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 سپیدرودی حسن آزاد، سهراب داری /ی تولید سرمایهجایگاه رقابت در شیوه

 یاسینقد اقتصاد س تیبرگرفته از سا

 https://wp.me/pb3saw-48ه: الینک کوت

  

بت آزاد واقعاً چیست، تنها جواب منطقی به تحلیل این که رقا… شود ی انتزاعی بازار بهتر است در کجا مطرح باید دید مقوله

هایی است که آن را رسانند، یا پاسخ به سوسیالیستی متوسط است که ستایش از رقابت آزاد را تا عرش اعال میپیامبران طبقه

 .داننددر خور اعتنا نمی

 (مارکس، گروندریسه)

های چه اما شکلهای اجتماعی متعارض و ناهمایند است. آنبندین گروهدِم تکویهای انسانی از سپیدهزاِد تاریخ جامعهرقابت هم

ف تصرداری )از رقابت بر سر تصاحب بردگان تا رقابت میان مالکان فئودال برای های کهن و پیشاسرمایهمپیشیِن رقابت در نظا

ابت میان رم و کارتاژ تا رقابت بین شهرهایی چون ونیز و ب، و یا برای به انقیاد درآوردن دهقانان آزاد؛ از رقباون اری بدهانميز

داری متمایز ی تولید سرمایه، را از رقابت در شیوه(۱های مهم تجاری بودند( )بیزانس یا شهرهای هلندی و هانزایی که کانون

 .ی هستی و موجودیت سرمایه در وجه تولید اخیر استچون شیوهکند، همانا ویژگی رقابت هممی

های کوتاه و ؛ و از او جز اشاره(۲ای جداگانه در باب رقابت بنویسد )خواست، رسالهکه میمارکس هرگز مجال آن نیافت تا، چنان

صدا شویم که در نظر مارکس هم بِن فاینپراکنده در واکاوی مفهوم رقابت بر جا نمانده است. شاید گزافه نباشد اگر با این سخن

سو، به سرشت درونی سرمایه تعلق دارد که بدون آن تصورناپذیر یریاب، مبهم و پیچیده است. رقابت، از یکای درقابت مقوله

داری را ی مارکس در باب تولید سرمایهبخش اعظم نظریه»ثابت کرده است ( ۱۹۶۸که روسدولسکی )است. از سوی دیگر، چنان

داری، همواره در بین چیستی و مکان رقابت در مناسبات تولید سرمایه تبیین(. ۳«)باید از راه انتزاع از رقابت استنتاج کرد

انگیز بوده است: آیا رقابْت سرشت سرمایه است، یا شکل بروز و تحقق آن؟ آیا رقابْت قانون پردازان مارکسیست مجادلهنظریه

های منفرد خود اند که در حرکت خارجی سرمایه«یدارهای ذاتی تولید سرمایهقانون»که این اساسی اقتصاد بورژوایی است، یا آن

ها های بسیار و رقابت آنداری بدون وجود سرمایهسازند؟ آیا اساساً تولید سرمایهگر میجلوه« های جبری رقابتقانون»چون را هم

ً معیِن تحقق قوانین ذاتی سرمایهدیگر ممکن است، یا آنبا یک است، و وجود نوعی  داری در غربکه رقابت تنها شکل تاریخا

 …پذیر است؟داری دولتی عاری از رقابت و فاقد نهاد بازار امکانسرمایه

کوشد با گذر میهایی از این دست است؛ و از این رهی پاسخ به پرسشآوردن زمینه بخش نخست ُجستار حاضر معطوف به فراهم

چنین خوانشی انتقادی از آرای ی رقابت، و همهای او دربارهگریشت سرمایه و سنجشی مارکس از سرکاوانهتکیه بر تحلیل ژرف

داری ی تولید سرمایهتری از جایگاه رقابت در شیوهدقیق ِِ بندی مفهومینظران مارکسیست در این گستره، صورتبرخی صاحب

ی انحصاری و چیرگی انحصارها بر تولید، پیدایش سرمایهپردازد که آیا با برسازد. بخش آتی این پژوهش، به این موضوع می

 انجامد؟ی سرمایه به تمرکز و تراکم، به محدود شدن کیفِی رقابت میکم، گرایش فزایندهیابد؛ و یا دسترقابت پایان می

https://wp.me/pb3saw-48
https://pecritique.files.wordpress.com/2015/11/p011kt1v.jpg


2 
 

 ی بحِث رقابت در آثار مارکسپیشینه

ها در راستای بازسازی مفهومِی این مقوله امری ری و تشریح آنمارکس در آثار مختلف خود از رقابت سخن گفته است، که گردآو

یی که در سطوح متعدد این نظام کارکردهای معینی داری بدون تبیین درست از مولفهرود. زیرا شناخت سرمایهشمار میضروری به

نظر آن، از سوی دیگر؛ ناممکن به داری بدون درکی سنجیده از سرشت، ویژگی و شکل پدیداریسو؛ و نقد سرمایهدارد، از یک

 .رسدمی

ی انحصار و رقابت در تکوین و تکامل اقتصاد رابطه»در کتابِ  کالوس دیتر نویمن یدر این قسمت، ما با الهام از پژوهش گسترده

 :ایمکرده ی رقابت و سیر تحول آن را به سه دوره تقسیمیافت مارکس به مقوله، ره(۴.)۱۸۴۴«-۱۸۶۳سیاسی مارکسیستی 

 (۱۸۴۹تا  ۱۸۴۳های ی آشنایی با اقتصاد سیاسی )سالدوره -الف

 (۱۸۵۹تا  ۱۸۴۹های ی پژوهش و آزمون )سالدوره -ب

 (۱۸۸۳تا  ۱۸۵۹های ی کمال )سالدوره -ج

 :(۱۸۴۹تا  ۱۸۴۳های ی آشنایی با اقتصاد سیاسی )سالدوره

و « تجارِت آزاد»ی ی انحصار، و در چارچوب دوگانهنخسْت گفتنی است در آغاز این دوره، موضوع رقابت در پیوند با مساله

یافته آغاز نکرده میق و نظامطور عی اقتصاد سیاسی را بهمارکس هنوز مطالعه شود. در این دوره، مطرح می« حمایِت گمرکی»

ی مارکس در توان گفت، مطالعات اولیهروست که میخود قرار داشت. از این« وجدان فلسفی»ی تعیین تکلیف با بود، و در مرحله

این دوره،  ویژه در آغازکه او، بهی آثار اقتصاددانان کالسیک، از مختصات این دوره از حیات فکری او متأثر بود؛ چنانزمینه

هایی ُجست که مارکس توان در مقالهیافت را میهای این رهنگریست. نخستین نشانهتر از منظر حقوقی به مناسبات اقتصادی میبیش

صاحبان صنعت در هانور و  یطور مشخص او در دو مقالهبه نگارش در آورده است. به راین یبرای روزنامه ۱۸۴۳در سال 

که اشاره رفت، او مساله را نه از دیدگاه اقتصادی، کند. چنانی تجارت آزاد دفاع میاز ایده ی حمایت گمرکیدرباره و حمایت گمرکی

دهد. با این همه، ی حقوقی و از میان برداشتن موانع موجود بر سر راه برقراری دمکراسی مورد بررسی قرار میبلکه از دریچه

روابط مشخص »که از ، بل«ی عامالن اقتصادیاراده»مارکس این است که او تجارت آزاد را نه از ی درخور توجه در تحلیل نکته

 .کنداستنتاج می« اجتماعی یعنی مالکیت خصوصی

تری دهد که دیدگاه اقتصادی او نسبت به مارکس، از روشنی و عمق بیشی آرای انگلس با مارکس در این دوره نشان میمقایسه

رفت و دارای شمار میدر منچستر اقامت گزید؛ شهری که مرکز صنعت نساجی انگلستان به ۱۸۴۲انگلس از سال برخوردار است. 

گذاری کرده جا پایهرا در آن« اتحادیه علیه قانون غالت» ۱۸۳۸داران تجارت آزاد در سال جنبش کارگری نیرومندی بود. و طرف

های ها و سفسطههای خود توهمو، مک کوالخ، میل را مطالعه کرده بود و در نوشتهبودند. انگلس در آن هنگام آثار اسمیت، ریکارد

های جامعه و مشکالت ناشی از آن رفع شده و اجتماع به که با تحقق تجارت آزاد تناقضمدافعان تجارت آزاد را، مبنی بر آن

کند یادآوری می هایی از لندننامهو های درونیبحران به نام ویژه در دو نوشتهداد. او بهیابد، مورد نقد قرار میهماهنگی دست می

ها داری را حل و از وقوع بحرانی سرمایهناشدنی جامعهتوانند تضادهای حلیک نمیکه نه تجارت آزاد و نه حمایت گمرکی، هیچ

ر تأکید داشت، و برخالف اقتصاددانان ی دیالکتیکی بین رقابت و انحصاگیری کنند. وانگهی، او در همان زمان بر رابطهپیش

حال پنداشتند، معتقد بود که، رقابت و انحصار در عیندادند و یکی را نافی دیگری میبورژوا که آن دو را در مقابل هم قرار می

ن تجارت آزاد و حمایت ی نزدیک بیرابطه»گوید: عنوان نمونه او میشوند. بهدیگر نیز تبدیل میکنند به یکدیگر را نفی میکه هم

ای دیالکتیکی وجود ها رابطهدیگر قرار ندارند و بین آنها در برابر یکعبارتی رقابت و انحصار وجود دارد. آنگمرکی یا به

 (۵)«.دارد

، ۱۸۴۳ی راین در آوریل گیری از سردبیری روزنامهمارکس پس از کناره :۱۸۴۴گذر به درک اقتصادی از رقابت و انحصار، 

را منتشر  فرانسوی -آلمانی هاینامهسال یکاری آرنولد روگه مجلهبا هم ۱۸۴۴همان سال به پاریس رفت، و در طی سال  در پاییز

خطوط کلی نقد  را نوشت. در همین هنگام، مطلب کوتاهی با عنوان ی یهودمسالهو ی حق هگلنقد فلسفه کرد. او در این دوره

تدریج شاهد چرخشی فرانسوی به چاپ رسید. در این دوره، به –آلمانی  هاینامهی سالی انگلس در یگانه شمارهنوشتهاقتصاد سیاسی

فلسفی به سوی دیدگاه نقد اقتصاد سیاسی هستیم. هم مارکس و هم انگلس، از  -در آثار مارکس، از تبیین مسائل از منظر حقوقی

کنند؛ و از چون شکل معینی از تولید اجتماعی تلقی میحصار را مالکیت خصوصی همروشنی شرِط وجود رقابت و انسو بهیک

توان تا حدود آمدند؟ پاسخ این پرسش را میها به دفاع از تجارت آزاد برمیرو آنکنند. اما از چهدیگرسو، از رقابت آزاد دفاع می

 :اند ازهای آن عبارتبهترین جنی یادشده از انگلس یافت، که مهمزیادی در نوشته

دارد. اگرچه المللِی تجارت را از میان برمیهای ملی و بینی تکامل اجتماعی است و محدودیترقابت آزاد باالترین مرحله •

کند، اما رقابت روندی است در جهت رفع موانعی که انحصار هر مالک خصوصی در جهت ایجاد انحصار تالش می

 .داردبرپا می
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 .رودشمار میگر تکامل اقتصادی و اجتماعی بهنیروی رانشرقابت  •

 .گرددی معینی به تمرکز و انحصار منجر میرقابت در مرحله •

خیزد که تجارت آزاد، عرضه و تقاضا ی رایج نیز به مخالفت برمیکند، با این عقیدهحال که از تجارت آزاد دفاع میانگلس در همان

گیری هرگونه بحران اقتصادی را ناممکن. از دیدگاه او، این سازوکار غیرآگاهانه، هیچ گاه خود شکلبهکند، و خودرا متوازن می

داد که گرایش درونی خوِد رقابت را به رساند. او مدافعان تجارت آزاد را مورد انتقاد قرار میعرضه و تقاضا را به تعادل نمی

ی درخور اهمیت در شوند. نکتهها تبدیل میلیسته انحصارگران بدتری از مرکانتیرو بگیرند، و از اینایجاد انحصار نادیده می

 .ی مارکس و انگلس، تبیین رقابت و انحصار بر بنیاد مالکیت خصوصی استهای این دورهنوشته

ویژه آدام اسمیت و شویم که اقتصاد سیاسی بورژوایی، بهرو می، با مارکسی روبه۱۸۴۴ فلسفی -های اقتصادینوشتهدست در

پردازان اقتصاد سیاسی پرداخته است. های بنیادگذاران و نظریهسنجی در نوشتهریکاردو را مطالعه کرده است، و به کنکاش و نکته

پای اند، ردیی در باب اقتصاد سیاسیهای نخستیِن مارکس برای نگارش رسالهی یادداشته، که دربرگیرند۱۸۴۴هاینوشتهدست

های نظم موجود های اقتصادی انگلس را بر خود دارند. گرچه اینک هنوز مارکس درآغاز راهی است که معطوف به نقد بنیاننوشته

طور مستقل روابط حقوقی و اشکال دولت را نه به»روشنی معرِف تکامل فکری او نیز هستند: ها بهنوشتهدستاست؛ با این همه، 

مارکس (. ۶«)توان تبیین کردها میعنوان روابط مادی زندگی انسانتر بهکه بیشبا تکامل عمومی روح انسان، بلاصطالح و نه به

« ی مالکیت خصوصیواسطهی بیرقابت نتیجه»یی دارد؛ از جمله: های پراکندهها به موضوع رقابت و انحصار اشارهنوشتهدر دست

وابستگی هر چه »، «سرمایه در دستانی معدود است؛ یعنی برقراری مجدد انحصاری ضروری رقابت، انباشت نتیجه»است. 

های مختلف انحصار جدید در شاخه»، «آفرینمرجوچون نیرویی هرجرقابت هم»، «هاتر کارگران به سرمایه و رقابت بین آنبیش

در  هاینس آبند میان رقابت و انحصار تأکید دارد. به نظری دیالکتیکی چنین او، با الهام از انگلس، بر رابطههم (. ۷«)اقتصادی

داری را چون روندی که قوانین تولید سرمایهرقابت هم»و « ی قانون اقتصادیمثابهرقابت به»ی مارکس بین این هنگام در اندیشه

 (۸) .تمایزی وجود ندارد« آوردبه اجرا در می

گوید؛ اما به بحِث رقابت و ی ارزش ریکاردو سخن میبا لحنی تأییدآمیز از نظریهمارکس ( ۱۸۴۵ی )فوریه ی مقدسخانواده در

چون های اقتصادی همدهد که به مقولهپردازد. در دفترهای بروکسل مارکس اقتصاددانان بورژوا را آماج نقد قرار میانحصار نمی

کند. لیل مسایل اقتصادی از مفاهیم ذات و پدیدار استفاده مینگرند. او در این اثر، برای اولین بار در تحمفاهیمی فراتاریخی می

 کرد به موضوعی رویکند، این نحوهمطابق دیدگاه مارکس در این اثر، رقابت جدا از قانون ارزش و حتا برخالف آن عمل می

 .رقابت با دریافت بعدی مارکس از این مقوله تفاوت اساسی دارد

ی های دیگری از تحول اندیشهاثر فردریش لیست نوشت که جنبه نظام ملی اقتصاد سیاسی تاب، مارکس نقدی بر ک۱۸۴۵در مارس 

ی ارزِش اقتصاددانان کالسیک را مردود کرد و نظریهدفاع می تاباند. لیست از سیاسِت حمایت گمرکیاو را در این دوره بازمی

خواست که از سود خود داران میت ملی تکیه کرد. او از سرمایهدانست، و بر این باور بود که به جای طبقات باید بر وحدمی

های های لیست به نکتهنظر کنند، و در راستای رشد اقتصاد ملی آلمان گام بردارند. مارکس در نقد آرا و خاستگاه اندیشهصرف

 :اند ازعبارت -گرددتا آن جا که به این بحث حاضر برمی –که ( ۹کند)مهمی اشاره می

خوانی ندارد. او از آنان ها در مناسبات اقتصادی همکند که با جایگاه آنداران چیزی را طلب میلیست، از سرمایه •

 .خواهد که به خاطر منافع ملی از کسب سود چشم بپوشندمی

ود، تضاد کار های خگیرد. در نتیجه او با لفاظیی کارگر را در رشد صنعت و تولید نادیده میلیست، نقش استثمار طبقه •

 .پوشاندو سرمایه را می

سو از فهم کرد. او از یکی رانت ریکاردو، وحدت بورژوازی آلمان با مالکان زمین را نمایندگی میلیست، با نفی نظریه •

ی تاریخی گرفت. پیشینهماندگی آلمان را نادیده میها ناتوان بود؛ و از سوی دیگر نقش مؤثر این عامل در عقبتضاد آن

های دهقانی و کارگری شاین طبقات در رویارویی با خیز به منافع مشترک اتحاد بورژوازی آلمان با مالکان زمین

 .رسیدمی

پراکنی فردریش لیست مرزبندی روشن و قاطعی داشت؛ و گرچه او پیش از این از نقش تجارت آزاد در اگرچه مارکس با توهم

مانده و یا در موارد مشابه آن ایت گمرکی برای آلمان واپسی حمکرد؛ با این همه، او از ایدهاری دفاع میدی سرمایهانکشاف جامعه

 .کردطور مشروط حمایت میبه

یابد. مارکس و انگلس در این اثر مشترک تری مییافت ماتریالیستی تاریخ بیان روشن، مبانی ره(۱۸۴۵-۴۶) ایدئولوژی آلمانی در

اند. های تولید معیناقتصادی خصلت تاریخی و گذرا دارند، و متناظر با شیوه هایدارند که قوانین و مقولهروشنی اعالم میخود، به

داری متمایز های ذاتی تولید سرمایهن، رقابت را از قانوماکس اشتیرنر عالوه، برای نخستین بار مارکس در این اثر، در مجادله بابه

( ۱۸۴۶)دسامبر  نامه با آننکوفتاه زمانی پس از این، مارکس درکند. کوچون مجری این قوانین معرفی میکرده، آن را صرفاً هم

در زندگی اقتصادی عصر ما، نه صرفاً با »کند: ی دیالکتیکی رقابت و انحصار در حیات اقتصادی اشاره میبار دیگر به رابطه
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یی ثابت نیست، بلکه یک ار[ رابطهی رقابت و انحصشوید. ]رابطهها مواجه میچنین با ترکیب آنکه همرقابت و یا انحصار، بل

 (۱۰) .«آورد و رقابت انحصار رای پویا است. انحصار رقابت را به وجود میرابطه

ی ارزش ریکاردو قرار دارد، مارکس که اکنون بهرغم انتقادهایش در زمین نظریه (۱۸۴۷) فقر فلسفه یک سال بعد در کتاب

 کردن مفهوم رقابتدهد؛ نظیر یکیابت و انحصار را مورد انتقاد قرار میی ارزش، رقی نظریهتصورهای پرودون درباره
(konkurrez) معنای سازوکاری غیرشخصی در چارچوب یک نظام اقتصادی معین با اصطالحبه(weteifren) معنای سبقت و به

صرفاً منفی بین رقابت و انحصار.  ییو یا رابطه… های مختلف سیاسی، ورزشی، هنریدیکر در عرصهپیشی گرفتن افراد از یک

کند. وانگهی، او برخالف معنای پایان ضروری رقابت نیست و آن را نفی نمیروی بههیچداری بهبه نظر مارکس، انحصار سرمایه

وشنی چنین رکشد. او در فرازی از این رساله موضوع را بههای فراتاریخی بَر نمیپرودون مفاهیم رقابت و انحصار را به مقوله

دانیم ی ما میشود. ولی همهی رقابت آفریده میوسیلهگوید که بهآقای پرودون از انحصار مدرنی سخن می»کند: بندی میصورت

که انحصار، مخالف ی انحصار فئودالی به وجود آمد. پس، در اصل، نه رقابت مخالف انحصار است و نه آنوسیلهکه رقابت به

او در این اثر به سه (. ۱۱«)که برعکس یک سنتز واقعی استتز ساده نیست، بلترتیب انحصار مدرن، یک آنتیرقابت. به این 

 :کندکارکرد رقابت اشاره می

 .کندرقابت زمان متوسط اجتماعی را به شکل یک اجبار بر تولیدکنندگان منفرد اعمال می •

 .شودقانون ارزش از طریق رقابت اعمال می •

 .شودگیری نرخ متوسط سود میهای مختلف تولید و شکلزیع سرمایه بین شاخهرقابت باعث تو •

با وجود آگاهی بر انتقاد  رونالد میک :ایمکم با دو روایت عمده مواجهدر بازخوانِی آرای این دوره از حیات فکری مارکس، دست

های اقتصادی، دیدگاه مارکس را در این دوره ولهها از مقیافت غیرتاریخی آنمارکس به آدام اسمیت و ریکاردو، به سبب ره

ریکاردو »کند: ، نقل میفقر فلسفه ازکند. رونالد میک در تأیید این روایت، عبارت زیر را بندی میرفته ریکاردویی خصلتهمروی

ی هایی مانند بهرهها حتا پدیدهی پدیدهسان همهرساند. و بدینی روابط اقتصادی به اثبات میحقیقت فرمول خود را با استنتاج از همه

کنند، هایی که در نظر اول متناقض با آن جلوه میدهد. پدیدهی مزد و سود را توضیح میمالکانه )رانت(، انباشت سرمایه و رابطه

 (۱۲) «.بدل شده است آیین او به یک نظام علمی همین مناسبت است کهدقیقاً به

اما، برخالف رونالد میک، عقیده دارند که دیدگاه مارکس حتا در این دوره در پارادایم نظرِی  شیررر توخوالت و کالوس دیتر نویمن

ی ارزش ریکاردو را پذیرفته بود، اما برخالف ها بر این باورند که هرچند مارکس نظریهگنجد. آناقتصاد سیاسی کالسیک نمی

ی رقابت و پیوند آن با انحصار درکی نگریست. مارکس از مقولهییی فراتاریخی و جاودانه نمریکاردو به رقابت همچون مقوله

ی کنندهها نه تنها به نقش هماهنگداد که در پیشینیان مارکس وجود نداشت. وانگهی، مارکس برخالف کالسیکدست میدیالکتیکی به

بدین اعتبار برخالف روایت رونالد میک  انگاشت.داری میکه رقابت را مسبب و مولد بحران در سرمایهرقابت باور نداشت، بل

 .عیار قلمداد کردتوان او را یک ریکاردویی تمامنمی

های آن نخست اشاره نمود که پاره کار مزدی و سرمایه یبایست به جزوههای مارکس در این دوره، میو سرانجام، در مرور نوشته

)به سردبیری مارکس( انتشار یافتند. در این اثر، رقابت در معنای  جدید راین یدر روزنامه ۱۸۴۹آوریل  ۱۱تا  ۵ی در فاصله

اران رقابت بین خرید»، «رقابت کار و سرمایه»چنین که همدیگر، بلها با یکرود.: نه تنها رقابت سرمایهی آن به کار میگسترده

کنند؛ دیگر عمل میاع رقابت در پیوند و تعامل با یکاین انو«. رقابت بین خریداران»و « رقابت بین فروشندگان»، «و فروشندگان

 .شودها به رقابت همه علیه همه بدل میو در واقع، رقابت بین سرمایه

 :توان به شکل زیر خالصه کردرا می( ۱۸۴۳-۴۹ی نخست )های دورهدیدگاه

 .شودارائه می بحِث رقابت و انحصار در این دوره در قالب مفاهیم تجارت آزاد و حمایت گمرکی .۱

به بعد، و تحت  ۱۸۴۴پردازد، ولی از فلسفی به مالکیت خصوصی می -مارکس در ابتدای این دوره اساساً از منظری حقوقی .۲

 .کندتأثیر انگلس، به سوی دیدگاه اقتصادی چرخش می

نیافته مانند آلماِن های توسعهامعهکنند، ولی در موارد مشخص)جمارکس و انگلس در این دوره عموماً از تجارت آزاد دفاع می .۳

 .دانندطور مشروط سیاسِت حمایت گمرکی را نیز موجه میآن زمان( و به

دادند، و حتا های نخست فعالیت نظری خود، قوانین ذاتی تولید را در برابر بازار و رقابت قرار میمارکس و انگلس در سال .۴

کردند که قوانین بازار و رقابت ُمهر ها تحت تاثیر آدام اسمیت تصور میدانستند. آنمیی ارزش کرد رقابت را برخالف نظریهعمل

کننده گیری رساند که قوانین تعیینها را به این نتیجهتر آنهای بیشزنند. اما مطالعه و بررسیو نشان خود را بر قوانین سرمایه می

چون شکل بروز و تحقق قوانین ذاتی وجو کرد؛ و به روند رقابت همی تولید جستداری را باید در گسترهو چیره بر نظام سرمایه

 .یابدبیان قطعی خود را می ایدئولوژی آلمانی بندی اخیر برای اولین بار درداری نگریست. صورتتولید سرمایه
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ی و سپس مارکس از فراگیر بودن مساله شویم، نخست درک انگلسهای آغازین این دوره به انتهای آن نزدیک میهر چه از سال .۵

 .شودتر میتر و پیچیدرقابت غنی

کردی دیالکتیکی داشتند: انحصار دادند و نسبت به مناسبت این دو رویمارکس و انگلس رقابت را در برابر انحصار قرار نمی .۶

رقابت به انحصار و انحصار به رقابت تبدیل  شود؛حال انحصار موجب تشدید رقابت میی ضروری رقابت است، و در هماننتیجه

 .ها حتا از آغاز نیز در چارچوب پارادایم اقتصاد سیاسی کالسیک قرار نداشتتوان مدعی شد که دیدگاه آنشود. بدین اعتبار میمی

نه یک فرمول بلکه یک  ها کهچنین با سنتز آنکنیم، بلکه همها برخورد نمیدر حیات عملی فقط با رقابت و انحصار و جدال آن»

شوند و آورد و رقابت، انحصار را. انحصارگران، رقیب یکدیگر میشویم. انحصار رقابت را به وجود میحرکت است، مواجه می

های جزیی محدود سازند، رقابت میان کاریچه انحصارگران، رقابت بین خود را به وسیله همگردند. چنانرقیبان، انحصارگر می

ی رقابت میان ی پرولتاریا در برابر انحصارگران به یک ملت رشد یابد به همان اندازهیابد و هر قدر تودهزایش میکارگران اف

شود. خصلت سنتز بدان گونه است که انحصار فقط با ورود دایم به میدان رقابت تر میهای مختلف عنان گسیختهانحصارگران ملت

 (۱۳).«تواند بقای خود را حفظ کندمی

 (۱۸۵۹تا  ۱۸۴۹های ی پژوهش و آزمون )سالدوره

ی دشوار و های اندیشه آنان، به مرحلهو نقد محدودیت ی ادبیات اقتصاددانان کالسیکمارکس پس از پشت سرگذاشتن مطالعه

نهد. او در این مرحله هنوز در کاِر سنجِش ی رقابت پا میانگیز تدوین نظام مفهومِی خاص خود، و از جمله در پیوند با مقولهچالش

مشارکتی  و دیگری گروندریسه های فکری مختلف است. دو اثر مهم اقتصادی مارکس در این دوره یکینموی آزها و تجربهطرح

 :های مهمی در پیوند با رقابت استحاوی نکته گروندریسه پردازد امااست. اثر دوم صرفاً به کاال و پول میدر نقد اقتصاد سیاسی

داری را ی تولید سرمایهدر باب مفهوم و جایگاه کلی رقابت در شیوه ترین تحلیل مارکسها و ژرفترین عبارتفشرده •

یافت تاریخی اقتصاددانان کالسیک نظیر ُجست. مارکس نخست با اشاره به ره گروندریسه تر در فصل رقابتِ باید بیش

کند. در اری متمایز میدی تولید سرمایهها به رقابت، مفهوم منفِی رقابت را از مفهوم اخص آن در شیوهفیزیوکرات

ها و موانع موجود )نظیر انحصارهای صنفی، حقوقی و اداری( در ترین بیان، رقابِت منفی ناظر بر رفع محدودیتکوتاه

های پیشین تولید هایی که برای شیوههای پیشیِن تولید است؛ محدودیتداری در شیوهبرابر عروج مناسبات تولید سرمایه

گذر چنان رشد کردند که از رهود و تنها هنگامی به مانع تبدیل شدند که نیروهای تولیدی و مناسبات کاالیی آننمطبیعی می

ها همت هایی که سرمایه به از میان برداشتن آنچون عامل مسلط تولید پدیدار گردد.؛ محدودیتها سرمایه توانست همآن

داری و یا موانعی ز مارکس نیروی رقابت را در چیرگی بر موانع پیشاسرمایهکه اقتصاددانان پیش ادر حالی(. ۱۴گمارد)

اهمیت رقابت »گیرند، مارکس اما عقیده داشت: داری در برابر حرکت آزاد سرمایه قرار میدیدند که در درون سرمایهمی

عنوان طه سرمایه است با خود سرمایه، بهاش نیست. رقابت آزاد رابهکنندتنها در همین بُعد تاریخی، یا در همین نیروی نفی

 (۱۵) «.عنوان سرمایه استدیگر؛ یعنی رقابت روش واقعی سرمایه به سرمایه

شود. مارکس در فرازی درخشان تاکید می« های ذاتی سرمایهتعین»تر از پیش، بر تمایز رقابت از ، روشنگروندریسه در •

خود قوانین خویش را ایجاد  ی ضروری اقتصاد بورژوایی،ام، این نیروی محرکهطور عرقابت به»نویسد: از این اثر می

ها، یا که نتیجه آنبل فرض اعتبار قوانین اقتصادی نیست،رو، رقابت نامحدود پیشاز این .هاستکه مجری آنکند، بلنمی

یکی داللت بر خاستگاه رقابت دارد دو عبارت کلیدی در این سخن مارکس  .(۱۶)«هاستشکل بروز ضرورِت تحقق آن

کنند، و هر بار به زبانی مکرر جای تحلیل مارکس از رقابت جلوه مییو دیگری بر چیستی آن؛ و این هر دو در جا

صورت چه متناظر با ذات سرمایه است، بهگذر رقابت، آنرقابت آزاد انکشاف واقعی سرمایه است. از ره»شوند: می

ی تولید چه منطبق بر مفهوم سرمایه است، به شکل ضرورتی خارجی برای شیوهآید؛ آنجی در مییک ضرورت خار

 (۱۷)«.شودمبتنی بر سرمایه ظاهر می

چون اکسیر حیات، ضامن ایجاد شورد که رقابت را همداران تجارت آزاد میاز یک سو بر طرف گروندریسه مارکس در •

ی تضادها را ی همهگیرد که ریشهبورژوا ُخرده میهای خردههنگام بر سوسیالیستمانگارند؛ و ههماهنگی اقتصادی می

 .کنندبینند و بازگشت به اقتصاد کوچک را تجویز میدر رقابت می

انگاشت، اما از آن ی ارزش میرقابت را در تقابل با نظریه ۱۸۴۵تر اشاره رفت، مارکس تا حوالی گونه که پیشهمان •

کند و بر این گمان است که ی ارزش و رقابت تأکید می، بر پیوند ارگانیک میان نظریهفقر فلسفه ویژه درعد، بهسال به ب

رقابت صرفاً آن چه را که در سرشت سرمایه نهان است »تواند تحقق یابد: قانون ارزش در فرایند و در بستر رقابت می

های متعدد، ابت چیزی نیست جز راهی که از طریق آن، سرمایهکند. رقچون ضرورتی خارجی اعمال میگر و همجلوه

های اقتصاد رو، هیچ یک از مقولهکنند. از ایندیگر تحمیل میهای ذاتی سرمایه را هر یک بر خود و بر یکتعین

آزاد صورت جز از طریق رقابت سراغ نداریم که  –که همان تعین ارزش باشد  –ها را ترین آنبورژوایی حتا اساسی

ها و دیگر مناسبات تولید و چون کنش متقابل سرمایهواقعیت به خود بگیرد؛ یعنی از طریق فراگرد واقعی سرمایه، که هم

 (۱۸) «.شودنمایان می -ها حاکم استکه سرمایه بر آن –مبادله 
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شود، که به شکل قهری مطرح می داران منفردی سرمایهچون نیرویی مستقل از آگاهی و ارادهرقابت هم گروندریسه در •

ی رقابت تلقی جاری از مساله»کند: آفرین در جهت تعادل اقتصادی نسبی حرکت میمرجوهای هرجو از طریق نوسان

ست که بر چه گفته شد انجامیده و این تصور جا افتاده است که رقابت در حکم برخورد افرادیمعناتر از آنبه نتایجی بی

این افراد نیستند که در پی رقابت … هاستی عمل آن تنها منافع شخصی آنبند نیستند و انگیزهقراری پای هیچ قاعده و

دیگر های انفرادی بر یکتأثیر سرمایه… شودشوند، سرمایه است که از طریق رقابت از قید و بند آزاد میآزاد رها می

ها تک سرمایهعنوان سرمایه اداره کنند؛ تاثیر به ظاهر مستقل تکبه ها ناچارند خودشان رادقیقاً این نتیجه را دارد که آن

چون دار منفرد رقابت را هماما سرمایه(. ۱۹«)هاستگر[ اثبات قانون عام آنوارشان دقیقا ]بیانمرجوو برخورد هرج

عمومی که در سرشت سرمایه این گرایش »شود: داران بر او اعمال مینگرد که از طرف سایر سرمایهنیرویی جبری می

های دیگر شود که از سوی سرمایهگر میهست از نظر سرمایه خاص و معین در مساله رقابت به صورت اجباری جلوه

 (۲۰)«!تر کند: بجنب! بجنبی فعالیت خود را وسیعدهد تا دامنهشود و آزارش میبر وی اعمال می

سازد: برای نمونه، ارزش در شکل قیمت و گر میشکلی وارونه جلوه های ذاتی را در سطح پدیداری بهرقابْت مولفه •

رود. او ی موضوع فراتر نمیاز طرح اولیه گروندریسه شوند؛ اما مارکس درارزش اضافی به شکل سود پدیدار می

ها را به ی آنهکند، همصورت ضرورتی خارجی تحمیل میهای ذاتی سرمایه را بر سرمایه بهرقابْت قانون»نویسد: می

 (۲۱)«.سازددهد و به چیز دیگری بدل میتشان می شکلی وارونه

حل کاملی دست نیافته جا هنوز به راهپردازد، اما در آنبه شکلی گذرا به نرخ عمومی سود می گروندریسه مارکس در •

 .کنداستفاده می (kostpreis) «قیمت هزینه» از اصطالح« قیمت تولید»است. او در این اثر به جای اصطالح 

یابد و مطالعات که او اهمیت سترگ نقد اقتصاد سیاسی را در میننخستین کار پژوهشی مهم مارکس است پس از آ گروندریسه

تر کند. همپای تعمیق شناخت مارکس از سرشت سرمایه، درک او از رقابت نیز غنییی را در این گستره آغاز میوسیع و پردامنه

داری در های ذاتی تولید سرمایهقانون ها د و تالش او بیش از پیش معطوف به واکاوی سازوکارهایی است، که به میانجی آنشومی

 .یابندواقعیت و در سطح پدیداری تحقق می

 (۱۸۸۳تا  ۱۸۵۹های ی کمال )سالدوره

رسد. در ی اوج خود میبه نقطه سرمایه شود و با نگارشآغاز می ۱۸۶۱-۶۳ هاینوشتهدست با ۱۸۶۱ی کمال در واقع از دوره

شوند، و برخی نیز برای اولین بندی نهایی خود نزدیک میهای مارکس در پیوند با رقابت به صورتسنجیاین دوره، برخی نکته

 :توان به کوتاهی چنین برشمردها را میترین این نکتهشوند. مهمبار مطرح می

 .یی ارگانیک وجود داردی ارزش و رقابت رابطهریهبین نظ •

های ذاتی تولید مجری قانون (Zwischenglied/Intermediate Link) ی میانجیچون حلقهها همرقابت میان سرمایه •

 .داری، و میانجی نمایش و بازنمایی این قوانین در فرایند واقعی سرمایه و در سطح پدیداری استسرمایه

طور های مختلف بهدیگر در سطح یک شاخه از تولید و در بین شاخهها را با یکاین دوره، رقابت سرمایه مارکس در •

رود که در آثار اقتصاددانان کالسیک و ی کار او به شمار میهای نوآورانهکند. و این از ویژگیکامل بررسی می

دیگر حرکتی است در جهت ایجاد توازنی دوسویه ها با یکی مارکس، رقابت سرمایهشود. به عقیدهنوکالسیک دیده نمی

بخش چون نیروی توازنسو، همدیگر نیز برخوردار است. رقابت از یککه در عین حال از تأثیری دوگانه و مخالف یک

ن ساگیری نرخ سود یکی تولید، و شکلگیری زمان کار متوسِط اجتماعاً الزم و قیمت واحد در یک شاخهباعث شکل

های متفاوت سود، و در بین ی تولید باعث ظهور نرخشود. از سوی دیگر، رقابت در یک شاخههای مختلف میبین شاخه

 .شودهای تولید متفاوت میهای مختلف موجب قیمتشاخه

ترین ی مارکس از رقابت میان صنعت و کشاورزی است. به فشردهگرانهآوردهای این دوره بررسی سنجشاز دیگر دست •

چنین دشواری وار سرمایه و همبیان، به علت ُکند بودن آهنگ انباشت سرمایه در کشاورزی و پایین بودن ترکیب اندام

مهاجرت سرمایه به بخش کشاورزی، نرخ متوسط سود در این شاخه باالتر از نرخ متوسط سود در صنعت خواهد بود. 

شود که چنین، رقابت در درون بخش کشاورزی سبب میاست. هماین سود مازاد، خود منشا رانت مطلق در کشاورزی 

تری انجام گرفته، نرخ سود افزایش یابد )با این یادآوری گذاری بیشها سرمایههایی که در آنهای بارآور و زمیندر زمین

کنند(. یگرعمل میدی عمل تجرید است و در واقعیْت این دو در ترکیب با یککه، تفکیک این دو حالت از از هم نتیجه

 .آیداین سود مازاد نیز در واقع منشاء رانت تفاضلی نوع اول و دوم به شمار می

سازد. ارزش در شکل قیمت و نرخ ارزش گر میهای ذاتی را در سطح پدیداری به شکلی وارونه جلوهرقابْت مؤلفه •

سان کند؛ و بدینکه سود را قیمت تولید تعیین می رسدند، و چنین به نظر میشواضافی به شکل نرخ متوسط سود ظاهر می

رود، و تنها در جلد ی موضوع فراتر نمیاز طرح اولیه گروندریسه ماند. مارکس درمنشا سود از دیده پنهان می

این تصورهای باورنکردنی از شکل و »کند: بندی میتری صورتتر و کاملاست که آن را به نحو روشن سرمایه سوم
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ً در جریان رقابت پیدا میهای ذاتی تولید سرمایهشوند، که قانونیی ناشی میی وارونهنحوه در … کنندداری ضرورتا

 (۲۲).«.شودرقابت همه چیز وارونه نمایان می

هر رو، مراد او از رقابت بیش و پیش از ینداری است. از ای پژوهش مارکس در باب رقابت، شیوه تولید سرمایهگستره •

 داری، تحتهای دیگر رقابت در نظام سرمایهی شکلدیگر. مارکس بر آن بود که همههاست با یکچیز رقابت سرمایه

های رقابت بدون ارجاع به شکل اصلی ها قرار دارند؛ و در تحلیل نهایی، توضیح دیگر شکلتأثیر رقابت بین سرمایه

دیگر، ناممکن است. با این همه او، برخالف اقتصاددانان ها با یکرقابت سرمایهداری، یعنی رقابت در شیوه تولید سرمایه

های رقابت و ی شکلدادند، به دامنه و تنوع گستردهها توجه نشان میکالسیک و نوکالسیک که صرفا به رقابت سرمایه

رقابت بین »، «ابت بین کارگرانرق»، «رقابت بین کار و سرمایه»ها نظیر ی هریک از آنلزوم بررسی جداگانه

 .کنداشاره می« هارقابت بین دولت»و « داران و دولترقابت بین سرمایه»، «فروشندگان و خریداران

در  –که در زمان حیات مارکس انتشار یافت  –، تنها در فرازی از جلد نخست سرمایه در سراسر کتاِب شگرفِ  •

یی نیست جا بررسی شیوههر چند قصد ما در این»خوانیم: داری میی تولید سرمایهبندی مفهوم رقابت در شیوهصورت

های عنوان قانوندی، خود را بههای فرداری با نشان دادن خود در حرکت خارجی سرمایههای ذاتی تولید سرمایهکه قانون

شوند که او را به پیش هایی وارد میدار منفرد چون انگیزهدهند و بنابراین در آگاهی سرمایهجبری رقابت بروز می

رانند؛ اما تا همین حد نیز روشن است که تحلیل علمی رقابت تنها زمانی ممکن است که ما سرشت درونی سرمایه را می

ت به همان نحو که حرکات ظاهری اجرام آسمانی تنها برای کسی قابل فهم است که با حرکات واقعی، درک کنیم، درس

ترین بیان توان کاملگمان میاین سخن را بی(. ۲۳«)هایی که[ برای حواس قابل دریافت نیستندها آشنا باشد؛ ]حرکتآن

به حساب آورد. « داریهای ذاتی تولید سرمایهقانون» و« های جبری رقابتقانون« گذاری قطعی میانمارکس از فاصله

کند. بندی میتوان نتیجه گرفت که او رقابت را در سطح پدیداری خصلتی باال، میی مارکس در گفتهاما آیا از استعاره

 .به این پرسش بازخواهیم گشت

  

 داریی بنیادی مناسبات تولید سرمایهدو مؤلفه

ها با ی افقی سرمایهی عمودی سرمایه با کار؛ و رابطهیابد: رابطههنگام از طریق دو رابطه تعین میری، همداساختار سرمایه

های کنش سرمایهها، و تعامل و برهمی نخست بر ستیز کار و سرمایه استوار است، و دیگری بر تعدد سرمایهدیگر. رابطهیک

ی اجتماعی به واحدهای جدا ی کل سرمایهگران از شرایط و وسایل تولید؛ و دومی بر تجزیهدیگر. اولی بر جدایی کارمنفرد با یک

اند و تمامیت شرایط تولید ی نخست، تولیدکنندگان مستقیم از وسایل تولید محرومو مستقل از هم استوار است. در چارچوب رابطه

ی بقای خود، نیروی کارشان را به فروش رسانند و برای ی ادامهبه انحصار و کنترل سرمایه درآمده است و مولدین مجبوراند برا

سبب فروش نیروی کارشان و چه  رو تولیدکنندگان مستقیم چه بهتأمین وسایل مصرفی مورد نیاز خود به بازار مراجعه کنند. از این

بنابراین، این فرایند که مناسبات »مارکس  گیرند. به بیانشان به بازار، تحت سلطه و انقیاد سرمایه قرار میبه لحاظ وابستگی

سو، تواند چیزی جز فرایند جدایی بین کارگر و مالکیت بر شرایط کارش باشد، فرایندی که از یککند، نمیداری را ایجاد میسرمایه

ان مزدبگیر تبدیل معاش و وسایل تولید اجتماعی را به سرمایه؛ و از سوی دیگر تولیدکنندگان بی واسطه را به کارگروسایل 

ی تولید، در ی دامنهشدن فزایندهی اجتماعی، درعین گستردگی و اجتماعیی دوم، کِل سرمایهدر چارچوب رابطه(. ۲۴«)کند

ها برقرار نیست. پیوند میان این واحدهای ی اجتماعِی مستقیمی میان آندیگر پیکر یافته است، و رابطهواحدهای جدا و مستقل از یک

کرد قانون ارزش به های عملی الزامشود، و این خود از زمرهگذر خرید و فروش کاالها در بازار برقرار میز هم، از رهجدا ا

ناممکن است.  -های بسیار و واحدهای جدا از همیعنی وجود سرمایه –ود. تولید ارزش و ارزش اضافی بدون این مؤلفه رشمار می

یعنی تولید  –ی معینی از تولید اجتماعی دیگر، شیوهبا خود و با نیروی کار، در ترکیب با یک ی سرمایهاین دو شکل از رابطه

 .داری استی سرمایهکه مختص جامعه  سازندرا برمی –کاالیی تعمیم یافته 

ی تولید یافته/ شیوهتعمیم شود این است که آیا این دو مؤلفه یا دو نوع رابطه، در تعریِف تولید کاالییدرنگ مطرح میپرسشی که بی

یافت مارکس در این باره عاری از ابهام است. از دید او این دو رابطه الزم و سانی برخوردارند؟ رهداری از اهمیت یکسرمایه

یگر دی تولید را هویت بخشد و متعین سازد. این دو مؤلفه بدون یکتواند این شیوهدیگر اند، و یکی بدون دیگری نمیملزوم یک

سازند. نادیده گرفتن داری را با معنا میی تولید سرمایهدیگر است که شیوهدهند و در پیوند با یکی خود را از دست میسرشت ویژه

داری و جانبه بر اهمیت یکی در برابر دیگری، تبیین مارکسی از مناسبات تولید سرمایههریک از این دو رابطه، و یا تأکید یک

پردازان مارکسیست نمایان است. برخی، تعدد ای از نظریهکند. این کاستی در کار پارههای بنیادی آن را مختل میشناخت ویژگی

یی عمودی رابطه داری صرفاً بر وجودآورند و تعریف آنان از سرمایهداری به شمار نمیی ضرورِی سرمایهها را یک مؤلفهسرمایه

های بسیار و واحدهای جدا و پارچه، بدون سرمایهیی یکی سرمایه چونان صخره. اما اگر انگارهمیان سرمایه و کار متکی است

ها وجود خارجی ندارد، ی میان سرمایهسرمایه، بدون رابطه( ۲۵مستقل از هم، تصورپذیر باشد، در مناسبات واقعْی ناممکن است. )

ً بدون این رابطه از نظام ی از آن جا که ارزش، شالوده]»گوید: داری قابل شناسایی نیست. مارکس میسرمایههای پیشاو اساسا

وجود ندارد، پس سرمایه نیز ضرورتاً  ارزش -دهد؛ و از آن جا که ارزش، الجرم جز از راه مبادله با برابرسرمایه را تشکیل می

کنونی،  و از منظر –ها به مبادله بپردازد ش که با آنهای دیگر در برابری عام بدون سرمایهکند. یک سرمایهخود را از خود دفع می
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، پیشاپیش های متقابِل میان سرمایهدافعه .وجود عینی ندارد -هیچ چیز به جز کار مزدی یا خود سرمایه در برابر سرمایه قرار ندارد

 (۲۶).«یافته نهفته استی تحققچون ارزش مبادلهدر سرمایه هم

پارچه رو، کل تولید یکدیگر. از اینمتناظر است با تقسیم تولید اجتماعی بین واحدهای مستقل و مجزا از یک های بین سرمایهرابطه

شود. به عبارت دیگر، دیگر ندارند، و این رابطه به میانجی بازار و مبادله برقرار مینیست و واحدهای تولید پیوند مستقیمی با یک

کند و ها و توزیع عوامل دیگر تولید را بین واحدها تنظیم نمیی فرآوردهاجتماعی، مبادله ی واحدی، تولیددر این نظام برنامه

کند و تولید ها ایفا میی بین سرمایهشوند. بنابراین، بازار نقشی اساسی در رابطهها از طریق سازوکار بازار مبادله میفرآورده

چون زنجیری است دیگر، و همشکل ارتباط میان واحدهای جدا و مستقل از یک داری بدون بازار قابل تعریف نیست. بازار،سرمایه

ماند و از خصلت اجتماعی دهد. در نبود بازار، تولید خصوصی باقی میکرده و به هم پیوند می کاسهکه تولید اجتماعی را یک

ی اید به این نکته اشاره کرد که بازار میانجی حلقهرود. و باالخره باش در بازار به فروش نمیشود، زیرا فرآوردهبرخوردار نمی

 .یابندهای مبادله بدون بازار، تحقق نمیتولید و مصرف است، و ارزش

برند و دارْی جایگاه بازار را به عرش اعال میی فوق، برخی متقکران مارکسیست در تبیین از سرمایهجانبهدر مقابِل روایِت یک

ی تولید مارکس شیوه»مانند. روایتی از این دست که: توجه باقی میبندی این نظام بیار و سرمایه در خصلتی کبه اهمیت رابطه

ی باشکوهی کند و در واقع کتاب سرمایه را با بحثی در مورد کاال، یعنی افسانهداری را اساساً بر حسب بازار تعریف میسرمایه

داری نمای نظام سرمایهی سرمایه و کار خصلتاگر در خوانش نخست، رابطه( ۲۷«. )دکنکه در قلب نظم مدرن جا گرفته، آغاز می

شود. و این هردو تفسیر ها و رقابت است که به جایگاهی رفیع برکشیده میی بین سرمایهشود؛ در روایت دوم این رابطهشمرده می

 .بی و غنی او فاصله دارندداری با با نگاه جامع، ترکیجانبه از تبیین مارکس از سرمایهیک

 های بسیاری سرمایهکارکرد دوگانه

های کنش سرمایههای بسیار وجود دارد. حاال الزم است بر دو شکل اصلی تعامل و برهمگفتیم که سرمایه تنها به صورت سرمایه

ها ارند: از منظر بازتولید اجتماعی، حلقهدیگر دحال متضاد با یک های منفرد پیوندی دوگانه و در عینمتعدد درنگ کنیم. سرمایه

یی دیگر در بازار درگیر مبارزهحال از طریق دفع و حذف یکسازند؛ و در همانو اجزای ضروری یک کلیت اجتماعی را برمی

به دیگر سخن، دیگرند و از سوی دیگر رقیبانی در برابر هم. سو در در خدمت بازتولید یکهای منفرد از یکاند. سرمایهخصمانه

بخشد، و هم رقابت بین معنا می« ی اجتماعیکل سرمایه»یا « ی اجتماعیمجموع سرمایه»های منفرد، هم به ی بین سرمایهرابطه

تر و فراتر از آن ی یک امر کّمی تلقی نمود، بلکه مهممثابهی اجتماعی را نباید صرفاً بهکند. کل سرمایهها را منعکس میسرمایه

رود. مارکس هر دو جنبه ها بسی فراتر میفهمید که از جمع جبری آن ی اجتماعی بین اجزای سرمایهچون یک رابطهآن را هم باید

ی کند. سرمایهسان تأکید میطور یکی آن بهدهد و بر هر دوسویههای بسیار را مورد توجه قرار میاز نقش و کارکرد سرمایه

آید، عمل تولید در واحدهای منفرد واجد شمار میاز یک قدرت اجتماعی و عضوی از یک مجموعه بهچون جزیی منفرد صرفاً هم

دیگر قادر دهند و بدون پیوند با یکی اجتماعی را تشکیل میهای منفرد آحاد یک تقسیم کار گستردهخصلت اجتماعی است. سرمایه

های منفرد یک بار مواد اولیه، وسایل تولید و کاالهای مصرفی برای ی اجتماعی نیستند. سرمایهبه بازتولید خود و کل سرمایه

ها در کنند. اما این سرمایههای دیگر را تأمین میداران همان بخش، و بار دیگر برای فروش به بخشفروش به کارگران و سرمایه

ها صورت از طریق مبادله و رقابت بین آن ی مستقیم اجتماعی هستند. این پیوندعین این وابستگی عمیق به یک دیگر فاقد رابطه

 .کندبندی میی اجتماعی به یک دیگر مفصلها و آحاد کل سرمایهچون حلقهها را همپذیرد و آنمی

ی آن و سومی در برند؛ یکی در آغاز دورپیمایی، دیگری در میانهسر نمیی اجتماعی در زمان واحدی بهبه عالوه، اجزای سرمایه

چون های دورپیمایی سرمایه در عین حال همبخش آن. لحظهآن قرار دارد. یکی آغازگر روند تولید است و دیگری پایان یپایانه

های تولیدی و بازرگانی ی بازرگانی. سرمایهی تولیدی و سرمایهی اعتباری، سرمایهکنند: سرمایههای گوناگون سرمایه عمل میشکل

ی اعتباری با توزیع مناسب اعتبارها پیوند میان کنند، و سرمایهدیگر را تکمیل میبه تولید و گردش یکشان با تقسیم قلمروی فعالیت

ی اجتماعی او را از کند. تأکید مارکس بر فرایند دورپیمایی و مفهوم کل سرمایههای مختلف دورپیمایی سرمایه را فراهم میلحظه

آورند و به ادغام و شمار میها بهازد که صرفاً رقابت را شکِل عمل متقابل سرمایهساقتصاددانان کالسیک و نوکالسیک متمایز می

اش، از پس سرمایه، به عنوان کل در مراحل گوناگون»گوید: توجه اند. مارکس میی اجتماعی بیها در کلیت سرمایهپیوند سرمایه

ما هر بخش، پیوسته از یک مرحله یا شکل کارکردی به مرحله یا لحاظ زمانی و مکانی در کنار هم و در آن واحد حضور دارند. ا

های سیال ها شکلکند. بنابراین، این شکلها عمل میی آنکند، و به این ترتیب، به نوبت در همهشکل کارکردی دیگری گذار می

و مقدم بر آن است، در نتیجه، برگشت  دهد. هر شکل به دنبال شکل دیگرشان رخ میی توالیها به واسطهزمانی آنهستند، و هم

شود. هر بخش، پیوسته دور خود را طی یک بخش از سرمایه به یک شکل معین، با برگشت بخش دیگر به شکل دیگر مشروط می

درپی[ کل زمان و پیای ویژه، صرفا]مراحل همکند، اما همیشه بخش دیگر سرمایه است که در این شکل وجود دارد و آن دورهمی

 (۲۸) «.دهددور را تشکیل می

های بسیار اند. دیگر، دو شکل اصلِی عمِل متقابل سرمایهی یکوسیلهها بهدیگر، و دفع یا حذف آنها به همجذب یا پیوند سرمایه

ک دیگر قرار دارند، با این وجود هریهای متعدد اگر چه به طور ساختاری و با سازوکاری غیرشخصی در خدمت یکسرمایه

های مختلف بر سر تر در بازار؛ و در شاخههای منفرد در یک شاخه، برای سهم بیشرود. سرمایهشمار میگرگی برای دیگری به

ای یی که به پیروزی یک عده و حذف عدهدیگر اند؛ مبارزهتر از کل ارزش اضافِی تولید شده، در رقابت با یکتصاحب سهم بیش
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ی اجتماعی نافی رفتار متضاد های منفرد در قالبِ سرمایهوار سرمایهاز این رو، پیوند اندام(۲۹نجامد. )ای رقابت میدیگر از صحنه

ها دیگر دقیقا این نتیجه را در بر دارد که آنهای انفرادی بر یکتأثیر سرمایه»و هرج و مرج وارشان نیست. به بیان مارکس: 

گر[ وارشان دقیقاً ]بیانمرجوها و برخورد هرجتک سرمایهظاهر مستقل تکه کنند؛ تاثیر بهعنوان سرمایه ادارناچاراند خودشان را به

های انفرادی عنوان سرمایهها بهکند. با این حساب تاثیر سرمایههاست. این جا بازار اهمیت دیگری هم کسب میاثبات قانون عام آن

 (۳۰) «.گذردها در میاز استقالل ظاهری و بقای مستقل تک تک آن هاست کهنبر هم دقیقا وجهی از موجودیت عام آ

 رقابت مجرد و رقابت مشخص

عنوان کنند؛ و مبادله و رقابت بین سرمایه بههای متعدد در بازتولید یک دیگر نقشی اساسی بازی میکه گفته شد، سرمایهنچنا

چون واحدی انتزاعی در نظر ی اجتماعی را همکند. اگر کل سرمایهبدل میی اجتماعی ها را به یک کلیت سرمایهمیانجی ارتباط آن

چون واحدی ی کاالیی، هریک همی تولیدی و سرمایهی پولی، سرمایههای مختلف دگرسانی این سرمایه یعنی سرمایهآوریم، لحظه

تر از کل ارزش اضافی تولید شده با یک رسند که در روند دورپیمایی سرمایه، بر سر به چنگ آوردن سهم بیشمجزا به نظر می

 (۳۱) .توان در سطحی کامال انتزاعی از مفهوم رقابت مجرد سخن گفترو، میکنند. از ایندیگر رقابت می

های منفرد با توان از رقابت مشخص نیز سخن گفت. رقابت مشخص رقابتی است میان سرمایهدر تمایز با شکِل مجرد رقابت، می

دیگر را دفع های مجزا و مستقل یکی اجتماعی، بلکه به صورت سرمایهی واحد سرمایهاین بار نه در قالب مجموعه دیگر کهیک

 .شودهای مختلف توزیع میها در یک شاخه و بین شاخهکنند. در جریان این رقابت، کل ارزش اضافی بین سرمایهو نفی می

 مارکس و چند اصطالح هگلی

استفاده  جذب و دفع از اصطالح سرمایه و در جلد اول گروندریسه های بسیار، درمارکس در واکاوی سازوکاِر عمل متقابِل سرمایه

دیگر، یکهای منفرد، یعنی در مقابل دفع اجزای آن از ی اجتماعی و تبدیل آن به سرمایهدر مقابل این پراکندگی کل سرمایه»کند: می

واحد  تردید برگرفته از مبحثِ ها، بیکنش سرمایهتعبیِر جذب و دفع از چگونگی برهم  (۳۲).«کندها عمل میاثر معکوس جذب آن

نهایت خوب( نهایت راستین )یا بیدر همین بخش، موضوع بی( ۳۳است. ) هستی هگل تحت عنوان علم منطق از بخش اول و کثیر

گیرد، اما به ی مارکس قرار میطور مستقیم مورد استفادهتر بهشود، که گرچه کمنهایت بد( نیز مطرح مینهایت کاذب )یا بیبی  و

از آن، افزودن این نکته الزم است که مارکس اصطالح  سبب پیوند آن با مبحث حاضر، به کوتاهی برآن درنگ خواهیم کرد. اما پیش

دیگر؛ به این معنا های بسیار با یکی سرمایهی دوگانهبرد: نخست در تبیین رابطهکار میی متفاوت بهجذب و دفع را بر دو زمینه

ی حاکم بر ی اجتماعی را نیروی جاذبهرمایههای منفرد در هیات کل سها را نیروی دافعه، و پیوند سرمایهکه رقابت میان سرمایه

ی انباشت سرمایه، یعنی تراکم و تمرکز؛ به این ترتیب که تراکم رشد های دوگانهی شکلخواند. دوم، در بحث دربارهها میآن

ورت تولیدکنندگان رقیب صطور مستقل و بهشود، که بههای منفرد محسوب میشمار سرمایهی اجتماعی از طریق رشد بیسرمایه

تر های بزرگتر از سوی سرمایههای کوچککنند؛ و تمرکز جذب سرمایهدیگر را دفع میگیرند و همدیگر قرار میدر مقابل یک

 .است

 :توان گفتی بی نهایت راستین و کاذب به طور خالصه میی هگل دربارهدر مورد اندیشه

گیرد پذیر را در بر مینهایت راستین هستی پایانپذیر استوار است در حالی که بیبل با هستی پایاننهایت کاذب بر جدایی و تقابی –۱

 .رسدو با آن به وحدت و یگانگی می

شود، و این دیگری خود چیزی است که به چیز چیزی به دیگری تبدیل می»اند، به تعبیر هگل اجزای بی نهایت کاذب نامتجانس-۲

اند، و نهایت راستین اشکال گوناگون یک ذات مشترکاما اجزای بی( ۳۴«.)و این امر تا بی نهایت ادامه داردشود، دیگر بدل می

در این جا با گذار به یک دیگری ذاتاً متفاوت »شود: گذار از یکی به دیگری در واقع دگردیسی از شکلی به شکل دیگر محسوب می

ی مطلق ایده»ی هگل این ذات مشترک همان در فلسفه( ۳۵«.)چون دیگری استد همسروکار نداریم، بلکه مساله بر سر گذار به خو

 .است« 

یابد. در پذیر است که مانند حرکت بر روی یک خط مستقیم تا ابد ادامه میی امر پایانبی نهایت کاذب، در واقع تکرار بی وقفه -۳

توان این حرکت که در فراسوی آن باز هم چیزی وجود دارد، و میرسیم ناپذیر میهر لحظه با توقف روی این خط به کمیتی پایان

یابی به کیفیت نوین ادامه داد. برعکس، بی نهایت راستین خودبسنده است، به این معنی که در جریان حرکت چنان بدون دسترا هم

شود. ابتدا و انتهای حرکت بر مل میکند و کاهای خود را بازتولید میشرطها و پیشفرضگردد و پیشو پیشرفت به خود باز می

 .تواند ادامه یابدیک دیگر منطبق اند و حرکت می

ای است آشفته و نامنظم از اجزایی که صرفاً با یک دیگر ارتباط بیرونی دارند، و هیچ ضرورت درونی بی نهایت کاذب مجموعه -۴

کلیتی است که یک ذات مسلط تمامی اجزاء را به سامان و نظم در دهد. در مقابل، بی نهایت راستین دیگر پیوند نمیها را به یکآن

 .دیگرند، و هر جزء در آن کلیت در جایگاه معینی قرار داردآورده است. اجزاء در پیوندی درونی و ضروری با یک
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اما مارکس از این مقوله برد، عنوان یک کلیت سامان یافته به کار میرا برای تبیین کل هستی به« نهایت راستینبی»ی هگل مقوله

گرفت. از آن جهت که کاال، پول و سرمایه اشکال داری بهره میتولید سرمایه یبه طور محدود و مشروط برای توضیح شیوه

های مختلف چون باالترین شکل ارزش در جریان تحول و پیشرفت خود، بر حوزهشوند، و سرمایه هممختلف ارزش محسوب می

کند. اما این سلطه و ادغام ها را به کاال تبدیل کرده و در دورپیمایی خود ادغام میشود و آناجتماعی مسلط میزندگی اقتصادی و 

 .زنندداری سرباز میی تولید سرمایهبرخالف مقوالت هگلی مطلق نیست، و عواملی مانند کار و طبیعت از ادغام کامل در شیوه

نهایت راستین و کاذب صراحت یا به طور ضمنی از مقوالت بیها بهارکس در توضیح آنکنیم که مهایی اشاره میاکنون به نمونه

 .استفاده کرده است

 نهایت راستین و مجازیبی یدو شکل گردش و مقوله -۱

د کاال تشکیل شده، هدف این رون-پول و خرید یعنی پول-ی فروش یعنی کاالکاال، از دو مرحله-پول-اولین شکل گردش یعنی کاال

پذیرد و مصرف ارزش مصرفی دومین کاال است )که کاالی دیگری غیر از کاالی اولی است( که خارج از روند گردش تحقق می

ی گردش. به نظر مارکس ی دوم وسیلهی اول معیار ارزش است و در مرحلهدر خوِد روند گردش مشهود نیست. پول در مرحله

نهایت به شکل روندی ممکن است به مصرف خاتمه یابد و یا به شکل خط مستقیم تا بینهایت بد و ی بیاین شکل از گردش نمونه

 .تکراری بدون هدف معین تداوم پیدا کند

پول تشکیل شده، این روند  ـ کاال و فروش یعنی کاال ی خرید یعنی پول ـپول ، از دو مرحله کاال ـ اما شکل دوم گردش یعنی پول ـ

ی اول به شکل دایره، پول به عنوان معادل عام این امکان بازگشت شود، یعنی بازگشت به نقطهول ختم میشود و به پبا پول آغاز می

ی تواند بعد از مبادله با یک یا چند کاال به نقطه آغاز بازگردد و این دوران را همواره بازتولید کند. بین نقطهکند. و میرا فراهم می

گر تر از پول اول است، این شکل هم بیانشود و تنها تفاوت کّمی وجود دارد. پول دوم بیشآغاز و پایان تفاوت کیفی دیده نمی

 (۳۶) .ی تولیدیی تجاری است و هم دورپیمایی سرمایهدورپیمایی سرمایه

 نهایتی بیها و مقولهرقابت بین سرمایه -۲

و از سوی دیگر در اتحاد  دیگرند، سو در رقابت با یک های متعدد از یکتر گفته شده، در نگاه مارکس سرمایهطور که پیشهمان

ی بازتولید های از دایری منفرد لحظهدهند. هر سرمایهی اجتماعی را تشکیل میهای ضروری دورپیمایی کل سرمایهبا هم حلقه

ای است از ی دو جانبه نمونهطهگردد. این رابهای دیگر به خود باز میای ارتباط با سرمایهشود و به واسطهاجتماعی محسوب می

 .نهایت راستینبی

ها کنند و وحدت آنهای منفرد تاکید میدر مقابل اقتصاددانان کالسیک و نوکالسیک صرفاً به طور یک جانبه بر رقابت بین سرمایه

ن دو مکتب اقتصادی بهتر گیرند. با مروری فشرده به مختصات رقابت در دیدگاه ایبه عنوان اجزای یک کلیت واحد را نادیده می

 :توان این کاستی را مشاهده کردمی

 :توان چنین برشمردرا می های رقابت در اقتصاد کالسیکین ویژگیترمهم

 هاست. )دست نامریی آدام اسمیت(ی انسانسازوکار رقابت خارج از اراده •

 .انجامدرقابت روندی پُرآشوب است، اما به تعادل اقتصادی می •

 .کنندهای مختلف تولید آزادانه و بدون مانع حرکت میسرمایه و کار بین رشته •

ی تولید کاال و در نظر ریکاردو کنند. )به نظر آدام اسمیت این مرکز ثقل هزینههای بازار حول مرکز ثقلی نوسان میقیمت •

 شود.(که به طور مستقیم و غیرمستقیم صرف تولید کاال میمقدار کاری است 

 .گیری آن مدلل شودی شکلکه نحوهگیری نرخ متوسط سود، بدون آناعتقاد به شکل •

 .های مختلف تمایز روشنی وجود نداردبین رقابت در یک شاخه از تولید و رقابت در میان شاخه •

دارد. )مازاد اجتماعی برابر است با کل محصول اجتماعی منهای  از بازتولید و مازاد اجتماعی درک محدودی وجود •

 (۳۷) گزینی وسایل تولید و مصرف اجتماعی.(ی جایمجموعه هزینه

 :بندی کردتوان به قرار زیر صورترا می اقتصاددانان نوکالسیک یا به عبارتی رقابت کامل  های رقابت در نزدمشخصه

 .ی آن اطالعات کامل دارندن اقتصادی دربارهبازار کامالً شفاف است و عامال •

 .کنندگان خواهان حداکثر مطلوبیت و تولیدکنندگان در پی حداکثر سوداندمصرف •
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ً بزرگ در رقابتشرکت • توانند بازار یعنی عرضه و تقاضا را اند و به همین علت نمیهای گوناگون در بازاری نسبتا

نیستند و  (price maker) گذارها قیمتقش فعالی بازی کنند به عبارتی شرکتتأثیر قرار دهند و در تعیین قیمت نتحت

 .(price taker) پذیراندقیمت

ها در منابع و عوامل تولید )سرمایه، کار و زمین( کامالً متحرک اند و هیچ گونه مانعی بر سر راه ورود و خروج آن •

 .بازار وجود ندارد

ها بالفاصله به نرخ سود یابد. و بر بستر آن تمام شرکتدست می« ادل عمومیتع»اقتصاد به « رقابت کامل»در صورت  •

 (۳۸ ).یابندمساوی دست می

ی رقابت وجود گیری بین دیدگاه مارکس و اقتصاددانان کالسیک و نوکالسیک دربارههای چشمشود تفاوتطور که مالحظه میهمان

 :کنیمشاره میها اترین آندارد. ما در این جا به برخی از مهم

های مختلف روبروست، و برقراری تعادل اقتصادی ها و نابرابری عرضه و تقاضا در شاخهداری همواره با نوساناقتصاد سرمایه .۱

در علم اقتصاد نوکالسیک « تعادل عمومی»پذیر است. باور به تعادل اقتصادی و به ویژه ای کوتاه و گذرا امکانچون لحظهصرفاً هم

توانند بر قیمت بازار ها نمینها در شرایط برابر قرار دارند و آچنین این فرض که تمامی شرکتر از واقعیت است. همفرضی دو

دهی کار و ها از نظر میزان سرمایه، امکانات فنی، سازمانای غیرواقعی است، چون در واقع شرکتتاثیرگذار باشند نیز انگاره

آمیز با تالش برای کاهش قیمت از طریق افزایش بارآوری یا استثمار دارند، و در مبارزه رقابتمدیریت در شرایط نابرابری قرار 

 .دهندتر در واقع قیمت بازار را نیز تغییر میبیش

ها را بر یک دیگر نادیده ها برخالف مارکس، انواع متفاوت رقابت و وابستگی و تاثیر متقابل آنها و نوکالسیککالسیک .۲

های مختلف ها تمایز روشنی میان رقابت در یک شاخه و بین شاخهدیگر، کالسیکها با یکدر مورد رقابت سرمایه گیرند.می

 .کنندها اصوالً چنین تمایزی را مطرح نمیکنند و نوکالسیکبرقرار نمی

چنین توزیع اجتماعِی کل، و هم یهای منفرد به صورت کل سرمایهای از بازتولید اجتماعی، وحدت سرمایههها درک گستردآن .۳

رو، قادر نیستند میزان انحراف قیمت کاالها های مختلف ندارند. و از اینها و سرمایهکل ارزش و ارزش اضافی تولید شده بین شاخه

و کل ارزش  بایست به تساوی کل ارزش با کل قیمت،که سرانجام می –ها را ها از ارزش اضافی آنها، و سود سرمایهناز ارزش آ

 .توضیح دهند -اضافی با کل سود بینجامد

 نهایت راستینی دورپیمایی سرمایه و بیی رابطهدو دیدگاه درباره -۳

ی اجتماعی است برای خودگستری ارزش یا به عبارتی تولید، اخذ و انباشت ارزش اضافی. دورپیمایی سرمایه سرمایه یک رابطه

ی پولی، کند: سرمایهازد، این که سرمایه در حین روند بازتولید اشکال گوناگونی پیدا میپرددر واقع به تشریح این حرکت می

ی هر شکل از سرمایه را از کارکرد عام آن متمایز کرد. توان کارکردهای ویژهی کاالیی. بدین طریق میی مولد و سرمایهسرمایه

توان روند توزیع کاالها و ارزش را که با در نظرگرفتن آن می در عین حال دورپیمایی دربرگیرنده دو حوزه تولید و گردش است

 .توضیح داد

-شوند، پیشچون نتایج آن ظاهر میهای این روند همشرطتمام پیش»کند: مارکس سرشت دورپیمایی را به این شکل خالصه می

 (۳۹).«شوندی عزیمت، گذار و بازگشت دیده میها را به وجود آورده است. هر لحظه به عنوان نقطههایی که خود روند آنشرط

 :داندنهایت راستین میای از بیونهکریس آرتور روند دورپیمایی را نم

گردد، هر شکل معین از سرمایه، در هر مرحله از روند دورپیمایی با فراتر رفتن از خود صرفاً به شکل دیگری از سرمایه باز می»

اند، و مو چون تمام حرکت به شکل دورپیمایی است سرمایه در گردش خود در حین عبور از هر مرحله همواره سرمایه باقی می

 (۴۰).«یایدکرانگی راستین دست میبدین ترتیب به بی

گوید که پول معرف ثروت عام است و این خصلت آن را از لحاظ کیفی و کّمی به امری بی حد و مرز تبدیل آرتور در ادامه می

کنند و آن را به مقداری ی گردش برخالف خصلت عام پول عمل میکند. اما بعضی کارکردهای پول نظیر معیار ارزش و وسیلهمی

اندوزی ی گنجخوانی دارد، نقش پول به عنوان وسیلهدهند. تنها کارکرد پول، که با خصلت عام آن هممحدود و مشخص تنزل می

کند، این ویژگی پول اثر محدودتری داشت، ی تولید ایفا نمیای در شیوهداری که هنوز پول نقش عمدهاست. در جوامع پیش سرمایه

 :گویدکس در این باره میمار

اگر از لحاظ کیفی و یا از لحاظ صوری به موضوع به بنگریم، گرایش به اندوختن پول ماهیتاً نامحدود است. پول از هر نوع »

پذیر است. واسطه به هر نوع کاالی دیگری تبدیلمحدودیتی مستقل است، یعنی این که بازنمود عام ثروت مادی است، چرا که بی

ی خرید کارایی محدودی دارد. تضاد همان حال، هر مبلغ واقعی پول از لحاظ مقدار محدود است و بنابراین به عنوان وسیلهاما در 

 (۴۱).«وار مشغول باشد: انباشتاندوز پیوسته به تالشی سیزیفشود تا گنجبین محدودیت کّمی و نامحدود بودن کیفی پول سبب می



12 
 

کند. و خودگستری سرمایه در هیات بازنمود ثروت عام کشش ان هدف دورپیمایی عمل میداری پول به عنواما در سرمایه

ترتیب حقیقت سرمایه نه در درون سرمایه، بلکه در فراسوی دهد. بدینناپذیری به فرارفتن از هر مرز و مانعی را نشان میسیری

ن از نظر کریس آرتور دورپیمایی و خودبسندگی سرمایه سانامد. بدیننهایت بد میشود، موردی که هگل آن را بیآن جستجو می

 .نهایت کاذب استی بینهایت راستین، ولی انباشت سرمایه نمونهی بینمونه

اما مایکل لبووتیز در این مورد نظر دیگری دارد، به باور او خودبسندگی سرمایه امری نسبی است. به نظر او نیروی کار 

رود، اما بازتولید آن محصول این چرخه نیست و در دورپیمایی به شمار می ی حرکت سرمایههشرطی الزم و اساسی در چرخپیش

ی ی سرمایه به تنهایی خودبسنده نیست و ضرورتاً به چرخهشود. پس چرخهشود، اما تولید نمیسرمایه، نیروی کار مصرف می

مارکس ( ۴۲پذیرد.) اغت و به میانجی کار خانگی صورت میدیگری نیاز دارد که مربوط به بازتولید سرمایه نیست و در زمان فر

دار ی طبقه کارگر شرط ضروری برای بازتولید سرمایه است. اما سرمایهداری و بازتولید پیوستهنگه«خود نیز به این امر واقف بود:

 (۴۳).«اعتماد کرد  خود و تولید مثل ی کارگران برای محافظت ازتوان به غریزهاز این بابت هیچ نگرانی ندارد: با خیال راحت می

کند. به نظر او سرمایه تالش کرانگی مطلق دورپیمایی سرمایه مخالفت مینالی نیز با خودبسندگی و راستین بودن بیدیوید مک

ی، یعنی های مصرفافزایی را بر همه چیز مسلط کند، اما در این راه با دو مانع مهم در تولید ارزشکند منطق ارزش و ارزشمی

 :شودطبیعت و کار روبرو می

چون ها را همسرمایه به جای آن که از طریق کار و طبیعت به عنوان شرایط محدود بقای خود به بی کرانگی راستین دست یابد، آن»

ها را به عنوان ها نیاز دارد، هر بار آننهادهدهد. و، چون خودگستری سرمایه به این پیشزا مورد انکار قرار میموانعی خصومت

کرانگی است، باید به شکل کامل بر یابی به بیکند.. اما اگر سرمایه خواهان دستاشکالی بیگانه در برابر خود قرار داده و نفی می

ی گریزناپذیر این روند چیزی جز فروداشت کارگران و تخریب طبیعت نخواهد آفرین چیره شود. نتیجهدشواری« دیگران»این 

 (۴۴).«بود

 چون میانجی ذات و پدیدارها همقابت بین سرمایهر

کم از های اقتصادی خود، دستهای اقتصادی مارکس، نشان می دهد که او در مسیر پژوهشبازخوانی فرازهای رقابت در نوشته

های یکاوفپای ژرهمت. ذاتی سرمایه روشنی بخشیده اس هایهای رقابت از مؤلفهن، بیش از پیش بر تمایز قانو۱۸۴۰ی ی دههنیمه

ی واسط و میانجی تحقق ارزش در ی حلقهمثابهها بهچون ارزشی خودافزا، درک او از رقابت بین سرمایهاو از سرشت سرمایه، هم

را رو که، به گمان ما، راه تر است؛ ار آنی اخیر محتاج بررسی بیشتری یافته. این نکتهسطح پدیداری نیز غنای بیش

 .گشایدداری میتری از رقابت در سرمایهبندی مفهومِی دقیقصورت         بر

برقرار است. رقابت سازوکاری است که رد پای آن در « جنگ همه علیه همه»داری نظامی است که در کل ساختار آن سرمایه

دهد که او این مقوله را یک بار ار مارکس نشان میشود. و نگاهی به کاربرد مقوله رقابت در آثی ارکان این نظام مشاهده میهمه

ها، رقابت بین کار و سرمایه، رقابت بین ی انواع رفابت، نظیر رقابت بین سرمایهبرد، یعنی دربرگیرندهدر معنای وسیع به کار می

که  –ها رقابت بین سرمایهیعنی  – در معنای محدود و ویژه فروشندگان و خریداران و رقابت بین کارگران و غیره؛ و بار دیگر

تنهایی غالبا بر این نوع از رقابت دهد، و کاربرد اصطالح رقابت بهدر بررسی مارکس جایگاهی خاصی را به خود اختصاص می

 .کندداللت می

اری بدون تعدد دی تولیدسرمایهبندی کرد: الف ـ شیوهتوان چنین صورتها را میی دیدگاه مارکس پیرامون رقابت بین سرمایهفشرده

ارزش از رهگذر رقابت  –ب   ها هر چند قابل تصور است، اما امکان عینی نداردیک بدون جاذبه ودافعه بین آن ها و اینسرمایه

های رقابت در این میان نقش میانجی و ضروری دارند، و بدون این قوانین، قانون –شود ج گر مییابد و جلوهها تحقق میبین سرمایه

گر است وارونه جلوه -ارزش و ارزش اضافی-چه را که در ذات سرمایه رقابت آن -تواند بروز و تجلی پیدا کند. دمایه نمیذات سر

ها ی سایر رقابتجنبان و محرک اولیهها سلسلهرقابت میان سرمایه – سازد، اولی به شکل قیمت و دومی به شکل نرخ سود. هـمی

 .پذیردها تأثیر میگذارد و از آنین شکل از رقابت بر انواع دیگر تأثیر میرود. ادر این نظام به شمار می

بندی ناروش به قولی کوتاه و احتماالً با یک صورتاین موضوع بهتر است به جای تکیه بر نقل برای یک رویکرد درست به

های چنین فصلهای هشتم، نهم و دهم و همها در جلد سوم کتاب سرمایه، فصلی رقابت بین سرمایهتوضیحات مفصل مارکس درباره

دهد که موضوع بر سر تبدیل ارزش و ارزش برده نشان میهای نامی فصلمربوط به رانت مطلق و تفاضلی مراجعه کرد. مطالعه

پدیدار های متفاوت و نرخ سود متوازن های تولید به صورت قیمتهای سود مختلف و در چند شاخهاضافی نهفته در کاالها و نرخ

گیرد و به روندی پیچیده و نسبتاً طوالنی نیاز دارد که در واقع همان فرایند رقابت واسطه انجام نمیشود. این تبدیل به طور بیمی

در تبدیل عناصر ذاتی ارزش و ارزش اضافی به عناصر  (Zwischenglied) ی میانجیها است، که به عنوان حلقهبین سرمایه

 دهد؟ها چه اتفاقی رخ میکند. اما در جریان رقابت بین سرمایهنقش بازی میپدیداری قیمت و سود 

 .رودی میانجی ضروری به شمار میای فشرده از حلقهاما پیش از پاسخ به این پرسش اشاره 
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ر آرای های او بگریدر سنجش ،های ارزش اضافینظریه توان درشناسی مارکس را میهای میانجی در روشاهمیت حلقه

گونه ریکاردو دهد که چهجا که او نشان میویژه آنروشنی دریافت؛ بههای قیمت و سود بهاقتصاددانان کالسیک در پیوند با مقوله

یا در انتقاد به توضیح ( ۴۵عنوان قوانین ارزش اضافی ارائه کند)میانجْی قوانین سود را بهطور مستقیم و بیدر پی آن است که به

گوید که بدون در نظر گرفتن نقش میانجی رقابت در تبدیل ارزش اضافی به سود و ی قیمت شراب میان استوارت میل دربارهج

گیری نرخ عمومی تاثیر آن بر قیمْت درک این مساله ناممکن است. وانگهی به میانجِی رقابت است که برقراری توازن سود و شکل

 .گرددسود ممکن می

پردازان بعد از کانت، احساس و معرفت شهودی ای طوالنی دارد. نظریههای مختلف فلسفی سابقهفهوم میانجی در سنتاستفاده از م

کردند؛ و در جدایی و تقابل با یک دیگر چون موضوعی با واسطه متمایز میواسطه از اگاهی اکتسابی همرا به عنوان امری بی

 .داران این نظر به شمار آوردتوان از طرفو شالیرماخر در الهیات را می دادند. فیشته و یاکوبی در فلسفهقرار می

واسطه و باواسطه باور داشت. به نظر او هر فرد در ارتباط و وساطت با افراد دیگر هگل برخالف این دیدگاه به وحدت امر بی

واسطه ی منفی بین این دو، با وحدت بی، و رابطهیابدواسطه است، اما با وساطت دیگری تعین میی آغاز، وجود بیوجود دارد. نکته

 .شودو با واسطه رفع می

ی اسرارآمیز آن جدا کرد. او در های اجتماعی، این مفهوم هگلی را از پوستهی میانجی در مورد کلیتمارکس با استفاده از مقوله

ی عین و ذهن، وساطت روند گردش در طهموارد مشخص این مفهوم را به کار گرفت: نظیر پراکسیس همچون میانجی در راب

 .ی تولید تولید با سطح پدیداری آنها در ارتباط سطح ذاتی شیوهبازتولید کل سرمایه اجتماعی، و میانجی رقابت بین سرمایه

 شناسی مارکسهای میانجی در روش، با اشاره به اهمیت اساسی حلقهتکوین سرمایه مارکس روسدلسکی در اثر ستُرگ خود،

ی آکادمیک هستند اما در حقیقت بیانگر اصطالح روند تقریب در نظریهبه ها )که تنها ظاهرا شبیهبدون این مقوله»نویسد: می

ی روسدلسکی به عقیده«. بود.مارکس غیرقابل فهم می سرمایه ،(روندشمار میماتریالیستِی روِش دیالکتیکی هگل بهوارونگی نوعی

شناسی توان در نقد پرشمار او بر روشی اقتصادی در نزد مارکس را میی نظریهاربرد دیالکتیک در گسترهاهمیت حیاتی ک

معنای دقیق  کند تا قوانین را درمی تجرید ریکاردو آگاهانه از شکل رقابت، از ظاهر رقابت،»گوید ریکاردو ُجست. مارکس می

نرفته و تجرید خود را تا پایان به انجام نرسانده؛ از  ی کافی جلوید نکوهش کرد که به اندازهدریابد. اما، او را به این خاطر با هاآن

قوانین عام در نظر گرفته  واسطه و مستقیمگواه و بیاِن بی سوی دیگر او را باید به این دلیل نکوهش کنیم که امر پدیده را چونان

جرید او بیش از حد ناقص است؛ در مورد دوم، یک تجرید صوری است که است و نتوانسته آن را تبیین کند. در مورد اول، ت

ی های نظریهی نقد مارکس به رهیافت ریکاردو به تجرید، کاستیروسدولسکی در بازخوانِی دو سویه«. خود غلط استخودیبه

ی نسبی ارزش کاالها توجه دارد نه به ه اندازهطور انحصاری بسو، این نظریه تقریباً بهشود. از یکارزش ریکاردو را یادآور می

ی چیزی مثابهبه –است  آفرینکاِر ارزش ی ریکاردو غایب است، بررسی ویژگی مشخِص چه در نظریهرو، آنجوهر ارزش. از این

چون دیگر شود. و از سوی دیگر، ریکاردو، هماطالق میهای مصرفیخالق ارزش عنوانهایی که به کار بهمتمایز از آن کیفیت

طور مستقیم از قانون های مربوط به سطحِ ظاهر زندگی اقتصادی را از راه تجرید ساده بهپدیده»کوشد اقتصاددانان کالسیک، می

استنتاج کند. روسدلسکی به  (۴۶)«باق دارندها بر آن قانون عام انطیی که نشان بدهد آنهای زیرکانهگیری از استداللعام، یا بهره

سو با استفاده از تجرید علمی، کند: از یکداد اشاره مییی که انتقادهای مارکس به ریکاردو در برابر او قرار میی دوگانهوظیفه

در  جوهر داری درک نمود؛ یعنیی تولید سرمایهترین مناسبات شیوهها بتوان اساسیها و مفاهیمی که به مدد آنکشف آن مقوله

زندگی اقتصادی؛ یا  سطحهای موجود درصرف؛ و از سوی دیگر، ارتباط دادن این مناسبات اساسی با پدیده اَشکاِل ظاهریِ  مقابل

های دیدهی نخست را با مستثنا کردن تمامی پمارکس وظیفه گوید، ها از مناسبات اساسی. روسدلسکی میبرعکس، استنتاج این پدیده

محدود کند؛ یعنی روند  طور عامسرمایه به صورت انحصاری بهانجام رساند تا بررسی خود را بهرقابت و غیره از پژوهش خود به

-از ره  سرمایه در واقعیت سوی بررسیِ روی بهتولید و گردش سرمایه در شکل ناب آن. و تنها پس از انجام این وظیفه، پیش

 .ها، نظام اعتباری و غیرهی رقابت بین سرمایهشد؛ یعنی از طریق ارائهممکن می سیار و مراحل میانیب هایمیانجی گذر

ها چه توان بار دیگر به پرسش باال بازگشت که در جریان رقابت بین سرمایهی میانجی اکنون میای از حلقهپس از شرح فشرده

 دهد؟اتفاقی رخ می

زنند تا بر رقبای خود در میدان رقابت دست می  های فردیاقدام داران بهداری، سرمایهرد سرمایهنخست، در درون هر بنگاه منف

شود و در دهی تولید، نوآوری فنی و تشدید استثمار کارگران میی تولید شامل تغییر سازمانها در حوزپیروز شوند. این اقدام

ی بازرگانی و تقسیم ی سرمایهریابی و تبلیغات )البته این وظایف به حوزهی گردش به صورت ایجاد تنوع در محصوالت، بازاهحوز

ای نیاز دارد که ما در این شود که خود به بحث جداگانهی صنعتی مربوط میکار و تقسیم ارزش اضافی میان این بخش با سرمایه

و میدانی از سطح تولید  ت. این دو رشته اقدامات، گسترهپردازیم(، و توافق با سایر رقبا بر سر تقسیم بازار و تعین قیمجا به آن نمی

شود، بلکه هدف داران صرفاً در جهت پیروزی بر رقبا به کار بسته نمیهای فردی سرمایهگیرد. این اقدامتا سطح بازار را دربرمی

های فردی دو بال دیگر این اقدام توان آن را با ایجاد شکاف در بین کارگران مشخص کرد. به عبارتدیگری نیز دربر دارد که می

 .رونددارند: از یک سو علیه رقباست و از دیگر سو علیه تجزیه و پراکندگی دشمن طبقاتی خود به کار می
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از  داران منفرد تحمیل کرده وچون روندی اجباری بر تمامی سرمایههای ساختاری و غیر شخصی که خود را همسازوکار دوم،

ی دیگر برای سود ی تولید به شاخهمهاجرت سرمایه از یک شاخه –۱ که عبارتند از روند ودار فراتر میرمایهی این یا آن ساراده

های توزیع کل ارزش اضافی تولیدشده بین سرمایه -۳ ی تولید با تقاضای اجتماعی برای آن شاخهتناسب تولید در هر شاخه -۲

 .ها برابر نیستتوسط آن منفرد به نسبتی که با ارزش اضافی تولید شده

تری و در بین چند شاخه متناسب با زمان بازگشت سرمایه، ترکیب آلی و میزان تراکم و این روند در یک شاخه در مدت کوتاه

تری نیاز های مختلف یکسان نیست( به زمان طوالنیهای مختلف )این امر به علت ناموزونی در کشورها و دورهتمرکز در شاخه

 .دارد

کند که بدون ی قیمت شراب اشاره میدر انتقاد به توضیح جان استوارت میل درباره« های ارزش اضافیتئوری»مارکس در کتاب 

 :در نظر گرفتن نقش واسِط رقابت در تبدیل ارزش اضافی به سود و تاثیر آن بر قیمت درک این مساله غیرممکن است

های]مراد مارکس بخش تولید شراب ها، مطابق با میزان سرمایه، به سرمایهبخشی از ارزش اضافی تولید شده در سایر حوزه»

شود به نحوی شود که از لحاظ استثمار مستقیم کار در وضعیت نامساعدتری قرار دارند)رقابت موجب این تساوی میاست[ منتقل می

معضل به محض درک مناسبات ارزش اضافی  کند(. اینی اجتماعی دریافت میی جداگانه سهمی مساوی از سرمایهکه هر سرمایه

ی واسط با سود و توازن سود به یک نرخ عمومی بسیار ساده خواهد شد. اما اگر قرار باشد این مشکل به طور مستقیم و بدون حلقه

عبارتی ی معین از تولید بر اساس ارزش اضافی نهفته، یا به ی خاص در یک شاخهتوضیح داده شود، یعنی اگر سود یک سرمایه

کار پرداخت نشده در کاالهایی تولید شده در همان شاخه )یعنی بر اساس کاری که به طور مستقیم صرف تولید کاالها شده است( 

های جبری قابل حل مراتب از تبدیل مربع به دایره دشوارتر خواهد بود، که در واقع به روشگاه حل این مشکل بهسنجیده شود، آن

 (۴۷).«است

 ی واسط در تنظیمچون حلقهها همدهد که مارکس در این جا به نقش و کارکرد رقابت میان سرمایهین قطعه نشان میدرنگ بر ا

ها و کند. خالصه کنیم تبدیل ارزش به قیمت از گاماشاره می« مناسبات ارزش اضافی با سود و توازن سود به یک نرخ عمومی»

ها و به ها از رهگذر رقابت بین سرمایهگیرد. این گاماز تولید تا بازار را دربر میای کند که گسترههای معینی عبور میلحظه

گیرد، گیرد. نخست ارزش کاال در یک واحد تولیدی، که از زمان کار متوسط اجتماعی در آن شکل میها صورت میمیانجی آن

گاه ارزش کند. آنهای مختلف صنعت تکوین پیدا مین شاخهی سود بیی تولید، بعد از موازنهسپس قیمت تولید یک کاال در یک شاخه

آید. و سرانجام ارزش بازار و قیمت تولید بعد از بازار از طریق میانگین اجتماعی برای تولید کاال در یک شاخه تولید به دست می

ً های عرضه تقاضا به قیمت بازار تبدیل میتاثیر نوسان آید ها به دست نمی از رقابت بین سرمایهشوند. گفتنی است قیمت بازار صرفا

 .و رقابت بین خریداران و فروشندگان نیز در تعیین آن اثر دارد

 :سازدی رقابت را با قوانین ذاتی مشخص مینمودار زیر رابطه
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 تفسیرهای نادرست از مکان رقابت

ها بدل شده است. برخی نظیر مایکل لبووتیز و کالوس دیتر میان مارکسیستآمیز در ها به موضوعی مشاجرهرقابت میان سرمایه

ها در تایید روایت خود به این ها به سطح پدیداری تعلق دارند. آنها و رقابت میان آنبر این باوراند که تعدد سرمایه( ۴۸نویمن)

 :کنندمتن مارکس استناد می

داری با نشان دادن خود در حرکت خارجی های ذاتی تولید سرمایهت که قانونای نیسهر چند قصد ما در این جا بررسی شیوه»

هایی دار منفرد چون انگیزهدهند و بنابراین در آگاهی سرمایههای جبری رقابت بروز میهای فردی، خود را به عنوان قانونسرمایه

که تحلیل علمی رقابت تنها زمانی ممکن است که ما  رانند؛ اما تا همین حد نیز روشن استشوند که او را به پیش میوارد می

سرشت درونی سرمایه را درک کنیم، درست به همان نحو که حرکات ظاهری اجرام آسمانی تنها برای کسی قابل فهم است که با 

 (۴۹) .«ها را درک کردتوان آنهایی که از طریق حواس نمیها آشنا باشد، حرکتهای واقعی آنحرکت

ها را به سطح ذاتی رقابت بین سرمایه( ۵۰ای دیگری نظیر باب جسوپ، و بن فاین)این تفسیر از موضوع، عده در برابر 

 :گیرندها برای تایید نظر خود از این متن مارکس بهره میدهند. آنداری نسبت میسرمایه

 های متعدد بر یکیر متقابل سرمایهرقابت از حیث مفهومی چیزی نیست جز سرشت درونی و تعین ذاتی سرمایه از طریق تاث»

تواند های بسیار وجود دارد و میچون سرمایهشود. )سرمایه صرفا همگر میچون ضرورت خارجی جلوهدیگر، گرایِش درونی که هم

 (۵۱)  .«شود(های متعدد بر یک دیگر ظاهر میوجود داشته باشد. و از این رو، خودتعینی آن به صورت تأثیر متقابل سرمایه

ها نه به سطح رقابت بین سرمایه –چه دیدگاه اول لبووتیز، نویمن و چه دیدگاه دوم بن فاین و جسوپ  –برخالف تفسیرهای رایج 

شود. این سطح از رقابت را که دارای ذاتی تعلق دارد نه به سطح پدیداری، بلکه میانجی سطح ذاتی و سطح پدیداری محسوب می

 .فهمدی منفرد اما به شکل اجبار از سوی سرمایه دیگر بر خود میسازوکار عمومی است سرمایه

بندی کنند. مایکل لبووتیز ها را صورتاند رقابت بین سرمایهتر گرفته و تالش کردهمدافعان دیدگاه اول اما تبیین این مساله را جدی  

در آورده و آن را عنصری در سطح پدیداری  یکی از متون نظری پیرامون این مساله را به نگارش« رقابت چیست»در مقاله 

 :توان به شکل زیر خالصه کردکند. نظر او را میمعرفی می

 .دهدی عمودی یعنی تضاد کار و سرمایه، ذات این نظام را تشکیل میرابطه – •

 .ها، به سطح پدیداری تعلق داردها و رقابت بین آنی افقی یعنی تعدد بین سرمایهرابطه – •

https://pecritique.files.wordpress.com/2015/11/nem.jpg
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چون شکلی از ثروت مبتنی بر استثمار کارمزدی )برخالف دیگر ر بررسی خود از سرمایه به طور عام هممارکس د – •

کنار »های خود جلد اول و دوم کتاب سرمایه موقتاً های ثروت و استثمار(، تعدد سرمایه و رقابت را از بررسیشکل

 .پردازدو در جلد سوم این اثر به آن می« نهدمی

ها نقش آید و تعدد سرمایهها پدید میی واحد است که بر اثر تمرکز و تراکم سرمایهبه شکل سرمایه ی عامسرمایه – •

 (۵۳ ).کندچندانی در تعین بخشیدن به سرمایه ایفا نمی

 :یمکنهای معینی برخوردار است که ما در این جا به آن اشاره میداری در آرای مارکس از کاستیاین تفسیر لبووتیز از سرمایه

ی داری رابطهداری است. او در تعریف از سرمایهنخستین کاستی تبیین لبووتیز از مساله مورد بحث ما، تعریف او از سرمایه –الف

ی افقی و کند و وجه دیگر یعنی رابطهعمودی یعنی تضاد کار و سرمایه و اخذ ارزش اضافی را خصلت ذاتی این نظام قلمداد می

های مجزا داری این است که بدون تعدد سرمایهآمد ناگزیر این تبیین و تعریف از سرمایهداند. پیی ذاتی نمیها را امرتعدد سرمایه

دهد. اما کاستی اصلی تفسیر لبووتیز از ها از طریق مبادله، قانون ارزش معنای خود را از دست میبین آن و مستقل و ارتباط

یابی ی کار و سرمایه و تولید ارزش اضافی است و نادیده گرفتن این نکته که برای دستی او بر رابطهجانبهداری تکیه یکسرمایه

به ارزش اضافی نخست باید نوعی ساختار اجتماعی وجود داشته باشد است که در آن محصول کار انسانی در شکل ارزش ظهور 

ی تولید اجتماعی تغییر امری اساسی و مسلط بر شیوهی جامعه به ی کاالیی از امری فرعی در حاشیهکند. برای این کار، مبادله

 .شوندشکل داده، وسایل تولید به کاال تبدیل شده، و واحدهای تولید در آن به طور مستقل، جدا و به رقیب یک دیگر تبدیل می

توان تبیین کرد؟ به قول راستی قانون ارزش مارکس را بدون توجه به واحدهای اقتصادی مستقل، بی ارتباط با هم چگونه میبه

ی کار و رابطه –از این رو در نگاه مارکس این عناصر «. شودداری جاری میقانون ارزش از راه رقابت سرمایه»کریس آرتور 

 .های متصل با یک دیگر قابل درک استدر ترکیب با هم و هم چون حلقه -ها و بازارمیان آن ها، رقابتتعدد سرمایه  سرمایه،

ی تولید تعلق ندارد و الجرم ها به سطح ساختاری شیوهها و رقابت بین آنادعای دوم لبووتیز این است که تعدد سرمایه •

ها را مورد تاکید قرار داده است. او به سرمایهدر همین سطح قابل بررسی نیست. اما مارکس بارها خصلت بنیادین تعدد 

کند و ها اشاره میهای آغازین جلد اول کتاب سرمایه در توضیح ارزش به نقش اساسی تعدد سرمایهروشنی در فصل

 :گویدچنین در گروندریسه در تشریح سرمایه به عنوان یکی از اشکال ارزش میهم

نظر کنونی، هیچ چیز به جز و از نقطه -ها به مبادله بپردازددر برابرش که با آن های دیگری عام بدون سرمایهیک سرمایه»

، پیشاپیش در سرمایه های متقابِل میان سرمایهدافعه .وجود عینی ندارد -کارمزدی یا خود سرمایه در برابر سرمایه قرار ندارد

 (۵۴).«یافته نهفته استی تحققچون ارزش مبادلههم

تر توضیح داده شد که این شکل از رقابت سازوکاری پیچیده که در زمانی کمابیش طوالنی ها پیشابت بین سرمایهاما در مورد رق

های ذاتی و ای میانجی بین جنبهچون مرحلهکند و در واقع همارزش و ارزش اضافی نهفته در کاالها را به قیمت و سود تبدیل می

شوند. در قسمت بعدی این یابد نتایج این روند بینابینی محسوب میدیداری ظهور میکند و آن چه که در سطح پپدیداری عمل می

 .شودی این روند شرح داده میتری در بارهنوشتار با تفصیل بیش

در مورد سومین ادعای لبووتیز باید گفت که مراد از بررسی سرمایه به طور عام، تجرید خصوصیات مشترک از همه  –ج

ها امری بی معناست. به ها و تمایز میان آنها بدون وجود تعدد سرمایهشماری مختصات عام و مشترک سرمایههاست. و برسرمایه

ها. تجرید صفت مشترک سیب در سیب های متعدد داللت دارد، نه نفی تعدد آنی عام بر خصلت مشترک سرمایهسخن دیگر سرمایه

های متعدد های متعدد است. تا سرمایهی سرمایه عام، وجود سرمایهاج مقولهفرض استنتها نیست پیشسرخ، سیب سبز نافی وجود آن

ها و ی تعدد سرمایهبندی کرد. از این رو کنار نهادن مسالهتوان تجرید و صورتی عام را نمیوجود نداشته باشند مفهوم سرمایه

ی بی اهمیت بودن تعدد سرمایه درک شود. مارکس در های مشترک سرمایه نباید به معناها با هدف تعیین ویژگیرقابت میان آن

گذارد، اما این رویکرد بدین شناسانه کنار میهای روشها را به سبب الزامتدوین جلد اول و دوم سرمایه اگرچه رقابت بین سرمایه

های متعدد تا جایی تال از سرمایهها در مجلد اول و دوم کاپیتال وجود ندارد. او در جلد اول و دوم کاپیمعنا نیست که تعدد سرمایه

ها مورد تحلیل قرار های متعدد با وجوه افتراق آنگوید و در مجلد سوم سرمایهها مورد بررسی است سخن میکه وجوه اشتراک آن

 .گیردمی

روش مارکس ی واحد نیست و یکسان تلقی کردن این دو با چهارمین کاستی نظر لبووتیز. مراد از سرمایه عام یک سرمایه –د

ی منفردی را شود، او در واقع سرمایهای واحد ظاهر میی عام در هیات سرمایهخوانی ندارد. مدعای او این نیست که سرمایههم

های بسیار، نه آن چه که موجب اختالف و گیرد که دارای خصوصیات سرمایه عام است، یعنی وجوه اشتراک سرمایهفرض می

نیز  مایکل هاینریش .رودبه شمار می« سرمایه عام»ی و نمونه« نماینده»خن دیگر، سرمایه منفردی که شود. به سها میتمایز آن

 :گویدی نغزی دارد آن جا که میدر این باره نکته پل برکتشود واشتباه مشابهی را مرتکب می
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اقع یک سرمایه منفرد را با خصوصیات کند در وصحبت می« ی منفردسرمایه»وقتی از « ی عامسرمایه»مارکس غالباً در سطح »

برخی تصور (. ۵۵«)در نظر گرفته است« ی عامسرمایه»ی و نمونه« نماینده»ی خاص( به عنوان عام سرمایه )نه یک سرمایه

پردازند و ی منفرد میی عام قرار دارند، صرفا به تحلیل سرمایهکنند که مجلد اول و دوم سرمایه چون در سطح سرمایهمی

وارگی کاالها مراجعه کنیم که ست در این باره بخش بتگذارد. کافیهای متعدد تنها در جلد سوم سرمایه قدم به صحنه میسرمایه

 .کندچون شرط برقراری شکل ارزشی معرفی میها را همچگونه مارکس تعدد سرمایه

اما  تن معیار ارائه کنند و آن را بر یک بنیاد نظری استوار سازند، اند برای تایید دیدگاه خود یک ممدافعان دیدگاه دوم تاکنون نتوانسته

 :های مهم این دیدگاه را چنین خالصه کردها پیرامون این موضوع، مؤلفهی آنهای پراکندهتوان از اشارهمی

 .کردلقی میداری تی تولید سرمایهشیوه« سرشت درونی»مارکس نه به تلویح، بلکه با صراحت رقابت را  -الف

سطوح گوناگون اقتصاد »است که در « ایسازوکاری پیچیده»داری، بلکه در نظام سرمایه رقابت نه یک عنصر ساده -ب 

کند که نقش مهم در اخذ کند، در این میان بن فاین به کارکرد رقابت در سطح تولید نیز اشاره مینقش مهمی ایفا می« داریسرمایه

 .ی )نسبی و مطلق( به عهده دارددو شکل ارزش اضاف

رقابت از حیث مفهومی چیزی نیست جز سرشت درونی و تعین ذاتی «ها همان عبارت معروف است:ی آنمتن مورد مراجعه -ج

 .«سرمایه

 :توان به دو نکته اشاره کردی رقابت، میدر پاسخ به این خوانش از مساله

چون رقابت هم»را از « عنوان قانون اقتصادیرقابت به»بار در ایدئولوژی آلمانی مارکس در پاسخ به اشتیرنر برای اولین   -الف

کند. او از این مقطع و شناسد و از هم تفکیک میاز یک دیگر باز می« آوردداری را به اجرا درمیروندی که قوانین تولید سرمایه

ی کند، که به واسطهها مشخص میضافی را از توزیع و تبدیل آناش روند تولید ارزش و ارزش ابعدی آرای اقتصادی در سیر تکامل

شوند. او در عین حال اثرات رقابت بر خود روند تولید و کسب ارزش اضافی ها و سودها تبدیل میها، به قیمترقابت بین سرمایه

دادند قابت را در برابر تولید و ارزش قرار میتاثیر اقتصادانان کالسیک بازار و رگیرد. مارکس در آثار اولیه تحترا نیز نادیده نمی

کنند. اما از ایدئولوژی آلمانی به بعد رقابت را مجری و شکل تحقق آن قوانین ذاتی سرمایه شان را بر سرمایه تحمیل میکه قوانین

 .دهدداند. در گروندریسه فرازی وجود دارد که این تحول نظری را به خوبی نشان میمی

تحقق  -کنش سرمایه بر سرمایه–های آن در رقابت اسمیت از این جهت درست است که قوانین ذاتی سرمایه و گرایشی آدام جمله»

بخشد و از خارج قوانینی را که به سرمایه یابد. اما به معنایی که او در نظر دارد نادرست است که گویا رقابت به سرمایه معنا میمی

دهد، که در آن کنیم مارکس درکی یکسره نو از رقابت به دست میچنان که مالحظه می( ۵۲«.)کندتعلق ندارند به او تحمیل می

در تفسیر   یابیم. بنابراین بن فاین و باب جسوپچون قانون اصلی اقتصاد بورژوایی نمیدیگر رد و نشانی از مکان برتر رقابت هم

 .کنندخود به این تحول فکری توجه کافی نمی

« رقابت از حیث مفهومی چیزی نیست جز سرشت درونی و تعین ذاتی سرمایه»ز عبارت تا حدی مبهم مارکس این دیدگاه ا –ب 

هایی شبیه این متن در پیوند با رقابت بین هذا او بارها از عبارترسد؛ معدهد که ظاهراً موجه به نظر میخوانشی به دست می

ندارد که مراد او در این عبارت مخالف تاکید درست پیشین او تفسیر شود، یا در  ها استفاده کرده است. بنابراین دلیلی وجودسرمایه

« سرمایه»های مارکس در گروندریسه و در جاهای مختلف خود کتاب ها قرائت گردد. این عبارت را در کنار سایر نوشتهتضاد با آن

نتیجه و »، «مجری قوانین اقتصاد بورژوایی»چون ت همشود که مراد مارکس از این تعبیر، نقش رقابت اسقرار دهیم، آشکار می

های ذاتی سرمایه را بر یکدیگر تحمیل های متعدد مؤلفه؛ یا به عبارت دیگر رقابت طریقی است که طی آن سرمایهآن« شکل تحقق

گوید همین عبارت مارکس می دهند. دری بحث توجهی در خور از خود نشان نمیکنند. مدافعان این دیدگاه، به متن و زمینهمی

« گرچون ضرورت خارجی جلوهگرایِش درونی را هم« که« دیگر های متعدد بر یکتاثیر متقابل سرمایه»رقابت چیزی نیست جز 

سرشت »است نه خود قوانین، بلکه بیان واقعی « های متعدد بر یکدیگرعمل متقابل سرمایه»سازد. مراد مارکس از رقابت همان می

در نتیجه رقابت همان گرایش درونی نیست، بلکه مجری بروز آن است. اگر بتوان با اندکی «. درونی و خصلت اساسی سرمایه

ی قانون اساسی با دولت است. دولت همان قانون ی قوانین ذاتی سرمایه با رقابت، شبیه رابطهتسامح مثالی به دست داد، رابطه

 .اساسی نیست، نیروی اجرای آن است

ی منفرد شود این است اگر رقابت صرفاً به سطح پدیداری تعلق دارد، چرا سرمایهو باالخره پرسشی که در این جا مطرح می – ج

بیند؟ رقابت قوانین عام سرمایه را همچون ها میاز سوی دیگر سرمایه« ضرورت خارجی»چون و هم« به شکل اجبار»آن را 

ی ی مشاهده و ارادههکند، سازوکار ساختاری، عمومی و غیرشخصی که از محدودعمال میهای منفرد اِ نیروی جبری بر سرمایه

دار از سوی سرمایه« ضرورت خارجی»و « اجبار»کند رود. آن چه که او در سطح پدیداری مشاهده میدار منفرد فراتر میسرمایه

داری را در سطح پدیداری به شکل وارونه تولید سرمایهرقیب است، نه این سازوکار عمومی. وانگهی، اگر رقابت، قوانین ذاتی 

توان جایگاه آن را صرفا به سطح کند خود باید همچون روندی حدواسط موجب این تبدیل و وارونگی شده باشد و نمینمایان می

کتاب با ارزش خود مارکس( بیهوده نیست که لبووتیز در «. شوددر رقابت همه چیز وارونه نمایان می)»پدیداری محدود کرد. 
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ای که به درستی کولین بارکر در نقد کتاب او بر دهد. نکتهها را مورد بررسی قرار نمیتعدد سرمایه یافقی یعنی مساله یرابطه

 (۵۶ ).کندآن را یادآوری می  گذارد واین کاستی انگشت می

 ها در یک شاخه و در چند شاخه صنعترقابت بین سرمایه

تری پیرامون رقابت سخن بگوییم. تر و با تعینات بیشگذارند که در سطح مشخصس این امکان را در اختیار ما میهای مارکنوشته

ها خود به دو شکل بروز پیدا تری دنبال کنیم. رقابت در بین سرمایهتوانیم این مبحث را در سطح مشخصاز جمله در این باره می

 .های مختلف صنعتو دوم رقابت میان شاخهی صنعت کند. نخست رقابت در یک شاخهمی

دهی جدید کار و پایین آوردن ی صنعت: اساسا با افزایش بارآوری کار و از طریق کاربست تکنیک و سازمانرقابت در یک شاخه

جلد یک شود. مارکس در گر میبا هدف تصاحب سود مازاد جلوه…تر بازاریابی به سهم هر چه بیشقیمت تمام شده کاالها و دست

 .پردازدکند، اما در جلد سوم به تشریح مفصل آن میکتاب سرمایه به طور گذرا به این مطلب اشاره می

ی رقابت کنند رقبا را از صحنهی تولید کاالهای خود سعی میی صنعت با پایین آوردن هزینهداری در یک شاخههای سرمایهبنگاه 

 :گویدخارج کرده و سهم خود را در بازار افزایش دهند. مارکس در این باره می

دن کاالها با ثابت بودن شرایط دیگر به بارآوری کار رود. ارزان کررقابت، از طریق مبارزه برای ارزان کردن کاالها پیش می»

تر را از میدان به در های کوچکهای بزرگ سرمایهی تولید بستگی دارد. بدین ترتیب سرمایهی خود به دامنهو این به نوبه

 (۵۷).«کنندمی

توانند کاالهای دهند و بدین وسیله میرا کاهش میی تولید دهی هزینهداری با نوآوری در تکنیک و سازمانهای سرمایههعالوه بنگابه

ی استوار برای تری به فروش برسانند و سهم خود را در بازار افزایش دهند. رقبا به علت افزایش سرمایهخود را به قیمت نازل

شان الهای خود و گسترش سهمها نخواهند بود. مبتکران با کاهش قیمت فروش کافناوری جدید تا مدتی قادر به استفاده از این نوآوری

شود که تمام رقبا کاالی خود را به قیمت آورند. رقابت در یک شاخه موجب میتر به دست میدر بازار سودی با حجم و نرخ بیش

های فنی( به سادگی قابل سانی به فروش برسانند. اما چون برخی از عوامل تولید )نظیر مکان، شرایط طبیعی و نوآوریتقریبا یک

 (۵۸ ).ها در یک شاخه صنعت متفاوت خواهد بودبازتولید نیست، نرخ سود برای بنگاه

ها یا های مختلف صنعت: قبل از هر چیز و پیش از هر چیز خود را به خصلت متفاوت ترکیب ارگانیک سرمایهرقابت بین شاخه

 .ی متغیر بستگی داردی ثابت به سرمایهتر در نسبت سرمایهبه طور مشخص

کنند و آهنگ انباشت تری را جذب میهای بیشتر و نرخ سودی باالتر از حد متوسط سرمایههایی با ترکیب ارگانیک پایینهشاخ

تر از حد متوسط، از آهنگ انباشت هایی با ترکیب ارگانیک باالتر و نرخ سودی کمتر است. برعکس، شاخهها سریعسرمایه در آن

تر تر آهنگ انباشت سریعهایی با نرخ سود بیشین روند، روندی پویاست، بدین معنی که در شاخهُکندتری برخوردار خواهند بود. ا

هاست که منجر به پایین آمدن قیمت بازار و در نتیجه کاهش نرخ سود به طرف حد متوسط خواهد شد. در از تقاضا در آن شاخه

های ی آهنگ انباشت نسبت به تقاضا در آن صنایع ُکندتر، قیمتتر نتیجه برعکس است، یعنهایی با نرخ سود کمحالی که در شاخه

ای کند: لحظهطور که مارکس تأکید میهای سود رو به باال و به طرف حد متوسط گرایش دارد. همانبازار رو به افزایش و نرخ

های مختلف رخ سود در شاخههای سود به یک نرخ متوسط برسند، بلکه در واقع تفاوت بین نوجود ندارد که در آن تمامی نرخ

 .دهندشوند و به طرف یک حد میانگین گرایش نشان میها به هم نزدیک میکاهش یافته و آن

های تولید ی معین، قیمتهای بازار در هر حوزهای است که در آن، از یک سو قیمتتمام این روند شامل حرکت بسیار پیچیده»

های داران در حوزبه عرضه و تقاضا در هر شاخه و از سوی دیگر رقابت بین سرمایه نسبی برای کاالهای مختلف، موقعیت نسبت

های مختلف )به تر یا ُکندتر به ترکیب آلی سرمایهعالوه بر این، سرعت روند توازن، با آهنگی سریعکنند. و مختلف نقش بازی می

ی کاالها در هر شاخه، یعنی این که آیا هم چنین خصلت ویژهتر( بستگی دارد، و ی استوار یا گردان بیشعنوان نمونه، سرمایه

این … کندها خروج سریع از بازار و کاهش یا افزایش تقاضا را مطابق با سطح قیمت بازار تسهیل میخصلت ارزش مصرفی کاال

 (۵۹).«رسدنظر می چون سرابی زودگذر بهروند که چرا نرخ عمومی سود همای از دالیل این امر به شمار میموارد پاره

گونه انجامد، چههای سود میشود این است که اگر رقابت در یک شاخه به عدم تساوی نرخپرسش مهمی که در این جا مطرح می

ها گراید؟ مارکس این تناقض ظاهری را با تساوی نرخ سود نه برای تمام سرمایههای مختلف به تساوی میهای سود بین شاخهنرخ

 .دهدتوضیح می« کنندههای تنظیمسرمایه»های معین، یعنی های سود سرمایهبلکه با تساوی بین نرخ ،در یک شاخه

کند. های تولید استفاده میترین روشترین و کم هزینهای است که از با صرفهی تولید، سرمایهکننده در هر شاخهی تنظیمسرمایه

ی تولید، قیمت کننده در هر شاخهی تنظیمولید و قابل تقلیدند. قیمت تولید سرمایههایی که در عین حال به سهولت قابل تجدید تروش

گزینند که اوالً نرخ سود قابل انتظار از داران هنگامی یک روش جدید تولید را بر میکند. سرمایهفروش در آن شاخه را تعیین می

 .های تولید را مورد استفاده قرار دهندت بتوانند این روشسهولی کافی جذاب باشد و ثانیاً بههکار بستن آن به اندازبه
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های متفاوت تولید نیز صرفا شود و در شاخههای مختلف میهای سود بین شرکتی تولید موجب نابرابری نرخرقابت در یک شاخه

ی نرخ سود در هر العهکند. از این رو مطوار در جهت ایجاد یک نرخ برابر حرکت میهایی آشفته و گرایشاز طریق نوسان

ی کافی کننده در زمانی به اندازههای تنظیمهای سود نابرابر است و صرفاً با دنبال کردن حرکت سرمایهگر نرخی معین نشانلحظه

 (۶۰) .های سود به تساوی را در عمل نشان دادتوان گرایش نرخطوالنی می

 برخی از اشکال رقابت

داران با دولت و رقابت شود، ما حتی از رقابت سرمایهی تولید دیده میالبته سازوکار رقابت در اشکال گوناگون حتی فراتر از شیوه

برد ی تولید بسی فراتر میی تحقیق ما را از سطح شیوهتوانیم سخن بگوییم که این مباحث دامنهالمللی نیز میها در سطح بیندولت

 .طلبد. ما در این جا صرفا به برخی دیگر از این اشکال رقابت در سطح شیوه تولید اشاره خواهیم کردیگری میکه خود مجالی د

  رقابت کار و سرمایه

کشی از کارگر در روند تولید و تصاحب ارزش اضافی حاصل از نیروی کار او، نخست باید نیروی کار او دار برای بهرهسرمایه 

هایی آزاد و به عنوان دارندگان چون انساندار هر دو همی خرید و فروش نیروی کار، کارگر و سرمایههرا خریداری کند. در مرحل

برای برقراری چنین ( ۶۱هاست. )ی مشترک آنشوند و قرارداد کار تجلی ارادهسان در برابر هم ظاهر میکاال با حقوقی یک

 :ای دو شرط ساختاری ضروری و الزم استرابطه

ای جز فروش اش چارهایی کارگر مزدبگیر از شرایط عینی بازتولید خویش، به نحوی که برای بقای خود و خانوادهنخست، جد

دار منفرد، آزاد و مختار دار نداشته باشد. هر چند که در فروش کاالی خود به این یا آن سرمایهی سرمایهنیروی کار خود به طبقه

 .شوددیگری با مدت زمان اجتماعی الزم برای تولید آن تعیین میاست. ارزش نیروی کار مانند هر کاالی 

چون کاال به بازار عرضه کند. برای این دوم، کارگر مزدبگیر باید بر کاالی خود، نیروی کار تملک داشته باشد، و بتواند آن را هم

 .کاالی خویش تصمیم بگیردکار باید بتواند آزاد از هر گونه وابستگی شخصی و اعمال قهر مستقیم در مورد فروش 

شکل انفرادی یا  تواند بهبر سر تعیین مزد و شرایط کار سخن گفت. این رقابت می  توان از رقابت کار و سرمایهدر این سطح می

ای افزایش یابد که استفاده از ماشین جدیدتر جمعی صورت بگیرد. در این شکل از رقابت، هنگامی که سطح مزدها به اندازه

گیرند. این به کارگیری اگر با گسترش بازار و افزایش های جدید را به کار میها و ماشینداران فناوریتر باشد، سرمایهباصرفه

ی صنعتی را انجامد. این کارگران بیکار شده خیل ارتش ذخیرهگذاری همراه نباشد، به بیکاری کارگران میای سرمایهقابل مالحظه

 .سازندتر میفشرده

 بین کارگرانرقابت 

های انباشت کند، که وسعت آن متناسب با نوسانانباشت سرمایه همواره بخش وسیعی از بیکاران را در کنار خود بازتولید می 

های رکود و رونق یکسان نیست، و اثرات مختلفی بر خوِد ارتش بیکاران کند. تقاضا برای نیروی کار در دورهسرمایه تغییر می

یابد و ی رکود تقاضا برای نیروی کار کاهش میکند. در دورهها ایجاد میهای معینی را در صفوف آننوسان گذارد. وبرجای می

کند، و قدرت ی رونق، تقاضا برای نیروی کار افزایش پیدا میشود. در دورهداران در اخراج شاغالن بازتر میدست سرمایه

ی پرداخت مزد عالوه در جایی که هزینهکند. بهافزایش پیدا می -ی کارمخصوصا در صورت کمبود نیرو –زنی نیروی کار چانه

دهند. به سخن دیگر ها استفاده از ماشین را در دستور کار خود قرار میها باالتر باشد، آنکارگران از هزینه استفاده از ماشین

گران، کاهش امتیازها و دامن زدن رقابت بین داران برای درهم شکستن مبارزه کارهایی است که سرمایه«سالح»ماشین یکی از 

داران صرفاً به این انگیزه محدود برند. به خاطر داشته باشیم که کاربرد ماشین در فرایند تولید از طرف سرمایهها از آن بهره میآن

کنند. یز از ماشین استفاده میداران در رقابت با یک دیگر برای کاهش ارزش کاالها از طریق باال بردن بارآوری نشود. سرمایهنمی

ی خود به رقابت بین کارگران دامن رود، و به نوبهداران به شمار میهای رقابت بین سرمایهکاربرد ماشین در تولید یکی از جلوه

ن، هم رقیب گیری از ماشیدار با بهرهای موارد سرمایهزند. این دو انگیزه البته همواره بر یک دیگر منطبق نیستند، در پارهمی

زند، اما در مواردی دیگر در شرایط پایان رکود و کند، و هم به رقابت بین کارگران دامن میدار خود را از میدان بدر میسرمایه

ً برای پیروزی بر سایر  آغاز دوران رونق که خیل بیکاران گسترده و سطح دستمزدها نازل است، استفاده از ماشین صرفا

 .گیردها قرار میر کار آنداران در دستوسرمایه

کند: نخست بین کارگران شاغل و بیکار، بدین معنا که بخش شاغل برای این که کار خود رقابت بین کارگران به دو شکل بروز می

گردد می ی خود مانع اشتغال بیکارانتر به نوبهدهد. تشدید کار و استثمار بیشتر میرا از دست ندهد تن به تشدید کار و استثمار بیش

انجامد. دوم رقابت بین بیکاران، سرمایه همواره اردویی از تر میان این دو بخش میو این عامل نیز به سهم خود به شکاف بیش

کنند نیروی کار خود را در بازار کار هر چه کند که در رقابت با یک دیگر تالش میکارگران بیکار را در کنار خود بازتولید می

یابد: بین کارگران شاغل با بیکار، میان کارگران های مختلف طبقه کارگر انعکاس میش برسانند. این رقابت در الیهتر به فروارزان

ها را درهم این امر به سهم خود وحدت صفوف آن… ها و مذاهب مختلفزن و کودک با کارگران مرد، رقابت میان کارگران ملیت
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رود. بنابراین رقابت بین کارگران صرفا واکنشی به اقدام های تصادی فراتر میآمدهای منفی آن از سطح اقشکند، که پیمی

 .خیزدداران نیست، بخشی از این رقابت از ساختار درونی خوِد کارگران برمیسرمایه

 :کندای کوتاهی میها، در مورد رقابت بین کارگران اشارهمارکس در گروندریسه در ضمن توضیح رقابت بین سرمایه

کنند )رقابت بین کارگران صرفا شکل دیگری از ها در قالب آن بر یک دیگر و بر نیروی کار اعمال میار متقابلی که سرمایهاجب»

 (۶۲).«ها است( رشد آزادانه و در عین حال واقعی ثروت به شکل سرمایه استرقابت بین سرمایه

ها و سازوکارهای رقابت بین ی اقدامه رقابت بین کارگران کامالً نتیجهتواند این شائبه را به ذهن متبادر کند کی کوتاه میاین اشاره

تر تواند تقاضای سرمایه برای کارگران بیشتر کارگران شاغل میرود. البته استفاده از ماشین یا استثمار بیشها به شمار میسرمایه

ً رقابت بین آ های سرمایه، نوسان وارفتن سایر عوامل مانند ترکیب اندامها را تشدید کند، اما درنظر گرنرا کاهش داد و متعاقبا

ی صنعتی ادواری رکود و رونق و به ویژه عوامل موثر طبیعی، اجتماعی و فرهنگی و رشد جمعیت و تاثیر آن بر ارتش ذخیره

 .سازدپوشانی کامل این دو شکل از رقابت را ناممکن میانطباق و هم

 رقابت بین فروشندگان و خریداران

های بازار است. افزایش عرضه گیری قیمتهای عرضه و تقاضا و شکلرقابت بین فروشندگان و خریداران در واقع موجب نوسان

یل های کارآتر متمانسبت به تقاضا در یک شاخه از تولید، زمان متوسط الزم اجتماعی را در آن شاخه به طرف زمان تولید در بنگاه

تر هایی با کارآیی کمکند و برعکس در صورت افزایش تقاضا نسبت به عرضه، زمان متوسط به طرف زمان تولید در بنگاهمی

های مختلف تولید و در کند.تغییر در تقاضای اجتماعی برای کاالهای مختلف، موجب تغییر در توزیع سرمایه بین شاخهنوسان می

 .برای کاالهای مختلف خواهد شدهای تولید نتیجه تغییر در قیمت

ای دارد و این یک ها جایگاه ویژهدهد که رقابت در میان سرمایهداری نشان میی تولید سرمایهبرشماری تعینات رقابت در شیوه

ها با ن رقابتگذارد. ایی خود بر رقابت بین خریداران و فروشندگان تاثیر مینیز تا حدی بر رقابت بین کارگران و این نیز به نوبه

ها، در شوند. به سخن دیگر، ردپای رقابت بین سرمایهگذارند و در هم منعکس میدیگر رابطه تنگاتنگی دارند بر هم اثر مییک

یک «. هاسترقابت بین کارگران صرفاً شکل دیگری از رقابت بین سرمایه»شود به تعبیر مارکس گر میرقابت بین کارگران جلوه

 (۶۳) .ها را نشان دهدداری را مشخص نماید و پیوند آنکند جایگاه اشکال رقابت در سرمایهمارکسی تالش میرویکرد 

  

 داریکارکردهای رقابت در سرمایه

 :شودکرد مهم آن اشاره میداری دارای کارکردهای متعددی است که در این جا به چند عملی تولید سرمایهرقابت درچارچوب شیوه

 .شودی اجتماعی میها به جزیی از مجموع سرمایههای منفرد و تبدیل آنرقابت، در کنار مبادله موجب پیوند بین سرمایه -الف

ها را رقابت مجری قوانین ذاتی سرمایه است و آن»سازد به سخن مارکس گر میرقابت، قوانین ذاتی نهفته در سرمایه را جلوه -ب

 .«بخشدها واقعیت میکند، صرفاً به آنکند. او این قوانین را کشف نمیقوانین جبری بدل میی منفرد به هادر برابر سرمایه

 .شودهای سود متفاوت میگیری قیمت واحد و نرخرقابت در یک شاخه باعث شکل-ج

 .شودهای تولید متفاوت و نرخ سود متوسط میهای مختلف موجب قیمترقابت بین شاخه -د

 .شودهای مختلف تولید میها بین شاخهیع سرمایهرقابت باعث توز – هـ

ها برای به کند. به دیگر سخن، سرمایههای مختلف توزیع میو باالخره رقابت مجموعه ارزش اضافی تولیدشده را بین سرمایه -و

 .کننددست آوردن حداکثر سهم خود از ارزش اضافی با هم رقابت می

*** 

کم آن دهد یا دستگیری انحصارات به کارکرد رقابت پایان نمیسازد؟ آیا شکلمعنا نمیت را بیآیا گرایش به تمرکز و تراکم رقاب

ها در حد توان کنیم به آنطلبد که در بخش بعدی تالش میها مجال دیگری میکند؟ پاسخ به این پرسشرا به طور کیفی محدود نمی

 .خود بپردازیم

  

 هایادداشت

 .8و  7داری دولتی، ص ارنست مندل، تناقضات سرمایه -1
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های مربوط به جلد نوشتهزماِن نگارش دست) ۱۸۶۵دهند که او تا سال های مارکس نشان میها و نامهی نوشتهمطالعه -2

ی خارج از محدودهی این مطلب)رقابت( تر دربارهجزییات بیش»ی رقابت بنویسد: ای دربارهقصد داشت رساله (سرمایه سوم

 به نقل از«. به آن پرداخت« در باب رقابت»ای بررسی ما قرار دارد، چون باید در رساله

“Capital, Competition, and Many Capitals,” in M. Campbell and G. Reuten (eds.), The Culmination of 

Capital: Essays on Volume 3 of Marx’s Capital. London: Palgrave. 

 .336ی مارکسیستی، ویراستار تام باتامور و دیگران، اکبر معصوم بیگی صنامه اندیشهفرهنگ -3

4-Neumaun, klus-Dieter, 1976, Das verhältnis von Monopol und Konkerrens in der Herausbildung und 

Entwicklung der Marxistischen politische Ökonomie (Dissertation), Halle. 

 MEW bd1, S.469 .های از لندن، فردریش انگلس، نامه– 5

6-Marx, Karl, Ökonomisch-philosophische Manuskripte, MEW bd1.348. 

 .جاهمان – 7

8-Ebenda-S.521 4به نقل از منبع  . 

رانی دو سخن»انتقاد انگلس در  و« اثر لیست« نظام ملی اقتصادی سیاسی»ی درباره»ای تحت عنوان انتقاد مارکس در مقاله -9

انتشار یافت. مارکس بر این نظر بود که فردریش لیست از نظرات فرانسوا لویی اگوست فریه استفاده کرده است، بدون « در ابرفلد

 .ای بکندآن که به او و اثرش اشاره

10- Marx, Karl, an p.w.Annenkow, MEW.Bd 4.S.562. 

 .154رتین آراکل ص کارل مارکس، فقر فلسفه، ا-11

 .189م. سوداگر، ص   کار،-به نقل از کتاب رونالد میک، پژوهشی در نظریه ارزش -21

 .155کارل مارکس، فقر فلسفه، ارتین آراکل ص  -31

 .401کارل مارکس، گروندریسه جلد اول، برگردان باقر پرهام، احمد تدین، ص  -41
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اما اهمیت رقابت تنها در »گوید ورزد. به عنوان نمونه او میداری تاکید میگردد و با درنگ بر رقابت درون سرمایهرقابت بر می

ی دیگر؛ رمایه است با سرمایه، به عنوان سرمایهاش نیست. رقابت آزاد رابطه سهکنندهمین بُعد تاریخی، یا در همین نیروی نفی

که در مراحل نخست توسعه تاریخی آن -های ذاتی سرمایهمندییعنی رقابت روش واقعی سرمایه به عنوان سرمایه است. قانون

ه تنها بر اساس ی سرمایآیند؛ تولید بر پایهبرای نخستین بار به صورت قانون در می –شوند هایش ظاهر میصرفا به شکل گرایش
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 .766کارل مارکس، کاپیتال، جلد اول، برگردان حسن مرتضوی، ص -24
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ی دیگر این مناسبات بی توجهی کند و به جنبهودی را برجسته میجانبه روابط عمکولین بارکر در نقد دیدگاهی که به طور یک-25

« روابط اجتماعی تولید»در مارکسیسم گرایشی وجود دارد که «گویدکند. او میای مطرح میکنندهدهد نکات نغز و مجابنشان می

ی واسطهی تولید را با روابط بییوهبه دیگر سخن، ش«. کندیافته در لحظه و در مکان خوِد تولید تلقی میرا صرفاً روابط شکل

ی کشانهچون روابط بهرهداری، نه به سادگی همنقد ماتریالیستی از مناسبات سرمایه… انگاردسان میاستثمار در خوِد روند تولید یک

ای است از هترجمان فشرد ی سرمایهشده است. رابطهگرانی بیگانهی روابط رقابتزمان، به منزلهچنین، و همبیگانه شده؛ بلکه هم

ی مناسبات اجتماعی که بر تولید ارزش اضافی استوار است، اما در کل گردش سرمایه پیکریافته است. به عبارت دیگر، کل شبکه

های دورگشت سرمایه را در داری است؛ این رابطه در عین حال سایر لحظهی تولید سرمایهاز لحظه ی سرمایه چیزی بیشرابطه

های متعدد وجود چون سرمایهتواند همی مارکس، سرمایه تنها میگیری قیمت و غیره( به عقیدهیابی، شکلگیرد.)مبادله، واقعیتبرمی

ی عاِم منفرد، مفهومی یابد. سرمایههای متعدد، اصول سرمایه به طور عام تحقق میداشته باشد؛ از طریق تاثیر متقابل بین سرمایه

یابد؛ رقابتی که خاستگاه و نمودار هرج داری این است که از طریق رقابت تکامل میی سرمایهرو، مشخصه متناقض است. از این

کند که روابط اجتماعی سرمایه شکلی دوگانه دارد: هرج و مرج و داری است. بنابراین، مارکس استدالل میو مرج تولید سرمایه

هرج و مرج و  -و در درون هر سرمایه استبداد حاکم است. هر یک از این دوهای متعدد، هرج و مرج، استبداد. در میان سرمایه

 .شرط آن دیگری است. به نقل از کتاب معرفی و نقد آرای جان هالووی )جلدسوم( از انتشارات بیدارپیش -استبداد

است. الکس کالینیکوس که به علت ناروشنی متن ترجمه اندکی تغییر داده شده   .409کارل مارکس، گروندریسه جلد اول ص -26

کند و این نظام را چنین داری نظر مارکس را به خوبی بیان میاز سنت حزب کارگران سوسیالیست بالیده است در تعریف سرمایه

نخست جدایی نیروی کار از وسایل  -داری بر اثر دو جدایی تکوین یافته استبه نظر مارکس روابط تولید سرمایه«کند:تعریف می

« های متعددسرمایه»شود؛ دوم جدایی میان انجامد که تحت شرایطی موجب استثمار میکه به فروش نیروی کار به سرمایه میتولید 

ها واحدهای تولید را برای حداکثر کردن سودآوری و که مشترکاً کنترل وسایل تولید را در اختیار خود دارند، و رقابت میان آن

 -داریی تولید سرمایهتوان نتیجه گرفت که خصوصیات شیوهبندی میدهد. از این صورتر میانباشت، تحت فشار سیستماتیک قرا

الکس « کند.محصول سازوکار اقتصادی است که در آن رقابت نقش ضروری ایفا می -هااستثمار نیروی کار، انباشت و بحران

ان ح. آزاد، از مجموعه مقاالت مربوط به نظام مناسبات برگرد  ها نیاز دارد؟داری به نظامی از دولتکالینیکوس، آیا سرمایه

 .شودالمللی )موج سوم( که از سوی نشر بیدار منتشر میبین

. رامین معتمدنژاد درست در تناقض با 110-111ی حسین قاضیان، ص صجامعه بازار، دن اسلیتر و فرن تونیکیس، ترجمه-27

ها و عنصر بازار را عنصر ها، رقابت بین آنداری تعدد میان سرمایهف سرمایهبا تاکیدات دن اسلیتر و فرن تونیکیس، در تعری

داري ذاتاً شود : اگر سرمایهجا سوالي محوري مطرح ميدر این»گوید: داند. او در این باره میداری نمیذاتی در تعریف سرمایه

اي هبندي ویژداري شکلسرمایه… ن آن را تعریف کرد؟ تواگونه ميیک نظام بازار محور و غیر سیاسي و غیر اجتماعي نیست، چه

است که بین روابط اقتصادي محوري آن از یک سو، و روابط قدرت و نهادهاي سیاسي ـ اجتماعي آن از سوي دیگر، پیوند و 

کند. داري را مطرح ميتر، مسئله ماهیت یا جوهر نظام سرمایهتأثیري متقابل و ناگسستني وجود دارد. این تعریف کلي، به طور دقیق

داري در دو ویژگي ساختاري سازد، ماهیت نظام سرمایهروشن مي« سرمایه»گونه که مارکس در اثر مهم خویش به نظر من، همان

روابط مزد محوري  -۲روابط کاالیي )خرید و فروش کاالها(،  -۱ی اصلي استوار است: نهفته است. ویژگي اول خود بر سه رابطه

روابط پولي که اعتبار بانکي در آن نقشي  -۳ران و کار فرمایان( که در آن نیروي کار نیز تبدیل به کاال شده است و )بین کارگ

داري محروم شدن کارگران از مالکیت وسایل تولید و به ویژه محروم کند. از نظر مارکس، خصوصیت دیگر سرمایهاساسي ایفا مي

داري، از یک سو، در تصاحبِ توان گفت که ماهیت نظام سرمایهمجموع، مي در… ها از محصول کار خویش است شدن آن

رامین معتمد نژاد، «. خصوصي محصوِل کاِر اجتماعي و، از سوي دیگر، در روابط کاالیي، مزد محوري و پولي نهفته است

 .داري ایران، لوموند دیپلوماتیکاقتصاد سیاسي سرمایه

ها سخنی در میان ها و تعامل و رقابت بین آنداری، از روابط افقی بین سرمایهف او از سرمایهکنیم در تعریچنان که مالحظه می 

 .نیست

 .215کارل مارکس، سرمایه جلد دو، برگردان حسن مرتضوی، ص  -82

«. شودتر میشمار است به سود اقلیتی که مدام کوچکتاریخ سرمایه، تاریخ درهم شکستن مالکیت اشخاصی بی»به تعبیر مندل  -92

 .180هوشنگ وزیری، ص   ارنست مندل، علم اقتصاد،

 .212کارل مارکس،گروندریسه جلد دوم -30

سطح مجرد رقابت به طور عام به عنوان سرشت درونی سرمایه از لحاظ »گوید: ریچارد برایان در پیوند با رقابت مجرد می -13

ها فروکاسته شود. رقابت مجرد در این است، و نباید به رقابت بین شرکت های منفردمنطقی مقدم بر وجود سرمایه به شکل سرمایه

شود. کارکرد اصلی رقابت وحدت حرکات کند مطرح میچون وجهی که پیوند عناصر مجزای انباشت سرمایه را برقرار میسطح هم

ی کند. یعنی رقابت در دورپیمایی سرمایهمیمجزا و مستقل سرمایه است به نحوی که تولید و بازتولید نظام اجتماعی ثروت را تامین 

 ی کاالییی تولیدی و سرمایهی پولی، سرمایهاجتماعی در روند حرکت سرمایه بین اشکال سرمایه
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Richard Bryan, Monopoly in Marxist method,  capital and class 26, 1985, p73-92. 

 .672کارل مارکس، سرمایه جلد اول، حسن مرتضوی، ص  -32

-33Hegel,s Science of Logic, 1969, trans.A.V.Miller p.163-174. 

-34 Hegel, G.W.F, 1991, the Encyclopedia Logic $$ 95. 

 .همان منبع -53

-36“Capital, Competition, and Many Capitals,” in M. Campbell and G. Reuten (eds.), The Culmination 

of Capital: Essays on Volume 3 of Marx’s Capital. London: Palgrave. 

 .203مجموعه آثار ص  25کارل مارکس،سرمایه جلد سوم جلد  -37

38-Semmler,  Willi, 1982, theoris of Competiton and Monopoly Capital and Class, 18.p.91-115.and 

Lefteris Tsoulfidis, Marxian Theory of Competition, Review of Radical Political Economics. 17.1.p.5-22. 

39- Marx, K. 1978, Capital, Vol 2, p 180. 

40-Arthur, Christopher J, 2002, the new Dialectic and Marx’s Capital, Brill, p 140. 

 .، با کمی تغییر در متن162کارل مارکس، سرمایه جلد اول، حسن مرتضوی، ص -41

های الزم برای حرکت خود، شرطای خودبسنده نیست که در جریان بازتولید بتواند تمامی پیشاز منظر لبووتیز سرمایه سوژه-24

های بازتولید در جلد دوم سرمایه به اجعه به فرمولیعنی وسایل تولید، نیروی کار و روابط اجتماعی مناسب را به وجود بیاورد. مر

رود، اما بازتولید آن محصول این ی حرکت سرمایه به شمار میشرطی الزم در آغاز چرخهدهد که نیروی کار پیشما نشان می

یل مصرف است، نه شود تولیِد وساشود، آن چه که تولید میشود اما تولید نمیچرخه نیست. در این روند، نیروی کار مصرف می

ای خودبسنده نیست و ی سرمایه به تنهایی چرخهها برای بازتولید نیروی کار به طور روزمره و نسلی. پس چرخهمصرف آن

 .ی دیگری نیاز دارد که مربوط به بازتولید نیروی کار استضرورتا به چرخه

 .617کارل مارکس، سرمایه، جلد اول، ترجمه حسن مرتضوی، ص  -34

 .ی انقالبی )معرفی آرای پوستون(داری، به نقل از کتاب سوژهی کار در جامعه سرمایهوید مک نالی، شکل دوگانهدی-44

http://www.nashrebidar.com/ 

 :کندی میانجی در تعیین نرخ عام سود تاکید میمارکس در نقد ریکاردو بر حلقه-45

کرد که وجود این نرخ عام تا کجا با تعیین بایست این موضوع را بررسی میاردو به جای مفروض گرفتن نرخ عام سود، میریک»

قدر در رسد، چهیافت که به جای انطباقی که در نگاه اول به نظر میارزش توسط زمان کار خوانایی دارد و در نگاه اول در می

شد، روشی کامالً متفاوت از انضمام صرف بایست طی مراحل میانی توضیح داده میوجودش میتضاد با آن قرار دارد و بنابراین 

 (174های ارزش اضافی جلد دوم، ص این نرخ عام سود تحت قانون ارزش.)تئوری

، این بخش تماما به اهمیت 767 -777رومن روسدولسکی، سرمایه مارکس چگونه شکل گرفت، سیمین موحد جلد دوم، ص  -46

 .پردازدی میانجی در دیدگاه مارکس میسالهم

.87-f Surplus value. Part 3,progress,p 86marx, k 1971. Theories o 47- 

 :، و برای آشنایی با نظر لبووتیز مراجعه کنید به4برای آشنایی با نظر نویمن مراجعه کنید به منبع  -48

Following Marx Method, Critique and Crisis By Michael A. Lebowitz 

chapter Eleven „What Is Competition?“ S 205-217. 

 .با کمی تعییر در متن متناسب با سیاق بحث 352-353کارل مارکس، کاپیتال، جلد اول، برگردان حسن مرتضوی، ص  -49

 :، و برای آشنایی با نظر باب جسوپ مراجعه کنید به1برای آشنایی با نظر بن فاین مراجعه کنید به منبع -50

Historisch-Kritisches Wörterbuch des Marxismus Band 7-2, S1542-63. 

http://www.nashrebidar.com/
https://www.google.de/search?biw=1366&bih=655&q=marx,k+1971.+Theories+of+Surplus+value.+part+3,progress,p+86-87&spell=1&sa=X&ved=0CBoQvwUoAGoVChMIqoeV3ozjxwIVRNUUCh3c0AZU
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کند. او بر این باور است که مارکس در گروندریسه و کاپیتال، رقابت را عنصری ای ابراز میکریس آرتور در این میان نظر ویژه

رقابت در این «گوید:دارد. او می« ی واسطحلقه»گوید که رقابت نقش کند، و از سوی دیگر میمعرفی می« اساسی»یا « ذاتی»

برای «. کندسان را تضمین میای معرفی شود که گرایش در جهت تشکیل یک نرخ یکویژه باید به عنوان واسطهی محدود زمینه

 :آشنایی با نظر کریس آرتور مراجعه کنید به

“Capital, Competition, and Many Capitals,” in M. Campbell and G. Reuten (eds.), The Culmination of 

Capital: Essays on Volume 3 of Marx’s Capital. London: Palgrave. 

های مشابه که مارکس بارها در گروندریسه و کاپیتال آن را تکرار کارل مارکس، گروندریسه، ص. ما با توجه به عبارت -51

ریسه متنی نبود که شود؛ با توجه به این که گروندآن تمایز قایل می« ظهور و تحقق»و شکل « قوانین ذاتی»کند، و همه جا بین می

 :کنیمبرای چاپ آماده شده باشد، ترجمه زیر را پیشنهاد می

های رقابت از حیث مفهومی چیزی نیست جز ظهور و تحقق سرشت درونی و تعین ذاتی سرمایه از طریق تاثیر متقابل سرمایه»

های بسیار وجود چون سرمایهیه صرفا همشود. )سرماگر میچون ضرورت خارجی جلوهدیگر، گرایِش درونی که هم متعدد بر یک

های متعدد بر یک دیگر ظاهر تواند وجود داشته باشد. و از این رو، خودتعینی آن به صورت تاثیر متقابل سرمایهدارد و می

 .«شود(می

 .کارل مارکس، گروندریسه، به نقل از ترجمه انگلیسی مارتین نیکوالوس-52

-53 Following Marx Method, Critique and Crisis By Michael A. Lebowitz 

chapter Eleven What Is Competition? 205-217. 

 .638کارل مارکس، گروندریسه، متن انگلیسی، ص -54

 .37، برگردان ح. آزاد، ص «ی عام و ساختار سرمایه مارکستفسیری چند بر سرمایه»پل برکت،  -55

http://www.nashrebidar.com/ 

 .116ر، نشر بیدار، ص ی انقالبی، کولین بارکر، مقاله سرمایه و پراتیک انقالبی، برگردان ف. اسدپو به نقل از کتاب سوژه -56

دار است، او بسیار مسئله رقابت بررسی لبوویتز پیرامون»گوید: کولین بارکر در مقاله سرمایه و پراتیک انقالبی در این باره می

کند. این تشریح و بررسی داری آغاز میکتاب خود را با یک بررسی کوتاه از تشریح به عمل آمده از سوی مارکس حول سرمایه

بین سرمایه و « عمودی»داری را صرفا در پرتو روابط گوید. کل کتاب او سرمایهی رابطه ارزش یا رقابت نمیدر باره چیزی

های انقالبی، مقاله کتاب سوژه«. کندها را بررسی نمیبین مولدین کاال و سرمایه« افقی»ی کند و رابطهمزدبگیران بررسی می

توان در تونی ، نشر بیدار. همین برخورد یک جانبه را می115ارکر، برگردان ف. اسدپور، ص سرمایه و پراتیک انقالبی، کولین ب

ها. نگری در کتاب تر بر رقابت کار و سرمایه تاکید دارد و دومی بر بر رقابت بین سرمایهنگری یا برنر مشاهده کرد. اولی بیش

ماند، و رابرت د و از یک درک جامع از کلیت سیستم ناتوان میگیرها را نادیده میرقابت بین سرمایه« مارکس پس از مارکس»

 .دهدرقابت کار و سرمایه را در جایگاه شایسته خود قرار نمی «۱۹۹۸– ۱۹۵۰ بحران در اقتصاد جهانی»برنر در کتاب 

 Marx 1973, p. 421ترجمه متن از ماست -57

58 -Marx, Karl, 1977, Capital, vol 1. P. 626. 

59-Shaikh, Anwar, 2008, «Competition, and Industrial Rate of Return“, in Issues in Finance and Industry 

by philip arestis. 

60- Marx, Karl, 1977, Capital, vol 3 ch.8. 9. 10. And and Lefteris Tsoulfidis, Marxian Theory of 

Competition, Review of Radical Political Economics. 17.1.p.5-22. 

ی های مختلف و در یک شاخه از صنعت، توازن نرخ سود و سرمایهبرای آشنایی با بحث مارکس در مورد رقابت بین شاخه

 .های مربوط به رانت مطلق و تفاضلی را نیز مطالعه کرداز جلد سوم، فصل 10و  9، 8های کننده باید عالوه بر فصلتنظیم

ً تنظیم می  کاالها رای که قیمتهمان قوانین عام61-» ی کنند. مزدها طبق رابطهرا هم تنظیم می قیمت نیروی کار ، یامزد کنند، طبعا

داران، و فروشندگاِن نیروی کار]یعنی[ کارگران، بین عرضه و تقاضا، طبق شکلی که رقابت بین خریداراِن نیروی کار]یعنی[ سرمایه

کارل مارکس، « ه طور عام.کنند. نوسانات مزدها متناظر است با نوساناِت قیمِت کاالها بگیرد، گاه ترقی و گاه تنزل میبه خود می

 .سرمایه و کار مزدی

http://www.nashrebidar.com/
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 .، با تغییری اندک در ترجمه204مارکس، گروندریسه، جلد دوم، ترجمه باقر پرهام و احمد تدین، ص -62

ی اجتماعی است: داری حاوی سه رابطهسرمایه»کند: درستی در نقد لبووتیز به این نکات اشاره میچنان که لئو پانیچ به -63

ای که از نظر لبووتیز دارای اهمیت اصلی است(، تقسیم طبقه کارگر )رابطه درونی سرمایه و طبقه کارگر، تقسیماتینب رابطه

دار به واحدهای مستقل و رقیب. دلیلی وجود ندارد که اقتصاد سیاسی طبقه کارگر یکی از این روابط را حذف ی سرمایهدرون طبقه

های سرمایه کند که موضوع استراتژیدرستی تأکید میها در دست هست. لبووتیز بهی آنهکند و دالیل خوبی برای پرداختن به هم

ی رقابت توضیح داد، مسئله کنترل بر کار، بخش اصلی در این میان است. اما این درک باید توان منحصرا با توجه به پدیدهرا نمی

شامل شود تا که موفق به فراتر رفتن از  به طور توامان قابت رامعنای تحکیم یک رویکرد فراگیر باشد که موضوعات طبقه و ربه

دیگر اثر پوشانی دارند و به طور متقابل نیز بر یکعوامل طبقه و رقابت عموما هم«. سویه بشویمرویکردهایی با توضیحات یک

 .56دیگر نیستند. به نقل از منبع شدن از یکگذارند، و به سادگی قابل تجزیه می

 


