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(کتاب دوم ،دستنوشتههای  ،۱۶۳۱-۳۶فصل هفدهم)

بحران سرمایهداری در «تئوریهای ارزش اضافی»

 – ۱پیشگفتار
یکم :موضوع مشخصی که مارکس در این فصل خاص دربارهی بحران سرمایهداری
مطرح میکند صررررفا به نقد نظرات ریکاردو دربارهی «تولید مازاد» اختصررراص دارد
بنرابراین در این ااراو میین نااید انتظار داتررر که هدانند سود سرررو کاپیتال
( )۴۶۸۱منیکسکنندهی تدامی دیدگاه مارکس درمورد بحران سررمایهداری باتد ۴
خود مارکس بهطور مشرخ
مالی ندیپردازد

اهاار میکند که در اینجا به بحران اعتااری و سرمایهی

دو  :آنچرره برره «تئوریهررای ارزش اضرررافی» میروف ترررده اسررر  2،در واقع
دسر نوترتههای ناتدامی اسر که بیشرتر ساختدانی سدلی دارد یینی در مورد هر
ماحر میینی ،ابتدا از دیدگاه طرف مقابل گزیدهبرداری میکند و سررربس به نقد آن
می پردازد بنابراین به ترکل بازندایی نظرات خود مارکس نوتته نشده اس ازاینرو،
نظرات نویسرررندهای که نقد میکند تا حدی ااراو موضررروع مورد مناقشررره را نیز
محدود و میین میکند
سرو  :به دیدهی نویسرندهی متن حاضر ،این دس نوتتهها از دید مارکس بیشتر
برای تررر اف کردن نظریههای خودش اهدی داتررر نظر به تاریگ نشارش آنها ،به

۴نویسرندهی متن حاضرر پی تر نظریهی بحران در سود سرو کاپیتال را به طور اسدالی بررسی کرده
اس لط ا رسوع کنید به «سرمایهی مالی و بحران سرمایهداری ساانی»
2خود مارکس در نامههایی که در حین نشارش کاپیتال مینوتر و نیز در پیشش تار سود اول کاپیتال

این دسرر نوتررتهها را «دربارهی تاریگ تئوری و پول» مینامد وانشای ،انانچه این اثر سود  ۱کاپیتال
باترد ،ضرروری اسر که کداکان دربردارندهی عنوان فرعی «نقد اقتصراد سیاسی» باتد مارکس برای
هریک از سودهای کاپیتال توصری ی مشخ فراهم کرده بود نشاه کنید به نامهی مارکس به کوگودان،
 ۴۱اکتار :۴۶۸۸
سود اول :فرآیند تولید سرمایه؛
سود دو  :فرآیند گردش سرمایه؛
سود سو  :ساختدان کل فرآیند؛
سود ااار  :دربارهی تاریگ تئوری
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بخ اعظم موضروعات مورد بح و نقد نظریات اقتصاددانان بیدا در سودهای  ۴تا ،۱
پرداخته تده اس اما در بستر پرورش نظرات خود مارکس
ااار  :این مسررهله که مارکس مآلا به این دسرر نوتررتههای عظیم اه تررکل و
ساختدانی میبخشید ابدا میوو نیس اما تکی نیس که آنها را از تکل کنونیاش
خارج میکرد به عاارت دیشر تادیل به کتابی میتد به قوم مارکس که نقد دیشران را
در باف دیدگاه خودش ترکیب میکرد
پنجم :نکتهی آخر اینکه مارکس در ویراسرر فرانسرروی و اام دو آلدانی سود
اول کاپیتال زیرنویسهای بسیاری به متن اضافه میکند که با افزودن گ تاوردهایی از
نویسندگان دیشر ،نظرات آنها را بررسی و نقد میکند

 – ۲طرح کلی موضوع نقد
دیدگاه دیوید ریکاردو دربارهی بحران اقتصرادی ،موضروع اصوی نقد مارکس اس
اما مارکس در پرتو نقد ریکاردو ،نظرات اقتصرراددانان دیشری هدچون سیدز میل ،نان
باتیس سه و آدا اسدی را نیز به بح میگذارد به دیدهی مارکس ،ریکاردو آخرین
ندایندهی اقتصرراد کواسرریک بود که عددتا فارغ از تیصررب و سرروگیریهای مشررخ
طاقاتی« ،صادقانه» عوم اقتصاد سیاسی را پیگیری کرده بود
در عین حرال ریکراردو در زمرانی نظرات خود را عرضررره کرده بودکه بحرانهای
ادواری سامیهی سرررمایهداری هنوز حضررور مخر خود را بهطور هدهساناه آتررکار
نسررراخته بودند آنچه ریکاردو مشررراهده کرده بود ،عددتا بحران اعتااری و نیز بحران
تجراری بود در این مورد آخری ،یینی بحران تجراری ،برداتررر ریکاردو کوا سناهی
سریاسری داتر یینی رخداد آن را بیشتر ناتی از تخاصدات دول ها در بازار ساانی
میدانسر بنابراین ،مارکس در حین نقد ریکاردو ،سایشاه تاریخی و بسررتر زمانی او را
از مواحظات خود حذف ندیکند
موضرروع اصرروی مورد مناقشرره ،بحران «مازاد تولید» اس ر ریکاردو با اینکه بروز
تولید مازاد را در تاخههای میینی از تولید ن ی ندیکند ،امکان هاور بال یل آن را به
صرورت یک بحران عدومی که کل تولیدات صنیتی و نیز کشاورزی را دربرگیرد ،انکار
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می کند آنچه در این نقد مدکن اس در نظر اول از انظار پوتیده بداند ،مانای نظری
خود مارکس و نشرش او نسررا به مقولات اقتصرراد سرریاسرری اسرر در نزد او ،هی
مقولهای نیسر که از رواب استداعی سامیهی سررمایهداری قابل ت کیک باتد رکن
اصررروی نظرات مارکس در تدا آثارش ،رابطهی بحران با تولیدکنندگان و تهثیر آن بر
طاقهی کارگر اسررر عواوه بر آن ،بحران مازاد تولید حاوی تایات دیشری اسررر که
نیازمند واکاوی بود؛ ازسدوه رابطهی فروش و خرید ،عرضه و تقاضا ،سرمایهی متغیر و
سررمایهی ثاب  ،و نیز فرآیند تولید ،گردش و توزیع ،و از آن سا تایین سرت و هدف
تولید سرمایهداری

 – ۶فرآیند انباشت مستقیم سرمایه
مرارکس پی از ورود به بح بحران ،مانای نظری خود را دربارهی فرآیند تولید
سرررمایهداری و روند اناات ر سرررمایه تایین میکند به دیدهی او ،نااید تررکل تجوی
آتررکار بحران در فرآیند گردش سرررمایه« ،عو » بحران را که ذاتی ترریوهی تولید
سررمایهداری اسر پناان کند «دگردیسیهای تکوی کالا» در بازار ،فازهای مت اوت
یک فرآیند واحدند تراخ اصوی فرآیند اناات سرمایه نه کالا-پول-کالا بوکه پول-
کالا-پول اسر ازاینرو ،مارکس میپرسرد :آیا بخشری از ارزش اضافی میتواند بدون
فروخته ترردن مسررتقیدا وارد سرررمایهی ثاب و از آنجا انااترر سرررمایه و بازتولید
گسترده گردد؟
پاسرگ مارکس مبا اس برای در موضوع ،ابتدا لاز اس که مصرف تخصی
افراد را کاموا حذف کنیم تا بتوانیم صررفا بر روی مصرررف بارآور تدرکز کنیم هدانطور
که «واضر » اسر  ،بخ اعظم کالاها در خود فرآیند تولیدی مصرف میتوند با این
حسرررا  ،سررررمایه هم نق فروترررنده و هم خریدار را بازی میکند به بیان دیشر،
سررررمرایرهدار در هیهت یک مجتدع کوان ،بازارِ خودش را تولید میکند و بخ رو به
رتد کالاهای خود را ،خودش به مصرف میرساند
هاهرا تا اینسا ایز بغرنج و غیر قابلفادی مشررراهده ندیکنیم نکتهی دومی که
مرارکس بر آن ترهکید میکند ،تجرید از رخدادهای سرررطحی اسررر ؛ سایی که توهلو
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مجدوعهای از دگردیسیهای تکوی در ارخهی گردش مانع از ن وذ به رابطهی درونی
و متقرابرل پردیردههرا میگردد هدانطور که ندودارهای سود دو «کاپیتال» نشررران
میدهند ،وسه مشرخصرهی بازتولید گسترده ،تولید هر اه بیشتر سرمایهی مرده و یا
ابزار تولیدی و کاه نسررای «سرررمایهی زنده» یا نیروی کار ،اسرر در این فرآیند،
عامل تییینکننده نه «مقصد» تولید اولیه ،بوکه ایجاد ماانی مادی برای بازتولید اس
اسازه دهید پرسر مارکس را از زبان خود او تکرار کنیم« :آیا سرمایهدار میتواند
بهسای فروش ارزش اضرررافی ،با به خدم گرفتن مستتتقیم آن بهعنوان سررررمایه،
بخشری از ارزش اضرافی را به سررمایه تادیل کند؟» (ص  )۱۶۸پاسگ مبا به انین
پرسرشری یینی تادیل کل ارزش اضرافی به سرمایه بدون لحار کردن ارزش متغیر یا
دسررتدزد یکی از ندونههایی که مارکس ذکر میکند ،تولیدات کشرراورزی اسرر که
دامداری نیز سزو آن اسرر قسرردتی از دانههای تولید تررده ،بهعنوان تولید مازاد یا
ارزش اضرافی کشراورز ،بهسای فروخته تردن صرف تغذیهی دا ها میتود هدچنین
تولید کود که کالایی قابل فروش اسر در خود زمین کشرراورزی به مصرررف میرسررد
ازاینرو آن کالاها «مستقیدا تادیل به سرمایه تده» و بهطور صنیتی مصرف تدهاند
هدین امر در مورد محصتتوتتاج ریاری نیز صرررد میکند «بنابراین در اینجا
انااتر مستتقیاا با بازتولید گسررترده قرین اسر  ،به طوری که یک بخ

از تولید

مازاد مجددا بهعنوان ابزار تولیدی در حوزهی خودش خدم میکند ،بدون اینکه با
کاتاهای دیگر یا دستازد مبادته شده باشد » (ص  ،۱۶۴تهکیدها از مارکس)
دومین پرس

مام مربوط ماشینآتاج اس

مقصود «ماتینهایی که کالا تولید

میکنند نیسر  ،بوکه ماتینهایی اس که ماتین تولید میکنند » (هدانجا) موضوع
پیچیده نیسررر به تررررطی که «در دور باطل پی ناادهها گیر نکنیم » برای تولید
ماتررین ،به مواد اولیه (مبل آهن و زغال سررنو و الگ) نیازمندیم و برای تولید آهن و
غیره به ماترین در اینجا بخشری از ارزش مازاد به درون پیکر ماتینهای ماتینساز
وارد ترردهاند ضررروری نیس ر که این بخ ها فروخته ترروند بوکه میتوانند بهعنوان
سرمایهی ثاب مجددا وارد تولید تازه گردند

بحران سرمایهداری در «تئوریهای ارزش اضافی»

بنابراین مارکس نتیجه میگیرد که :این مسررهله که آیا بخشرری از ارزش اضررافی
میتواند مسررتقیدا به سرررمایه ثاب تادیل تررود ،در درسهی نخس ر به این پرس ر
تادیل میتررود که آیا محصررول مازاد که تجسررم ارزش اضررافی اس ر میتواند بدون
غیری یافتن بهعنوان ابزار تولیدی مستقیدا ازنو وارد تولید در عرصهی خودش تود؟
«قانون عا به ترح زیر اس :
درسایی که بخشری از محصول و از آنجا محصول مازاد (یینی ارزش مصرفی که
بیان ارزش اضافی اس ) بتواند بهعنوان وسیوه تولید – بهعنوان ابزار کار یا مصال کار
– از نو به هدان عرصررهی تولیدیای وارد تررود که از آن ناترری تررده اسرر  ،یینی
مسررتقیدا و بدون یک فاز میانجی ،اناات ر در درون این عرص رهی تولیدی میتواند و
باید انجا تود ،به طوری که بخشی از محصول مازاد ،بهعنوان وسیوهی تولید ،بهسای
فروخته ترردن ،مسررتقیدا از نو سذ فرآیند بازتولید گردد ،به وسای که انااترر و
بازتولید گسترده مستقیدا قرین یکدیشر گردند » (ص )۱۶۶
پس وقتی کل سررررمایههای موسود در مقیاسررری ساانی مدّ نظر باترررد ،میتوان
تشررخی داد که این افراد استداع نیسررتند که ماتررینهای تولیدکنندهی ماتررین را
مصرررف میکنند؛ آهن و فولاد را افراد ندیخورند در این نشاه گسررترده و هدهساناه،
بخ اعظم کالاها به خودِ سرررمایه میرسررد با این حسررا  ،مارکس هرسا از بحران
اقتصادی صحا میکند ،هی گاه رابطهی عو و میوول و سبس تهثیر متقابل آنها بر
یکدیشر را از نظر دور ندیکند روش دیالکتیکی ،وسه مشخصهی برخورد او به کویهی
فیل و ان یالات تولید و بازتولید اسررر به طور مشرررخ  ،در ارتااط با بحران «مازاد
تولیرد» ،مقولرات میینی کره مرارکس برهکار میبرد ،دیالکتیک تشرررابه و تدایز و نیز
وابستشی و استقوال اس
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 – ۴دیاتکتیک فراوانی و کابود
انانچه هدانند مارکس به بحران ترریوهی تولید سرررمایهداری از دریچهی ارتااط
بوافصررل آن با وضرریی طاقهی کارگر نشاه کنیم ،تولید مازاد هدواره متناهر با کداود
تولید اسر این بدان میناس که از سویی نیروی کار اه در زمان بحران و اه پی
و پس از آن ،کرالراهرایی مازاد بر نیازمندیهای خود تولید میکند ،و از سررروی دیشر،
صررف نظر از اینکه اقدر محصرول اضرافی وارد فرآیند گردش ترده باتد ،کارگر در
هده حال با کداود وسایل مییشتی روبروس
مشررکل اسرراسرری مارکس با ریکاردو و سررایر اقتصرراددانان ،در درسهی نخسرر ،
تشخی سرت تولید سرمایهداری اس اناات سرمایه مستوز بازگش سرمایه به
بازتولید گسررترده اسرر انانچه تولید و مصرررف قرین یکدیشر بودند ،زمینهی بروز
بحران به کوی از بین می رف در اینجا مقصرود از مصررف ،نه مصرف صنیتی ،مصرف
مواد اولیه و ابزار در فرآیند تولید ،بوکه مصررررف تودههای کارگر اسررر اما از آنجا که
مانای درونی تولید ،افزای نامحدود سرررمایه به هدراه مصرررف محدود کارگر اسرر ،
سرمایهدار نه با انشیزهی خرید ،بوکه به قصد فروش تولید میکند
انانچه این روند تکسرررویهی تولید را به کل تولید سررررمایهداری تیدیم دهیم،
بهنااار با وضییتی روبرو می تویم که خرید و فروش از هم ت کیک تده و تناسب آناا
بههم میریزد یکی از ترررکلهای بروز بحران ،هدین عد تیادل اسررر که در مواقع
بحرانی به اوج میرسررد بنابراین ،به قول مارکس ،تیارب بین فروش و خرید ،بین این
عناصررر متضررراد ،دقیقا از طریق بحران اسرر که به وسای مخر و خشرررون بار به
«وحدت» آناا ،هر اند موقتی ،میانجامد «در بحران بازار ساانی اسر که تضادها و
تخاصدات تولید بورنوایی بهطرز اشمگیری ندایان میتوند » (ص)۰۵۵
اما دود این بحران در هده حال به اشررم طاقهی کارگر میرود آری ،در ترررای
بحرانی ،بسریاری از سرمایهداران نیز ورتکس میتوند بخشی از سرمایه «بیکار» و
یا «مناد » میتررود که این خود به تراکم و تدرکز بیشررتر و از آنجا اناات ر بیشررتر
سررمایه منجر میتود اما بخ عظیدی از کارگران از ارخهی تولید به بیرون پرتا
تررده به «سدیی مازاد» تادیل میگردند ،و بخشرری دیشر که در ترراخههای تولیدی
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میینی ادامرهی کرار میدهنرد ،یا کار موق با دسرررتدزدی پایینتر و یا کار نیدهوق
انجا میدهند
ماحصررل بوافصررل بحران ،فواک کارگر اسرر درعین حال ،خروج از بحران که با
تراکم و تدرکز هراه بیشرتر سررمایه هدراه اسر  ،تناسب ترکیب اندا وار (ارگانیک)
سرمایه را به ن ع سرمایهی ثاب (کار مرده یا کار گذتته) تغییر میدهد و تیداد نسای
کمتری کرارگر زنرده را به کار میگدارد بنابراین ،تهثیر بحران بر کارگر هم تررردیدتر
اس ر و هم مدت طولانیتر پیآمد این اس رتدلال که در وضرریی بحرانی ،تقاضررا در
مقایسره با عرضرهی کالاهای مازاد کاه یافته اسر  ،کوا بیمیناسر ارا که در این
مقطع ،تقاضا و نیازمندیهای طاقهی کارگر از هر زمان دیشری بیشتر اس
«هده میفروترررند برای اینکه در درسهی اول ،فروخته باترررند در این فرآیند،
مصررف بههی وسه اصرل راهندا نیس » ( ،)۰۵۱مشر از منظر طاقهی کارگر که صرفا
به خاطر امرار میاش ،به خاطر مصررررف ،به خاطر تحصررریل کالاهای مصررررفی ،تولید
میکنرد بنرابراین ،مارکس نتیجه میکیرد که« :اگر تولید مازاد صررررفا موقیی حادث
تررود که اعضررای یک مو عاسوانهترین نیازهای خود را ارضررا کرده بودند ،در تاریگ
سامیهی بورنوایی تاکنون هی گاه وضیی تولید مازاد به وسود ندیآمد » (ص )۰۵۸
پس میتوان اهاررار کرد کرره عجیربترین سنارهی تولیرد مررازاد این اسررر کرره
تولیدکنندگان بال یل ،یینی کارگرانی که بازار را با فرآوردههای خود «اتااع» کردهاند،
بی

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

قانون عا تولید سررمایه مشروط تده اس » (ص  )۰۱۱از یک سناه ،بحران ناتی از
گسرس بین فرآیند تولیدی و فرآیند گردش اس که ذاتی رواب سرمایهداری اس
بحران میتواند آن دو فاز مت اوت را که از هم مسرررتقل تررردهاند قارا برای مدتی به
تیامل برسرراند اما تررکل بروز بحران در بازار ،با اینکه تجوی ااراو بحران اسرر ،
عو وسودی بحران نیس به قول مارکس« ،ندیتوان ابراز کرد که عو بحران ،تکل
تجریدی بحران اس » (ص)۰۴۰
بره دیردهی مارکس ،بحران واقیی را فق از حرک تولید سررررمایهداری میتوان
اسرتنتاج کرد این آن مادی اسر که ریکاردو از توان تشرخی آن برخوردار نیس
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مشررکل ریکاردو این اسرر که صرررفا بر روی «رعین کای ارزش ماادله ،که کدی
میینی از زمان کار اسر تدرکز میکند و خصو کیفی آن را فراموش میکند؛ اینکه
کررار میبررایررد خود را بررهسررران کررار انتزاعی ،کررار عتام اتتاتاعی ،بررهواسطهی
بیشانشی از آن ،عرضره کند » (ص  )۰۵۱ریشرهی دگردیسیهای تکوی کالا در بازار ،و
تیارب ارزش مصرف و ارزش نیز دقیقا از این سرت دوگانهی کار سراشده میگیرد
برای هدین اسررر کره به قول مارکس« ،خودِ وانهی روتید مازاد ،منحرفکننده
اس » در عوب باید گ

« :بر مانای تولید سرمایهداری هدواره کابود روتید وسود

دارد » (ص  )۰2۴بنابراین ،بین «رتررد آزادانهی نیروهای مولده» و «رتررد نامشررروط
نیروهای مولده» ،یینی رتررد بیرویهی و ناهدشون تولیدی که نسررا به اصررویترین
نیروی مولده ،نسا به کارگر ،بیت اوت باتد ،تضادی آتتیناپذیر وسود دارد که فق
برا فرارفتن از رواب تولید سررررمایهداری قابلحل اسررر در ناای  ،میضرررل بحران
سرمایهداری ،به رابطهی بین کار و سرمایه باز میگردد اینکه:
« – ۴اکبری تولیدکنندگان (کارگران) مصرفکننده (یا خریدار) بخ اعظدی از
محصررولات خود – یینی مواد خا و ابزار تولید – نیسررتند؛  – 2اکبر تولیدکنندگان،
کارگران ،تا سایی میتوانند از محصررول خود بارهمند ترروند که ایزی اضررافه تولید
کنند ،یینی ارزش اضررافی و محصررول اضررافی تولید کنند آناا مجاورند هدواره تولید
مرازاد کننرد ،بیشرررتر و فراتر از نیرازهرای خود تولیرد کننرد ترا بتواننرد خریداران یا
مصرفکنندگان نیازهایی محدود تده باتند » (ص )۰2۵
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