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توضیح »کارگاه« بر انتشار ترجمه ی فارسی این مجموعه مقاالت: 

« تصشریح کشردیم، یکی از  حوزه هشایدربشاره ی ماهمان طور که در سرآغاز فعالیت کارگشاه دیالکتیشک در یادداششت »

اصلی فعالیت نظری کارگاه معرفی دیدگاه ها و نحله هایی در حوزه ی مارکس پژوهی ست که یا مستقیمًا بششه بششازخوانی و

بازسازی و بسط نظریه ی مارکسی می پردازند، و یا ابزار کارآمد و مصشالح مفیشدی بشرای این هشدف در اختیشار مشا قشرار

می دهند. از آن میان، گرایش »دیالکتیک نظام مند« کششه خشود در طیشف رهیافت هششای نشویِن دیشالکتیکی بششه بششازخوانی و

بازسازِی مارکس )تلویحا »دیالکتیک جدید«( جای می گششیرد، یکی از نحله هششایی بشود کششه مطشالب زیششادی پششیرامون آن

. در همین راستا، حدود سه سال پیش یشک پشروژه ی جمعی بشرای تشرجمه ی سشه گانه ی شناخته ششده ای از1منتشر کردیم

اندیشمندان »دیالکتیک نظام مند« را آغاز کردیم کشه ششامل سشه مجموعه مقشاله  اسشت کشه در هشر کشدام از آنهشا یکی از

جلدهای سه گانه ی کاپیتال مارکس موضوع بررسی و پژوهش قرار گرفته است. گفتنی سششت کششه هششر مجموعه مقالششه دو

 دارد و اکثر مقاالت انتشاریافته در هر مجموعه پیش تر در سمینارهای منظم2ویراستار از میان نویسندگان همان مجموعه

دانشوراِن دیالکتیک نظام مند ارائه گردیده و مورد بحث انتقادی و بازبینی های بعشدی قشرار گرفته انشد. این سشه مجموعشه

به ترتیب عبارتند از: 

 )ویراستاران: ریکاردو بلوفیوره و  نیکوال تیلور(3. تشکیل سرمایه؛ مقاالتی درباره ی جلد اول کاپیتاِل مارکس1

 )ویراستاران: کریستوفر آرتور و خیرت رویتن(4. گردش سرمایه؛ مقاالتی درباره ی جلد دوم کاپیتاِل مارکس2

 )ویراستاران: خیرت رویتن و مارتا کمپل(5. تجمیع سرمایه؛ مقاالتی درباره ی جلد سوم کاپیتاِل مارکس3

ترجمه ی جلدهای اول و دوم این سه گانه به زودی در اختیار عالقه مندان نظریه ی مارکسشی قشرار خواهنشد گشرفت: جلشد

نخست به صورت کتاب چاپی و جلشد دوم )و سشپس جلشد سشوم( در قششالب کتششاب الکشترونیکی انتششار خواهنشد یشافت.

گفتنی سششت کششه پیش از انتشششار کتششاب الکششترونیکی مجمششوعه ی دوم، در روزهششا و هفته هششای آتی همه ی مقششاالت این

مجموعه را جداگانه در کارگاه منتشر خواهیم کرد. در همین مجال، از همت و تالش همه ی همراهانی کششه بششدون هیچ

چشم داشت مادی ترجمه ی این سه گانه ی کاپیتال شناسی را ممکن ساختند صمیمانه قدردانی می کنیم.

 - تحریریه ی کارگاه دیالکتیک13۹۹خرداد 

. درواقع، سابقه ی معرفی رویکرد »دیالکتیک نظام مند« به سپهر فکری چپ ایران، به تنرجمه ی کتاب هننایی از دو اندیشنمند به ننام این1
نحله )کریستوفر آرتور و تونی اسمیت( توسط فروغ اسدپور بازمی گردد }تونی اسمیت جهانی سازی: چهنار الگنو و ینکن رویکنرد انتقنادی،

{. ترجمه ی اسدپور از رابرت آلبریتون )دیالکتیک و واسننازی در1۳۹۲؛ کریستوفر آرتور: دیالکتیک جدید و سرمایه، پژواک، 1۳۹1پژواک، 
( نیز تالشی بود برای معرفی مکتب اونو-سکین که یکی دیگر از رویکرهننای شناخص طیننف »دیالکتیننک1۳۹1اقتصاد سیاسی، پژواک، 

جدید« محسوب می شود. 
( پاتریک مورای؛۳( پل ماتیک جونیور؛ ۲( کریس آرتور/خیرت رویتن؛ 1. نویسندگان مجموعه مقاالت حاضر به ترتیِب فصول عبارتند از: ۲
( خیرت رویتن.۸( فرد موزلی و ۷( مارتا کمپل؛ ۶( کریس آرتور؛ ۵( تونی اسمیت؛ ۴

3. Riccardo Bellofiore Nicola Taylor (eds.), The Constitution of Capital. Essays on Volume I of Marx’s Capital, 
Palgrave 2004.
4. Christopher J. Arthur,  Geert Reuten (eds.), The Circulation of Capital. Essays on Volume II of Marx’s 
Capital, MacMillan 1998.
5. Martha Campbell, Geert Reuten (eds.), The Culmination of Capital. Essays on Volume III of Marx’s Capital, 
Palgrave 2002.
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کارگاه دیالکتیک:

                                          

: 6 از مجموعه مقاالتفصل دوم

»گردش سرمایه؛ مقاالتی درباره ی جلد دوم کاپیتاِل مارکس«

: شکل اقتصادی و بازتولید اجتماعی

در نقد اقتصاد سیاسی مارکسدرباره ی جایگاه »جلد دوم کاپیتال« 

                                                                       
)جونیور(پل ماتیک 

ترجمه: محمد عبادی فر

. متن1

 را بششهکاپیتاله دسششتاورد انگلس در ایجششاد یششک متن اسششتاندارد از مجلششد دوم ماکسیمیلیان روبل ضمن این کشش

واسطه ی انبوه دست نو شته های باقیمانده ی مارکس در زمششان مششرگ او، مششورد سششتایش قششرار می دهششد، دربششاره ی

»خطای مهم بازنمایی مجلد دوم به عنوان اثری بنیاداً کامل که تنها به لحاظ شکلی نیازمند اصالح است«، هشششدار

(. صرف نظر از این واقعیت که مششارکس تششا زمششان مششرگش بششر روی دست نوشششته های این مجلششد کششار1می دهد )

می کرد، انگلس موفق نشد که این دست نوشته ها را فراتر از مرحله ی پیش نویس های مراحل بحث از یک سششو و

کمیت  مواد و مصالح روشن گرانه، گسترش دهد. با این حال متن انگلس از مجلد دوم برای فهم نیششات مششارکس

و دنبال کردن بحث او کافی است. 

. مقاله ی حاضر فصل دوم مجموعه مقاالت زیر است:6
Christopher J. Arthur,  Geert Reuten (eds.), The Circulation of Capital. Essays on Volume II of Marx’s 
Capital, MacMillan 1998.
خود این مجموعه مقاالت یکی از کتاب های پژوهشِی سه گانه  درباره ی سه جلد کاپیتال است که توسط نحله ای از مارکس پژوهان معاصر انتشار

یافته است. کارگاه دیالکتیک ترجمه و انتشار این کتاب ها را در قالب یک پروژه ی جمعی در دست انجام دارد )ترجمه ی جلدهای اول و دوم
این سه گانه به زودی در اختیار عالقه مندان قرار خواهد گرفت(. 
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کاپیتال، حیات خود را به عنوان »اولین کتششاب« از شششش کتششاب بررسششی »نظششام اقتصششاد بششورژوازی« آغششاز کششرد:

(. کتاب درباره ی سرمایه، به عنششوان2»سرمایه، مالکیت زمین، کار مزدی، دولت، تجارت خارجی، بازارجهانی«)

، قرار بود شامل چهار بخش باشد، سرمایه در حالت عام، سپس اشکال خاص سششرمایه کششه1857طرح کلی سال 

(. بحث مفصل درباره ی منظششور مششارکس3در رقابت خود را آشکار می کنند، نظام اعتباری و سرمایه ی سهامی )

داشت: فراینششد تولیششد از »سرمایه در حالت عام« را فعال به تعویق می اندازیم اما می دانیم که این بخش سه قسمت

( اولین مششورد از این1858 فوریششه 22سرمایه، فرایند گردش سرمایه و سود و بهره. مارکس در نامه ای به السال )

(. اینهششا ابتششدا فصششل هایی در بششاب ارزش و پششول4سه قسمت را شامل »چندین فصل مقدماتی« توصیف می کند)

بودند و دیرتر تبدیل به فصل »کاال« شدند. این ها بنیاد نظری بخش اول را فراهم می کردند، یعنی تجزیه و تحلیل

سرمایه در حالت عام.

مشارکتی در نقد اقتصههاداین فصل »درباره سرمایه« که در پیش نویس طرح ریزی شده بود، بعشششد از انتششششار 

 تنظیم شد، که شامل فصولی درباره کاالها و پول بود. در اینجا دوباره سه قسمت را می بینیم که این بششارسیاسی

به صورت مفصل در نامه به السال توصیف شده اند: تولید، گردش، سرمایه و سود. آنچه که تبدیل به مجلششد دوم

و سوم کاپیتال شد، از خالل دست نوشته های اولیه ای فراهم شد که ابتدا قرار بود قسششمتی از اولین بخش از اولین

کتاب های شش گانه باشد!

 سششال بعششد زنششدگی مششارکس در کنششار تألیفششات علمی اش، داسششتان گسششترش30همان طور که می دانیم، داسششتان 

مشارکتی، یعنی زمانی که مارکس خودش را آماده انتشار ادامه 1862پیوسته ی این دست نوشته ها بود. تا سال 

سرمایه( « تحت عنشششوان 5، یعنی »سومین فصل از بخش اول، »سرمایه در حال عشششام«)در نقد اقتصاد سیاسی

می دید، از پیش قادر بود که تحقق ناپذیری طرح بزرگ خود را ببیند. او همچنان امیدوار بود کششه رفتششار سششرمایه

را با نوشتن فصولی درباره رقابت و اعتبار کامل کند، اما او خود را محدود به چیزی کرد که »انگلیسششی ها آن را

اصول اقتصاد سیاسی می نامیدند«... یعنی »عنصر جوهری« که به همراه بقیه نوشته ها امکان تکمیل »نقد مقشششوالت

(. 6اقتصادی« که از پیش متعهد شده بود را فراهم می ساخت)

 مارکس قصد کرد که بعد از مجلد1867 باقی مانده بود. در سال کاپیتالدر واقعیت، هنوز شش سال به انتشار 

اول، که کتابی درباره فرآیند تولید سرمایه بود، سریعا مجلد دوم که شامل کتاب هایی درباره گردش و سود بود

)یعنی چیزی که امروزه ما آنها را مجلدات دوم و سوم سرمایه می شناسششیم( را منتشششر کنششد و سششومین مجلششد نششیز

، بخشششی از یششککاپیتالدرباره تاریخ نظریه اقتصادی باشد. تصور می شد که کتاب دوم )مانند کتششاب سششوم( 

(. در همان حششال7ساختمان فکری باشد، عنصری از تجزیه و تحلیلی که به سان یک »کل هنری« درک می شد)

که مارکس نوشته های خود را گسترش می داد، می بایست انبوه مواد و مصالحی را که فراهم آورده بود در یک

مجلد تنظیم کند. از آنجا که او هیچوقت این کار را انجام نداد، می توان خودداری انگلس از انجششام این وظیفششه

برای مارکس را درک کرد. اما مهم است به خاطر داشته باشیم کششه مجلششد دوم مششواد و مصششالحی را جمع آوری
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کرده است که به قصد نوشتن کتاب دوم از سه گانه تجزیه و تحلیل سرمایه در حششالت عششام فششراهم شششده اند.  این

مجلد تصویری از روابط بالفعل بین کارخانه ها و بین کارخانه ها و کارگران شان و نیز دربششاره ارزش مصششرفی یششا

( و یششا مششدل8روابط قیمت نیست.  همچنین این مجلد »یک مدل صوری از نظام سرمایه داری به سان یک کششل« )

خاصی از مسیر رشد »نرمال« یا »ایده آل نیست. این مجلد یک نظریه بحران را نیز ارائه نمی کند. بلکه این مجلشششد

توضیح روشی است که سرمایه های مختلفی که به صورت جمعی ویژگی های سششرمایه در حششالت عششام را حمششل

می کنند، یک نظام پویا را ساختاربندی می کنند، در معنای دقیق کلمه بخشی از توضیح روشی است که مششاهیت

این نظام، ناکامی علمی اقتصاد سیاسی را هم توضیح می دهد و هم آشکار می کند. 

. سرمایه2

تجزیه و تحلیل سرمایه بایستی نقطه ی آغاز نقد مارکس از مقوالت اقتصادی باشششد چششون این مفهششوم جنبه ای از

ساختار اجتماعی را عرضه می کند که مهمششترین هششدف مششارکس یعششنی فهم امکششان یششک دگرگششونی انقالبی در

جامعه مدرن را فراهم می کند. در همان حال که تجزیه و تحلیل این مفهوم یعنی سرمایه نیاز به درک کار مزدی

و مالکیت زمین، یعنی دیگر اشکال عمده مالکیت مدرن )که ادعاها درباره محصول اجتماعی را نشان می دهششد(

است، این مفهوم مقوله مسلط است به این معنا که پویایی آن تششاریخ نظششام اجتمششاعی به سششان یششک کششل را تنظیم

می کند. شرایط کار و زندگی کارگران مزدی توسط مبارزه بین طبقات اسششتخدام کننده و اسششتخدام شششده درون

محدوده هایی تعیین می شود که به وسیله ی الزامات سودآوری سرمایه مشخص شده است؛ و رانت مششورد ادعششای

مالکان زمین )و منابع طبیعی قیاس پذیر( از کار اضافی اخذ شده به وسیله سرمایه در شکل ارزش اضافی اشتقاق

می یابد و از این رو به وسیله ی الزامات سرمایه محدود می شود. 

 می نویسد »شکل اقتصششادی مشخصششی کششه در آن کششار اضششافیکاپیتالمارکس در متن مشهوری از مجلد سوم 

پرداخت نشده از تولیدکنندگان مستقیم استخراج می شود رابطه بین سلطه و بندگی را تعششیین می کنششد، به طششوری

که این رابطه مستقیمًا از خود تولید ناشی می شود و دوباره به عنوان یک عامل تعیین کننده به آن بششاز می گششردد«)

(. در سرمایه داری که ارزش اضافی، »شکل اقتصششادی مشششخص« اسششت، ارزش اضششافی جدیششداً تولیششد شششده از۹

خالل سرمایه ی به کار گرفته ششده در فرآینششد تولیششد کششه شششامل مبلغی بیش از مششیزان پششرداخت بششه نششیروی کششار

و نآ أشنم مهف –می شود، به عنوان درآمد در نظر گرفته می شود نه پرداخت به نیروی کششار. فهم ارزش اضششافی  فهم منشششأ آن و

 است. کاپیتالو نآ أشنم مهف –شرایط مقداری آن  وظیفه اصلی مجلد اول 

 با این جمله آغاز می شود، »ثروت جوامعی که شیوه تولید سششرمایه داری بششر آنهششا حششاکم اسششت، چششونکاپیتال

(. کاال جنسی است که با پول قابل مبادلششه اسششت. یعششنی کششاال دارای10)7»توده عظیمی از کاالها جلوه می کند««

. 65(، سرمایه، نقدی بر اقتصاد سیاسی، مجلد یکم، ترجمه حسن مرتضوی، تهران، نشر آگاه، ص 1386. کارل مارکس ) 7
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یک ارزش مصرفی است )به عنوان نوع خاصی از کاالیی که به نیاز انسانی مشخصی پاسخ می دهد( و دقیقا یک

ارزش اقتصادی که به وسیله ی مقداری کاالی پولی که با آن مبادلششه می شششود، انششدازه گیری می شششود. به صششورت

دقیق تر، به دلیل قابلیت مبادله پذیری آن، دارای ارزش مبادله اسششت و نششیز دارای جایگششاهی در رویه ی اجتمششاعی

مبادله ی کاالهاست که برای بازنمایی و تحقق مشخصه ی اجتماعی کششاری کششه آنهششا را تولیششد می کنششد، بششه کششار

گرفته می شود)این واقعیت که آنها به سان عناصری از محصول اجتماعی تولید می شوند که به وسیله ی هر کسششی

که از طریق نهادینه شدن مبادله ی بازار به آن دسترسی پیدا کند، مصرف می شود(. اقتصاد سیاسی دانان کالسیک

پیش از این تصششدیق کششرده بودنششد کششه اسششتقالل صششوری دارنششدگان کششاال، وابسششتگی متقابششل آنهششا را به سششان

شرکت کنندگان در یک فرآیند اجتماعی کار پنهان می کند. ارزش اقتصششادی، بازنمششایی زمششان کششار اجتمششاعی

به سان ارزش مبادله، شکلی است که در آن ویژگی اجتماعی فعششالیت مولششد آشششکار می شششود؛ و بششرعکس، این

ویژگی اجتماعی فقط می تواند شکل ارزش را به خود بگیرد، چرا که هیچ رویه ای غیر از مبادله ی بازار کشششه در

آن این ویژگی اجتماعی می تواند آشکار شود، وجود ندارد )به مانند یک جامعه کششه در آن تصششمیمات دربششاره

تولید و توزیع توسط اعضای آن جامعه به صورت جمعی گرفته می شود(. 

نه تنها تولید و توزیع کاالها که در نظام سرمایه داری به وسیله ی مبادله ی بازار تنظیم شششده اسششت، ماننششد هششر نظششام

اجتماعی دیگر، برای بازتولید زندگی انسانی ضروری است، بلکه کاری که کاالها را برای بازار تولید می کنشششد

خود برای خرید و فروش به سان یک کاال با آن برخورد می شود. با این حال، اگر بخواهیم مجلد اول را در یک

جمله خالصه کنیم، ثروت در این جامعه با کاالها این همان نمی شود یا پول در معنای دقیق کلمه هم ارز کاالهششا

نمی شود، بلکه از طریق سرمایه، ارزش، شکل پول و کاالها را به خود می گیرد، در فرآینششدی کششه از طریششق آن

زمان کار پرداخت نشده هنگامی که کارگر بیش از زمان الزم برای بازتولید مزد خود کششار می کنششد، اسششتخراج

می شود. 

چیزی که اقتصاد سیاسی به دلیل ناکامی اش در فهم مشخصه خاص تاریخی مقوالتی از قبیششل »سششرمایه، »کششار« و

خود »ارزش« نمی توانست درک کند، این بود که جدایی تولیدکنندگان از وسایل تولید و از این رو موجودیت

اجتماعی مسلط، پیش فرض مبادله ی کاالیی تعمیم یافته است. تنها زمششانی کششه بششرای اکششثر سرمایه به سان سازمان

و نآ أشنم مهف –افراد تولید کاالهایی که نیاز دارند به دلیل عدم دسترسی به زمین و سایر وسایل تولید، غششیرممکن شششود  یعششنی

هنگامی که توانایی آنها برای کار کردن تبدیل به نیروی کاری می شود که به وسیله دارنششدگان سششرمایه، پششول و

و نآ أشنم مهف –وسایل تولید، خریداری می شود  در این صورت حجم اجناسی که »ثروت ملل« را تشکیل می دهند، تبدیل بششه

کاال می شوند. هنگامی که نیروی کار همراه با پتانسیل اش برای تولیششد ارزش اضششافی، خریششداری می شششود، »دو

 نیسششتند، بلکششهفروشنده و خریدارفردی که در بازار در سپهر گردش با یکششدیگر مواجششه می شششوند، صششرفًا 

 هستند که به سان خریدار و فروشنده با یکدیگر رودرو می شششوند.  رابطه ی آنهششا به عنششوانکارگر و سرمایه دار

(. 11 است« )فروشنده و خریدار، پیش شرط رابطه ی آنها به عنوان کارگر و سرمایه دار
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« »می تششوان گفت کششه شششامل هم کششارمحصول سرمایهکاال شکل مدرن بنیادی ثروت است چرا که »به عنوان 

(. نتیجه فرآیند کار که متشششکل از اسششتخدام نششیروی کششار و وسششایل12پرداخت شده و هم پرداخت نشده است«)

تولیششد خریداری شششده توسششط سششرمایه دار اسششت، شششکلی از موجششودیت سششرمایه را عرضششه می کنششد کششه ارزش

صرف شده در تولید آن به همششراه ارزش اضششافی ایجادشششده در این فرآینششد را تجسششم می بخشششد. عالوه بششر این،

ویژگی کاالیی محصول نشان می دهد که فرآیند کار مورد بررسی، اگششر چششه در فعالیت هششای درون واحششدهای

منفرد سرمایه ادامه می یابد، اما در همان حال دارای یک ویژگی اجتماعی است. این امر به همان اندازه که برای

محصول ارزش اضافی درست است برای ارزشی که بازتولید شرایط زنده و مرده تولید را بازنمایی می کنششد نششیز

 راکاپیتالصدق می کند. برعکس، عملکرد کار اجتماعی به سان دارایی افراد، توضیح می دهد )هر سه کتاب 

به عنوان یک کل در نظر بگیرید( که چرا زمان کار در سرمایه داری به معنای دقیق کلمششه قابششل بازنمششایی نیسششت،

بلکه تنها به شکل قیمت های صورت بندی شده توسط مبارزه رقابتی بنگاه های سرمایه دارانه برای کسششب سششهمی

(. 13از مازاد اجتماعی ظاهر می شود )

هر دو جنبه این پدیدار برای فهم نظام اجتمششاعی تعیین کننششده اسششت: شششکل کششاالیی کششه معششامالت اقتصششادی را

ساختاربندی می کند و رابطه ی طبقاتی اجتمششاعی مفششروض و بازتولیششد شششده به وسششیله ی این معششامالت. بششه همین

دلیل، تجزیه و تحلیل سرمایه نمی تواند با آشکارسازی رابطه طبقه که پیش از این به صششورت تقریبششا نامشششهود بششا

توصیفات اقتصاددانان از نظام اجتماعی ساختاریافته توسط مبادله کاالیی ارائه ششده اسششت، بشه پایششان برسشد. این

روش در ادا کردن حق خود به »شششکل اقتصششادی خاصششی کششه کششار اضششافی پرداخت نشششده را از تولیدکننششدگان

مستقیم استخراج می کند«، ناکام می ماند و به همین ترتیب با هدف مارکس مبششنی بششر فششراهم آوردن توصششیفی از

آن در تضاد است.   8جامعه ی سرمایه داری و نقد خودفهمی

 توضیح می دهد، »سششرمایه وجششود دارد و تنهششا می توانششد به صششورت سششرمایه های بسششیارگروندریسهمارکس در 

وجود داشته باشد، بنابراین ویژگی خود این سرمایه به سان کنش دوسویه سرمایه ها با یکدیگر پدیدار می شششود«)

(. مشکل توصیف یششک نظششام اجتمششاعی کششه در آن روابششط بین واحششدها )اشششخاص و بنگاه هششا( دارای شششکل14

مبادالت کاالیی است، به طوری که محدودیت ها برای تصمیم گیری اقتصادی افششراد به وسششیله ی شششرایطی تعششیین

و نآ أشنم مهف –می شود که مشخص کننده نظام به سان یک کل است  یعنی نظششامی کششه شششرایط تعششیین قیمت توسششط عرضششه و

 حل و فصل می شود، یعنی به شیوه  بازنمایی سششرمایه های منفششردکاپیتالتقاضا متجلی می شود -  در مجلد اول 

از طریق ویژگی هایی که با یکدیگر سهیم هستند، »تعیناتی که در همه سرمایه ها در معنای دقیششق کلمششه مشششترک

(. 15هستند، یا تعیناتی که جمع خاصی از ارزش ها را به سرمایه تبدیل می کنند«)

این در واقع همان »سرمایه در حالت عام« در معنای مدنظر مارکس است، یعنی »ماهیت عام سرمایه« که درتضاد

با )به صورت نسبی( »اشکال انضمامی تولیششد سششرمایه دارانه« اسششت و می بایسششت در بخش هششای مربششوط بششه »نظششام

اعتباری و رقابت در بازار جهانی« مورد مطالعه قرار می گرفت))همراه با مطالعه سرمایه ی سهامی به سششان »گششذار

8  . Self - Understanding
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مایه به طور عام« از ویژگی هششای متمایزکننششده ی سششرمایه ها از یکششدیگر تجریششد(. مفهوم »سر16(()به سوسیالیسم«

و نآ أشنم مهف –می شود  این ویژگی های متمایزکننده به صورت زیر هستند: برحسب ارزش مصرفی، محصوالت و روش هششای

گوناگون تولید؛ برحسب ارزش، نسبت های مختلف سرمایه متغیر به سرمایه ثابت و زمان های برگشت متفششاوت؛

. به صششورت مشششخص تر، »سششرمایه در۹برحسب موقعیت رقابتی، درجات و اشششکال انحصششار و انحصششار چندجانبه

حالت عام« چیزی است که مارکس در مجلد دوم آن را تحت عنوان سرمایه ی صششنعتی از سششرمایه ی کششاالیی و

پولی متمایز می کند. این سرمایه ی صنعتی با تجزیه و تحلیل دورپیمایی ارزش سرمایه کششه بخش اول مجلششد دوم

را تشکیل می دهد، آشکار می شود. 

M بررسششی می شششود به صششورت کاپیتال»فرمول عام سرمایه« که در فصل چهار مجلد اول   –  C  –  M:اسششت 

( مبادلششه می شششوند.M(  مبادلششه می شششود و سششپس این کاالهششا دوبششاره بششا پششول )C( با کاالهایی )Mمقداری پول )

؛ دورپیمایی ارزش که منتهی به افزایش پول می شود M – C - Mʼبه صورت دقیق تر، در واقع به این شکل است 

(Mʼ( که بدون آن این فرآیند از یک کمبود رنج می برد. همان طششور کشه مشارکس اسششتدالل می کنششد )در فصششل

پنجم، »تضادهای فرمول عام«(، افزایش ارزش فقط می تواند برحسب ارزش اضافی ایجاد شده توسط کارگران

مزدی در فرآیند تولید توضیح داده شود. بنابراین، فرمول عام باید به شکلی که در مجلد دوم مطالعه ششده اسششت

.  M – C (LP+MP) … P … Cʼ - Mʼگسترش یابد: 

( راP(، خلق ارزش اضافی در فرآیند تولیششد )MP( و وسایل تولید )LPدر اینجا اولین تبدیل پول به نیروی کار )

ممکن می کند و زمانی که محصول به فروش می رسد، تحقق پیدا می کند. 

از آنجا کششه تولیششد ارزش و ارزش اضششافی، تحقششق آنهششا از خالل مبادلششه بششازار و سششرمایه گذاری مجششدد آنهششا در

چرخه ی دیگری از تولید )هنگامی که همه چیز بر وفق مراد سرمایه باشد( یک فرآیند پیوسته اسششت و مششارکس

،Mنشان می دهد دورپیمایی سرمایه که می تواند از هرکدام از این سه عنصر مجزا یعششنی    C  وP،آغششاز شششود ،

به صورت مفیدی مورد بررسی قرار بگیرد. چیزی که در اینجا آشکار می شود این است که دورپیمایی ارزش از

خالل هششر سششه شششکل بششرای موجششودیت سششرمایه ضششروری اسششت، و این بششر خالف موجششودیت سششاده ی پششول یششا

کاالهاست )و البته تولید( که در جوامع غیرسرمایه داری نیز وجود داشته اند. »سرمایه ای که در مسششیر دورپیمششایی

کامل خود این اشکال را به خود می گیرد، آنها را کنار می زند و دوباره در هرکدام از آنها کارکرد مناسب خود

و نآ أشنم مهف – است  صنعتی در اینجا به این معناست که شامل هششر شششاخه ای از تولیششدسرمایه صنعتیرا به انجام می رساند، 

(. سرمایه ی صنعتی باید از خالل اشکال پولی و کششاالیی17می شود که بر یک بنیاد سرمایه دارانه دنبال می شود«)

حرکت کند. با این حال با وجود سرمایه ی صنعتی، بنگاه ها می توانند در عوض از خالل حرکت پول یششا فششروش

محصوالت کاالیی نسبتی از ارزش اضافی تولیدشده را به دلیل این صنعتی بودن تحقق بخشند. »سرمایه ی پولی و

سرمایه ی کاالیی، تاجایی که به سان حششامالن شششاخه های تجششاری ویششژه خششود در کنششار سششرمایه ی صششنعتی ظششاهر

می شوند، اکنون فقط شیوه های موجودیت اشکال کارکردی گوناگونی هستند کششه سشرمایه ی صششنعتی در سشپهر

9. Oligopoly
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گردش دائمًا به خود می گیرد و کنار می گذارد، اشکالی که از خالل تقسششیم اجتمششاعی کششار به صششورت مسششتقل

(. بنابراین تنها سششرمایه ی صششنعتی می توانششد شششکل18ارائه شده اند و به صورت یک سویه گسترش پیدا کرده اند«)

سرمایه در حالت عام و شکل ویژگی های ضروری سرمایه به عنوان یک رابطه اجتماعی تولید و توزیع را فششراهم

کند. 

اما سرمایه در حالت عام فراتر از ویژگی های صرفا مشترک سرمایه ها اسششت، بششدین معنششا کششه »یششک موجششودیت

( دارد، یعنی کل سرمایه ی اجتماعی به سان یششک کمیت بالفعششل1۹ متمایز از سرمایه های واقعی خاص« )واقعی

ارزش و مجمششوعه ای از روابششط اجتمششاعی. در آغششاز، سششرمایه ی اجتمششاعی می توانششد به عنششوان امششری متشششکل از

(.20»تمامیت حرکت های بخش های خودمختاراش، دورپیمایی سرمایه های منفرد، مورد مالحظه قششرار بگششیرد«)

این تمامیت صرفا یک جمع ساده نیست: »دورپیمایی های سرمایه های منفرد پیوند درونی با یکدیگر دارند، آنهششا

یکدیگر را مفروض می گیرند و یکدیگر را مشروط می کنند، و دقیقا به دلیل این پیوند درونی با یکششدیگر اسششت

(. پول به جریان افتاده در یک صنعت، وسایل تولیششد21که حرکت کل سرمایه ی اجتماعی را تشکیل می دهند«)

را از صنعت دیگری خریداری می کند، در حالی که کارگران استخدام شده وسایل معیشت خود را از بنگاه های

دیگر خریداری می کنند. 

وحدت سرمایه ی اجتماعی واقعیتی فراسوی روابششط متقابششل بنگاه هششای منفششرد دارد؛ این سششرمایه ی اجتمششاعی در

شکل پولی مشهود است و تمامی سرمایه ها به صورت متناوب این شکل پولی را به خششود می گیرنششد و همین امششر

است که سرمایه را قادر می سازد که از یک سپهر سرمایه گذاری به دیگری حرکت کند. شششکل معین ارزش در

پول همان طور که قبال گفته شد، بازنمایی کار مولد جامعه به سان یک کل است. بنابراین، پیوند بین سرمایه کششه

به سان مجموعه ای از ویژگی های مشترک مفهوم پردازی شده است و سرمایه ی اجتماعی به سان یششک موجششویت

واحد می تواند در ضرورت بررسی نظام به سان یک کل  - در شکل »سششرمایه در حششالت عششام« - بششه منظششور فهم

ماهیت ارزش و منشأ ارزش اضافی مورد بررسی قرار گیرد. برعکس، میزان سرمایه ی اجتماعی برحسششب ارزش

و مششیزان کششل ارزش اضششافی تولیدشششده به صششورت جمعی به وسششیله ی اجششزای آن، همششراه بششا ویششژگی آن به سششان

مجموعه ای از ارزش های مصرفی خاص، شرایط تصششمیم گیری تحمیل شششده بششر هششر بنگششاه به عنششوان نمششونه ای از

سرمایه در حالت عام را تعیین می کند. مارکس این مورد را در مجلششد دوم بششا ارجششاع بششه تششأثیراتی کششه تغیششیر در

شرایط ارزش بر سرمایه های انفرادی به دلیششل حرکت هششای سششرمایه بین سششپهرهای سششرمایه گذاری و تغیششیرات در

فرآیند کار  می گذارد، توضیح می دهد:

»حرکت های سرمایه، چون کنش های سرمایه داری صنعتی منفردی جلوه می کند که کارکردهای خرید کششاال و

کار، فروشنده کاالها و مالک سرمایه ی مولد را انجششام می دهششد و بنششابراین، وی بشا فعششالیت خششود، واسششطه ی این

دورپیمایی ]دورپیمایی ارزش که به سان سرمایه عمل می کند[ می شود. اگر سرمایه ی اجتماعی دچار دگرگونی

در ارزش شود، سرمایه ی سرمایه دار صنعتی منفششرد می توانششد مقهششور این دگرگششونی  شششود و از بین بششرود، زیششرا
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(22. )10نمی تواند شرایط این حرکت ارزش را برآورده کند«

مجددا آن چه که سرمایه را به عنوان مفهومی طبقاتی تعریف می کند، این است که مبششارزه رقششابتی بین سششرمایه ها

برای کسب سهمی از ارزش اضافی شکلی است که آنها به صورت انفرادی مشخصه ی اجتماعی فرآیند استثمار

را تجربه می کنند، واقعیت این است که در یک نظام سششاختاریافته به وسششیله ی مبششادله ی کششاالیی، اسششتخراج کششار

اضافی، بین سرمایه و کار مزدی به سان تمامیت های اجتماعی رخ می دهد. 

فرآیند حرکتدر مجلد سوم، دغدغه ی مارکس »کشف و ارائه ی اشکال مشخص اسششت کششه بششه واسششطه ی 

« پرورش می یابند و اپیزودهای متناوب تولید و مبششادله ی کششاالیی را ایجششاد می کننششد،سرمایه به سان یک کل

یعنی »صورت بندی های سرمایه ... که گام به گام شکلی را بششه خششود می گیرنششد کششه در قششالب کنش سششرمایه های

مختلف بر یکدیگر، یعنی در رقابت،  و نیز در آگششاهی روزمششره خششود عششامالن تولیششد، در سششطح جامعششه پدیششدار

(. مجلد دوم زمینه و اساس این تحلیل را با توصیف »فرآیند حششرکت سششرمایه به سششان یششک کششل« -23می شوند«)

و نآ أشنم مهف –به عنوان سرمایه ی اجتماعی  بر اساس بازنمایی مجرد سرمایه در حالت عام کششه در مجلششد اول بششه دسششت آمششد،

فراهم می کند. 

این کار با بررسی مجدد فرآیند مبادله ی کاالیی انجام می شود که مجلد اول با آن آغاز شد، اما اکنون بر پششایه ی

فهم کاالها به سان محصوالت سرمایه ها قرار دارد. در همین راستا مارکس در دست نوشششته ای کششه در ابتششدا قششرار

بود فصل نهایی و انتقالی مجلد اول باشد نوشت، »گردش کاالهششا کششه همزمششان فرآینششد بازتولیششد سششرمایه اسششت،

مستلزم تعینات بیشتری است که مغایر بششا توصششیف مجششرد گششردش کاالهاسششت« )و مهم تششر از آن، مفهششوم زمششان

و نآ أشنم مهف –برگشت   کل زمشان مشورد نیششاز بشرای تولیششد، فششروش محصشول، خریشد عناصششر جدیشد تولیشد و فعششالیت مولشد

تجدیدشده - که محدوده های مربوط به مقدار ارزش اضافی قابل تولید به وسیله مقدار معیششنی سششرمایه را تعششیین

می کند(. بنابراین مارکس آن چه که در ابتدا قرار بود به عنوان فصل نهایی مجلد اول باشد را با این تفکر به پایان

(. 24«)فرآیند گردش سرمایه استمی رساند که »وظیفه ی بعدی ما بررسی 

. گردش و بازتولید3

مارکس بعد از اختصاص دادن مجلد اول به آشکار کردن رابطه ی طبقاتی مخفی شششده پشششت روابششط بششازار کششه

فعالیت اقتصادی را ساختاربندی می کنند، در مجلد دوم به راه و روشی می پششردازد کششه نظششام طبقششاتی اجتمششاعی

به وسیله ی همان روابط بازار تشکیل شده اند. در یک دست نوشته ی جالب که شروع مجلد دوم است امششا انگلس

آن را در ویرایش خود از این کتاب به کار نگرفت و در عین حال بششا آغششاز مجلششد اول نششیز هم راستاسششت )و در

پیونششد بششا دست نوشششته ی نتیجه گششیری نششیز قششرار دارد( چششنین آمششده اسششت: »نششتیجه ی بی واسششطه ی فرآینششد تولیششد

. 216 و نآ أشنم مهف – 217(، سرمایه؛ نقد اقتصاد سیاسی، مجلد دوم، ترجمه حسن مرتضوی، تهران، نشر الهیتا، ص 13۹3. کارل مارکس )10
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(. این کاالهششا به عنششوان محصششوالت سششرمایه بششرای فششروش آمششاده25« )انبوهی از کاالهاستسششرمایه دارانه، 

می شوند و به پول تبدیل می شوند. پول برای ادامه عملکرد خود به عنوان سرمایه )اگر همششه چششیز بششه خششوبی پیش

برود این پول شامل افزایشی نسبت به سرمایه گذاری اولیه است( دوباره باید در عناصر تولید سرمایه گذاری شود

و این عناصر با هدف ایجاد کاالهایی حامل ارزش و ارزش اضافی جدید بششه کششار گرفتششه  شششوند. در حششالی کششه

در مجلد اول داللت بر روابششط بین خریششدار و فروشششنده یششا تولیدکننششده و مصششرف کننده دارد،گردش کاالها 

 در شکل کاالیی داللت بر روابط بین سرمایه ها از یک طرف و سرمایه و صاحبان نیروی کششارگردش سرمایه

از طرف دیگر دارد. از این رو، پیوند بین مشخصه ی طبقاتی جامعه مدرن و روابط بین سششرمایه هایی کششه سششرمایه

در حالت عام را تشکیل می دهند، آشکار می شود. 

از منظر مارکس، گردش»اولین تمامیت بین مقوله های اقتصادی است« چرا که اشکالی را بششرای رابطه ی متقابششل

تمامی واحدهای اقتصادی فراهم می کند. این رابطه ی متقابل دارای ویششژگی خاصششی اسششت. »گششردش عالوه بششر

و نآ أشنم مهف –این که تمامیت فرآیند اجتماعی است بلکه اولین شکلی است که در آن نه تنها رابطه ی اجتماعی  مانند سکه یششا

ارزش مبادله ای - بلکه خود حرکت جامعه  نیز می تواند به سان واقعیتی فهمیده شود که مسششتقل از افششراد اسششت«)

و نآ أشنم مهف –(. تبدیل کاالهای تولیدشده به پول نیازمند یک تقاضای مششؤثر بششرای آن کاالهاسششت؛ تبششدیل دوبششاره ی  در26

مقیاس بزرگ -  این پول به عناصر تولید مستلزم وجششود وسشایل و مشواد و مصششالح الزم تولیششد از یشک طششرف و

کمیت کافی نیروی کار )که در کارگران تجسم یافته است( از طرف دیگر است. 

 به سششان نظششامی از11همین نقش گردش در فرآیند بازتولید اجتماعی است که منجر به ظهور ایششده ی »اقتصششاد«

 مششورد مطالعششه قششرار گششیرد. مششارکس در12نیروهششای خودمختششار می شششود و بایششد بششه وسششیله علم اقتصششاد

 نوشت اگر چه مبادالت فردی که گششردش را تشششکیل می دهنششد »از اراده ی آگاهانششه و اهششدافگروندریسه

خاص افراد نشأت می گیرند« اما با این حال »تمششامیت فرآینششد به سششان رابطه ای عیششنی پدیششدار می شششود کششه

به صورت خودبه خودی رخ می دهد؛ رابطه ای که از رابطه ی متقابل افراد آگاه  ناشی می شود امششا نششه بخشششی

و نآ أشنم مهف –(. اقتصششاد  در غیششاب هرگونششه تنظیم27از آگاهی آنهاسششت و نششه کلی اسششت کششه تحت تبعیت آنهششا در می آیششد«)

اجتماعی آگاهانه تولید - که به عنششوان مجمششوعه ای از محششدودیت های مسششتقل از اراده افششراد تجربششه می شششود

به صورت شرط عام هستی انسانی ظاهر می شود نه ویژگی  شکل خاصی از حیات اجتماعی. 

سرمایه ی اجتماعی که از دورپیمایی های درهم تنیده ی سرمایه های انفرادی تشکیل می شود، نمی تواند به سادگی

به سان کمیتی از ارزش گسترش یافته )اگر همه چیز به خوبی پیش برود( از طریق مجسم شدن به ترتیب در پششول،

عوامل فرآیند تولید، محصول آن فرآیند و دوباره پول، مفهوم پردازی شود. تمامیت اجتمششاعی دارای سششاختاری

طبقاتی است. ارزش اضافی که تصششاحب آن بششدین معششنی اسششت کششه مششیزانی از ارزش به صششورتی موفقیت آمششیز

به عنوان سرمایه عمل می کند، بازنمایی کار اضافی انجام شده به وسیله ی کارگران مزدی است و به وسیله ی میزان

11  . The economy
12  . science of economics
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افزایش ارزش محصوالت کارگران مزدی نسبت به ارزش نیروی کار آنها اندازه گیری می شششود. ارزش نششیروی

کار با کاالهایی هم ارز است که برای بازتولید شخصی آنها مورد نیاز است. از بین فاکتورهششای کششاالیی تولیششد،

یکی از آنها یعنی وسایل تولید، دارایی سرمایه و دیگری یعنی نیروی کار، دارایی کششار اسششت. به کششارگیری این

عناصر در دور جدیدی از تولید که مقیاس آن از دور اول بیشتر است، رابطه ی طبقاتی استثمار را هویدا می کند

که در این رابطه فعالیت امروز کارگر گسترش مقیاس این فعششالیت را بششرای فششردا امکان پششذیر می کنششد. سششلطه ی

سراسری سرمایه در نظام در این واقعیت نشان داده می شششود کششه هم خریششد و هم فششروش در نهششایت رابطه ی بین

سرمایه هاست، چرا که در صورت خرید نیروی کار، دستمزد از دستان کارگر به سرمایه دار تولیدکننششده وسششایل

مصرفی جریان می یابد. 

بازتولید این تمامیت اجتماعی )مانند هر موضوع دیگری( بدون توجششه بششه خششاص بودگی تششاریخی آن، به عنششوان

نمونه ای از حیات اجتماعی جاری جلوه می کند که مسئله ی آن تبدیل مواد خام توسط تولیدکننده به اشکالی از

ارزش های مصرفی است که به صورت فرهنگی تعیین شده اند. اگر این فرآیند بازتولید با توجه به شششکل خششاص

سششرمایه دارانه اش مششورد بررسششی قششرار گششیرد، در این صششورت این فرآینششد از خالل رابطه ی بین سششرمایه های

تولیدکننده وسایل تولیدی و سرمایه های تولیدکننده وسایل مصرفی سششازماندهی می شششود. در اینجششا مششا مششاهیت

دوگانه کاال را می بینیم، یعنی ارزش مصرفی و ارزش مبادله ای که دوباره در ویژگی دوگانه بازتولیششد اجتمششاعی

و نآ أشنم مهف –(. نیازهششای مششادی  وسششایل28به سان بازسازی هم نیازهای زندگی مادی و هم روابششط ارزشششی ظششاهر می شششود)

و نآ أشنم مهف –تولیدی و مصرفی  به عنوان کاال یعنی محصوالت سرمایه ها تولید می شوند. بنابراین بازتولید اجتمششاعی، شششکل

اقتصادی رابطه ی متقابل بین آن چه که مارکس دو بخش سششرمایه می نامیششد بششه خششود می گششیرد. در این دو بخش

تولیدکنندگان واقعی تنها به عنوان عنصری از شکل مولد سرمایه به شمار می روند.  

بنابراین طبقه به وسششیله ی روابششط مبششادله ی کششاالیی بازتولیششد می شششود. در نششتیجه ی این امششر به صششورت متناقضششی،

مقوالت بازار که بررسی مارکس با آنها شروع می شود، استقالل خود را به عنوان عوامل توضیح دهنده وضششعیت

نظام اجتماعی از دست می دهند. چون تحلیل مارکس از بازتولیششد اجتمششاعی بششر حسششب دو بخش سششرمایه نشششان

می دهد که مقوالت بازار، در بیان هگلی او، اشکال پدیداری سرمایه هستند. همان گونه که مششارکس می گویششد:

»دورپیمایی های سششرمایه های منفششرد ... هنگششامی کششه به صششورت ترکیب شششده در سششرمایه ی اجتمششاعی، یعششنی در

تمامیت شان بررسی شوند، فقط شامل گردش سرمایه نیستند بلکه گششردش کششاالیی در حششالت عششام را نششیز در بششر

(.  گردش کاالها همان گردش سرمایه است. 2۹می گیرند«)

تقاضا برای وسایل تولید به صورت آشکار برابر با نسبتی از سششرمایه گذاری اسششت کششه سششرمایه بششرای این هششدف

تعیین می کند. اما تقاضای کارگران برای کاالهای مصرفی برابر با نسبتی از سرمایه، یعنی سرمایه ی متغششیر اسششت

که نیروی کار را خریداری می کند. 

»تا جایی که سرمایه دار سرمایه ی صنعتی را شخصیت می بخشد، تقاضای او شامل تقاضششا بششرای وسششایل تولیششد و
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نیروی کار است ... تا جایی که کارگر دستمزدهای خود را کال به وسایل معیشششت تبششدیل می کنششد ... تقاضششای

سرمایه دار برای نیروی کار نیز غیر مستقیم تقاضا برای وسایل مصرفی ای هست کششه مصششرف طبقه ی کششارگر را

(.30تشکیل می دهد« )

در نهایت تقاضا برای کاالهای لوکس برابر با مقداری از ارزش اضافی است که به عنوان سششرمایه انباشششت نشششده

است بلکششه بششه مصششرف سششرمایه دار اختصششاص یافتششه اسششت. از این رو تقاضششا تمامششا به وسششیله ی ارزش محصششول

سرمایه ای تشکیل می شود کششه به صششورت موفقیت آمششیزی در مبادلششه تحقششق می یابششد و سششپس یششا بششرای مصششرف

سرمایه داران اختصاص می یابد و یا مجدداً سرمایه گذاری می شود؛ بنابراین رشد آن از طریق نرخ سود سرمایه ی

اجتماعی  و شرایطی تعیین می شود که سود سرمایه گذاری مجدد را تعیین می کند. 

یک پیامد مهم این امر غیرقابل دفاع بودن توضیح بحران اقتصادی بر اساس مصرف ناکافی است. همان طور که

مارکس بیان می کند، »گفتن این که بحران ها به وسیله ی کمبود تقاضای مؤثر یششا مصششرف مششؤثر ایجششاد می شششوند

(. بر عکس، پرسش مهم این است، چه چیزی تقاضای مؤثر را تعیین می کنششد31یک همان گویی محض است«)

و پاسخ به این پرسش باید انباشت سرمایه باشد، که خود به وسیله ی سودآوری سرمایه محدود می شود. پیامد این

و نآ أشنم مهف –امر این است  این بسیار مسئله ی مهمی است -  کششه بحششران اقتصششادی مسششئله ی وجششود سششرمایه به سششان رابطه ی

طبقاتی را آشکار می کند نه مسئله ی توزیع ناموزون درآمد )کششه به وسششیله ی مکانیسششم های مجششدد تششوزیعی رفششع

می شود(. 

موضوع مرتبط به این امر سوء برداشتی است که توسط بسیاری از مفسران آثار مارکس ایجاد شده است مبنی بر

این که مارکس با قراردادن طرح های بازتولید به عنوان بخش اصلی و کلیدی پاره سوم جلششد دوم قصششد داشششت

شرایط تعادل سرمایه داری را مدل سازی کند، به طوری بحران های بزرگ انباشت بتوانند به دلیل واگششرایی  از این

(. از یششک طششرف، طرح هششای مششارکس نمی تواننششد روابششط مبششادله ای32مسششیرهای تعششادلی توضششیح داده شششوند)

تشکیل دهنده ی گردش بالفعل کاالها را نشان دهند، چششرا کششه این روابششط برحسششب قیمت تعریششف می شششوند نششه

(.  از طرف دیگر، مارکس هیچ گرایشی را در نظششام33برحسب ارزش که در این طرح ها به کار گرفته شده اند)

اقتصادی در جهت تعادل بین بخشی )یا چیزی در این راستا( مفروض نمی گیرد: از دید او، »شرایط مسششیر عششادی

بازتولید، خواه در مقیاس ساده خواه در مقیاس گسترده«  که به وسششیله ی طرح هششای بازتولیششد بازنمششایی می شششوند

»تبدیل به تعداد یکسانی از شرایط برای یک مسیر غیرمتعارف، یعنی قابلیت های بحششران می شششوند، چششرا کششه بششر

مبنای الگوی خودبه خودی این بازتولید، تعادل ]بین بخش ها در طرح های بازتولید[ فی نفسه یششک امششر تصششادفی

(. 34است)

منظور مارکس از »بحران« در اینجا چیزی است که در جای دیگر او »بحران هششای خششاص« )خششاص در محتششوا و

وسششعت( می نامششد کششه در آنهششا »فوران هششای بحششران فقششط گهگششاهی، مششنزوی و تک سششویه« هسششتند و در مقابششل

»بحران های بازار جهانی« قرار دارند که در آنها تمامی تضادهای تولید بورژوایی به صورت عمومی فششوران پیششدا
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(. در نظامی که اجناس به صورت کاالها برای فروش توسط سششرمایه داران منفششرد تولیششد می شششوند،35می کنند«)

 در سششایر سششپهرها بسششیار کم تولیششد شششوند؛ از این روبنابراینبسششیارزیاد و  »ممکن است در بششرخی از سششپهرها

بحران های ناقص می توانند از تولید نامتجانس )تولید متجانس همیشه فقط نششتیجه ی تولیششد نامتجششانس بششر اسششاس

(. نامتجانس بششودن بین بخشششی، ماننششد عششدم تعششادل اقتصششادی، عمومششًا در بازتولیششد36رقابت است( ناشی شوند«)

سرمایه داری امری عادی است، به این دلیل که همان طور که پل متیک توضیح داده است، این عدم تجانس هششا،

مانند توزیع ناموزون سرمایه بین شاخه های مختلف تولید عمومًا 

»می توانند در عوض به وسیله ی همین بحران ها رفع شوند، فرآیند بازتولید می تواند ]در طرح های بازتولید[ بدون

بحران و فقط به سان تعادل بین عرضه و تقاضا بازنمایی شود که در زندگی واقعی وجود ندارد و فقششط می تششوان

آن را تخیل نمود. بحران هایی از این نوع کششه منحصششراً از عششدم تجانس هششای نظششام ناشششی می شششوند فقششط تجلی

آنارشی سرمایه داری هستند و نه ویژگی استثماری روابط تولید که در بنیاد این آنارشی قرار دارد؛ بنابراین آنهششا

(.37از طریق بازتوزیع ارزش اضافی و بدون تولید ارزش اضافی دیگری، حل و فصل می شوند«)

توضیح »بحران های بازار جهانی«، یعنی آشوب های سیستمی کششه دوگششانگی ارزش مصششرفی و ارزش بششه شششکل

تضاد بین نیازهای انسانی و تقاضاهای انباشت سرمایه آشششکار می شششود، در عششوض نیششاز بششه تحلیلی دارد کششه بششر

شرایط تولید ارزش اضافی )در مجلششد اول کاپیتششال بررسششی می شششود( و روابششط بین ارزش اضششافی تولیدشششده و

کمیت موردنیاز برای انباشت، متمرکز شود )در مجلد سوم کاپیتال مورد بحث قرار گرفته است(. 

کاربرد طرح های بازتولید، همان گونه که در مجلد دوم بررسی می شود، عمومًا برای نشششان دادن این اسششت کششه

چگونه شکل های اقتصادی ارزش )و نیز ارزش اضافی( بازتولید جامعه به سان سششازمان تولیششد و مصششرف انسششانی

 مسششیری را بششرای بررسششی نششرخ سششودکاپیتالارزش های مصرفی را مشروط می کند. در این روش، کتاب دوم 

به عنوان متغیر تعیین کننده انباشت و نیز بحران در مجلد سوم باز می کند.  

      *   *   *
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