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 1«اندی مردم متصلها همواره با تارهایی نامرئی به پیکرهاندیشه»

 مارکس

 

 گفتارطرح بستر کلی  – ۱
ی اقتصادی مواجه کنندهفلجی گذشته با دو بحران داری جهانی طی دههسرمایه

آهنگ بسیار کند خروج از بحران  ۸۰۰۲سال  سقوط مالیهای بوده است. یکی از ویژگی

ی مالسسات ؤمها و سرمایه در دنیای امروز به قدری شرکتو تمرکز تراکم بود. در واقع 

داری با دخالت خود مانع از ورشکستگی های سرمایهالجثه کرده است که دولتعظیمرا 

با انهدام م أتوهای پیش . درحالی که سیر عادی خروج از رکود در دورانندشومیها آن

جا هموار کردن مسیر افزایش نرخ هایی نازل و از آنها با قیمتسرمایه و بازخرید آن

داری با های سرمایهداری دولت خزانی رغم سخاوتمندی جسورانهسود بود. اما علی

ی آنها به بازگشت آوردهمالی، پول بادسسات ؤمها و های مردم با هدف نجات بانکدارایی

 .شده استنتر منجر گسترده سرمایه به فرآیند بازتولید

ش کاه جزبهی دیگری قدری آهسته بود که چارهبهداری جهانی رشد اقتصاد سرمایه

مالی باقی نمانده بود، حتی اگر این کار به سسات ؤمها و های شرکتی مالیاتسابقهبی

منجر شود. با عملیاتی کردن این تصمیم در زمان  هاورشکستگی خود دولت

کردند. اما داری، پول پارو میآسای سرمایهغولهای جمهوری ترامپ، شرکتریاست

عوض بههای رایگان دهد که بخش اعظم آن پولی شواهد موجود نشان میکلیه

. دشهای نجومی منجر و حقوقها پاداششان و های خودمگذاری، به خرید سهسرمایه

ی پیش بیرون نیامده بود مدت دههطولانیی رکود جهانی هنوز از سرگیجه یسرمایه

و  ی تولیدی گشت. ناگهان اقتصاد جهانی دچار سکتهدشتر عمیقنو دچار بحرانی که از

 ظرف یک ماه بیکار شدند. ها کارگر میلیون

تر ابقهسبیدولت جدید بایدن و خزانه داری آمریکا بار دیگر سرکیسه را با وسعتی 

فزایش با ام أتوبخشش، قابلهای کلان بدون بهره و باز کردند. اما آیا سیاست پرداخت وام

                                                      

 ۰۰۱1۰1، ، مجموعه آثار1۲۸1ژانویه  ۸1ی مارکس به زیگفرید مایر، از نامه1 
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ی جهانی را از بحران نازایی خارج کند؟ موقتی قدرت خرید عموم، قادر است سرمایه

 ٪1کنون ثروت تا ۸۰۸۰گر آن است که از ابتدای سال نمایانآمارهای رسمی آشکارا 

تر هم فقیرتر و هم مقروض فرودستبرابر شده است در حالی که اقشار  ۸از مردم آمریکا 

مدت، گویا برای همیشه دلیل بیکاری درازبهویژه زنان، بهاند. خیل عظیمی از آنها، شده

ای جز کاهش تصنعی و کاغذی تعداد اند، که نتیجهشدهاز آمار رسمی بیکاران حذف 

 بیکاران و ریزش شرکت نیروی فعال کار در اقتصاد نداشته است.

ت. داری نیسهای کنونی جهان سرمایهبحران واکاویکنونی  گفتاراما موضوع اصلی 

های اجتماعی جهانی م جنبشوآنچه باید بر آن تمرکز کرد از سویی ظهور، رشد و تدا

 ، برایکاپیتالویژه کتاب بهی گذشته و از سوی دیگر رویکرد به مارکس، طی دهه

ی تولید ناپذیر شیوهپایانهای بحران از روش هستی و رفتیبرونگشایش راه 

اند، اما برحسب شدهداری است. این هر دو حرکت از شرایط عینی واحدی ناشی سرمایه

ی متفاوت جریان دارند. آنچه موازات یکدیگر و در دو عرصهبهظاهر، بدون تداخل، 

ری های عملی و نظضرورتی مبرم دارد، آنچه هنوز به وقوع نپیوسته است، تلفیق جنبش

ی حاضر بیشتر با روی سخن نوشتهو تلاش برای به تعامل رساندن آنهاست. 

اند. کردهی خود پیشه اندیشمندانی است که با جدیت تمام پژوهش آثار خودِ مارکس را

ی هااند. در واقع تلاشبردهآنها به موضوعیت مارکسیسم مارکس برای امروز پی  قطعاً

های گویی به معضلات عصر ماست. آنچه به جنبشپاسخآنها ناشی از کششی عینی برای 

، هم از دهد، شرایط عینی جهان کنونی است. بنابرایناجتماعی نیز امکان ظهور می

هایی هستیم که در خود پتانسیل سوی کنش اجتماعی و هم کنش نظری شاهد حرکت

 کنند.داری را حمل میسرمایهگذار به جهانی پسا

کو مس –المللی مهمی بینهای ی گذشته شاهد برگزاری کنفرانسرو، طی دههایناز

 کاپیتالپیرامون  – ۸۰1۲و توکیو  ۸۰1۰، آمستردام ۸۰1۸، تورنتو ۸۰1۸، آتن ۸۰1۲

به این مجموعه باید انتشار مطالعات مستقل  1ایم.بوده، آن ویژه مجلد سومبهمارکس، 

                                                      

 ،ای ناتمام؟کاپیتال مارکس، پروژههای کنفرانس آمستردام در کتابی زیر عنوان ی گزارشمجموعه1 

 توانید از لینک زیر دانلود کنید۱میمنتشر گردیده است. کل این کتاب را  ۸۰1۲گردآوری شده و در سال 
ok.cc/book/3717714/38650c-https://b 

https://b-ok.cc/book/3717714/38650c
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یست. نپذیر امکانجا که نام بردن یکایک آنها در این نیز افزودرا ی دیگری و گسترده

ی آثار مارکس و سابقهبیی پژوهشی، بازنشر و فروش بسته ی نسبتاًخارج از حلقه

امروزه بیشتر آثار مارکس در  1ی جهانی است.انگلس، به خودی خود یک واقعه

های مختلف قابل دسترس عموم های رایگان دیجیتالی در سراسر جهان و به زباننسخه

ی تعداد بازدید و دانلود آنها ارایه کرد. به این ربارهتوان آمار دقیقی داست که نمی

 یعین حال طی دهه شمار را نیز باید افزود. دربیهایی مجموعه، فوران تارنماها و بلاگ

                                                      

س از مارکس پ کاپیتال' ی کنفرانس دانشتتگاه یورد در تورنتو، زیرعنوانمارچلو موستتتو، برگزار کننده

 'الکاپیتنقد ناتمام 'های این کنفرانس را گرد آوری و منتشتر ستاخته است. ی گزارش، کلیه'ستال 1۲۰
 ی خود او بر این مجموعه را می توانید از لینک زیر دانلود کنید۱عنوان مقدمه

https://www.researchgate.net/publication/350781635_Introduction_T
he_Unfinished_Critique_of_Capital/link/607125c6a6fdcc5f7794c64c/
download 

ونان، ، کنفرانس آتن، ی'مارکس، تاملاتی برای قرن بیست و یکم کاپیتالصتد و پنجاهمین ستال 'مقالات 

 توانید از لینک زیر دانلود کنید۱میرا 
_en.pdf-_web_-http://users.ntua.gr/jmilios/150_years_capital_ 
سال۱ تاملاتی  1۲۰مارکس پس از  کاپیتال'ای ازکوین اندرستون، زیر عنوان ه مقالههمچنین نگاه کنید ب

 ، قابل دانلود در لینک زیر۱'انقلابی
.org/content/qt75p9f598/qt75p9f598_noSplash_7https://escholarship

f30fde9efc283fffa3e00a94681877f.pdf?t=p0pmm5 
ی که به کنفرانس مسکو ارائه شده بود نیز شایسته ۸ی مهم رجینا روث، یکی از ویراستاران مگای مقاله

 توجه است. نگاه کنید به لینک زیر۱
-4258-E305-bpm.hse.ru/files/_reports/E5F006E7-files-https://events

CC3F7E6AF0EB/Roth_Moscow_2018.pdf-B584 
 

را باز نشر کرده مانیفست کمونیستی ی نسخه هزار۸۰« پنگوئن»ی انتشاراتی سسهؤم ۸۰1۰درستال 1 

ی دیگر چاپ کند. نسخه هزار1۰۰بود که ظرف یک هفته به فروش رستید و باع  شتد ناشتر بلافاصتله 

 تجدید چاپ شد. ۸۰1۲این اثر دوباره در سال 

 

https://www.researchgate.net/publication/350781635_Introduction_The_Unfinished_Critique_of_Capital/link/607125c6a6fdcc5f7794c64c/download
https://www.researchgate.net/publication/350781635_Introduction_The_Unfinished_Critique_of_Capital/link/607125c6a6fdcc5f7794c64c/download
https://www.researchgate.net/publication/350781635_Introduction_The_Unfinished_Critique_of_Capital/link/607125c6a6fdcc5f7794c64c/download
http://users.ntua.gr/jmilios/150_years_capital_-_web_-_en.pdf
https://escholarship.org/content/qt75p9f598/qt75p9f598_noSplash_7f30fde9efc283fffa3e00a94681877f.pdf?t=p0pmm5
https://escholarship.org/content/qt75p9f598/qt75p9f598_noSplash_7f30fde9efc283fffa3e00a94681877f.pdf?t=p0pmm5
https://events-files-bpm.hse.ru/files/_reports/E5F006E7-E305-4258-B584-CC3F7E6AF0EB/Roth_Moscow_2018.pdf
https://events-files-bpm.hse.ru/files/_reports/E5F006E7-E305-4258-B584-CC3F7E6AF0EB/Roth_Moscow_2018.pdf
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عنوان اعلام خطر و یا گذشته، نظرورزان رنگارنگی در مطبوعات رسمی بورژوایی یا به

 1اند.دادهخبر « بازگشت مارکس»گیری از عواقب بحران از پیش

ی مارکس برای عصر ملاحظات اجمالی بالا جای شکی در عاملیتِ سپهر اندیشه

گذارند. با این حال پرسشی که کماکان نیازمند پاسخ است، سرشت حاضر باقی نمی

ید برای خود روشن کنند گران مارکس باپژوهشخود این عاملیت است. به بیان دیگر 

که مارکس عمری را صرف آن کرد، چه بود؟ این صحت  کاپیتالکه هدف از نگارش 

از انگلس خواسته بود در بررسی انتقادی کتاب  کاپیتالدارد که مارکس پس از انتشار 

« ودستاوردهای ابژکتی»نویسنده را از « گرایش سوبژکتیو»در مطبوعات رسمی آن زمان 

کرد. از اما مارکس در این مورد معین هدف مشخصی را دنبال می ۸.آن تفکیک کند

مواجه شده بود، مارکس « ی سکوتتوطئه»با  که سهمی بر نقد اقتصاد سیاسیجا آن

ی کتاب در نشریات سوسیالیستی، اقتصاددانان موازات ترویج و اشاعهبهمصمم بود تا 

واکنش  کاپیتالر کند تا به کشفیات علمی بورژایی را نیز به چالش کشیده و آنها را وادا

 نشان دهند.

هدفی  کاپیتالاما در اصل، همانطور که خود مارکس تاکید داشت، او با نگارش 

و دوم، آشکار  3«یک پیروزی علمی برای حزب ما»مضاعف را دنبال میکرد۱ یکم، کسب 

س هدفی در واقع این دو در اسا ۰«ی مدرن.قانون اقتصادی حرکت جامعه»ساختن 

                                                      

چرا مارکس از هر زمان دیگری اهمیت »ی فاینانشتتتیال تایمز، برای چنتد نمونته نگتاه کنید به مقاله1 

  ۸۰1۲۱مه،  3، «یشتری داردب
https://www.ft.com/content/cf6532dc-4c67-11e8-97e4-13afc22d86d4 

 همچنین نگاه کنید به۱
https://www.economist.com/britain/2017/05/11/labour-is-right-karl-
marx-has-a-lot-to-teach-todays-politicians 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-06-27/what-would-
karl-marx-think 

  ۰۸۱۰۲3، آثاری ، مجموعه1۲۸۸دسامبر  ۸ی مارکس به انگلس، نگاه کنید به نامه۸ 

 ی مارکس به ویدامایر،نامه 3۸۸۱۰۸، مجموعه آثار،1۲۲۲فوریه  31

 کاپیتال نگاه کنید به پیشگفتار نخستین ویراست۰ 

https://www.ft.com/content/cf6532dc-4c67-11e8-97e4-13afc22d86d4
https://www.economist.com/britain/2017/05/11/labour-is-right-karl-marx-has-a-lot-to-teach-todays-politicians
https://www.economist.com/britain/2017/05/11/labour-is-right-karl-marx-has-a-lot-to-teach-todays-politicians
https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-06-27/what-would-karl-marx-think
https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-06-27/what-would-karl-marx-think
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واحدند. در این نگاه، وجه عینی و ذهنی چنان درهم تنیده شده است که جدا کردن 

پاره کردن مارکس است۱ از سویی یک مارکس انقلابی، و از سوی آن دو به معنی دو

ماحصل این دوپارگی، محروم کردن  1دیگر، یک مارکس دانشمند و پژوهنده.

مارکس و نهایتاً دگردیسی یافتن و  های اجتماعی از نقش راهبردی مارکسیسمِجنبش

 ومجلد س کنونی، مبانی نظری گفتاریا به شکست انجامیدن آنهاست. بنابراین، در 

 ی کارگر و فرآروی بهفقط در پرتو ساختمان کل کتاب، با رهایی طبقه  کاپیتال

 داری مورد توجه قرار گرفته است.سرمایهای پساجامعه

 

 از زبان خود مارکس کاپیتالساختمان  – ۲
های ویژه طرح نهایی مجلدهای آن ناروشنیبه، کاپیتالمورد ساختمان کل  در

ها مربوط به تغییراتی است که خود مارکس، بسیاری وجود دارد. برخی از این ناروشنی

هایی بنا به ضرورت، در طرح کلی آن وارد کرده بود. اما برخی هم مربوط به برداشت بعضاً

ای کافی برخوردار نیستند. بنابراین، ضروری است تا در حد امکان است که از پشتوانه

سیر تکوین ساختمان کاپیتال را از زبان خود مارکس بازگو کنیم تا به سهم خود برخی 

  ۸ف سازیم.ها را برطراز آن ناروشنی

                                                      

این روشی است که می خواهد وسیع و « یک شکل آکادمیک است.»اقتصاد سیاسی، « شتکل نهایی»1 

آمیز در صتتتل هایی که آوری می کند. کلکستتتیون فاکتجمعجامع باشتتتد و برای این کار همه چیز را 

  که بین آنها تداخل و تعارضی وجود داشته باشد.شوند بدون اینمیمجاورت یکدیگر گذاشته 

از آنجا که »مباح  را با خونستتردی و دانشتتوری میان حال خنثی می کند. ی ، گرماین روش آکادمیک

عنوان یک علم، به انتهای قلمروی خود رسیده چنین آثاری زمانی پدید می آیند که اقتصتاد ستیاسی به

 (3۱۲۰۸ ،های ارزش اضافی)تئوری« ، آنها در عین حال درحکم گورستان این علم هستند.است

گاه ی نقد اقتصاد سیاسی، نگیری و تکامل ایدهشکلی فرآیند متن حاضر درباره یبرای نظر نویسنده۸ 

 کنید به۱

https://pecritique.com/2020/09/06%سیر-تکوین/D9%90-کاپیتال-در-پرتو-

 مکاتبات-مار/

 

https://pecritique.com/2020/09/06/سیر-تکوین%D9%90-کاپیتال-در-پرتو-مکاتبات-مار/
https://pecritique.com/2020/09/06/سیر-تکوین%D9%90-کاپیتال-در-پرتو-مکاتبات-مار/
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 ندریسهگروتوان در های ساختمان مقدماتی نقد اقتصاد سیاسی را مینخستین نشانه

 -۲المللی، روابط بین -۰دولت،  -3ساختمان درونی تولید،  -۸پول،  -1»۱ مشاهده کرد

 ،سهمی بر نقد اقتصاد سیاسیدرفرآیند تدارد جهت نگارش  (۸۸۸)ص « بازار جهانی.

کتاب تقسیم شده  ۸کل اثر به »دهد که۱ ای به لاسال، توضی  میمارکس ابتدا در نامه

ی مالکیت ارضی، درباره – ۸هایی مقدماتی(، ی سرمایه )شامل فصلدرباره – 1است۱ 

بازار  – ۸المللی، بینی مبادله – ۲ی دولت، درباره – ۰ی کار دستمزدی، درباره – 3

را « کتاب شش»ی بسیار مفصلی رئوس مطالب آن سپس در نامهمارکس 1«جهانی.

پاره تقسیم  چهاراو کتاب اول را به  ۸کند.بدون هیچ تغییری برای انگلس تشری  می

به  را« ی عامسرمایه»ی مشترد. سپس ی عام، رقابت، اعتبار و سرمایهکند۱ سرمایهمی

 هسگذرد که کتاب اول به کند. دیری نمیبخشِ ارزش، پول و سرمایه تقسیم می سه

 3سرمایه. – 3پول یا گردش ساده،  – ۸کالا،  – 1 ۱شودفصل تبدیل می

فصل بود.  سهفصل از آن  دو(، شامل 1۲۲۲)اوت  سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی

 مرور ازبههای متعددی است، که نوشتهدستی آغاز نگارش فصل سوم، سرمایه، نقطه

 ۸۸دسامبر  ۸۲یابد. مارکس برای نخستین بار در یک فصل به یک اثر کامل تکامل می

 بخش دوم بالاخره به اتمام رسیده است...»دهد که۱ ای به کوگلمان توضی  میدر نامه

سهمی بر نقد اقتصاد که  کاپیتالتنهایی زیر عنوان بهی بخش اول است اما این ادامه
، صرفًا عنوان فرعی آن است. در واقع کلًا شامل همان چیزی است که قرار بود سیاسی

در  1۲۸۸اکتبر  13نهایتًا در  ۰«، را تشکیل دهد.'عام یسرمایه'فصل سوم بخش اول، 

وضعیت »کند۱ گونه تشری  میرا این کاپیتالجلدی  سهی دیگری به کوگلمان طرح نامه

 جلدپایان، هم جسمی و هم اجتماعی( مرا مجبور کرده است که ابتدا بیانقطاعات من )

گونه که در اصل مورد نظرم بود. و را منتشر کنم، نه هر دو جلد را باهم، آن نخست

                                                      

 ۰۰۱۸۸۰، 1۲۲۲فوریه  1۸۸ 

 ۸۲۲-3۰۰، ماخذ قبلی، صص 1۲۲۲آوریل  ۸۸ 

 3۸۸، ماخذ قبلی، ص 1۲۲۲ژانویه  1۲نامه به انگلس، 3 

 ۰1۱۰3۲مجموعه آثار، ۰ 
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کتاب اول: فرآیند پاره تقسیم شده است۱  3جلد خواهد داشت. لذا کل اثر به  3 احتمالاً

فرآیند گردش سرمایه، کتاب سوم: ساختمان کل تولید سرمایه؛ کتاب دوم: 

کتاب اول  دوجلد نخست، شامل  ی تاریخ تئوری.درباره :فرآیند، کتاب چهارم

  1«است. فکر کنم کتاب سوم، جلد دوم و ]کتاب[ چهارم، جلد سوم.

، قرار بود آنچه امروز تحت «جلدی سه»طور که ملاحظه کردید، در این طرح همان

شناسیم، در یک مجلد منتشر شود. قراردادی که مارکس با اول و دوم می عنوان جلد

میسنر، ناشر کتاب، انعقاد کرده بود نیز مؤید همین طرح است. اما مارکس بین اکتبر 

شناسیم را چه امروز تحت عنوان جلد نخست میگیرد که آن، تصمیم می۸۸تا دسامبر 

در  ۸۸ یژانویه 1۲. مارکس در دشومیبرو جداگانه منتشر کند، که با مخالفت ناشر رو

گوید، وضعیت بهداشتی من چنان وخیم است که پس از انتشار ای به انگس مینامه

 برای ملاقات ناشر به ۸۸مارکس در آوریل  لاًآم ۸باید مدتی کارها را متوقف کنم.

همان یز یپادهد جلد دوم را تا سازد، اما قول میهامبورگ سفر کرده و او را متقاعد می

، و کاپیتالزیر عنوان  1۲۸۸نهایتًا جلد نخست در سپتامبر  3سال به او تحویل دهد.

 گردد.منتشر می« اقتصاد سیاسی نقد»عنوان فرعی 

بعدی، انتشار جلد دوم و سوم  برخی از پژوهشگران مارکس بر این باورند که طرح

ای مؤید چنین نظری است. اولی نامه نامه از مارکس ظاهراً دووجود ۰در یک مجلد است.

او »گوید نویسد و می، یعنی پس از دیدار ناشر، به انگلس می۸۸آوریل  13است که در 

                                                      

 ۰۸۱3۸۲مجموعه آثار، 1 

 3۰3ماخذ قبلی، ص ۸ 

 شود.میمنتشر  1۲۲۰جلد دوم، پس از مرگ مارکس، با ویراستاری انگلس، در سال گفتنی است 3 

 برای نمونه نگاه کنید به۰۱ 
Regina Roth & Fred Moseley, “Marx, Engels, and the Text of Book 3 
of Capital”: 
http://ricardo.ecn.wfu.edu/~cottrell/ope/archive/0406/att-0306/01-
INTRO.DOC 

تا آخر عمر به طرح انتشار جلد ، بر این باور است که مارکس است ۸از ویراستاران مگای رجینا روث که 

 دوم و سوم در یک مجلد، وفادار ماند.

http://ricardo.ecn.wfu.edu/~cottrell/ope/archive/0406/att-0306/01-INTRO.DOC
http://ricardo.ecn.wfu.edu/~cottrell/ope/archive/0406/att-0306/01-INTRO.DOC
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 ینهایی )پارهویژه مخالف آن است که کتاب بهجلد چاپ شود.  سهخواهد کتاب در می

آوریل همان سال به  3۰ای است که در دومی نامه1«ادبی( را فشرده کنم.-تاریخی

نویسد. مارکس در این نامه پس از توصیف محتوای جلد نخست، زیگفرید مایر می

. جلد دوم شامل ادامه من امیدوارم تا یک سال دیگر کل اثر منتشر شود»نویسد۱ می

ی قرن سوم، تاریخ اقتصاد سیاسی از نیمهو نتایج تئوری است، و جلد 

 ۸.«هفدهم

ای ی طرح نهایی کل ساختمان کاپیتال، نامهترین اسناد موجود دربارهیکی از مهم

 3نویسد.به انگلس می 1۲۸۲آوریل  3۰است که مارکس، پس از انتشار ویراست اول، در 

طور جداگانه با دقت بررسی شود. برای پی بردن به بهی نسبتا طولانی باید کل این نامه

جا بازگو کنیم۱ هایی از آن نامه را در این، ضروری است گزیدهکاپیتالساختمان کل 

رآیند فبسیار کلی را بدانی. بنابراین رئوس  نرخ سودجایز است که تو روش پرورش »

سرمایه،  رایند گردشفدانی، در کتاب دوم، طور که میکنم. همانرا برایت ارایه می

های پرورانده شده در کتاب اول بازنمایی شده است. یعنی، تعینات فرضپیشمبنای بر

ی استوار و در مثل سرمایه –گردند جدید در شکل که از فرآیند گردش منتج می

سپس در کتاب سوم، به تبدیل ارزش اضافی به  گردش، بازگشت سرمایه، و الخ...

 رسیم.ی آن میو اجزای جداگانههای متفاوت شکل

است... که صرفًا  ارزش اضافیی برای مقوله نام دیگری، که در نزد ما سود – 1

 تجلی موهوم ارزش اضافی است.

                                                      

 ۰3۱3۲۸ ،مجموعه آثار1 

استت که ویراستاران مجموعه آثار انگلیسی مارکس و انگلس نیز چنین  گفتنی. 3۸۸قبلی، ص خذ أم۸ 

شتتر، اتناد به توافق مارکس با ن، با استت۲۸1، ص ۰3می کنند. آنها در یادداشتتتی، در جلد یید أتنظری را 

وم های دوم و سای که به توافق ناشتر، میسنر، رسیده بود، کتاببراستاس برنامه»تصتری  می کنند که۱ 

های قرار بود تحتت عنوان جلتد دوم منتشتتتر گردنتد، در حتالی کته کتتاب چهارم درباره تاریخ تئوری

 .«کاپیتال اقتصادی، تحت عنوان جلد سوم

  ۸۰-۸۰قبلی، صص خذ أم3 
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سرمایه مورد توجه قرار گرفته  هایحرکتی مثابهبه یک آنچه در ]کتاب[  – ۸

 هایی که ترکیبحرکت –ی اجتماعی چه در یک شاخه معین تولیدی و یا سرمایه –بود 

ای که در های متنوع سرمایهتفاوت حجمعنوان دهد، الخ.، اکنون بهآن را تغییر می

گاه معلوم ، مفهوم شده است. آنگذاری شدهسرمایههای متفاوت تولیدی شاخه

 کشی از کار، تولید ارزشبهره، یعنی اضافی یکسانی نرخ ارزشگردد که با فرض می

د. کننهم فرق می های متفاوت تولیدی باو لذا ارزش اضافی و از آنجا نرخ سود در شاخه

های متفاوت سود، یک نرخ میانگین سود شکل ی رقابت، از این نرخواسطهبهاما 

لانه( تولید )سا افیارزش اضگیرد. تجلی مطلق این نرخ سود هیچ چیز نیست مگر می

 پیش ریخته... اجتماعیی در ارتباط با کل سرمایه داری سرمایهطبقهشده توسط 

 های متفاوتهای مختلف در شاخهکه با ترکیب –های متفاوت سرمایه رقابت میان حجم

 .گرایش دارد.. کمونیسم کاپیتالیستیبه سوی  –گذاری شده سرمایهتولیدی 

ز ا پیشاپیش امر. این ی جامعهنزولی نرخ سود به موازات توسعهگرایش  – 3

تغییر در ترکیب سرمایه به همراه رشد توان تولیدی ی آنچه در کتاب اول، درباره

لیه ها عترین پیروزیگردد. این یکی از برجسته، پرورش یافته بود، ناشی میجامعه

 های تمامی اقتصاد سیاسی پیشین است.حماقت

ی ایهسرمی مولد پرداخته بودیم. اکنون تبدیلاتی توسط کنون به سرمایهتا – ۰

 شود...وارد می تجاری

س سپ کنیم...شود استخراج میاکنون سود را از شکلی که در عمل پدیدار می – ۲

 یرسد. سرمایهدار و بهره فرا میکارخانهنوبت تقسیم این سود به منفعت 

 . داربهره

 .تبدیل ارزش اضافی به اجاره – ۸

مفهوم در اقتصاد  ی آغازنقطهرسیم که می های نمادینشکلبالاخره به  – ۸

که از زمین، سود )بهره( که از سرمایه، و دستمزدها که  –سیاسی عامیانه است۱ اجاره 

دستمزدها، اجاره، سود )بهره(  -عامل  سه، از آنجا که این شود... نهایتاً از کار ناشی می

داران و کارگران دستمزدی را تشکیل داران، سرمایهزمینی طبقه سهمنابع درآمد  -



 

 
 

 علی رها 00

شویم که حرکت و اضمحلال کل این کثافات روبرو می ی طبقاتیمبارزهدهند، با می

 « شود.در آنجا حل می

 

 هایآید، در این تاریخ، مارکس مشغول کار روی کتابطور که از این نامه برمیهمان

ع ، که در این مقط«ادبی-تاریخی»، یعنی بخش «کتاب چهارم»بود.  کاپیتالدوم و سوم 

ه شد اما بکم جهت بازنمایی باید ویراسته میکار نبود، دستمشخص زمانی در دستور

اول  کتاب سهبخش است چرا که تمام معضلات در ترین نسبت سادهبه»ی مارکس دیده

ای تکراری دارد اما در شکلی اند به وجهی که این بخش آخر بیشتر جنبهشدهحل 

هرحال موضوعی که نیازمند بررسی است، موضوعی که تا امروز مورد هب 1«تاریخی.

در  را کاپیتالمجادله بوده است، این است که آیا مارکس مبانی نظری کل ساختمان 

ژوهان پطور که برخی از مارکسها و نیز در تفکر خود پرورش داده بود و یا آننویسپیش

 ۸بود؟« تمام نشدنی»ای کنند، ناتمام باقی گذاشت چرا که پروژهاستدلال می

                                                      

  ۰۸۱1۸3به انگلس؛ مجموعه آثار،  ۸۲ژوئیه  31ی نامه1 

 برای نمونه، نگاه کنید به مقالات زیر۱ ۸
“Marx’s unfinished but Magnificent Critique of Political Economy,” 
Science & society, Vol. 82, No,1, January 2018, 139-145, by Alex 
Callicos: 
https://guilfordjournals.com/doi/pdf/10.1521/siso.2018.82.1.139 
“Why did Marx’s Capital Remain Unfinished,” Science & society, Vol. 
84, No,1, January 2020, 13-41, by Ludo Guvers: 
https://guilfordjournals.com/doi/pdf/10.1521/siso.2020.84.1.13 

، «گرایش نزولی نرخ سود»و دفاع ازصحت علمی  کاپیتال مجلدهای« عدم پیوستگی درونی»برای نقد 

 نگاه کنید به۱
Andrew Kliman, Reclaiming Marx’s Capital: A refutation of the Myth 

of Inconsistency, Lexington Books, 2006 

سالگی مارکس نوشته است. نگاه کنید  ۸۰۰ی متن حاضر نیز به سهم خود جستاری به مناسبت نویسنده

 به۱

https://pecritique.com/2018/06/09%خوانش-و-روش/E2%80%8C-شناسی-کارل

 مارکس-علی-رها/

https://guilfordjournals.com/doi/pdf/10.1521/siso.2018.82.1.139
https://guilfordjournals.com/doi/pdf/10.1521/siso.2020.84.1.13
https://pecritique.com/2018/06/09/خوانش-و-روش%E2%80%8Cشناسی-کارل-مارکس-علی-رها/
https://pecritique.com/2018/06/09/خوانش-و-روش%E2%80%8Cشناسی-کارل-مارکس-علی-رها/
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 است؟« ناتمام»یک اثر  کاپیتالآیا  – ۳
ه کنند، در حالی کمیکران پیدا چیزها در حرکتی دورانی است که کیفیتی بی» 

 «بودند.بهره میروی در خطی مستقیم، از آن بیدر صورت پیش

 ۸۲۲، ص یککاپیتال 

 

شویم، ابتدا ضروری است که مبنای این می کاپیتالکلیت « ناتمامی»وقتی مدعی 

ای مفهومی منتقل شود. ای شماتیک، شکلی و یا جسمانی به عرصهحکم عام از عرصه

یافتگی است به وجهی که عناصر و اجزای انضمامی تعیندر ثانی، آن وجه عام نیازمند 

ک صورت، آنچه با آن روبرو هستیم نه یپیکربندی آن تعریف و تبیین گردند. درغیر این

است که دائما در حال حرکت در یک خط « یابدیت کمّ»بافت دیالکتیکی، بلکه یک 

  1، است.«نهایتبی»انتها، به سوی مستقیم بی

استه را ویر کاپیتالاست که مارکس در زمان حیات خود فقط اولین جلد  روشنالبته 

های مجلدهای دیگرش، نوشتهدستعین حال اطمینان داشت که  و منتشر ساخت اما در

رو، پیش از مرگ، به دخترش ایناز ۸مانده، قابل انتشارند.باقیحتی در همان شکل 

هایش را برای انتشار به انگلس واگذار کند. انگلس نوشتهدستالنور سفارش کرده بود که 

ی دفترهای یادداشت نویسد، مجموعهمی الکاپیتگفتاری که بر جلد دوم در پیش

ی ویراستاران مجموعه 3دهد.طور اجمالی شرح میمارکس و زمان نگارش آنها را به
                                                      

... کرانی کاذبی استتتت...بیکران کمّبه آن تکیه می کند، پیش روی بی آنچته ادراد بازتابی معمولاً»1 

   1۲3، ص 1۰۰#ی بند ، افزودهمنطق کوچکهگل، « ی کرانمند باقی می ماند.که در محدوده

ی در آستتتتانه»زیگفرید مایر، به او اطلاع می دهد که  بهای ، در نتامته1۲۸۸آوریتل  3۰متارکس در ۸ 

که  کندمی، اضافه «های بشتریت داردنستبت به رنج»بر تعهدی که کید أتبوده استت. ستپس با « مرگ

 ۰۸۱3۸۸، مجموعه آثار، «نوشتهدستکتابم را نهایتاً تکمیل کنم، حداقل در »باید 

گاه ن کاپیتالهای نویسی پیشی زمان نگارش مجموعهبرای یک شرح مختصر و بسیار مفید درباره3 

 کنید به۱
“Four Drafts of Capital”, Enrique 
Dussel; https://www.mtholyoke.edu/~fmoseley/Dussel.pdf 

https://www.mtholyoke.edu/~fmoseley/Dussel.pdf
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بندی زمان(، با برخی تعدیلات کمابیش خطوط کلی ۸های مارکس )مگای نوشتهدست

تا  1۲۸1های ، سالکاپیتالگیری تمامیت شکلکرده اند. برای فهم یید أتانگلس را 

 1اند.کنندهتعیین، 1۲۸۸

ه قلم را ب کاپیتالکامل  نویس نسبتاًپیش سهها، قدر مسلم، مارکس بین آن سال

که او قصد داشت تمام  است گر آنکشد. مکاتبات مارکس در این دوره نشانمی

ندی بقسمتی ناموفق انتشار نظر از تجربهمجلدهای اثرش را یکجا منتشر کند. صرف

، مارکس باور داشت که چنانچه محصول کارش سهمی بر نقد اقتصاد سیاسیی شده

 31ای به انگس در ریزد. او در نامههم میهآن ب« ساختمان دیالکتیکی»پاره گردد، پاره

توانم خودم را راضی کنم که چیزی ]برای انتشار[ من نمی »گوید۱ می 1۲۸۲ ییهیژو

ی ، برترنظر از هر کمبودیصرفارسال کنم مگر آنکه کلیت آن پیش رویم باشد. 

های من در این است که یک کل هنری هستند، و این زمانی قابل تحصیل است نوشته

پیش رو نداشته باشم، هرگز حاضر به انتشار  کلیت آنکه من تا زمانی که آنها را در 

مقایسه کرده  3گرایماکوب یمارکس سپس، اثر خود را با روش نگارش  ۸«آنها نیستم.

ه هایی بهتر است که ساختمانی دیالکتیکی نداشتکلاً برای نوشته»گوید این سبک و می

 «باشند.

فصل دیگر باید  سه هنوز»دهد که مارکس در همان نامه به انگلس گزارش می

ی دیگری در سپس در نامه« کتاب اول( کامل گردد. 3سهنوشته شود تا بخش تئوریک 

ش ی مورد پرستنها نکته»گوید۱ تفاهمی به انگلس میوءسجهت رفع هرگونه  ۸۲اوت  ۲

ها را برای ناشر ارسال کنم، یا نوشتهدستی تمیزِ یک بخش از این است که آیا نسخه

اینکه ابتدا کل آن را تمام کنم؟ من به دلایل چندی، تصمیم به انجام این آخری گرفته 

                                                      

 ۸ی های مارکس در قسمت دوم از مجلد سوم، و قسمت دوم از مجلد چهارم مگانویسی پیشکلیه1 

 از لینک زیر دانلود کنید۱ توانیدمیاند که شدهمنتشر 
http://telota.bbaw.de/mega/ 

 ۰۸۱1۸3مجموعه آثار، ۸ 

جلد منتشر  ۲های آلمانی را تالیف کرده بودند که در ترین واژه نامهگرایم و برادرش، یکی از وسیع3 

 شده بود.

http://telota.bbaw.de/mega/
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مانده از باقیتنها فصل  احتمالاً 1«اساسی است که کل آن پیش رویم باشد. ام... مطلقاً 

ال تا آخر س ، بود که ظاهراً«فرآیند انباشت سرمایه»، اتمام فصل ششم، «فصل سه»آن 

کامل، دوباره مشغول  نویس نسبتاًکشد. اما پس از نگارش یک پیشمی آن را به قلم

گردد. سپس در می« آلات و صنعت مدرنماشین»و « ی کارروزانه»بسط و گسترش 

دست »اما « حاضر است»نویس دهد که پیشبه انگلس خبر می 1۲۸۸فوریه  13

غیر از خودم، توسط هیچ کس، حتی الجثه شده اند و به عظیمها در شکل کنونی نوشته

 ۸«تو، برای انتشار مناسب نیستند.

ی متن حاضر، کم برای نویسندهنظر از تشدید بیماری، شواهد موجود، دستصرف

 پیتالکانویس کل رغم کامل کردن پیشد که چرا مارکس علیکندرستی روشن نمیبه

با او انعقاد کرده بود، نظر خود را  1۲۸۲و نیز مخالفت ناشر و قراردادی که در مارس 

ی عوض کرد و تصمیم گرفت جلد نخست را جداگانه منتشر کند. اما در همان نامه

قبلی، گویا در پاسخ به درخواست انگلس، که از وضع سلامتی مارکس نگران شده بود، 

قم و به محضی که آماده شود، ابتدا جلد نخست را به من با تو مواف»کند که ابراز می

نویس جلد نخست، پیش« اتمام»دانسته است که مارکس تازه پس از « دهم.میسنر می

کند؛ فصولی که پس از انتشار ، شروع به نگارش فصل کالا و پول می1۲۸۸در اوایل سال 

ل ودند. بازخوانی آن دو فصنخورده باقی مانده بدست، هنوز سهمی برنقد اقتصاد سیاسی

اند. نامفهومی قبلی، ناکافی و حتی شدهارایهمارکس را متقاعد کرده بود که در شکل 

 فصل دیگر را برای ناشر فرستاده بود. پنجنویس لازم به یادآوری است که مارکس پیش

دسته صفحات حروفچینی شده را برای تصحی  و دستهکار انتشار آغاز شده بود و ناشر 

ی آخر، تا کرد. با این وصف، مارکس تا لحظهویراست نهایی برای مارکس ارسال می

، یعنی دو ماه پیش از انتشار کل کتاب، هنوز مشغول کار روی مفهوم ارزش، ۸۸ ییهیژو

تار ارگی کالا بود. پیشگفوآخر، بتدستی کتاب و ی بازنمایی شکل ارزش، ضمیمهشیوه

به اتمام رسانده و برای ناشر ارسال یه یژو 1۸جلد نخست، آخرین متنی بود که در 

 کند.می

                                                      

 1۸۲همانجا، ص 1 

 ۸۸۸همانجا، ص ۸ 



 

 
 

 علی رها 05

م رغالمللی کارگران، و علیبین انجمنی فعالیت در پس از انتشار، در حین ادامه

 ی کتاب وروی بیماری، مارکس با همکاری انگلس، سخت درگیر ترویج و اشاعهپیش

شود. سپس، گذشته از پیدا کردن مترجمی لایق برای چاپ فرانسوی و انگلیسی می

انرژی خود را صرف  (، اهمّ 1۲۸۸-۸۲ی جلد سوم )های کوتاه دربارهسری نوشتهیک

 1کند.انسوی و نیز چاپ دوم آلمانی میویراست فر« بازنویسی کامل»انکشاف، توسعه و 

 13۰ای حدود نوشتهدست(، از مارکس 1۲۸۸-۸۲پس از انتشار ویراست فرانسوی )

ی ی جلد سوم باقی مانده است که بیشتر به گرایش نزولی نرخ سود و رابطهصفحه درباره

مفصل مارکس به ی ی نامهعلاوه، گزیدهبهنرخ ارزش اضافی با نرخ سود مربوط است. 

هایی از آن را بازگو ( نیز که در بخش قبل این نوشته قسمت۸۲آوریل  3۰انگلس )

 های جلد سوم مربوط است. نوشتهدستبه بازنگری  کردیم، مستقیماً

کس پوشیده هیچکه مارکس وسواس خاصی در نگارش داشت بر هرحال اینبه

من در هر چیز که نوشته باشم و یک ماه »کرد، میکید أتطور که خود او نیست. همان

 ۸«م.نظر کنآن تجدید شوم درکنم و مجبور میبه آن نگاه نکرده باشم، اشکال پیدا می

طور که انگلس در پیشگفتار کتاب پذیر به وسواس نیست. همانکاهشموضوع صرفاً  اما

هایی که مارکس برای کتاب دوم باقی نوشتهبازشماری دست » کند۱ دوم ابراز می

س را ناپذیر مارکخستگینظیر و انتقاد از خود بیکار گذاشته بود، به خودی خود پشت

دهد که او از آن طریق کشفیات عظیم اقتصادی خود را پیش از انتشار به نشان می

داد تا بازنمایی ندرت به او اجازه میبهکرد. این انتقاد از خود ترین حد ممکن میکامل

اش که ماحصل گسترشموضوعی را، چه در شکل و چه در محتوا، با افق درحال 

 (۲۰)ص« های دایمی او بود، متناسب سازد.پژوهش

کند میکید أتهایش به دانیلسون نگری دستنوشتهبنابراین وقتی مارکس در حین باز

، باید حرف او را جدی گرفت، چراکه بلافاصله اضافه «دوم باشینباید منتظر جلد »که 

                                                      

رسون ی کوین اندرجوع کنید به مقدمه کاپیتال، برای پی بردن به اهمیت و ویژگی ویراست فرانسوی1 

 ی فارسی حسن مرتضوی.بر ترجمه

  ۰1۱3۲۲موعه آثار، ج. م1۲۸۸آوریل  ۸۲ی مارکس به لاسال، از نامه۸ 
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توجه عدمبرای همین  1«جلد نخست به خودی خود کامل، یک کلیت، است.»کند۱ می

-۸۲های نوشتهدستکافی نسبت به نظرات خود مارکس است که تا پیش از انتشار 

ی نشده بود. مارکس در این ی مارکس به زیگموند شوت با دقت لازم بررس، نامه1۲۸3

ت را به ترتیبی )با شروع از سومی، قسم کاپیتالدر واقع من نگارش »نامه به او گفته بود 

برخلاف آنچه به عموم ارایه شد، آغاز کردم، و جلد نخست، که آخرِ کار  تاریخی( کاملاً

  ۸«چاپ شد. یبا آن کلنجار رفتم، بلافاصله آماده

دستخوش تغییراتی  ۸۸تا  ۸۲های ، بین سالیک کاپیتال فصلی ششساختمان 

ستقیم نتایج م»ی فصل ششم، نویس اولیهترین آنها، حذف پیشاساسی شد. یکی از مهم

بود. در واقع آن فصل « فرآیند انباشت سرمایه»و جایگزین کردنش با 3«فرآیند تولید

باقی مانده است. زمان نگارش آن  1۲۸3-۸۲نویس ای است که از پیشنوشتهدستتنها 

تخمین زده اند. این نوشته به خودی خود حائز اهمیت است که از  ۸۰فصل را تابستان 

 داری؛عنوان محصول سرمایه، تولید سرمایهها بهکالا – 1»سه قسمت تشکیل شده است۱ 

نهایتاً تولید و بازتولید کل  – 3افی است؛ داری، تولید ارزش اضتولید سرمایه – ۸

حال در این جملات مارکس کمی ( ۲۰۲ی جلد نخست، ص ضمیمه« ) رابطه...

باشد،  نباید اول یکعنوان،  سهدر بازبینی نهایی پیش از انتشار، از این »درنگ کنید: 

 رآیند گردشف' –دهد به جلد دوم را شکل می گذاربلکه جای آن باید آخر باشد، چراکه 

هنوز انتظار داشت جلد نخست با  ۴۶توجه کنید: مارکس در تابستان . 'سرمایه

 مبحث کالا پایان یابد.

 

                                                      

 ۰3۱1۸3 موعه آثار،ج، . م1۲۸۲اکتبر  1۸ 

  ۰۲۱۸۸۲، مجموعه آثار، 1۲۸۸نوامبر  3 ۸

 است. نگاه کنید به۱« معما»پژوهان حذف آن فصل هنوز یک برای برخی از مارکس3 
“The Place of ‘The results of Immediate Production Process’ in 
Capital,” by Partick Murray 

rill.com/view/book/9789004326071/B9789004326071_013.xhttps://b
ml 

https://brill.com/view/book/9789004326071/B9789004326071_013.xml
https://brill.com/view/book/9789004326071/B9789004326071_013.xml
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های بندیصورتیکم، برای مارکس مراحل گذار چه در  ی اجمالی:مشاهدهدو 

ی مارکس این بود که انگیزه تاریخی و چه در نگارش، اهمیت بسیاری داشتند. ظاهراً

در حکم  دوم، آیا کالا واقعاً 1آخرین فصل جلد نخست، پلی به سوی جلد دوم باشد.

ی گذاری به فرآیند گردش است؟ لازم به گفتن نیست که مارکس در چنین نقطه

کند. اما موضوع فصل اول نه خرید را با فصل کالا شروع می کاپیتال( ۸۸ویراست نهایی )

ارزش در فرآیند گردش، بلکه به ادعای خود  یو فروش نیروی کار است، و نه مبادله

دِ ی خویکی از دستاوردهای نوین اوست۱ تبیین سرشت دوگانه یدارندهمارکس، دربر

داری، حتی پیش از ورود به فرآیند تولیدی. بندی معین تاریخی سرمایهصورتکار در 

ت مارکس به ویراس ای است کهتر اشاره شد، فصل کالا آخرین نوشتهطور که پیشهمان

 هم درست در زمانی که کتاب در حال چاپ بود!کند آنکتاب اضافه می

، اپیتالکتوان با اطمینان کامل نتیجه گرفت که فصل نهایی اولین ویراست پس می

ت. های بعدی اسی اتصال جلد نخست با کتاب، دقیقا نقطه«فرآیند انباشت سرمایه»

ی قطهی طبقاتی، تجلی بالفعل نشت سرمایه با مبارزهدر هم تنیدگی گرایش تاریخی انبا

ای از آن در اش به انگلس، که گزیدهنامهفرجام همان طرحی است که مارکس در 

شویم می روبرو ی طبقاتیمبارزه... با نهایتاً»قسمت پیش بازگو شد، تشری  کرده بود۱ 

ون قان»بنابراین، ماحصل « شود.جا حل میکه حرکت و اضمحلال کل این کثافات در آن

است که توسط این جامعه به بند « هایینیروها و انگیزه»، ظهور «مطلق انباشت سرمایه

ر شود... این است نفی دکنندگان، سلب مالکیت میمالکیتاز سلب »اند. شدهکشیده 

واقع مالکیت فردی را  سازد، بلکه درنفی. این مالکیت خصوصی را از نو مستقر نمی

 (۲۸۲)ص« نشاند...برمی

                                                      

م و کتاب مارکسیس در دونایفسکایا، رایا مانیست،وا –ستال پیش، فیلستوف مارکستیست  ۸۰بیش از 1 
همان ستتان جلد دوم و ستتوم را هی مارکس در جلد نخستتت، ب'انباشتتت ستترمایه '» نوشتتته بود۱  آزادی

ام را که نظ و فلستتتفه ذهن ، فلستتتفه طبیعتهگل علم منطقدر  'مطلق یایده'کند که میبینی پیش

 (3۲3)ص« فلسفی او را به انتها رساند.
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انباشت سرمایه و تغییرات مهمی که مارکس در ویراست « فصل»بررسی دقیق  قطعاً 

نونی ک گفتاروجود آورد نیازمند مطلبی جداگانه است که در گنجایش هفرانسوی آن ب

شود، نگاهی اجمالی به متن آنچه به موضوع اصلی متن حاضر مربوط می 1نیست.

ی ورود به فصل فرآیند انباشت سرمایه عنوان مقدمهای است که مارکس بهفشرده

 ی ساختمان کلی چکیدهدارندهبری بسیار کوتاه درنویسد. در حقیقت این مقدمهمی

ی حرکت کالا، تولید، کردن چرخهمارکس در این مقدمه پس از بازگو  است. کاپیتال

جزئیات  تحلیل»کند که اضافه می گشت به تولید،فروش، تبدیل شدن به سرمایه و باز

دار یگانه دهد که سرمایهسپس نشان می« شود.فرآیند در جلد دوم یافت می

 با کسان دیگری چون مالکان زمینآن را ی ارزش اضافی نیست بلکه باید کنندهتصرف

های آن شود. تکههای مختلفی تقسیم میبنابراین، ارزش اضافی به پاره»قسمت کند. 

دیگر گیرد که نسبت به یکهایی به خود میشود، و شکلنصیب انواع مختلفی از افراد می

 ا در جلدی زمین، الخ. ممستقل هستند، مانند سود، بهره، منافع ناشی از تجارت، اجاره

)ص « ی ارزش اضافی بپردازیم.شدهمبدلهای سوم قادر خواهیم بود که به این شکل

۸۰۲) 

ی تمامی عنوان نمایندهدار را بهجا سرمایهگوید، اما در اینمارکس در ادامه می

ت بنابراین، ابتدا انباش»گیریم. نفع هستند در نظر میکسانی که در ارزش اضافی ذی

طور ساده، از بهسرمایه را از دیدگاهی تجریدی مورد توجه قرار خواهیم داد، یعنی 

نباشت سرمایه ( چنانچه فرآیند بالفعل ا۸1۰)ص« ی فرآیند مستقیم تولید.جنبه

پاره کردن ارزش اضافی نه بر ماهیت آن و نه بر شرایطی که تحت تکهمفروض باشد، 

شکل ساده و بنیادین فرآیند »گذارد. اما میثیر أتشود آن به عامل انباشت تبدیل می

ود گر گردش، نامشهمیانجیانباشت، هم توسط تقسیم ارزش اضافی و هم توسط حرکت 

کند که تحلیل دقیق فرآیند ما را ملزم می»گیرد بنابراین، مارکس نتیجه می« گردد.می

                                                      

 ی کوین اندرسون۱برای بررسی برخی از این تغییرات، نگاه کنید به مقاله1 
“The ‘Unknown” Marx’s Capital, Volume I: The French Edition of 
1872-75, 100 Years Later,” 
https://kevin-anderson.com/wp-content/uploads/anderson-article-
unkown-marx-capital.pdf 

https://kevin-anderson.com/wp-content/uploads/anderson-article-unkown-marx-capital.pdf
https://kevin-anderson.com/wp-content/uploads/anderson-article-unkown-marx-capital.pdf
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کنند، درونی آن را پنهان میم سمکانیهایی که کارکرد در حال حاضر از تمام پدیده

 )همانجا(« پوشی کنیم.چشم

ا ، بکاپیتالاست که مارکس در سراسر جلد نخست کید أتدر عین حال لازم به 

شود، چه در خود متن و چه گشودن مباح  مختلفی که به جلدهای بعدی مربوط می

جا خواهد یافت. دهد که شرح کامل آن مباح  را در آنها، به خواننده نوید میزیرنویس

ما در جلد سوم » - 1کافی است در اینجا به چند نمونه از این موارد اشاره کنیم. 

 «قانون ارزش اضافی فهمیده شود، نرخ سود اسرارآمیز نیست.خواهیم دید که وقتی 

ما در جلد سوم مشاهده خواهیم کرد که حتی در مورد میانگین » - ۸( 3۸۰)ص

من در جلد » - 3( 3۸۲)ص« توان قیمت و ارزش را مساوی یکدیگر کرد.ها، نمیقیمت

گوناگون سود  هایتواند در نرخسوم نشان خواهم داد که همان نرخ ارزش اضافی می

ها از قیمت کالا»ی آدام اسمیت۱ العادهجزم نظری خارق – ۰( ۸۸۰« )نمادین شود.

ی زمین تشکیل شده است؛ یعنی فقط از دستمزدها و دستمزدها، سود )بهره( و اجاره

ی هفتمِ جلد سوم بیشتر بررسی ی سومِ جلد دوم و پارهاین نکته در پاره ارزش اضافی...

آلات و از ماشینهای دیگری، از جمله کاربرد توان نمونه( می۸3۲)ص« خواهد شد.

(، و یا ارزان کردن ۲31با کاهش تعداد کارگران )صم أتوجا افزایش نرخ ارزش اضافی آن

( و بسیاری موارد دیگر را نام ۰۰۸مصرف ابزار تولیدی )ص ارزش نیروی کار با افزایش 

  1دهد.ویژه به جلد سوم کتاب رجوع میبهبرد که مارکس خواننده را 

                                                      

ی جلد دوم در ستتراستتر جلد نخستتت یافت. به همین ترتیب می توان مراجعات بستتیاری نیز درباره1 

ستتادگی قابل فهم استتت، به شتترطی که صتترفاً به جمع کل بهی بازتولید فرآیند ستتالانه»عنوان نمونه۱ به

د، و ه بازار آورده شوی کالا، بتولید ستال نگاه کنیم. اما هریک از اجزای این محصول سالانه باید به مثابه

های منفرد و درآمدهای شخصی درهم های سرمایهها آغاز می شود. حرکتاین جایی استت که دشواری

ها، گم می شوند، یعنی در گردش ثروت اجتماع. این مساله بیننده آمیزند و در جابجایی عام وضعیتمی

وم ی سسازد که باید حل شوند. من در پارهمیای روبرو کند و پژوهش را با مشتکلات پیچیدهمیرا گیج 

 (۸3۸)ص « ای که کل نظام را به هم پیوندی واقعی می دهد، تحلیل خواهم کرد.جلد دوم شیوه
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رنگ کردن اهمیت مجلدهای بعدی کمبه معنی  ی این بررسی مختصر ابداًاما نتیجه

ت ی کنونی این است که جلد نخسبرعکس. موضوع مرکزی نوشته نیست. کاملاً  کاپیتال

گشای ورود به جلدهای بعدی است بلکه همچنین حاوی مبانی تئوریک کل راهنه فقط 

ی تغییراتی که مارکس به ویراست فرانسوی وارد کرد ویژه اگر مجموعهبهکتاب است، 

یکم، ضروری  1،کاپیتال« ناتمامی»ز بر جای تمرکهدقت بررسی شود. بنابراین، ببهنیز 

طور کنیم، و دوم، همانمل أتاست تا در کلیت مفاهیم همان چیزی که در دست داریم 

های تر نیز از زبان خود مارکس بازگو کردیم، به یاد داشته باشیم که مجلدکه پیش

 به خودی خود» گردند، چراکه جلد نخستفهم میقابلدیگر نیز در پرتو جلد نخست 

 «کامل، یک کلیت، است.

، و مجادله بر کاپیتالی جلد سوم ی گذشته دربارههای چند دههبنابراین، جنجال

های خود مارکس، صرفاً در بستر نوشتهدستسر تخالف یا تشابه ویراست انگلس با 

مبانی تئوریک کل اثر که در جلد نخست به کمال رسیده است قابل طرح و سنجش 

های پایان دگردیسیبیتو و درهای توست. در غیر این صورت، به قول مارکس، در دالانا

 مانیم.شکلی سردرگم می

 

 کاپیتالملاحظاتی پیرامون جلد سوم  – ۶
 نظری از فرآیند گردش گفتارشود که علم اصیل اقتصاد مدرن فقط زمانی آغاز می»

 «به فرآیند تولید گذار کند.

 ۰۲۲، ص 3 کاپیتالمارکس، 

 

                                                      

اده استف کاپیتالانتهای « باز بودن»ی ، از مقوله«ناتمام»ی جای واژههپژوهان، ببرخی دیگر از مارکس1 

کران است مگر ثابت کنند های بیانتهای منطق افزودن دادهمی کنند، که در اساس همان حرکت بی

 های خود در جلد سوم بود. برای نمونه نگاه کنید به۱مارکس در حال تغییر بنیادی نوآوری
John Bellamy Foster; https://monthlyreview.org/2018/05/01/marxs-
open-ended-critique/ 

  

https://monthlyreview.org/2018/05/01/marxs-open-ended-critique/
https://monthlyreview.org/2018/05/01/marxs-open-ended-critique/
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ویژه در ویراست بهآید، جلد نخست، میطور که از بخش قبلی مقاله برهمان

دعا است. این صرفاً یک ا کاپیتالی بستر تئوریک تمام مجلدهای دارندهفرانسوی، دربر

ی روابط اجتماعی و مقولات نیست بلکه نظر خود مارکس است. در جلد نخست کلیه

است  نروشاند. شدهآنها بازنمایی و تفکیک « مفهوم»اساس اقتصاد سیاسی همچنین بر

های متعدد تجرید که در جلد نخست تجسم یافته است، هنوز نیازمند انضمام که لایه

های داری، در فرآیند گردش و نیز در صورتبندیهای دیگر تولید سرمایهیافتن در وهله

بنابراین  اند.بازتولیدگوناگون پدیداری ارزش و از آنجا ارزش اضافی و بازگشت به فرآیند 

ی ی ارزش اضافی ارزش و قیمت، و یا از رابطهاز گرایش نرخ نزولی سود گرفته تا رابطه

با سود و بهره گرفته تا حرکت پول و نظام اعتباری، نرخ ارزش اضافی و نرخ سود، 

 اند.بستهدر جلد نخست ریشه  تماماً  کاپیتالمقولات جلد سوم 

طور که همان 1سویه بلکه متقابل است.نخست نه تک ی جلد سوم با جلداما رابطه

طور مشخص شرح انضمامی بسیاری از مباح  مطروحه را به جلد سوم جلد نخست به

ر گرداند. ددهد، جلد سوم نیز از ابتدا تا انتها خواننده را به جلد نخست باز میارجاع می

از  ایست بیانگر چکیدهدر جلد نخ« فرآیند انباشت سرمایه»طور که مدخل واقع همان

کل بود، مارکس جلد سوم را نیز به همان وجه، با شرحی اجمالی از هر سه جلد کتاب 

طور مستقیم، با ذکر دقیق بهکند. مراجعات جلد سوم به جلد نخست، چه آغاز می

شمارند. شاید اشاره به چند نمونه از این موارد برای اثبات بیمستقیم، فصول، و چه غیر

 چنین ادعایی کافی باشد. 

و ارتباط آن با « قیمت هزینه شده»انگیز است، موضوع بح یکی از مواردی که 

، سرشت ارزش «قیمت»ی ، مارکس به اثبات رسانده بود که خود مقولهسود است. اولاً 

من به چنین توهمی »ناشی شده است. « فروش»سازد به طوری که گویا از را مدفون می

( درثانی، زیر عنوان 1۸۲)ص« ام.پرداختهطور مشروح در مجلد نخست، فصل پنجم، به

ی جویی در هزینهصرفهسان هپرداخت نشده، صرفاً ب، اخاذی از نیروی کار، کار «قیمت»

                                                      

ی جلد دوم با جلد نخست و است، از رابطهکاپیتال  از آنجا که موضتوع اصتلی متن کنونی جلد ستوم1 

 نظر شده است. با جلد دوم صرف جلد سوم نیز
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ی دهد. رابطهکار مازاد، ویژگی خود را از دست می»یابد. بدین طریق، تولید تجلی می

ی طور که ما در جلد نخست، پارهگردد، و همانمشخص آن با ارزش اضافی پنهان می

ی کار در دستمزدها، هموارشده و با معرفی ارزش نیروله أمسششم، نشان دادیم، این 

، «طور که در مجلد نخست نشان داده شدهمان»( بنابراین، 13۸)ص« یابد.تداوم می

( نهایتاً ۰۸3کند، قیمت نیست. )ص آنچه حجم و یا نرخ ارزش اضافی را تعیین می

، قیمت کار، در نظر اول دستمزد کارطور که در مجلد نخست نشان داده شد، همان»

یمت ق'کند. ارزش و نیز قیمت، که کلاً بیانی ویژه برای ارزش است، را نقض میمفهوم 

 (۲۲۸)ص .« 1به همان اندازه نامعقول است که لگاریتم زرد 'کار

جا که به ، تا آنیکی دیگر از مباح  جنجالی، موضوع نظام اعتباری است. اولاً

جا آغاز شد که اعتباری از آنی مارکس، نظام شود، به گفتهی کارگر مربوط میطبقه

( درثانی، کل 1۱۸۸۲، کاپیتالپرداخت شد. )خیر أتدستمزد کارگر پس از انجام کار، با 

همانطور که من در جلد »رو، اینفهم نیست. ازقابلنظام اعتباری، بدون حرکت پول، 

، ی پرداختط با وسیلهکه نظام اعتباری در ارتباام، ایندادهنخست، فصل سوم، نشان 

ی کل نظام پولی، ( ریشه۸۰۸)ص « ناپذیر استاجتنابدر نظام پولی سقوط کند، 

جلد نخست، در قوانین  ی پرداخت، و الخ.، نیز درعنوان وسیلهحرکت آن، و کارکردش به

عنوان های در گردش نیز، چه به، نهفته است و حرکت حجم پول«ی کالاگردش ساده»

شود های کالایی تعیین میی خرید یا پرداخت، توسط مقدار و سرعت دگردیسیوسیله

ها خیلی ساده یک همانطورکه دیدیم، جلد نخست، فصل سوم... خود این دگردیسی»و 

 (۰3۸)ص « جنبه از کل فرآیند بازتولید است.

است.  الکاپیتاجزای  واراندامشود، پیوستگی آنچه لااقل از نکات بالا دستگیرمان می

واکاوی جداگانه درعین حال هر یک آن اجزاء نیز به خودی خود، یک کلیت است که به 

 کاپیتال ی معین به جلد سومی کنونی صرفاً از یک زاویهاما نوشته ۸نیازمند است.

                                                      

 متضاد.به معنی خطا در محاسبه، یا بیانی 1 

خودی خود یک کلیت استتت. اما در هریک از های کامل، و بهریک از اجزای یک کل فلستتفی، دایره»۸ 

از  ای واحدگردد. دایرهمیی فلستتفی یافت گر، ایدهمیانجیاین اجزاء به مثابه یک خصتتوصتتیت معین یا 
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انی کنونی، مب گفتاردر »طور که در ابتدای این مقاله تاکید شد، نگرد. یعنی همانمی

رآروی ی کارگر و ففقط در پرتو ساختمان کل کتاب، با رهایی طبقه سه کاپیتالنظری 

ی جدید از یک وهله« داری مورد توجه قرار گرفته است.سرمایهای پسابه جامعه

ی جدید از شناخت، هردو از دیالکتیک واحدی ناشی گری اجتماعی و یک مرحلهکنش

 الکاپیتگردند. این بدین معناست که با هر برآمد جدیدی در شرایط عینی جهان، می
ن امچنهی مارکس با عینیت، ی اندیشهگشته، و سازگاری پیکرهی تاریخ بازبه صحنه

 شود. ی پژوهش میابژه

ی ویژه نظریهبه، کاپیتال، جلد سوم 1۲۸۲رو، پس از سقوط اقتصادی ایناز

عنوان موضوعاتی عاجل و انضمامی به های ادورای و چیرگی سرمایه مالی، بهبحران

 ناگهانی« کشف»های مارکسیستی تبدیل شدند. اما از سوی دیگر، ی پژوهشدغدغه

لت و خص« تجریدات هگلی»جر گردید که منی هایگرایشمجلد سوم، به فراگیر شدن 

باره به دور افکنده و مدعی شدند که دیگر مفهوم ارزش در جلد نخست را یک« رازآمیز»

نیازی به آن مجلد نیست و شروع از جلد سوم، به خودی خود، کافی است چراکه با 

 سروکار دارد.« زندگی واقعی»

خاص خود را دارد. انتشار  هایاما در دوران ما، بازگشت به جلد سوم، ویژگی

های جلد سوم توسط ویراستاران مجموعه آثار مارکس و انگلس در مگای نوشتهدست

میلادی و  ۸۰ی ویژه در دههبهداری جهانی، های ساختاری سرمایه، به همراه بحران۸

در ابعادی جدید  کاپیتال، عوامل و عناصر شکل گیری بازنگری ۸۰۰۲ سقوط مالینیز 

 آوری به مارکسیطور که در بخش اول این نوشته بازگو شد، روسابقه بودند. همانبیو 

تر از هر زمان دیگری بوده و کماکان عمیقتر بلکه جانبههمهفقط نهی کنونی در دوره

س ی مارکپروژه« ناتمامی»ها که بر تر به یکی از جوانب این بازبینیادامه دارد. پیش

 اختصار پرداخته شد. بهتمرکز دارند 

های کنونی سنجش ویراست انگلس در مقایسه با یکی دیگر از جوانب پژوهش

های متباین و ی ویراست انگلس، دیدگاههای خود مارکس است. دربارهنویسپیش

                                                      

 ی پهناورتریگستتلد و دایرهمیارد عنوان میانجی دکه بهرا جا که تمامیتی واقعی استتت، محدودیتی آن

 (1۲، بند منطق کوچک )هگل،« هاست.ای در درون دایرهرو کلیت فلسفی، دایرهاینگشاید. ازمی
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های نوشتهدستی کند که ویرایش انگلس همهکس انکار نمیهیچمتضادی وجود دارد. 

طور کامل منعکس نکرده و با تقسیم بندی فصول و پیش و پس کردن مارکس را به

برخی از مباح ، و نیز نگارش برخی ملاحظات، تا حدی ساختمان جلد سوم را تغییر 

را  الکاپیتیا ویراست انگلس ادراد نظر بر سر این موضوع است که آاختلافداده است. 
رغم تغییرات وارده، در مجموع علیاین که با مشکلی اساسی مواجه کرده است و یا 

های مارکس ندارد. اما بررسی چنین مباحثی در ظرفیت اختلافی ماهوی با دست نوشته

 1 ی حاضر نیست.نوشته

هدفی  کاپیتالمارکس با نگارش اشاره شد،  گفتارطور که در ابتدای این همان

و دوم، آشکار « یک پیروزی علمی برای حزب ما»کرد۱ یکم، کسب مضاعف را دنبال می

در واقع این دو در اساس هدفی « ی مدرن.قانون اقتصادی حرکت جامعه»ساختن 

واحدند. در این نگاه، وجه عینی و ذهنی چنان درهم تنیده شده است که جدا کردن 

مارکس انقلابی، و از سوی از سویی  -شود پارگی مارکس منجر نمیدو آن دو فقط به

رد. گیفاصله می کاپیتال بلکه از خود مضامین –مارکس دانشمند و پژوهنده دیگر، 

 ی او برایتوان صرفًا به ارادهرا نمی« مارکس انقلابی»نکته در این جاست که 

ی فرو کاست. انقلاب اجتماعی و داردگرگونی بنیادین روابط اجتماعی سرمایه

 اپیتالکی کارگر، از بیرون به دیالکتیک ی انقلابی، طبقهنقش عاملیت سوژه

قانون »تحمیل نشده است بلکه از منطق درونی آن استخراج شده و ذاتی 

                                                      

 ی انگلس، نگاه کنید به۱«رحمانهبی»نقد  پاسخ به برای1 

“Engels' Edition of the Third Volume of Capital and Marx's Original 

Manuscript” by: Michael Heinrich 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-

c3/editorial/heinrich.htm 
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های جلد است. این آن مهمی است که باید در واکاوی« ی مدرنحرکت جامعه

 سوم برجسته شود.

بر ستتتر راه تولیتتد  ماان  حقیقی»کتته کنتتد متتارکس اعلتتام می وقتی بنتتابراین

(، این ابدا به معنی فروپاشتتی خود به 3۱3۲۲) «استتت خود ساارمایهداری، ستترمایه

برعکس، چراکه ستترمایه در تمامی دقایق وجودی  داری نیستتت. کاملاًخودی ستترمایه

ی هتر در مقالششتود. این نویسنده پیضتد خود، با نیروی کار، تعریف میحرکتش، با 

برخی از مضامین جلد سوم را بررسی « داری جهانیی مالی و بحران سرمایهسترمایه»

 داریهای سرمایهبحران« ثیرأت»است نه فقط کید أتچه در اینجا مورد آن 1کرده است.

ی کارگر بلکه ارتباط درونی بحران با وضتتتعیت نیروی کار استتتت. در حقیقت بر طبقه

 شود.موضوعیت جلد سوم با چنین خوانشی قابل فهم می

اند. اتیطبق، مقولاتی انتقادی، اجتماعی و کاپیتالبنابراین، تمام مقولات اقتصتتادی 

 تولید ابزار تولیدی و تولید –بخش  دوعنوان نمونه، وقتی مارکس کل ستترمایه را به به

« رضیهف»کند که این صرفًا یک میکید أتکند، تقسیم می –وستایل معیشت شخصی 

( این صرفاً 3۱۲۸۲است. )« بیان یک امر مستلم»و « صتحت دارد مطلقاً»نیستت بلکه 

طبقاتی بین  ییک تفکیک فنی نیستت بلکه یک تقسیم طبقاتی است؛ یعنی در رابطه

کته ن اند. اماثابتی کار و سترمایه ریشته بسته است. ابزار تولیدی، شکل مادی سرمایه

بندی، تولید ابزار تولیدی در فرآیند بازتولید و انباشت تقسیمدر اینجاستت که در این 

تیجه، دا میکنند. در نافزونی نسبت تولید وسایل مصرفی برتری پیطور روزبهسترمایه، 

 ، کار گذشتتتته، کار مادیت یافته، یا کار مرده که در«ستتترمایه وارانتدامترکیتب »در 

ی ثابت تجستتم یافته استتت، هر چه بیشتتتر بر کار زنده، بر نیروی کار چیرگی ستترمایه

                                                      

 نگاه کنید به1۱ 

https://pecritique.com/2020/09/25/سرمایه%E2%80%8C-ی-مالی-و-بحران

 /داری-جهE2%80%8C%سرمایه

 همچنین نگاه کنید به۱
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 /ارز-هایE2%80%8C%تئوری
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دانیم که در واقع ارزش ما می»دهد۱ طور که مارکس نشتتتان میکنتد. همتانپیتدا می

ی محصتولات کار گذشتته صرفاً از تداخل با کار زنده منتج شده است؛ در ثانی، سلطه

نده فقط تا زمانی که روابط ستتترمایه، روابط محصتتتولتات کار گذشتتتته بر کار مازاد ز

اجتماعی مشتخصتی که در آن کار گذشتته با کار زنده همچون یک بالادست مستقل 

 (3۱۲۸۰« )ماند.رجا میبکند، پامقابله می

های ی خود ثابت کند که تمام دگردیسیخواهد به خوانندهدر واقع جلد ستوم می

صترفاً امتداد بیشتر »ی زمین ره و اجارههای مختلف ستود، بهارزش اضتافی در شتکل

( در 3۱13۸« )اند که در خود فرآیند تولیدی به وقوع پیوسته بود.ابژهواژگونگی سوژه و 

ی نیروهای مولد سرمایه منظر مارکس، تمامی نیروهای ستوبژکتیو کار خود را به مثابه

ای که کار زنده را به انقیاد از سویی ارزش، یعنی کار گذشته»رو ایندهند. ازنشتان می

سان هبیابد، و از سوی دیگر، برعکس، کارگر صرفاً دار شخصیت میکشد، در سرمایهمی

واژگونه، حتی در خود روابط  ییتک نیروی کتار عینیتت یتافتته، یتک کالا. این رابطه

ی چنین وضتتعی را به شتتدهجاهجابت ی تولیدی، ضتترورتا مفاهیم واژگون، ذهنیستتاده

رستتاند که توستتط دگردیستتی و تغییرات خود فرآیند گردش هرچه بیشتتتر ظهور می

 یشیوه« ضروری»)همانجا( این ادراکات ناسره و کاذب، ماحصل « کند.توسعه پیدا می

 به خود تجلی« داریمتانتدگتارِ تولید ستتترمایهدرونقوانین »ای استتتت کته واژگونته

 (3۱33۸بخشند. )می

های ادواری تجسم که در بحران« داریبر سر راه تولید سرمایه مان  حقیقی»پس 

طورکلی آنچه انبستتاط و انقباض تولید را تعیین به»یابد، تصتترف کار مازاد استتت. می

( برعکس، 3۱3۸۸« )یافته استتت.عینیتنشتتده و کار پرداختکند، تناستتب بین کار می

های اجتماعی نیازهای اجتماعی استتت؛ نیازهای انسان»کننده باشتد، تعیینآنچه باید 

به وجهی « آوردوجود میهبندی نوین را بصورتعناصر یک »رو، سرمایه، ایناز« شتده.

انی که صتترف تر اجتماعی ترکیب شتتده و کل زمعالیکه آن کار مازاد در یک شتتکل 

شتتترط دستتتت یافتن به این پیشکند. بنابراین، شتتتود کاهش پیدا میتولید مادی می

(، با کوتاه 3۱1۲۲نامد )می« روح انستتتانی کارِ جامع»تحول عظیم، بته آنچته مارکس 

با صرف حداقل انرژی و در شرایطی که شایسته »ی به حداقل ممکن رشتدن کارِ ضرو

 گردد.پذیر میامکان( 3۱۲۲۲« )باشدو متناسب با طبیعت انسانی 
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 -ی هدفی در خود مثابهبههای انستتتان مندیتوانتکامل  -قلمرو حقیقی آزادی »

ه اقتضای بیرونی پایان یافتیافته توستط ضرورت و تعینگردد که کارِ در جایی آغاز می

نفسه قرار دارد...اما فقط فیی تولید مادی باشتد که بنا به ماهیت خود، در ورای عرصه

 ( 3۱۲۲۲« )شود.ی آن قلمروی ضرورت شکفته میبرپایه
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