
  

 

 

 

 

 

 بخش دوم –( هاالسیها )و گزمانِ بحران

 

دیبن سع لیدان ینوشته  

یناصر یمجتب یترجمه  

 

 

 هاها و برگشتچرخه

ی بحران اقتصادی شدهبار از طریق واقعیت تجربهشود، یکبه سه طریق طرح می گروندریسهدر  بحران

و، در نهایت، به نحو استعاری در قالب  1شانوقوع ی شرایط عام امکانواسطه، بار دیگر به1857آمریکا در سال 

                                                           
سرریز تولید چطور با گسترش ای دقیق است در این باب که بحران جاری فرصتی برای مطالعه»نویسد: اش به مارکس میانگلس در نامه 1

جا آید. حرف جدیدی در باب تعریف بحران نیست، مگر ترسیم خطوط برجسته و دقیقی که این شکاف از آناعتبار و مازاد تجارت بوجود می
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ا و تردیدهای هجنون و دردِ انشقاق. برای ایضاح و تعمیقِ مفهوم مناسبی از بحران باید با عدم قطعیت

دست و پنجه نرم کرد. بحران، در نظام تعیّناتی نقد اقتصاد سیاسی موجود در سراسر طرح پژوهشی 

بایست با وجوه مشخص تولید، گردش، و دهد، میامر مجرّد به امر مشخص سوق می از که آن را

ها خاص هر یک ازآنمند [، و نیز با قواعد زمانreproduction d’ensembleکلّ ]-یک-مثابهبه-بازتولید

 شود. وبستچفت

 شود.بسط داده می سرمایه بست ]مفهومی[ در کتابواین چفت

گردد، به ، مارکس دوباره به پرسش از وحدت عمل خریدوفروش برمیجلد نخستدر 

دهد. او در فصل سومِ سو، سکّوی جهش را زیر پای بحران قرار میبه این گروندریسهگسستی که، از 

دهد، با این می ارز عام را توضیحجا که نظریه پول به منزله هم، آن«پول و گردش کاالها»ول، ی اپاره

ست، بنیادهای در پول، از آن حیث که یک واسطه ا« بذر بحران»شود. مارکس با دیدن مسئله گالویز می

عصر خود. ن هماقتصاددانا در پاسخ به –کند نامد، وضع میمی« اقتصاد پویا»چه را که گروسمان آن

[ را فرانسوی تاجر و نسه، اقتصاددا باتیست-ژان]« سه»ارزی، قانون بازار پردازیِ هممارکس، به منظور مفهوم

 ارزی قادر به توضیح چیز دیگری نیست: برد، قانونی که جز همزیر سوال می

                                                           

 Marx and Engels) «هنوز این خطوط تا این اندازه دقیق نشده بودند 1847و  1837-42های در حال گسترش یافتن است. در طول سال

1965b, p. 221). 
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 خرید است و هر خریدیْ  هر فروشیْتر از این جزم نیست که چون هیچ چیز احمقانه

خریدها مالزمه داشته باشد. اگر ها و پس گردش کاالها باید بالضروره با تعادل فروش فروش،

های واقعاً انجام یافته برابر با تعداد خریدها ست این گزاره مقصود این باشد که تعداد فروش

حشو قبیحی بیش نیست. ولی ]از قرار معلوم[ غرض اثبات این مدعا است که گویا فروشنده 

آورد.  خریدوفروش به مثابه رابطه متقابل بین دو رش را نیز به همراه خود به بازار میخریدا

اند، یعنی صاحب کاال و دارنده پول، عمل واحدی شخصی که در دو قطب مخالف قرار گرفته

است، ولی به مثابه معامالت یک شخص واحد، خرید و فروش دو عمل هستند که در قطبین 

بنابراین یگانگی خریدوفروش متضمّن آن است که اگر کاال پس از افتادن اند. متضاد واقع شده

ی کاال نفروخت و یا در قرع کیمیاگریِ گردش به صورت پول در نیامد، یعنی اگر دارنده

 2فایده شود.صاحب پول نخرید، چیزی بی

ون بازار فرضِ قانارزی مبتنی بر وحدتِ خریدوفروش است، و از آنجا است که این وحدت پیشهم

 شود.می

بین انتقال مالکیّتِ »واسطه در تهاتر ]مبادله پایاپای[ اشیاء وجود دارد، در واقع این وحدتِ بی

[alienationفرآورده ]این وحدت، با تعمیم تولید کاالیی و ظهور «. ی یک فرد و تملّک آن توسط فردی دیگر

های مصرفی در کار ی مستقیمی بین ارزشدیگر مبادلهجا که شود. از آنارز عام شکسته میپول به مثابه هم

                                                           
2 Marx 1976, p. 208. 
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ای، کوتاه یا بلند، در وقفه»و یا « دوره خواب»شوند، این معامله به نیست و کاالها با پول مبادله می

 انجامد:می« زندگی کاال

از آنجا که نخستین دگردیسی کاال در آنِ واحد هم فروش است و هم خرید، این 

عین حال خود فرایند مستقلی است، فروشنده کاال دارد و خریدار فرایندِ جزئی در 

کند ]و برایش پذیری خود را حفظ میتواند شکل گردشپول، یعنی کاالیی که می

تواند کند چه زمانی وارد بازار شود[. تا کسی خریدار نباشد هیچکس نمیفرقی نمی

فاصله خرید هم بفروشد. ولی هیچکس مجبور نیست چون خودش چیزی فروخته بال

 3بکند.

های انگیزه وذیر به نیازها شکند. زندگیِ کاالی فسادپتقارنِ این معامله را در هم می پولْ

مایش یا ها. پول در کمال خونسردی قادر است از روی صفحه نخریدار بسته است، به امیال و هوس

بخرد یا استغنا  ایند خود، کاال راکاالی فسادپذیر را حبس کند و، بنا به خوش ی ویندوز، نفَسِ پنجره

ی کاال او را خفه خواهد شدهپرده تا ابد کش پیدا کند، نفَس حبسبورزد و تحقیرش کند. اگر این میان

ی عدم تقارن و عدم ی تقارن و تعادل نیست، بلکه قاعدهکرد. از لوال در آمدنِ خریدوفروش قاعده

 تعادل است:

                                                           
3 Marx 1976, pp. 208–9 



 

5 

دهند، یعنی و متقابل وحدتی درونی را شکل می این که بگوییم فرایندهای مستقل

رود. این دو فرایند فاقد ها از طریق تضادهای بیرونی پیش میایم وحدت درونی آنگفته

ها کنند. از این رو، اگر ابراز استقالل بیرونی آندیگر را تکمیل میاند زیرا یکاستقالل درونی

ی یک بحران به واسطهها خود را بهحدت آنی مشخّصی فراتر رود، وکنندهاز یک حد تعیین

کند. تضادی هست، در درونِ کاال،  بینِ ارزش مصرف و ارزش، طرزی قهرآمیز محسوس می

زمان خود را به مثابه کار مستقیماً اجتماعی نیز نشان دهد و نوع بینِ کار انفرادی که باید هم

شود، و نیز  محض و عام تلقی میانضمامی و خاص کار که در عین حال به مثابه کار مجرّدِ

بین تبدیل اشیاء به اشخاص و تبدیل اشخاص به اشیاء؛ مراحل متقابل دگردیسی کاال، 

ها متضمّن امکان ی حرکت این تقابل درونی است. از این رو این شکلیافتههای تکاملشکل

مکان به یک واقعیت وتکامل این اها، است. زیرا بسطها، ولی فقط امکان بروز آنبروز بحران

انداز گردش ساده کاالها حتا مستلزم تحقق کامل یک رشته شرایط است که هنوز در چشم

 4پیدا نیست.

ی بحران، بلکه شدهی تجربهشود، و نه از طریق نمونهطرح می سرمایهجا در مفهوم بحران اولین بار این

گردد مبادله. مسئله برمی –و نه متقابلِ  –و عمل متقارن تضادآمیز بین د« اتصالِ»و  «عُلقه»در قالب بیان منطقیِ 

شود، وقتی بین خرید و ها شکسته میی دگردیسیدر رابطه با گردش ساده. وقتی زنجیره به یک تعیّن اولیه

فقدان »کند: ی وثیق این مراحل مکمّل تحمیل میفروش انشقاقی مزمن هست، آنگاه بحران خودش را بر رابطه

                                                           
4 Marx 1976, p. 209  
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ترین شکلی است که امکان بحران در آن بیان ترین و صوریانتزاعی M-Cو  C-Mناسبِ تجانس و ت

شود. نهفتگیِ ساختاری آمیز به امری کشنده بدل میآنگاه این جهش از امری صرفاً مخاطره 5«.شودمی

بحران در انقسام درونیِ گردش کاال مندرج است. انقسام هنوز باید در این فرایند پیش برود، از جریان 

تجسّد بخشیدن به ی شرایط الزم را برای کل فراتر رود، تا همه-یک-مثابهبه-تولید به جریانِ بازتولید

 این شبح احیا کند.

شود، ، طرح می«قانون عام انباشت سرمایه»، جلد اولفارسی[  23] 25بحران دوباره در فصل 

دهد. برای نخستین بار، مفهوم بحران که آنجا درون سپهر تولید تعّین مشخصی را به خود اختصاص می

ی ی تولید، بر یک پایهگسترش ساده»به مثابه  شود. انباشتبست میومندیِ خاص سرمایه چِفتبا زمان

آهنگی های آن به طور خاص بستگی دارد به رشد سرمایه ثابت، به همنوسان 6شود.طرح می« فنّی معیّن

ترین مانعی در برابر جزئی»شوند تا جایی که با امواج ابداعات تکنولوژیکی. محصوالت تلنبار می

از این رو سرمایه مسیر «. ظاهر وقفه بیفتددر سازوکار اجتماعی به تواند کاری کند کهها میفروش آن

  ِتغییرات تکنیکی»گذارد، یعنی ها تاثیر میگیرد و بر روند آنهای تکنیکی را در پیش میسازیبهینه

بنابراین نوعی از «. های آن حول سپهرهای کالن تولیدی ترکیب سرمایه در تمام شاخهکنندهدگرگون

ای فنّی که کمابیش تکنولوژیک وجود دارد که به نوبت میان مراحل گسترش کمّی بر پایه آهنگیهم

شود. به این اعتبار ی نیروی کار زنده برقرار میثابت است، و مراحل تغییر سریع و ناگهانی در هزینه

                                                           
5 Marx and Engels 1965a, p. 296. In 1862, Clément Juglar published his book Des crises 

commerciales et de leur retour périodique en France, en Angleterre, et aux États-Unis 
[Commercial Crises and their Periodic Return in France, England, and the United States]. 
6 Marx 1976, p. 782. 
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ندی و شتاب یکی از هایی از کُدهد. دورهآهنگی اقتصادی خود را در سطح تولید نشان میتعیّنات فنّیِ این هم

 آید.پس دیگری می

« کردن نیروی کاراقتصادی»پس از گسترش شدیدی که بنا به اقتضای ترکیب سرمایه و با 

های سازیبهینه»شود. فقط در این وضعیت است که ها منجر به خفگی بازار میگرفتنگیرد، شتابصورت می

تکنولوژی،  7«.کندکامالً دگرگون می»وند که ترکیب سرمایه را شبه یکباره در امواج ابداعاتی متبلور می« مفصّل

انداختن جریانکنندگی آن در بهای نیست، بلکه تعیینکنندهخود عامل تعیینخودیصرف نظر از ظهورات آن، به

ی اجتماعی دوباره و تداوم جریانِ نیروی کار است. در پس پشت اقتصاد محض و فنّ تولید، پیچیدگی رابطه

 دهد: د را نشان میخو

همچنانکه اجرام سماوی آنگاه که در مدار افتادند مدام یک حرکت مشخص را 

کنند، تولیدِ اجتماعی نیز به مجرّد اینکه به مدار حرکت متناوب گسترش و فروکش تکرار می

شود و فراز و ی خود علت میدهد. آنچه معلول است به نوبهمیدرافتاد به تکرار آن ادامه 

آورند، شکل وجود میهای کل فرایند، که پیوسته شرایط خاصّ خویش را از نو بهبنشی

 8گیرند.ادواری به خود می

                                                           
 این نقل قول برگرفته از ویرایش فرانسوی جلد نخست کاپیتال است؛ برای ترجمه انگلیسی مراجعه کنید به:  7

Clarke’s Marx’s Theory of Crisis (Clarke 1994, pp. 172–5) 
8 Marx 1976, p. 786. 
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ی های اقتصادی که، از نظر مارکس، خصیصهبنابراین، مفهوم بحران همبسته است با چرخه

ی، همچون ضرورت مکانیک»رسد از یک ها، در سطح تولید، به نظر میاقتصاد مدرن است. این چرخه

یافتن تولید کاالیی، رویدادهای تصادفی و کلیت کنند. تحت تاثیر تعمیمپیروی می« جنبش کیهانی

از وجود چنین  9گیرند.پذیر به خود میای و سنجشها شکل چرخهشوند. قاعدهمی تبدیل به قاعده

، مشغول یافتن 1858شود. مارکس، در سال بحث می مانیفست کمونیستهایی به شکل عام در نوسان

ها و جایگزینیِ سرمایه بودن بحرانای را میان ادواری شود. او رابطهها میتبیینی برای قواعد نسبی آن

های گذاریی تحلیل انضمامی سرمایهرا به واسطه ثابت در نظر گرفت و در پی آن بود که این رابطه

 های انگلس، اثبات کند:صورت گرفته، بر اساس داده

ماشینی  ِی هیأتهای تو دربارهنهایت از تبیینب به انگلس:[ بی]خطا

واحدی  زیرا تئوری ما دارد، مطابقت کافی و نزدیک با ساله13 رقمِ سپاسگزارم. این

 که ایدوره با کمابیش که دهدتشکیل می صنعتی بازتولید دوره یک از

 ی آنهابازه که نیست گفتن به نیازی. دارد همزمانی شودمی تکرار عمده هایبحران

مهم  من برای. شودمی تعیین آنها، بازتولید دوره به بسته متفاوت، کامالً عواملی با نیز

کننده را تعیین عامل بزرگ یک صنعت یشروط مادّی بالواسطه در این است که

 در سرمایه از فارغ ماشینی،هیأتِ  بازتولید یدر مالحظه. کنم پیدا هاچرخه برای

 دوره قدر نسبت بهافتد که همینمی 1مولشاتمکتب  آدم یاد ناخواهخواهگردش، 

                                                           
 ماهایوگا 61ارا برابر است با ماراوانتارا و هر ماراوانت 14ای هندوئیسم، هر کالپا )یک روز از زندگی براهما( برابر است با در ساختار چرخه 9
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 زمان اقتصاددانان، به متوسط ، مانندتا حدودیاند و، توجهکم استخوانی اسکلت بازتولید

 10.کنندبرای بازسازی کامل خود، اکتفا می انسان بدن توسط شده صرف

 را ادواری هایبحران مفهوم مارکس دهد چطور[میسو ]نشان  یک از. است مهم دلیل چند به نامه این

 تبیین در پی مارکس تولید، سطح در دیگر سوی از. برددارد پیش می داد، بسط خواهد سرمایهکتاب  در که

 واقعی هایبحران بروز در تعیّن سطوح سایر با بتواند که است اساسی عنصر یک دنبال به بلکه علّی نیست،

 انفصال بین بازتولید تجهیزات از سال 13 تا 11 تقریبی تناوب کندمی روشن کهاینآخر دست. شود ترکیب

 رهاشدنِ  در شرایط از ایمجموعه ترکیبِ . شودمی ناشی گردش در سرمایه و( ثابت سرمایه یا) مکانیکی

 ی سرمایهسال عمر یک چرخه13 بیش از .کندمی دشوارتر بسیار را آنها ریاضی بندیدوره واقعی، هایبحران

  غیرخطیِ  از ریاضیات مارکس بالکل. است( خونو مایعات شبه خون گردش) ریتم مناسب یک زندگی ثابت،

 11.پیدا کند این آشوب در نظمی را بلکه بتواند کندقطع امید نمی« نامنظم هایمنحنی»

 

 

                                                           
10 Marx and Engels 1965c, p. 282. 

یر آن، بصورت غها، نرخ نزول و غیره و غیره، در طول سال و در آنها حرکت قیمت دانم کهچیزهای از آن نمودارها می‘مارکس به انگلس:  11
به مثابه  هاصعودها و نزول ها را با محاسبه اینام بحرانهکرد شوند. به انحاء مختلف تالشهای صعودی و نزولی نشان داده میقوس

بگیرند امکان پذیر  این مواد خام تحلیل به اندازه کافی مورد مطالعه قرار های نامنظم تحلیل کنم و معتقد بودم )هنوز هم معتقدم اگرمنحنی
کند در حال حاضر فکر می« مور»ها را تعیین کنم. همانطور که گفتم، خواهد بود( شاید بتوانم از نظر ریاضی قوانین اصلی حاکم بر بحران

 (.504، ص  1965dاز این کار دست بکشم. )مارکس و انگلس  تا اطالع ثانویتوان این کار را انجام داد و من تصمیم گرفتم نمی
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 تعادل عدم دینامیک  

 و زوج مفهومیِ سرمایه. اختصاص دارند اول جلداند که به مفهومی متغیر زوج سرمایه و ثابت سرمایه

فرایند  یبه واسطه دوم جلد در - هابحران بندیدوره برای کنندهتعیین مفاهیمی - گردش در سرمایه و ثابت

 تولید انباشت، نیروی تمکین به با. شودمی ترروشن هابحران به این ترتیب دینامیک. شوندگردش وارد بحث می

 تولیدی یا فردی مصرف به عمل در قبلی چرخه کاالهای حتا اگر یابد، ادامه حدود مشخصیتا  تواندمی انبوه

کاالها از پی  جریانی از» صنعتی وجود ندارد. چرخه هیچ تضمینی برای مصرف نهایی در پایان. باشند نرسیده

جریان اول محصوالت  و در شرایطی که ، حتا اگر مصرفی در کار نباشد،«افتدجریانی دیگر به راه می

از  زمانهم فروش و خرید: افتدمی اتفاق« وقفه» یک. اندجذبِ بازار مصرف شده فقط به حسب ظاهر

 ارزش زیر باید رسندبه بازار می که کاالهایی آخرین. شودمی قطع بازتولید روند. ایستندحرکت بازمی

 12.شوند فروخته خود

بار  جهش مرگ معناایندارد، بهبرمی پولی شکل به کاالیی شکل از سرمایه که نهایی این خیز

 شبحِ کش بیاید، سرمایه حیاتی یچرخه «توقفِ نقطه» کهآن مجرّد به. است عیاریتمامی[ ]مؤمنانه

ای گُلگون و ظاهری قِبراق گردش، به سرمایه چهره فرایند است ممکن گرچه. آوردسربرمی بحران

 تبدیل پول به مستقیمِ خود یتولیدکننده منظر از کاال. هست همواره قلبی خطر ایست اما بخشیده باشد،

 که بهبه مجرد آن کاال. کرده باشد طی فرایند را به طور کامل، تا مصرف نهایی، کهآن بدون شود،می

 از جدیدی چرخه تواندمی صنعتی دارِسرمایه رسد،می فروشعمده تاجر یا وکارصاحب کسب دست

                                                           
12 Marx 1978, p. 156. 
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تمام » بنابراین. رسانده باشد پایان به را خود یچرخه ی اولتولیدشده کاالی کهآن از پیش کند آغاز را تولید

 به حسب ظاهر فقط کاالها از بخش بزرگی کهدر حالی وضع شکوفائی باشد، در است ممکن روند بازتولید

است در بازار خوابیده یعنی در واقع ممکن  روی دست فروشندگان مانده باشند، شده و عمالً چرخه مصرف وارد

 13.«باشند

 کردنمخفی به پولی، سرمایه و تجاری سرمایه تولیدی، سرمایه در سرمایه تبلور و کاال دگردیسی

ی مانده ]پس از عرضه کاالهای چرخهآخرین تقاضای باقی و مقیاسبزرگ میان بازتولیدِ فزاینده تناسبِعدم

 جلد در. گذاردگردش می سپهر در کاال هایایستگاه تاکید را بر مارکس ،دوم جلد در. کندمی کمک قبلی[

 وام برای در دسترس یسرمایه-پول به خود متحقّقِ سود تبدیل در مالی دارانسرمایه نقش تاکید را بر ،سوم

اختیار در  پولی مطالبات مستقیم یا به شکل پولی شکل به دائماً را درآمدشان و سرمایه افراد این»: گذاردمی

به هر روی  اما تواند به شکل بسیار متفاوتی با انباشت واقعی رخ دهد،می طبقه این توسط ثروت انباشت. دارند

 14«.زنندچشمگیری از این انباشت آخری را به جیب می بخش آنها دهد کهنشان می این موضوع

ید، زیر و پا تلف نشوزند که سریع بجنبید تا زیر دست جار می  دوره رخوت ناشی از این وضعیت

اند نشده خارج بازار از هاهنوز قبلی  که حالی در شودکاالهایی که روانه بازار می جدیدِ  وپای خیل عظیم ودست

 :اند[]به فروش نرفته

                                                           
13 Ibid. 
14 Marx 1981, p. 609 
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کاشف به  سرانجام آید ومی دیگر جریانی از پس کاال جریانی از اکنون

 به کام مصرف کشیده شدهبه صورت ظاهر  فقط قبلی هایجریان که آیدعمل می

-دیر. کنندمی رقابت یکدیگر با بازار ظرفیت بر سر کاالیی هایسرمایه اکنون. بودند

شوند تا هر طور شده به فروش بروند ]و از بازار خارج  می فروخته قیمت زیر هاآمده

موعد  که حالی در اند،نشده تبدیل نقد پول به هنوز کاالهای قبلی جریان. شوند[

 ورشکسته را خود یا باید شانمالکان. رسددارد می هاپرداخت ]اسناد اعتباری[ آن

 تقاضا واقعی وضع به ارتباطی هیچ اما فروش این. بفروشند قیمتی هر به یا کنند اعالم

تقاضایی برآمده از  مربوط است، پرداخت تقاضای به فقط فروشی است که. ندارد

 15.کندسر باز می است که بحران مرحله این در. پول به کاالها تبدیل مطلق ضرورت

 و تولید هرهایسپ مالزم با جدایی بین را دنبال کنیم، به اعتبار آن، آریتمی دوم جلد تِز اگر

 در رمایهس با سرمایه ثابت . است ثابت سرمایه ایدوره تجدیدهای بسامدهای مرتبط با تابع گردش

. شودمی هر از گاهی تجدید و است معنوی و مادی استهالک مشمول زیرا است، متفاوت گردش

کشد، توسط ابزار ود، همچنان که انتظار آن را میگذاری شای که قرار بود مجدداً سرمایهسرمایه

 enراکد: ] نیافتهتحقق باید ی[ آن یا]ارزش خلق شده .شود]تولیدِ[ در حال استهالک احتکار می

jachèreشود منتقل دارانسرمایه سایر به اعتبار قالب در یا بماند [ باقی: 

                                                           
15 Ibid. 
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رسد و سال میچند  پیوسته که به بیش از همهای بهنتیجه این است که دور برگشت

ی شود، یکی از بنیادهای مادّی چرخهها سرمایه، توسط عنصر پایای آن محدود میطی آن

درپی های پیر از دورهوکادهد که در آن، کسبتناوبی ]در متن آلمانی: بحران[ را تشکیل می

ها هایی که سرمایه برای آنکند. دورهرکود، فعالیت متوسط، رونق زیاد و بحران عبور می

شود، مسلماً تفاوت زیادی با هم دارند و از لحاظ زمانی، با هم منطبق نیستند. گذاری میسرمایه

براین اگر جامعه را گذرای جدید است. بنااما بحران همیشه آغازگاه حجم بزرگی از سرمایه

ی برگشت بعدی وبیش، بنیاد مادی جدیدی برای چرخهدر کل در نظر بگیریم، بحران، کم

 16است. 

 حال، این با. نبود ناشناخته کالسیک اقتصاددانان برای ثابت سرمایه جایگزینیِ و هابحران بین پیوند این

 .امری تصادفی تلقی کردند را گردش سرمایه در و ثابت بین سرمایه تعادل آنها اختالل در

 داریسرمایه انباشت درونیِ  منطق در ]قانونی که[ :شودمی بدل قانون به تصادف این مارکس، نزد

عاملی  گردش، سرمایه در و ثابت سرمایه تناسبِ بینبا عدم  تولید» کالسیک، نزد اقتصاددانان .مندرج است

از   ناشی و باید تواندمی دست این از عدم تناسبی کهاین. است هابحران شان ازدر تبیین … بسیار مورد عالقه

تواند و باید ناشی از در نظر که میاین ای است؛ وها حرف تازهباشد، برای آن ثابت صرف سرمایه نگهداریِ

 17.در حال کار  ِاجتماعی سرمایه یساده بازتولید با ی آرمانی باشد، همراهساده گرفتن یک تولید

                                                           

16 Marx 1978, p. 264. 
17 Marx 1978, p. 545. 
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عات ابدا فواصل وقوعش را از ،اول جلد در. شودمی قاعده به بدلاستثنا  از یک بحران

 هایزریقت از طریق شود،به آن داده می جدیدی تعّین ،دوم جلد در. گیردمی تولید در تکنولوژیک

 همه در شود،ی حاصل از فروش محصوالت که انباشت میثابت، یعنی بخشی از سرمایه سرمایه. پولی

این روند . ل شودبد ارتقاء یا تجدید نیازمند بدخیم و ایتوده به که وقتی ها قابل تجدید نیست تاچرخه

گردش  وارد چرخه ناگهان تمایل دارد ای کهسرمایه انجامد،احتکارشده می یسرمایه گیریبه شکل

 :شود

چند سال  پیوسته که به بیش از همهای بهنتیجه این است که دور برگشت

ادهای شود، یکی از بنیها سرمایه، توسط عنصر پایای آن محدود میرسد و طی آنمی

دهد که در آن، ی تناوبی ]در متن آلمانی: بحران[ را تشکیل میمادّی چرخه

درپی رکود، فعالیت متوسط، رونق زیاد و بحران عبور های پیوکار از دورهکسب

شود، مسلماً تفاوت گذاری میرمایهها سهایی که سرمایه برای آنکند. دورهمی

زیادی با هم دارند و از لحاظ زمانی، با هم منطبق نیستند. اما بحران همیشه آغازگاه 

گذرای جدید است. بنابراین اگر جامعه را در کل در نظر حجم بزرگی از سرمایه

 18ی برگشت بعدی است.وبیش، بنیاد مادی جدیدی برای چرخهبگیریم، بحران، کم

                                                           

18 Marx 1978, p. 264. 
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 مقیاس، باز هم پرسشِ بزرگ یا ساده گردشِ سطح این پرسش در یابد؟شیوع می یک بحران آیا

رقابت را  و کل فرایند واقعی تاریخی هایبحران کهحال آن [ است،formal-idealآرمانی ]-صوری هایبحران

 تدریجبه آنها هایویژگی اند، کهشدهتجربه هایبحران مطالعه از موقتی برآمده هایانتزاع این. گیرنددر بر می

 1837-42 یا 1849 هایبحران از ترآسان مارکس برای 1857 سال بحران. کنندمی آشکار را سازوکار بحران

 های منحنی") خطی غیر تا فهمی بر مبنای ریاضیات فراهم کرد مارکس برای را امکان این زیرا .قابل تحلیل بود

 !از قوانین بحران به دست آورد( "نامنظم

 ادامه دارد...
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