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ي كاپيتال، پس از پايان جلد ي مطالعهگفتاري است كه سي سال پيش و در جريان يك دورهي زير متن درس: نوشتهتوضيح
لوكزامبورگ ايراد شده  رزا ي»انباشت سرمايه«، پيرامون كتاب »هاي توليدبخش«و » انباشت«اقتضاي جايگاه بحث دوم و به 

گفتار، آشنايي شنوندگان با اين دو مبحث در كاپيتال جلد نخست و جلد دوم مفروض بوده است. تبديل است. بنابراين در اين درس
ي پيش رو، حاصل كار  و كوشش رفيق ارجمند مريم فرهمند است؛ با سپاس فراوان لحن و زبان گفتاري و تنظيم آن براي نوشته

  )1397 شهريور -يابد. (ك.خ. گفتار در دو بخش انتشار مياز او نيز. اين درس
  
  

 رزا، نقد كاپيتالدر پايان جلد اول  انباشت، و بعد از بحث »هاي توليدبخش«و مبحث  كاپيتالما امروز، بعد از پايان جلد دوم 
نحوي تفصيلي، مروري دوباره بر اين دو مبحث كنيم و به همين مناسبت بهرا بررسي ميلوكزامبورگ به تئوري انباشت ماركس 

  خواهيم داشت. 

ي امپرياليسم تدوين شده، نظريه» انباشت سرمايه«لوكزامبورگ از طريق نقد  تئوري انباشتِ ماركس، كه در كتاب  رزا

  كند.ميارائه  خود را 
 ) بررسي3لوكزامبورگ به ماركس،  رزا) نقد 2، »نقد«به جايگاه اي مختصر ) اشاره1مايلم بحث را به اين ترتيب پيش ببرم: 

انباشت و بحران نزد اقتصاددانان پيش و پس از  يداري؛ يعني پاسخ مسئلههاي سرمايهلوكزامبورگ از نمايش تاريخيِ بحران رزا
پيدايش و ساختمان «) پاسخ رُسُدلسكي در كتاب 5لوكزامبورگ به مبحث انباشت و بحران،  رزا) راه حل و پاسخِ خودِ 4ماركس، 

در كتابِ كاپيتال، تا ببينيم آيا ردِ پايي براي چنين نقدي  رزاهاي نقد ) جستجوي زمينه6لوكزامبورگ،  رزابه نقد » كاپيتال ماركس
) نهايتاً، آزمايش 8لوكزامبورگ در پيوند با انتقاد او به ماركس و  رزايسم ) بررسي تئوريِ امپريال7يابيم يا نه؟ در روشِ كاپيتال مي

  لوكزامبورگ. رزايا چالشي خواهيم داشت با خودِ تئوريِ 
  

  رزا جايگاه نقد

است، رشد اتفاقات زيادي در جنبش كارگري و كمونيستي افتاده 70و  60ي ي اول مربوط است به جايگاه نقد؛ در دههنكته
ي دنيا شدنِ خودِ چهرهي مسائل اقتصادي و سياسي، دگرگونهاي مختلفي در زمينهها و ديدگاهتماعي، پيداييِ تئوريتئوري اج

يابيِ جوامع رخ داده و به بعد در دنيا و تغييراتي كه، هم در سازمان 1917آمدنِ نوع خاصي از جوامع از وجودظرف قرن بيستم، به
سال متحمل شده و  80كارگري و كمونيستي ظرف اين  هايي كه جنبشاست. شكستآمده وجودهم، در ژئوپليتيك جهان به

ي بعد از جنگ اول و دوم جهاني و به اين ترتيب رشد داري، در دو دورهگيري و شكوفايي سرمايهي دنيا، به معني اوجتغيير چهره
يابِي داري از اين تئوري و نوع سازماناسبات توليد سرمايهمنبا توجيه اقتصادداناني كه به از يك طرف  ،داريو شكوفايي سرمايه

را اعالم كنند. از طرف ديگر، آن  كه ماركسيسم را زير سؤال ببرند و شكست داد اين امكان را كردند ميجامعه دفاع 
ركس و جوامعي كه هايي بين تئوري مابه آثار ماركس شوند، چراكه شاهد ناهماهنگي پردازان منتقد، منشاء بازنگريتئوري

هاي مختلف ــ در مختلفي در ردهپردازهاي نظريه  با اصطالح بر مبناي تئوري او ساخته شدند، بودند. ابتكار اين بازنگري هب
ترين و يكي از اساسي بود با آثار ماركس دارند ــ را    ِتا كساني كه حداقل آشنايي پردازهانظريهي تمامي سطوح از باالترين رده

  ي انتقاد واقع شد.آثار ماركس يعني كاپيتال، سوژه
هاي لوكزامبورگ در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيستم صورت گرفت، يعني زماني كه تئوري ماركس و جنبش رزااما، نقد 

. بودند در سراسر جهان تحت تأثير تئوري اوهاي انقالبي ترين جنبشلترين و راديكاو برجسته رفتندمي كارگري پرتوان به پيش 
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لحاظ نظري و تشكيالتي قدرتمند نيستند،  ه ها ديگر ببعد از كمون پاريس و شكست آن، آنارشيست ي تاريخيدر يك دوره
 هايي كهاند و جنبشهاي پوپوليستي در كشورهايي مثل شوروي درحالِ شكستاند، جنبشگيريهاي كارگري درحال شكلجنبش

بينيم وقتي هاي مختلف هستند. از طرف ديگر، ميكنند، پيشتاز نظري و عمليِ هر جنبشي در حيطهبه اسم ماركسيسم تبليغ مي
كند، با صورت جنيني در تفكر شخصي مانند برنشتاين بروز ميهنقد  دستگاه فكري ماركس بدر هايي ترين نشانهدر آلمان كوچك

كوك (كه تقريباً نيمه ماركسيست لوكزامبورگ، پانه رزاهاي آلماني، كائوتسكي، ماركسيستچه انتقاد سخت و شديدي از طرف 
  شود.است) و لنين، مواجه مي

 26 ي، از سوي زنطلبد مصاف مي اين نقد كه خواهيم ديد با چه قدرتِ تئوريك و چه لحن تندي ماركس را به  ،در نتيجه
يك زن  راباشيم كه اوالً اين نقد بايست به دو نكته توجه داشتهيرد. در اينجا ميگهم در اوايل قرن بيستم صورت ميساله، آن

 است ايو اين در دورهبود اي يهودي منشاء گرفته از خانواده رزا كه كه در آن دوره بسيار پراهميت بود، و دوم، اين  مطرح كرده
 رزاتوجه به جايگاه نقد و وضعيت خودِ بنابراين،  كند. مي هاي اجتماعي ايفاي فعاليتكه عامل سركوب، نقش پررنگي در عرصه

  اندازه اهميت دارد.لوكزامبورگ بي
لوكزامبورگ  رزاالمللي را هم ناديده گرفت. نقد لوكزامبورگ، نبايد وضعيت بين رزاجايگاه بحث  يدربارهي مقدمه در ادامه

ي كرهاستعمار براي تصاحب كشورهاي نيم ترين  تهاجماتگسترده ي آخر قرن نوزدهم، يعني در شرايطي كه مقارن است با دهه
دهد. در پايان خواهيم ديد كه چه ارتباطي بين اين شرايط جهاني و تئوري جنوبي يعني آسيا، آفريقا و امريكاي التين رخ مي

  لوكزامبورگ وجود دارد. رزاامپرياليسم 
  

  لوكزامبورگ رزانقد 

) اگر درتوليد، سطح بارآوري ثابت بماند، فقط يك تكرارِ توليد 1كند: بپردازيم به خودِ نقد: لوكزامبورگ با اين بحث شروع مي
معني بوجودآوردنِ شرايط اصلي و ابتداييِ توليد براي سطح جديدي از توليد نيست. (بعداً بيشتر است، يا بازتوليد بهصورت گرفته

ي عاملي طبيعي،  يا ي توليد، يا بواسطهداري، انقطاع در پروسههاي توليد ماقبلِ سرمايهدر تمامي شيوه) 2توضيح خواهم داد) 
 رزااي است كه داري  يا فئودالي (اين اساميهاي توليدِ كموني، بردهگيرد؛ به اين معني كه در شيوهسياسي صورت مي

آن اندازد،  يا هايي از اين دست، توليد طبيعي را به مخاطره ميو وضعيت برد)، بارشِ باران، سيل، زلزلهكار ميهلوكزامبورگ ب
ي اقوام دچار انقطاع هاي مجاور  يا حملهها از طريق سرزمينها، تصاحب سرزمينها، قيامبه علت شرايط سياسي مانند جنگتوليد 

ي توليد، در خودِ ضافي است؛ و انقطاع در توسعهداري محرك و عامل توليد، توليد ارزش ا) در شرايط توليد سرمايه3شود. مي
داري، هم عامل توليد و باشيد كه در سرمايهروابط توليد نهفته است، يعني، عدم تحقق ارزش اضافي. به اين ترتيب توجه داشته

زامبورگ در اينجا اصطالحي را لوك رزااست. ي توليد و بازتوليد، در خودِ مناسبات توليد نهفتهبازتوليد، و هم عامل اختالل در پروسه
-effective demandكند. (كند كه بايد آنرا بخاطر بسپاريم. او از اصطالح تقاضاي مؤثر استفاده ميطرح مي

zahlungsfähige Nachfrage در انگليسي يعني تقاضايي كه كاركرد و وجود واقعي دارد. و در آلماني يعني تقاضاي قابل)(
گويد اگر تقاضاي مؤثر، در بازار براي توليد ه هم وجود دارد و هم قدرت پرداخت دارد) او ميپرداخت، يعني تقاضايي ك

هاي توليد . در شيوه كندمي دچار اختالل و بحرانرا شود و توليد باشد، باعث انقطاع در اين پروسه ميداري وجود نداشتهسرمايه
ي توليد گيرد، درحالي كه در شيوهخاطرِ مصرف صورت ميهتوليد، بي توليد، مصرف است؛ يعني داري، انگيزهماقبل سرمايه

دهد كه بايد به آن توجه اي را توضيح ميلوكزامبورگ در اينجا نكته رزاخاطر توليدِ ارزش اضافي است. اما هداري، توليد بسرمايه
گيرد،  نبايد فكر كنيد كه توليد خاطر مصرف صورت ميهداري توليد بهاي ماقبل سرمايهگوييم در شيوهداشت: وقتي كه مي
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ي گذشته سطح كند. اگر قرار بود كه توليد در همانگيرد و گسترش پيدا نميهمواره و هميشه در همان سطح گذشته صورت مي
ي رُم، ساختن هاي نظاموجودآمدنِ شهرهاي قرون وسطي، ساختن جادههصورت ساختنِ ديوار چين، بشد، در آنمي خود تكرار

ي گذشته بايست جامعه بيش از حد نياز خود نسبت به دورهبود. يعني ميپذير نمياهرام مصر و پيداييِ هنر و علوم در يونان امكان
هايي را كه نيروي كار زيادي در آن صرف شده و ثروت هاي عظيم صورت بگيرد، تا بتواند پديدهكرد تا بتواند اين خرجتوليد مي
خواهد كم كم نتيجه بگيرد كه لوكزامبورگ مي رزار آن ريخته شده، بيشتر توليد كند. اهميت اين نكته در اينجاست كه زيادي د

اي ممكن نبوده و نيست. پس، معيار براي تشخيص بازتوليد ساده، به هيچ وجه، توليد در سطح گذشته بازتوليد ساده در هيچ دوره
  فه توليد است. نيست، بلكه معيارِ تشخيص، مصرفِ اضا

گيرنده  دار آقاي كارخانه است: يعني، او در اين حيطه تصميمداري، سرمايهداري وضع چطور است: در سرمايهببينيم در سرمايه
بايست اين ارزش متحقق شود، هرج و مرج كند، اما در بازار كه مياست، اختيار در دست اوست و هرقدر كه مايل است، توليد مي

برنامه. آيد: تناقض بين توليد خصوصي و مصرفِ بيدار نيست. پس، يك تناقض بوجود مياختيار در دست سرمايهحاكم است و 
ي تضاد دروني بين مصرف و توليد خصوصي و پيوند متقابل اجتماعي آنهاست؛ اين كنندهگويد اين شرايط بيانلوكزامبورگ مي رزا

كند. پس نكته اينجاست كه داري، تنها آن را فعال مياست، كه بازتوليد سرمايه داريي تضادِ عامِ توليد سرمايهكنندهشرايط بيان
داري نهفته است و هاي بازتوليد نيستند، بلكه ريشه و علت بحران آن تضادي است كه در توليد سرمايهها، ناشي از بحرانبحران

دار هاي تضاد را مالحظه كنيم، به اين معني كه سرمايهين نشانهكند. ما در اينجا اولبازتوليد، فقط و فقط اين تضاد را فعال مي
گويد، اينجاست كه، مشكلِ پيوندِ متقابل اجتماعي ظهور مي رزافرستد. كند و توليداتش را به بازار ميهرقدر كه خواست، توليد مي

را بفروشد، پس اين،  فرستد، بايد آنبه بازار ميدار كااليش را كند. ببينيم اين پيوندِ متقابل اجتماعي يعني چه؟ وقتي سرمايهمي
شود. يعني بايد تقاضاي كافي براي اين كاالها بيابد تا بتواند دار ايجاد مياولين مشكلي است كه براي فروشنده به مثابه سرمايه

فروش، كه قصدِ خريد دارد، بايد دار اولي بعد از خرند، يا خودِ سرمايهدارانِ ديگري كه ميشان را متحقق كند. اما سرمايهارزش
معتقد است، ماركس در جلد اول كاپيتال ، با دقت و توجه  رزابتواند كاالهاي مورد نيازش را به نسبتي مناسب در بازار پيدار كند. 

گفت: ماركس ميكند يا نه؟ دار اساساً در بازار شرايط عينيِ بازتوليد را پيدا ميكه آيا سرمايه پردازدميكمتري به اين مسئله 
ي كار موجود است. يعني درست موجود است و هم نيروي كار در ارتش ذخيره بازتوليدي كه صورت گرفته، هم در شكل سرمايه

گفت سرمايه و نيروي كار وجود دارند، اما اينجا تأكيدي روي اين نكته نداشت كه آيا اين دو عامل، به همان نسبتي است كه مي
ي ثابتي يا شرايط عيني ي بازتوليد به آن احتياج دارد، در بازار هم موجود است يا نه؟ ممكن است در بازار سرمايهدار براكه سرمايه

فرض هحد كافي موجود نباشد،  يا برعكس، بدار براي بازتوليد به آن نياز دارد زياد باشد، اما كارگر متخصص بهتوليدي كه سرمايه
كند و تعداد كارگران را به يك دهم دار كارگرانش را اخراج ميباشد، سرمايهولوژيك صدبرابر شدهاگر بارآوري در اثر انقالبِ تكن

كارگر كار كند و اگر قبًال  10تواند با كارگر در اختيار خود داشت، در اثر پيشرفت تكنيك مي 100دهد. اگر قبالً تقليل مي
هم به  همان اندازهكنند. اما براي توليد اين تعداد راديو، بهتا توليد مي 5000راديو توليد كنند، حاال  5د مثالً نتوانستكارگران مي

سال، منابع الزم براي مواد اوليه احتياج است. اگر انقالب تكنولوژيك ظرف يك سال صورت بگيرد، لزوماً در عرض همان يك
به همان اندازه انكشاف نيافته، يا معادن جديدي  ي استوار،ي گردان و سرمايهي ثابت يعني محمول كار، سرمايهتأمين سرمايه

طور متقابل اين است كه هكشف نشده،  يا سرزمين جديدي فتح نشده. به اين ترتيب يكي ديگر از نيازهاي تحقق ارزش ب
  دار بتواند شرايط عيني توليد در بازار را به تناسبي كه احتياج دارد، پيدا كند.سرمايه

گفتار مربوط به پردازد. (اين بحث را قبالً در درسلوكزامبورگ به نقد تئوريِ ارزشِ آدام اسميت مي ارزدنبال اين مسئله، هب
طور به دستاورد ماركس در رابطه با بخش آخر جلد دوم كاپيتال داشتيم و ديديم اِشكال تئوري ارزشِ اسميت چيست؟ همين

اي به نقد نظر اسميت خواهم داشت، ند، پرداختيم.) من در اينجا فقط اشارهكي ثابت را وارد ارزشِ كاال ميكه او ارزشِ سرمايهاين
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 رزاشود تاكيد كنيم: طرح مي رزااي كه در اين بحث از طرف ي نظريهـ  بر پايه2ـ تداوم در بحِث لوكزامبورگ حفظ شود و 1تا 
ياد هشود. اگر بخودِ او در تئوري بازتوليد ميي ثابت، مزاحم ي عنصر ارزشيِ سرمايهمعتقد است اين دستاوردِ ماركس درباره

اي از سه نوع درآمد است: گويد قيمت يك كاال) مجموعهنظر آدام اسميت، ارزش يك كاال (البته خودِ اسميت مي بهباشيد، داشته
ي هم در بخش و بخش دوم و مقدار 1بهره، سود و دستمزد. ماركس در نقد خود به آدام اسميت كه در پايان بخش هفتم جلد 

ي استوار، كند كه به ارزش كاال، نه تنها ارزشِ محمول كار، بلكه جزء ارزشيِ سرمايهاست، روشن ميكاپيتال آورده 3سوم جلد 
 طورهشود. علت اشتباه و ناديده گرفتن اين عنصر از جانب آدام اسميت بي ثابت هم، منتقل مييعني عنصر ديگري به نام سرمايه

كه كه كار، ضمن ايني مهم توجه ندارد شود؛ يعني وي به اين نكتهي كار نميـ او متوجه سرشت دوگانه1بودند: اينها  خالصه
تواند درك كند و به ـ  او راز و سرشت كار مجرد اجتماعي را نمي2كند، كند، ارزش موجود را هم منتقل ميارزش را اضافه مي

وليد در ساخت و بافتِ كاالها دچار ابهام و سرگرداني است. آنچه از ابزار توليد به كاال اين دليل، همواره در توضيحِ نقشِ ابزار ت
ي كار مجرد است و از آنجايي كه آدام اسميت خودِ اين كار مجرد را شود، درواقع فقط يك جزء ارزشي است كه نمايندهمنتقل مي

كند: هم به اين نتايج اشاره مي رزااست، توضيح دهد. نصر كاال شدهي استواري كه واردِ عتواند جزء ارزشيِ سرمايهفهمد، نمينمي
بيند؛ يعني در ي بارآور، يا تفاوت درآمد و سرمايه. آدام اسميت تفاوت درآمد و سرمايه را در دورپيمايي سرمايه ميعدم فهم سرمايه

در اين  رزا ـ سرمايه. موضوعي كه دورپيمايي است كه سرمايه براي كسي پول ـ سرمايه است و براي طرف مقابلش كاال
ي سرمايه با نيروي ي مبادلهواقع اين تفاوت در حيطههاي به آن ندارد، اين نكته است كه بگيريِ انتقادي به اسميت، اشارهنتيجه

كزامبورگ دراينجا لو رزادار، سرمايه (ي متغير) است، براي كارگر درآمد (مزد) است. كار وجود دارد، يعني، چيزي كه براي سرمايه
ي ثابت چه اهميتي دارد و با اين تأكيد بگويد، تر اصرار دارد كه نشان دهد در ارزش كاال، انگشت گذاشتن بر نقش سرمايهبيش

داري توليد داري (يعني چگونه سرمايهي توليد سرمايهاي براي تئوري شيوهطريق، بنياد كامالً دقيق، درست و وارستهاگرچه از اين
داري هم ممكن نبود، اما ضمناً مزاحمي است وقت توضيحِ توليد سرمايهاست، و اگر اين دستاورد نبود آنكند) گذاشته شدهمي

كنم كه، كشف عنصر ارزشيِ جا اضافه ميگرديم). همينبراي خودِ ماركس در توضيح تئوري بازتوليد. (به توضيح اين نكته برمي
اركس نيست؛ پيش از ماركس، سيسموندي در بحث با ريكاردو به اين نتيجه رسيده بود. و باز ي ثابت در كاال، كشف مسرمايه

كند و بنياد تحليل توليد واري ارائه ميقبل از ماركس، رُد برِتوس آنرا كشف كرده بود، اما ماركس آنرا در قالب تئوريك نظام
ي تئوريك، كار و كشف ي وارستهي ثابت در كاال به اين شيوهمايهگذارد. به اين خاطر، جزء ارزشيِ سرداري را بر آن ميسرمايه

  ماركس است.
ي متغير+ ي ثابت + سرمايه(يعني ارزش سرمايه c+v+mگويد كامالً درست است كه ما ارزش كاال را با لوكزامبورگ مي رزا

ي اجتماعي صادق است. درستيِ اين ارزش اضافي) توضيح دهيم. اين تعريف هم براي كاالي منفرد، و هم براي كل سرمايه
داري وجود دارند، نگاه كنيم، كند؛ ما وقتي به كاالهايي كه در جهان سرمايهاش، اثبات ميتئوري هم، خود را در شكل واقعي

د تا توليد كنني متغير) مزدي دريافت ميي ثابت)، از طرفي كارگران(سرمايهدارند(سرمايه بينيم كه اين كاالها يك كالبد ماديمي
رسد كه درواقع منشاء اين سود، ارزش داران ميكنند، و از طرف ديگر در شكل مشخص خود، سودي (ارزش اضافي)به سرمايه

ي اجتماعي، قابل تشخيص اضافي است. يعني، در شكل واقعي هم، اين سه جزء ارزشي، هم در تك كاال و هم دركل سرمايه
  كند. داري را هم توضيح دهيم، ديگر كفايت نميي سرمايهن فرمول، بازتوليد در جامعهاست. اما اگر ما بخواهيم براساس اي

داري نيست، بلكه ويژگيِ ي سرمايههيچ وجه ويژگيِ جامعهلوكزامبورگ معتقد است كه تئوري بازتوليد ساده، نه تنها به رزا
ي گذشته توليد شود. ست در هر دوره بيشتر از سطح دورهبايداري هم ميسرمايهي ديگري هم نيست. در جوامع ماقبلهيچ جامعه

 ي كار، ناگزيريم بيش از حدِ احتياجِ بالواسطه، توليد كنيم. او سه دليل را در ايني سوسياليستي هم درهر دورهحتي در جامعه
انداز، ـ براي پس2سالمندان،  ها، معلولين، افراد بازنشسته وكنند مثل بچهـ براي حفظ كساني كه كار نمي1كند: مورد ذكر مي
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ـ براي جبران اضافه جمعيت. پس در نتيجه، نياز به توليد بيشتر از سطح 3مانند سيل و زلزله و... و  جهت مقابله با سوانح طبيعي
داشته و داري هم وجود داري نيست، بلكه در جوامع ماقبل و مابعد سرمايههيچ وجه نه تنها مختص جوامع سرمايهي قبلي بهدوره

، mو  vي بين داري، در اين است كه رابطهي سرمايهگويد اما، عامل مشخصه و ويژگي جامعهلوكزامبورگ مي رزاخواهد داشت. 

كه ارزش متفاوت است، به دليل اين كيفيلحاظ هاي ديگر توليد متفاوت است؛ بهبا شيوه كيفيلحاظ و هم به كمّيلحاظ هم به

داري در شكل ي كار مجرد، و نه مانند اشكال ماقبل و مابعد سرمايهد دارد؛ يعني در شكل نمايندهاضافي در شكل ارزش وجو

را به نفع خود تغيير  vبه  mكند دائماً نسبتِ دار سعي ميمتفاوت است، چراكه سرمايه كمّيلحاظ ي كار مشخص. بهنماينده

تري بدست آيد. پس يابد تا سود بيشهم ارزش اضافي، افزايش ميشود و سي متغير كم ميبدهد: يعني دائماً از سهم سرمايه
ي mاست، و نه در اينكه اصوالً بايد  mو  vي بين هاي ديگر توليد، در تفاوت كمي و كيفيِ رابطهداري با شيوهتفاوت سرمايه

  شود.وليد ميي اشكال توليد، اين وضعيت وجود دارد كه مقداري اضافه، تباشد يا نه؛ در همهوجود داشته
هاي توليد گذشته، داري نيست؛ در تمامي شيوههيچ وجه ويژگي سرمايهحتي تقسيم كلِ توليدِ اجتماعي به دو بخش هم، به

طور هم بايد در جوامع مابعد جوامع مجبور بودند، هم وسايل توليد خود را، توليد كنند و هم وسايل مصرف خود را. همين
  ا توليد كرد تا وسايل مصرف را، با آن وسايلِ توليد، توليد كرد.داري وسايل توليد رسرمايه

بازتوليد ساده نه تنها براي «گويد: ي توليدي ممكن نيست. او ميلوكزامبورگ بازتوليد ساده در هيچ شيوه رزاگفتيم از نظر 
  »داري، بلكه همچنين براي فرآيند تمدن، بكلي افسانه است.توليد سرمايه

كنيم به نقش به تئوريِ بازتوليد ماركس بپردازيم، نگاهي مي رزاما به بازتوليد گسترده و راستاي اساسي نقد كه پيش از اين
بيند: قبالً ديديم كه پول در گونه كه ماركس نقش پول را در توليدي كه هدفش مصرف است، ميپول در بازتوليد ساده، يعني آن

پذير را امكان 2و  1ي بين بخش شي خنثي دارد؛ يعني پول، كارِ گردش يا مبادلهبازتوليد ساده، درواقع هيچ نقشي، يا فقط نق
ي بارآور وجود صورت پول ـ مايه در كنار سرمايههب 1يا بخش   2دار بخش اي كه در دست سرمايهكند. همان مقدار پول اوليهمي

ان سطح و مقدار، دوباره در جاي خود باقي بماند. فرض دارد، كافي است تا مبادله بين  اين دو بخش را انجام دهد و بعد در هم
كرد و بعد از انجام كل مبادالت، اين پول دوباره به تومان پولِ اضافه، مبادله را شروع مي 500مثالً با  2كرده بوديم كه بخش 

همين نقش را بازي كند. به توانست ماند و در توليد بعدي هم باز ميتومان باقي مي 500گشت، و در نتيجه همان برمي 2بخش 
اي مانند توليد يافتهگويد) در اقتصادي كه بر توليد كااليي ساده استوار است،  توليد كااليي تعميمهم همين را مي رزااين ترتيب (

در واقع  گيرد، پول نقشي كامالً خنثي دارد وو بازتوليدي گسترده به معني انباشت در آنها صورت نمي وجود ندارد داري سرمايه
هاي اقتصادي است، باز هم پول ي روابط بين بخشكنندهتنظيمها برنامه در آني مبادله است. حتي در جوامعي كه فقط واسطه

توليد خواهد بود. ماركس هم  ي مقياس توليد و هم چگونگيِ مبادله بين اين دو بخشِكنندهنقشي ندارد و برنامه، هم تعيين
ي پول به مثابه ها، ديگر نمايندهي مقدار كار باشند. اين ورقههايي كاغذي درست كرد كه نمايندهتوان ورقهگويد حداكثر ميمي

ي شده هستند و در نتيجه، نمايندهي كارِ انجامدهندهترين بيان ارزش نيستند و فقط نشانترين و انتزاعيشكل معادل عام، يا عام
قط شود، چون پول فداري اين وضع كمي متفاوت ميميزان برداشتِ هر فرد از كلِ محصولِ اجتماعي است. اما در سرمايه

كند و اگر فرض كنيم كه پول در ي ارزش را هم ايفا ميترين نمايندهي گردش نيست، بلكه نقش معادل عام يا انتزاعيواسطه
ي طال، اعتبارات، باشد، (فرض بر اين است كه بهرحال كاغذهاي داري، طال باشد، يا فرض كنيم نمايندهي سرمايهجامعه

بايست در جامعه توليد شود. در نتيجه، مشكلي جدي قدار معيني طال هستند) طال هم ميي ماسكناس يا اعتبارات هم نماينده
گيرد تا طال توليد كند و از طرف از جامعه ميرا ي طال از يك طرف وسايل توليد آيد: به اين معني كه بخش توليدكنندهپيش مي

كند نه وسايل مصرف است و نه وسايل ، اما آنچه توليد ميگيردي متغير، يعني نيروي كارِ جامعه را هم بكار ميديگر، سرمايه
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دهد، مثل معادن يا توليد ، يعني توليدِ لوازمِ توليد جاي مي1گويد ماركس، توليد طال را در بخش مي رزاتوليد، بلكه پول است. 
كند، آنگاه ه نقش پول را بازي ميگيرد، اما وقتي كقرار مي 1فلزات. درست است كه اگر طال به مثابه فلز بكار رود، جزو بخش 

بيان انتزاعي ارزش است، و در اين صورت نه جزء وسايل و ابزار توليد است و نه جزء وسايل مصرف؛ مثالً توليد آهن كامالً با 
به عنوان رسد، اما اين آهن دوباره، توليد طال فرق دارد، يعني مقداري از ابزار و وسايل توليد و نيروي كار جامعه به مصرف مي

ها يا بينيم زمينهگيرد تا مثالً يخچال از آن ساخته شود. به اين ترتيب، ميمورد استفاده قرار مي 2ي توليد، در بخش وسيله
شود كه براي اولين بار، توليد طال را به مثابه يك بخشِ مجزاي اقتصادي جدا لوكزامبورگ فراهم مي رزامقدماتي در درك 

، توليد لوازم معيشت و 2، توليدِ لوازمِ توليد، بخش 1؛ بخش نامندمي 3بخش  را هاي ديگري  آنپردازهنظري بعدها  و كندمي
توان از اين اي كه ميتوليد طال و نتايج احتمالي  يدربارهلوكزامبورگ در اين كتاب بحث بيشتري  رزا، توليد طال. 3بخش 

، ارتباطي با تئوري انباشت 3ي بخش دهيم، چون از طرفي مسئلهخاتمه ميكند. ما هم به اين مبحث گرفت، ارائه نمي استدالل
لوكزامبورگ،  رزاهاي بحث اي كه بعدها بارانُفسكي و بوُرتكِويچ با استفاده از زمينهلوكزامبورگ ندارد، و از طرف ديگر، تئوري رزا

» تبديل«بنديِ جديد مربوط به مبحث تئوري بخش شود. اهميتِ اينمربوط نمي رزاسازند، باز هم به بحث اصلي را مي 3بخش 
  گرديم.دوباره به آن بازمي» تبديل ارزش به قيمت«كاپيتال در  3است كه ما درجلد 

ي كااليي يا اقتصاد مبتني بر برنامه، پول نقش باشم اين است كه پس در اقتصاد سادهتنها تأكيدي كه مايلم داشته
  ي گردش است.نها وسيلهكند و تاي ايفا نميكنندهتعيين

  معضل بازتوليد گسترده
گويد، ماركس لوكزامبورگ به ماركس است. او مي رزابپردازيم به مشكلي كه در بازتوليد گسترده وجود دارد و راستاي اصليِ نقد 

دالل كرد كه، در اقتصاد گونه استداند ــ اينلوكزامبورگ آنرا براي كل تمدن بشري يك افسانه مي رزادر بازتوليد ساده ــ اگرچه 
انجام  تواند بين دو بخش اجتماعيقرار دارد، مي مبادله با مقدار معيني پول كه در دستِ يك بخش ،طبيعي يا اقتصاد كاالييِ ساده

يد كردنِ نقش پول، بازتوليد ساده را توضيح دهد. حاال ببينيم آيا اين توضيح براي بازتولو به اين ترتيب با خنثي تلقي  شود
  گيرد. گسترده، هم ممكن و هم كافيست؟ ماركس همان الگوي دوبخشي را براي بازتوليد گسترده هم بكار مي

دار بايد آيد همانطور كه قبالً به آن اشاره داشتيم، اين است كه سرمايهگويد اولين مشكلي كه پيش ميلوكزامبورگ مي رزا
ار الزم،براي بازتوليد را به مقدار متناسب در بازار بيابد و اين اصًال روشن نيست و سوبژكتيو، يعني نيروي ك ابژكتيوبتواند شرايط 

برنامه، و بر بازار هرج و مرج كه بتواند. خودِ ماركس هم معتقد است كه توليد، توليدي است خصوصي، و مصرف، مصرفي است بي
سال، و دوره به دوره، ي بازتوليد گسترده، سال بهحلهكه در مركند؟ براي اينحاكم است. چرا اين بحث اينجا، اهميت پيدا مي

 شرايط عيني و  شرايط ي ازِمقدار بيشتر به  و در نتيجه، همواره شودمي تري انجاممراتب بزرگتوليدات در مقياس و سطحِ به
دار كه اين تناسب و اين مقدار، براي سرمايهاندازِ اينچشم .دو عامل وجودِ تناسب معيني بين ايناست؛ نياز به مندذهنيِ توليد نياز

گويد، ماركس بازتوليد ساده را با وجودِ مقداري پولِ پيش توضيح مي رزادر بازار مهيا باشد، تيره است. ببينيم مشكل كجاست؟ 
بايست مبادله شود كه مي تاست، يعني مقداري2000توليد شده،  1گفت كل ارزشي كه در بخش داد: او در مثال خود ميمي

بود،  2تا پول پيشي كه نزد بخش 500ماند. محفوظ مي 1تا، به عنوان وسايل توليد، نزد بخش 4000تا مبلغ ثابت بود، 2000
ي شود، يعنتا، دائماً زيادتر مي2000شد كه اين مبادله را انجام دهد. اما در بازتوليد گسترده، اين با دوبار رفت و برگشت، قادر مي

باشد، يا هاي بزرگ و بسيار سريعي داشتهباشد، يا بايد رفت و برگشتو... اگر اين پولِ پيش ثابت مانده 5000و  4000، 3000
ها را زياد كند، تا اساساً بتواند اين مبادله انجام بگيرد. واضح است كه در اين صورت، توليد اجتماعي دچار تعداد اين رفت و برگشت

اي منتظر بمانند، تا اين هاي مختلف توليد، دوران طوالنيتواند صورت بگيرد؛ يعني، درواقع بايد دائماً بخشنميشود و اختالل مي
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تر شود، دائماً اين مشكل بيشتر شان را انجام دهند. هرچه بازتوليد گستردهتا چندين بار دست به دست بشود تا بتوانند مبادله500
م، حد معيني دارد. فرضاً اگر پول بتواند در روز يكبار رفت و برگشت كند، بعد از ده سال شود، چراكه سرعتِ گردشِ پول همي

پذير نيست. پس توضيح بازتوليد گسترده با يك باشد و اين، امكانبار رفت و برگشت داشته 500روز ناچار است در يك
  ي ثابت ممكن نيست.ـمايهپول

ي ثابت را ـ كه كشف مهمي براي توليد د كه، كشف عنصر ارزشيِ سرمايهشولوكزامبورگ در اينجا وارد بحثي مي رزا
  كند.داري بود ــ مزاحمِ تئوري بازتوليدِ ماركس تلقي ميسرمايه

ترين دليل، حال، واقعيترين و درعينكنيم: چگونه ممكن است بازتوليد گسترده صورت بگيرد؟ يكي از عمدهسؤال مي 
تر، درست است كه شوند) براي توليد وسيعتر ميرود، توليدات هم، وسيعهرچه بارآوري باالتر مي افزايش بارآوري است؛ (يعني،

ي ثابت، به مقدار بسيار زيادي گسترش خاطر سرمايههكند، اما مجموع ارزشِ كاالهاي توليدشده بمقدار ارزشِ نوآفريده تغيير نمي
كند. اين نيم كارگري با يك چرخ خياطي، روزانه يك دست لباس توليد ميكند. ببينيم اين حرف به چه معناست؟ فرض كپيدا مي

شود ارزشي كه از چرخ خياطي به لباس منتقل مي جزءدست لباس عبارتست از ارزش مقداري پارچه + ارزش مقداري نخ +  يك
كند. داري ارزش اضافي) توليد ميي مقعالوههي متغير است، ب+ ارزشي كه كارگر خياط (يعني ارزش نيروي كار خياط كه سرمايه

تومان ارزش نيروي كار  25ي ثابت + تومان ارزش سرمايه 50تومان باشد؛  100دست لباس فرض بگيريم كه ارزش اين يك
تومان است. در اثر انقالب تكنولوژي در ماشين چرخ خياطي، بارآوري  50تومان ارزش اضافي. پس ارزش نوـ توليدشده  25+ 

دست لباس توليد كند، درست است كه ارزشِ نوـ  50تواند ساعت كار، مي 8و همين يك كارگر خياط  با صرف  رودباال مي
تومان نيست،  100دست لباس،  50ساعت كار است، اما ارزش  8تومان است؛ چون باز هم ناشي از همان  50توليدشده باز هم 

شود. پس به اين ترتيب، درست است كه با مصرف مي ي ثابت همسرمايهتومان ارزش  50ها چراكه در هركدام از اين لباس

  شود.تر از قبل ميكند، اما كلِ ارزشِ بوجودآمده، به مراتب بزرگافزايش بارآوري، مقدار ارزشِ نوـ توليدشده تغيير نمي
ي، به مقدار به مراتب اشود ارزشِ قابل مبادله، كه باعث ميكنيم: پس چگونه ممكن است در بازتوليد گستردهسؤال مي

لوكزامبورگ به  رزاـ مايه كنار گذاشته شده، مبادله شود؟ تري بوجود بيايد، بتواند با يك مقدار پول ثابتي كه به عنوان پولبزرگ
  شود.ي ثابتي كه اتفاقاً كشف ماركس بود، در تئوري بازتوليد مزاحمش ميرسد كه، همان ارزش سرمايهاين نتيجه مي

دار در بازتوليد گسترده دائماً مقدار نيروي شود كه سرمايهكه، افزايش بارآوري و افزايش جمعيت، باعث ميگر ايني دينكته
هاي رونق ريزد و در دورههايي كارگران را بيرون ميجا در دورهتري را به خدمت بگيرد. البته انقالبات تكنولوژيك، جابهكار بيش

بينيم كه افزايش جمعيت در دنيا، نشان ي طوالني تاريخي، ميكند. ولي در نگاه به يك پروسهدوباره آنها را به كار جذب مي
شود و براي ي نيروي كار هم ميي متغير بيشتر، باعثِ جذبِ بخش اضافه شدهي اين است كه دائماً لزوم به صرف سرمايهدهنده

دار به پول بيشتري احتياج است. پس در گسترش دائمي توليد، سرمايهي متغيرِ يا نيروي كار جديد، باز پرداخت اين مزد به سرمايه
كند، و در نتيجه، باز به پول بيشتري نياز خواهد داشت؛ پس، مقدار معين و ثابتي از پول كه به هم به كارگر بيشتري نياز پيدا مي

  ه بازتوليد اجتماعي را توضيح دهد.ي توليد اجتماعي و در نتيجتواند مسئلهـ مايه كنار گذاشته شده، نميصورت پول
ي مقدار معين و ثابتي از پولِ پيش، قابل اما ماركس هم به اين موضوع آگاه است كه اين حجمِ عظيم ارزش، به وسيله

كند كه به انحاء مختلف اين سعي مي 2جلد  3گردش نيست؛ و اين مشكلي است در توضيح بازتوليد گسترده؛ در نتيجه در بخش 
كه بازتوليد صورت بگيرد، از كجا كند پول الزم و پولِ اضافه بر مقدار موجود براي اينحل كند؛ او از خود سؤال مي مشكل را

  آيد؟ مي



9 
 

كنم تا مطمئن باشيم كه بحث ماركس روشن هاي ماركس، صورت مسئله را يك بار ديگر تكرار ميقبل از بررسيِ جواب
  است.

آيد كه اِشكال، زماني پيش مياست. چرا؟ بخاطر اين 1چنين پولي براي انباشت در بخش  دقت داشته باشيد كه نياز اساسي به
خواهد در بخش خود انباشت كند. بفروشد، بلكه مي 2خواهد به بخش مقداري از لوازم توليديِ توليد شده را، نمي 1كه بخش 

اي صورت بگيرد. چون ، مبادله1دارانِ بخش  سرمايهكه بتواند اين انباشت صورت بگيرد، الزم است كه بين خودِولي براي اين
كند، يكي مس، يكي دار، لزوماً قابل استفاده نيست. (قبال گفتيم كه يكي آهن توليد ميشده براي خودِ آن سرمايهلوازمِ توليدِ توليد

ي توليد و از آنجايي كه  در شيوه ، مبادله انجام شود1دارانِ بخش پيچ و غيره) پس گفتيم كه اول بايد بين خودِ اين سرمايه
دار بايست اول كاالها تبديل به معادل عام يعني پول شوند و آنگاه سرمايهي پاياپاي هم وجود ندارد، ميداري، مبادلهسرمايه

كند، سترش پيدا ميي خود نياز دارد، بخرد. وقتي اين بازتوليد دائماً گتواند مقدار متناسبي از لوازم توليد را كه براي كارخانهمي
گردش هآوري بمكه اين پول با سرعت سرساتواند اين گردش را عملي كند، مگر اينگفتيم كه طبيعتاً مقدار ثابتي از پول نمي

كند كه اين پول براي بازتوليد از بيفتد، هرچند كه واقفيم كه سرعت گردش پول هم محدود است. پس، وقتي ماركس، سؤال مي
 براي انباشتِ ابزار توليد مورد نياز است.  1دارانِ بخش نظورش آن پولي است كه براي مبادله، بين سرمايهآيد؟ مكجا مي

طال توليد  1. اولين جوابِ ماركس بررسيِ اين وضعيت است: يكي از توليدكنندگانِ بخشِ پاسخ ماركس، به اين سؤال

گيرد، به دردش خواهد كند كه كااليي را كه در مبادله ميرا پيدا نمي كند، اين مشكلداري كه با طال مبادله ميكند و سرمايهمي
شود كه كل ي اين حرف، اين ميگويد، نتيجهآورد. خودِ ماركس ميخورد، چراكه پول به دست ميخورد يا نه؛ حتماً به دردش مي

داران توليدات خود را به توليدكنندگانِ ايهي سرمگيرد، و واضح است كه همهتوليد اجتماعي در دست توليدكنندگان طال قرار مي
چنين مفروضات ي بازتوليد، به درنظرگرفتنِ اينگيرد كه ما براي حل مسئلهفروشند تا بتوانند پول بگيرند. و نتيجه ميطال مي

  وچ.، از نظر خودِ ماركس هم، راه حلي است پ1پوچي احتياج نداريم. پس اولين راه حل، يعني توليد طال در بخش 
، به 1داران بخش گويد اين مشكل كامالً ظاهري است و دست و پاگير ما نيست. ممكن است كه يكي از سرمايهماركس مي

باشد تا باالخره دَوَرانِ كاالها صورت بگيرد. طور ادامه داشتهدار ديگري از همين بخش بفروشد و بعد اين پروسه همينسرمايه
)A1  بهA2 ،A2  بهA3 گويد اين يك توهم محض است؛ چون لوكزامبورگ مي رزاغيرالنهايه.) و به همين ترتيب تا الي

بايد به آن پاسخ از همان جايي كه درست غيرالنهايه، يعني رهاكردنِ سؤال، كردنِ اليگونه منتقلبود اينماركس، به اسميت گفته
حل هم ناموفق است، چراكه در بيند كه اين راهآيد؟ ماركس ميميطور جدي بررسي كرد كه اين پول از كجا ه. پس بايد بداد

  دار، پول را از كجا آورده است؟تحليل نهايي باز بايد ثابت كرد كه آن آخرين سرمايه
را به دو قسمت تقسيم كرد: يك بخش شامل لوازمي براي توليدِ لوازمِ توليد و  1توان خودِ بخشِ تالش ديگر ماركس: مي

درد بخش خودش بخورد و بخش ديگر (ازبخش ه براي توليدِ لوازمِ معيشت؛ يعني يك بخش لوازمي توليد كند كه ب بخشِ ديگر
توانستيم بود كه ميگويد چنين چيزي فقط زماني درست ميلوكزامبورگ مي رزابخورد.  2درد بخش ه ) لوازمي توليد كند كه ب1

اي ريزيدانيم در بازار هرج و مرجِ توليد وجود دارد و چنين برنامهكه ميدرحالي را براساس يك برنامه تنظيم كنيم، 1توليد بخشِ 
  داري محال است. پس به اين ترتيب اين جواب هم كافي نيست.براي توليد اجتماعي در سرمايه

آيد: به مي 2گويد اصالً اين پول از بخش . او مي2رود سراغ بخشِ گردد و ميگويد، ماركس نااميد برميلوكزامبورگ مي رزا
ه گويد اين اصالً منطقي نيست، بمي رزادهد تا اين دَوَران صورت بگيرد. مي 1مقداري پول به بخش  2اين معني كه بخش 

خريد كنند،  2كه از بخش بجاي اين 1داران بخش پول بدهد، آنوقت سرمايه 1ن بخش دارابه سرمايه 2كه اگر بخش خاطر اين
روي دست  2صورت، كلي كاالهاي مصرفيِ بخش كنند تا بتوانند براي خودشان انباشت كنند، در آنمي با اين پول مبادله
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، ديگر 2كند. با اين راه حل در بخش بحث ميماند، مضافاً براين، ماركس در سطح بازتوليد گسترده داران اين بخش ميسرمايه
آورد؟ اگر قرار است پولي كه در جامعه وجود دارد، اين پول را از كجا مي 2عالوه بخش هحتي بازتوليد ساده هم ممكن نيست. ب

رد، پس چيزي بيرون از گيداران در نظر ميي سرمايهداران را به مثابه طبقهي سرمايهمقدار ثابتي باشد و ماركس هم مؤكداً جامعه
ي شود كه همهداران ميدار، وجود ندارد. يعني جامعه به دو بخش تقسيم شده، يك بخش شامل سرمايهاين طبقه، به نام سرمايه

شود كه پولي ندارند و همواره منتظر دستمزدشان شان، مقدار ثابتي است. بخش ديگر شامل كارگران ميپولِ موجود در دست
تأمين شود، نه تنها  2بينيم، اگر قرار باشد اين پول از بخش آورد؟ در نتيجه مياين پول را از كجا مي 2خش هستند. پس، ب

گويد جاي تعجب است كه وقتي لوكزامبورگ مي رزاگيرد، بلكه سرريز توليد هم وجود خواهد داشت و بازتوليد گسترده صورت نمي
كند كه تئوري بحران را كشف كرده. پس اين راه حل هم متأسفانه د، فكر ميكنرا مشاهده مي 2ماركس سرريز توليد در بخش 

  موفق نيست.

به يك  2بفروشد. چون بخش  2، بلكه به بخش نفروشد 1ي طال به بخش راه حل ديگر ماركس اين است، كه توليدكننده

تواند با بخشي از اين مقدار طال (طال مي 2. بخش ي توليد از اين طال استفاده كندمقدار طال نياز دارد تا بتواند به عنوان وسيله
گويد اوالً، لوكزامبورگ مي رزارا حل كند.  1خريداري كند و به اين ترتيب مشكل دَوَران در بخش  1خود پول است) از بخش 

ابزار توليد بگيرد، پس ، طال را به مثابه 2اين همان راه حل پوچ است (كه خودِ ماركس هم گفته بود)، ثانياً اگر قرار باشد بخش 
كند و نه به مثابه و ابزار توليد عمل مي بدهد، و در اينجا، طال به مثابه وسيله 1تواند به بخش كند و ديگر نميبايد آنرا مصرف 

گويد يم رزاتواند دومي باشد؛ ي توليد؟ اگر اولي ست كه ديگر نميپول. پس بايد پرسيد كه باالخره اين طال، پول است يا وسيله
  دادن به همان راه حل پوچ است.اين هم حواله

ي توليد راه حلي وجود ندارد و  به طرف حل مسئله در محيط دَوَران بيند كه در پروسهگويد ماركس اندكي نااميد، ميمي رزا
زمان توليد را تمام در يكداران با هم و ي سرمايههاي توليد اجتماعي، همهگويد: اينطور نيست كه در تمامي حوزهو ميرود مي
كنند و كسي وجود ندارد كه اين ابزار را به آنها بفروشد، يا پيدا مينياز  كنند، و همگي همزمان با هم، به ابزار و وسايل توليد مي

داران رمايههاي سداري متفاوتند. درنتيجه اختالفي كه در واگرد ـ دورهها در سرمايهپول الزم وجود ندارد، بلكه واگرد ـ دوره
  دَوَران. به تحقق شود كه اين پول الزم تهيه شود و كمك كند مختلف وجود دارد، باعث مي

كه، اگر كه، بحث در مورد بازتوليد گسترده است و به محيط دَوَران ربطي ندارد، دوم اينگويد: اول اينلوكزامبورگ مي رزا
ست. ماركس، خود به اقتصاد اخوبي آنرا توضيح دادههشد اين مسئله را از طريق دََوران توضيح داد كه اقتصاد بورژوايي بمي

آيد؟ بعد كه شما سؤالتان اين بود كه پولِ اضافه از كجا ميشود. مگر نه اينوَران، ارزشي زاده نميگيرد كه در دَبورژوايي ايراد مي
شود؟ پس به اين ترتيب، متاسفانه اين خواهيد اين پول اضافه را از دَوَران بيرون بكشيد؟ مگر از دَوَران ارزشي نو زاده ميشما مي

  راه حل هم موفق نيست. 
پرسد، مگر پول چيست؟ پول هم رسد كه اصالً مشكلي وجود ندارد. او ميباالخره به اين نتيجه مي گويد، ماركسمي رزا

توانسته، كه در زماني ميشود، همان طوريي كاالها توليد مينوعي كاالست، معادل عام است و طبيعتاً اين معادل عام مثل بقيه
كردند، طال هم يك نوع كاالست، توليد ي مانند نقره اين نقش را بازي ميپوستِ گاو نقش معادل را ايفا كند، يا يك موقعي فلزات

ي داري، دوباره به دورهي سرمايهتوانيم در جامعهگويد، با عرض معذرت اوالً، ما نميمي رزاكند. شود و نقش مبادله را ايفا ميمي
گوييد معادل عامِ ي گردش نيست، و خودِ شما ميواسطهداري، ي پاياپاي، و اقتصاد طبيعي پرتاب شويم. پول در سرمايهمبادله

اي وجود ندارد، فقط كه اصالً مسئلهآيد؟ و گفتنِ اينارزش است. به اين ترتيب بايد بتوانيد توضيح دهيد كه اين پول از كجا مي
حل كنيد. ثانياً اگر پول فقط  توانيد آنرابست داريد كه نميپشت كردن به مسئله و فراركردن از توضيح مسئله است؛ شما يك بن
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ايم. ي اولمان، به بازتوليد ساده برگشتهكند، پس ما كه به نقطهي گردش عمل مييك نوع كاالست و تنها به عنوان وسيله
گويد جلد دوم كاپيتال در لوكزامبورگ مي رزاي پول در بازتوليد گسترده را توضيح دهيم. در اينجا، مشكل اين بود كه مسئله

  رسد.بست كامل به پايان ميبن

دار گويد، ببينيم اين مشكل از كجا ناشي است؟ زماني كه هم بازتوليد ساده و هم سرمايه: او ميلوكزامبورگ رزاپاسخ 

تاي 400واحد،  500واحد پول دارد. از  500داري گفتيم: فرض بگيريم سرمايهمنفرد مورد نظر ما بود، ظاهراً مشكلي نبود. مي
واحد. بسيار  600آيد به ارزش گيرد و محصولي بوجود ميتاي آنرا نيروي كار. توليد صورت مي100خريد و ازم توليد ميآنرا لو

واحد در بازار حل  600شود، ولي بعد از توليد بتواند واحد به بازار ريخته 500كنيم كه چطور ممكن است كه خوب. سؤال مي
واحد از  600پرسيد پول الزم براي تحقق اين كرد و نميسؤال را به درستي طرح ميگويد: ماركس در اين حالت مي رزاشود؟ 

 600ي آيد؟ يعني وقتي سؤال كنيم كه تقاضايي به اندازهبراي تحقق آن از كجا مي تقاضاي مؤثرپرسيد آيد، بلكه ميكجا مي

داران تقاضاي خريدِ واحد آن، سرمايه 400: براي آيد، آنوقت جوابي روشن برايش داريمواحد ارزشي كاال در بازار از كجا مي
 100تومان پول در اختيار دارند، و  100كنند، چون كارگران واحد آن را كارگران تقاضا مي 100ي ابزار توليد را دارند، دوباره

بود كه تقاضاي مؤثر كنند. پس سؤال به درستي طرح شدهداران بابت مصرف شخصي خود تقاضا ميواحد بقيه را هم خودِ سرمايه
  دار.ي سرمايهبود و جواب اين بود: از خودِ طبقهآيد و پاسخ هم به درستي داده شده براي تحقق ارزش اضافي از كجا مي

پرسد  تقاضاي مؤثر براي اضافه توليدي كه كند؟ يعني چرا نميپرسد: چرا ماركس اينجا هم همان سؤال را طرح نميمي رزا
تواند جواب گويد: اما اين نميمي رزادار. ي سرمايهدهد: از طبقهآيد و جواب نميرده بوجود آمده است، از كجا ميدر بازتوليد گست

توليد باشد، آنوقت دار، متقاضي اضافهي سرمايهماركس باشد، چراكه  دچار پارادُكس خواهد شد. چون اگر قرار باشد فقط خودِ طبقه
داران مايلند دائماً هرچه بيشتر توليد كنند و نفروشند، چون خودشان از پيش رسيم كه انگار سرمايهبراي انباشت،به اين نتيجه مي

شان در اين است كه ساالنه بيشتر از سال »تفريح«داران توليد نيست. پس سرمايهدانند كسي جز خودشان متقاضي آن اضافهمي
ي متقاضي عمل كنند و لوازم و ابزاركار و خرد، خودشان دوباره به مثابهيقبل توليد كنند و بعد، چون كسي، آن اضافه توليد را نم

تواند نيروي كار را بخرند و باز بيشتر توليد كنند و... پس طرح اين سؤال در بازتوليد گسترده، اگرچه سؤال درستي است، اما نمي
كه اِشكال ماركس خاطر اينهگويد، بمي رزادُكس شود؟ ماركس بايد با اين جواب دچار پارا كنيم: چراپاسخ ماركس باشد. سؤال مي

داران و كارگران اي كه فقط از سرمايهدهد، جامعهاي مركب از دو طبقه توضيح ميدر اين است كه تئوري بازتوليد را در جامعه

  . است ناپذيرامكاناي مركب از دو طبقه داري در جامعهتشكيل شده. در نتيجه توضيح انباشت سرمايه

آيد) اصالً غلط است، بلكه بايد پرسيد كه لوكزامبورگ معتقد است كه طرح اين سؤال (كه اين پول از كجا مي رزا پس 
خواهد در شود؛ چراكه ميتواند اين سؤال را طرح كند، چون دچار تناقض ميآيد؟ ولي ماركس نميتقاضاي مؤثر از كجا مي

كند كه پس باز تكرار مي رزاقبالً آنرا فقط به دوطبقه تقسيم كرده است. در اينجا،  اي اين مسئله را توضيح دهد كه خودجامعه
گيرد لوكزامبورگ مي رزااي است كه شود. اين نتيجهبست در جلد دوم ميماركس در توضيح بازتوليد گسترده دچار پارادُكس و بن

  گذارد.و بر اساس آن، تئوري خود را بنياد مي
هاي نوشتهاز روي دستآن را و انگلس  تدوين نكرده خودِ ماركس را   مدهد كه جلد دوادامه توضيح ميلوكزامبورگ در  رزا

جامانده از ماركس، گواهي هستند كه هردو از بخش ههاي بهاي خودِ انگلس و هم نامهاست. هم نوشته كرده آوري ماركس جمع
طرز ههاي اجتماعي، بي اجتماعي و مبادله بين بخشسرمايه انباشت راضي نبودند؛ يعني، بخش انباشت گسترده براي كل

ها بستمعتقد است كه ما بايد در يك نقد ماركسيستيِ تئوري ماركس، بتوانيم براي اين بن رزابخشي نوشته نشده است. رضايت
  را گسترش دهيم. توانيم تئوري ماركسيستيراه حلي بيابيم و ثابت كنيم كه  چگونه با پرهيز از اشتباه ماركس، مي
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  نمايش تاريخي مسئله
كند با بحثي زير عنوانِ نمايش تاريخيِ مسئله به اقتصاددانان ديگري كه پاسخي به لوكزامبورگ از اينجا به بعد سعي مي رزا

ها يا ركسيستبوده اند و چه ما اند، بپردازد؛ چه كساني كه مقدم بر ماركس و غيرماركسيستداري دادهي انباشت در سرمايهمسئله
كند: دو دوره مقدم به ماركس و ي انباشت را بررسي ميي تاريخي مسئلهاند. او در سه دورههايي كه بعد از او آمدهغيرماركسيست

اند، چراكه داري بروز كردههاي سرمايههايي هستند كه در آنها بحرانشده، دورههاي انتخابي بعد از ماركس. دورهيك دوره
گويي و به تبع آن، اقتصادداناني براي پاسخ داري مطرح شدهي توضيح انباشت سرمايههاست كه همواره مسئلهاين بحران مقارنِ با

  داري. اند، چه موافق و چه مخالف سرمايهها سربرآوردهبه اين بحران

ترين ولين و مهمشود كه مقارن است با امربوط مي 1820تا  1815هاي حدود سال 19به اوايل قرن  دوره اول

شدنِ بازارهاي اروپايي از طرف ناپلئون به روي كاالهاي ي اول بستهها در وهلهداري. علت اين بحرانهاي سرمايهبحران
كند. به اين ترتيب بحران سختي در انگليسي است. ناپلئون با تصويب يك قانون، ورود كاالهاي انگليسي را به اروپا ممنوع مي

گويد براي اولين مي رزاهايش سرريز توليد، ركود و تورم بسيار بااليي است. ترين ويژگيدهد كه يكي از برجستهانگلستان رخ مي
كند، دچار آن چنان اغتشاشي شد مثل ساعت و بطور منظم كار مياي كه تصور ميداريدارد. سرمايهخدشه برمي» نظم الهي«بار 
شان ها بر دوشكند. از طرف ديگر بدبختيِ كساني كه بار اين بحرانان را طلب ميگوييِ اقتصاددانان به بحرشود كه پاسخمي

  داري كشانده شوند.به طرف نقد سرمايه پردازاننظريهشوند كه بعضي از شوند، باعث مياست و زير آوار آن خرد مي
ي انباشت  شروع كردند. ي مسئلهاز زاويه را داريدر فرانسه، سيسموندي و در انگلستان، اوئن نقد به مناسباتِ توليد سرمايه

عنوان ناقد، و هاي سيسموندي را بهداري به اين ناقدين پاسخ دادند. ما در اينجا بحثپس از آن اقتصاددانان مدافع سرمايه
رزش كاال در آغاز ي توضيح اكنيم: سيسموندي از زاويهوار مطرح ميهايي كه به او داده شده را در يك بررسي كوتاه و اشارهپاسخ

ها و به همين دليل بحران شودمي تشكيل  v+m از هوادار آدام اسميت بود. يعني او هم معتقد بود كه ارزش كاال يا قيمت كاال 
تواند مصرف شود، چراكه كارگران پولِ ديد كه اين اضافه توليد نميدانست، چون ميرا ناشي از عدم تناسب در توزيع درآمدها مي

هرساله  اند، يعني اضافه توليدِطور نامتناسب تقسيم شدههگفت كه از آنجايي كه درآمدها بخريد اين اضافه را ندارند. در نتيجه مي
داران توزيع درآمد را بطور آيد. پس، بهتر است سرمايهوجود ميهداران تقسيم نشده است، بحران ببه تناسب بين كارگران و سرمايه

سيسموندي براي بحران انباشت اين بود كه بهتر است اصالً انباشتي صورت نگيرد؛ او معتقد  متناسبي تقسيم كنند. راه حلِ ديگرِ
  بايست فقط تا آن حد در جامعه صورت بگيرد كه قادر باشد اضافه جمعيت را جبران كند.شت ميبود كه انبا

بورژوايي است، چراكه اساساً با داري، نقدي خردهي سرمايهگويد به اين ترتيب، نقد سيسموندي به جامعهلوكزامبورگ مي رزا
ها، دانيم تمامي اينكند و ما ميتكنيك مخالفت مي داري، گسترش توليد و بارآوري نيروي كار و گسترشگسترش سرمايه

جهت ي سيسموندي، مثالً لنين، دارد، كه بيزدهاي به منتقدين ذوقجا اشارهداري هستند. او هميندستاوردهاي انباشت سرمايه
ي ني جزء ارزشيِ سرمايه، يعcداند و با واردكردنِ مي v+mكنند  اِشكال سيسموندي در اين است كه قيمت كاالها را فكر مي

ي توانند مسئله را توضيح دهند. ما ديديم كه واردكردن اين جزء ارزشي، نه تنها به هيچ وجه مسئلهثابت به ارزش كاال، مي
به كساني  رزاكشد. به اين ترتيب نقد اي از ابهام بر توضيحِ مسئله ميدهد، بلكه به نحوي پردهبازتوليد گسترده را توضيح نمي

ترين شكلِ خود ترين و كاملكنند كه ماركس در وارستهها همان جوابي را تكرار ميل لنين اين است كه در بهترين شكلش، آنمث
  ي بازتوليد گسترده داده بود. به مسئله
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كنند در چند بخش به سيسموندي پاسخ دهند: ژان باتيست سه در فرانسه، مك داري سعي ميدر مقابل، مدافعين سرمايه
دهد، به نحوي حتي در كنار ي ريكاردو، ريكاردو و مالتوس. البته مالتوس، با نوعِ جوابي كه ميشاگرد مورد عالقهاالك ك

گونه نگاه كرد كه او، ضمن اين كه با ژان باتيست توان اينگيرد. يعني، به جايگاه مالتوس در اين بحث ميسيسموندي قرار مي
  كند.داري دفاع ميحال، از سرمايهكند، درعينيمخالفت م كاالكسه، ريكاردو و مك 

گويد اصالً مشكلي وجود ندارد، عرضه و تقاضا در مي كاالككنيم: مك ها را بسيار كوتاه بررسي مييك يك اين جواب
شت بيشتري رسند. پس به اين ترتيب، هرچقدر انباكنند و همواره به تعادل ميداري هميشه يكديگر را جبران ميي سرمايهجامعه

كند و به اين ترتيب مشكلي پيش ي متقابل خود را در تقاضا پيدا ميصورت بگيرد، يعني هرچه عرضه به بازار بيشتر شود، نقطه
ي بايست در جامعهي پاياپاي است. كاالها ميگويد اين باز پرتاب كردنِ ما به دوران مبادلهلوكزامبورگ مي رزاآيد. نمي

گويند، كه ما بگوييم عرضه و تقاضا پاسخبه شكل معادلِ عام بدل شوند تا بتواند مبادله صورت بگيرد، پس اينداري، ابتدا سرمايه
  باز جواب اين مسئله نيست.

داران خرجِ كنند و بخش ديگرش را سرمايهرا كارگران در حد مزدشان مصرف مي گويد بخشي از توليدِ اضافهمي كاالكمك 
گويد مي رزاكنند. خرند و از اين طريق مشكل را حل مينند؛ يعني با آن اضافه، كاالهاي تجملي ميكخود ميتجملي  زندگي 

تواند  صورت بگيرد؟ اضافه توليد اصالً قرار نيست چگونه ميانباشت نيست، بلكه سوال اينست كه تجملي  مسئله كاالهاي 
انباشت شود؟ تواند ميليد، در شكل مناسبِ ابزار توليد مصرف شود و قرار است انباشت شود. يعني، چگونه اين اضافه تو

داران را آغاز هاي اخالقي به سرمايهشود و نصيحتبورژوايي ميگرايي خردهجاي پاسخي اصولي، دچار اخالقهسيسموندي ب
اي از جامعه ثروت و در شهداران از زندگي پرتجملي برخوردارند؟ چرا در گوكند. مثال چرا كارگران فقيرند در حالي كه سرمايهمي

فهمد كه دهد كه نميگرايانه نشان ميالعملِ اخالقشود؟ به اين ترتيب سيسموندي با اين عكسي ديگر فقر جمع مياگوشه
داري را توضيح دهد. تازه، سرآخر سيسموندي در قادر نيست بحث اساسيِ انباشت سرمايهكاالك مشكل اينجا نيست و چرا مك 

ماند. طبيعي است كه اين اي باقي ميهم حد فيزيكي دارد. يعني باز هم اضافه تجملي  ِگويد، زندگيميكاالك جواب به مك 
  شود. ، جواب درستي به اين مشكل تلقي نميرزاجواب سيسموندي براي 

رد بحث شود: او از كند با سيسموندي استادانه واكند، سعي ميرا ابلهانه ارزيابي ميمك كاالك  ريكاردو كه جواب شاگردش 
شود و به اين ترتيب كارگران به علت افزايش تعدادشان، گويد كه افزايش بارآوري باعث افزايش اشتغال مييك طرف مي

گويد مسئله اصالً اين نيست. ما گفتيم سهمي مي رزاتوانند اين اضافه توليد را متحقق كنند. گيرند و ميمجموعاً مزد بيشتري مي
گذاريم. بحث بر سر ارزش اضافي است و تعداد زيادِ كارگران اصالً در اين سطح، دارد كنار ميي متغير از جامعه برميرا كه سرمايه
  شود. پس بازهم جوابي به اين مسئله داده نشده است.ي ما نميوارد محاسبه

ترين كاردو، خود يكي از مهمپذيرد كه نتوانسته پاسخ سيسموندي را بدهد. اما از آنجايي كه ريريكاردو در آغاز مي
بيند كه به اين ترتيب ناچار است با داري بوده است، ميترين اقتصاددانان هوادار سرمايهحال يكي از برجستهداران و درعينسرمايه

د كه با گيرداران زمانِ خود مورد اين اتهام قرار ميگسترش بيشتر توليد مخالفت نمايد و از طرفِ ديگر از طرف محيط سرمايه
تواند نظر سيسموندي را بپذيرد و بايد براي پاسخ به مسئله اي ندارد و نميگسترش توليد و پيشرفت تمدن مخالف است. پس چاره

گويد اصالً مشكلي وجود يابد: به اين معني كه ميتر از شاگردش مياين بار پاسخي ابلهانه رزاتالشي دوباره را آغاز كند و به قول 
كيلو  1000كند. سال اول اي را فرض بگيريم كه فقط دو بخش توليدي دارد، بخشي گندم و بخشي پارچه توليد ميهندارد؛ جامع

گيرد: در بخش شوند. در سال بعد انباشت صورت ميدو محصول با هم مبادله ميشود و اينمتر پارچه توليد مي 1000گندم و 
گويد لوكزامبورگ مي رزاشوند. شود و باز هم با هم مبادله ميمتر پارچه توليد مي 1100كيلو گندم و در بخش دوم  1100اول 
داري نيز به دور است. پس كماكان همان ايهترين شكل سرمي كااليي است و از ابتداييكه ديگر بازگشت به اقتصاد سادهاين
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توليد و تبديل آن به شكل مناسب آيد؟ و پول الزم براي گردشِ اضافهتوليد از كجا ميسؤال طرح است: تقاضاي مؤثر براي اضافه
  شود؟، چگونه تهيه مي1براي انباشت در بخش 

ي ثابت توجه كند و شايد براي اولين بار رزشيِ سرمايهشود كه بايد در كاالها به نقش ادر اين بحث سيسموندي متوجه مي
دارد، اما كماكان در چارچوب نقدي خرده بورژوايي بيند و از پيروي از آدام اسميت دست برميي اين جزء را ميكنندهنقش تعيين

  ماند.داري باقي ميبه توليد سرمايه
شود و ي علم اقتصاد، به مبارزه طلبيده مياين شاهزاده، رزادر فرانسه هموطن سيسموندي، ژان باتيست سه، به قول 

است و تكرار همان بحث اسميت و ريكاردو  گويد: اما پاسخ او بسيار ساده و تكراريمي رزابايست جواب سيسموندي را بدهد. مي
كنند، ت، از بحران شروع ميپردازان اين است كه براي توضيح انباشي تماميِ نظريهلوكزامبورگ اِشكال عمده رزانظر هاست. ب

داري ي سرمايهها بايد با تحليل انباشت آغاز كنيم: يعني بايد ببينيم انباشت چگونه در جامعهدرحالي كه ما براي توضيح بحران
شود. او ممكن است، تا بعد به اين نتيجه برسيم كه اختالالتي كه ممكن است در انباشت صورت بگيرد، منجر به بحران مي

گويد نبايد انباشتي صورت بگيرد، چون به نظر او انباشت، مسبب بحران است؛ پس ويد، سيسموندي با اعتراف به بحران، ميگمي
شود. ژان باتيست سه هم براي توضيح انباشت، اساساً منكر وجود بحران سيسموندي براي توضيح بحران، منكر انباشت مي

آورد و به اين دليل اصالً كنند و هر توليدي مصرفِ خود را به وجود ميبران ميگويد عرضه و تقاضا يكديگر را جشود و ميمي
  آيد.بحراني بوجود نمي

و ارتجاعي است. خود واپسگرايانه داري، نقدي ي سرمايهگويد البته سيسموندي گناهي ندارد كه نقدش به جامعهمي رزا
گويد ما در عصري زندگي ) ميببريم هاي مفيدي م از آن استفادهتوانيي بسيار جالبي (كه مينظر من در جملهسيسموندي به

كه بگويد جاي اينگويد سيسموندي بهمي رزادر زمان حال را نداريم، چه برسد به آينده . را كنيم كه توانِ ديدنِ شرايط مي
ها را با بازگشت به جوامع ن بحرانكند ايداري حل كرد، سعي ميي مابعدسرمايهتوان در جامعهداري را ميهاي سرمايهبحران

ي كااليي، توليد ُخرد و زماني كه انباشت نبود يا كم بود، توضيح دهد. به اين داري، يعني بازگشت به توليد سادهماقبل سرمايه
 1820خاطر او معتقد است كه هرچند نقد سيسموندي از اين زاويه ارتجاعي است، اما او گناهي ندارد چون  اين حرف را در 

رسد كه كسي بتواند داري تازه درحال شكوفايي و گسترش ابعاد خود است و بعيد به نظر ميزند و اين زماني است كه سرمايهمي
  اي را كه تازه در حال رشد است، پيشگويي كند.مرگ پديده

ن اضافه وجود داشته باشد، بايست عاملي براي نقدكردنِ ايمالتوس با سيسموندي از اين زاويه موافق است كه به هرحال مي
 اي ازمجموعه داري فقط دو طبقه وجود ندارد، بلكه ي سرمايهگويد در جامعهداري نيست. او ميي سرمايهاما مخالف جامعه

وجود دارند كه جزء هيچ  نيز دهندروحانيون، رباخواران، ارتش و كساني كه كارهاي خدماتي انجام مي مانند اجتماعي  هاي انگل
 انگلبايست اين افراد به عنوان كه ميكنند و به اين ترتيب، از ايناضافه توليد را مصرف ميها انگل ام از آن دو طبقه نيستند. كد

گويد اين لوكزامبورگ مي رزاداري به كارش ادامه دهد. ي سرمايهكند، تا بتواند جامعهباشند دفاع مي اجتماعي هميشه وجود داشته
  است.راه حل هم پوچ 

ي اين استدالل كمي مكث كنم، چون بعداً به دردمان خواهد خورد؛ يعني چرا دراينجا مايلم براي روشني بيشتر بر سر نتيجه
كنيم: اين دار و كارگر نيستند، غيرممكن است. سؤال ميي سرمايههايي كه جزء دو طبقهتوضيح مسئله، از طريق اقشار يا گروه

دانيم پولي كه در جامعه وجود دارد يا در كه ما ميتوليد را بخرند؟ بخاطر اينآورند كه بتوانند اضافها ميها را از كجافراد اين پول
 فرايند اجتماعي، كه نه وارد  هايانگل داران است  يا به صورت مزد در اختيار كارگران است. حاال اين به اصطالح دست سرمايه

آيد؟ شان از كجا ميدار هم نيستند كه صاحب پول باشند، پس باالخره پولديگر سرمايه شوند كه مزد بگيرند، و از طرفتوليد مي
  تواند حالل اين مشكل باشد.هاي اجتماعي نمي»انگل «به اين ترتيب اكتفا كردن به 
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دقت و توجه به اين توضيحات، حائز اهميت است، چراكه همين استدالل از طرفي نزد بعضي ديگر از اقتصاددانان  به 
به همين راه حل سرانجام  لوكزامبورگ هم  رزانظر من، از طرف ديگر، به نحوي خودِ شود، و بههاي ديگري طرح ميشيوه
  گويد راه حل پوچي است. ميدرستي رسد، راه حلي كه در اينجا خودِ او بهمي

  رسد.تا اينجا دور اول نمايش تاريخي انباشت در اوايل قرن نوزدهم به پايان مي
هاي شود: بحرانترند، دوباره باز ميتر و مهممراتب عظيمهايي كه بهاين بحث اما، يك بار ديگر در اروپا، با ظهور بحران

گويد شرايط نسبت به مي رزاگيرد. خود ميداري را بهعنوانِ اولين بحران جهاني سرمايهكه  1858و بحران  1839تا  1837
هاي مختلف پرولتاريا در صنايع مختلف را ببينيم، از توانيم از طرفي خيزشدر اين دوران ما مي تغيير كرده است. 1815هاي سال

ها در انگليس، كه نهضتي است سنديكايي با گيري نهضت چارتيستجمله جنبش بافندگان ليون. از طرف ديگر شاهد قدرت
اند و خود را سوسياليست هايي كه در فرانسه پا گرفتهتبها و مكهويتي كارگري كه تقاضاهاي خاص خود را دارد. يا ديگر انجمن

ها و انباشت در اين جوامع مطرح ي بحراني مسئلهداري از زاويهنامند. در چنين وضعيتي، دوباره بحث بر سر نقد سرمايهمي
  شود.مي

ي اول كتاب، كند و جملهشروع مي »ي كارگر چيست؟خواست طبقه«دفعه، رُد برِتوس، با كتاب داري را اينحمله به سرمايه
يعني اين بار بحث بر سر بحران » خواهند، گورِ تمدنِ مدرن خواهد بود؟ها ميخواهند؟ آيا آنچه آنطبقات كارگر چه مي«اينست: 

اي كه هاي اخالقيو لطافت و نصيحت يگيرد و ديگر نگاه احساساتداري درميانباشت با چنين قدرت و تيغ تيز حمله به سرمايه
داران توليدشان را مصرف كنند يا بهتر گفت بهتر است انباشت صورت نگيرد وسرمايهدر تئوري سيسموندي وجود داشت، كه مي

بار، باشند، وجود ندارد. اينداران توزيع درآمدها را متناسب كنند تا كارگران با مزد بيشتر، قدرت خريد بيشتري داشتهاست سرمايه
لوكزامبورگ به  رزاشود. در اينجا انند، شروع ميدي كارگر ميي منافع طبقهكنندهطرف كساني كه خود را بيان اي ازبحث با حمله

اي، مدعي است كه ماركس، تئوري ارزشِ رُد برِتوس )، در مقالهDiehlكند كه پروفسوري آلماني به نام ديل (داستاني اشاره مي
گويد كه بعداً به اين نكته در جايي گذرد، ولي ميگيرد و از آن ميرا بيشتر به باد تمسخر مياين آقا  رزارا دزديده است. در اينجا، 

پردازد. مي» دزديِ تئوريِ ارزش رُد برِتوس، توسط ماركس«ديگر خواهد پرداخت و واقعاً هم در شكل بسيار مفصلي به نقد 
اند رُدبرِتوس، داند، كه مدعيرا چقدر مضحك مي هان بازيمايل بوده است فقط در اعتراض مختصري بگويد كه اي رزاانگاركه 

  گذار سوسياليسم علمي است.بنيان
داري، ببينيم اولين جوابي كه از طرف فردي به نام كيرشمَن به او ي سرمايهقبل از پرداختن به نظر و نقدِ رُد برِتوس درباره

و بود و به نحوي همان جواب ريكاردو، و ژان باتيست سه را به مسئله داده شد، چگونه است؟ كيرشمَن، هوادار پروپاقرصِ ريكارد
ها كماكان توزيع نامناسب درآمدهاست و معتقد است گويد علت بحران؛ او ميكاالك ي مك همان شكل مسخرهداد و بويژه به

ين است كه تعداد كارگرانِ ما زياد و آيد. اِشكال كار ااگر اين اضافه را افراد جامعه مصرف كنند، آنوقت هيچ مشكلي بوجود نمي
آيد، حتي اگر نصف به نصف قسمت شود، نصف آن به خيلِ عظيم اي كه بدست ميداران ما محدود است و اضافهتعداد سرمايه
ر نتيجه توانند اين مقدار از پول را خرج كنند و دداران هم نميدار. سرمايهرسد و نصف ديگرش به تعداد اندكي سرمايهكارگران مي

داران بيشتر خرج كنند تا بحراني بوجود نيايد. وقتي از آيد. توصيه و راه حل او اينست كه بهتر است كه سرمايهوجود ميهبحران ب
كنند، دوباره بحران بوجود آمده است؟ و در رفاه زندگي مي تجملي قدر داران اينكه سرمايهشود پس چرا با ايناو سؤال مي

شان را خرج كنند، مقداري از آنرا در توانند تمام پولكه اگر نمييد در رفاه بيشتري از قبل زندگي كنند. يا اينگويد: پس بامي
  اختيار كارگران براي خرج كردن، بگذارند.

دهند، كمابيش يكسان ي انباشت ميپردازان اقتصاد سياسي به مسئلهاي كه عمدتاً تمامي نظريهبينيم كه پاسخ اساسيمي
اند ي كساني كه سعي كردهكه، همهدهد) دارد به ايني كوتاهي(كه بعداً بيشتر توضيح ميلوكزامبورگ اشاره رزات. اينجا اس
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ها جامعه را مركب از توانند بحث خود را ادامه دهند؛ آناند كه ديگر نميبازتوليد را توضيح دهند، در اولين قدم، فرضي را گذاشته
اند و اين كاري روي حلِ مسئله بستهقتصاددانان كالسيك، چه ماركس و چه مابعد ماركس، و راه را، بهدانند؛ چه ادو طبقه مي
اين استدالل، هرچند مبتدي است، اما «گويد: دهد، ميي پاسخي كه كيرشمَن به رُدبرِتوس ميلوكزامبورگ درباره رزااست اشتباه. 

اي كه فقط شامل دهد. در جامعههاي اقتصاد سياسي را نشان ميي تئوريوضوح مفهوم بنياديِ نظر كيرشمِن و كابوس همهبه
  »داران است، انباشت غيرممكن خواهد بود.كارگران و سرمايه

دارد  يكنم: رُد برِتوس تئوري ارزشِ عجيب و غريبلوكزامبورگ نقل مي رزاداري را از زبان ي سرمايهنقد رُد برِتوس به جامعه
اي نيروي كار را از عرضه و تقاضا نتيجه گذارد: او اول ارزش مبادلههايش را هم بر همين اساس ميي بحثكه بناي همه

است داري باعث شدهگيرد. رُد برِتوس معتقد است كه توليد سرمايهاي نتيجه ميگيرد و بعد ارزش را از ارزشِ مبادلهمي
گويد: شايد راه حلي وجود داشته باشد و آن شوند. راه حل او اين است؛ ميتر و كارگران روزبروز فقيرتر داران روز بروز غنيسرمايه

داران پرسد اگر كارگران قيام كنند و ديگر حاضر به كاركردن براي سرمايهبيند. بعد، از خود ميراه حل را در قيام كارگران مي
وقت راه حل كارگران اين خواهد بود كه دهد. آنچون كسي نيست، مزدشان را ب شان را از كجا بياورند؟نباشند، پس خرج زندگي

داري داري و بردهداران را مصادره كنند. اما اين كار نقضِ قانون است و با نقض قانون ما به دوران بربريت، سرفهاي سرمايهپول
كنند، و ارباب مجبور است كه كارگران بخواهند دوباره تبديل به كساني بشوند كه روي زمين ارباب كار ميگرديم. مگر اينبرمي

گويد خدا را شكر كه كارگرانِ پروس به نصيحتِ رُد برِتوس گوش نكردند و قيام لوكزامبورگ مي رزاشان را تأمين كند. زندگي
 زند، ولي معتقد است در ديدگاه او، نكات مثبت و درستي هم، عمدتاً با ديد تمسخرآميزي از رُد برِتوس حرف ميرزانكردند. البته 

داند، بلكه داري نميمعتقد است رُد برِتوس بحران پولي را علت بحران سرمايه رزاـ 1كند: وجود دارد كه آنها را برجسته مي
لوكزامبورگ معتقد است كه رُد برِتوس هم، اين نظر را قبول  رزاداند؛ يعني داري را علت بحران پولي ميبرعكس، بحران سرمايه

زا است و آنچنان داري چنان بحرانداري نيست، بلكه خودِ توليد سرمايهعث بحران در سرمايهدارد كه عدم وجود پول، با
ها بعد از ـ رُد برِتوس معتقد است كه همواره بحران2آورد. هاي پولي را هم بوجود ميكند كه بحرانتضادهايي را با خود حمل مي

هاي رونق ـ ركود ـ بحران را هم به نحوي هاي اين تفكرِ سيكلطفهرسند و به اين ترتيب ني بارآوري و رونق فرامييك دوره
دهند كه ها قاعدتاً زماني رخ ميبيند كه بحرانكند؛ يعني ميها توجه ميـ او به نقش تجارت خارجي در رابطه با بحران3بيند. مي

ه بازارها بر روي كاالهاي انگلستان بسته شود. بخاطر بياوريم كه بحران اول، زماني رخ داد كامكان تجارت خارجي محدود مي
داري از دهند كه مواد الزم براي توليد سرمايهكنيم) زماني رخ ميباره بعدا بيشتر مكث ميهاي عظيم (دراينشد. يا همين بحران

ـ از آنجايي كه او به 4دارد.  گويد كه رُد برِتوس دراين زمينه ديدي تيزبينانهلوكزامبورگ مي رزارسند. امريكا و افريقا به اروپا نمي
داري احتياج دارد كه دائماً بازارهاي جديدي ها توجه دارد، معتقد است كه سرمايهي بحراننقش تجارت خارجي در رابطه با مسئله

  شود. گويد به اين ترتيب رُد برِتوس مبّلغ شرمگين استعمار ميمي رزارا فتح كند. 
گيرد، اين است كه كيرشمَن و ي انباشت ميي مسئلهررسيِ دور دوم بحث دربارهلوكزامبورگ از ب رزااي كه نتيجه

كه رُد برِتوس، منكر انباشت است، ولي خواهانِ كردند، اما از توضيحش عاجز بودند. درحاليسيسموندي، وجودِ انباشت را قبول مي
  تي صورت بگيرد، افزايش داد.كه انباشتوان ثروت را، بدون اينگسترشِ توليد است و معتقد است كه مي
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