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مقدمه
شناختهشدهترین بخش از جلد دوم کاپیتال طرحهای بازتولید در پپپارهی  ۳این کتپپاب اسپپت .طرحهپپای
بازتولید مارکس بهطور گستردهای اساس ًا همانند جپپداول ورودی-خپپروجی (داده-سپپتانده) لئونپپتیف ،۳یپپا
ماتریسهپپای فنپپاوری 4در نظپپریهی سپپرافایی یپپا در نظپپریهی رشپپد نئوکالسپپیک تفسپپیر شپپدهاند .5این
ماتریسهای فناوری [در نظریهی سرافایی] از مقادیر فپپیزیکی ورودی و خپپروجی در بخشهپپای مختلپپف
اقتصاد تشکیل شدهاند .طبق این تفسیر ،جداول بازتولید مارکس نیز اساس ًا شامل مقادیر فپپیزیکی ورودی
و خروجی هستند ،که بهوسیلهی ارزشهای کار در بخشهایی تجمیع شدهاند .طبپپق این تفسپپیر ،هپپدف
شرایط رشد متوازن ،یا تحلیل نسبت بین ورودیهپپا و خروجیهپپای
ِ
اصلی جداول بازتولید مارکس تحلیلِ
بخشهای مختلف اقتصاد است ،که برای ایجاد رشد متوازن ضروری هستند.
پیش رو ترجمهی فصل ششم از مجموعهمقاالت زیر است:
 .1نوشتار ِ
Christopher J. Arthur, Geert Reuten (eds.), The Circulation of Capital. Essays on Volume II of Marx’s
Capital, MacMillan 1998.

سی سسسهگانه دربسسارهی سسسه جلسسد کاپیتسسال مسسارکس اسسست کسسه توسسسط نحلهای از
این مجموعهمقسساالت یکی از کتابهسسای پژوهشس ِ
مارکسپژوهان معاصر انتشار یافته است .کارگاه دیالکتیک ترجمه و انتشار این کتابها را در قالب یک پروژهی جمعی در دسسست
انجام دارد (ترجمهی جلدهای اول و دوم این سهگانه بهزودی در اختیار عالقهمندان قرار خواهد گرفت).
2. Moseley, Fred: Marx's Reprodiction Schemes and Smith's Dogma, In Arthur & Reuten (eds.):
The Circulation of Capital; Essays on Volume II of Marx«s Capital. Ch. 7. pp. 159-186. MacMillan 1998.
3 Leontif input-output tables
4 Technology matrics

 .5برای مثال توسط.lange, 1969; Morishima, 1973; Howad and King, 1985; Gehrke and Kurz, 1995 :
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مسلط نئوریکاردوئی از نظریهی ارزش
ِ
این تفسیر از جداول بازتولید مارکس یکی از پایههای اصلی تفسی ِر
و قیمت مارکس بوده است .طبق این تفسیر ،روش منطقی نظپپریهی مپپارکس ذاتپ ًا هماننپپد روش منطقی
نظریهی سرافا است ،که همان روش نظریهی تولید خطیست .بهویژه ،طبق این تفسیر ،نظریهی مارکس،
ازجمله جداول بازتولید مارکس ،مقادیر فیزیکی ورودی و خروجی را مفروض گرفتپپه و سپپپس ارزشهپپا و
فنی معلو ِم تولید استخراج کرده است( .گیکه و کپپورز 6بپپر ارتبپپاط بین جپپداول
قیمتها را از این ضرایب ِ
بازتولید مارکس و نظریهی ارزش و قیمت مارکسی تأکید کردهاند).
در این مقاله استدالل میشود که این تفسیر رایج از جداول بازتولید مارکس بهطپپور بنیپپادی خطاسپپت و
این جداول نه شامل مقادیر فیزیکی ورودی و خروجی ،بلکه شامل مقادیر پول است؛ پولی کپپه بهمپپنزلهی
سرمایه یا بهسان عایدی/درآمد ( )revenueگردش مییابد .7این مقادی ِر سرمایهی پولی بهعنپپوان وسپپیلهای
برای تجمیع ورودیها و خروجیهای فیزیکی عمل نمیکنند ،بلکه خودشان بهعنپپوان مقپپادیر سپپرمایهی
اصلی جداول بازتولید مارکس تحلیل رشد متوازن بپپر حسپپب مقپپادیر
پولی موضوع تحلیل هستند .هدف
ِ
فیزیکی ورودی و خروجی نیست؛ بلکه برعکس ،هدف آنها تحلیل بازتولید مقادیر سرمایهی پپپولی اسپپت،
که هدف آن نیز تبیین چگونگی بازگشت پولی است که سرمایهگذاری شده است ،تا وسایل تولید و قوهی
کار بازهم قابل خریداری باشند و تولید سرمایهدارانه بتواند (حداقل) در همان مقیاس تداوم بیابد .تحلیپپل
مارکس از این مسئله هیچ پیوند ضروری با مقادیر فیزیکی ورودی و خپپروجی نپپدارد ،بلکپپه بپپرعکس بپپه
پیشرفت ،بازیابی ،و بازتولید مولفههای مختلف سرمایهی پولی بهواسطهی اقتصپپاد سپپرمایهدارانه ازطریپپق
خرید و فروش کاالها میپردازد.
رایج
استدالل خواهد شد که مهمترین هدف بیواسطهی جداول بازتولید مپپارکس ر ِد این دیپپدگاه وسپپیعا ْ
ولی خطای آدام اسمیت است که قیمت کل تولیپپد اجتمپپاعی ( )total social productتمامپپا بپپه درآمپپد
(عایدی) ،که شامل مزد به اضافهی سود و بهره است ،تبدیل میشود« .8اصل جزمی اسمیت» (همانگونه
که مارکس آن را نامیده است) و ردیهی مارکس بر آن به هیچوجه به مشخصات مقادیر فیزیکی ورودی و
خروجی ربطی ندارند .بلکه به مولفههای قیمت کاالها ،و بهویژه با این مسپپئله ارتبپپاط دارنپپد کپپه چگونپپه
پولی صرفشده بهعنوان سرمایهی ثابت در وسایل تولید از طریق فروش کاالها بازیابی میشود.
سرمایهی ِ
قیمت کل تولید اجتماعی تماما به درآمد تبدیل میشود ،یپپا شپپامل
ِ
مسئلهی کلیدی این است که آیا کل
یک مولفهی سرمایهی ثابت هم هست .همهی این متغیرهای -قیمت ،سرمایه ،درآمد ،و غیره -بر حسپپب
تکنیکی معلو ِم تولید استخراج نمیشوند.9
واحدهای پولی تعریف میشوند و به هیچوجه از شرایط
ِ
6 Gehrke & Kurz

 }1{.7پیشتر در مقالهای ( )Moseley, 1993استدالل کردهام که تفسیر نئوریکاردوی دربارهی نظریهی ارزش و قیمت مارکس،
که در پارگراف قبل مورد اشاره قرار گرفت ،نیز اساس ًا اشتباه است.
 }۲{ .8از جمله نویسندگانس دیگری که بهصورت مختصر رابطهی بین جداول بازتولید مارکس و اصل جزمی اسمیت را بررسی
کردهاند میتوان به ) Heinrich (1989 p. 69و ) Clarke (1994 p. 269اشاره کرد .این بحثهاتولیدس این رابطه را به من نشان
دادند و مطالعات بعدی من دربارهی جداول بازتولید مارکس از این دیدگاه ارتقا پیدا کرد .در جای دیگسسری ()Moseley, 1995
تفسیر هاینریش را دربارهی جنبههایس دیگری نظریهی مارکس نقد کردهام ،اما دربسسارهی اینکسسه کسسار مسسارکس بسسر روی جسسداول
بازتولید به وسیلهی میل مارکس برای نقد اصل جزمی اسمیت برانگیخته شده است حق با او است.
 }۳{ .9فولی ( )Foley, 1986, ch. 5همچنین تاکید کرده که جداول بازتولید مارکس شامل مقادیر سرمایهی پولیست .با وجود
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نشاندادن این نتایج در نوشتار حاضر ،مبتنی بر بازبینی متنهاییست کپپه در آنهپپا مپپارکس از جپپداول
بازتولیدشپ و متنهای مرتبط سخن گفته است )۱( :نامهی مهم ۱86۳به انگلس ،که ظپپپاهراً اولین ارائهی
جداول بازتولید توسط مارکس است (حداقل این اولین بحثیست که بپپه انگلیسپپی منتشپپر شپپده ،و فکپپر
میکنمپ در همهی زبانهپپا هم اولین متن باشپپد)؛ ( )۲فصپپل  ۳و  6جلپپد اول نظریههپپای ارزش اضپپافی،
نوشتهشده در  ،۱86۲که در آن مارکس دربارهی اصل جزمی اسمیت و جدول اقتصادی کنه ۱0بحث کرده
است؛ ( )۳فصل  49از جلد سپپوم کاپیتپپال ،نوشتهشپپده در ۱865؛ و ( )4معروفتپپرین و ژرفتپپرین بحث
مارکس دربارهی جداول بازتولید در پارهی  ۳جلد دوم کاپیتال ،نوشتهشده در دههی .۱870
عنوان پارهی  ۲از جلد سوم کاپیتال« :بازتولید کپپل سپپرمایهی اجتمپپاعی» نشپپاندهندهی آن اسپپت کپپه
پازنگری
ِ
جداول بازتولید مارکس بازتولید و گردش سرمایه را تحلیل کردهانپپد .از اینرو ،پیش از هرچپپیز بپ
درآمد ضروری است.
مختصری از تعریف مارکس از سرمایه و تعریف مرتبطی از
ْ

تعریف مارکس از سرمایه بر حسب پول
مارکس اولین بار تصورش از سرمایه را در پارهی  ۲از جلد اول کاپیتال تعریف کرد ،که عنوان آن «تبدیل
پول به سرمایه» است .مارکس در فصل  ،4سرمایه را بهعنوان پولی که بهواسطهی خرید و فروش کاال بپپه
پول بیشتر تبدیل میشود تعریف کرده است .او این تعریف را در بیان نمادی بهشکل  ’M-C-Mنشان داده
پزایش پپپولی ( )∆Mتعریپپف شپپده کپپه از
است ،که در آن  .M’=M+∆Mارزش اضافی همچنین بهعنوان افپ ِ
طریق گردش سرمایه بهوجود میآید .فصول بعدی حاکی از آن هستند که منبع این ارزش اضافی ،یعپپنی
افزایش پولی که مقداری از پول را به سرمایه تبدیل میکند ،کار مازاد کارگرانِ درگیر در تولید است.
در ادامهی جلد یکم ،در مقدمهی پارهی هفت ،مارکس تعریفاش از گردش سرمایه را خالصه کرده است،
که بهغیر از دو مرحلهای که بدان اشاره شپپد ،همچپپنین شپپامل مپپرحلهی سومیسپپت کپپه عبارتسپپت از
بازگشت به سپهر گردش برای فروش محصوالت .خالصهی مارکس از این قرار است:
تبدیل مبلغی پول به وسایل تولید و نیروی کار ،نخستین مرحله از حرکت مقدار ارزشیست که در
مسیر آن است که بهعنوان سپپرمایه عملکنپپد .این تبپپدیل ،در بپپازار ،یعپپنی در سپپپهر گپپردش رخ
میدهد .دومین مرحلهی حرکت ،یعنی فرآیند تولید ،زمانی کامل میشود که وسایل تولید تبپپدیل
به کاالهایی شوند که ارزششان از ارزش اجزای سازندهی آنها فراتر برود ،و بهبیان دیگر تبدیل به
کاالهایی شوند که شامل سرمایهی اولیه بهاضافهی ارزش اضافی هسپپتند .سپپپس این کاالهپپا بایپپد
دوباره به سپهر گردش بازگردند .آنها باید فروخته شوند ،ارزششان باید در پول تحقق بیابپپد ،این
پول باید بار دیگر تبدیل به سرمایه شود ،و این روند بارها و بارها ادامه یابد .این چرخه ،کپپه در آن

این ،فولی استدالل کرده که اهداف اصلی تحلیل بازتولید توسط مارکس تعیین نسسسبت ضسسروری بین سسسرمایهی پسسولی در هسسر دو
بخش برای بازتولید پایدار و تحقیق دربارهی مسئله تقاضای انباشت بوده است.
10 Quesnay’s Tableau Economique
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مرحلههای مشابه بهطور مداوم و پیدرپی رخ میدهند ،گپپردش سپپرمایه را شپپکل میدهد.۱۱

(C.I.

( .)709ترجمهی فارسی ،جلد اول ص.)609 .

بنابراین ،دیدیمپ که مارکس سرمایه را بهمثابهی پولی تعریف کرده است که از طریق تولید و فروش کاالها
تبدیل به پول بیشتر میشود ،و گردش سرمایه را تکرار مداوم این سپپه مپپرحلهی یادشپپده یعپپنی خریپپد،
تولید و فروش معرفی میکند .از این رو ،عنوان پارهی  ۳از جلد دوم« ،بازتولید کل سرمایهی اجتمپپاعی»،
بهمعنای بازتولید پولی است که همچون سرمایه عمل میکند.پ
از آنجا که سرمایه بر حسب پول تعریف شده است ،دو مولفهی کلیدیی که کل سرمایه به آنهپپا تقسپپیم
میشود ،سرمایهی ثابت و سرمایهی متغیر ،نیز بر حسب پول تعریپپف میشپپوند

(ch. 8

 .)C.I.,بنپپابراین،

مقادیر سرمایهی ثابت ،سرمایهی متغیر ،و ارزش اضافی در بخشهای  Iو  IIدر جداول بازتولیپپد برحسپپب
پول تعریف شدهاند ،نه برحسب ورودیها و خروجیهای فیزیکی ،آنگونپپه کپپه در تفسپپیر نئوریکپپاردوییپ
فرض شده است.
باید خاطرنشان کرد که مارکس سرمایه را وسایل فیزیکی تولید ،آنگونه که اقتصاددانان کالسیک تمایپپل
داشتهاند و اقتصاددانان نئوکالسیک امروز هم تمایل دارند ،تعریف نکپپرده اسپپت .مپپارکس بهطپپور مفصپپل
مفهوم کالسیک سرمایه بهسان وسایل فیزیکی تولید را نقد کپپرده اسپپت (بپپرای مثپپال .)C.I. 975-1010
مارکس استدالل کرده است که این تعریف از سپپرمایه مثالیسپپت از گپپرایش اقتصپپاددانان کالسپپیک بپپه
معیارهای فیزیکی ،که در همهی انواع نظامهای اقتصادی مشابه هستند؛ بهجای آن
ِ
تعریف مفاهیمشانپ با
چهارچوب ویژگیهایی که بهلحاظ تاریخی خاص سرمایهداری است ،یعنی سرمایهگذاری
ِ
که سرمایه را در
پول برای تولید پول بیشتر ،تعریف کنند:
اقتصاددانان مدرن ،سادهلوحی نظام پولی را بهواسطهی آن که در جواب به پرسش «پول چیست؟»
پاسخ «طال و نقرهِ» را پیش مینهد به سخره میگیرند .اما دقیق ًا همین اقتصاددانان وقتی با پرسش
ِ
«سرمایه چیست؟» مواجه میشوند ،بیآنکه خجالت بکشند ،می؛ویند« :پنبه/کتان سرمایه اسپپت».
پادی کپپار طبپپق
آنان همین [حرف] را بار دیگر تکرار میکنند ،وقتی اعالم میکننپپد ....ملزومپپات مپ ِ
سرشتشان سرمایهاند  ،و اینکه آنها از آن رو و تا جایی سرمایه هسپپتند کپپه در فرآینپپد کپپار بپپه
واسطهی کیفیتهای فیزیکیشان بهعنوان ارزش مصرفی مشارکت دارند .پس اشپپکالی نپپدارد اگپپر
چیزهای دیگری هم به فهرست آنها اضافه شود :سرمایه ،گوشپپت و نپپان اسپپت ،چپپون حپپتی اگپپر
سرمایهدار نیروی کار را با پول بخرد ،این پول درواقع فقط نشاندهندهی  ....وسایل بقای کپپارگران
است (.)C.I. 996

 }۴{11برای ارجاع به آثار مارکس در این مقاله از عالئم اختصاری زیر استفاده شده است:
C.I. (Capital, Vol. 1); C.II. (Capital, Vol. 2); C.III. (Capital, Vol. 3); G (Grundrisse); MECW.31 (MarxEngels, Collected Works, Vol. 31); SC (Selected Correspondence); and TSV.I. (Theories of Surplus-value,
Vol. 1).
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پس ،روشن میشود که چرا سپپرمایهدار ،کپپارگر ،و اقتصپاد سیاسپپیدان ،کپه فرآینپد کپپار را صپرفا
فیزیکی فرآیند کار را
همگی عناصر
بهعنوان فرآیندی که تحت تملک سرمایه است درک میکنند،
ِ
ْ
فقط بهخاطر ویژگیهای فیزیکیشان بهعنوان سرمایه تصور میکنند .به این خاطر است کپپه آنهپپا
قادر نیستند وجود مادی این عناصر فیزیکی ،بهصرف عناصر دخیل در فرآیند کار ،را از ویژگیهای
اجتماعی آمیخته با آنها جدا نمایند ،حال آنکه همین ویژگیهای اجتماعیست که واقع ًا آنهپپا را
سرمایه میکند C.I., 1007-8( .تاکید از متن اصلی است).

شپپناختی او
تعریف مارکس از سرمایه بر حسب پول ،بهجای وسایل فیزیکی تولید ،در پی اصل عپپام روش
ِ
دربارهی خاصبودگی تاریخی سرمایه آمده است .برطبق این اصل ،مفاهیم نظریهی سرمایهداری بایپپد بپپه
ویژگیهای خاص و یکتای تاریخی آن اشاره داشپپته باشپپند ،چپپون این ویژگیهپپا هسپپتند کپپه توسپپعهی
سرمایهداری را تعین بخشیدهاند ،نه ویژگیهای مشترک عامی که سرمایهداری با همهی دیگپپر نظامهپپای
اقتصادی دارد ،همانند تولید خروجیها به وسیلهی ورودیها( ۱۲برای مثال نگاه کنید به .)G. 85-8
از نظر مارکس ،به شرحی که در ادامه میآید ،پولی که همچون سرمایه عمل میکند متمایز از پولی است
که همچون عایدی عمل میکند .دیدیمپ که سرمایه بهعنوان پولی تعریف شد که برای خرید وسایل تولید
و نیروی کار بهمنظور استفاده برای تولید کاال و در نهایت بپپرای بازیپپابی مقپپدار بیشپپتری از پپپول هزینپپه
میشود .از سوی دیگر ،درآمد بهعنوان پولی تعریف شد که بهمنظور خرید وسپپایل مصپپرف بپپرای اهپپداف
مصرف فردی صرف میگردد .این تمایزگذاری ،که مارکس کِنه را اولین نفری میدانپپد کپپه بپپر آن تأکیپپد
کرده است ( ،)TSV.I., 344نقش مهمی در تحلیل مارکس از بازتولید و نقد وی بر اصل جزمی اسمیت ایفا
میکند.پ اسمیت استدالل کرده که قیمت کل تولید اجتماعی تماما به درآمپپد تبپپدیل میشپپود؛ اسپپتدالل
مارکس  -برخالف اسمیت  -آن است که هزینهی کل تولید اجتماعی همچنین شامل مپپولفهی سپپرمایه
است ،و باید شامل مولفهی سرمایه باشد تا تولید سرمایهدارانه بتواند خودش را بازتولید کند.

نامهی  1۸۶3به انگلس
اولین جایی که مارکس نسخهای از جداول بازتولیدش را ارائه کرد ،در نامهای بود کپپه در  6ژوئیپپه ۱86۳
به انگلس نوشت ( ،)SC., 132-6پس از آنکه «دستنوشپپتههای  »۱86۱-۳یعپپنی دومین پیشنپپویس از
کاپیتال را تمام کرده بود ،که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت .بهرغم اینکه بحثهای گسپپتردهای
دربارهی بخشهایی از گروندریسه که بعداً به پارههای  ۱و  ۲جلد دوم کاپیتال تبدیل شد جریپپان یپپافت،
در آنها هیچ بحثی دربارهی جداول بازتولید وجود ندارد.
مارکس در این نامه از انگلس میخواهد نگاهی به «جدولپ اقتصادی» بینپپدازد کپپه بهگفتهی او از جپپدول
اقتصادی ِکنه اقتباس کرده و بهپیوست نامه فرسپپتاده بپپود .مپپارکس «جپپدول اقتصپپادیاش» را اینگونپپه
ِ
معرفی کرده است:
 }5{ .1۲این اصل صراحت/دقت تاریخی توسط مولفان زیر مورد تاکید قرار گرفته است:
Rubin (1972, ch, 4), Korsch (1938, Ch. 2), Rosdolsky (1968, pp. 77-80).

۶

میدانی که طبق نظر آدام اسمیت« ،قیمت طبیعی» یا «قیمت ضروری» ۱۳ترکیبی از مزدها ،سپپود
(منافع) و بهره است  -و بنابراین ،به تمامی در درآمد پوشش داده میشپپود .این مزخرفپپات توسپپط
ریکاردو اقتباس شده ،گرچه او بهره را ،بهصورتی صرف ًا تصادفی ،از این فهرست کنار گذاشته اسپپت.
تقریب ًا همهی اقتصاددانان این نکته را از اسمیت پذیرفتهاند؛ و آنهایی که بپپا آن مخپپالف بودهانپپد،
مرتکب حماقتهای دیگری شدهاند.
خود اسمیت واقف بود که [ایدهی] تبدیل کل تولید اجتماعی صرف ًا به درآمپپد (کپپه بهطپپور سپپاالنه

قابل اندازهگیریست) مهمل است؛ حال آنکه در هر شاخهی مجزای تولید او قیمت را به سپپرمایه
(مواد خام ،ماشین آالت و غیره) و عایدی (مزدهپا ،سپپود ،بهپپره) تقسپیم کپرده اسپت .مطپابق این
تعریف ،جامعه باید هر سال یک شروع جدید ،بدون سرمایه ،داشته باشدSC., 133( .؛ تأکید از متن
اصلی است).

اقتصادی» مارکس در اصل درصددپ ارائهی نقدی بر
ِ
این فرازها و بقیهی نامه روشن میسازند که «جدولپ
این دیدگاه خطای اسمیت است که قیمت کل تولید کاالیی جامعه بهتمامی قابل تبدیل به مزدها ،سود ،و
بهره است؛ یعنی این باور که قیمت بهتمامی به عایدی تبپپدیل میشپپود (بپپا این فپپرض کپپه همهی سپپود
بهجای انباشت ،مصرف گردد -که هم اسمیت و هم مارکس چنین فرض میکنند).پ
مارکس سپس محتوا و منطق جدول بازتولید را برای انگلس توضیح داده اسپپت .او کپپل اقتصپپاد را بپپه دو
«دسته»پ ()categoryی گسترده تقسیم کرده است :دستهی  ۱که وسایل معاش را تولید میکند و دستهی
 ۲که وسایل تولید را تولید میکندپ .۱4قیمت محصوالت دستهی  ۱شامل یک مولفهی سرمایه (سپپرمایهی
ثابت) ،برابر با هپپزینهی وسپپایل تولیپپدی مصرفشپپده در تولیپپد وسپپایل معپپاش ،بههمپپراه یپپک مپپولفهی
عایدی/درآمد ،برابر با سرمایهی متغیر بهعالوهی ارزش اضافی ،است .از این رو ،قیمت محصوالت دسپپتهی
عایدی دستهی  ۱تبدیل شود.
ِ
 ۱نمیتواند تماما به
طبق این فرضیه که سرمایهداران همهی سودشان را برای وسایل معاش هزینپپه میکنن پدپ (کپپه فرضپپیهی
«بازتولید ساده» است) ،سرمایهدارانِ دستهی  ۱قادر به فروش بخشی از وسایل معاششان به کپپپارگران و
سرمایهدارانِ دستهی  ۱هستند .با این حال ،بخش دیگری از وسپپایل معاششپپان بپپه فپپروش نمیرسپپد و
سرمایهدارانِ دستهی  ۱نمیتوانند سرمایهی ثابت هزینهشده برای وسایل تولید را بازیابی کنند .بنپپابراین،
سؤال دیگری پیش میآید :چه کسی باقیمانپپدهی وسپپایل تولیپپد دسپپتهی  ۱را خواهپپد خریپپد و چگونپپه
سرمایهی ثابت صرفشده در دستهی  ۱بازیابی میشود ،تا وسایل تولیپپد [جدیپپد] در دسپپتهی  ۱دوبپپاره
قابل خریداری باشند و تولید بتواند در همان مقیاس در مرحلهی بعد ادامه بیابد؟
پاسخ به این پرسشها مستلزم روابط مبادله بین دستهی  ۱و دستهی  ۲است .قیمت محصوالت دسپپتهی
 ۲نیز هم شامل یک مولفهی سرمایه (سرمایهی ثابت) و هم یک مولفهی عایدی ،برابر با سرمایهی متغپپیر
به اضافهی ارزش اضافی ،است .خریدارانِ اضافی بپپرای محصپپوالت دسپپتهی  ،۱کپپارگران و سپپرمایهداران
13. natural price vs. necessary price
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دستهی  ۲هستند ،کسانی که مزدها و ارزشهای اضافیشان را برای خرید وسایل معاش هزینه میکننپپد،
با این کار سرمایهداران دستهی  ۱قادر میشوند سرمایهی ثابت صرفشدهی خویش را بازیابی کنند.
با این حال ،پس از خرید وسایل معاش توسط کارگران و سرمایهدارانِ دستهی  ،۲همهی عایپپدی جامعپپه
معاش تولیدشده توسط دستهی  ۱شده است .اگر دیدگاه اسپپمیت درسپپت میبپپود ،و
ِ
صرف خرید وسایلِ
کل قیمت بهتمامی قابل تبدیل به عایدی میبود ،چه کسی وسایل تولید تولیدشده توسپپط دسپپتهی  ۲را
خواهد خرید ،و با کدام پول؟ تمام عایدی جامعه صرف شده است ،بیآنکه وسپپایل تولیپپد فروختپپه شپپده
باشند .بههمین ترتیب ،اگر دیدگاه اسمیت درست میبود ،چگونپپه وسپپایل تولیپپدِ مصرفشپپده در هپپر دو
دسته قابل جایگزینشدن بود ،چرا که هیچ پولی برای خرید وسایل تولید باقی نخواهد مانپپد؟ همپپانطور
که مارکس در متن باال بیان کرده است« :طبق این دیدگاه ،جامعه باید هر سال ،بدون سرمایه از نو شروع
کند.)SC., 133( »،
تمپپامی تولیپپد
پاسخ مارکس به این پرسش مسلما آن بود که دیدگاه اسمیت باید خطا باشد .کپپل قیمت
ِ
اجتماعی ،دقیق ًا همانند قیمت هر کاالیی منفرد و قیمت هپپر دسپپته از کاالهپپا ،نهفقپپط بپپه عایپپدی بلکپپه
قیمت کاالهپا ،سپرمایهداران هپر
ِ
ثابت در
همچپنین به سرمایهی ثپابت تبپدیل میشپود .این مپولفهی سپرمایهی ِ
خود آنها را
دو دسته را قادر میسازد تا سرمایهی ثابت مصرفشده در تولید را بازیابی کنند ،که بهنوبهی ْ
قادر میسازد تا وسایل تولید مصرفیشان را دوباره خریداری کنند .هنگامیکه معلوم گردد که کپپل قیمت
تمامی تولید اجتماعی به هر دو مولفهی سرمایهی ثابت و عایدی تبدیل میشود ،توضیح اینکه سپپرمایهی
ِ
ثابت چگونه بازیابی میشود و اینکه هر دو دسته [تولیدی] چگونپپه وسپپایل تولیپپد ضپپروری بپپرای تپپداوم
تولیدشان در همان مقیاس را بازخریداری میکنند ،آسان میشود.
مارکس در انتهای نامهاش به انگلس چنین مینویسد:
«حرکت ،تا حدی درون دستهی  ،۱تا حدی بین دو دستهی  ۱و  ،۲نشان داد چگونه پپپولی کپه بپپا
آن مزدها ،بهرهها ،و اجارهی زمین جدید پرداخت میشود ،بهسمت سرمایهداران مربوط بپپه هپپر دو
دسته جریان مییاید» ( SC., 135تاکید اضافه شده است).

مارکس همچنین به این موضوع «برگشت پول» در نوشتههای بعدیاش دربارهی جداول بازتولید پرداخته
و همچنین بهوضوح نشان میدهدپ که مقادیر کمی در جداول بازتولید مپپارکس مقپپادیر سپپرمایهی پپپولی
هستند .تحلیل مارکس از بازتولید ،به شیوهی بازگشت مقادیر پولی سرمایهگذاریشده توسپپط گروههپپای
مختلف سرمایهدار ارتباط دارد؛ امری که این سرمایهی پپپولی را قابپپل بازسپپرمایهگذاری میکنپدپ و تولیپپد
سرمایهدارانه را بدون وقفه تداوم میبخشد.
بنابراین مارکس به وسیلهی جدول اقتصادیاش خطای دیدگاه اسمیت را نشان داد؛ یعنی نشپپان داد کپپه
کل قیمت تمامی محصول اجتماعی نمیتواند تماما به درآمد تبدیل گپپردد ،بلکپپه بایپپد همچپپنین شپپامل
مولفهی سرمایهی ثپپابت باشپپد .بپپدون این مپپولفهی سپپرمایهی ثپپابت در قیمت کاالهپپا ،هیچ راهی بپپرای
۸

سرمایهداران وجود ندارد تا سرمایهی صرفشدهی خویش را بازیپپابی کننپپد و همچپپنین هیچ راهی بپپرای
خرید دوبارهی وسایل تولید مصرفشده نیز وجود نخواهد داشت.
دستنوشتههای 1۸۶1 -۶3
بهنظر میرسد استفادهی اقتباسی از جداول اقتصادی کِنه برای رد اصل جزمی اسمیت طی رویاروییهای
مارکس با اسمیت و کنه در «دستنوشته  »۱86۱-۳بسط یافته است .در بخشهایی از این دستنوشپپته
که در جلد یک نظریهی ارزش اضافی چاپ شده است .این بخشها در ابتدای  ،۱86۲تقریبپپ ًا یپپک سپپال
قبل از نامهی مارکس به انگلس که در باال بحث شد نوشتهشده است .در ادامهی این بخش ،به هر یپپک از
آنان  -جداگانه -میپردازیم:
اسمیت
مارکس برای اولین بار در فصل  ،۳بخشهای  8و  ۱0از کتاب نظریههای ارزش اضپپافی بپپه اصپپل جپپزمی
اسمیت پرداخته است .بخش  8حاوی یپپک مقپپدمهی کوتپپاه اسپپت و در بخش  ۱0بپپه بحث مفصپپلتری
میپردازد .این بخشها بر همان پرسشی متمرکز هستند که در نامهی مارکس به انگلس (بند قبلی) مورد
بحث قرار گرفت :چگونه سرمایهی ثابت صرفشده در تولیپپد بازیپپابی میشپپود ،تپپا بتپپوان وسپپایل تولیپپد
مصرفشده را دوباره خریداری کرد؟ با این حال ،دقت بحث ارائهشپپده در این بخشهپپا کمپپتر از نپپامه بپپه
انگلس است و جداول اقتصادی کِنه بهروشنی مورد اشاره قرار نگرفتهاند .ظاهراً در آن زمان مارکس هنپپوز
به ایدهی استفاده از جداول اقتصادی برای نشاندادن خطای اسمیت نرسیده بود.
در بخش  ، ۱0مارکس بین دو دستهی بزرگ تولیدکنندگان تمایز قائل میشپپود؛ همانگونپپه کپپه در نامپپه
 ۱86۳به انگلس هم بین آنها تمایز گذاشته بود .اما او در اینجا تمام سرمایههای فپپردی را بپپا هم جمپپع
نمیکند ،آنگونه که در نامهی  ۱86۳یا نوشتههای بعدیاش در رابطه با این موضوع چنین کپپرده اسپپت.
این عدم تجمیع که حاکی از بیدقتی مارکس در این نقطهی ابتداییست ،موجب جزئیشدنپ بیانپپدازهی
مثالهای عددی و کسالتبارشدن آنها میشود کپپه دنبپپالکردن بحث را دشپپوار میسپپازد .امپپا کموبیش
روشن است که مقادیر منفرد سرمایههای بحثشد ْه بر حسب پول تعریپپف شپپدهاند ،نپپه برحسپپب مقپپادیر
فیزیکی ورودی یا خروجی.
همانند نامهی  ۱86۳به انگلس ،مارکس در بخش  ۱0نیز تحلیلاش را با تولیدکنندگانپ کاالهای مصپپرفی
پابت تولیدکننپپدگان کاالهپپای مصپپرفی از
آغاز میکندپ (زیر بخش « :)aعدم امکان جایگزینی سپپرمایهی ثپ ِ
طریق مبادله بین خود تولیدکنندگان»پ صص ۱7 .تا  .)۲5مارکس با یک استدالل طوالنی و دقیپپق نشپپان
داده که از آنجا که مجموع مزدها به اضافهی سپپود این تولیدکننپپدگانپ همیشپپه کمپپتر از قیمت تمپپامی
کاالهاست ،لذا همیشه برای این تولیدکنندگان غیرممکن خواهد بود که کاالهای مصرفیشان را از طریق
مبادله بین خودشان و کارگرانشان بهفروش برسانند .همیشه مازادی از کاالهای فروشنرفته باقی خواهد
ماند که قیمتشان برابر است با سرمایهی ثابت مصرفشده توسط این تولیدکنندگان .وجود این کاالهپپای
9

مصرفی فروشنرفته به اینمعناست که این تولیدکنندگانپ قادر نخواهند بود این وسایل تولید مصرفشپپده
را بار دیگر خریداری کنند.
مارکس در زیربخش بعدی (زیربخش « ،)bعدمپ امکان جایگزینی کل سرمایهی ثابت جامعه بپپه وسپپیلهی
مبادلهی بین تولیدکنندگان کاالهای مصرفی و تولیدکنندگان وسایل تولید» ،صص ۲5 .تا  )۳8مبپپادلهی
بین تولیدکنندگان کاالهای مصرفی و تولیدکنندگانپ وسایل تولید را مپپورد بررسپپی قپپرار میدهپپد.پ او بپپار
دقیق دیگر نشان میدهد کپپه درحالیک پهپ درآمپپد تولیدکننپپدگان وسپپایل
ِ
دیگر با یک استدالل طوالنی و
تولید (یعنیپ مزد به اضافهی سود) برای خرید همهی کاالهای مصپپرفی کپپافی خواهپپد بپپود ،هیچ درآمپپد
اساس دیپپدگاه اسپپمیت،
ِ
دیگری برای خرید محصوالت خودشان ،یعنی وسایل تولید باقی نخواهد ماند .بر
دار بازیابی سرمایهی ثابتشان ناممکن خواهد بود و بنابراین بپپرای آنهپپا خریپپد
برای هر دو گروه سرمایه ْ
دوبپارهی وسایل تولیپدی که مصرف کردهانپد ناممکن خواهد بود .بنپابراین ،مپارکس بپه همان نتیجهی نپامهی
 ۱86۳میرسد که دیدگاه اسمیت باید نادرست باشد .کل قیمت تمپپامی تولیپپد اجتمپپاعی نهتنهپپا شپپامل
درآمد ،بلکه همچنین شامل مولفهی «سرمایهای» دومیست که برابر قیمت وسایل مصرفشده است .بنپپا
ثابت مصرفشدهشان را بازیپپابی کننپپد و
به این مفهومپردازی ،سرمایهداران قادر خواهند بود تا سرمایهی ِ
وسایل تولیدِ مصرفشده را دوباره خریداری کنند.
مارکس در این بخش ،هنوز تحلیل خودش از بازتولید کل سرمایهی اجتماعی را ارائه نکپپرده اسپپت؛ بلکپپه
صرف ًا برای مشکالت برآمده از اصرار اسمیت بپپر خطپپای مفهپپومیاش راهحلی ارائپپه نمپپوده اسپپت .بهنظپپر
میرسدپ که تحلیل مارکس تا اینجا بهقدر کافی در ذهن خودش ،خصوصا به شکلی موجز ،روشن و قپپابل
ارائه نبوده است .اما او در انتهای همین بخش درمییابد که «برای پاسخدادن به این پرسش ،ما باید آن را
در پیوند با گردش سرمایه بازنگری کنیم» ( .)TSV.I. 147این امر نشاندهندهی رابطهی بین نقد مارکس
به اصل جزمی اسمیت و تحلیل خود او از گردش و بازتولید سرمایه در جلد دوم کاپیتال است.
کِنه ()Quesnay
چند ماه بعد ،مارکس برای اولینبار در متون چاپشدهاش جداول اقتصادی کِنه را مورد بحث قپپرار داد( .
{ ) TSV.I., ch.6مارکس در بحث اولیهاش دربارهی فیزیوکراتها ( )TSV.I., ch.2قبل از بحث اسمیت در
این دستنوشتهها به جداول اقتصادی نپرداخته است} .بحث جداول اقتصادی کنه در دفتر دیگری نوشته
شده و برچسب «خارج از موضوع »۱5خورده بود ( .)MECW.31., 590-91هنوز بهتمامی روشن نیست که
چرا مارکس پس از بحثاش دربارهی اسمیت به کنه برگشته است .شاید بحث وی دربارهی اصپپل جپپزمی
اسمیت به او کمک کرده تا دریابد که جداول اقتصادی کنه برای نشاندادنپ خطای اسمیت مفید خواهپپد
بود ،و لذا بار دیگر نظرات کنه را مورد بررسی قرار داده است .۱6اگرچپپه در بحث مپپارکس دربپپارهی کنپپه،
15 digression

 }7{16کالرک (  199۴ص )۲69 .استدالل کرده « :این اقتباس از طرح کنه که از نقد مارکس به نادیده گرفتن سرمایهی ثابت
در تقلیل تولید ملی به درآمدهای مزد ،بهره ،و سود توسط آدام اسمیت استخراج شده مولفهای را که در خدمت جایگزینی وسایل
تولید استفاده شده در طول سال نادیده می گیرد ،موضوعی که در پایهی بحث بازتولید در بخش سه از جلد دوم کاپیتال است».
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خطای اسمیت بهوضوح مورد بررسی قرار نگرفته است ،امپپا موضپپوعاتی کپپه در اینجپپا بپپدانها میپپپردازد
آشکارا با بحث قبلی وی دربارهی اصل جزمی اسمیت پیوند دارند .مارکس مباحث مختلفی از جداول کنه
را با دقت بازبینی کرده ،و بر تمایزگذاری بین سرمایه و عایدی/درآمد و همچنین تمایزگذاری بین مصرف
مولد ( خرید وسایل تولید و قوهی کار) و مصرف نهایی (خرید وسایل معیشت) تأکید کپپرده اسپپت .سپپایر
موضوعات مورد بحث در این فصل عبارتند از :بازیابی سرمایهی ثابت در کشاورزی و تولید صنعتی ،که در
نتیجهی آن سرمایهداران این دو بخش قادر میشوند وسایل تولید مصرفشده را بازخریداری کنند؛ «باز-
یابی پول »۱7به سمت سرمایهداران؛ و تعیین کمیت پول توسط گردش کاالها و سرمایه ( بپپپرخالف
جریان ِ
نظریهی کمی پول) .همهی این موضوعات به مقادیر پول ربط دارنپپد و بههیچ وجپپه بپپه مقپپادیر فپپیزیکی
ورودی و خروجی بستگی ندارند.
واکاوی بعدی نظریهی کنه به مارکس کمک کرد تا دریابد که جداول اقتصادی برای نشاندادن
ِ
شاید این
خطای اصل جزمی اسمیت قابلیت دارند .در هر حال ،همانگونه که تاکنون دیدهایم ،مارکس این پیوند را
یکسال بعد هنگامی که به انگلس نامه مینوشت ،بهطور روشنی بهخاطر داشت.
فصل  49از جلد سوم کاپیتال
جلد سوم کاپیتال در سالهای  ۱864-5نوشپپته شپپده ،پیش از آنکپپه جلپپد دوم بپپه آن صپپورت کپپه مپپا
میشناسیمپ نوشته شود .فصل  49تنها جایی در جلد سوم است که مارکس به صراحت جداول بازتولید را
مورد بحث قرار داده است .۱8این فصل با اینکه قبل از پارهی  ۳جلد دوم نوشته شده ،اما بهلحاظ منطقی
ارزش مبتنی بر «هزینهی تولید »۱9نپپزد
ِ
ادامهی آن است .این فصل نیز به اصل جزمی اسمیت و نظریهی
اسمیت پرداخته است .سواالت نیز شبیه بحثهای قبلی مارکس است :اگر اصل جپپزمی اسپپمیت درس پتپ
ثابت مصرفشده در تولید قابپپل بازیابیسپپت و چگونپپه میتپپوان وسپپایل تولیپپد را
باشد ،چگونه سرمایهی ِ
جایگزین کرد تا تولید در همان مقیاس قابل ادامپپه باشپپد؟ مپپارکس دالیلاش بپپرای «بازگشپپت» بپپه این
تحلیل از بازتولید و اصل جزمی اسمیت را اینگونه بیان کرده است:
میتوانیم ببینیم که مسئلهی ارائهشده در اینجا پیشتر هنگامیکپپه در پپپارهی  ۳از جلپپد دوم بپپه
بازتولید کل سرمایهی اجتماعی پرداخته بودیم حل شده بود .مپپا در اینجپپا بپپه آن بازگشپتیم ،او ًال
چون در پارهی  ۳از جلد دوم ،شکل ارزش اضافی به شکلهای درآمد -سود (سود شرکت و بهره) و
رانت  -بسط نیافته بود و از این رو نمیشد متناسب با این شکلها دربارهی آن بحث کپپرد؛ و دوم پ ًا
چون دقیق ًا در پیوند با شکل مپپزد ،سپپود و رانت در ارتبپپاطپ اسپپت کپپه همهی تحلیلهپپای اقتصپپاد
سیاسی از زمان آدام اسمیت تاکنون دچار خطایی باورنکردنی شدهاند.)C.III., 975( .
17. reflux of money

 }8{18باید خاطرنشان شود که مارکس در بخش  ۲از جلد سوم کاپیتال از جداول بازتولیدش بسسرای تحلیسسل «تعین قیمتهسسای
محصوالت» استفاده نکرده است ،برخالف آنچه در تفسیر نئوریکاردویی  -که با بورتکویتز آغاز شسسد و بسسا اثسسر سسسوییزی ()1968
توجهات را به خود جلب کرد  -تلقی شده است.
19. cost-of-production
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این فصل شواهد بیشتری بدست داده که تحلیل مارکس از بازتولید سرمایهی اجتماع اصپپو ًال به رد اصپپل
جزمی اسمیت پرداخته است ،و اینکه این تحلیل بپپه مولفههپپای قیمت کاالهپپا ربپپط دارد و بههیچ وجپپه
ربطی به مشخصکردن رابطهی کمی بین مقادیر فیزیکی ورودی و خروجی ندارد.

پارهی  3از جلد دوم کاپیتال
در نهایت به معروفترین و گستردهترین بحث مارکس دربارهی جداول بازتولید در پپپارهی  ۳از جلپپد دوم
کاپیتال میرسیم.پ در ادامه ،این پاره را بهطور دقیق ،فصلبهفصل و بخشبهبخش بررسی خواهیم کرد.

فصل « ( 1۸مقدمه»)
فصل  ۱8مقدمهی خالصهایست که شامل دو بخش است .در بخش  «( ۱موضوع این پژوهش»)پ بازتولید
و گردش کل سرمایهی اجتماعی اساس ًا مشابه آنچه در باال بحث شد ،یعنی در قالب تکرار مداوم سه فپپاز
گردش سرمایه تعریف میگردد )۱( :خرید وسایل تولید و نیروی کار با سرمایه پپپولی در سپپپهر گپپردش؛
( )۲فرآیند تولید؛ و ( )۳فروش دوبارهی محصول (تبدیل دوباره به پول) در سپپپهر گپپردش .اصپپل جپپزمی
اسمیت بهطور خاص در این مقدمهی کوتاه بررسی نشده است .با این حال ،اهمیت اصل جپپزمی اسپپمیت
برای بحث مارکس دربارهی بازتولید کل سرمایهی اجتماعی در دو فصل بعدی مپپورد تأکیپپد قپپرار گرفتپپه
است.
مارکس یادآور میشود که بخش  ۲از فصل «( ۱8نقش سرمایهی پولی») درواقع متعلق به مقدمه نیست.
دو نکتهی اصلی که مختصراً بحث شده ،یکی این است که گردش سرمایه با پول شروع میشود؛ و نکتهی
دوم ،مربوط است به مقدار پولی که باید افزایش یابد تا تولید بر اساس طپپول دورهی بازگشپپت بتوانپپد در
همان مقیاس ادامه یابد؛ نکتهای که قب ً
ال در پارهی  ۲از جلد دوم بحث شپپده اسپپت .نکتهی اصپپلی بپپرای
منظور ما آن است که این بخش شواهد بیشتری برای جپپداول بازتولیپپد مپپارکس بپپر حسپپب جریانهپپای
سرمایهی پولی بهدست میدهد.

فصل «( 19بازنماییهای پیشین موضوع»)
این فصل تقریب ًا بهکلی صرف بحث دربارهی اصل جزمی اسمیت شده است (همهی فصل بهغپپیر از بخش
مختصری دربارهی جداول اقتصادی کنه) و بنابراین ،شواهد مهمی در اینباره بهدست میدهدپ که یکی از
اهداف اصلی جداول بازتولید مارکس رد اصل جزمی اسمیت بوده است .مسائل اصلی مورد تأکید مارکس
در این فصل ،با مباحث قبلی وی دربارهی اصل جزمی اسمیت (که در باال بررسی کردیم) مشپپابهت دارد:
بازیابی سرمایهی ثابت و تمایزگذاری بین سرمایه و درآمد .مارکس نقدش را اینگونپپه خالصپپه مینمایپپد:
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«محدودیتپ برداشت اسمیت ریشه در ناکامیاش در دیدن آنچه کنه دیده بود دارد ،یعنی ظهور دوبارهی
ارزش سرمایهی ثابت در شکلی نوشده :CII., 438( .تاکید اضافه شده).
همچنین در این فصل دو مسئلهی دیگر نیز مورد بحث قرار میگیرند :یکی اینکه سرمایهی متغیر تبدیل
به درآمد برای کارگران نمیشود (که در ادامه بحث خواهد شد)؛ و دیگری اینکه ،با وجپپود اینکپپه قیمت
میتواند بخشا به درآمد تبدیل گردد ،اما بههیچ وجه توسط درآمپپد تعپپیین ( )determinedنمیشپپود .بپپار
ارزش مبتنی بر هزینهی تولیدِ اسمیت.
ِ
دیگر ،این موضوع مغایر است با نظریهی
زیربخش آخر این فصل ،به بررسی «متفکرین بعپپدی» ( ریکپپاردو ،سپپه و رمپپزی )۲0اختصپپاص مییابپپد و
نکتهی اصلیاش آن است که همهی اقتصاددانان کالسیک اصل جپپزمی اسپپمیت را پذیرفتهانپپد .مپپارکس
دربارهی ریکاردوپ میگوید« :ریکاردو تقریب ًا کلمهبهکلمه از آدام اسمیت نسخهبرداری کپپرده اسپپت»

(CII.,

بندی کوتاه پایان میدهد:پ
 .)465مارکس بحث «بازنماییهای پیشین موضوع» را با این جمع ِ
نتیجه این است که آشفتگی اسمیت تا به امروز ادامه یافته است ،و اصپپل جپپزمی او بپپدنهی عقایپپد
ارتدوکس را در اقتصاد سیاسی شکل داده است.)CII., 467( .

مسلما این فصل شواهد قانعکنندهای در این جهت بهدست میده پدپ کپپه هپپدف اصپپلی جپپداول بازتولیپپد
ایمانی راسپپخ» در اقتصپپاد کالسپپیک،
مارکس رد یکبار و برای همیشهی اصلی جزمی اسمیت ،این «باور
ِ
است.

فصل  «( 20بازتولید ساده»)
فصل  ۲0هم با مقدمهی کوتاهی با عنوان «تدوین مسئله» آغاز شده است .در این بخش ،بیپپانی مپپوجز از
مسئلهای که باید بررسی شود آمده است .شکل بیواسطهی این مسئله چنین است:
چگونه سرمایهی مصرفشده در تولید ،از محصول سالیانه جایگزین میشود ،و چگونپپه حپپرکت این
جایگزینی با مصرف ارزش اضافی توسط سرمایهدارها و مزدهای کارگران درهمتنیده شده اسپپت؟»
( ،CII., 469تأکید اضافه شده است) (ترجمهی فارسی ،ص.)508 .

این پرسش ،نقطهی کانونی بحثهای قبلی مارکس دربارهی اصل جپپزمی اسپپمیت اسپپت و بهروشپپنی بپپا
جریانهای پول مرتبط است؛ پولی که در نقش سرمایه عمل میکند؛ پپپولی کپپه در نقش درآمپپد/عایپپدی
عمل میکند.
در این مقدمه ،مارکس همچنین تأکید میکندپ که بازتولید کل سرمایهی پولی اجتماع مسپپتلزم بازتولیپپد
عناصر مادی تولید ،بهویژه وسایل تولید است:

20 Say and Ramsay
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در واقع برای مقصود کنونی ما ،فرآیند بازتولید باید از نقطهنظر جایگزنی جزء منفرد  ’Cهم از نظپپر
ارزش و هم از نظر مادی بررسی شود( )CII., 469( .ترجمهی فارسی ،ص.)508 .
این حرکت نه تنها جایگزینی ارزشها ،بلکه جایگزینی مواد اسپپت و بنپپابراین ،نهتنهپاپ مشپپروط بپپه
روابط متقابل اجزای{سازندهی} ارزش محصول اجتماعی است ،بلکه بههمانسانپ منپپوط بپپه ارزش
مصرفی آنها ،یعنی شکل مادیشان ،است( )CII., 470(( .ترجمهی فارسی ،ص.)509 .

این متنها اغلب در تایید تفسیر نئوریکاردوییپ از جداول بازتولید مارکس تفسیر شدهاند؛ یعپپنی در جهت
این برداشت که اساس ًا این جداول بر حسب مقادیر فپپیزیکی ورودی و خپپروجی تعریپپف شپپدهاند؛ مشپپابه
ماتریس ورودی-خروجی (داده-ستانده) لونتیف یا سرافایی .با این حال ،با توجه به آنچپپه تپپاکنون گفتپپه
شد ،باید روشن شده باشد که هدف اصلی مارکس از تحلیل بازتولید سرمایهی اجتماعی ،رد اصل جپپزمی
اسمیت ازطریق تحلیل بازتولید اجزای مختلف سرمایهی پولی بوده است .استدالل اصلی در ردیه مارکس
تمامی تولید کاالیی تماما به درآمد تبپپدیل
این است که اگر اصل جزمی اسمیت صحیح بوده و کل قیمت
ِ
آن وسپپایل فپپیزیکی تولیپپد قابپپل
میشود ،پس سرمایهی ثابت مصرفشده قابل بازیابی نیست ،که در پی ْ
بازخرید نیستند و تولید نمیتواند در همان مقیاس قبلی ادامپپه یابپپد .معنپپای اصپپلی تحلیپپل مپپارکس از
بازتولید سرمایه با بازتولید ارزش استفاده پیونپپد دارد :ضپپرورت بازتولیپپد وسپپایل فپپیزیکی تولیپپد بپپه این
معناست که اصل جزمی اسمیت نمیتواند صحیح باشد .اگر کل قیمت تماما به درآمد تبپپدیل شپپود ،هیچ
بازخریداری وسایل تولید مصرفشده وجود نخواهد داشت.
ِ
پولی برای
دلیل دیگری که تحلیل مارکس از بازتولید به بازتولید ارزش استفاده پرداخته است (کپپه در ادامپپه بسپپط
داده میشود) ،امکان وقفه و اختالل است؛ امکانی که نتیجهی آن است که بعضی از ابپپزار فپپیزیکی تولیپپد
(ماشینها و غیره) هر سال جایگزین نشوند ،بلکه هر چندسال یکبپپار جپپایگزین شپپوند .هیچکپپدام از این
نکات دربارهی بازتولید ارزشهای اسپپتفاده مسپپتلزم مشپپخصکردنپ مقپپادیر فپپیزیکی وروردی و خپپروجی
نیستند .تحلیل مارکس از بازتولید سرمایه به مقپپادیر فپپیزیکی ورودی و خپپروجی ربطی نپپدارد .در واقپپع،
تحلیل مارکس نشان میدهد که بازتولید ارزشهای استفاده در سرمایهداری به بازتولید سپپرمایهی پپپولی
فیزیکی تولید به بازتولیپپد سپپرمایهی ثپپابت بسپپتگی
بستگی دارند ،بهویژه به این معنا که بازتولید وسایل
ِ
دارد .بازتولید ارزش استفاده در سرمایهداری یک ویژگی مختص به خود دارد که تنهپپا برحسپپب بازتولیپپد
پد شپپکل
سرمایهی پولی قابل تحلیل اسپپت .مپپارکس این نکتپپه را چپپنین بیپپان کپپرده اسپپت « :اگپپر تولیپ ْ
سرمایهدارنه دارد ،بازتولید هم خواهد داشت.)CI, 711( ».
مارکس همچنین در این مقدمه یادآور میشود که تحلیلاش از بازتولید کل سرمایهی اجتماعی مبتنی بر
این فرض است که قیمتهای کاالهای منفرد نسبتی از ارزش آنهاسپپت ( .)CII., 469بپپا این حپپال ،وی
همچنین تأکید کرده است که حتی اگر قیمتها واجد واگرایی از ارزشهایشان باشند «محیطپ نمیتواند
هیچ اثری بر حرکت سرمایهی اجتماعی اعمال کند» ( .)C.II. 469بهبیان دیگر ،حتی اگر قیمت کاالهای
منفرد نسبت به ارزشهایشان واگرا باشد ،نتیجهگیری اصلی مارکس از بازتولید کل سرمایهی اجتمپپاعی
همچنان بهقوت خویش برقرار میماند {اینکه اصل جزمی اسمیت باید نادرست باشد (که بدینمعناسپپت
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که قیمت محصول کل سرمایهی اجتماعی باید شامل مولفهی سرمایهی ثابت بهعالوهی درآمپپد باشپپد)؛ و
اینکه عدم تداوم سرمایهگذاری در سرمایهی پایا منبع محتملی برای وقفپپه در بازتولیپپد سپپرمایهی ثپپابت
است (که در ادامه بحث خواهد شد)}.
همانگونه که دیدیم ،مارکس پس از بحث دربارهی قیمتهای محصپپوالت در پپپارهی  ۲از جلپپد سپپوم در
فصل  ، 49بار دیگر به موضوع بازتولید سرمایهی اجتماعی بپپازمیگردد .بنپپابراین ،اگپپر تفپپاوت قیمتهپپای
منفرد با ارزششان در تحلیلِ بازتولید کوچکترین تغییری ایجاد میکرد ،مپپارکس قاعپپدت ًا این فرضپپیه را
کنار میگذاشت و این تفاوتها را در این فصل بررسی میکپپرد .بپپرعکس ،مپپارکس در ابتپپدای این فصپپل
خاطرنشان میکند که به نادیدهگرفتن تمایز بین ارزش و قیمت محصپپوالت ادامپپه خواهپپد داد ،زیپپرا این
تمایز هیچ اثری بر بازتولید کل سرمایهی اجتماعی ندارد:
«در تحلیلی که در ادامه میآید ،میتوانیم تمایز بین ارزش و قیمت محصوالت را کنار بگذاریم ،از
آن رو که این تمایز هنگامیکپپه بپپه ارزش کپپل تولیپپد سپپاالنهی کپپار ،یعپپنی ارزش محصپپول کپپل
سرمایهی اجتماعی ،بپردازیم از بین خواهد رفت» (.)CII.,971

همانطور که دیدیمپ مارکس در این فصل بار دیگر بر نقد اصل جزمی اسمیت تاکید کرده است .این نقپپد
بههیچ وجه وابسته بدان نیست که قیمت کاالهای منفرد نسبتی از ارزشهایشان هست یا نه.
مارکس در بخش  «( ۲دو بخش تولید اجتماعی»)پ بهطور دقیق چهارچوب پپپایهای جپپداول بازتولیپپدش و
تقسیم کل محصول جامعه به دو بخش (وسایل تولیپپد و وسپپایل بازتولیپپد) را ارائپپه کپپرده اسپپت .مقپپادیر
کلیدی در جپپداول بازتولیپپد بخشهپپای سپپازندهی سپپرمایهی صرفشپپده و بازیابیشپپده در این دو بخش
هستند (سرمایهی ثابت ،سپپرمایهی متغپپیر و ارزش اضپپافی) .در اینجپپا بهروشپپنی بیپپان شپپده اسپپت کپپه
مولفههای سرمایه برحسب پول تعریف شدهاند« :ارقام ممکن است بر حسب میلیپپون مپپارک ،فرانپپک ،یپپا
پوند استرلینگ باشند» ( .)C.II., 473پرسش اصلیای که توسط مارکس در این جداول ،همانند مبپپاحث
پولی صرفشپپده ،درنهپپایت
قبل ،مورد تحلیل قرار گرفته آن است که چگونه مولفههای مختلف سرمایهی ِ
در نتیجهی معامله بین و درونپ این دو دسته [تولید] بازیابی میشوند تپپا تولیپپد سپپرمایهدارانه بتوانپپد در
سال بعد در همان مقیاس ادامه بیابپپد .بپپار دیگپپر ،مقپپادیر ورودیهپپا و خروجیهپپای فپپیزیکی هیچ نقش
کلیدیای در تحلیل بازتولید مولفههای مختلف سرمایهی پولی بازی نمیکنند.
مارکس در بخش «( ۳مبادلهیپ بین دو بخش») ،مبادالت کلیپپدی بین دو بخش را تحلیپپل کپپرده اسپپت:
( )۱فروش وسایل مصرفی توسط سرمایهدار در بخش

II

به کپپارگران و سپپرمایهداران در بخش ( Iمبادلپهپ

بین سرمایه و درآمد) و ( )۲فروش وسایل تولید توسط سرمایهداران در بخش  Iبه سپپرمایهداران در بخش
( IIمبادلهپ بین سرمایه و سرمایه) .به وسیلهی این مبادالت ( )۱پول هزینهشده بهعنپپوان سپپرمایهی ثپپابت
در بخش  IIبازیابی میشود و درنتیجه ،سرمایهدارانِ بخش  IIرا قادر میسازد تا وسپپایل تولیپپد را دوبپپاره
خریپپداری کننپپد؛ و ( )۲پپپول هزینهشپپده در سپپرمایهی متغپپیر در بخش  Iبازیپپابی میشپپود؛ بنپپابراین،
سرمایهداران در بخش  Iقادر خواهند بود که دوباره قوهی کار را خریداری کنند .مارکس همچنین دوبپپاره
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بر «جریان پول» تاکید کرده است ،که نتیجهی اصلیاش آن است که پولی کپپه سپپرمایهداران در گپپردش
اضافی حاصل از درآمد ،سرانجام از
گذاری سرمایه یا صرفکردن ارزش
ِ
هزینه کردهاند ،چه ازطریق سرمایه
ِ
طریق فروش محصوالت بههمان سرمایهداران برمیگردد:پ
« نتیجهی کلی که حاصل میشود ،تا جاییکه به پولی مربوط میشود که سرمایهدار صنعتی بپپرای
میانجیگری گردش کاالهایش در سپهر گردش هزینه کرده ،آن است کپپه  ....همپپان مپپیزان ارزش
بهسمت همان سرمایهداران جریان مییابد ،درحالیکه خود آنها به دنبپپال افپپزایش گپپردش پپپولی
هستند.)C.II., 477( ».

بخش  «( 4مبادلهپ درون بخش  )»IIبا این بند در مورد اصل جزمی اسمیت شروع شده است:
ما هنوز باید دربارهی اجزای  v + sارزش محصولی کاالیی در بخش  IIتحقیق کنیم .این تحقیق با

مهمترین مسالهای که ما باید اینجا به آن بپردازیم ،هیچ ارتباطی ندارد :اینکه تا چه حد تجزیهی
ارزش محصول کاالیی فر ِد سرمایهدار به  ، c+v+sولو اینکپپه تحت تپپاثیر شپپکل وجپپودی متفپپاوتی
باشد ،برای ارزش کل محصولِ ساالنه صادق است .این سوال از سویی با مبپپادلهی ) I(v+sبپپا  ،IIcو از
سوی دیگر با بازتولید  Icدر محصول کاالیی سپپاالنهی بخش  Iحپپل میشپپود ،موضپپوعی کپپه بعپپداً
بررسی خواهیم کرد (. C.II., 478ص یسراف یهمجرت( )تسا هدش هفاضا دیکات ; تاکید اضافه شده است) (ترجمهی فارسی ص.)5۱7 .

پامی
«مهمترین پرسش»ی که مپپارکس در این متن بپپه آن اشپپاره میکن پدپ  -اینکپپه آیپپا کپپل قیمت تمپ ِ
سرمایهی اجتماعی قابل تقسیم به  c+v+sاست یا فقط قابل تقسیم به  v+sاست -مسئلهای کلیدی در
رابطه با اصل جزمی اسمیت است .اگرچه این بخش به این سوال کلیدی نپرداخته است (چون به مولفهی
سرمایهی ثابت در قیمت کاالها ربطی ندارد) ،اما چگونگی برگشت پولِ افزایشیافته در شپپکل سپپرمایهی
بخش II

متغیر توسط سرمایهدارانِ
سرمایهداران را توضیح داده است.

(ازطریق خرید وسایل مصرف توسپپط کپپارگران بخش  ) IIبپپه همپپان

در بخش ( 5مبادالت با وساطت گردش پولی) تأکید بر آن است که همهی پول مورد استفاده برای خرید
دو جز اصپپلی کپپل تولیپپد اجتمپپاعی  -وسپپایل تولیپپد و وسپپایل مصپپرف -نپپتیجهی پولیسپپت کپپه خپپود
سپپرمایهداران در گپپردش صپپرف کردهانپپد .این درسپپت اسپپت کپپه همهی پپپولِ در گپپردش از ابتپپدا از آنِ
سرمایهداران بوده است؛ حتی به اینمعنی که این پول که نقدینهشدهی ارزش اضافی سپپرمایهدارانِ بخش
 Iاست ،توسط همان سرمایهداران در گردش در بخش  Iهزینه شده است ( از طریق خرید وسایل مصپپرف
برای سرمایهدارانِ بخش .)II
بخش «( 6سرمایهی ثابت در بخش  )»Iدربردارندهی آخرین قطعه از تببین مپپارکس دربپپارهی چگپپونگی
بازیابی اجزای مختلف سرمایه (در دو بخش یادشده)پ است .سرمایهی ثابت هزینهشده در بخش  Iاز طریق
فروش وسایل تولیپپد بپپه دیگپپر سپپرمایهداران در بخش  Iبازیپپابی میشپپود .خریپپد وسپپایل تولیپپد توسپپط
سرمایهداران بخش  ، Iآنها را قادر میسازد تا وسایل تولید مصرفشده در تولیپپد این سپپال را جپپایگزین
کنند و تولید آتی را در همان مقیاس ادامه بدهند.
1۶

بخش «( 7سرمایهی متغیر و ارزش اضافی در دو بخش») به شرح یکی از دالیلی میپپپردازد کپپه مپپوجب
انحراف اسمیت بهسمت این تفکر گردید که کل قیمت تمامی سرمایهی اجتماعی تماما به درآمد تبپپپدیل
میشود .در بخش  ۳نشان داده شد که چگونه در اثر مبادلهی بین دو بخش (یعنی فروش وسایل مصپپرف
توسط سرمایهداران بخش  IIبه کارگران و سرمایهدارانِ بخش  Iو فپروش وسپایل تولیپد توسپط سپرمایهداران
بخش  Iبه سرمایهداران بخش  ،)IIسرمایهی ثبات در بخش  IIمساوی سپپرمایهی متغپپیر بهعالوهی ارزش
اضافی در بخش  ( Iیعنی مساوی با درآمد بخش  )Iمیگردد.پ در این معنپپا ،واقع پ ًا قیمت وسپپایل مصپپرف
«تماما به درآمد تبدیل میشود».
با این حال ،مارکس بهواسطهی جداول بازتولیدش و تمپپایزی کپپه بین بخش  Iو بخش  IIقائپپل میشپپود
نشان میدهدپ که این نتیجه فقط برای بخش  IIقابل اجراست؛ یعنی ،فقپپط بپپرای قیمت وسپپایل مصپپرف.
برای قیمت وسایل تولید و در نتیجه برای قیمت تمام تولید کاالیی قابل اجرا نیسپپت .اسپپمیت اسپپتدالل
کرده بود که قیمت وسایل تولید هم میتواند ،بهشیوهی مشابه با قیمت وسایل مصپپرف ،بپپه درآمپپد بپپدل
پرف تولیدشپپده در بخش  IIهزینپپه
شود ،اما او اشتباه میکرد .کل درآمد جامعه ،برای خرید وسپپایل مصپ ِ
میشود .اگر مجموع قیمت کاالها کل درآمد را تشکیل بدهد ،هیچ پولی برای خرید وسپپایل تولیپپد بپپاقی
نمیماند و سرمایهداران در هر دو بخش نمیتوانند وسایل تولید را مجدداً خریداری کنند.
مارکس پیشتر استدالل کرده بود که حتی این تبدیل مولفهی وسایل مصرف به درآمد ،دال بر آن نیست
که تمام ارزش تولیدشده در بخش  ،IIبا کپپار انجامشپپده در همین سپپال در بخش

II

تولیپپد شده اسپپت.
I

ْ
مصرف نتیجهی ارزش تولیدشده توسط کپپار سپپالهای قبپپل در بخش
برعکس ،بخشی از قیمت وسایل
است ،که از قبل در قیمت وسایل تولید حضور دارد .و قیمت وسایل مصرف برابپپر اسپپت بپپا تمپپام درآمپپد

جامعه؛ چون این کل درآمد شامل درآمد بخش  Iو بنابراین شامل ارزش تولیدشده توسپپط کپپار سپپاالنهی
بخش  Iاست.
بخش ( 8سرمایهی ثابت در هر دو بخش) استداللی مشابه اسپپتدالل بخش  7ارائپپه میکنپپد:پ ابهپپامی کپپه
بخش
بازتولید سرمایهی ثابت را احاطه کرده است از این واقعیت ناشپپی میشپپود کپپه کپپار موجپپود در دو
ْ
ارزش جدیدی تولید میکند ،که با قیمت تمام وسایل مصرفی برابر است ،و درآمد هپپر دو بخش را بپپرای
خرید وسایل مصرفی مقرر میکند .این امر داللت بر آن دارد که انگار هیچ کپپاری بپپرای بازتولیپپد وسپپایل
تولید باقی نمانده است؛ یا اینکه وسایل تولید ،بیآنکه هیچ گونه کاری توسط جامعه بپپرای تولیپپد آنهپپا
انجام شده باشد ،بهطریقی دوباره پدیدار میشپپوند .بپپا این حپپال ،مپپارکس این تضپپاد را ازطریپپق توضپپیح
میدهدپ که وسایل تولید مصرفشده قبل از سپپال جپپاری حپپاوی ارزشانپپد و اینکپپه بین کپپار انپپتزاعی و
انضمامی تمایز قایل میشود .کار سال جاری هم بهواسطهی خصلت کار مجپپردش ارزش جدیپپدی تولیپپد
میکنپد؛ و هم به واسپطهی خصپلت کار مشخصاش ،که از وسایل تولید برای تولید محصپول نهایی استفاده
میکند ،ارزش قبلی وسایل تولید را به محصول نهایی منتقل میسازد.
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بخش ( 9نظری اجمالی به آدام اسمیت ،استورش ،و رامزی) نسخهی اولیه و کوتاهی از آن چیزیست که
بعدها بسط یافت و تبدیل به فصل  ۱9شد ،که باالتر در مورد آن بحث کردیم (این بخش و بیشپپتر فصپپل
 ۲0در سال  ،۱870و فصل  ۱9در سال  ۱878نوشته شدهاند) .این بخش با این بیانی مجمل و روشپپن از
اصل جزمی اسمیت شروع شده است:
آدام اسمیت این اصل جزمی موهومی را مطرح کرد که تا امروز بههمین شکل به آن اعتقاد دارنپپد.
بنا به آن ،کل ارزش محصول اجتماعی بپپه درآمپپد تقسپپیم میشپپود  . . .تپپا بپپه امپپروز این {اصپپل
جزمی} یکی از کلیشههای بسیار محبوب ،یا در واقع ،حقیقتهای جاودان به اصطالح علم اقتصپپاد
باقی مانده است (( )CII., 510ترجمهی فارسی ،ص.)549 .

بخش ( ۱0سرمایه و درآمد :سرمایهی متغیر و مزدها) علیه این دیدگاه ،مرتبط با اصپپل جپپزمی اسپپمیت،
استدالل کرده که سرمایهی متغیر که بهعنوان سرمایه در دسپپتهای سپپرمایهداران عمپپل کپپرده ،بعپپد از
خرید قوهی کار ،در دستهای کارگران تبدیل به درآمد میشود .مارکس برعکس اسپپتدالل میکنپپد کپپه
خرید قوهی کار ،سرمایهی متغی ِر سرمایهداران را از شکل پول به شکل قوهی کار تبپپدیل میکنپپد .امپپا از
آنجا که سرمایهی متغیر ،در دستهای سرمایهداران باقی میماند (گرچه به شکلی متفاوت) ،نمیتواند به
درآمد برای کارگران تبدیل شود .برعکس ،از نقطهنظر کارگران ،آنچه با فروش قوهی کار تبدیل به درآمد
برای آنها میشود ارزش قوهی کارشان است ،نه سرمایهی متغیر سرمایهداران.۲۱
بخش ( ۱۱جایگزینی سرمایهی پایا) به علت شباهت موضوعاتی که با فصل  ۲۱دارد ،در ادامپپه همپپراه بپپا
فصل  ۲۱بحث میشود.
بخش ( ۱۲بازتولید مصالح پولی )۲۲فرض میگیرد که پپپول طالسپپت و تولیپپد طال را بهعنپپوان قسپپمتی از
اصلی این بخش ،نقد نظرات اسمیت و توک دربارهی کمیت پپپولِ الزم
بخش  Iتحلیل کرده است .نکتهی
ِ
برای گردش است ،که با اصل جزمی اسمیت مرتبط هستند .مپپارکس این نقپپد را چپپنین خالصپپه نمپپوده
است:
محصپپول اجتمپپاعی را بپپه گپپردش می انپپدازد ،نپپتیجهی ضپپروری شپپیوهی گنپپگ و ناسپپنجیدهی
مشاهدهی بازتولید ،و جایگزینی ساالنهی عناصر متفاوت مادی و ارزشی کل محصول ساالنه است.
بنابراین ،این برداشت پیشتر رد شده است (( )CII., 551ترجمهی فارسی ،ص.)59۱ .

نهایت ًا مارکس از بخش «( ۱۳نظریهی بازتولید دستوت دوتراسی»)پ بهعنوان نمونهای از «اغتشاش فکری و
در همان حال عپپدم درک اقتصپپاددانان پرمپپدعا ،هنگپپام پپپرداختن بپپه بازتولیپپد اجتمپپاعی» ()CII., 556
(ترجمهی فارسی ،ص )596 .استفاده کرده است .موضوع اصلی مورد بحث در این بخش ،تالش دوتراسی
است برای توضیح ارزش اضافی بهواسطهی فروختن کاالها توسط سپپرمایهداران -بپپه سپپایر سپپرمایهداران،

 }9{۲1این نکته همچنین در فصل  19صفحه  8-۴5۴بحث شده است.
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کارگران  ،و زمینداران -به قیمتی که ارزش آنها را افزایش دهد .۲۳مارکس نشپپان داده کپپه تناقضهپپای
منطقی در هر سه مورد ناشی از نحوهی تببین ارزش اضافی {در این نظریه} است.

بخش  11از فصل «( 20جایگزینی سرمایهی پایا») و
فصل  «( 21انباشت و بازتولید در مقیاس گسترده«)
بخش  ۱۱از فصل  ۲0و فصل  ۲۱در اواخپپر  ۱878در یکی از آخپپرین دستنوشپپتههای جلپپد دوم ()VIII
نوشته شدهاند و موضوع جدید و مهمی را در تحلیل مارکس از بازتولید ارائه میکنند که بهنظپپر میرس پدپ
پتگی سپپرمایهگذاری در
مارکس هنگام کار بر روی جداول بازتولیدشپ کشپپف کپپرده اسپپت :اثپپرات ناپیوسپ ِ
پتگی سپپرمایهگذاری در بازتولیپپد سپپاده ( بخش ۱۱
سرمایهی ثابت بر روی بازتولید سرمایه .۲4این ناپیوسپ ِ
فصل  )۲0از این واقعیت ناشی میشود که ساختمانها و ماشینآالت و دیگر اشکال سپپرمایهی ثپپابت هپپر
گذاری ناپیوسپته بپه
ِ
سپال جپایگزین نمیشپوند ،بلکپه تنهپا پس از چنپد سپال جپایگزین میشپوند .این بازسپرمایه
این معناست که بخشی از سرمایهی پایایی که توسط بعضی از سرمایهداران بازیابی میشپپوند فپپوراً بپپرای
جایگزینی ساختمانها ،ماشینآالت و غیره استفاده نمیشوند ،بلکه برعکس بپپه شپپکل انپپدوختهی پپپولی
I

باقی میمانند .بهنظر میرسد شکلگیری اندوختهی پولی دال بر ناتوانی بعضی از سرمایهداران در بخش
برای فروش تمام محصوالتشان در یک سال باشد .این اِشکال ظپپاهری حپپداقل تپپا حپپدودی توسپپط این
واقعیت رفع میشود که هر سال ،سایر سرمایهداران مجموع سرمایهی پولی اضافیای بهدست میآورند که
از مخارج ساالنهی استهالک در سالهای قبلی انباشت شده است و دست آخر آنها را قپپادر میسپپازدپ تپپا
ماشینآالت و سایر چیزها را وقتیکه خیلی مستهلک میشوند بازخریداری کنند .این مجمپپوع سپپرمایهی
پولی اضافی ،یک منبع اضافی تقاضپپا بپپرای ماشپپینآالت و سپپایر چیزهپپای تولیدشپپده در بخش  Iایجپپاد
ِ
میکند.پ

با وجود این ،مارکس تأکید میکندپ که دو شرط باید برای برابرشدن تقاضای ماشینآالت و سایر چیزها با
عرضهی آنها ،و بنابراین برای تداوم بیدردسر بازتولید ساده ،برقرار باشد )۱( :قیمت ماشینآالت و سپپایر
چیزهایی که بعضی از سرمایهداران مجبور به جایگزینی آنهپپا هسپپتند ،میبایپپد بپپا هپپزینهی اسپپتهالک
ساالنهی سایر سرمایهداران برابر باشد؛ و ( )۲این مقپپادیر بایپپد سالبهسپپال ثپپابت بپپاقی بماننپپد .مپپارکس
پرآشوب تولید سرمایهدارانه ،بسیار بعیپپد اسپپت کپپه چپپنین تپپوازنی
ِ
استدالل مینماید که بهعلت سرشت
حاصل گردد و تداوم بیابد .بنابراین ،مارکس چنین نتیجه میگیرد:
این نمونه از سرمایهی پایا -در بستر بازتولید در مقیاسپپی ثپپابت -نمپپونهای چشپپمگیر اسپپت .عپپدم
تناسپپب در تولیپپد سپپرمایهی پایپپا و سپپرمایهی در گپپردش ،عاملیسپپت کپپه بیش از همپپه ،توجپپه

اقتصاددانان در تبیینشانپ از بحران را بر میانگیزد .این نکتهی جدیدی برای آنهاست کپپه چپپنین
 }1۰{۲۳مارکس چنین مینویسد« :اینجا کرتنیسم بورژوایی را در بهترین وضعیت نهاییاش میبینیم.)58۴( ».
 }11{۲۴مارکس این را «مسئلهی اصلی» نامیده است و اشاره کرده که « این مسئله ...س تاکنون مورد توجه اقتصسساددانانس سیاس سیس
قرار نگرفته است» ( .)C.II., 530برای بحث بسیار مناسبی دربارهی تحلیل مارکس از مسسسائل عسسدم تسسداوم سسسرمایهگذاری در
سرمایهی پایا برای بازتولید بیدردسر سرمایه نگاه کنید به.Clarke (1994, pp. 268-73) :
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عدم تناسبی میتواند و باید صرف ًا از نگهداری سرمایهی پایا ناشپپی شپپده باشد CII., 545( .تاکیپپد
اضافه شده است) (ترجمهی فارسی ،ص.)585 .

هدف اصلی در فصل  ۲۱نیز کاویدن بیشتر امکان اختالل در بازتولید سرمایه در بستر بازتولیپپد گسپپترده
پتگی سپپرمایهگذاری در سپپرمایهی پایپپا اسپپت -این
است .۲5همانند بحث قبل ،منبع اصلی اختاللْ ناپیوسپ ِ
واقعیت که حداقل مقدار مشخصی از سپپرمایهی پپپولی الزم اسپپت تپپا سپپاختمانها ،ماشپپینآالت و سپپایر
چیزهای اضافی را بتوان خریداری کرد ،طوریکه سرمایهی پولی بالقوه طی چندین دورهی تولید اندوخته
شود .تفاوت بازتولید گسترده (در مقایسه با بازتولید ساده) این است که سرمایهی پولی کپپه بپپرای خریپپد
ماشینآالت اندوخته شده است ،بخشی از مولفهی ارزش اضافی قیمت کاالهاست ،نه بخشپپی از مپپولفهی
ارزش ثابت.
این واقعیت که مقداری از ارزش اضافی باید برای سرمایهگذاری آینده در سرمایهی پایا اندوخته شپپود بپپه
این معناست که اگر بعضی منابع تقاضای جبرانکنندهپ وجود نداشپپته باشپپد ،کمبپپود تقاضپپا بپپرای خریپپد
همهی کاالهای تولیدشده ایجاد خواهد شد .با این حال ،اغلب یک منبع تقاضپپای جبرانکننپپدهی وجپپود
دارد :سپپایر سپپرمایهداران کپپه ارزش اضپپافی را در دورههپپای قبلی اندوختهانپپد ،اکنپپون سپپرمایهی پپپولی
بالقوهشان را «برداشت» میکنندپ و برای خرید وسایل اضافی و سایر چیزها اسپپتفاده میکننپپد .بنپپابراین،
پولی بپپالقوه
شرط ضروری بپپرای تپپدوام بیدردسپپر بازتولیپپدِ گسپپترده این اسپپت کپپه مقپپدار سپپرمایهی پپ ِ
اندوختهشده توسط بعضی از سپپرمایهداران بایپپد بپپا مقپپدار سپپرمایهی پپپولی برداشتشپپده توسپپط دیگپپر
سرمایهداران برای خرید ماشیناالت و سایر چیزها برابر باشد .مارکس دوبپپاره تاکیپپد میکنپپد کپپه بهعلت
آنارشی سرمایهداری بسیار بعید است که چنین توازنی قابل دستیابی باشد .بنپپابراین ،مپپوقعیت بازتولیپپد
گستردهی بیدردسر به موقعیتی برای اختالل در بازتولید تبدیل میشود .ضرورت اندوختن ارزش اضپپافی
پولی بالقوه ،منبع ذاتی دیگری از ناپایداری در اقتصادهای سرمایهدارانه است.
بهعنوان سرمایهی ِ
مارکس همچنین چندینبار در این فصل ( ) C.II., 569, 574, 594اشاره مینمایپپد کپپه نظپپام اعتبپپاری
پولی بپپالقوه و مهیاسپپاختن این
همچون وسیلهای برای متمرکزساختن اندوختههای چندگانهی سرمایهی ِ
اندوختهها برای سایر سرمایهداران جهت استفاده بهعنوان سرمایهی پولی فعال برای خرید وسایل تولید و
اعتباری سرمایهداری را قادر میسازد تا حداقل بر بخشی از
نیروی کار توسعه یافته است .در نتیجه ،نظام
ْ
پولی بالقوه قائق بیاید .بپپا این همپپه ،مپپارکس همچپپنین
اختاللهای ناشی از ضرورت اندوختن سرمایهی ِ

 }1۲{۲5در اوایل قرن بیستم بحث دربارهی طرحهای بازتولید مارکس بین توگان-بارنوفسکی ،هیلفردینگ ،لوکزامبورگ ،لنین و
دیگران تقریبا به تمامی به بازتولید گسترده میپرداخت .بازتولید ساده ،غالب نوشتههای مارکس دربارهی موضوع بازتولید بسسسیار
به ندرت مورد توجه قرار می گرفت .هیچ کدام از طرفین بحث به اصل جزمی اسمیت اشاره نکردهاند .همچنین بسسه عسسدم تسسداوم
سرمایهگذاری در سرمایهی پایا بهعنوان منبع اختالل در بازتولید نپرداخته اند .موضوع اصسسلی در بحث آنهسسا این بسسود کسسه آیسسا
تقاضای کافی برای تحقق ارزش اضافی تولیدشده در مورد بازتولید گسترده وجود خواهد داشسست .بنسسابراین مشسسارکتکنندگان در
این بحث از جداول بازتولید مارس برای هدف کامال متفاوتی از هدف خود مارکس استفاده می کردند .با وجود این ،آنها حداقل
جداول بازتولید مارکس را بر حسب مقادیر سرمایهی پولی تفسسسیر میکردنسسد نسسه بسسر حسسسب مقسسادیر ورودی و خسسروجی( داده و
ستانده).
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خاطرنشان میکند که نظام اعتباری «خصپپلت سپپاختگی بازتولیپپد» را افپپزایش میده پدپ و بنپپابراین ،این
احتمال که «مسیر معمول آن مختل گردد» را نیز افزایش میدهد.)C.II., 376( .
در بخش  ۳از همین فصل ،مارکس منبع محتمل دیگری برای اختالل در بازتولید را شناسایی میکند که
همانا نرخهای متغپپیر انباشپپت است .۲6بپپرای مثپپال ،افپپزایش نپپرخ انباشپپت بپپه اینمعناسپپت کپپه نسپپبت
کوچکتری از ارزش اضافی برای خرید وسایل مصرف و نسبت بزرگتری برای خرید وسایل تولید صپپرف
شده است .این تغییر در نسبتهایی از ارزش اضافی که انباشت و مصرف شدهاند بدین معناست که بپپرای
تدوا ِم بیدردس ِر بازتولید باید وسایل تولید و وسایل مصرف بهترتیب به نسبتهای بزرگتر و کپپوچکتری
تولید شوند .بار دیگر آنارشی سرمایهداری چنین تغییر بیدردسر و بدون اختاللی در نسپپبت بین وسپپایل
تولید و وسایل مصرف را بسیار بعید میسازد.
بنابراین ،روشن است که در تحلیل مپپارکس از بازتولیپپد گسپپترده ،هماننپپد تحلیلاش از بازتولیپپد سپپاده،
جداول بازتولید بر حسب مقادیر پولی تعریف شپپدهاند ،نپپه برجسپپب مقپپادیر فپپیزیکی ورودی و خپپروجی.
پرسشهایی که در تحلیل بازتولید گسترده حلوفصل شدهاند ،همه به سرمایهی پولی و اثرات این ویژگی
شاخص سرمایهداری ،بهویژه بر روی گرایش سرمایهداری به بحرانهپپای ادواری ،پیونپپد دارنپپد .تحلیپپل و
نتیجهگیری مارکس در این فصل -اثرات نیاز به اندوختن سرمایهی پولی بپپالقوه؛ اثپپرات نرخهپپای متغپپیر
پازی سپپرمایهی پپپولی بپپالقوه -بههیچ وجپپه
انباشت بر تداوم بازتولید؛ و توسعه نظام اعتباری برای فعالسپ ِ
ربطی به تعیین مقادیر فیزیکی ورودی و خروجی ندارد (بلکه به ضرایب ورودی-خپپروجی مربپپوط اسپپت).
این مقادیر فیزیکی از آن رو که برای پرداختن به پرسشهایی که تحلیل شدهاند ضرورتی ندارنپپد ،هرگپپز
توسط مارکس محاسبه یا مفروض گرفته نشدهاند .برخالف آنها ،در تمامی این مباحث ،تمرکزی دایمی بر
مقادیر سرمایهی پولی وجود دارد:
این واقعیت که تولید کاالها شکل عام تولید سرمایهدارانه است ،خودبهخود به معنی این اسپپت کپپه
پول نهتنها نقش وسیلهی گردش ،بلکه همچنین نقش سرمایهی پولی را درون سپهر گپپردش ایفپپا

میکند و به شرایط معینی برای مبادلهی عادی می انجامد کپپه خپپاص این شپپیوهی تولیپپد اسپپت،
یعنی شرایطی را برای مسیر متعارف بازتولید ،چه در مقیاس سپپاده و چپپه و در مقپپایس گسپپترده
ایجاد می کند .خود این شرایط نیز ،به تعدادی شرایط برای مسیر نامتعپپارف ،یعپپنی امکانپپپذیری
بحران میانجامد ،زیرا بر مبنای الگوی خودجوش این تولید ،خود این توازن تصپپادفی استC.II.,( .
570-71؛ تاکید اضافه شده است) ( ترجمهی فارسی ،ص.)6۱۳ .

 }1۳{۲6مارکس این نکته را اصو ًال برای گذار از بازتولید ساده به بازتولید گسترده استفاده کسسرده اسسست ،امسسا این نکتسسه بهطسسور
کلیتر قابل اعمال به هر تغییری در نسبتهایس ارزش اضافی که انباشتشده و مصرفشده است.
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در این مقاله توضیح داده شد که مقادیر ذکرشپپده در جپپداول بازتولیپپد مپپارکس در بخش  ۳از جلپپد دوم
کاپیتال و پیشنویسهای مرتبط با آن برحسپپب مقپپادیر فپپیزیکی ورودی و خپپروجی تعریپپف نشپپدهاند و
بههیچ وجه به تعیین این مقادیر فیزیکی ربطی ندارند .بلکه برعکس ،جپپداول بازتولیپپد نپپاظر بپپر مقپپادیر
پولی
پولیست که بهعنوان سرمایه و درآمد در گردشاند و برای بازتولید مولفههپپای مختلپپف سپپرمایهی پپ ِ
پزمی
ِ
صرفشده در دو
بخش تولید اساسی هستند .هدف اصلی جداول بازتولید مارکس ردکپپردن اصپپل جپ ِ
اسمیت بوده است؛ دیدگاه خطایی که بهموجب آن کل قیمت محصول اجتماعی تماما بپپه درآمپپد تبپپدیل
میشود .اصل جزمی اسمیت و ردیهی مارکس بر آن بههیچ وجه بپپه مقپپادیر فپپیزیکی ورودی و خپپروجی
ربطی ندارند .بلکه اصل جزمی اسمیت به مولفههاییپ میپردازد که کل قیمت تمامی سرمایهی اجتمپپاعی
به آنها تبدیل میشود .از آنجا که کل قیمت برحسب واحدهای پول تعریف میشود ،مولفههای این کل
قیمت نیز برحسب واحدهای پول تعریف میشوند .ردیهی مارکس بر اصل جزمی اسمیت معطپپوف اسپپت
به تمایزگذاری میان پولی که بهعنوان سرمایه عمل میکند و پولی که بهعنوان درآمد عمل میکنپپد .و از
آنجا سرمایه برحسب پول تعریف شده است ،مولفههای سپپرمایه (سپپرمایهی ثپپابت ،سپپرمایهی متغپپیر) و
ارزش اضافی نیز برحسب پول تعریف میشوند.
بنابراین ،نشان داده شد که یکی از پایههای اصلی تفسیر نئوریکاردوی از نظریهی مارکس نادرست اسپپت.
جداول بازتولید سرمایهی پولی مارکس ماتریسهای ورودی-خروجی (داده-ستاندهی) فپپیزیکی نیسپپتند.
جداول بازتولید هیچ مدرکی در تأیید این تفسیر نئوریکاردوی بهدست نمیدهند که مارکس نظپپریهاش را
پیزیکی
خروجی معلوم آغاز کرده ،و سپس ارزشهپپا و قیمتهپپا را از مقپپادیر فپ
فیزیکی ورودی و
با مقادیر
ِ
ِ
ِ
معلوم استخراج کرده است .برعکس ،این جداولِ بازتولید تفسیر بدیلی (  )Moseley, 1993را تایید میکنندپ
که بر طبق آن گردش سرمایه چهارچوب اصلی برای نظریهی مارکس اسپپت و گپپردش سپپرمایه برحسپپب
مقادیر پولی که در تولید و فروش کاالها سرمایهگذاری و بازیابی میشوند تعریف شده است .مقادیر پپپولی
که گردش سرمایه را از طریق خرید وسایل تولید و نیروی کار به جریان میاندازنپپد در نظپپریهی مپپارکس
معلومهای اصلی (نقطه آغازین) هستند ،نپپه مقپپادیر فپپیزیکی ورودی و خپپروجی .این تفسپپیر داللتهپپای
مارکسی
وسیعی دارد .در جای دیگری ( )Moseley, 1993, 1997داللت این تفسیر بدیل را برای نظریهی
ِ
قیمت محصول (یعنی ،برای «مسئلهی تبدیل» )۲7بحث کردهام.
ِ
نرخ برابری سود و
بنابراین ،بهنظر میرسد بر عهدهی نئوریکاردویها خواهد بود تا استداللها و شواهد دیگری بهدست دهند
تپا ثابت کننپد کپه نظپریهی مپارکس بپر پپایهی جپداول فیزیکی ورودی-خروجی (داده-سپتانده) بنپا شپده اسپت؛
پیشفرضی که دقیق ًا برای نظریهی سرافایی هم بنیادیست .جداول بازتولید مارکس شپپواهدی مغپپایر بپپا
تفاسیر آنان بهدست میدهند.
* * *
27. transformation problem
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