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شود چنين صورتي  روي نگارنده گذارده مي ي اول پيشِرسد پرسشي منطقي كه در وهلهنظر ميبه

اي ي نوشتار حاضر در ابتدا با چنين مساله...؟ طبيعي است كه خواننده سرمايهداشته باشد: چرا مجلد سوم 

 ــي زبان فارسي در محدوده مشخصا ــه سرمايكه بحث در باب مجلد اول رو شده باشد؛ زمانيروبه

ست كه برگردان فارسي زماني هاي نخستين آن در جريان است و عالوه بر آن، تنها كوتاههمچنان در گام

مثابه باره به مجلد سوم بهتن يكشكلي متفاوت در دسترس عموم قرار گرفته، آيا پرداخبه سرمايهمجلد دوم 

و نه هيچ اثر ديگري از  سرمايهشود؟ واقعيت اين است كه نه  جهش و گسستي غيرمعمول تلقي نمي

صورت انتزاعي مورد مطالعه قرار داد.  بهصرفا هاي مجزا افراز كرده و در انزوا و توان به پارهدست را نمياين

لزوما درست نيست ن نيز تعميمي چني پوشيده نيست. اماحاضر ي يادداشت بر نويسنده آشكاراين واقعيت 

دقت و رعايت با و  هاي ديگر با آگاهي از پارهحتي هايي از يك كل را توان و نبايد پارهوجه نميهيچكه به

كه چنان ــ راو مباحث پيرامون آن  سرمايهي مجلد سوم طور جداگانه بررسي كرد. مطالعهبه ويژه  ياحتياط

 ي مالحظاتي از اين دست دانست. توان در زمرهمي ــمد نظر است  مقاالت آتي در اين مقاله و

توان به اين اهميتي ويژه دارد؟ در پاسخ ميماركس اثر سترگ اما چرا خوانش و بازخواني اين بخش از 

در رابطه با توجه قابلاساسي و  يسالهكم دو ممجلد، دستواقعيت اشاره كرد كه جداي از كليت اين 

هاي بحث ،انگلستوسط  1894اش در سال كه از زمان انتشار ويراست نخست محتواي آن وجود دارد

 هي بيستم توسط مكاتب مختلف فكري دنبال شدفراواني را برانگيخته است؛ مباحثات فراگيري كه در سده

) است؛ Problem	Transformation» (ي تبديلمساله«اصطالح  اولي به جريان دارد.و تا به امروز 

) كتاب در 10و  9هاي  ي دوم (فصل) كه مشخصا با پارهPrice» (قيمت«) به Value» (ارزش«تبديل 

	The» (قانون گرايش نزولي نرخ سود«ست كه در كتاب با عنوان چيزيگيرد. دومي اما آنارتباط قرار مي

Law	of	the	Tendency	of	the	Rate	of	Profit	to	Fall اختصار  يا بهLTRPF مطرح شده و (
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در مقايسه با اولي دوم موضوع ) كتاب است. 15و  14و  13هاي ي سوم (فصلطور مشخص موضوع پارهبه

اصطالح جا كه بهها مطرح شده است. از آنتري در بحثشكل عمدهتر بوده و بهگير جدالي نفسموجد 

) است، Theory	Crisisي بحران (ي نظريهها شالوده مذكور از نظر بخش مهمي از ماركسيست» قانون«

هاي نظري، با ها و درگيريشود. با وجود تمامي بحثانتقاد نسبت به آن با مقاومت آشكاري مواجه مي

صورت به  شدهاي مشخص و پذيرفته رود كه نتيجهتوجه به روالي كه در جريان بوده و هست، انتظار نمي

تر شود بدون شك در روشنباره ارائه شده و ميهايي كه در ايني استداللعمومي حاصل شود؛ اما مجموعه

 شدن زواياي تاريك و مبهم اين مساله نقش بسزايي دارد.

و   سويههاي اغلب يك مطرح در رابطه با دو موضوع اساسي ياد شده، تالش مجادالت نظري خاللدر 

هاي رسمي منتشر شده از مجلدهاي  با استناد صرف به نسخه سماركغير منطقي در راستاي دفاع يا رد كامل 

ورزانه از جو برداري غرضكوشند تا با بهرهوجود آورده است. برخي ميهاي مهمي را به حاشيهسرمايه 

ي ي پژوهش و انديشه ، مجموعهماركسو روش سرمايه موجود، با آماج حمالت شديد قرار دادن ساختار 

ي نقد اقتصاد سياسي ماركسي را زير سوال ببرند. در مقابل اما چالش كشيده و اعتبار كليت پروژهوي را به

 ماركسبحثي منطقي را در پرتو انتشار مجموعه آثار كامل  ــي اخير ويژه در دو دههبه ــي پژوهانماركس

اين برخي از . اند) پيش بردهMEGAاختصار يا به Marx‐Engels‐Gesamtausgabe( انگلس ــ

كه خود در سطوح  ــميشاييل هاينريش  و اريش فولگراف-كارلو  رگينا روثنظير  ــ گرانپژوهش

در تالش ر هستند، در روندي آكادميك آثا مجموعه اندركاران ويراستاري و گردآوريمختلف از دست

گيري آثار وي  مسير شكلاز  ماركسهاي  نوشتههاي خود پيرامون دستبررسيي نتايج با ارائهاند تا بوده

وجود آمده در اين توان مشكالت بهپرده برداشته و ماحصل قابل استنادي در اختيار بگذارند تا از طريق آن ب

ها با آن ي مختصري در رابطهكه به اشاره ــها ي بحثمجموعهبا توجه به اهميت  يابي كرد. سطح را ريشه

كم كوتاه به برخي متون بر جاي مانده در رابطه با اين  رداختن دستدر گام اول پ ــشود در باال اكتفا مي

 هاي ورود به مباحث محوري فراهم شود. رسد تا پايهمي نظرضروري بهسرمايه مجلد از 

هاي مورد اشاره و در زمينه نگارندهتر از مطالعات مفصلست بسيار كوچك يبخش پيشِ رو يمقاله

حققان توسط م هاي انجام شدهبا استناد به پژوهش نيزرا  ديگري مقاالت، نويسنده درصدد است در ادامه
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هدف اصلي د. در واقع تدوين كنچندان غامض زباني نهو جوانب آن، به سرمايهمباحث جلد سوم  يدرباره

اي از مسائل مورد بررسي است فراهم آوردن خروجي چندجانبه ــدر كليت خود  ــ ي مجموعهاز ارائه

برانگيز از كتاب اين مجلد مهم و بحثبه ورود سيستماتيك  رمنظواي اوليه و ضروري به عنوان مرحلهبه

تنها چنين بررسي زبان فارسي نهشده بهي متون ارائهتا جايي كه نگارنده اطالع دارد، در حوزه سرمايه.

طرح  ــصورت مختصر  ولو به ــاي از اين مسائل دهاي صورت نگرفته، كه بخش عميكپارچه و چندمنظوره

ي منابع شود. گذشته از اين، در حوزهنشده است. لذا در اين حوزه ضعف و خالء نظري عميقي احساس مي

هايي عميق كه تا به امروز در جريان هم و بحثي مقاالت بسيار مهاي ديگر نيز با وجود حجم گستردهزبان

ها شده كه معموال با كل راكد مانده يا صرفا اشارتي گذرا بدانهايي مشخص در اين رابطه بهاست، بخش

نايافتني يا عمال ظاهر دستهايي بهرغم اهميت بااليشان حوزه رو بهاند و از ايناشكاالتي گاه اساسي همراه

غايب بوده و » كلبه«اند. از اين دسته است مباحث رياضياتي مرتبط، كه در متون فارسي متروك باقي مانده

ي بنيان محكم و قابل اتكايي ندارند. لذا با توجه به مجموعه ــكه بايد چنان ــها در متون مرجع ديگر زبان

مقاالت در نظر گرفته شده  هاي بسيار ديگر، ساختاري براي اين مجموعهشده و كمبودارههاي اش ضعف

است. از يك سو براي پوشش دادن طيف نسبتا وسيعي از مخاطبان بايستي در كنار پرداختن به هر مبحث و 

در برخي  جاكهريزي آن، خوانشي از كتاب نيز در سطحي مكفي ارائه كرد؛ از سويي ديگر از آنبراي پي

تنها با احتساب متون انگليسي زبان، حجم بسيار  ــي بحران نظير مجادالت گسترده حول نظريه ــها حوزه

ز مطالب توليد شده، امكان گنجاندن تمام جزئيات نه در يك مقاله كه در قالب چند كتاب نيز وجود بزرگي ا

گفته و رو با توجه به تمامي مالحظات پيش ندارد و لذا بايستي مقتضيات مقاله را در نظر گرفت. از اين

هاي اين مسير تا حد سختيكه است ابهاماتي پيش آيد. كوتاه سخن اين  هاي ديگر، ممكنعالوه محدوديتبه

 ناپذير خواهد بود.اجتناب ــتوجه گاه قابل ــهايي رو بروز نقصزيادي روشن است و از اين

تر مجموعه فراهم كردن درآمدي براي ورود مفصل  كه اساسا تالش ايندر مجموع، با تاكيد مجدد بر اين

و مباحث مرتبط خواهد بود.  سرمايهمجلد سوم  هاي دوم و سومتمركز نگارنده روي پاره بحث است،به 

 گيرد؛سله مقاالت آتي، محورها / اهداف زير در قالب طرحي اوليه مد نظر قرار ميبدين منظور در سل

  ي سومپاره ازمقدماتي  انتقادي خوانش ــرخ سود قانون گرايش نزولي ن



 

 

4 

  مجادالت نظري نگاهي بهنيم ــي بحران نظريه

 مختصر بررسي رياضياتي ــگرايش نرخ سود 

 ي دوماز پارهانتقادي مقدماتي خوانش  ــتبديل ارزش به قيمت 

 مختصر بررسي رياضياتي ــي تبديل مساله

 خوش تغييرات جزئي يا كلي شود.  هاي احتمالي آينده دستبا توجه به بحث بالطبع امكان دارد طرح باال

توجه هايي قابلهمواره پرسشي عمومي و فراگير مطرح بوده كه از جنبه ماركسدر رابطه با پژوهش 

شده و خروجي كارش را نهايي دانست؟ واقعيت اين ي وي را تمامتوان پروژهكه آيا اصوال مياست؛ اين

ي ويژه در حوزهبه نتايج كارهاي پيشين خود قانع باشد؛ بهماركس  آمد كهكه بسيار كم پيش مياست 

تاريخ به السال فرديناندي خود به ي بارزتري داشت. وي در نامهاش اين ناخرسندي جلوهمطالعات اقتصادي

كند و توضيح ي اقتصاد سياسي اشاره مي] به پيشرفت بسيار كُند كار خود در حوزه1[ 1858ي فوريه 22

خود را  هاي ديگري از آنهاي سال مطالعه روي يك موضوع، ديگربار جنبهدهد كه حتي با وجود سالمي

 28تاريخ بهالسال ي ديگري به شود. وي همچنين در نامههاي جديدي مطرح مينمايانند و لذا دغدغهمي

، از روش و »گامي در نقد اقتصاد سياسي«هايي از ] با اشاره به تعويق ارسال بخش2[ 1862آوريل 

مدت يك ماه به كناري بگذارد، در بررسي اي را بهكه اگر نوشتهبر اين كند، مبنيي خود صحبت ميخصيصه

 كند.  اش كل بازبينيرا ناكافي دانسته و بايستي بهمجدد آن

عنوان بخشي از  به ــ سرمايهي بر اين اساس اطالق عنوان روايت نهايي يا مجاز به مجلدهاي چاپ شده

ويژه در رابطه با مجلدهاي چاپ شده پس از رسد؛ اين مساله بهنظر نميمنطقي بهوجه هيچ به ــي وي پروژه

در نگرش سنتي اثري تقريبا  ــمشخصا سه كتاب اول  ــسرمايه يابد. تر معنا ميشبي ماركسدرگذشت 

شد و منتقدين ماركس بدان كار گرفته ميداري بهرسيد كه براي تحليل سرمايهنظر ميكامل و منسجم به

 انگلس ــ ماركسكردند. با انتشار مجموعه آثار كامل ها در طرف مقابل از آن دفاع ميحمله و ماركسيست

)MEGA چالش كشيده شد. مشخص شد كه توجهي بهطرز قابلبه سرمايه) نگرش سنتي در رابطه با

سازي هاي مختلفي كه براي آمادهنويسصحبت كرد و بايستي به پيشسرمايه طور ساده از كتاب توان بهنمي
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ماركس متعدد هاي نوشتهدقت واكاوي كرد. دستها را به و آنآن مورد استفاده قرار گرفته (يا نگرفته) رجوع 

هاي اساسي باهم دارند و از ي بحران تفاوتي ارزش و نظريه چون نظريهكه در موضوعات مشخص هم

 ].  3ها نيز دستخوش تغييرات مهمي شده است [ي آنسويي چارچوب كلي ارائه

و  II/14 ،II/15بر روي مجلدهاي  اففولگري پژوهش خود و همكارش در نتيجه] 4[ روث

II/4.3 MEGA، را سرمايه در رابطه با مجلد سوم ماركس اي متعدد بر جاي مانده از ه نوشتهدست

 ؛ بندي كرده استصورت زير دستهبه

 1864-1865هاي نشده از مجلد سوم، مربوط به سالنويسي نهايي* پيش

، 1867-1868هاي ي ارزش اضافي و سود، مربوط به سالهايي دربارهها، مقاالت و يادداشت * رساله

 1878و  1875-1873

 1867-1868هاي نرخ سود، مربوط به سال» وانينق«ي هايي درباره * رساله

 1867-1868هاي هاي متعددي از ابتداي مجلد سوم، مربوط به سالنويس* پيش

  1876ي رانت تفاضلي، مربوط به سال باره* دو توضيح در

توان مي ــ است روثشده توسط تر ارائهــ كه خود بخشي از جدول بزرگ )1جدول (از طريق  عالوهبه

	  رديابي كرد. MEGAي مربوط به مجلد سوم را در مجموعه
 

 	در سرمايهي مربوط به مجلد سوم) مجموعه1جدول (

 II/4.2	MEGA 1864-1865هاي سال هانوشتهدست

 II/4.3	MEGA 1867-1868هاي سال

 II/14	MEGA 1871-1881هاي سال

	II/15	MEGA 1894سال  ي چاپينسخه

 

وبيش  در رابطه با مجلد سوم كمماركس ي متون متاخر ، اكثريت عمدهروث هايبررسي بر اساس

ي عمده بود؛ يكي گذار مقوالت در درگير دو مسالهماركس اضافي و سود است. ي ارتباط ارزش درباره

ي حركت نرخ سود. در واقع كنندهتعيين» قوانين«ها و ديگري  در سطح قيمتسطح ارزش به مقوالت 
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ي بين ارزش اضافي و مبني بر توصيف رابطه 1864-1865هاي ي خود در سالداشت اوليهماركس از عرضه

و ي بين نرخ ارزش اضافي ي رابطههاي بسيار به بحث درباره كارگيري نمونهبار با بهسود راضي نبود و اين

 1867-1868هاي نويس ديگر براي بازآغازي در سالكم چهار پيشرو وي دستنرخ سود پرداخت. از اين

به  1867هاي سال نوشتهشد. از دست شده و سود شروع مينوشت كه بر خالف مورد پيشين، با قيمت تمام

ي آن انجام داد. كنندهي تعييناي بر روي حركت نرخ سود و عوامل عمدهمطالعات گستردهماركس سو، اين

اثير آن روي مقدار و قيمت تغييرات در مزدها و طول روز كاري يا شدت كار و همچنين پيشرفت فني و ت

هاي متعدد كشف كرد. وي در ي ثابت اهميت داشتند. ماركس اين تغييرات را از رهگذر مثالسرمايه

 مطالعات بسياري روي اين موضوع انجام داد.   1875بار ديگر در سال و نيز  1867-1868هاي سال

ي بررسي دو متن عمده از ي ديگري در نتيجهدر مقاله روث يكي از سه مورد متمايزي كه

هاي نوشته و دست سرمايهنويس مجلد سوم ي نخست پيشيعني هفتاد صفحه ــماركس  هاي نوشتهدست

در هر دو متن  ماركس ي سوم كتاب است.پردازد، در رابطه با متغيرهاي مطرح در پارهبدان مي ــ 1875مه 

زني در گمانه  ي نرخ سود را مورد بحث قرار دهد. وي بهكننده طور سيستماتيك عوامل تعييننتوانست به

شند و در نهايت توانند بر هم داشته با مورد اين مساله پرداخت كه تغيير عوامل مختلف چه اثرات متقابلي مي

دا مالحظات خود را بر پس از شروع بررسي مجدد، ابت ماركسها وي را قانع نكرد.  كدام از اين بررسي هيچ

روي نرخ سود در نُه نكته خالصه كرد. اگرچه وي تمامي اين نكات را با عنوان قانون مشخص كرده بود 

طور مستقيم ها استنتاج كرد. او در ادامه تالش كرد تا قوانين را نه از تفاوت كه به ولي پنج قانون اصلي از آن

اما مانع اصلي در اين راه، تركيب سطوح مختلفي از  از نرخ ارزش اضافي و نرخ سود استخراج كند.

ي شدند؛ ارزش اضافي و سرمايهها بود. براي شروع سه متغير وجود داشت كه بايستي لحاظ ميبررسي

ها استخراج شد.  ي ثابت، كه دو عامل ديگر يعني نرخ ارزش اضافي و تركيب سرمايه از آنمتغير و سرمايه

ي واسطهها صرفا بهد روي نرخ سود تاثير بگذارند و تحليل ارتباط ميان آنتواننتمامي اين عوامل مي

عالوه برخي از اين عوامل خود با يكديگر رابطه دارند و لذا هاي عددي مختلف دشوار است. بهمثال

را توان اين متغيرها كه نميتوان تغيير يكي را بدون در نظر گرفتن رفتار ديگري آزمود. در نهايت ايننمي

]. اين 5ها نيز توجه كرد [لحاظ رياضياتي مد نظر قرار داد بلكه بايستي به اهميت اقتصادي آنصرفا به
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 را نشانانگلس هاي كار ويراستاري متن بر جاي مانده براي  كه پيچيدگيماركس تنها دشواري راه ها نهنمونه

 دهد. مي

 سرمايهسازي مجلد سوم در خالل آمادهانگلس شده توسط هنگام بررسي و شرح تغييرات اعمال به

در نظر داشت. از سويي وي در تالش بود تا متن ماركس عنوان وصي سياسي بايستي اهميت نقش وي را به

ي جنبش كارگري ديگر سو مهمات الزم براي مبارزه زبان خود ماركس ارائه و منتقل كند و ازماركس را به

كرد كار ويراستاري وي گمان نمي انگلس]. مطابق توضيح 6داران را در اختيار آن بگذارد [بر ضد سرمايه

توان دريافت كه با مي انگلسهاي چنان دردسرساز باشد. از خالل نامهميراث بر جاي مانده از ماركس آن

 ]. 7شد [تر ميتر و بيششناخت وي از مساله بيشماركس هاي  نوشتهتر شدن در دستعميق

براي  انگلسكار كه مبناي  ــ 1864-1865هاي  هنوشتدست 1993گونه كه اشاره شد، در سال همان

در دسترس قرار گرفت. بر اساس  	MEGAيعنوان بخشي از پروژهبه ــشد  سرمايهتدارك جلد سوم 

را در دو  انگلسگرفته توسط مداخالت صورت روثي چاپي كتاب، ها با نسخه نوشتهي دستمقايسه

 سرمايهي اول شامل اصالحات و اضافات اعمالي در متن مجلد سوم ي كلي جاي داده است. دستهدسته

» ي صنعتي هسرماي«را با » ي مولدسرمايه«يا » ي كارقوه«را با » ظرفيت كار« انگلساست. براي نمونه 

حاضر  اشتشود كه در ياددتر به بخش پنجم كتاب مربوط ميبيش انگلسجايگزين كرده است. اضافات 

جا است. از آن انگلسها و بازآرايي متن توسط ي گزينشي دوم دربرگيرندهگيرد. دستهمورد بحث قرار نمي

ها بايست از ميان آنيجاي مانده بود، وي مبر  انگلسبراي  1860ي هاي متعددي از دههنويسكه پيش

صفحه در  20تر از ا در كمهاي عددي رصفحه شامل مثال 200بيش از  انگلسمنظور كرد. بدينگزينش مي

بخش سوم كتاب فشرده كرد. براي نمونه وي با تعيين دو عامل اصلي و انتخاب چند مثال براي طرح موارد 

در رابطه با  ماركسهاي محتمل به متن سامان داد. در نتيجه در اين گزينش، وي با وارد نكردن بررسي

همراه تغييرات در تركيب ارگانيك سرمايه، خواسته يا ناخواسته، برخي نتايج  تغييرات نرخ ارزش اضافي به

نيز اهميت بسياري دارد. انتقال متن  انگلسازآرايي متون توسط تحليل ماركس را در معرض ديد قرار نداد. ب

 ]. 8[ كندييرات ديگري از اين دست، خوانش مجموعه را متاثر مياصلي به پانويس و برعكس و نيز تغ
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بر روي انگلس شده توسط ي اعمالحات عمدهدر يكي ديگر از مقاالت خود، اصال هاينريش

 ها و اضافاتيرها، پس و پيش كردن متن و حذفها، درج زيرتيت كاري سرفصلها را شامل دستنوشتهدست

ي ي بحران و نظريههايي چون نظريه ويژه در حوزه ي وي تاثيراتي اساسي روي متن و بهعقيدهداند كه بهمي

كتاب سوم نوشته و  1894اي كه بر ويراست  در مقدمهانگلس است. وي با اشاره به يادداشت  اعتبار گذارده

نويسي بسيار ناقص ياد كرده، يكي از ادعاهاي عنوان پيشدر رابطه با اين مجلد بهماركس ي  نوشتهاز دست

كه وي كار ويراستاري را به بهترين شكل ممكن انجام داده تا كشد؛ مدعايي مبني بر اينچالش مي وي را به

به  ــروند ي ويراستاري فراتر ميجا كه از محدوده آن ــهاي خود را كاريي اثر حفظ شود و دستمايهنجا

از  انگلس معتقد است كه در مجموع، توصيف خود هاينريشطريقي مشخص و روشن كرده است. 

ترين تغييرات را انجام كند كه كمي خود) از سويي ادعا مياش متناقض است؛ وي (در مقدمهويراستاري

عرضه شود. اما از سويي شواهد بسياري وجود دارد مبني بر  ماركسداده تا متن در حد امكان به زبان خود 

 هاينريشها مطلع كند. كه خواننده را از وجود آنتغييرات فراواني در متن ايجاد كرده بدون آنانگلس كه اين

 در اين راستا شش دسته تغييرات را مشخص كرده است.

حتي عنوان  انگلسنوشته است. ها و نيز ساختار دست ي اول در رابطه با عناوين و سرفصلدسته

فصل داشت  7ها ي اصلي تننوشتهبندي مفصلي ترتيب داد. دستبخش نوشته را تغيير داده است. ويدست

 52پاره تبديل كرده و  7هفت فصل را به انگلس كه فاقد زيرفصل بود و يا به چند بخش تقسيم شده بود اما 

آورد؛ اما عالوه بر آن در نويس درميرا از ساختار پيشبخشي به متن آنفصل ايجاد كرد. در حالت كلي، نظام

ي را مخدوش كرده است. دسته ماركس، نمود بيروني روش انگلسداشت حاضر اين مورد خاص، عرضه

مربوط  ــهاي بلند اراگرافهايي از جمالت و پشامل بخش ــمتن  و پيش كردندوم به اشكال مختلف پس 

هايي از جمالت و تعدادي از كلمات و بخشانگلس ي سوم در ارتباط با حذف متن است. شود. دستهمي

ي چهارم داشتند. دسته ها اهميت وافري هاي بلند را حذف كرد. بعضي از اين قسمتنيز برخي پاراگراف

ها به متن اصلي و حذف بسياري از هاي بزرگي از متن است. انتقال پانويسشامل تغيير ارتباط بخش

ي پنجم مجلد ها و نيز حذف يا تغيير جاي تاكيدها نوشته را دگرگون كرده است. براي نمونه در پارهقالب

عنوان دليل نهايي ها بهو محدوديت مصرف تودهفقر «ي مضمون ) اختالط بخشي دربردارنده30سوم (فصل 



 

 

9 

ساز شده است؛ چراكه اغلب از اين بخش مساله ،انگلسبا متن اصلي توسط » هاي واقعيتمامي بحران

	under‐consumption» (ي مصرف نامكفينظريه«عنوان مدركي براي وجود به theory در (

توان به گيرند مي ي اين دسته قرار مي شود. از تغييرات ديگري كه در حوزهاستفاده مي ماركسي سرمايه

هاي  نوشتهاضافات و گسترش دست ي پنجم شاملي توليد با توليد اشاره كرد. دستهگزيني شيوهجاي

ي متن و هاي پيچيدهص بخشي ششم عبارت است از مواردي چون تلخياست. در نهايت دسته ماركس

 ]. 9ها [ي آنهاي رياضياتي و اصالح مراجع و ترجمهگزيني و حذف مثالجاي

 ارائه شده است. تري در اين رابطه] جزئيات بيش10[ نيكليونگ و فولگرافتر در بررسي بسيار مفصل

ست كه گرانيترين پژوهشيكي مهمهاينريش  توان متوجه شد،جاي يادداشت ميگونه كه تا بدينهمان

خواست قانون گرايش  مي ماركسباور وي اين فرض كه كشد. بهچالش مي را به انگلسي ويراستاري نحوه

است. با  انگلسآمد ويراستاري ي بحران قرار دهد، اساسا پيي خود دربارهنزولي نرخ سود را مبناي نظريه

ماركس توان دريافت كه مالحظات سرعت مي انگاري، به چنين پيش بدون يكماركس مراجعه به متن خود 

ي افكار ناهمگوني در شود؛ بلكه دربردارنده اي در رابطه با بحران منتهي نميپارچهي يك هيچ نظريه به

لحاظ رياضي در تالش هاي عددي بسيار، بهتحت شرايط مختلف و با مثالماركس باره است. در واقع اين

دست آورد كه در روند بررسي قوانين حركت نرخ  ي بين نرخ ارزش اضافي و نرخ سود را بهبود تا رابطه

] 12ي ديگري [در مقالههاينريش ]. 11پذير است [شود كه هر نوع حركتي امكانسرعت روشن ميسود به

 ماركس 1870ي هاي دهه نوشتهكند كه در تالش بوده تا با تكيه بر دستدر پاسخ به منتقدان اذعان مي

تغيير كرده است. وي در واقع از  LTRPFدر رابطه با ماركس كه ديدگاه امكاني را مطرح كند، مبني بر اين

 كشد. نقد ميرا به انگلسطريق ويراستاري اين

ي استدالل چالش كشيدن نحوهبراي به هاينريش] ضمن نقد 13و ديگران [ اندرو كليمندر طرف مقابل، 

ي جديدي باشد. در واقع تواند واضع نظريهدهند كه اساسا امر ويراستاري نميوي به اين نكته ارجاع مي

چه خروجي نداشته و آن ماركسي عمده بر روي نظريهها معتقدند كه تلخيص و بازآرايي متن تاثيري آن

هاي ديگري نيز ي بحران است. در ميان مدافعان، ديدگاهسازي نظريهاست صرفا شفاف انگلسويراستاري 
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نرخ متوسط سود و تركيب ارگانيك «در يادداشتي با عنوان گئورگ بِنش -هانس طرح شده است.تر پيش

شدن تغييرات بسيار طي روند ويراستاري با اذعان به اعمال » II/4.2	MEGAتفسيري مبتني بر سرمايه: 

گر مقتضي و موجه ي چاپي نشانو نسخهماركس هاي  نوشتهاي بين دست مدعي است كه مقايسه انگلس

هاي  با گرايش نزولي نرخ سود است. طبق نظر وي، اختصاص فصلدر رابطه انگلس بودن نوع ويرايش 

ها را  اين فصلماركس كردن مبحث صورت گرفت، چراكه  روشن برايانگلس ) توسط 15تا  13جداگانه (

 .]14بندي كرده بود [ذيل يك سرفصل رده

ساز پردازان چپ و ماركسي خود زمينه پژوهان و نظريههاي جاري ميان دانش طبيعي است كه بحث

كم يكي از حال نبايستي دستت و حمالت جريانات ضد ماركسيستي و دست راستي باشد. با اينانتقادا

ها را خواني آنگران چپ مبني بر انتقاد از درون را ناديده گرفته و با نيتاهداف مهم گروهي از پژوهش

هاي جداي از گرايش ــرسد نظر ميگونه كه بهمتهم كرد. آنماركس رحمانه به تهي از مفهوم كردن بي

توجهي از آنان با انتقاد درست و اصولي از روند بخش قابل ــفكري و اهداف سياسي برخي از اين منتقدان 

در پي حفظ اهميت  ــاش ضمن اشاره به نقش بسيار مهم او و سنگيني مسئوليت ــانگلس ويراستاري 

ماركس ست بدون پذيرش اين واقعيت تا حد زيادي روشن كه هستند. بديهي و احياي ميراث ويماركس 

ي توان در حوزهنمي ــو اين طبيعت هر كار پژوهشي است  ــذاشت ي خود را ناتمام گپروژه

 ماركسمساله اين نيست كه  ]،15[ ويتنر خيرتباور پردازي به پيشرفت قابل توجهي دست يافت. به نظريه

 انگلسمورد توجه قرار داد كه  اش نكرد؛ بلكه بايستي اين مساله را با چالشي بزرگ مواجه شد كه حل

هاي وي بروز داده نشد. لذا ها و دغدغهرا چنان بازآرايي و ويرايش كرد كه نگراني ماركسهاي نوشته

طور به ماركسكه ميراث متني تقريبا كامل است. درحاليسرمايه رسيد كه مجلد سوم نظر گونه به اين

 اي پژوهشي است.  نوشتهمشخص در اين حوزه صرفا دست

 

مطابق  ها پرداخته در اين رابطه است.طور مختصر و كلي بدان] به16[هاينريش يكي از سه موردي كه 

 انگلساست ساختاربندي نكرد.  LTRPFاش را كه مربوط به نوشتهفصل سوم دستماركس  وي، يادآوري

از دو فصل اول هاينريش ) تقسيم كرد. بنا به اعتقاد 15تا  13بخش متناظر را در ويراست خود به سه فصل (
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شكلي ناقص و گيرد كه بهي متن انبوهي از مالحظات و اضافات را در برميگانه كه بگذريم، ادامهاين سه

جا ديگر  اند. اين م آمدهگرد ه ــ ماركسو غير منطبق با كليت روش و اصول  چندان استادانه ــ نه

، درج انگلستوسط  15ل دار فصگذاري مسالهسيستماتيك نيست. با توجه به نامماركس داشت عرضه

از اين دست، متن اصلي  ها و موارد ديگريها و افزايش پيوستگي متن از طريق حذف پاراگرافسرنويس

نه تنها مانع بروز آن شد كه انگلس شود كه متذكر ميهاينريش توجهي شده است. دستخوش تغييرات قابل

مكن است، كه عالوه بر آن هر جا هايي از متن ــ مشخصا در رابطه با بحران ــ متفاسير متعددي از بخش

 .با تفسير مد نظر وي متباين بود در آن مداخله كردماركس كه متن 

تري در رابطه با اين پاره انجام داده است. وي معتقد است كه تر و جزئي] بررسي دقيق17[رويتن 

بندي ) را در يك سطح از انتزاع صورت14) و گرايشات متقابل (فصل 13گرايش نزولي (فصل ماركس 

كند اين است كه نيز  بدان اشاره مي رويتنشود و باره بالفاصله مطرح ميكرده است. اما پرسشي كه در اين

ديگر سخن بر بخش اول تاكيد كرده   خوانده و به» گرايش نزولي نرخ سود«ي خود را نظريه ماركسچرا 

ي دو تفسير متمايز ممكن است كه با خوانش دقيق متن مربوطه ارائه  در واقع مساله اين رويتناست؟ از نظر 

) نسبت به اثرات 13(فصل » خود قانون«يا « قانون از حيث قانون بودن«شود. در برداشت و تفسير اول، مي

ي گرايشي در نرخ سود به تنزل است، دهكننتوصيف 15تر است. لذا در اين ديدگاه، فصل متقابل برجسته

گيري عنوان بخش نتيجه به 15كه اين امر در بلند مدت رخ دهد. اما تاكيد برداشت دوم بر فصل چه اين

ي مطابقت ندارد اما وي به اين مساله در ادامه ماركسخوانش اول با رويكرد رويتن باور است. اگرچه به

 كند. بررسي خود چندان تاكيد نمي

اند چندان ها مشخص شدهبا عنوان پارهانگلس توسط ماركس مد نظر هاي كه فصلاين، وي مطابق نظر

ي) سوم را به سه بخش تقسيم نكرده و در فصل (پاره ماركسمهم اين است كه  اهميتي ندارد؛ بلكه موضوع

بندي فصل مذكور به ي تقسيمدهندهكه نشان ــكامال پيوسته بوده و حتي يك خط فاصله ماركس واقع، متن 

زني به پيش كشيده ي وي وجود ندارد. لذا بر اين اساس اين گمانهنوشتهدر دست ــهاي مجزا باشد بخش

كم تاكيد مشخصي بر آن صورت نگرفته است. اي وجود ندارد يا دست...»قانون «اصطالح  شود كه هيچ بهمي

ابتدا مثالي فرضي از نرخ نزولي سود ماركس كند. بر اين اساس، در ادامه خوانش خود را ارائه ميرويتن 
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رو و از اين يابيمصورت يك گرايش در عالم واقع درميكند كه اين تنزل را بهكند و سپس بيان ميطرح مي

كه چنان ــاند. وي در ادامه تاكيد خود را روي موضوعي قرار دهد كه ف آن بودهاقتصاددانان در پي توصي

بيند؛ اول، انباشت و تمركز سرمايه با افزايش داري ميي سرمايهعنوان اساس توسعه را بهآن ــرسد نظر ميبه

را بارها و اينماركس شود. سپس، تنزل در نرخ سود با افزايش در مقدار سودها همراه ميوري كار و بهره

 كند. رار ميبارها تك

) 14به سراغ گرايشات متقابل (متن فصل  ــطور كه اشاره شد همان ــپس از آن بالفاصله  ماركس

تر توسط هاي مقدمهاي موخرتر در بخشدر متن و وارد كردن بخش انگلسي حال مداخله رود. با اينمي

نويسد كه از در جاي بسيار مهمي از متن ميماركس كند. تر ميسنگين...» قانون «نفع را به وي، كفه

ي پس از آن متن با مداخله نظري انتزاعي، نرخ سود ممكن است بدون تغيير مانده يا حتي افزايش يابد.نقطه

ايم، نرخ سود در بلند تر ديدهكه پيش گونههر چند در عمل، همان«كند كه صورت ادامه پيدا ميبديننگلس ا

ي تنزل نرخ ي القا كننده ترين گزاره) قويانگلس(ي معتقد است كه اين جملهرويتن ». كندمدت تنزل مي

 سود در قالب يك گرايش است. 

را در انتهاي فصل اثرات متقابل آورده آنماركس كند كه خود ي مهم ياد مي سپس از دومين گزارهرويتن 

كنند، مي هنگام طرح عوامل يا گرايشاتي كه در جهت مقابل عملبه ماركسشود كه متذكر مي است. وي

شوند اين قانون كنند اما باعث مياعتبار نمي كند كه اين عوامل، قانون عمومي را بيطور مكرر اشاره ميبه

صورت گرايش عمل لذا [اين] قانون صرفا به«... خوانيم: مي ي چاپيصورت گرايش عمل كند. در نسخهبه

پديدار  اي طرز برجستههاي طوالني به اش تنها تحت شرايط خاص و فقط پس از دورهكند و تاثيراتمي

نها در بلندمدت تنزل نرخ سود دو صورت خواند؛ در خوانش اول، ت توان بهاين بخش را مي». شودمي

تر است. اما در خوانش دوم، نرخ سود در شرايط خاص تنزل برجسته...» قانون «رو  شود و از اينمالحظه مي

 كه نيروها بر گرايشات متقابل غلبه كنند. كند؛ يعني زمانيمي

مطرح كرده، تنها به ذكر دو نمونه از نكات و نتايج رويتن  تري كهدر نهايت بدون ورود به جزئيات بيش

قدري ديگر روشن شده و نيز قابليت  انگلسشود تا تاثير ويراستاري صورت كلي اكتفا ميوي به

قدر  هاي مبتني بر مستندات وي بهلپذيري متن مجددا مورد تاكيد قرار گيرد؛ با اين توضيح كه استدالتفسير



 

 

13 

كند كه در حالت كلي اره ميكه وي در بخشي از بررسي خود به اين مهم اش است. اول اين كافي محكم

رسد كه وي در استفاده از اين واژه مينظر كم در مواردي بهنسبتا مبهم است؛ دست» قانون«از  ماركسمنظور 

ي ماركسي دو تفسير مندي تجربي اشاره دارد. دوم، او با اين يادآوري كه در چارچوب نظريهبه يك قاعده

اي نرخ  وند نزولي ديرپا در برابر سير چرخهيعني ر ــوجود دارد سرمايه ي سوم مجلد سوم عمده از پاره

حال متن  سازد. با اينهر دو تفسير را ممكن ميانگلس شده توسط متن ويرايشگيرد كه سود ــ نتيجه مي

 اي) متمايل است. ديدگاه دوم (سير چرخهتر به تري دارد و بيشابهام بسيار كمماركس 

ي منتشر شده از مجلد سوم منظور نشان دادن بخشي از ماهيت نسخهچه ارائه شد، مختصري بود بهآن

و لذا براي خاطرنشان كردن ضرورت  ــياري بررسي موردي گويي كه به نه صرفا در قالب كليــ سرمايه 

با توجه به ابهامات  .اشسرمايه و مشخصاماركس ها براي تفسير درست و اصولي  نوشتهرجوع به دست

شده هاي طرحي بحثاساسي پيش آمده پس از انتشار اين كتاب و نيز با در نظر گرفتن شدت و گستره

رسيد؛ نظر ميي چنين يادداشتي ضروري بهتاكنون، پيش از آغاز بررسي انتقادي مباحث اين مجلد، ارائه

حدي در جريان كم و كيف و جايگاه اثر مورد  را در موقعيتي قرار دهد كه تا  درآمدي كه خواننده(ي عام)

 هاي ديگر هموار ديد. بررسي قرار بگيرد. حال شايد بتوان زمينه را براي ورود به بحث

از  ،سرمايهي چاپي مجلد سوم  رغم مطرح بودن مسائل اساسي در رابطه با نسخهها و به با تمامي اين

در مقاالت آتي نيز چنين روال  گيرد، ي رسمي مد نظر قرار مي عنوان نسخهجا كه عمدتا اين مرجع بهآن

ي انگليسي اين ي ترجمهشدهمنظور جديدترين ويراست تصحيحبدين شود.نسبتا عمومي در پيش گرفته مي

قرار  مبناي كار ــ استصورت آنالين در دسترس كه به ــ] 18) [اينترنشنال پابليشرزي  مجلد (نسخه

ي انگليسي ديگر اين اثر ) يا ترجمهMEGA( ماركسهاي نوشتهگيرد. در مواردي كه ارجاع به دستمي

 ] صورت گيرد به آن اشاره خواهد شد. 19) [ديويد فرنباخن (برگردا

 رسد.نظر مي يد به] مف20[ )2ول (جدي  پايان رساندن اين يادداشت، ارائهپيش از به

 ب و ساختار كتاب سومرئوس مطال) 2ول (جد
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 ار كتابساخت رئوس مطالب

فرق نرخ سود و|تبديل ارزش اضافي به سود)1(

 نرخ ارزش اضافي

 تبديل ارزش اضافي به سودــفصل يكم

بهتبديل ارزش|) تبديل سود به سود متوسط2(

 قيمت توليد

 تبديل سود به سود متوسطــفصل دوم

وآدام اسميتهاي سود و قيمت توليد) نظريه3(

 ريكاردو 

قانون گرايش نزولي نرخ سود با  ــفصل سوم

 داريپيشرفت توليد سرمايه

تمايز ميان ارزش و(توصيفاجاره بهاي زمين)4(

 قيمت توليد)

ي ي كااليي و سرمايهتبديل سرمايه ــفصل چهارم

 رانهي سوداگسرمايهو  تجاريي پولي به سرمايه

 | بنگاهسود  وسيم سود به بهره تق ــفصل پنجم ريكاردو»قانون رانت«ي ريخچهتا)5(

 آوري بهرهسرمايه

وريكاردووآدام اسميت) قانون نرخ سود تنزلي (6(

 )كري

 ضافي به اجاره بهاي زمينتبديل سود اــفصل ششم

 هاي آنأدرآمدها و منشــفصل هفتم هاي سود) نظريه7(

يسرمايه|سود به بهره و سود صنعتي) تقسيم 8(

  ي پوليسرمايه |تجاري 

فرايندهاييرابطهيمساله| منشأهاي آنو  ) درآمد9(

 توليد و توزيع را نيز بايستي در اين رده جاي داد

داري درفرايند توليد سرمايه) سير نزولي پول در10(

 كليت خود

 ) اقتصاد عاميانه11(

»مايه و كارِ مزديسر« | نتيجه) 12(

 II/4.2	MEGA	م.ق.  1861	II/3.5,	MEGA	م.ق. 
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