
  

 

 

 

 

 

 یانپای و سوم بخش –( هاالسیها )و گزمانِ بحران

 

دیبن سع لیدان ینوشته  

یناصر یمجتب یترجمه  

  

 

 استثناء و قاعده

پیدا  گردش سپهر از تولید سپهر تفکیک خود را در مفهومی تعیّن اولین ،جلد نخست بحران، در

 هایآهنگیِ برگشتهم قطع: کندمی گردش غنی فرآیند خاصی از را با تعّین مفهوم این ،دوم جلد. کندمی

گرایش نرخ سود به  با بحران از پیوند تری رامشخص تعیّن ،جلد سوم. گردش در یسرمایه و ثابت یسرمایه

 .دهدبه دست می پیشین، بندیصورت دو ادغام گرفتن وفرضپیش با نزول،
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و خیزی  اجتماعی موانع آن، «درونیِ تضادهای» و «قانون»این  اقتصادی صرفا   ظاهر پس در

 :شودمی دارد، بیانها برمیبرای فائق آمدن بر آن سرمایه که

ای است ی موجود، که وسیلهکاهی ]استهالک[ ادواریِ سرمایهارزش

داری برای به تأخیرانداختن تنزّل نرخ سود و سرمایهدرونماندگار در شیوه تولید 

ای جدید، در شرایط شتاب بخشیدن به انباشت ارزش سرمایه از طریق تشکیل سرمایه

کند، و دهد اختالل ایجاد میمعینی که فرایند گردش و بازتولید سرمایه رخ می

 1.شودمیبنابراین، با توقف ناگهانی و ایجاد بحران در فرایند تولید همراه 

مارکس . است انفعاالتِ اقتصادی از دقیق ایاسپینوزا، هندسه اخالق ، به تأسی از سرمایه

کند و حی میمتعالِ تاریخی را جرّا هایشکل همه و فرایند تشکیل ارزش بیرون از هایارزیابی یهمه

 تولید یماندگارِ شیوهدرون تاریخیِ جدید، مندیدر یک زمان عنوان مفهومی بحران، به. آورددرمی

 حقیقیِ  عمان خودش سرمایه. کندمی نفی و نقد را خود بحران، سرمایه، از طریق: است داریسرمایه

 .است داریسرمایه ی تولیدشیوه

دار نیاز دارد تا همچنان  که سرمایه ایسرمایه حداقل مقدار یابد،می کاهش سود نرخ وقتی

 یدوباره کاهش به شود، تراکمی کهمی ناشی همینجا ضرورت تراکم از. یابدمیور باشد، افزایش بهره

 یتوده» .شودمی تعبیر ثابت سرمایه به افزایشی در انباشت حدّی که از آن تا انجامد،می سود نرخ

                                                           
1 Marx 1981, p. 358. 
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 بازی،تری ]مانند بورسبه مسیرهای پرمخاطره»شان از ترس بندآمدنِ نفسِ  «پراکنده خُرد و هایسرمایه

 ایجاد یک باعث شرایط همین 2.«شوندکالهبرداری اعتباری، قمار در سهام، و بحران[ سوق داده می

متوسط سود به  نرخ تحقق به انتظار تواندکه نمی ایسرمایه) قطب یک سرمایه در سرریز انباشت نسبی

 شود. راه حل این تعارضمی (بیکاری) جمعیتباعث سرریز  دیگر در قطب و( "بیکار یسرمایه"کار بیفتد، 

های میان سرمایه خُسران، به مساوات این 3.«نابود شود بعضا  حتی یا بماند، عاطل سرمایه مستلزم آن است که»

نابودی  جمله از سرمایه، وفقط از طریق نابودیِفقط یا تعطیل و طریق از تعادل یا بازگشتِ. شودنمی توزیع خُرد

دیگر به » تولید وسایل از بخشی نابودیِ موجودی انبارها،  وکار،کسب تعطیلیِ: افتدمیاتفاق  آن،« جوهر مادّی»

 بخشی 4«.دهدرخ می تولید وسایل عنوانکارکردشان به در … ایوقفه عنوان وسایل تولید فعال نخواهند بود؛

باالترِ خارجی،  سود نرخ تن بهیافبرای دست بلکه این دلیل که قابل استفاده در کشور خود نیست، به سرمایه، نه از

 از بخشی اخراج از طریق جدید سودهای-وریجستجو برای بهره زمان،هم. شودمی ارسال و به خارج صادر

جمعیت -سرریز»یک  جدید، هیأت ماشینی از استفاده با. گیردبارآوری صورت می از روند کار نیروی

 .دهدقرار می را تحت فشار کار نیروی ارزش ]دستمزد[ آن وجود که شود،می خلق «مصنوعی

 ثروت مصرف و تولید ها، حدود قاطعتضاد این کند،می تکرار بارها و بارها مارکس که همانطور

منطبق » اند کهتاریخی تولید به لحاظ شیوه معیّن یک نسبیِ تضادهای هابلکه این کنند،اجتماعی را ترسیم نمی

 مصرفی را بیش از حدِّ جمعیت موجود، . ما اقالم5«شرایط مادّی تولید استبا عصری خاص و محدود به توسعه 

                                                           
2 Marx 1981, p. 359. 
3 Marx 1981, p. 362. 
4 Ibid 
5 Marx 1981, p. 368. 
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ثروتِ » بلکه کنیم،ثروتِ بیش از حدّ را تولید نمی و یا تولید را بیش از حدِّ جمعیت در حال کار، ابزار یا

 6«.شودگاه تولید میاش گهدارانهگرانه و سرمایههای ستیزهبیش از حدّ به شکل

. «ولگرایش نرخ سود به نز» زند،حرف آخر را می سوم جلد سوم بخش در رانبح بنابراین

 :کندمی خالصه گونهبندی اینمقام جمع در مارکس

دست  رد تولید وسایل تراکم( 1: داریسرمایه تولید عمده درباره واقعیت سه

گران به مثابه مِلک کار مزبور دیگر شود که وسایل تولیدای محدود موجب میعده

که این با حتا. شوند مبدّل اجتماعی تولید هاینیرو عکس بهبه و مستقیم پدیدار نشود

داران به نظر صورت موضوع مالکیت خصوصی سرمایهاین وسایل در نگاه نخست به

 به را دارینتاین اما ثمرات همه اما اندبورژوایی جامعه داران اُمَنایسرمایه. رسندمی

 یاری،هم راه از: اجتماعی کار صورتبه خودِ کار دادنسازمان( 2. زنندمی جیب

 سو مالکیّتِ  در هر دو داریتولید سرمایه شیوه. طبیعی علوم با کار پیوند و کار تقسیم

 بازار ایجاد( 3. داردمیان برمی از  -حتا به اَشکال متضاد  -را  فردی کار و خصوصی

 .جهانی

 گیرد:می مارکس از این مقدمات چنین نتیجه

                                                           
6 Marx 1981, p. 367. 
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داری ی تولید سرمایهنیروی مولّد عظیم، به نسبت جمعیّت، که در چارچوب شیوه

ی ای )و نه فقط شالودههای سرمایهارزش –ی هرچند نه به همان درجه -یابد و رشدِ تکامل می

کنند که بر مبنای آن ای را نقض میاند، پایهتر از رشد جمعیّتها( که بسیار سریعمادّی آن

تر هماره کوچک کند، زیرا این پایه در رابطه با رشد ثروتْاین نیروی مولّد عظیم عمل می

کند. بحران به این ی متورّم را نقض میافزایی این سرمایهچنین شرایط ارزششود؛ و هممی

 7کند.سبب بروز می

 ها به این ترتیب قطعی است.تردید، بروز بحرانبی

. شودمبدّل می هابحران یکنندهتعیین اصلی به عامل «نرخ سود به نزول گرایش قانون» ،سوم جلد در

 از دارد که وجود [’strange ‘law] غریب «قانونِ» این ویژگیِ )مکانیکی یا غیرمکانیکی( اختالفاتی چند بر سر

 افزایش: یعنی. کندوضع می خود نفیِ با خودش را تنها و کندخود را نقض می اشدرونی تضادهای بسط طریق

پایین  وری،بارآ افزایش کاری، روز کردنطوالنی خواه با) خواهد نرخ سود را تضمین کندمی که استثمار، نرخ

 سلطه سازوکارهای ؛(کاستن از دستمزدهای غیرمستقیم یا نرخ توّرم زیر نرخ افزایش دستمزد داشتن نگه

و کاهش هزینه  ارزان کار نیروی خرید طریق را از سرمایه ارگانیک ترکیب افزایش امکان که امپریالیستی،

حجم  افزایش طریق از را سود نرخ کاهش که سرمایه، برگشت در کند؛ تسریعبخشی از سرمایه ثابت فراهم می

                                                           
7 Marx 1981, p. 375. 
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 هایکمک نظامی، هایهزینه عمومی، هایهزینه طریق از دولت اقتصادی مداخله کند؛می آن جبران

 8. …حران و ب های دچاربخش زدایی ازارزش مالی،

 د همآنِ واح در گردش. است این قانون روند بسط خودِ ماندگارِها دروناین ضدّ گرایش

تناسب  عدم ایشافز به بدوا  که بانکی، یسرمایه و تجاری یسرمایه. است تولید به و هم وابسته مستقل

 بحران کند که باعث بروزمیها را چنان سست پیوند میان آن عاقبت زند،می مصرف دامن و تولید میان

 :شودبروز می

ای که به دست آورده، ی بازرگان، با وجود خودمختاریحرکت سرمایه

درون سپهر گردش نیست. ولی به  ی صنعتیْهرگز چیزی بیش از حرکت سرمایه

تا حد معینی، مستقل از فرایند بازتولید و موانعش  دلیل این خودمختاری، حرکتْ

راند. این وابستگیِ درونی و ، این فرآیند را به سوی موانعش میاست، و از این رو

جا راند که در آنای میی بازرگان را به نقطهای سرمایهخودمختاریِ بیرونی، تا نقطه

 9.شودپیوند درونی، به زورِ بحران، از نو برقرار می

فروشی، خرده بخش رد ها نهبحران. کندمی تصدیق را تحلیل شده اینهای تجربهبحران وقوع

 10.دهندمی رخ «بانکداری نیز و فروشیعمده سپهر در» بلکه کنندگان، مصرف با مستقیم یرابطه در و

                                                           
8 See Albarracin 1991; Barsoc 1984; and Verla, Dupont, Ollivier and Taillandier (eds.) 1987. 
9 Marx 1981, p. 419 
10 Ibid. 
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 واقعی نهایی مصرف از هم گردش برگشت سرمایه، زمان تسریع در و مقابله با گرایش نرخ سود به نزول برای

به این ترتیب . نخواهد بود اضافی یا ارزش افزاییارزش وابسته به دستِ آخر، گردش: شودمی جدا تولید از هم و

به دست تصادف سپرده شده  و افتاده تأخیر چنان به فروشعمده تجّار درآمدِ  که کندسر بازمی هنگامی بحران

وقتی است که  از پیش هاوام یا وقتی که موعد بازپرداخت کنند،ها را میمطالبه بازپرداخت وام هابانک که

برای  یعنی فروش های اجباری،فروش گاهآن»: کننده به انجام رسیده باشدیی کاالها به مصرففروش نها

رسد، که یکباره به رونق ظاهری پایان ای فرا میبه همراه آن فروپاشی شود. ودیون، آغاز می پرداخت

 11.«بخشدمی

 است« ی یک فرآیندپردهنخستین » این فقط. کندمی تولید اضافی است که ارزش اضافی کار استخراج

 باید بلکه :اما کافی نیست که چیزی تولید شود. باشد داشته اضافی ارزش تحقق با ارتباطی ضروری کهآن بدون

 جدا دیگریک از لحاظ مفهومی نیز از» بلکه ، «مکانی و زمانی فقط از لحاظ نه» پرده دو این. شود فروخته

کلّ »بحران حاال  یابیم؛می سوم جلد درشده بود،  تعریفنخست  جلد در اولین تعیّن بحران را، که 12«.هستند

 و فروش، جدایی مفهومیِ خرید. گیرددر بر می واقعی کنندگانِمصرف و دارانسرمایه اعم از رقابت، را،« فرآیند

تکاپو  با ندتواها میایِ مصرف در بازپرداخت وامواسطه قابلیّت که شود به این واقعیتترجمه می صحنه عملْ در

 در تضاد قرار بگیرد. سود حداکثری برای

                                                           
11 Marx 1981, p. 420. 
12 Marx 1981, p. 352. 
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. کندتخطّی می سیاسی اقتصاد نقد به این ترتیب از ]قوانین[ واقعی هایبحران تاریخی ظهور

 که ایهای قاهرانهتضادهای موجودند، غلیان موقّت و قهرآمیز برای رفع هایحلراه» واقع در هابحران

، «مخرّب فرایند» یک عنوان به 13«.کنندمی اطالع ثانوی از نو برقرارتا  را خوردههمبر توازن

ی که به مرحله« کندفقط قهرآمیز بروز می»بازتولید در شرایطی  دقایق فرآیند خودمختارشدنِ

شده، به ضرب و زور دوباره مختلّ تعادل که دارد اصرار مارکس. باشد های متشنّج رسیدهگریستیزه

سرنوشت  و بحران میان ارتباط. نیست «اقتصادی» ی مشخصا مقوله یک دیگر قهر این. شودمی برقرار

سرمایه هرگز تابع یک نظم طبیعیِ مبادالت نیست  انباشت که دهدمی هشدار آن، از این طریق، قهریِ

 ]به این ترتیب[ نیاز به یک. بر آن حاکم است دینامیک تعادل عدمبلکه  که گرایش به تعادل دارد،

 .شودبحران ایجاد می بر غلبه اقتصادی برای-فرا رعنص

 چگونه که دهدمی نشان فقط او. گویدسخن نمی «پایانی بحران» از یک هرگز مارکس

گاه هیچ هابحران. «ماندگار خود استدرون موانع از داری مدام در پی عبورسرمایه ی تولیدشیوه»

 چه زیان به و قیمتی چه به که است این مسئله فائق آمد،ها توان بر آنمی همیشه گریزناپذیر نیستند،

. است صنعتی چرخه ناشی از آنها تقریبی نظم. هاستآن بودن ناپذیراجتناب اهمیت دارد آنچه. کسی

 عنوانذیل  تولید وسایل تراکم: تأکید قرار گیرد بندی موردجمع این در باید عامل سه ترکیبی نقش

 پیوند و کار تقسیم یاری،هم راه از: اجتماعی کار عنوان به کار دادن خودِسازمان» خصوصی؛ مالکیّت

                                                           
13 Marx 1981, p. 357 
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 به گرایش علیرغم را مولد نیروهای رشد انفعالیِ  که امکان جهانی، بازار استقرار و باالخره، ؛«طبیعی علوم با کار

 14.کندمی فراهم ملی بازارهای چارچوب در های شغلیفرصت نسبی کاهش

 نزدیک تاریخی-واقعی هایبحران به معیّن دیگر، انتزاع به معیّن حرکت[ از یک انتزاع مارکس، ]با

 و (مالی تجاری، صنعتی،) مختلف سرمایه هایبخش مانند دیگری بحث از عوامل ،سوم جلد در. شودمی

 به خود اختصاص ار آینده رویدادِ خالی فضای بحران به این ترتیب. آیدمیان میدیگر، بهشدنِ آنها از یکمستقل

 به را خود توانندب بهتر تا داشتند حذف این رویداد را در سعی نوپا انسانیِ  علوم که انواع ایلحظه در. دهدمی

 .کرد از ]امکانِ[ رویدادمندی محافظت مارکس کنند، معرفی اثباتی علوم عنوان

 15.غیر قابل فروکاستن به منطق صوری است حقیقت در تاریخ

 هاتالقی ها وانشعاب

 و مصرفی ارزش انشقاق میان انتزاعی، کار و انضمامی کار جدایی مستلزم یافتهتولید کاالییِ تعمیم

تحقق ]ارزش  و بالواسطه استثمارِ شرایط»: گردش است سپهر از تولید سپهر نسبیِ شدنو مستقل ای،مبادله ارزش

                                                           
14 Marx 1981, p. 375. 

دهد از خود نشان می ینهانگاره مبارزه طبقاتی مانند همه مبارزات دیگر وجه ُقمارگو»تواند این واقعیت بدیهی را ثبت کند: فقط ادگار مورین است که می 15
ثار تاریخی مارکس در آ ها رویدادهای اصلی هستند وها هستند. انقالبها و ضد انقالبساِز انقالبگردد که نبردهای سرنوشتو به رویدادهایی برمی

ای توانیم میان نظریهی مبارزه طبقاتی پرداخت. به این وسیله است که میبه مطالعه –در سطح تصمیمات  -، با نگاه استراتژیک هجدهم برومرخود مانند 
ه در غیر اینصورت د برقرار کنیم، پیوندی کمطلق و سخت از یک سو و عمل که نیاز به تصمیمات قاطع دارد از سوی دیگر پیون مبتنی بر انواع جبرگرایی

مگن و متناقِض مصنوعی میان دو شکل ناه« پیوند»توانیم در پاسخ احتجاج کنیم که مسئلْه یافتن (. می133، ص  1982)مورین « رودکاماًل از دست می
 ادف و ضرورت از یکدیگر جدا نیستند.کند که در آن تصاستدالل نیست، مسئلْه یافتن پیوندی ذاتی است که بر اساس منطقی کار می
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دومی  شود، می محدود جامعه مولّد ]بارآور[ نیروی با فقط اولی 16«.نیست یکسان استثمار آن حاصل از[

 مولد محض یا جامعه که وابسته به نیروی مصرفی ظرفیت و تولید متعدد هایشاخه خاص اما با ابعاد

تعیین  توزیع یگرایانهستیزه روابط مصرف مبتنی بر ظرفیت توسط بلکه نیست، ظرفیت مصرفیِ محض

ازپیش، شکل حاکم بر آن بیش شرایط نتیجه، روابط و در» یابد گسترش پیوسته باید بازار. شودمی

 ولی، 17«شود.می ناپذیرترمهار و هرچه بیشتر گیردتولیدکنندگان را به خود می از مستقل قانون طبیعی

گیرد ی تنگی قرار میتری با پایهکند، در تضاد بیشهر چه نیروی مولد بیشتر رشد می

ی راهی سرمایهی متضاد، همبر مبنای این پایهکه مناسبات مصرف بر آن استوار است. 

وجه مغایرت ندارد. زیرا اگرچه جمعِ این جمعیتِ رشدیابنده به هیچمازاد با سرریز 

برد، اما تضاد بین شرایطی که در آن این دو، حجم ارزش اضافیِ تولیدشده را باال می

ا به همین درجه باال یابد رشود و شرایطی که در آن تحقق میارزش اضافی تولید می

 18.کشدمی

 بالکل ارکسم برای مصرف نامکفیِ کاالها به این اعتبار و انباشت مازاد سرمایههمزمان  وجود

ایتو،  اکوتوماز نظر . نیستند موافق این برداشت مفسران از هر چند بسیاری رسد؛نمی نظر به متباین

 تبیینیِ نطقم دو تطبیق در سعی که دارد،برمی سرمایهدر  قبلی خود را کارهای ناقصی از مارکس خیزِ 

 :دارد ناسازگار

                                                           
16 Marx 1981, p. 352. 
17 Marx 1981, p. 353. 
18 Ibid. 
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 نوع این شده، بندیصورت سرمایه در بار اولین برای که گونهآن به هر ترتیب،

 ضرورت و معنا به لحاظ تاکید دارد، «سرمایه تولید محض-سرریز» بر که بحران، ینظریه

 کاالی مازاد بحران مبتنی بر نظریه یک همچنان سرمایه در. نیست کامل قدرکافی به منطقی

 هاینظریه و گروندریسه در تالشی است که امتداد کردیم، مشاهده همانطور که که داریم،

 از انتقاد ضمن گیرد،صورت می مالتوس و سیسموندی بحران نظریه بسط برای اضافی ارزش

 نشینیته سرمایه بحرانِ نظریه در از این رو است که .کالسیک مکتب هایمحدودیت

 نتایج یا ایواسطه عوامل رسدمی نظر به که آید]از آثار قبلی[ به سطح می ضدکالسیک

 19گیرد.علل بحران در نظر می به جای را هابحران

 با ناهمگون رویکردهای  کند کهنقد می را مارکس ایتو،. است سوءتفاهم مقادیری گرنمایان نقدْ این

 برای به مانعی را هسرمای سرمایهْ انباشت  مازاد سرریز  که داده نشان سو، یک از. استآمیخته را در هم یکدیگر

 کاالها تولیدسرریز  دیگر، از سوی. گردش و هم در سپهر تولید سپهر در کند، همبدل می خود افزاییارزش

خواهد یتو میخوانشِ ا. ها قرار داده، و نه دیگر در شرایط تولیدشاندر شرایط گردش آن را بحران هایریشه

 د، از طریقتولی خاص سپهر تضادهای به سرمایه در بازتولید خود به مثابه یک کلّ را تقلیل دهد تضادهای

 بحران. خطّی از علل زنجیره جستجوی مجدد یک

 فرایندهای این تمامیّت منظر از و گردش، تولید فرایندهای عنوان وحدتی ازبه را بحران منطق مارکس

ای که کل این العللعلت یا اوّل علت تعیین یک از این رو. فهمدمی کلّ -یک-مثابهبه-بازتولید و گردش تولید،

                                                           
19 Itoh 1980, p. 106. 
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 از مشخصی تعیّنات سرمایههای یک از بزنگاه هر. است ناممکن آوردسازوکار را به حرکت درمی

 تولیدوجود سرریز  با. شوندمی ترکیب کل-یک-مثابهبه-در فرآیند بیند کهتدارک می را بحران

 تولیدسرریز  و سرمایه انباشتسرریز  دیگر، قطب نسبی در جمعیتسرریز  و قطب یک در سرمایه

 ربط وثیق. بیگانه است اقتصادی جبرگرایی با هر نوع که اند ی«قانون» همان مکمّل وجوه کاالها

 تواندتبیین می این. باشد هابرای بحران ایبسنده علّی تواند تبییننمی سود نرخ و نوسانات تولید نوسانات

 .باشد « خطای مهلک»یک 

 امکان عدم با را شدهاضافیِ انباشت یسرمایه افزاییِارزش امکان عدم زیرا است، خطا -

 ناشی از تبیین این ضعف بزرگترین. گیردمی اشتباه شدهگذاریی قبال  سرمایهسرمایه کل افزاییارزش

اصرار  حقیقت این بر مارکس کند کهو فراموش می گذارد،می مولد سپهر بر منحصرا است که  تاکیدی

به  زمانی بلکه و به لحاظ مکانی تنها نه تحقق آن، و مستقیم استثمار همانِاین-نا شرایط ورزید کهمی

 .متفاوت است نیز مفهومیلحاظ 

غلبه  و اشتغال و تولید تقویت اضافی، ارزش نرخ افزایش برای گویدمی زیرا مهلک است، -

 که طلبانه،اصالح ریاضتی هایسیاست تمام. کاهش پیدا کنند فقط کافی است دستمزدها بحران، بر

خط  همین کند،تضمین می فردا راپس اشتغال و فردا هایگذاریسرمایه امروز سودهای آن طبق

 کنند.می دنبال را استدالل
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 ت است،مقوّم یک گسس یا دارد نقش یک کارکرد تنظیمی بحران آیا که پرسش این به این ترتیب،

 مکنِ م «شکل»یک  عنوان به را بحران ،اضافی ارزش های نظریه مارکس در. رسدمی نظر به کامال  صوری

ی نقطه منزلهتواند به محل گسستی بدل شود که بهگیرد. بحران میمی نظر در سود نرخ برقراری تعادل در

 .ددار نیز را دیگری سیاسی و اجتماعی عوامل انشعاب البته این اما جدید است، یچرخه عزیمت یک

 20.خودمختار نیست، آنقدر که حرف آخر را بزند اقتصاد

بروز پیدا کند، رویدادی  تواندمی رویداد آن در که دهدمی تشکیل را افقی فقط خود، خودیِبحران، به

 خط: نیست تقدیرگرایی الهیاتی یا جبرگرایانه یچرخه یک این. بخشدمی تعیّن هم با را زمان و سرمایه که

 کوچکترین» نیز، داروین نزد. زندبیرون می نامشخص از خالل انشعابی هابحران در تاریخی زمان یشکسته

 معقول توازن. «دهد تغییر تنازع بقاء ابعاد متوازن و ظریف را در است در ساختار یا وضع طبیعی ممکن هاتفاوت

 «کوچکترین نوع آن حتی هر تغییری، جهان، از نقطه هر در» که ناپذیربینیپیش «طبیعیِ  انتخاب» یک! مرگبار و

 21«.دقیق زیر نظر دارد»را 

 بخش، الهام«داریگرایش تاریخی انباشت سرمایه» ، در بابسرمایه اول یکی مانده به آخر جلد یقطعه

 از بسیاری و خود، تناقضات زیر فشار سنگینِ داریسرمایه فروپاشیتضمین  در اظهاراتِ مؤمنانه از بسیاری

                                                           
نیشه زایتونگ مورد های آشوب سیاسی هستند که قباًل در مانیفست کمونیست اشاره شده و به تفصیل در نیو رایها یکی از قدرتمندترین اهرماین بحران» 20

 (.189، ص  1965e)مارکس و انگلس « نیز پرداخته است. 1848بحث قرار گرفته و به بحران 

21 Darwin 1859, pp. 83–4. 
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 این آورد،قطعیتِ فرآیندی طبیعی، نفی خویش را بوجود می با دارای،سرمایه تولید اما»: شد هاجدل

 .22«است نفیِ نفی

ی استفاده ،گرایشات بالفعل سرمایه به تراکم و تمرکز سو یک از. الحق که متن دیریابی است

 وسایل آمیزِتبعیض کردناجتماعی کشاورزی، یدارانهسرمایه دادنِسازمان فناوری، و علم از فزاینده

تا حد زیادی  هازنیگمانه و این. کندمی بینیپیش روشنیرا به کاالیی روابط سازیجهانی تولید، و

 واسازیِ بین داری، قانونسرمایه یکه از توسعه معلوم شد دیگر سوی از. درست از آب درآمده است

 و ابر السالدر بر مارکس البته استدالالت. کنداستنتاج می را اجتماعی یسازی فزایندهقطبی و مطلق

اش آن برعکس، ایده. کندرا ناممکن می از بینواسازی مکانیکی تفاسیر او همه «دستمزد آهنین قانون»

 شدن پرولتاریارگباعث بز« دارانهسرمایه تولید فرآیند ارسازوک دقیقا  خودِ» و تراکم سرمایه است که

 .شودیم سرمایه عام منطق فارغ از ها،آن یابیِسازمان و اتحاد ،مقاومت سربرآوردن خودکار و

 ای با هر نوعی ریشهضمن یک قطع رابطه« داریسرمایه تولید ماندگاردرون قوانین»تاکید بر 

بخشیدن و شیئیت به تواند منجرتاریخی نیز می یا معنوی متعالِنوستالژی نسبت به قوانین 

 دارد تا نقد پوزیتیویستی سازوکار قرابت بیشتری با که شود تاریخی «تقدیرگراییِ »دادنِ جلوهطبیعی

با حقیقت نابِ  زمان، گویی. شودمینفی نفیْ نفیِ فرمالیسم در مبارزه یسرشت قُمارگونه. دیالکتیکی

تاریخ  ی ساعتصفحه در ساعت مقرّر درست سر وقت بر که کند تضمین تواندمی اش،آشکارکننده

 تاریخ» که گفت مقدس خانواده در همیشه، برای بار یک انگلس، وجود، این با. به صدا در خواهد آمد

                                                           
22 Marx 1976, p. 929. 



 

15 

 نه و زمان نه. کنندمی انتخاب خود که شرایطی تحت نه اما سازند،اند که تاریخ را میمردمان: «کاره استهیچ

 .نیستند وطنزِ بشراین نمایش تلخ بازیگران تاریخْ

 خواه آن، مختلف انواع و فروپاشی جبری نظریه حد زیادی به تا سرمایه 25 برانگیزمناقشه فصل

ی ساده یک خطای دیدن از مانع آن اهمیت برجسته. الهام بخشیده است گرایانه،چپ یا و طلبانه باشداصالح

 گرایانهطبیعت علمی الگوی یک تأثیر میان ایناشدهحل تضاد بر فصل این. شودممکن در خوانش آن می

 ،دورینگآنتیدر . کندمی تأکید گشوده تاریخ یک دیالکتیکی منطق و( «طبیعی روند یک مهارناپذیریِ»)

هیأت ماشینیِ  یک به را «نفی نفیِ» خوانشی که پیشگیری کند، پاافتادهپیش خوانش تا از این کوشدمی انگلس

 :کندمی بدل تاریخی یک پیشگویی نادرست به را صوری این دستاویزِ و انتزاعی

در نظر ندارد از آن  مارکس بنابراین. . .  دارد؟ نقشی چه حال نفیِ نفی برای مارکس

ت نامد، بخواهد آن را به عنوان ضروت تاریخی به اثباحیث که این جریان را نفیِ نفی می

واقع  روند عمال   بخشی از این کنداز نظر تاریخی اثبات می کهاین از پس برعکس،. برساند

نامد که گاه آن را در عین حال روندی میآن واقع شود، آینده در باید بخشی دیگر نیز و شده

بنابراین باز هم آقای . و این تمام مطلب است. پذیردمطابق قانون معیّن دیالکتیکی صورت می

شود که نفیِ نفی باید نقش دهد و مدعی میموردی به مارکس نسبت میدورینگ اتهام بی

که مارکس چنین طلب ای را ایفا کند تا بند ناف آینده را از دامان گذشته ببرد و یا اینقابله

و سرمایه را بپذیرد شدن زمین کند که گویا انسان باید به اعتبار نفیِ نفی، ضرورت اجتماعیمی

)امری که تضادِ واقعا  دورینگی است.( این حتا کمبود شناخت از طبیعت دیالکتیکی است، 
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طور که داند، همانبرای اثبات محض می ایوقتی که آقای دورینگ آن را وسیله

 23توان مثال  تا حدودی چنین درکی از منطق صوری و ریاضیات ابتدایی داشت.می

. نیست تاریخ یقابله یک یا امداد غیبیِ جدید نفی یک نفیِ( 1: که شده آورییاد قدر الزم به

 .طرح بریزیم و به اعتبار و اتکای صرف به آن آینده را این قانون را بسط بدهیم توانیمنمی ما( 2

 ربارهد های پیشگویانههای بازی یا ایراد خطابهکارت امکان خواندن «تاریخی ضرورت» پس

 از طریق عام انونق که در جایی کند،ها عمل میامکان ای ازدر زمینه این قانون. دهدنمی ماآینده را به 

. گیرندمی رقرا هم خوبی کنارصوری به منطق و دیالکتیکی مسلما  منطق. شودپیاده می معیّنیک بسط 

. لیم سیاست شودتس رسد حرفی برای گفتن ندارد و بایدی حیاتی که میبه این نقطه« عام مطلقا » قانونِ

 :ابهامات باقی مانده را برطرف کند تا گردد می باز نقطه این به انگلس

 دلیل همینبه و - غایت عامبه قانون تکامل یک چیست؟ نفی نفیِ بنابراین

که، همانطور که دیدیم،  قانونی اندیشه؛ و تاریخ طبیعت، برای -مهم  جامع و غایتبه

جاری است  فلسفه و تاریخ ریاضیات، شناسی، زمین در گیاهان، و حیوانات قلمرو در

 دانه که مثالخاصّی  گویم، از روند تکاملسخن می نفی نفیِ وقتی از مسلّم است،…

 جا کهاز آن زیرا،. امنگفته کند، چیزیگیاه باردار طی می تا زوال زدنجوانه از جو

ناگزیر  گفته باشم، دست این از چیزی اگر است، نفی نفیِ هم نوعی انتگرال حساب

                                                           
23 Engels 1965, pp. 162–5. 
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است و یا  انتگرال حساب جو زندگیِ یک گیاه-که روند شوممعنی میبه بیان این مطلب بی

 دیالکتیک به دائما  هامتافیزیسین که است چیزی همان دقیقا  این،. است باالتر از آن سوسیالیسم

 مشمول دو هر هاکوچکنهایتبی حسابِ و جو یبوته که.. فقط با علم به این.کنندمی حقنه

همانقدر که بعید است . توان با موفقیت جو کاشت  و نه جمع و تفریق کردنه می اند، نفیِ نفی

مقدمه به نواختن ویلون بتوانم با علم به قوانین ایجاد اصوات توسط تارها و ابعاد صوتی بی

و بعد آن را خط  آ بنویسندکودکانه اصرار دارد  که اینفی نفیِ که است واضح اما -. بپردازم

 بار دیگر اظهار کند که گل سرخ نیست، و است سرخ گل سرخ یکبار اظهار کند گل یا بزند،

 24آید.گیرد برنمیمی پیش در را باریکسالت رویه چنین که کسی حماقت جز چیزی

. است توخالی فُرمالیسم یک تسلیم شدن در برابر داشتن دیالکتیک قانون بودگی ازاز عام انتظاری بیش

 جایگزین تواندنمی فرمولی هیچ جو. یعدد دانه تاریخی همانقدر قابل استنباط از نفیِ نفی است که یک رویداد

 و برومر هجدهمین ،آلمان در دهقانی جنگ هایوضعیت انضمامی شود، تحلیلی که رساله انضمامیِ تحلیل

 ی بغرنج نه دیگرمسئله پس .بینندعالی از آن را تدارک می بسیار هایینمونه فرانسه در طبقاتی مبارزات

های مختلفِ تکامل امکان میان است که در ایده بلکه این شود،می داده نسبت مارکس ای که ناروا بهجبرگرایی

 25وجود دارد و هزاران امکانِ هیوالوشِ بیمارگون.« سالم» یک امکان تاریخ،

                                                           
24 Engels 1965, pp. 172–3, 175. 

رگرایی تاریخی: بودن است، و نه جبدهد که مسئله عادیکند. با این حال، نشان میتاریخی اشاره می« هایرویکج»و « هابیراهه»ارنست مندل اغلب به  25
کید کرد این پرسش را که آیا سرمایه» ناپذیر ز چیستِی بدیل اجتنابتواند تا ابد زنده بماند یا محکوم به فنا است نباید به جای پرسش ای میدارهرچند، باید تأ

داری ناپذیر سرمایهناپذیرِی سوسیالیسم اشتباه گرفت. فرض حتمِی سقوط اجتنابیابِی اجتماعی، یعنی با اجتنابداری با سطح باالتری از سازمانسرمایه
ه سوسیالیسم یا تواند زنده بماند، اما ممکن است جای خود را باین نظام نمی…ی اجتناب ناپذیر سوسیالیسم کاماًل ممکن است بدون فرض حتمِی پیروز

 (.79، ص  1981)مندل «. بربریت بدهد
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 تاریخی انباشت گرایش» مورد در انگلس تفسیر ،سرمایه نخست جلد انتشار از پس سال ده

بود،  درک قابل دوران آن فکری یزمینه در که ابهاماتی را او. آن بود بازنویسیِ  هاییدر بخش «داریسرمایه

 دست به کار شد، در جهت آن را احساس کرد، و بحث این در مداخله به نیاز انگلس کهاین حال این با. زدود

با مشارکت نزدیک مارکس  دورینگ آنتی شود که در نظر بگیریماست. اهمیت آن وقتی بیشتر می حائز اهمیت

قابل تفکیک  کرد ایضاح و اصالح را آن که تفسیری از سرمایه برانگیزمناقشه فصلِ آنوقت آن. نوشته شد

 .نخواهد بود

به  نفی نفیِ. است امکانِ محتوم پیامد فرعیِ بلکه نیست، تصادف در تضاد با محتومْ ضرورتِ

 .واقع شود را دیکته کند باید که آنچهنه آن نابود شود باید چیزی چه گوید کهما می
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 الهیتا، چاپ ،مرتضوی و پروگرس، چاپ یشدهبازنویسی نسخه ،اسکندری هایترجمه از سرمایه مجلدات ترجمه در

 .است شده برداریبهره

 1382ی فردریش انگلس از ترجمه آرش پیشاهنگ، جامی: نوشته آنتی دورینگ یا انقالب در علمو در ترجمه 
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