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 های قدیمخوانش

 گیرد.تر را فرض میهای قدیمیوجود برخی خوانش« جدیدهای خوانش»سخن از 

هایی اجتماعی همچون سرمایه، بستگی خوانش متون کالسیک و اقتصادی و تحلیل

ر سر های پیشین بزیادی به شرایط تاریخی، تضاد طبقاتی، وضعیت سیاسی و مباحثه

های خوانش یتوانم طرحی از همهموضوع مورد نظر دارد. من در گفتار پیش رو نمی

های متفاوت از سرمایه ارائه کنم، اما قصد تمرکز بر مسائلی را دارم که بر خوانش

 ده است. محور شی نوع مشخصی از تفاسیر تولیدداشته و منجر به سلطهثیر أتتر قدیمی

سال طول کشید تا کتاب سوم منتشر  ۰۳ پس از انتشار کتاب اول سرمایه، تقریباً

ولید دارانه تدهد که کتاب اول، که بر تحلیل فرآیند سرمایهعیت نشان میشود. این واق

ها، خود را بر درک ما از هر سه کتاب مسلط خواهد کرد. به نظر تمرکز دارد، برای دهه

دهد و دو جلد ی اصلی تحلیل مارکس را شکل میتواند هستهرسید کتاب اول میمی

 کند.آید، ارائه میبه کار متخصصان میدیگر تنها مسائلی اضافی را، که عمدتا 

مارکس برای سرمایه یک طرح چهار جلدی را در سر داشت. کتاب آخر بنا بود 

 نوانعبههای اقتصادی را ارائه کند. او هرگز این کتاب را ننوشت. آنچه تاریخی از نظریه

ر که مارکس دمنتشر شد هرگز جایگزینی برای کتاب چهارمی  اضافیهای ارزش نظریه

های یکی از مقوالت مورد نظر او، نظریه ختاریکتاب مذکور تنها  سر داشت، نیست.

های فرایند پژوهش مارکس است. کند که فقط یکی از بخشرا ارائه می ارزش اضافی

ویکرد ر پخته و فراگیری از تفاوتبندی صورتفقدان کتاب چهارم به معنای آن است که 

ه های متعدد سرمایدر دسترس ما نیست. پانوشتی یبورژواهای اقتصاد مارکس و نظریه

ما هنوز با فقدان یک ، اینوجود ها حاوی اشارات مهمی است. با ی تاریخ نظریهدرباره

رو هستیم. این فقدان، در نهایت به نفع بهنگر و کامل در این زمینه روبندی جزءصورت

ی تفاوت نقد اقتصاد سیاسی مارکس و اقتصاد بورژوایی انگارانه دربارهیک دیدگاه ساده

 شود. تمام می

ل نقد مارکس )عنوان فرعی کتاب سرمایه(، تنها به دنبا نقد اقتصاد سیاسی

صاد های علم اقتهایی مشخص نبود، بلکه هدف خود را نقادی بنیاننویسندگان و نظریه

هرچند زمانی که مارکس کتاب اول سرمایه را منتشر کرد، اقتصاد  تعیین کرده بود.
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ی دانش بود، اما در حال از دست سیاسی کالسیک هنوز مکتب مسلط در این حوزه

 ی، نظریهوارگیشکل ارزش و بتساخت دو مفهوم  دادن موقعیت خود بود. مارکس با

س ، تنها چند سال پهمهارزش کار در اقتصاد سیاسی کالسیک را به نقد کشید. با این 

ای در تغییرات گسترده ،مطلوبیت نهایی یهانظریه از انتشار کتاب اول سرمایه ظهور

 عمده بر دریافتثیری أتها، وجود آورد. تسلط سریع این نظریههگفتمان اقتصادی ب

ی نظری جدیدی گشوده شد نظریه اقتصادی مارکس گذاشت چرا که با ظهور آن جبهه

 در سوی دیگر شد. در اینمطلوبیت سو و یکهای ارزش کار از که منجر به تقابل نظریه

دار، اهمیت چندانی به تفاوت رویکرد مارکس و مکتب کالسیک اسمیت و ریکاردو وگیر

ک های کالسی، تئوری مارکس متعلق به نظریهگرایینهایی شد. از نظرهوادارانداده نمی

یک سیاسی کالسها بر ویژگی علمی اقتصاد ، بسیاری از مارکسیستاین وجودبود. با 

ی ارزش کار در برابر و از نظریه تأکیدتأکیدی شروع پژوهش مارکس نقطه عنوانبه

کردند. در چنین شرایطی، ارزش نقد عمیق مارکس به دفاع میگرایان نهاییی حمله

تر از آنچه باید، نمایانده شد؛ تحلیل شکل ارزش و مقوالت اقتصاد سیاسی کالسیک کم

تا حدودی به یکسان، هردو ددانان مارکسیست و غیر مارکسیست، اقتصارا وارگی بت

 گرفته شد. نادیده

ی مارکس شکل گرفت، تبعات سرمایهاین صورتبندی ویژه از گفتمانی که حول 

 مهمی به همراه داشت:

استفاده « ارزش کار ینظریه»س )او هرگز از اصطالح ارزش مارک یاول، نظریه

، که باید روابط قیمت را توضیح دهد، در کار متجسم در تولیدنظریه  عنوانبهنکرد( 

تولید بایستی عینیت ارزش و میزان ارزش یند افرنظر گرفته شد. فرض بر این بود که 

یک کاالی مشخص را تعیین کند. عالوه بر این هر تحلیلی که مبادله و گردش کاال را 

 قلمداد شد.« بورژوایی»اقتصاد  عنوانبهرد کمیدر تعیین ارزش لحاظ 

های بنیادین دوم و با توجه به رویکرد باال، پول و اعتبار، در حالی که جنبه

 تلقی شد. کاال ینهادارسرمایهتولید ی ای بر پیکرهزائدهداری هستند، سرمایه

 بر تضادهای تأکیدتأکیدی بحران مارکس، تحت سلطه یدر نهایت، درک نظریه

ی بحران که در بسیاری موارد دارانه قرار گرفت. این برداشت از نظریهتولید سرمایه

شد، قانونی که ریشه در مرتبط می« نزولی نرخ سود گرایشقانون » به  مستقیماً
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ا عیان محور رای دیگر نگاه تولیدگونهدارانه داشت و به سرمایهی بازدهی و تولید توسعه

 کرد. می

مارکس عمدتاً به مثابه اقتصادی بدیل در رقابت با  سرمایه، ۰۶۹۳ی ههتا اویل د

شد. نقد مارکس، تقریباً به نقد اخالقی استثمار، و تزی که بر اقتصاد بورژوایی دیده می

، تقلیل کردمی تأکیدتاریخی و نه ابدی و طبیعی  ی تولیدیشیوه عنوانبهداری سرمایه

اقتصاد که در تحلیلش از شکل ارزش و  ایداده شده بود. نقد مارکس بر مقوالت پایه

 وارگی بیان شده، به شکلی وسیع نادیده گرفته شد.بت

 

 به این سو ۰۶۹۱ی های جدید از دههخوانش

 هسرمایهای جدید و متفاوتی از به این سو در چندین کشور، خوانش ۰۶۹۳ی از دهه
هاوس، مارکس پدیدار شد. مکتب آلتوسر در فرانسه، ترونی و اپریسم در ایتالیا و بِک

های بعد هم های متفاوت را فراهم کردند. در دههرایجهالت در آلمان غربی، این خوانش

های دیگری در جهان آنگلوساکسون پدیدار شد. یکی از منابع الهام مهم در این خوانش

ارزش مارکس بود. عالوه بر این، در  یی نظریههله رابین درباری مقاها، ترجمهخوانش

های ی خوانشهایی برای ارائهی هشتاد، شاهد تالشدههی هفتاد و اوایل اواخر دهه

در ارتباط با ویراست دوم مجموعه  جدید در شوروی و آلمان شرقی هستیم که عمدتاً

  آثار مارکس و انگلس قرار داشت.

در این گفتار ناممکن است. بنابراین تمرکز  هاتصویری از تمامی این خوانش یارائه

 Neueدر آلمان غربی که بعدها با عنوان خوانش جدید مارکس ) خود را بر مباحثی

Marx-Lektüreدهم. رویکرد شخصی من هم ریشه در شود، قرار می(, شناخته می

 همین خوانش دارد.

اقتصاد »نه فقط  سرمایهبر این نکته که . خوانش جدید در آلمان غربی ۰

ه فقط نقد ، نسرمایهکند. می تأکیدتأکیددانش اقتصاد است، نقد  بلکه« مارکسیستی

اقتصاد سنتی »ای آن است. نتایج مشخص اقتصاد بلکه نقادی مقوالت پایه

ریان جای، بسیار بیشتر از نقد مارکس به اقتصاد، به در سطح مقوالت پایه« مارکسیستی
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اصلی این شاخه از دانش نزدیک است. بنابراین، خوانش جدید مارکس، نقد اقتصاد 

 کار خود قرار داد. سنتی مارکسیستی را هم در دستور

توضیح روابط قیمت بلکه  عنوانبهنه  ارزش کار، عمدتاً ی. در این خوانش، نظریه۲

رزیابی اکنندگان خصوصی جامعه توسط تولیدسیس أتمثابه توضیحی بر چگونگی به

های قدیمی دو مسئله به شکلی گسترده مورد شد. بر اساس این رویکرد، در خوانش

)که  وارگیبت دهد:غفلت واقع شده بود که خوانش جدید آن را در مرکز توجه قرار می

)که  شتحلیل شکل ارزژی را در خود دارد( و های سنتی ایدئولوهمزمان نقد نظریه

 شود(.های غیر پولی ارزش میشامل نقدی بر نظریه

 ای دری موجود در کتاب سرمایه نه تنها به شکل نظریه. در این خوانش، نظریه۰

، واقعیتی شوددیده میی غیر شخصی ی سلطهنظامی اجتماعی بر پایهباب استثمار بلکه 

ارانه آن دداری را به شکلی بنیادین از نوع سرمایهپیشاسرمایه یکه تمام اشکال سلطه

 یکند. در حالی که حکومت طبقاتی در تمام جوامع وجود دارد، در جامعهجدا می

اکم ح یعالوه طبقهبهکند. ی خود را تحت شرایط متفاوتی اعمال میداری سلطهسرمایه

 غیر شخصی سلطه است. دار، خود تحت انقیاد این شکل سرمایه

بر این مسائل نوین، اتکای خود را بر بیش  تأکیدخوانش جدید در آلمان غربی، با 

ر دهد: عالوه باز سه کتاب متعارف سرمایه که توسط انگلس ویرایش شده بود، قرار می

 ، اولین ویراست کتاب اولای بر نقد اقتصاد سیاسیمقدمه« متن فرعی»و  گروندریسه

کرد، شکل ارزش ارائه می یبندی متفاوتی که از مسئلهه هم، با توجه به صورتسرمای

 مورد اقبال واقع شد. 

اثری کامل و تمامیت یافته، که  عنوانبهاین مباحث، سرمایه دیگر  یدر نتیجه

ادی ی انتقشد. پروژهدقیق به کنه نهایی آن پی برد، تلقی نمی یتوان با مطالعهمی

های سو در برابر خوانششود: از یک« بازسازی»امری دیده شد که باید  عنوانبهمارکس 

ی سنتی و از سوی دیگر در برابر نقصان و ابهامات خود متن مارکس. سازی شدهساده

استدالل مارکس صورت گیرد. برای « منطق درونی»این بازسازی باید از طریق تبیین 

در متون ابتدایی همچون « منطق درونی»هاوس، این برخی نویسندگان، مثل بک

شود تمایلی برای عامه فهم کردن متن در آن که تصور می سرمایهاز کتاب  گروندریسه

 شود.تر دیده میوجود دارد، روشن
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ای آغاز تفاوت رویکرد شخصی من با خوانش نقطه این گرایش به بازسازی، دقیقاً 

وان تگیرد که میای را پیشفرض میوجود هسته «بازسازی»جدید در آلمان غربی است. 

ی مفسرانی است که شدهها، این رویکرد، تالش شناختهآن را عیان کرد. از برخی جنبه

ی یک متن را برای ما روشن یا منطق واقعی یک نویسنده« واقعی»کنند قصد تالش می

 بیان کنند. -آن  یتر متکی به جهت نویسندهدر شکلی کم -متن را 

 باشد،« بازسازی»ای در سرمایه، که به سادگی قابل من منکر وجود چنین هسته

این ابهامات  1ای سرمایه، ابهامات عمیقی وجود دارد.هستم. حتی در مقوالت پایه

 سو مارکس به دنبالیکاز  محصول حضور متقاطع دو گفتمان متفاوت در سرمایه است.

 کند، بلکه در یکهایی مشخص میتنها اقدام به نقد نظریهنهاست. او انقالبی علمی 

ت گیرد. )این گسسها در آن ریشه دارند، قرار میی علمی که این نظریهگسست با عرصه

ز دهد متفاوت است(. ابا آنچه آلتوسر در تبیین تفاوت علم و ایدئولوژی به آن ارجاع می

 طور کامل بر بستری علمیبهمارکس برانگیز نیست، ، که چندان هم تعجبی دیگرسو

هایی از آید. بنابراین در بخشنمیکه اقتصاد سیاسی کالسیک در آن ریشه دارد، فائق 

این دو گفتمان از هم جدا نیستند،  همه، گفتمان کالسیک حضور دارد. با این سرمایه

ی همچون مسئله ایمشکالت علمی ویژهگیرند و انها در تقاطع با هم قرار می

 آورند.را به وجود می« تبدیل ]ارزش به قیمت[»ی شدهشناخته

 

 جدید در متون جدید ویراست دوم مجموعه آثار  هایبینش 

در طول قرن بیستم، متون جدیدی از مارکس منتشر شد. با انتشار این متون، هر 

، تنها با این وجود با شود.رومیی مارکس روبهی جدیدی در اندیشهنسل با مسئله

                                                      

 برای مثال نگاه کنید به:۰ 

Die Wissenschaft vom Wert (Science of value), ۹th ed. (Muenster: 

Dampfboot, ۲۳۰2). 

 شود.(زودی منتشر میی انگلیسی به)ترجمه
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تنها به تمامی آثار او نهاست که ما  2ویراست دوم از مجموعه آثار مارکس و انگلس

جلد است(، بلکه  ۰۰2دسترسی خواهیم داشت )ویراست جدید در زمان تکمیل شامل 

ایی که از مجموعه شویم. پیش از ویراست دوم، دستنوشتهرو میروبه اصلیبا مارکس 

کمابیش ویرایش شده بود. در این متون،  شد، معموالًدر دسترس او منتشر میآثار 

ردند ککردند متن را خواناتر کرده و به شکل نهایی که فرض میمی ویراستاران تالش

ا را هو ترتیب پاراگرافها بندیصورتتر کنند. آنها مارکس به دنبال آن بود، نزدیک

ردند. کعناوینی اضافه و نظم مشخصی را به متن اعمال میوین و زیردادند، عناتغییر می

د و آغاز ش سرمایهاین شکل از فرایند ویراستاری با ویرایش انگلس از جلد دوم و سوم 

( ادامه ۰۴2۹و۰۴2۱) ایدئولوژی آلمانیو  ۰۴22فلسفی  - های اقتصادیدستنوشتهبا 

ن ای دارد.« انتقادی-تاریخی»پیدا کرد. در مقابل، ویراست دوم مجموعه آثار رویکردی 

های مختلفش )حذف ویراست جدید شامل تمام متون در شکل اصلی آنها همراه با گونه

« هایین»تقریبا  یهای نویسنده( است. در ویراست جدید، این ایده که یک گونهو اضافه

شود؛ ما تنها متون مختلف را در اختیار داریم قابل ارائه است، اسطوره تلقی می از متن

ی مفسری ی ویراستار، بلکه مشغلهای بر دیگری نه وظیفهو تصمیم بر سر ترجیح گونه

ی اول به ویراستی صحیح از متون نیاز دارد. دخالت ویراستاری شود که در وهلهتلقی می

ناپذیر صورت گرفته و این تغییرات به دقت در د اجتنابو تصحیح متن تنها در موار

، شامل دو کتاب ثارآشود. هر جلد از ویراست دوم مجموعه ، ثبت می«هاضمیمه» بخش 

های مختلف، ها، شامل گونهگیرد و دومی به نام ضمیمهاست: اولی متون را در برمی

از موارد ویرایش شده و توضیحات ضروری  یفهرستهای ویراستاران، تصحیح از فهرستی

مانده شامل باقیشود. عالوه بر این، ویراست دوم مجموعه آثار، تمام متون می

ها را شامل ها و یادداشتنویسیی خالصهها به عالوهها، نامهها، کتابنویسپیش

ه رای رسیدن بگذارد. بشود. این ویراست جدید، مسیر تکامل متون را به نمایش میمی
                                                      

و  شدآغاز  ۰۶۲۱انتشار اولین مجموعه آثار مارکس و انگلس به ویراستاری دیوید ریازانوف در سال 2 

در  ۰۶۱۱هدفی برای فاشیسم و استالینیسم شد. اولین مجلد از دومین ویراست مجموعه آثار، سال 

کو برلین در مسلنینیسم -مارکسیسم یسسهؤمی مشترک برلین شرقی منتشر شد. ویراست جدید پروژه

ی آکادمی علوم آلمان، شرقی بود. پس از سقوط شوروی و اتحاد آلمان، ویراست جدید، در قالب پروژه

 ادامه پیدا کرد.
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های مارکس برای تنها شامل دستنوشتهنهثار آی این هدف، ویراست دوم مجموعه

های چاپی، تا جایی که حاوی تغییراتی به دست مارکس و سرمایه، بلکه تمامی نسخه

در شش جلد متفاوت ارائه شده  سرمایهشود. برای مثال، کتاب اول انگلس باشد، می

های خود مارکس )دو ویراست اول به زبان شامل تمامی ویرایشاست. این شش جلد 

 ویرایشهای انگلس )فرانسوی که خودش تصحیح کرده( و ویراست یآلمانی و ترجمه

ه فرانسوی را ب یتصحیح شده از ترجمه هاییسوم و چهارم به آلمانی که انگلس بخش

امل ها ششود. بخش ابزارانگلیسی به ویراستاری خود او( می یآن افزوده و اولین ترجمه

ه را ن مارکسی شود. ویراست دوم مجموعه آثار، سرمایهتغییرات در متون پیشین می

 گذارد. متنی از پیش آماده بلکه همچون یک فرایند به نمایش می عنوانبه

عیین کننده درک ما به شکلی ت ی ویراستاری گسترده،تا به اینجای کار، این پروژه

تر کرده است. در ادامه این گفتار، مختصری از آنچه ی انتقادی مارکس را عمیقاز پروژه

 کنم. به زعم من ماحصل نقادی اقتصاد سیاسی توسط مارکس است را ارائه می

 

 به این سو ۰۵۸۱ی انتقادی از نه یکی، بلکه دو پروژه

فرضی آغاز مارکس و انگلس با پیشی آثار کار بخش دوم ویراست جدید مجموعه

شد که اکنون عمومیت یافته است. ویراستاران فرض را بر این گذاشتند که سه 

) گروندریسه،  ۰۴۹۱تا  ۰۴۱۱های اقتصادی بزرگ حد فاصل سال ینوشتهدست

 اضافیارزش های ، که شامل نظریه۰۴۹۰-۰۴۹۰های اقتصادی نوشته، دست۰۴۱۱/۱۴

که حاوی متونی است که انگلس  ۰۴۹۱-۰۴۹۰های اقتصادی نوشتهشود، و دستمی

نویس سرمایه هستند. انتشار جلد اول برای ویرایش جلد سوم از آن بهره برد( سه پیش

 شد. ی نهایی سرمایه تلقی میمرحله عنوانبه ۰۴۹۱سرمایه در 

ویراست دوم از مجموعه آثار، حاال ی انتشار ، من معتقدم در نتیجهاین وجودبا 

ها نشان تر به این دستنوشتهفرض را به نقد بکشیم. نگاهی دقیقتوانیم این پیشمی

بخشی از شش کتابی  ۹۰-۰۴۹۰های اقتصادی و دستنوشته« گروندریسه» دهد که می

ی نقدی بر اقتصاد سیاسی اعالم کرد، شش بوده است که مارکس طرح آن را در مقدمه

ابی که شامل سرمایه، مالکیت بر زمین، کار مزدی، دولت، تجارت خارجی، و بازار کت
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سرمایه در معنای »ی تحلیلی از ، تمرکز بر ارائهسرمایههدف از نگارش  3شد.جهانی می

، مارکس هیچ جا نه به ۰۴۹۰بود. پس از  4«های بسیاررقابت سرمایه»در مقابل « عام

 هایبخش نهایتاً،. نکرد ایاشاره آن عام معنای به سرمایه نه و کتاب شش یهپروژ

 کتاب سه در شد،می مزدی کار و زمین بر مالکیت لماش که کتاب شش طرح از مهمی

ی این مفاهیم در قالبی مستقل ناممکن بود. به عالوه، ئهارا که چرا شد، ادغام سرمایه

ی محتوایی مشخص )از ارزش مشخص شده بود که ارائه ۹۰-۰۴۹۰ی هانوشتهدر دست

های بسیار( ناممکن است. به تا سود( در سطحی مشخص از انتزاع )در انتزاع از سرمایه

، بر رابطه میان سرمایهمارکس تالش خود را در کتاب « سرمایه در معنای عام»جای 

کند. این تالش در ز میمتمرک« اجتماعی یمجموع سرمایه»و « فردی یسرمایه»

بنابراین، باید  5چندین جای این کتاب، در سطوح مختلف انتزاع، قابل مشاهده است.

 «سرمایه در معنای عام» بین دو پروژه تمایز قائل شویم: طرح ابتدایی شش کتاب که 

دهد و سرمایه. بنابراین قرار می« های بسیاررقابت سرمایه»را در تقابل با 

، بلکه اولین سرمایهکتاب  نویسنه سومین پیش ۹۱-۰۴۹۰ی اقتصادی هانوشتهدست

  آن است.

  

 های سرمایه نوشتهسرشت ناهمگون دست

دهد که نشان می۰۴۹۱های پس از نوشتهخوانش دقیق از دستعالوه بر این، 

توانیم دو دوره، ، می۰۴۹۱ی سرمایه نرسید. پس از ای نهایی از ارائهمارکس به مرحله

ی های متفاوت )شامل متون منتشر شده( را از هم تفکیک کنیم: در فاصلهنویسبا پیش

اه برای جلد دوم و سوم سرمایه، نویس کوتعالوه بر چند دست ۰۴۱۰تا  ۰۴۹۹های سال

                                                      
3 Karl Marx, “A Contribution to the Critique of Political Economy, 

۰۴۱۶,” Marx EngelsCollected Works (MECW), vol. ۲۶ (London: 

Lawrence & Wishart, ۰۶۴۱), ۲۹۰. 
4 Karl Marx to Engels, ۲ Apr. ۰۴۱۴, MECW, vol. 2۳ (London: 

Lawrence & Wishart, ۰۶۴۰), ۲۶۴. 

, مفهوم سرمایه در معنای عام شکست این Die Wissenschaft vom Wertدر فصل پنجم 5 

 ارائه شده است.و مفهوم جدید در سرمایه به طور کامل  ۹۰-۰۴۹۰های نوشتهپروژه در دست
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ای بر« ی طوالنی دومنوشتهدست»ی اولین ویرایش کتاب اول سرمایه و نوشتهدست

مارکس مجبور به متوقف کردن این کار  ۰۴۱۰آماده شد. در سال  سرمایهکتاب دوم 

شد. از یک سو کمون پاریس اتفاق افتاد که منجر به نگارش جنگ داخلی در فرانسه 

های ویراست اول کتاب اول سرمایه به فروش شد و از سویی دیگر تمام نسخهتوسط او 

سوم سرمایه، مارکس مشغول بازبینی اولی  و کار روی کتاب دوم یرفت. به جای ادامه

ی مفهوم شامل تغییرات ) به خصوص در ارائه ۱۰-۰۴۱۲های شد. ویراست دوم سال

ی فرانسوی جلد اول هم این کار ترجمهشد. عالوه بر هایی میشکل ارزش( و الحاقیه

آغاز شد. مارکس الحاقیه و تصحیحات بیشتری به این ترجمه اضافه کرد که در یک 

به بعد بود که او فرصت  ۰۴۱۱منتشر شد. تنها از  ۰۴۱۱و  ۰۴۱۲های بین سال بخش،

ی او دستنویس مفصل ۰۴۱۱یافت تا کار روی کتاب دوم و سوم سرمایه را ادامه دهد. در 

 یو نرخ سود را آماده کرد و در فاصله ارزش اضافیی عددی بین نرخ با موضوع رابطه

ی نویس برای کتاب دوم سرمایه را به پایان برد. همهکار چندین دست ۰۴۴۰و  ۰۴۱۹

ها برای اولین بار در ویراست دوم مجموعه آثار منتشر شد. با توجه به نوشتهاین دست

 ۰۴۴۰تا  ۰۴۱۳را از  ۰۴۱۳تا  ۰۴۹۹روشنی دوران بهتوانیم ها، میهنوشتاین دست

هایی ن یحتی در دوران بعدی هم کار کتاب سرمایه به مرحله همهتفکیک کنیم. با این 

ی اتنها قصد بازبینی اساسی محتونهگونه که خود مارکس توضیح داد، او نرسید. همان

بلکه به دنبال بازنویسی کامل تمامی کتاب اول  6داشت،فراهم شده برای کتاب سوم را 

 7.بود

ت. ، اثری یکدست اسسرمایهبرای بیش از یک قرن ما باور داشتیم که هر سه کتاب  

حاال باید به این نتیجه برسیم که این اثر یک برساخت ویراستی، متکی بر 

بلکه متعلق به های مختلف فراهم آمده، هایی است که نه تنها در زماننوشتهدست

های مارکس است. کتاب اول در های متفاوت کاری با سطوح مختلف بینشدوره

                                                      
 ن.ک. 6

interview with John Swinton, MECW, vol. ۲۶, ۱۴۰–۴۱. 
7 Marx to Danielson, ۰۰ Dec. ۰۴۴۰, MECW, vol. 2۹ (London: 

Lawrence & Wishart, ۰۶۶۲), ۰۹۰. 
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در دسترس بوده است،  ۰۴۶۳صورت آن، یعنی ویراست چهارم، که از فراگیرترین 

. انگلس ۱۱-۰۴۱۲و ویراست فرانسوی  ۰۴۱۲ترکیبی است از ویراست دوم آلمانی در 

سوی ایجاد کرد و امروز ویراستی از کتاب اول در اختیار فران یتغییراتی جزئی در ترجمه

 کرد. ماست که خود مارکس هرگز تصور نمی

ی ، که در فاصله«ی دومهای گستردهنوشتهدست»بر اساس سرمایهکتاب دوم 

های پنجم، ششم، هفتم و هشتم که در نوشتهفراهم شده و دست ۰۴۱۳تا  ۰۴۹۴

تمامی این متون زمانی آماده  تدوین شده است.آماده شده، ۰۴۴۰تا  ۰۴۱۹ی فاصله

ای هایده ویژه دربههای مختلف، توجهی در زمینهقابلهای شد که مارکس به پیشرفت

سیده ی بحران راش و نظریهدر شکل اجتماعی خنثی نبودن پول، بازتولید کلی سرمایه

شکل گرفته است.  ۹۱-۰۴۹۰های نوشتهجلد سوم بر مبنای دست همه،بود. با این 

به آنها  ۰۴۹۱ی پول بحران و اعتبار مالی که مارکس پس از های جدید دربارهدیدگاه

 رسیده بود، در این کتاب جایی ندارد. 

، حاکی از مداخالت سرمایهطور ویژه کتاب سوم( بههای دوم و سوم )متن کتاب

کند، تغییراتی در نظم متن، ها نمیای به آنست که انگلس اشارهویراستی متعددی ا

ها. با این مداخالت، انگلس به دنبال و اضافه کردن عناوین و زیرعنوان بندیصورتباز

اخواسته، ناو منجر به تغییر معنا و گاهی  یشیویراتغییرات  اماتر کردن متن بود. پذیرفهم

بحث نزد مارکس )در سطحی از انتزاع  یسرپوش نهادن بر عدم رفع مشکالتی در ارائه

 .ی بحران( شده استشد و در مورد نظریهکه مسائل باید ارائه می

 

 ی ارزش نظریه

بندی جدیدی از مفهوم زمانی که مارکس مشغول آماده سازی صورت ۱۲-۰۴۱۰در 

نویسی را آماده کرد که کتاب اول سرمایه بود، دستشکل ارزش برای دومین ویراست 

 ی دوم ویراست دوم از مجموعه آثار منتشر شد. ویراستار عنواندر بخش ششم از پاره

 Ergänzungen und Veränderungen «ها و تغییرات جلد اول سرمایهافزوده»

zum 1. Band des ‘Kapitals’  نوشته، شامل برای آن انتخاب کرد. این دسترا

های مختصری از صورتبندی مفهوم ارزش توسط مارکس و نویسیحاشیه
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شد که در قرن بیستم وسیعاً مورد بحث واقع های روشنی از پرسشی میبندیفرمول

رک مشت ییت ارزش محصول تولید کاالیی به خودی خود است، یا نتیجهشد. آیا عین

بندی خود از این پرسش در ابتدای نوشته مارکس صورتتولید و مبادله؟ در این دست

ان شدگی کار انسعینیبندی، او کت و پارچه را به کند. در این صورتجلد اول را نقد می

ی فراموش شده بود این است که هیچ یک از این کاهد. آنچه در این تقلیل گرایفرومی

[, Wertgegenständlichkeit] دو در خود و برای خود حاوی عینیت ارزش

 هستند که مشترکاً حامل آن باشند. عینیتنیست. این دو تنها تا جایی حاوی این 

کت و نه  -شوندارزش قلمداد میهم ای که این دودر رابطه - بیرون از رابطه با یکدیگر

مثابه جسمیت یافتگی کار انسان به خودی بهیا عینیت  نه پارچه دارای عینیت ارزش

. شوندارزش تلقی می، کت و پارچه تنها در فرایند مبادله هماین وجودبا  8خود نیستند.

گوید: محصول کار در انزوای خود، نه واجد ارزشی است روشنی میبهمارکس در ادامه 

شود که در یگانگی با محصوالت دیگر و نه کاال است بلکه تنها زمانی به ارزش بدل می

ی این مالحظات است که مارکس جمله پیش رو را در نتیجه احتماالً 9کار قرار گیرد

 عینیت ادله است که محصوالت کار،تنها با مب»کند: در ویراست دوم سرمایه وارد می

یابند، که در تمایز با اشکال محسوس عینیت آنها، مثابه ارزش میبهاجتماعی یکسانی 

  10«.اشیای مصرفی قرار دارد عنوانبه

ندی بصورتمثابه محصولی خالصاً اجتماعی بهمارکس پیش از این عینیت ارزش را 

رسد که بندی میبه روشنی به این جمع ۱۲-۰۴۱۰های نوشتهکرده بود، اما در دست

هایی، تنبهارزش در یک کاالی منفرد قرار ندارد و فراتر از این، محصول منفرد کار انسان 

بازنویسی جلد اول از این منظر ناتمام مانده است: این وجود حتی کاال نیست. با 

 اندازی درمتن باقی مانده که منجر به تفاسیر مختلفی شده است. ی غلطهابندیفرمول

                                                      
8 Karl Marx, “Ergänzungen und Veränderungen zum ersten Band 

des ‘Kapitals’” (Dec. ۰۴۱۰– 
9 Ibid., ۰۰.a 
10 Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, vol. ۰ 

(Harmondsworth: Penguin, ۰۶۱۹), 
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 نزولی نرخ سود گرایشقانون 

ب ی موجود در کتاترین گزارهنزولی نرخ سود، مشهورترین و پرمجادله گرایشقانون 

ی بسندگی استدالل مارکس ی مارکس است. به جای ورود به بحث دربارهسرمایه

این گزاره، قصد دارم به شواهدی اشاره کنم که نشان از شک خود مارکس به ی درباره

توان مارکس با این قانون را می یترین مواجههدارد. جدی ۰۴۱۳ی این قانون، در دهه

یافت. پس  ۹۱-۰۴۹2های مربوط به سال 11،سرمایههای سومین کتاب نوشتهدر دست

 ۰۳ای به انگلس به تاریخ کند: در نامهون اشاره میبار به این قانیکاز این، مارکس تنها 

او در تمام  اماریزی طرح کتاب سوم سرمایه بود. ، زمانی که او مشغول پی۰۴۹۴آوریل 

پردازد، هرگز به این قانون که به موضوع بحران می ۰۴۱۳ی های مربوط به دههنامه

بحران مارکس را  یرا که اساس نظریه کند. این موضوع، وقتی باوری عمومیاشاره نمی

ر آوربه نظداند مد نظر قرار دهیم، شگفتنزولی نرخ سود می گرایشی قانون بر پایه

 رسد. می

نوشته را در خود جای ی آثار، چندین دستعالوه بر این، ویراست دوم مجموعه

به شکلی ویژه،  شود.هایی عددی در موضوع نرخ سود مربوط میداده است که به مثال

ای نوشتهو دست 12فراهم شده، ۰۴۹۳ی هایی که در اواخر دههنوشتهای از دستپاره

قوانین »بندی جایی که مارکس از تمایل خود برای فرمول ۰۴۱۱،13مربوط به سال 

هایی از محاسبات عددی متعددی از گوید، حاوی مثالسخن می 14نرخ سود« حرکت

سد رو نرخ سود است. در این متون مارکس به این نتیجه می رزش اضافیای نرخ رابطه

سرمایه، فاکتوری کافی برای نزول نرخ سود نیست. هر چیزی  واراندامترکیب افزایش که 

                                                      
11 Marx to Engels, ۰۳ April ۰۴۹۴, MECW, vol. 2۰ (London: Lawrence & 

Wishart, ۰۶۴۴), ۲۰. 
12 Karl Marx, “Über Mehrwert- und Profitrate, Gesetze der Profitrate, 

Kostpreis und Umschlag des Kapitals,” MEGA۲ 
13 Karl Marx, “Mehrwertrate und Profitrate mathematisch behandelt,” 

MEGA۲ 
14 Ibid., ۰۲۶. 
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ها، نوشتهممکن است؛ چه نرخ صعودی و چه نزولی سود. مارکس، در این دست

 های محاسبات عددی پیام روشنی دارند.د، اما مثالکنگیری روشنی را ارائه نمینتیجه

ی شخصی خود از دومین ، یادداشت کوتاهی که مارکس به نسخههمهبا این 

 اگر»است: گیری روشنیویراست کتاب اول سرمایه اضافه کرده است، حاوی نتیجه

ای اخهتر در شتر و کوچکای بزرگی باشد، پس برای سرمایهگسترش، تنها در شکل کمّ

های سود برابر با بزرگی ترقی سرمایه است. اگر افزایش وکار، نرخواحد از یک کسب

تر همزمان های بزرگی، منجر به افزایش کیفی شود، پس نرخ سود در سرمایهکمّ

توان فهمید، منظور مارکس از تغییر ی مسئله میچنانکه از زمینه 15«.یابدافزایش می

کند، از ترکیب ارگانیک سرمایه است. پس آنچه او اینجا بیان می افزایشیشکلی « یکمّ»

  نزولی نرخ سود نزد او قرار دارد. گرایشدقیقا در تضاد با قانون 

اضافه  ۰۴۴۰انگلس یادداشت مورد اشاره را به سومین ویراست آلمانی کتاب اول در 

توان پرسید آیا مارکس به میرسد که یای منفک مکرد. این یادداشت به نظر اشاره

ی هانوشتهحال، پس از انتشار دستکرد. به هرجدیت موضوع این یادداشت را دنبال می

حاوی محاسبات عددی در ویراست دوم مجموعه آثار، محتمل است که مارکس بسیار 

 کشیده باشد. ها پرداخته باشد و از قانون نرخ نزولی سود دستآگاهانه به آن

 

 ۰۵۹۸بحران پس از ی نظریه

ی بحران در کتاب سرمایه، مربوط به فصل پانزدهم ی نظریهترین بحث دربارهمفصل

 «قانون نرخ نزولی سود»از کتاب سوم است. این فصل ذیل بخشی آمده است که به 

برای آن انتخاب شده است به « های درونی قانونتحول تضاد»اختصاص دارد و عنوان 

ی بحران پیوندی ناگسستنی با قانون نرخ سود دارد. گاه مارکس، نظریهنظر میرسد از ن

های زیادی را به دفاع جانانه از این قانون به باور من این پیوند )مفروض(، مارکسیست

ار ی بحرانی در کند بدون قانون نرخ نزولی سود، دیگر نظریهها نگرانداشته است. آنوا

ل فص عنوانبهچه ما حاصل ویراستاری انگلس است. آن های ایننباشد. با این حال همه

                                                      
15 Marx, Capital, vol. ۰, ۱۴۰. 
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ای از اشارات، و های اصلی مارکس، مجموعهنوشتهشناسیم، در دستنوزدهم می

مالحظات ناتمام است. انگلس، با نظم بخشیدن به این مواد خام و حذف و 

به عالوه، تر به آن داده است. هایی از آن شکلی یکدستبخشبندی صورتباز

هایی با عناوین مشخص، و در آخرعنوان کلی فصل که بندی این فصل به پارهساخت

ناپذیر با قانون نرخ سود قرار دارد. ی ارتباطی گسستاهمیت کمی هم ندارد، بر پایه

ی ها کار خود انگلس است. خوانشی دقیق از مصالح مذکور، حتی از زاویهی اینهمه

دهد مارکس چندین رویکرد به بحران داشته است. در ن میهای انگلس، نشاویراست

ز هر ا نتیجه، یکی از این رویکردها در ارتباط با قانون نرخ سود قرار دارد، اما بقیه کامالً

 نرخ سود، مستقل هستند.  گرایشگونه 

ی بحران مارکس نیست. ویراست انگلس، تنها مشکل درک سنتی از نظریه

، در کندکتاب سوم سرمایه، که معموال نقش مهمترین منبع را بازی می ینوشتهدست

شکل گرفته است. منابع اصلی دیگر، که مارکس خود در بخش  ۹۱-۰۴۹2های سال

 ۰۴۹۲کند، به سال به آن اشاره می ارزش اضافیهای نظریهمربوط به ریکاردوی 

ادامه پیدا کرد. یکی از نتایج ۰۴۹۱کس پس از های مارپژوهشاین وجود گردد. با بازمی

ران بح یقابل ردیابی است. جایی که هرگونه نظریه سرمایهاین فرایند در کتاب دوم 

به این  ۰۴۱۳ی مارکس در اواخر دهه 16شود.با قطعیت رد می مصرف ناکافیمبتنی بر 

پردازد. است، می سرمایه ینوشتهکه اخرین دست« ی هشتمنوشتهدست»موضوع در 

م به چش مصرف ناکافیی ، هنوز عناصری از نظریهسرمایهنوشته کتاب سوم در دست

  17خورد.می

بحرانی اتفاق افتاد. مارکس چنان با جدیت به این بحران پرداخت  ۰۴۴۹در سال 

رای بنویس کتاب اول سرمایه، درست پیش از فرستادنش که اشاراتی را به آن در دست

ناشر، اضافه کرد. این اشارت نشان میدهد که چه چیز در این بحران او را چنان تحت 

                                                      
16 Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, vol. ۲ 

(Harmondsworth: Penguin, ۰۶۱۴), 
17 Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, vol. ۰ 

(Harmondsworth: Penguin, ۰۶۴۰), 
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در مصالحی که انگلس فصل پانزدهم  18ی عمدتاً مالی آن.قرار داده بود؛ جنبهثیر أت

مالی نقشی ندارد و بحث  یکتاب سوم سرمایه را ازآن مهیا کرده است، پول و سرمایه

تولید است. در بخش پنجم کتاب سوم سرمایه مالحظاتی در  یاویهبحران عمدتاً از ز

وجود دارد، اما هیچ طرح  داربهرهی زای اعتبارات مالی در سرمایهباب نقش بحران

ای ، برای مارکس انگیزه۰۴۹۹مندی به آن موجود نیست. به طور مشخص، بحران نظام

شد که نگاهی تازه به مقوالت بحران و اعتبارات مالی داشته باشد. پس از پایان تصحیح 

این بحران را در  ینهایی کتاب اول سرمایه، مارکس اطالعات زیادی درباره ینسخه

ی اکونومیست های زیادی از مجلهای گردآوری کرد. عالوه بر این او از پارهچهردفت

ی آثار بناست ها را استفاده کرد. ویراست دوم مجموعهی پول، اعتبار و بحراندرباره

م یابیهای مارکس درمیتمام این مصالح گردآوری شده توسط او را منتشر کند. از نامه

 ایجاد کند.  داربهره یای در بخش مربوط به سرمایهمدهکه او قصد داشت تغییرات ع

داری مارکس شاهد اولین بحران طوالنی رکود در سرمایه ۰۴۱۳ی در طول دهه

، پس از مرگ او، ادامه پیدا کرد. ۰۴۶۳ی ی این دهه آغاز و تا دههبود که در نیمه

ای جدید است و توجه ران پدیدهبه این نتیجه رسیده بود که این بح مارکس مشخصاً

د. های اصلی، کرده بوهای ملی و نرخ مبادله بین ارزی به ارتباط میان بحران، بانکاویژه

به روسی بود، از او  سرمایههای دوم و سوم ی کتابوقتی دنیلسون که در حال ترجمه

را  مایهسرتواند کار کتاب ی روند پیشرفت کارهایش پرسید، مارکس گفت: نمیدرباره

ی اوجش برسد، به پایان برساند. او گفت باید که بحران جاری به نقطهپیش از آن

 یروشنی دریافته بود نظریهبهاین بحران را هضم کند. مارکس  19«های نظریجنبه»

 بحران او به هیچ وجه کامل نیست. 

« ادفیتص»ها بحران مارکس این بود که نشان داد بحران یبزرگترین دستاورد نظریه

مثابه تصادف یا خطای بهاجتناب نیستند. درک بحران قابلچند اشتباه  یو نتیجه

هاست: های نئوکالسیک و کینزی در مواجهه با بحرانی بنیادین نظریهایده پذیراجتناب
                                                      
18 Marx, Capital, vol. ۰, ۴۲۲. 
19 Marx to Danielson, ۰۳ Apr. ۰۴۱۶, MECW, vol. 2۱ (London: 

Lawrence & Wishart, ۰۶۶۰), ۰۱2. 
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اقتصاد و دومی نقش بیش از حد  اولی نقش کم بازار و دخالت بیش از حد دولت در

کنند. در مقابل، مارکس دقیقاً موفقیت بازار و دخالت کم دولت را عامل بحران تلقی می

 ههای آیندزیرساخت تخریبرا عامل  ساز سودبیشینهیک نظام  عنوانبهداری سرمایه

داری است. مارکس تنها موفق سرمایهداند. بنابراین بحران، ذاتی سود میمین أتبرای 

ی سطوح ی بحران خود را در سطحی عمومی عرضه کند، اما ارائهشد نظریه

تری از بحران، شامل نظام اعتبار مالی و تحلیلی که شامل تفکیک انواع مختلف انضمامی

  داری باشد، پراکنده باقی ماند.درسرمایه بحران
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