ زیرا وی موضوع مصرف مولّد را نادیده میمصرف می

وجوی دارها پیوسته باید در جستكند كه سرمایهجاست كه وی استدالل میاز همین

داری باشند. وی }از سویی{ طرفدار ن جدید در جهان غیرسرمایهبازارها و خریدارا

تواند بدون پذیرد كه بخشی از ارزش اضافی میی مصرفِ نامكفی است، زیرا نمینظریه

كه به بازار برود، مستقیماً به سرمایه تبدیل شود. اما از}سوی دیگر{ طرفدار این

انباشت به دلیل فقدان پایدار تقاضای ی مصرفِ نامكفی نیست به این معنا كه نظریه

 .ثر، ناممكن استمؤ

 برداری از این فرمول ی قصد ماركس، همانا تالش برای بهرهترین بدفهمی دربارهبیش

داری بوده است ـ گرایشی  ای پساسرمایه ریزی جامعه های بازتولید گسترده برای قالب

 .كه در صدسال گذشته، شماری طرفدار داشته است

نمودارهای "خودِ رزا لوكزامبورگ این موضوع را در انباشت سرمایه مطرح كرده است: 

شده كمابیش اعتباری  ریزی ای برنامه ی بازتولید گسترده برای جامعهماركس درباره

ی واسطههای ماركس به كه وی اعتقاد داشت كه فرمول[  با این71]"عینی دارد.

اند پویش  های تحقق }ارزش اضافی{ نتوانسته ثر و بحرانگرفتن تقاضای مؤ نادیده

ومرج  هرج"كه بر  "شده ریزی برنامه"داری را ارایه كنند، برای اقتصادی  بالفعلِ سرمایه

چیره شده است، معتبرند. سه سال پیش از آن، رودلف هیلفردینگ كه از  "در بازار

نوشت، این بحث را مطرح كرد كه  تناسب می ی عدمدیدگاه بسیارمتفاوتِ نظریه

كنند كه  های ماركس، نوعی از توازنِ هنجارین را بین تولید و مصرف ارایه می فرمول

كه لوكزامبورگ به این تواند از طریق دخالت دولت در اقتصاد حاصل شود. در حالی می

ن هستند، ها، حاكی از رشد متواز های ماركس انتقاد كرده بود كه آن دلیل از فرمول
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كه پذیرفت. چنان ی الگویی از رشد متوازن میها را فرضاً به دلیل ارایه هیلفردینگ آن

با فرض توازن در طرح بازتولید بین سرمایه "در یك تحقیق جدید مطرح شده است، 

شود. به نظر برخی از  آهنگی ایجاد میی كاالهای مصرفی، همهای تولیدكننده و بخش

ای بود كه  نوشتند، این بینشِ فریبنده هایی كه در آغاز قرن بیستم می ماركسیست

ها ممكن است بتوانند نظم را بر نظام اقتصادی تحمیل  داد چگونه دولت نشان می

 [72] ".كنند

های انگلیسی مجلّدهای  ی مقدمه بر ترجمهدر دوران اخیر، ارنست مندل، نویسنده

انتشار یافت، این دیدگاه را  1961و اوایل  1911ی ر دههیكم، دوم و سومِ سرمایه كه د

 شود كه اگر سرمایه منطقاً از این ایده، نتیجه می"نویسد:  بیان كرده است. وی می

های مربوط به توازن بین  بودند، یعنی تناسب "معقوالنه"گذاری  دارها قادر به سرمایه

[ 73] ".توانستند، مانع بحران شوند كردند، می ی تولید را حفظ میدو بخشِ عمده

خواهند معقوالنه برنامه توانند یا می دارها می شود كه سرمایه تردید، مندل منكر می بی

ی محو مالكیت ریزی معقوالنه بر پایه ریزی كنند؛ وی درعوض، خواستار برنامه 

توسط برنامه داران خصوصی از طریق مدیریت بر انباشت سرمایه، خصوصی و سرمایه

های متفكرانی چون واسیلی لئونتیف  دار تالش شدت وامای دولتی است. موضع وی به 

ی بازتولید گسترده در ی ماركس را دربارهتر كوشیده بود تا نظریه است كه پیش

 اقتصادهای دستوری متمركزِ دولتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و سایر رژیم

 [14] .ی دولتی به كار بندددار های سرمایه

های بازتولید گسترده، همانند تحلیلِ  های یادشده این است كه فرمول یافتمشكل ره

داری  غیر از سرمایهای به ی هیچ جامعهداری در كل، درباره ماركس از تولید سرمایه

 در سرمایهها بر آن متكی هستند، فقط  كاربرد ندارد؛ زیرا تولید ارزش كه این فرمول

های بازتولید گسترده را به این منظور ارایه  داری كاربرد دارد. درواقع، ماركس طرح
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ی گونه یا گونهداری، به این ی ممكنِ پساسرمایهی جامعهكند كه چیزی درباره نمی

ی كند، به سرمایهی ثابت تأكید میدیگر بگوید. اگرچه وی بر شكل مادّی سرمایه

پردازد. و به نظر  همانند تمامی عواملِ تولید و گردش ـ از لحاظ ارزش می ثابت ـ

 [12.]داری است ماركس، تولید ارزش، تمایزِ مشخصِ سرمایه

ی ثروت اجتماعی، دهنده تولید ارزش، ذاتاً غیرعقالنی است، زیرا توزیع اجزای تشكیل

ی بر جدایی كارگران از دهد. در نظامی كه متك كنندگان رخ میسر تولیددر پشت

تواند باشد.  هم نمیشده است، غیر از این شرایط مادّی تولید و وجود كارِ بیگانه

ریزی دولتی و مهندسی اجتماعی، چنین نظامِ ذاتاً  غیرممكن است كه از طریق برنامه

ید كرد. تنها راه برای نابودی خردناپذیری ذاتی آن، نابودی تول "عقالنی"غیرعقالنی را 

بستگی آزاد تولیدكنندگانی است كه حاكم بر تولید و توزیع اجزای ارزش از طریق هم

ی هایی از كتاب كه ماركس درباره ی ثروت اجتماعی هستند. در بخشدهنده تشكیل

ای به تولید  نوع اشارهكند، هیچی سوسیالیستی بحث میی ممكن و آیندهجامعه

 .كند ارزش نمی

 

 ای جدید معهتجسم جا

هم منتقدان و هم طرفداران ماركس، اعتقاد راسخ دارند كه وی مطلب اندكی یا هیچ

داری آینده ننوشته است. دالیل این امر كه چرا این  ی پساسرمایهی جامعهچیز درباره

است بگوییم جا موضوع توجه ما نیست. كافینظر، تا این حد غالب شده است، در این

ی ی ممكن و آیندهی جامعهرود، دربارهچه تاكنون گمان مییش از آنكه ماركس ب

سوسیالیستی سخن گفته است. حتی در مجلّد دوم سرمایه كه به قلمرو پیچیده و 

ی پساسرمایهی ماهیت جامعهپردازد، مستقیماً درباره تجریدی گردشِ سرمایه می

 .كندبار بحث میكم چندین داری دست 
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ی اجتماعی در فصل ی مبادله بین دو بخشِ سرمایهركس هنگام بحث دربارهما

ی جامعهی كالم را قطع كرده و به بحث درباره، ناگهان رشته"بازتولید ساده"بیستم، 

بود، بدیهی است كه  داری، اجتماعی می جای سرمایهاگر تولید به"پردازد:  ی جدید می

وسایل تولید، متناسب با نیازهای بازتولید، پیوسته  ، همانندIاین محصوالتِ بخش

شدند. }در این وضعیت{ یك جزء،  های تولید در این بخش، بازتوزیع می میان شاخه

آمد، جزء دیگر  ماند و از آن چون محصول بیرون می مستقیماً در سپهرِ تولید باقی می

دهد كه شكل  ماركس نشان می. .."[ 18شود. ] های دیگرِ تولید انتقال داده می به محل

ای برای هر نظم اجتماعی برخوردار است.  كننده توزیع عناصرِ تولید، از اهمیت تعیین

سرِ های تولید ارزش، در پشت داری، مطابق با فرمان این توزیع در سرمایه

خودِ  "نیازهای"دهد. در سوسیالیسم، توزیع، مبتنی بر  تولیدكنندگان رخ می

است. این توزیع، از شكل كامالً متفاوتی در سوسیالیسم برخوردار است،  "یدبازتول"

ی وسایل تولید ی دوبارهزیرا تولیدكنندگان، مقدار معینی از ثروت مادی را برای تهیه

كجا دهند. در هیچ و مقدار دیگری را برای تأمین نیازهای مصرفی خود اختصاص می

 .شود نمیتولید ارزش، به این تصویر وارد 

ی توزیعِ جا دربارهبیش از هر چیز الزم است به خاطر سپرده شود كه ماركس در این

ی توزیع به معنای سپهرِ گردش كه از اهمیتی كند و نه دربارهعناصرِ تولید بحث می

ی آشیلِ ماركسیسم توان استدالل كرد كه پاشنه فرعی و اشتقاقی برخوردار است. می

در ناتوانی آن در ایجادِ تمایز بین این دو معنای متفاوتی است كه پس از ماركس، 

توان در  تمایز را می برد. بازتاب این عدم به كار می "توزیع"ماركس، برای اصطالح 

ای  پندارند دگرگونی مناسبات مبادله ها مشاهده كرد كه می اعتقاد بسیاری از رادیكال

 .داری است كنی سرمایه ی ریشهترین جنبه مهم جای مناسبات تولیدی، بازنمودِبه

، نوشته بود كه اگر به"ی متغیربرگشت سرمایه"تر در فصل شانزدهم:  ماركس، پیش
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چه  "[11ای كمونیستی را مدنظر قرار دهیم] جامعه"داری،  ی سرمایهجای جامعه

ی مبدّلی كه مهی پولی و همراه آن، جاسرمایه"خواهد شد. پاسخ ماركس این است: 

رود. موضوع صرفاً به این امر  درنگ از بین می كنند، بی معامالت از طریق آن كسب می

یابد كه جامعه، باید پیشاپیش محاسبه كند كه چه مقدار كار، وسایل تولید  تقلیل می

چون تولیدِ ارزش  "[16صرف كند. ] ...ریختگی تواند بدون درهم و وسایل معاش را می

شود، هیچ دلیلی وجود ندارد كه معامالت آن  داری متوقف می ی پساسرمایهجامعهدر 

بستگی آزادِ ی تجریدی پول انجام شود؛ خودِ جامعه، از طریق هماز طریق وسیله

كه چگونه عناصر ثروتِ اجتماعی، تولید  "كند پیشاپیش محاسبه می"تولیدكنندگان، 

گوید نه از  سخن می "جامعه"جا، از س در اینو توزیع شوند. توجه كنید كه مارك

 .دولت

ی پولی سرمایه"نویسد:  ی سوم میبر پاره "مقدمه"سپس ماركس در فصل هجدهم، 

شود. جامعه، نیروی كار و وسایل تولید را بین  با تولید جمعی، كامالً غیرضروری می

های  تولیدكنندگان كوپنكند. مانعی ندارد كه  های گوناگون صنعت توزیع می شاخه

دهد مقداری محصول، منطبق با زمان كارِ  كاغذی دریافت كنند كه به آنان اجازه می

 ها، پول نیستند؛ آن ی مصرف اجتماعی بیرون بكشند. اما این كوپنمایه خود از دست

ر ها، مبتنی ب جا از دریافت حواله یا كوپنماركس در این [79.]"كنند ها گردش نمی

گوید و نه از ارزشِ آن زمانِ كار. این موضوع از اهمیتی  مقدار زمانِ كار سخن می

ی سوسیالیستی برمبنای میانگین اجتماعی حیاتی برخوردار است. زمان كار در جامعه

لحاظ داری كه در آن، زمان كارِ الزم به شود، برخالف سرمایه تجریدی محاسبه نمی

است. زمان كار در سوسیالیسم، صرفاً به مقدار ساعات اجتماعی، حاكم بر تولید 

كاررفته در بنگاهی معلوم اشاره دارد. افراد، سهمی از اجناسِ مشترك فیزیكی به

كاررفته در تولید برای جامعه برابر لحاظ مادی، با مقدار واقعی زمانِ بهجامعه را كه به
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لیدِ ارزش، در این تصویر وارد جا تو كنند. در هیچ است، در شكل كوپن دریافت می

ی گوتا، این مفهوم سال پس از نگارش این قطعه، در نقد برنامهشود. ماركس پنج نمی

تر بسط و گسترش ی سوسیالیستی، بیشترین شرح خود از جامعه ی كاملرا با ارایه

 .تری دادبیش

ی ات یك جامعهكه ماركس هرگز رساله یا اثری مستقل ننوشت كه به جزییبا این

 توان در نوشته [، مفهوم متمایزی از سوسیالیسم را می61داری بپردازد،] پساسرمایه

هایش  های مفصلِ وی ـ ازجمله در مجلّد دوم سرمایه ـ یافت. ماركس از اولین نوشته

، هرگز از تأكید بر این 1661ی هایش در دهه تا واپسین نوشته 1641ی در دهه

سازی نیازها و توانایی داری، غنی ی سرمایهزنایستاد كه هدف و قصد جامعهموضوع با

داری، شكل انتزاعی  های انسانی نیست، بلكه درعوض، افزایش ارزش است. سرمایه 

عنوان غایتی درخود. به این  ای است كه یك هدفِ فراگیر دارد: انباشت ارزش به سلطه

زیرا هنگامی كه فرض كنیم لذت"دوم نوشت:  دالیل، ماركس در فصل چهارمِ مجلّد

 [81]".داری اساساً لغو شده است جویی اصلِ محرك است و نه توانگرشدن، سرمایه 

ها مطالب بسیاری را برای  مشغولی خوانندگان، هرچه باشد، آنی مركزی دلنقطه

 كاوش و بحث در مجلّد دوم سرمایه خواهند یافت: از درك قانون حركت جوامع

های متمادی گذشته،  داری در دهه های مهم سرمایه داری تا پذیرفتن دگرگونی سرمایه

دسته از ما كه در گزین آن شود. برای آنی جدیدی كه بتواند جاییا تجسم جامعه

وجوی راهی هاست كه در جست كنیم و مدت رفته زندگی میداری پیش مركز سرمایه

ی جدید به هایی كه این ترجمه ایم، بحث داری بوده ری سرمایهگ برای خروج از ویران

 .بخش خواهد بود آن دامن خواهد زد، حقیقتاً الهام

 

 2111مه  11                                                                         

 2113ژوییه  26 تجدیدنظر:
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 ها:ادداشتی

هایی  ی منفیت: گزیده از رزا لوكزامبورگ و قوههایی  ویراستار گزیده پیتر هیودیس-1

ی كتاب ی دیالكتیك نزد هگل و ماركس، به قلم رایا دونایفسكایا ـ و نویسنده درباره

ی جدید فارسی ی حاضر به مناسبت ترجمهداری. مقالهدرك ماركس از بدیل سرمایه

 از مجلد دوم سرمایه نوشته شده است. م. فا

همانا مجادالت داغ در پوپولیسم و ماركسیسم روسی، بالفاصله پس  استثنای مهم،-2

كرد تا بحث ماركس را از انتشار مجلّد دوم سرمایه بود.هر طرف به ترتیب تالش می

داری ی سرمایهكه آیا مرحلهی مداوم بر سر اینی بازتولید گسترده در مجادلهدرباره

حصول است یا نه، از آنِ خود كند )یا رد كند(. ی تزاری قابلتكامل جامعه در روسیه

 1662ی مجلّد دوم سرمایه دو دهه پس از انتشار آن در و مجادله دربارهدرواقع، بحث

 .تر درگرفت تا صد سال پس از آن زمانبسیار بیش

ماركس ابتدا قصد داشت دومین مجلّد سرمایه شامل مجلّد دوم و سوم باشد، به  -3

 .كرد های دوم و سوم یاد می ها با عنوان كتاب نهمین دلیل از آ

ی موهومی  ی سوداگرانه یا سرمایه ی پولی را با سرمایه به این دلیل نباید سرمایه -4

 .اشتباه گرفت كه ماركس بعدها در مجلّد سوم سرمایه به آن پرداخت

 119، ص. 1916ی دیوید فرنباخ، نیویورك: پنگوئن،  سرمایه، مجلّد دوم، ترجمه -2

 .كتاب حاضر{ 122}ص. 

8- M ،نماد پولC  ،نماد كاالP   ،نماد تولیدC′ یافته و نماد كاالی افزایش M′  نماد

 .یافته است ـ م. فا پولِ افزایش

 .كتاب حاضر{ 121}ص.  111سرمایه، مجلّد دوم، ص.  -1

 .كتاب حاضر{ 229}ص.  161سرمایه، مجلّد دوم، ص.  -6
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شكل اقتصادی و بازتولید اجتماعی: "تر این موضوع، ر. ك. به برای بررسی بیش -9

، پل ماتیك پسر، در گردش "در نقد ماركس از اقتصاد سیاسی "كتاب دوم"در 

ی ماركس، به كوشش كریستوفر ج. آرتور  ی مجلّد دوم سرمایه سرمایه: مقاالتی درباره

 .11-32ص. ، ص1999و گیرت رویتن نیویورك: سنت مارتین، 

كه در بحث گذارد، چنانكه ماركس، بحران تحقق را در مجلّد دوم كنار میاین -11

وجه حاكی از این نیست كه وی، موضوع هیچشود، بهی مطلب روشن میما در ادامه

 .پذیردتحقق را به این عنوان می

 .كتاب حاضر{ 122}ص.  119سرمایه، مجلّد دوم، ص. -11

كند، چون چنین تغییرات فاحشی تناسب عناصر  یل چنین میماركس به این دل-12

طور كلی توزیع  ها به كه آندهد، مادامی ارزش را برحسب اجزای گوناگونش تغییر نمی

 .شده باشند

 .كتاب حاضر{ 814}ص.  248سرمایه، مجلّد دوم، ص. -13

 .كتاب حاضر{ 234}ص.  162سرمایه، مجلّد دوم، ص. -14

 .كتاب حاضر{ 183}ص.  111جلّد دوم، ص. سرمایه، م-12

 .كتاب حاضر{ 181}ص.  114سرمایه، مجلّد دوم، ص. -18

 .كتاب حاضر{ 181}ص.  114سرمایه، مجلّد دوم، ص. -11

وجه به مجلّد دوم سرمایه منحصر نیست. ماركس مفهوم توزیع هیچاین مقوله، به-16

 .ر برده بودكم در گروندریسه به كاعناصر تولید را دست

19- L نماد كار وmpنماد وسایل تولید است ـ م. فا ، 

كتاب حاضر{. ماركس در نقد برنامه  182}ص.  118سرمایه، مجلّد دوم، ص.  -21

توزیع هر نوع وسایل مصرفی، "ورزد:  نیز بر توزیع شرایط تولید تأكید می 1612گوتا 

ی تولید  ن توزیع، ویژگی خودِ شیوهآمد توزیع خودِ شرایط تولید است. اما ایفقط پی
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، 24ـ انگلس، مجلّد آثار ماركس ی گوتا در مجموعه . ر. ك. به نقد برنامه"است

 .61، ص. 1969المللی،  نیویورك: انتشارات بین

عمل مقدماتی "گردد:  ی سوم مجلّد دوم بازمی ماركس به این مقوله در پاره -21

سازد، خود نیز متكی بر توزیع عناصر  ردش را میخریدوفروشِ نیروی كار كه عمل گ

فرض و مقدم بر توزیع محصول اجتماعی است، یعنی جدایی بین  تولید است كه پیش

عنوان دارایی ی تولید، به عنوان كاالیی برای كارگر، و وسیلهنیروی كار، به

 .كتاب حاضر{ 211}ص.  481ـ  482. سرمایه، مجلّد دوم، صص. "غیركارگران

كتاب حاضر{. تصادفی نیست كه آن  234}ص.  162سرمایه، مجلّد دوم، ص. -22

بندی هایی كه بر پیوند مستقیم بین مناسبات طبقاتی و صورت دسته از ماركسیست

ورزند، گرایش دارند كه مجلّد دومِ  گرایانه تأكید می های اقتصادی در معنایی تقلیل 

ی این  ی برجسته رد كنند. برای بررسی نمونه "ومیستیاكون"عنوان اثری سرمایه را به

 هایی درباره موضع، ر. ك. به اثر آنتونیو نگری با عنوان ماركس، فراسوی ماركس: درس

 .1991ی گروندریسه، نیویورك، اتونومدیا، 

ی آ. و. میلر، آتالنتیك هایلندز: هیومنیتیز  علم منطق، گ. و. ف. هگل، ترجمه-23

 .631، ص. 1969پرس، 

یك بهای یك مقصود این نیست كه ماركس صرفاً مقوالت هگلی را به شیوه -24

ای بین شرح هگل از  های عمده چنین تفاوتبندد. هم كند یا به كار می اقتباس می

ویژه از این لحاظ كه قیاس و توصیف ماركس از دورپیمایی سرمایه وجود دارد ـ به

ار سیال و روان را از یك جزء به جزء دیگر، همانند عناصر دورپیمایی سرمایه، گذ

حركت "كند  كه ماركس در مجلّد دوم بیان میدهد. چنان منطق هگل نشان نمی

ی بعدی  گذارد، مرحله سر میدورانی سرمایه، انقطاع دایمی است؛ یك مرحله را پشت

پذیرد؛ هر یك از این  را می گذارد و شكل دیگری كند؛ یك شكل را كنار می را آغاز می
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 "گذارد. زمان آن را كنار می كند، بلكه هم ی دیگر را مشروط می تنها مرحله مراحل، نه

 .كتاب حاضر{( 231}ص.  162)ص. 

 :Marx-Engels Gesamtausgabe [MEGA²] (Berlin بهر. ك. -22

Akademie Verlag, 2008), Band II/11, .چنین ر. ك. . هم11، زیرنویس 32، ص

، به كوشش ماكسیمیلیان روبل Oeuvres de Karl Marx, Economie IIبه، 

ای كه این عبارت در آن  نوشته . دست226، ص. 1986پاریس، انتشارات گالیمار، 

 .نوشته شده است 1612آمده، در سال 

 

و انباشت سرمایه، تعریف آن: یك سده پس از لنین "توان در  این عبارت را می-28

های  ، اثر پاول زارمبكا، در پژوهشی در اقتصاد سیاسی: ارزش، پویش"لوكزامبورگ

یافت. آ. ب. تریگ با نظری تأییدآمیز، عبارت  211، ص. 16داری و پول،  سرمایه

ای  های بازتولید ماركسی: پول و تقاضای كلی در جامعه زارمبكا را در كتاب خود، طرح

 .كند نقل می 8، ص. 2118داری، لندن: راتلج،  سرمایه

 .كتاب حاضر{ 221}ص.  212ـ  213سرمایه، مجلّد دوم، صص. -21

 26- Lean production  ترین شكلی از تولید كه در مقایسه با تولید انبوه، كم

ترین ترین فعالیت انسانی در كارخانه، كمگیرد: كم مقدار از هر چیزی را به كار می

گذاری در ابزارها، ساعات كار، مهندسی و انبارداری. این  رمایهترین سفضای تولید، كم

بار توسط تویوتا در ژاپن به كار برده و سپس در كشورهای دیگر سیستم نخستین

: زوال نیروی "كار"مرسوم شد. برای آشنایی با جزییات این سیستم، به كتاب پایان 

ی حسن مرتضوی، نشر  هكار جهانی و طلوع عصر پسابازار، جرمی ریف كین، ترجم

 رجوع كنید ـ م. فا 1319دانش ایران، تهران، 

كننده در تولید انعطاف ی سرمایه/ مصرف رابطه"تر، ر. ك. به برای بررسی بیش -31
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، توسط تونی اسمیت، در گردش سرمایه، "پذیر: اهمیت مداوم مجلّد دوم سرمایه 

 .81ـ  94صص. 

 .كتاب حاضر{ 222}ص.  213سرمایه، مجلّد دوم، ص. -31

 .كتاب حاضر{ 224}ص.  212سرمایه، مجلّد دوم، ص.  -31

 .كتاب حاضر{ 218}ص.  221سرمایه، مجلّد دوم، ص. -32

داری جهانی است آن است  ترین مسایلی كه امروزه رویاروی سرمایه كی از مهمی-33

افزایش قیمت سوخت تواند با توجه به ونقل می های حمل كه آیا ضرورت كاهشِ هزینه

های فسیلی تحقق یابد. این عامل كه بیش از دغدغه برای محیط زیست نقش دارد،  

فن"ازپیش به های جهانی، بیش تواند كمك كند دریابیم كه چرا بسیاری از شركت می

 .اند مند شده عالقه "آوری سبز

 .كتاب حاضر{ 264}ص.  238سرمایه، مجلّد دوم، ص. -34

 .كتاب حاضر{ 361}ص.  329مایه، مجلّد دوم، ص. سر-32

، "های مالی/ اقتصادی جهانی امروز و میراث رزا لوكزامبورگ بحران"ر. ك. به -38

دانشگاه ماساچوست  "بازاندیشی ماركسیسم"پیتر هیودیس. این مقاله به كنفرانس 

 .، ارایه شد2119، اكتبر (Amherst) در آمرست

 .كتاب حاضر{ 411}ص.  326ص.  سرمایه، مجلّد دوم،-31

كتاب حاضر{. عجیب  381-382}صص.  311ـ  312سرمایه، مجلّد دوم، صص. -36

این "رسد كه  است كه با وجود اهمیت این قطعات برای جهان امروز، به نظر می

برای انگلس داشته است كه با گنجاندن اظهار نظری معترضه  "موضوع، اهمیت اندكی

ی  سرمایه"آزادشدن "ی كند كه بحث ماركس درباره زدهم، ادعا میو بلند در فصل پان

كتاب  411}ص.  329برخوردار است. ر. ك. به ص.  "اهمیتی نابجا"از  "پولی

 .حاضر{
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 .كتاب حاضر{ 281}ص.  219سرمایه، مجلّد دوم، ص. -39

 .كتاب حاضر{ 424}ص.  399سرمایه، مجلّد دوم، ص. -41

تا امروز، رایا دونایفسكایا آمرست، نیویورك:  1118ی، از ماركسیسم و آزاد-41

 .126، ص. 2111هیومنیتیز بوكز، 

ی بن فاكس، نیویورك:  ر. ك. به سرمایه، مجلّد یكم، كارل ماركس، ترجمه-42

 .969ـ  991، صص. 1911پنگوئن، 

 .كتاب حاضر{ 213}ص.  128ـ  121سرمایه، مجلّد دوم، صص. -43

 .كتاب حاضر{ 243}ص.  468ـ  461د دوم، صص. سرمایه، مجلّ-44

 .كتاب حاضر{ 839}ص.  219سرمایه، مجلّد دوم، ص. -42

46. Theories of Surplus Value, Part 2 (Moscow: Progress Publishers, 

1986), p. 468. 

47. Theories of Surplus Value, Part 2, p. 461. 

Theories of Surplus Value, Part 2, p. 466. 

چایلد، نیویورك:  ی آگنس شوراتس  انباشت سرمایه، رزا لوكزامبورگ، ترجمه -49

 .116، ص. 1986مادرن ریدر، 

 داری و  تر این موضوع، ر. ك. به انتقام ماركس: بازگشت سرمایه برای بررسی بیش-21

 .2112مرگ سوسیالیسم دولتی، از مقناد دسای لندن: ورسو، 

جا ما درواقع، روابط ارزش را كه در این": 64اشت سرمایه، ص. ر. ك. به انب-21

های بازتولید را در هر جامعه داری است، بلكه شالوده تنها بازتولید سرمایهبنیادهای نه

 .]تأكید از من است[ "ایم دهد، بیان كرده ای تشكیل می 

ی بازتولید گسترده، با  های ماركس درباره تر اشاره كردیم، فرمول كه پیشچنان-22

اند، بلكه هدف، توضیح شرایط امكان داری مطرح نشده قصد تبیین بحران سرمایه

دهد،  كه ماركس در مجلّد سوم سرمایه نشان میاست. چنان هایی پذیری چنین بحران 
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ی متغیر، منجر به كاهش نرخ سود  ی ثابت نسبت به سرمایه ی سرمایه چیرگی فزاینده

داند، عمدتاً به این  بخش می شدت نارضایتشود. لوكزامبورگ این توضیح را به می

 .دلیل كه معتقد است هیچ مدرك تجربی در تأیید كاهش مزمنِ نرخ سود وجود ندارد

 .112انباشت سرمایه، ص.  -23

 .44انباشت سرمایه، ص. -24

 .122انباشت سرمایه، ص. -22

 .131انباشت سرمایه، ص. -28

 .129انباشت سرمایه، ص.  -21

 .132انباشت سرمایه، ص. -26

 .184انباشت سرمایه، ص. -29

 .138انباشت سرمایه، ص. -81

ی انباشت اند كه نظریهتازگی استدالل كردهبسیاری از نویسندگان به -81

الیه بردنِتحلیلدادن آن به گرایشِ بهتواند برای جهان معاصر با ربطلوكزامبورگ می

داری موجود و توسعهی درون جهان سرمایهنشدهداری و هنوز كاالییهای غیرسرمایه

كند. های او، خودِ محتوایش را نقض میایده "كاربرد"یافته بازیابی شود. اما این نوع 

داری وجود ی سرمایهباید خریدارانی خارج از جامعه"كند كه لوكزامبورگ تأكید می

كنندگان، زیرا شكل مادّی ارزش اشند، باید توجه داشت خریداران و نه مصرفداشته ب

ربط به تحقق آن است. واقعیت مسلم این است كه ارزش اضافی نمیاضافی، كامالً بی

داران تحقق یابد، بلكه فقط مشروط به آن است تواند با فروش به كارگران یا سرمایه

داری ی تولیدشان سرمایهفروخته شود كه شیوه كه به سازمانی اجتماعی یا اقشاری

(. به نظر لوكزامبورگ، آشكارا مهم نیست كه فقط مصرف321ـ 322)صص.  "نباشد

داری وجود داشته باشد، بلكه باید خریداری وجود داشته ی اقشار غیرسرمایهكننده
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ضافی كه سرمایه صورت، ارزش ادار و نه كارگر باشد. در غیر اینباشد كه نه سرمایه

داری بیرون آمده باشد ـ كه دقیقاً شده است باید از مصرف درون بازار داخلی سرمایه

كند كه ممكن نیست. ی انباشت او استدالل میهمان چیزی است كه كل نظریه

كه وی بحث كرد، ی لوكزامبورگ به بستری غیر از آننظریه "كاربرد"تالش برای 

 .پرداز رعایت كندعنوان یك نظریهدر حق جدیت او به تواند عدالت رانمی

 .99انباشت سرمایه، ص. -82

تواند جزیی از ارزش اضافی را با بهدار میآیا سرمایه"فرازهای باال از ماركس كه  -83

، از نظریه"جای فروش ارزش اضافی به سرمایه تبدیل كندكاربردن مستقیم آن به

ه است ـ اثری كه لوكزامبورگ كامالً با آن آشنا بود. وی های ارزش اضافی نقل شد

 .كندی ماركس نقل نمیی بازتولید گستردههرگز این فرازها را در نقدش از نظریه

 .121ماركسیسم و آزادی، ص. -84

65. Paul Mattick Jr., “Economics, Politics, and Crises Theory: 

Luxemburg, Bukharin and Grossman on the Limits of Capital, ”in 

Rosa Luxemburg and the Critique of Political Economy, p. 99. 

 .321انباشت سرمایه، ص.  -88

گیری های مربوط به مصرفِ نامكفی، شنوندگان چشم باید توجه داشت كه نظریه -81

شی از مجادالت ی اواخر قرن نوزدهم واوایل قرن بیستم داشت كه عمدتاً نادر روسیه

نیافته،  ی توسعه ها بود. مقیاس محدود بازار در روسیه ها و ماركسیست بین نارودنیك

داری به علت ناتوانی در تحقق  ها را به این استدالل سوق داد كه سرمایه نارودنیك

كردند  ها استدالل می تواند در روسیه ریشه بگیرد. به این دلیل، آن ارزش اضافی، نمی

منظور گذارِ مستقیم به سوسیالیسم توان به را میداری توسعه ی سرمایه ه مرحلهك

های ارتدوكسی، مانند لنین و  بُر زد. بنابراین، عجیب نیست كه ماركسیست میان

ورزیدند، به داری توسعه تأكید می ی سرمایه ناپذیری مرحله پلخانف كه بر اجتناب



 گردش سرمایه

 53 

ی  كردند. كتاب لنین با عنوان توسعه فی مخالفت میی مصرفِ نامك شدت با نظریه 

ی بازتولید  های ماركس درباره گیری از فرمولی چشم داری در روسیه استفاده سرمایه

ی مصرفِ نامكفی را رد كند. وضعیت در  گسترده كرد تا موضع طرفداران نظریه

ترین  یافته ی، توسعهاز لحاظ صنعت 1911لهستان بسیار متفاوت بود چرا كه پیش از 

ی  پردازهای برجسته جا نظریهشد. در آن بخش امپراتوری روسیه شمرده می

عنوان طریقی ی مصرفِ نامكفی، به ماركسیستی، مانند لوكزامبورگ و كالكی، از نظریه

معادله"داری استقبال كردند. ر. ك. به  ناپذیری بحران سرمایه برای توضیح اجتناب

آثار میكائیل اثر میكائیل كالكی، در مجموعه  "ركسی بازتولید و اقتصاد مدرنهای ما 

كالكی، مجلّد دوم، به كوشش ج. اوسیاتینیسكی آكسفورد: انتشارات كالرندون، 

ی صنعتی لهستان  ی دكترای لوكزامبورگ، توسعه و رساله 429ـ  488، صص. 1986

 .112 ـ 218(، صص. 2111ت كارل دیتز، )برلین، انتشارا 1/1آثار، مجلّد در مجموعه 

، فِرِد موزلی، در گردش سرمایه، ص. "های بازتولید ماركس و جزم اسمیت طرح"-86

164. 

 .222انباشت سرمایه، ص.  -89

 .411انباشت سرمایه، ص. -11

. لوكزامبورگ عمالً همانند تمامی 131ر. ك. به انباشت سرمایه، ص. -11

ومرج در هرج"داری با  دانست كه سرمایه ل دوم، مسلم میالمل های بین ماركسیست

لحظه"گوید:  شود. او می تعریف می "شده ریزی تولید برنامه"با  "سوسیالیسم"و  "بازار

ی تولید سوسیالیستی  داری، شیوه ی تولید سرمایه جای شیوهای تصور كنیم كه به 

گزین مبادله شده كه در آن تقسیم كار، جای یریز ای برنامه داشته باشیم، یعنی جامعه

اش، در ی من این است كه لوكزامبورگ بعدها در زندگی . عقیده126. ص. "شده است

تری از  شروع به پروراندن برداشت جامع ،1916ـ  1919جریان انقالب آلمان در 
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شده تمركز  نهتر، بر دگرگونی كارِ بیگاداری كرده بود كه بیش ی پساسرمایه جامعه

ی پساسرمایه مفهوم جامعه"تر، ر. ك. به پیتر هیودیس، داشت. برای بررسی بیش

ی رزا  المللی درباره ای كه به كنفرانس بین ، مقاله"داری از نظر رزا لوكزامبورگ 

 .ارایه شد 2118لوكزامبورگ، ووهان، چین، در مارس 

داری اثر آ. ب.  ای سرمایه در جامعه طرح بازتولید ماركسی: پول و تقاضای كلی-12

ی مالی نشان داد كه  . هیلفردینگ در سرمایه84.، ص2118تریگ لندن، راتلج، 

تواند تحقق یابد. آموزنده  می "تبعیت كلِ تولید از كنترل آگاهانه"، تنها با "نظم"

ی یهپرستی برنامه كه بعدها در روس وارههای این بُت است بدانیم كه خاستگاه

 .الملل دوم داشت استالینیستی و چین تأكید شد، ریشه در بین

ی اقتصادی ماركسیستی، اثر ارنست مندل، لندن: انتشارات  ر. ك. به نظریه-13

 .388، ص. 1982مرلین، 

ی سرمایه مثابهساالر، به دولت "كمونیستی"ی جوامع  تر نظریهبرای بررسی بیش-14

باوری ماركسیستی،  داری دولتی از منظر انسان ی سرمایه ه نظریهداری دولتی، ر. ك. ب 

 .1992ها،  به كوشش و معرفی پیتر هیودیس، شیكاگو: اخبار و نامه

 1881، "ی اقتصاد سیاسی واگنر نامهی درس هایی درباره یادداشت"ر. ك. به  -12

ام، نه به  ی پرداختهی ارزش، به مناسبات بورژوای در بررسی مقوله"}اثر ماركس{: 

آثار ماركس . ر. ك. به مجموعه""دولت اجتماعی"ی ی ارزش درباره كاربرد این نظریه

 .238ـ  231 ، صص.24و انگلس، مجلّد 

 .كتاب حاضر{ 226}ص.  211ـ  211سرمایه، مجلّد دوم، صص. -18

قائل  "كمونیسم"و  "سوسیالیسم"ماركس در تمامی آثار خود، هیچ تمایزی بین -11

چنین این موضوع برد. هم صورت مترادف به كار مینشد؛ او این دو اصطالح را به

 "باالتر"و  "تر پایین"ی مراحل صادق است كه درباره ی گوتای نقد برنامهدرباره
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ی باالتر را و مرحله "سوسیالیستی"تر را  ی پایین كند. وی مرحلهكمونیسم بحث می

ید. چنین اصطالحاتی تنها پس از مرگ وی گسترده شد و هیچ ننام "كمونیستی"

ی او نداشت. ماركس طیف وسیعی از اصطالحاتِ مترادف  شده ای در متون نوشته پایه

كرد:  داری استفاده می ی پساسرمایه را برای اشاره به برداشت خود از جامعه

بستگی آزادِ می اشتراكی، تولید اجتماعی، ه سوسیالیسم، كمونیسم، جامعه

 .تولیدكنندگان و غیره

 .كتاب حاضر{ 442}ص. 391سرمایه، مجلّد دوم، ص. -16

 .كتاب حاضر{ 491}ص. 434سرمایه، مجلّد دوم، ص. -19

در حال حاضر، در حال كار بر روی اثر جدیدی هستم كه با تكیه بر هر چهار -61

را از دیدگاه او كندوكاو  داری ی پساسرمایه ی تكاملِ ماركس، مفهوم جامعهدهه

داری است، كه توسط حسن كند. }مقصود كتاب درك ماركس از بدیل سرمایه می

 م. فا{ -مرتضوی و فریدا آفاری ترجمه شده است

 .{كتاب حاضر 246}ص. 199سرمایه، مجلّد دوم، ص. -61
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