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 مقدمه:

هایی است که در ترین موضوعی روش و اسلوب مارکس یکی از جذاببحث در باره

سنت مارکسیستی در جریان است. اما این بحث در سنت مارکسیسم روسی نه تنها 

زیادی مهجور مانده  توان گفت که تا حد بسیاری عمیقی نداشت، بلکه حتی میریشه

ی روش مارکس کدام است؟ روش تحقیق، چه تمایزی با بود؟ براستی وجه مشخصه

او درباره سرمایه چه تفاوتی دارد؟  موضعدارد؟ متد مارکس، با  اوروش ارائه در متد 

داری استوار است؟ یا برعکس دارد بنیان سرمایه آیا کاپیتال بر تحلیل تاریخی سرمایه

دهد؟ به سخن دیگر، آیا ه سطح معین از رشد آن مورد واکاوی قرار میرا بی توجه ب

منطقی است، یا او صرفا به روش منطقی باور داشت؟  -مارکس مدافع روش تاریخی

گیرد؟ این گذار از پدیدار به ماهیت، یا گذار از مجرد به مشخص چگونه صورت می

رکسیستی شده است، که های درازدامنی در سنت ماها و نظایر آن سبب بحثپرسش

دهد که برای کنید بخش کوچکی از آن را بازتاب میای که مشاهده میمجموعه

هایی دیگری آشنایی نسل جوان چپ گردآوری شده است. ما امیدوارم در آینده بحث

 را در این باره منتشر سازیم.
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 ی مارکس"سرمایه"و ساختار  "ی عامسرمایه"
 مایکل هاینریش

 ادح. آز

   

 9669-63مارکس  یاقتصادهای نوشتهدستاز  دیجد هاییافتدر

که چاپ نخست  ی،اثر رومان روسدلسک( 7711) "ی مارکسگیری کتاب سرمایهشکل"

انتشار یافت، بر مباحثی که در پی جنبش دانشجویی در پیوند با  7791آن در سال 

یر و ماندگار بر جای گکتاب سرمایه در آلمان غربی آغاز شده بود، تاثیری چشم

یافت روسدلسکی، از این امتیاز برخوردار بودند گذاشت. گرچه تفسیرهای متکی بر ره

های اکونومیستی و پوزیتیویستی موثر افتند، اما این امر غالبا به که در تضعیف روایت

بهای اغتشاش فلسفی نسبت به بنیاد اقتصادی و اجتماعی نقد مارکس از اقتصاد 

از دو منظر بازخوانی  "سرمایه"رسد که م گرفته است. چنین به نظر میسیاسی انجا

هگل.  "منطق"ی ارائه دیالکتیکی مطابق شده است: نخست، با درک معینی از شیوه

وبسط به ویژه شرح "گروندریسه"ی مندرج در شناسانهدوم، با تکیه بر آرای روش

های مربوط فروکش بحث از سوی روسدلسکی. شگفت آن که، "سرمایه عام"مفهوم 

پاشی جنبش دانشجویی در اواسط دهه هفتاد با چاپ اول و از هم "سرمایه"به 
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راه با ، هم"سرمایه"واسطه برای تدوین های مقدماتی و بینوشتهبسیاری از دست

ی های قبال شناخته شده، به شکل مجموعهنوشتهتری از دستهای ویراستهنسخه

مارکس و انگلس، تحت عنوان مجموعه آثار مارکس و انگلس جدید و کاملی از آثار 

MEGA (2زمان بود.)هم 

-ها، پیشمجموعه کامل آثار)مگا( به چهار بخش اصلی تقسیم شده است)آثار، مقاله

ها، های پیشینِ مربوط به آن؛ نامهها )به جز کتاب سرمایه(؛ کتاب سرمایه و متننویس

ای(. بخش دوم مگا در ها و تفسیرهای حاشیهداشتها، یادنویسیها، خالصهبرگرفته

ای برخوردار است. العادهی مارکس از اهمیت فوقیافتهپیوند با نظریه اقتصادی شکل

-. این اثر اولین پیششودیم (7151-51جلد اول]از بخش دوم[ شامل گروندریسه )

امل متنِ اوست. جلد دوم ش "پختگی"ی اقتصادی مارکس در دوران نویس از نظریه

است، که صرفا از دو فصل تشکیل  7157 "سهمی در نقد اقتصاد سیاسی، دفتر اول"

شامل جلد دوم شده است: فصل اول درباره کاال و فصل دوم درباره پول. عالوه بر این، 

سهمی در نقد اقتصاد "( کتابِ URTEXT) "متن اولیه"قسمتی است تحت عنوان 

رد آن به قانون سلب مالکیت در جریان گردش ککه به ویژه از حیث روی "سیاسی

یک در متن نهایی کاالیی ساده، و گذار از پول به سرمایه قابل توجه است، که هیچ

شود. گرچه این هر دو متن به سبب انتشارشان در گذشته شناخته شده دیده نمی

کم برای خوانندگان آلمانی( اما جلد سوم )که خود شامل شش کتاب هستند)دست

سهمی در نقد اقتصاد "تحت عنوان 7197-93های نوشتهت( اولین انتشار کامل دستاس

ها در مجموعه کامل آثار نوشته. پیش از انتشار این دسترودیبه شمار م "سیاسی

ها نوشتهبه چاپ رسیده بود. این دست "های ارزش اضافینظریه"ها تنها )مگا(، از آن

های مارکس محسوب نوشتهترین دستو بزرگ صفحه چاپی هستند 2422که بالغ بر 

شدند، اما در کوتاه زمانی به تصور می 7157ی متن چون ادامهشوند؛ در ابتدا هممی
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ی مقدماتی ویژه تبدیل شدند که در آن مارکس با مشکالت تحقیق و نوشتهیک دست

ظریه نویس ننوشته، دومین پیش(. این دست3کند)روش ارائه دست و پنجه نرم می

و  "گروندریسه"گر پیوندی اساسی میان نرود؛ و نمایااقتصادی مارکس به شمار می

 است. "سرمایه"

به  7197-93های ی مارکس، که طی سالاقتصاد هینظر سینوشیپانتشار کامل دومین 

ترین نتایج تالشی است که در مگا انجام گرفته شک یکی از مهمنگارش در آمده، بی

دهد که برخی از تزهای اساسی روسدلسکی را وشته به ما امکان میناست. این دست

دهد که چگونه تفسیر نوشته نشان میتصحیح کنیم. در وهله نخست، این دست

نقشی  "گروندریسه"، که در "ی عامسرمایه"روسدلسکی از سرمایه در پرتو مفهوم 

وهله بعد، این امکان را بازد. و در های موضوع رنگ میغالب دارد، در مواجه با دشواری

 - شدند را دریابیم "هیسرما" یطرح کلساز تغییر کند تا مشکالتی که سببفراهم می

-و شش کتاب اولیه "هیسرما"ی  گانهی میان محتوای جلدهای سهیعنی مساله رابطه

ای که مارکس در طرح خود گنجانده بود)یعنی سرمایه، مالکیت ارضی، کارمزدی، 

 ارجی و بازار جهانی(.دولت، تجارت خ

  

 "گروندریسه"در  "ی عامسرمایه"

بندی صرفا بخش "های متعددرقابت بین سرمایه"و  "سرمایه عام"تمایزگذاری میان 

 ژهیو یو نگرش یشناختروش کردیرو ی مطالب تحت بررسی نیست، بلکه یکساده

شود که این میده می. نو بودن آن هنگامی فهسازدیبرم را ییبه ساختار جامعه بورژوا

مقایسه کنیم که در اساس  7142ی های اقتصادی مارکس در دههدیدگاه را با تحلیل

کننده چون سازوکاری تعیینمعطوف به روندهای بازار است؛ و مارکس به رقابت هم

کارمزدی و "رو، او در نگریست از اینها میای از پدیدهدر تبیین طیف بسیار گسترده
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داند)مارکس، انِ مزدها و تکامل نیروهای تولیدی را ناشی از رقابت مینوس "سرمایه

بر دیدگاهی دیگر داللت دارد  "7157،کاردویدرباره ر های یادداشتهگزید"(. اما 7147

 "یروند واقع" از را [داریمناسبات سرمایه]از  دخو "قانون"که در آن مارکس تمایز 

دهد. مارکس سره نو از رقابت را نشان میکدرکی ی "سهیگروندر"شناسد، و بازمی

 نویسد:می

ی اساسی اقتصاد بورژوایی، خود قوانین رقابت به طور عام، این نیروی محرکه" 

فرض رو، رقابت نامحدود پیشهاست. از اینکند، بلکه مجری آنخویش را ایجاد نمی

-ضرورتِ تحقق آنها، یا شکلِ بروز اعتبار قوانین اقتصادی نیست، بلکه نتیجه آن

 (415، ص 21، جلد 7151)مارکس  "هاست.

گیرد: رقابت ریکاردو برای مطالعه قوانین سرمایه، رقابت نامحدود را مسلم فرض می

آمدِ انکشاف سرمایه، چون... پینه هم "کندای نظری عمل میصرفا در حکم فرضیه

(. در مقابل، 412، ص 21، جلد 7151)مارکس "چون مفروضات ذهنی سرمایه بلکه هم

ی شکل ظهور دهد که رقابت را به منزلهمارکس این وظیفه را در برابر خود قرار می

ی او با هسته (،assumption)فرض قوانین سرمایه مُدلل کند. در کارِ نقدِ این پیش

بندی شود، با صورتی اخالقی و اقتصاد سیاسی رویارو میفلسفه الیبریل-بورژوا

-واسمیت، یعنی: جست "دست پنهان"ی زنبورهای مندویل و فسانهکالسیک آن در ا

کند. را تامین می "منفعت عمومی"مهار منافع خصوصیِ فردی در نهایت جوی بی

 کند:مارکس درست در آغاز گروندریسه اشاره می

 منفعتِ کی شیخود از پ ،یست که نفع خصوصجا نینکته ا تر،قیدق انیبه ب"

 زیآن و ن یاست؛ اما محتوا یافراد خصوص منفعتِ نیا یست...آرشده ا نییاجتماعا تع

-یم نییتع یاجتماع طیتحقق آن، مستقل از افراد توسط شرا یشکل و ابزارها

 (74،ص 7151)مارکس ".شود
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گیری منافع شخصی نیست، بلکه  تا آن جا که، ی پیمنفعت عمومی بورژوایی نتیجه

گیری منافع شخصی ند، در متنِ عملِ پیکاز پیش، این منافع شخصی را تعیین می

 حضور دارد. این امر برای رقابت نیز صادق است:

از حیث مفهومی رقابت چیزی نیست جز سرشت درونی و خصلت اساسی سرمایه که "

یابد. شود و تحقق میدیگر ظاهر می های متعدد بر یکبه صورت عمل متقابل سرمایه

، جلد 7151)مارکس  "یابد.خارجی تحقق میچون ضرورت ذاتی که همگرایش درون

 (347، ص 21

برای مارکس، درک این موضوع که قوانین سرشت درونی سرمایه صرفا در حرکت 

های آوردی کیفی نسبت به تحلیلیابند، دستهای منفرد تحقق میواقعی سرمایه

تی است وجوی مقوالرود. مشکل اصلی او اکنون جستاش  به شمار میبازارمدارِ اولیه

بندی کند. که این دریافت را به نحوی بایسته در ساختار جامعه بورژوایی صورت

سان با این درک جدید یک "های متعددسرمایه"و  "ی عامسرمایه"تمایزگذاری میان 

ی تالش بلکه تنها به منزله -که برای نقد اقتصاد سیاسی بسیار بنیادی بود -نیست 

 از آن است.سازی ای برای مفهوماولیه

به طور گسترده ظاهر شد،  7712و  7792 یهای دههگرچه این تمایزگذاری در بحث 

-اما هیچ گاه تحلیل دقیقی از این مفاهیم ارائه نشد. برای نمونه، روسدلسکی درون

چون سرجمعِ ، هم"گروندریسه"را، بر اساس فرازی از  "سرمایه به طور عام "ی مایه

، ص 7711کند)روسدلسکی تعریف می منفرد یهاهیسرما یههای مشترکِ همویژگی

افزایی است. تشریح تولید ارزش اضافی مقدمتا که این به گمان او همانا ارزش -( 43

نیازمندِ تحلیل روند بالفصل تولید، و سپس روند گردش به عنوان مکمل ضروری روند 

ارزش  رسد که گوییتولید است. هرچند با ورود فرآیند گردش، چنین به نظر می

منحصرا کار اضافی تصاحب شده در  و نه کندیم نییگردش تع یرا لحظه یاضاف
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ریخته ی تولید. هنگامی که ارزش اضافی نسبت کل سرمایه پیشواسطهفرآیند بی

که روسدلسکی بخش  -آیدشود، به شکل مبدل سود در میشده سنجیده می

رساند. معرفی نرخ عام سود بدون شرح ن میرا با سود به پایا "سرمایه به طور عام"

بایست به عنوان نقطه عزیمت در تجرید در قبلی رقابت غیرممکن است، بنابراین می

(. بدین ترتیب درک روسدلسکی از 49، ص 7711شد )روسدلسکی نظر گرفته می

های به عنوان مفهومی عام که تمام مشخصات مشترک سرمایه "سرمایه به طور عام"

دهد. نرخ متوسط سود نیز در شمار را دربر بگیرد، اعتبار خود را از دست می متعدد

ها قرار دارد. اما طبق نظر روسدلسکی باید در ردیف مشخصات مشترک تمامی سرمایه

شوند کنار گذاشته شود. بررسی می  "سرمایه به طور عام"مقوالتی که تحت عنوان 

با طرحی که مارکس در  "به طور عام سرمایه"به عالوه تعریف روسدلسکی از ذات 

قابل ذکر  -دهند کهی نشان میهای متعدد اولیهنظر گرفته بود، مطابقت ندارد. طرح

خواست مارکس نمی -ها از سوی روسدلسکی انتشار یافته استاست که این طرح

 ( 4را با سود، بلکه با بهره به پایان برساند.) "سرمایه به طور عام"

-را در تحلیل روند تولید به کار می "سرمایه عام "مارکس ابتدا مفهوم در گروندریسه،

رفت. برد. بعد از ذکر مفاهیم متعدد سرمایه که از سوی اقتصاددانان بورژوا به کار می

 کند: او نظر خود را به شکل زیر خالصه می

ارزش و ای از گیرد، یعنی رابطهسرمایه، تا حدی که در این جا مورد بررسی قرار می"

شود، یعنی تبلور خصوصیاتی که محسوب می "سرمایه عام"پول که باید متمایز شود، 

-چون ارزش ساده یا پولی متمایز میارزش را به عنوان سرمایه از ارزش هم

 (239، ص 21، جلد 7151.)مارکس، "کند

مشخصاتی را در نظر دارد که باید با ارزش جمع شود تا به  "سرمایه عام"یعنی 

ها مشخصاتی هستند که کند آنایه تبدیل شود. همان طور که مارکس اشاره میسرم
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، و به همین دلیل خصوصیات هر سرمایه منفرد "کنندارزش را به سرمایه بدل می"

های متعدد را نه فقط وجود سرمایه "سرمایه عام"شوند. اما معرفی نیز محسوب می

د را که مجزا در نظر گرفته شده است از ی منفرچنین سرمایهگذارد، بلکه همکنار می

 کند: ی بررسی خود حذف میحوزه

اما ما تا این جا نه به یک شکل خاص از سرمایه و نه با یک سرمایه منفرد متمایز از "

های منفرد دیگر سروکار داریم. ما شاهد روندِ سرمایه شدن سرمایه ایم. این سرمایه

دیشگون آن حرکت واقعی است که سرمایه طی روندِ دیالکتیکی شدن، صرفا بیان ان

 (227، ص 21، ص 7151.)مارکس "گذاردآن پا به عرصه وجود می

ی منفرد چون یک سرمایهنباید به عنوان مفهوم یک شیی واقعی هم "سرمایه عام"

روند "فاقد هر گونه مابازای تجربی مستقیم است.  "عام سرمایه"فهمیده شود: 

شود تجدید تولید مشاهده می "عام سرمایه"که در  "دیالکتیکی شدن سرمایه

-هایی که ارزش را به سرمایه بدل میاندیشگون سرشت درونی سرمایه است: ویژگی

 ( 5کند، باید در این چارچوب فهمیده و دریافت شود.)

رسد و در رقابت وجود دارد )به مارکس از سرمایه منفرد آن گونه که ظاهرا به نظر می

کند. او قصد دارد با تدوین ی که منشاء سود و بهره است( عزیمت نمیعنوان عامل

ی قانون ارزش به طور عام تحلیل خود را آغاز کند. بنابراین خصوصیات سرمایه بر پایه

پذیر ها امکانی معادلی مبادلهاو باید نشان دهد که چگونه تولید ارزش اضافی بر پایه

عه بورژوایی مشهود است، ارزش اضافی در است و چگونه آن طور که در سطح جام

شود. چون هنوز سرمایه به شکلی که در رقابت ظهور نهایت به سود و بهره تبدیل می

کند ارائه نشده است، از این رو مارکس مجبور است رقابت را در جریان روند می

 کننده دارد تمامتکامل مفهومی کنار بگذارد. آن چه که در این جا اهمیت تعیین

گیرد: نه تنها حرکت واقعی در نظر می "رقابت"مشخصاتی است که مارکس به عنوان 
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های منفرد صرف نظر از سطح تجرید عام، بلکه صرف نظر از سطح تمام سرمایه

شود. او در یک قطعه از گروندریسه )بعد های متعدد مربوط میروابطی که به سرمایه

 گوید:مواجه شد( قاطعانه چنین می های روند گردشاز آن که مارکس با دشواری

گیری خود چون سرمایه، یعنی در روند شکلچون ما در این جا با سرمایه هم"

آن چه خارج از سرمایه  -ها هنوز برای ما مطرح نیستتعدد سرمایه -سروکار داریم

 (775، ص 27، جلد 7151.)مارکس  "قرار دارد چیزی جز خود سرمایه نیست... 

 "سرمایه عام"منتزع از رقابت، برای ذات  "سرمایه عام"های معرفی ویژگی

ی ؛ با توجه به دانش گسترده"آوردای به وجود میهای قابل مالحظهمحدودیت

ی ویژه وجود . از سوی دیگر، یک محتوای از قبل تعیین شده"رقابت"مارکس درباره 

 "نهایت"ت. سرمایه در دارد که باید ارائه شود؛ کاری که غالبا نادیده گرفته شده اس

هایی که خود را در تعریف شود، با تمام ویژگی "سرمایه عام"بخش  باید در محدوده

 دهد. در این مورد: رقابت نشان می

آن چه که در سرشت سرمایه نهفته است در واقع به شکل ضرورتی بیرونی و صرفا از "

های از طریق تاثیر سرمایه ذاتی سرمایه تنهاکند، تعینات درونطریق رقابت ظهور می

 ( 37، ص 27، جلد 7151.)مارکس "شودگر میمتعدد بر یک دیگر و بر خود جلوه

کند. از یک دو هدف متناقض را دنبال می "سرمایه عام"بنابراین مارکس در بخش 

یعنی تجرید  -ی از تجرید معرفی شودادر سطح ویژه "سرمایه عام"سو، باید محتوای 

های متعدد با یک دیگر است(. اما از شامل حرکت واقعی و رابطه سرمایه از رقابت )که

های مشهود که ی خاصی داشته باشد، یعنی ویژگیسوی دیگر این محتوا باید گستره

 در رقابت را دربر بگیرد.

 رود.زمان این دو شرط، دشواری اساسی این دیدگاه به شمار میتحقق هم

 



درباره روش و ساختار سرمایهی اهحثب  

 73 

 دهداهمیت خود را از دست می به تدریج "سرمایه عام"مفهوم 

ریزی کرده بود، اما وقتی که کار گرچه مارکس برای مطالعات اقتصادی خود برنامه

بر  "مقدمه"ی او در شروع کرد، همان طور که طرح خالصه 7751خود را در 

، جلد 7151دهد، هنوز جزییات آن برایش روشن نبود )مارکس گروندریسه نشان می

نویس، در جریان تحقیق و درک بهتر او از ساختار جوامع ی پیش(. برنامه45، ص 21

بورژوایی شکل گرفت. مارکس در جریان تکمیل گروندریسه قصد داشت که تحقیقات 

اقتصادی خود را در شش کتاب ارائه کند: سرمایه، مالکیت ارضی، کارمزدی، دولت، 

شرایط اقتصادی " تجارت خارجی و بازار جهانی. او درنظر داشت که سه کتاب اول

را تشریح  "شودوجود سه طبقه بزرگ که جامعه مدرن بورژوایی به آن تقسیم می

های زیر در نظر گرفته شد: (. برای کتاب سرمایه بخش297، ص 7157کند)مارکس 

 2ی مارکس به انگلس، الف( سرمایه عام ب( رقابت ج( اعتبار د( سرمایه سهامی )نامه

قرار بود که  "سرمایه عام"( بخش مربوط به 71ب، ص مکاتبات منتخ 7151آوریل 

، 7151مارس  77ی سرمایه عام،)نامه 3پول  -2ارزش  -7های زیر باشد: شامل قسمت

( 7157(. سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی )544، ص 27کلیات مارکس و انگلس، جلد 

دومین بخش  یعنی کتاب اول، نخستین و تنها روایت از این برنامه است که به اولین و

سرمایه "شروع به نگارش بخش سوم کرد، یعنی  7197پردازد. مارکس در سال می

)فصل و بخش  هر دو دارای یک عنوان اند(. اما این بخش از نوشته به زودی به "عام

بینی درباره موضوعات آینده. در جریان نویس بدل شد؛ پُر از تغییر برنامه و پیشچرک

سهمی "ی مستقیم ارکس قصد خود را برای انتشار ادامهنگارش این بخش بود که م

( کنار گذاشت و تصمیم گرفت که اثری جدیدی به نام 7157) "بر نقد اقتصاد سیاسی

، 32، کلیات مارکس و انگلس، جلد 7192دسامبر  71ی سرمایه به نگارش در آورد)نامه

ی را در  اولیه ی بین سه جلد سرمایه و طرح(. )من در نظر دارم که رابطه937ص 
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-نشان می 7197-93های نوشتهبخش پایانی این نوشته مورد بررسی قرار دهم(. دست

رو شد، مشکالتی که نشان با مشکالتی روبه "سرمایه عام"دهند که مارکس در ارائه 

 دهند این دیدگاه سرانجام چگونه کنار گذاشته شد.می

ده اند. مارکس در جریان ارائه روند ها در گروندریسه نیز قابل مشاهنخستین دشواری

شد که بازتولید عناصر مادی سرمایه در عین رو گردش سرمایه با این مشکل روبه

زمان شوند، و این که هر دو بازتولید همحال بازتولید وسایل زندگی نیز محسوب می

نی های مختلف ارائه شوند. یعتوانند با در نظر گرفتن مبادله بین سرمایهصرفا می

های متفاوت ذاتی روند گردش، به حکم ضرورت به شکل سرمایهخصوصیات درون

ممکن نبود. این جا  "سرمایه عام"قابل ارائه است. اما این کار به علت سطح تجرید

 توانست انجام دهد:مارکس به جز ابراز اطمینان کاری نمی

یان سخن بگوئیم، ی واحد در حال جرتوانیم از یک سرمایهدر این جا ما هنوز می"

 (777، ص 27، جلد 7751چون سرمایه را مدنظر داریم.)مارکس چون سرمایه هم

مشکل دیگر در جریان معرفی قانون گرایش نرح سود به کاهش ظهور کرد. اگر قانون 

عامی وجود دارد، پس باید قبل از رقابت مطرح شود: یعنی در بخش مربوط 

ارکس روشن بود که این نرخ متوسط سود است . از سوی دیگر برای م"سرمایه عام"به

(. اما قرار نبود نرخ متوسط سود 732-3، ص 27، جلد 7151یابد)مارکس که کاهش می

قبل از بخش رقابت مورد بررسی قرار گیرد. و سرانجام، عدم اطمینان مارکس را در 

که از صرفا نه یک تجرید ساده، بل "سرمایه عام"توان مشاهده کرد که این مورد می

های آموزه". که اقتصاددانان بورژوا در "یک موجودیتی واقعی نیز برخوردار است

(. اما 311، ص 21، جلد 7151شناسند)مارکس خود آن را به رسمیت می "تعادل

مارکس هیچ گاه مشخص نکرد که تحت عنوان وجود واقعی چه چیزی را در نظر 

 (9به کار برد.)دارد، در واقع او این اصطالح را تنها یک بار 
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دهند که نسبت به گروندریسه تغییرات متعددی را نشان می 7197-93های نوشتهدست

از تحقیق است. به عنوان نمونه مارکس برای اولین بار   تریی پیشرفتهبیانگر مرحله

ی تولید اضافه ارزش نسبی به طور افزایش نیروهای مولده را به عنوان یک شیوه

دهد. بخش مربوط به روند تولید سرمایه،  نیز ررسی قرار میسیستماتیک مورد ب

کند، حاوی موضوعاتی است که گروندریسه آن را به کتابی درباره کارمزدی موکول می

به بعد( و کار زنان و  751، ص 7197-93 مثل طوالنی شدن روز کار)مارکس

نبود، و از قبول به بعد(. این ادغام به هیچ وجه خودسرانه  323کودکان)همان جا، ص 

چنین به شد. این موضوع همها نسبت به سرمایه ناشی میذاتی بودن این گرایش

صرف نظر کردن از اختصاص سه جلد جداگانه به شرایط وجود سه طبقه نیز مربوط 

شود. قابل توجه این که مارکس اکنون در جهت ادغام انباشت در معرفی روند می

های متعدد به دلیل این که به در نظر گرفتن سرمایه  دارد. این امرتولید گام برمی

(. 245، زیرنویس ص 21، جلد 7151شود)مارکس نیاز دارد از گروندریسه حذف می

چون روندی مارکس در گروندریسه انباشت را به عنوان تبدیل سود به سرمایه و هم

-93های نوشتهگیرد، در حالی که دستی منفرد در نظر میمربوط به یک سرمایه

 حاوی تبدیل ارزش اضافی به سرمایه است. 7197

انطباق داد، ولی تغییراتی نیز  "سرمایه عام"توان با مفهومگرچه این تغییرات را می

روند، نظیر ارائه بازتولید و گردش کل سرمایه وجود دارند که از این مفهوم فراتر می

 اجتماعی و نرخ متوسط سود.

به این نتیجه رسید که کل سرمایه  "جزم اسمیتی"د به مارکس در جریان انتقاد خو

اجتماعی را در نظر بگیرد. اسمیت عقیده داشت که کل ارزش یک کاال به مزد و سود 

ی ثابتِ دخیل در ارزش طور که سرمایهشود، همانی رانت( تجزیه می)دربرگیرنده

ت را در این جهت توان به مزد و سود تجزیه کرد. این طرزتلقی، اسمیکاالها را می
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ی کاالها را به مزد و سود تقسیم کند. در مقابل، سوق داد که کل ارزش ساالنه

گیرد. مارکس اعتقاد داشت که بدین ترتیب اهمیت بخش ثابت سرمایه را نادیده می

 آفریند.اما این دیدگاه مشکالتی می

همان سال توان کاالهای عرضه شده در یک سال را با سود و مزد طی چگونه می"

خریداری کرد، در حالی که این کاالها عالوه بر مزد و سود، سرمایه ثابت را نیز دربر 

های ارزش اضافی، بخش یک ، ترجمه شده در نظریه371، ص 7193بگیرند.)مارکس 

 (721ص 

یک بخش –مارکس احتماال این مشکل را با تمایز بین دو بخش از سرمایه اجتماعی 

حل کرد. چند قطعه  -ید و یک بخش برای تولید وسایل مصرفبرای تولید وسایل تول

دهند که او قصد داشت بررسی این نکته را در چارچوب روند از آثار مارکس نشان می

-93)مارکس  "سرمایه عام"یعنی در بخش مربوط به  -گردش سرمایه توضیح دهد

ن شده را نشان (. اما این کار، انحراف از سطح تجرید قبال تعیی429و  422، ص 7197

و  "سرمایه عام"ی سرمایه کل اجتماعی نه تنها کامال با تمایز بین دهد: مقولهمی

مند نیز در گروندریسه به کار گرفته رقابت انطباق ندارد، بلکه همین طور به طور نظام

اشکال خاص "های مختلف کل سرمایه اجتماعی در عین حالنشده است. بخش

-. و بدین عنوان آشکارا ارائه سرمایه عام را نفی میروندبه شمار می "سرمایه

 (239، ص 21، جلد 7151کند.)مقایسه کنید با نقل قول باال از مارکس 

شود که گویا رانت مطلق با انحرافی از نرخ رو میمارکس با مساله به شکلی روبه

 متوسط سود یا قانون ارزش قابل انطباق است:

ای به عنوان سهمی از کند با هر سرمایهها، تالش میبدین ترتیب رقابت بین سرمایه"

رو شود، و متناسب با آن، سهم آن را در ارزش اضافی و ی سرمایه روبهمجموعه
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، ترجمه شده در تئوری 951، ص ص 7197-93بنابراین در سود تنظیم کند.)مارکس 

 (27ارزش اضافی، بخش دو، ص 

کند: تر مین حرکت دوگانه رقابت دقیقمارکس بعدها روش ارائه خود را با تمایز بی

-ی تولید به برقراری یک ارزش بازار واحد ختم میاین حرکت مضاعف در هر حوزه

 "قیمت میانگین"ها به شدن ارزشتراز های مختلف تولید با همشود. و بین حوزه

نامد( که تولید می شود)مارکس در کاپیتال برای اولین بار آن را قیمتتبدیل می

به بعد(،  157و  191، ص 7197-93کند)مارکس تحقق نرخ متوسط سود را تسهیل می

تواند ممکن بودن رانت مطلق را بر اساس قانون ارزش توضیح بنابراین مارکس می

شان دهد: ارزش محصوالت زمین در عین باالتر بودن از قیمت متوسط به ارزش

شوند(، و توسط سود وارد نمیشود)چون در روند توازن برقراری نرخ مفروخته می

آورد که مالک زمین آن را به عنوان سودی مازاد اضافه بر سود متوسط به وجود می

-(. مارکس سپس تصمیم می942، ص 7197-93 کند)مارکسرانت )مطلق( تصاحب می

 "توضیح"گیرد که روند توازن در نرخ متوسط سود و رانت مطلق را )در واقع به عنوان

و نامه  71، ص 7197-93 ادغام کند )مارکس "سرمایه به طور عام"بخش  این روند( در

-(. گر چه او توجیه روشنی ارائه نمی722مکاتبات منتخب ص  7192آگوست  2انگلس 

کند. در آن زمان مارکس به آن اشاره می "درآمد و منابع آن"دهد، اما بعدا در بررسی 

 "سرمایه به طور عام"ی ارائه ر بود نتیجهدر گروندریسه نظر خود را درباره بهره که قرا

، 7197-93کند.)مارکس باشد، به پیش شرط سود و در واقع نرخ متوسط سود بدل می

 (7497ص 

-93های ها در دست نوشتهترین بخشبه عنوان یکی از مهم "سرمایه و سود"بخش 

وان بخشی مشکالت مارکس را در روش ارائه نرخ متوسط سود )و بنابراین به عن 7197

دهد. در حین بررسی نرخ متوسط نشان می "سرمایه عام"( در چارچوب "رقابت"از 
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در  "دهندهتوضیح"را صرفا به عنوان امری  "ی رقابترابطه"کند که سود تالش می

 خوانیم:(. و اندکی بعد با کمی احتیاط می7925، ص 7197-93نظر بگیرد. )مارکس 

کته به فصل رقابت تعلق دارد، در این جا باید تر در مورد این نبررسی نزدیک"

 (   7923، ص 7197-93 .)مارکس"کننده مورد بررسی قرار گیردمالحظات عمومی تعیین

بر آن داللت دارد  "کنندهعامیت تعیین"مارکس در جمالت زیر آن چه را که این 

 کند.خالصه می

به عنوان اولین تبدیل  -توان به این شکل بیان کرد: سوددر واقع، موضوع را می"

و نرخ سود در این اولین تبدیل، ارزش اضافی تجربی را نسبت به  -ارزش اضافی

ی آن به شمار کند که نرخ سود خود نتیجههای منفرد بیان میی سرمایهمجموعه

دهد، همان روندی که در آن رود... نرخ متوسط یا تجربی همین تبدیل را نشان میمی

ای که از سوی کل شود، یعنی ارزش اضافیزش اضافی مربوط مینرخ سود به کل ار

ای که از یابد؛ نسبت به کل سرمایه، یا به عبارتی سرمایهدار تحقق میطبقه سرمایه

گیرد...تبدیل دوم نتیجه ضروری دار مورد استفاده قرار میسوی کل طبقه سرمایه

 (7927، ص 7797-93رکس خیزد.)ماتبدیل اول است که از سرشت خود سرمایه بر می

ی ارزش اضافی به کل سرمایه است، به هدف مارکس در این جا نشان دادن رابطه

ی کل سرمایه ی منفرد و هم به مثابهخصوص هم به عنوان روند یک سرمایه

را با تاکید بر این  "رقابت"و  "سرمایه عام"کند که تمایز بین اجتماعی. او تالش می

شود آشکار است که از طریق آن سود متوسط تعیین می "عاملی"که رقابت صرفا 

 (7921، ص 7197-93سازد.)مارکس 

برانگیز است. نخست، این واقعیت که سود از دو جهت پرسش "سرمایه عام"اما مفهوم 

-مارکس در این زمان می -متوسط بدون در نظر گرفتن رقابت قابل توضیح نیست 

ذاتی سرمایه است. و دیگر این که این پذیرد که سود متوسط در شمار مشخصات 
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ی ی منفرد و کل سرمایه اجتماعی خوانایی ندارد. مقولهمفهوم با تمایز بین سرمایه

جوهر "کند. این مفهوم دیگر به سادگی شروع به درهم شکستن می "سرمایه عام"

د چون سرمایه را از ارزش یا پول و بنابراین از سرمایه منفرخصوصیاتی که ارزش هم

(. گرچه مارکس 239، ص 21، جلد 7151شود )مارکس کند محسوب نمیمتمایز می

های معین در رسد از برخی کاستیگیرد، اما به نظر نمیاین دشواری را در نظر نمی

ی بعدی که با قانون گرایش نرخ تحلیل خود بی اطالع باشد. از این رو او در باره نکته

 سد:نویسود به کاهش سروکار دارد می

های ایم که بدون ورود به رقابت سرمایهبنابراین ما بار دیگر بر زمینی محکم ایستاده"

توانیم قوانین عام را به طور مستقیم از سرشت عام سرمایه آن طور که متعدد می

 (7932، ص 7197-93. )مارکس "تاکنون ارائه شد استنتاج کنیم

ی های خود را نه به عنوان ادامهنوشتهحتی بعد از آن که مارکس تصمیم گرفت دست

، بلکه به عنوان اثری جدید یعنی سرمایه انتشار "7157سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی "

اش به را حفظ کرد، همان طور که نامه "رقابت"و  "سرمایه عام"دهد، تمایز بین 

-او دو طرح پیش 7193دهد. در ژانویه این را نشان می 7112دسامبر  21کوگلمان در 

ها قصد کند که در آنتنظیم می "سرمایه و سود"و  "روند تولید"نویس برای بخش 

دارد تغییرات توصیف شده و به خصوص ارائه نرخ متوسط سود را توضیح 

به بعد(. ناشران مگا این نکته را به شکل زیر  7197، و 7179، ص 7197-93دهد)مارکس 

 کنند:تفسیر می

نویس جدیدی انجامید که نوشته به طرح پیشتی مارکس روی این دسکار فشرده"

آن را به طور خالصه ارائه داد. این امر ورود او را به  71در دفتر  7193او در ژانویه 

دهد که به کتاب سرمایه بدل شد. انضمام نظریه سود متوسط در ساختاری نشان می

و  "سرمایه عام"ر دهد که قرار بود داین شکل ارائه، کنار گذاشتن تمایزی را نشان می



...تهاینریش،فرد موسلی، پل برکایکل م  

 22 

را به کار  "سرمایه عام"وجود داشته باشد؛ و مارکس بعد از این دیگر مفهوم  "رقابت

 (.72، مقدمه ص 3.)مگا، بخش دو، جلد "نبرد

نویس، مفهوم قبلی اما این نظر درست نیست. گرچه تغییرات انجام شده در طرح پیش

-پذیرد و تالش میس این را نمیدهد، اما مارکرا مورد تردید قرار می "سرمایه عام"

ی خود وفادار بماند. به عنوان نمونه، نامه او به کوگلمان که چند کند به دیدگاه اولیه

نویس نوشته شده است، نه تنها به این موضوع اشاره های پیشروز قبل از تکمیل طرح

هی ادعای تاکید دارد. وانگ "رقابت"و  "سرمایه عام"ندارد، بلکه هنوز به تمایز بین 

را به کار  "عام سرمایه"نویس، اصطالح های پیشناشران که مارکس دیگر بعد از طرح

نبرد نیز نادرست است. این اصطالح حداقل یک بار مورد استفاده قرار گرفته 

 (227، ص 7197-93است.)مارکس 

که توانست جدایی بین سرمایه عام و رقابت را آن طور اما مارکس قبل از هر چیز نمی

ی ارائه کامل او همواره . این تمایز در شیوه"کنار بگذارد"کنند ناشران مگا ادعا می

شناسانه جدید او باید شد. در صورت اتخاذ دیدگاه روشجزیی اساسی محسوب می

گذاشت)در واقع این امر بعدا اتفاق افتاد( مارکس در دست این تمایز را کنار می

ن دیدگاهی دست نیافته بود: گرچه او به ذات اصلی هنوز به چنی 7197-93های نوشته

سرمایه دست یافته بود، اما ساختار آن را هنوز کشف نکرده بود.)که از ترتیب و توالی 

 رود(صرف مطالب موجود فراتر می

با آن  7197-93های در دست نوشته "سرمایه عام"مشکالتی را که مارکس در ارائه 

بایست می "سرمایه عام"زیر مشخص کرد. نخست، توان به شکل رو بود، میروبه

ها در ای باشد، یعنی تمام خصوصیاتی که در حرکت واقعی سرمایهدارای محتوای ویژه

ای از تجرید بایست در سطح ویژهشود. از سوی دیگر این محتوا میرقابت مشاهده می

جتماعی و نرخ قرار داشته باشد. مارکس اکنون مجبور بود که بازتولید کل سرمایه ا
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کند. او در انجام این کار قبل از هر چیز باید به علت نیاز به در نظر سود را معرفی می

رفت و دوم این که در گرفتن حرکت خاص رقابت، از سطح قبلی تجرید فراتر می

-بایست از مقوالتی استفاده میی اجتماعی، میی منفرد با کل سرمایهتقابل سرمایه

گذاشت. گرچه این امر برای را زیرپا می "رقابت"و  "سرمایه عام" کرد که تمایز بین

را کنار گذاشت: بدون  ی اولیهمارکس کامال روشن نبود، اما او درک روش شناسانه

 این که هنوز به طرح جدیدی دست یافته باشد. 

  

 توان تفسیر کردتغییر در طرح مارکس را چگونه می 

-سه جلد سرمایه و شش کتابی که در ابتدا طرح ی بینروسدلسکی در مورد رابطه 

کند. او بین سه جلد اول)سرمایه، مالکیت ریزی شده بود، بحث مفصلی ارائه می

ارضی، کارمزدی( و سه جلد بعدی)دولت تجارت خارجی و بازار جهانی( تمایز روشنی 

ی کند که سرمایه شامل موضوعاتی نیست که براشود و به درستی توجه میقایل می

سه جلدی بعدی درنظر گرفته شده بود، بلکه عناصر اصلی سه جلد اول را در بردارد. 

در نظر گرفته  "سرمایه عام"سرمایه نه تنها شامل موضوعاتی است که برای بخش 

های بعدی دارد که در آغاز برای بخشچنین مسایلی را نیز دربر شده بود، بلکه هم

ریزی شده بودند. گرچه روسدلسکی به دقت طرحی سهامی( )رقابت، اعتبار، سرمایه

کند، اما تغییراتی را که در ترتیب موضوعات مختلف انجام گرفته است، بازسازی می

هاست، درست نظر او مبنی بر این که تغییر در ساختار صرفا تغییر در ترتیب فصل

 دهد:نیست. روسدلسکی تغییر در طرح مارکس را به این شکل توضیح می

تر بخش باقی مانده تر طرح کلی اولیه... که با تفصیل بیشد کردن هر چه بیشمحدو"

او از قصد اولیه خود در معرفی رقابت و سرمایه سهامی به شکل "همراه است. گرچه 
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تر بیش "سرمایه عام"شود...اما بخش اول کتاب اول، مربوط به جداگانه منصرف می

 (72-72، ص 7711. )روسدلسکی "گیردمییابد و این وظیفه را به عهده گسترش می

-می "سرمایه عام"بخش  "گسترش"تواند این پرسش را مطرح کند که چرااما او نمی

 تواند بدون نفی دیدگاه زیر نیز تکمیل شود.

سرمایه به طور عام "نویس اولیه )گروندریسه( به جلد اول و دوم سرمایه، مثل پیش"

سانه واقعی نخست در جلد سوم کتاب سرمایه شود.... تفاوت روش شنامحدود می "

-57، ص 7711رود)روسدلسکی فراتر می "سرمایه عام"شود. این امر از متن ظاهر می

سرمایه عام و رقابت در این جا "(. بنابراین جدایی اساسی قبلی در مورد تحلیل 52

 (22، ص 7711.)روسدلسکی "حذف شده است

سرمایه  "در دو جلد اول سرمایه با بخشی از  ترتیب به نظر روسدلسکی، مارکسبدین

را به جلد سوم  "رقابت"و  "سرمایه عام"سروکار دارد، و بقیه مطالب مربوط به  "عام

دهد. تا آن جا که او توجه دارد تمام تغییراتی که در طرح مارکس انجام احاله می

ی ندارد که ها. پس تعجبگرفته تغییری است در ترتیب موضوعات و جا به جایی فصل

تواند برای ضروری بودن چنین تغییری، دلیل مشخصی ارائه کند، به جز این او نمی

و رقابت یک طرح و موقتی بوده )روسدلسکی  "سرمایه عام"که بگوید تقابل اکید بین 

کنار گذاشته  "یک محدودیت زاید و دست و پاگیر"(، که بعدا به عنوان 52، ص 7711

 (54، ص 7711شده است.)روسدلسکی 

پندارد و های مارکس را صرفا تغییری در فهرست مطالب میروسدلسکی تعدد طرح

 دهد:دیدگاه اساسی خود را مورد تردید قرار نمی

های متعدد نه تنها کلید و سرمایه "سرمایه عام"کنیم که مقوالت پس مالحظه می"

-دست می فهم طرح اولیه، بلکه همین طور اثر بعدی یعنی سرمایه را نیز به

 (57، ص 7711.)روسدلسکی، "دهند
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(. 1ای بر جای گذاشته است)این درک خطا، بر تفسیرهای بعدی از سرمایه تاثیر عمده

متضمن محتوای خاصی است که در  "سرمایه عام"همان طور که در باال اشاره شد 

تواند با تغییر در ترتیب شود؛ چنین مفهومی نمیسطح معینی از تجرید ارائه می

موضوعات منفرد بدون تغییر باقی بماند. بنابراین کتاب سرمایه باید از دیدگاه 

 ساختاری نوینی برخودار باشد.

تفسیرهای اخیر از جمهوری دموکراتیک آلمان و اتحاد شوروی نیز براین اعتقادند که 

رود. اما کند، فراتر میتعیین می "سرمایه عام"کتاب سرمایه از چارچوبی که مفهوم 

توانند مفهوم لفان مربوطه قادر نیستند دلیل آن را بیان کنند و همین طور نمیمو

کنند ( اشاره می7711زولد)ساختاری نوین را مشخص کنند. برای نمونه یان و نیتس

 7197های انجام شده بین ، کاربرد کشف"سرمایه عام"پافشاری بر این روایت از "که 

 قرار گیرد. "جرح تعدیل"دلیل باید مورد  کند و به همینرا دشوار می 7193تا 

-به چه شکلی باید باشد. سرانجام آن "تعدیل"دهند چرا؟ و این ها توضیح نمیاما آن

مهُر خود را بر  "سرمایه عام"کنند که مفهوم ها موضع خود را با این ادعا اصالح می

ترنوسکی،  (.791، ص 7711زولد، زند )یان و نتیسکل شیوه ارائه در سرمایه می

مشخص  "مجرد -عام"یرا صرفا به عنوان یک مقوله "سرمایه عام"( 7711چرپورنکو)

وظایف "این مقوله با  "شناسانههای روشمحدودیت"کنند، اما از این اظهارنظر کهمی

، ص 7711روند)ترنوسکی و چرپورنکو، آن در تناقض قرار دارد، فراتر نمی "نظری

717(.)1) 

 

 "مایهسر"ساختار کتاب 

نگارش  7157منتشر شد اشاره به آثار دیگری که در  7191کتاب سرمایه که در سال 

کتابی در باب "کند. و سه جلد کتاب سرمایه با بینی کرده بود، نمیها را پیشآن
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چنین تر در نظر گرفته شده بود، یکی نیست. این سه جلد همکه پیش "سرمایه

مالکیت ارضی و کارمزدی را در خود ادغام  های مربوط بههای مهمی از کتاببخش

( 913، ص 7191)مارکس  "ی کار مزدیی ویژه در بارهمطالعه"اند. مارکس که به کرده

کند، مطالعاتی می ( اشاره152، ص 7174و بررسی مستقل مالکیت ارضی)مارکس 

ی مبارزه بر شوند. بررسی مارکس دربارهخاص در سطوح مختلف تجرید محسوب می

-ر حدود روز عادی کار، تاثیرات ماشینیسم بر شرایط کار، قانون عام انباشت سرمایهس

شرایط اقتصادی وجود سه "داری، مزدها و رانت به عنوان اشکال مختلف درآمد، به

( که در ابتدا قرار بود موضوع سه کتاب اول 77، ص 7157پردازد)مارکس می "طبقه

ی ای جداگانهطبقه و قوانین سرمایه، مطالعهباشد. پیوند عمیق بین شرایط وجود سه 

را به  "داریشیوه تولید سرمایه"کرد. از این رو مارکس بررسیها را غیرممکن میآن

 (72، ص 7191برگزید.)مارکس  "کتاب سرمایه"عنوان موضوع 

شود)یعنی سرمایه به ی کتاب سرمایه مربوط میتا جایی که به چهار بخش طرح اولیه

قابت، اعتبار و سرمایه سهامی( این کتاب شامل محتوای اصلی تمام این طور عام، ر

ی آن. روسدلسکی به درستی به تغییر جایگاه ها است گرچه نه به ترتیب اولیهبخش

شود که نیز تغییری دیده می شناسانهپردازد. اما در رویکرد روشهر موضوع می

توانست بر اساس تمایز یگر نمیدهد. سرمایه دی ارائه را تشکیل میساختار شیوه

درهم شکست. پذیرش  "سرمایه عام"فهمیده شود: مفهوم  "رقابت"و  "سرمایه  عام"

توان در این واقعیت مشاهده کرد که دیگر رسمی این روند از طرف مارکس را می

نه به عنوان سرفصل و نه در متن کتاب مورد استفاده قرار  "سرمایه  عام"مفهوم 

 نگرفت.

شناسانه و یا انتخابی خودسرانه ی عام روشی مالحظهل دیدگاه اولیه نتیجهانحال

تر به این علت بود که دیگر استفاده از آن غیرممکن شود، بلکه بیشمحسوب نمی
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توانست تعینات اشکال مختلف اجتماعی را دیگر نمی "سرمایه عام"شده بود. مفهوم 

-د؛ تعیناتی که با تجرید از حرکت سرمایهارائه کند، و به همین دلیل کنار گذاشته ش

روند. برای ضروری به شمار می "حرکت واقعی"به  "عامیت"های متعدد برای گذار از 

ی اانجامد، در نظر گرفتن رابطهبازتولید کل روند و توازنی که به نرخ میانگین سود می

رسد به نظر میهای منفرد و کل سرمایه اجتماعی الزم است. اما بین سرمایه ویژه

ی منفرد باید شود. از یک سو، سرمایهای به استدالل دوری ختم میچنین رابطه

مستقل و مقدم بر کل سرمایه اجتماعی که خود جزیی از آن است، در نظر گرفته 

-های منفرد را محدود میشود. و از سوی دیگر، کل سرمایه اجتماعی، حرکت سرمایه

شود های منفرد منوط به معرفی کل سرمایه اجتماعی میکند. بنابراین معرفی سرمایه

ی منفرد و تکوین کل سرمایه اجتماعی و بالعکس. مارکس با در نظر گرفتن سرمایه

آید. یعنی نه سرمایه منفرد و نه در چند سطح تجرید مختلف با این دشواری کنار می

ر داده بود، هیچ ی خود قراکل سرمایه اجتماعی که مارکس در ابتدا موضوع مطالعه

-ی تعینرسد، آخرین پدیدهیک آن طور که از نقطه نظر مشاهده تجربی به نظر می

و  "سرمایه عام"روند. کتاب سرمایه به جای دیدگاه قبلی، یعنی به شمار نمی یافته

ها به شکل کل سرمایه اجتماعی در سه های منفرد و تکوین آنبا سرمایه "رقابت"

ی تولید، روند گردش و روند تولید سرمایه شود: روند بالواسطهمیرو سطح پیاپی روبه

 فرض وحدت تولید و گردش استوار است.به طور کل؛ این روش بر پیش

ی تولید ی منفرد را در سطح روند بالوسطهمارکس در جلد اول کتاب سرمایه، سرمایه

کند. نظر میصرف ها(، و از تعامل آن با سایر سرمایه7دهد)مورد مالحظه قرار می

 25ی مارکس بررسی تولید ارزش اضافی و انباشت سرمایه است. فصل ی اولیهمالحظه

دهد. تا ی اجتماعی را مورد بررسی قرار میاولین جایی است که مارکس کل سرمایه

های منفرد صرفا از لحاظ اندازه و ترکیب ارگانیگ این جا، از لحاظ شکل ارائه سرمایه
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شوند؛ در نتجه تا جایی که به کل سرمایه اجتماعی مربوط فکیک میاز یک دیگر ت

ها موضوع بررسی است. کل سرمایه صرفا به عنوان جمع شود صرفا این جنبهمی

کند، اما حتی در این سطح مجرد نیز چگونگی های منفرد ظهور میعددی سرمایه

توضیح  25صل های منفرد در دو بخش فرعی فتاثیر حرکت کل سرمایه بر سرمایه

شود. سطح بعدی تحلیل، یعنی روند گردش سرمایه با تحلیل چرخه و واگرد داده می

های منفرد دیگر صرفا در کنار (. اما در این جا سرمایه72شود)سرمایه منفرد آغاز می

های منفرد به ی صرف سرمایههم قرار ندارند و کل سرمایه اجتماعی دیگر مجموعه

 کند:اشاره می رود. مارکسشمار نمی

شرط و شرط  ها پیشهای منفرد به یک دیگر وابسته است. آنی سرمایهاما چرخه"

وجود یک دیگر اند، و دقیقا در چنین پیوندی حرکت کل سرمایه اجتماعی تکوین 

 (429، ص 7115.)مارکس "یابدمی

تولید نیز چنین از لحاظ تجدید بنابراین کل سرمایه نه فقط از منظر انباشت، بلکه هم

شود. و تا جایی که این روند از لحاظ جوهر مادی و ارزشی آن مورد در نظر گرفته می

-ی معینی از تناسب نیاز دارد، و از این لحاظ بر حرکت سرمایهبررسی است به درجه

کند. در جلد سوم کتاب سرمایه که روند هایی اعمال میهای منفرد محدودیت

و بر اساس وحدت روند تولید و گردش مورد بررسی  انباشت سرمایه را به طور کل

دهد، مارکس تبدیل ارزش اضافی به سود را برای اولین بار به عنوان روندی قرار می

های منفرد که سود دهد. در این سطح سرمایهکه شامل سرمایه منفرد است ارائه می

-را به وجود می کنند با برقراری یک نرخ عام سود، کل سرمایه اجتماعیرا تولید می

های منفرد، بلکه آورند. انجام این کار صرفا نه از طریق پیوند مدارهای گردش سرمایه

ها نیز همراه است. این به معنای رقابت کامل آن چنان که میان آن "رقابت"با 

ای از بازتولید اجتماعی محسوب فهمند نیست، بلکه شکل ویژهاقتصاددانان بورژوا می
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-ی اجتماعی بدل میهای منفرد را به اجزای همگون کل سرمایهایهشود که سرممی

 کند:

-این شکلی است که سرمایه در آن از خود به عنوان یک قدرت اجتماعی آگاه می"

ای به نسبت سهم خود در کل سرمایه اجتماعی شرکت شود، که در آن هر سرمایه

 (271، ص 7174.)مارکس "دارد

شود، اما به های منفرد برقرار میر رقابت بین سرمایهگرچه نرخ متوسط سود مقدمتا د

ی خود کند و به نوبههای منفرد ظهور میفرضی کامل برای سرمایهعنوان پیش

کند. بنابراین در هر یک از این سه سطح آن چه که ارائه ها را تعیین میحرکت آن

به شکل کل های منفرد های متعدد و سپس تکوین سرمایهشود مقدمتا سرمایهمی

-سرمایه اجتماعی است، همراه با اثر واکنشی کل سرمایه اجتماعی بر حرکت سرمایه

 های منفرد.

های اقتصادی ما در باال نشان دادیم که تفاوت بنیادی بین گروندریسه و تحلیل

ها در در شناخت تمایز بین قوانین ذاتی سرمایه و عملکرد آن 7142ی مارکس در دهه

کرد که این تمایز را با جدا های منفرد است. مارکس تالش میایهحرکت واقعی سرم

مورد توجه قرار دهد. شکست این دیدگاه در کتاب  "رقابت"از  "سرمایه عام"کردن

سرمایه به معنای از بین رفتن این بینش نیست. دیدگاه قبلی شامل نگاهی معین به 

توضیح داده  "رقابت"روندبایست در بود که می "ها حرکت واقعی سرمایه"چگونگی 

گیرد که جدا از سطح تجریدشان بر شود: این نظر تمام شرایط و روابطی را دربرمی

گذارند. بنابراین ارائه قوانین درون ذاتی سرمایه به علت های متعدد اثر میسرمایه

های متعدد اثر شان باید در تجرید از تمام روابطی انجام گیرد که بر سرمایهذاتی بودن

 "حرکت واقعی رقابت"گذارند. برعکس، مارکس در کتاب سرمایه، با قبول این که می

های متعدد ها، و با حرکت سرمایهصرفا تحقق قوانین سرمایه است نه منشاء آن
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شود، این بخش از کتاب سرمایه را یکسان نیست، بلکه صرفا بخشی از آن محسوب می

 حذف کرده است:

ی روابط تولید و استقاللی که این روابط در مقابل عوامل وارگبرای نشان دادن شیی"

ای بسنده کنیم که این رابطه توانیم به شکل و شیوهآورند، ما نمیتولید به دست می

کند؛ ها بر ایشان حکومت میی آنبه عنوان قانون پُرقدرت طبیعی و مستقل از اراده

های صنعت و تجارت ر بازار، دورهها دبه شکل بازار جهانی و نوسانات آن، تغییر قیمت

شود. به همین علت ها چیره میچون ضرورتی کور بر آنو تناوب رونق و بحران که هم

قرار دارد و هدف در این جا صرفا معرفی  حرکت واقعی رقابت خارج ار این برنامه

 داری و میانگین مفهومی آن به شکلی که بودهدهی درونی شیوه تولید سرمایهسازمان

 به بعد( 797، ص 7174.)مارکس "است

شود. تحقیقات مارکس به اما این دیدگاه در جلد سوم کتاب سرمایه کامال حفط نمی

از طریق بررسی روندهای  "میانگین مفهومی"کامل نیستند و ارائه  5ویژه در بخش 

گیرد. همین طور این مشخص بحران و نظام اعتباری انگلیس در آن دوره شکل می

نیادی نیز وجود دارد که بحران و اعتبار را در سطح تجریدی مورد نظر تا کجا مشکل ب

شود که تحقیق درباره حرکت توان معرفی کرد. سرانجام این پرسش مطرح میمی

قوانین عام برای یک  "کاربرد "واقعی رقابت چه نکاتی را باید دربر بگیرد: آیا این صرفا

کرد این قوانین عام یا درک چگونگی عمل دهد،ی مشخص تاریخی را نشان میدوره

ی تاریخی مشخص بین سیاست و ی ویژهبه تحقیق در رابطه "حرکت واقعی"در 

 اقتصاد و تبلور آن در اشکال نهادی بستگی دارد.

 منبع:

Michael Heinrich 

Capital in general and the 

structure of Marx’s Capital 
Capital&Class No:38 
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 ها:یادداشت

در  7719ای است که نخست در سال ی تجدیدنظر شده از نوشتهاین مقاله نمونه -7

منتشر شد و  "کاپیتال"، و "گروندریسه"هگل، "با عنوان  95مجله پروکال شماره 

 گرفت.را نیز در بر می "ی ارائه دیالکتیکی شیوه"بخش 

از دو جنبه تفاوت دارد. نخست هدف مگا با انتشار مجلدهای قبلی آثار منتخب  -2

ها انتشار کامل کل آثار ادبی مارکس و انگلس است که نه تنها شامل تمام کارهای آن

ها، نویسیچنین تمام خالصهشود، بلکه همها میها و نامهها، دست نوشتهکامل آن

فاوتی گیرد. دوم، مگا طبق اصول متنویسی و چیزهای نظیر آن را نیز دربر میحاشیه

های اصلی یعنی ها در انطباق کامل با نسخهبا انتشارات قبلی تنظیم شده است. متن

های جدا از نوشته های ناکامل یا پارهبه زبان اصلی و نگارش اصلی و به خصوص متن

ها به شکل اثر کامل به چاپ رسیده است. هر مجلدی هم، بدون تالش برای تنظیم آن

پردازد؛ که به از ضمائمی همراه است که به تاریخ متن می معموال با یک جلد طوالنی

های متفاوت )با نشرهای متفاوت و بازنویس توصیف دست نوشته و معرفی تمام متن

نامه از نوشته( اختصاص داده شده است. توضیحات تاریخی و نظری، یک کتابدست

می. سرانجام هر جلد ها و نمایه عموی ناممنابع مورد استفاده مارکس و انگلس نمایه

ای از ناشر با تفسیری از متن و جایگاه آن در تکامل مارکسیسم را نیز در خود مقدمه

ها مطالب زیادی را درباره تفسیرهای رایج از مارکس و انگلس در دارد. بدین شکل آن

دهند که تا چند سال قبل با این تنوع وجود کشورهای سوسیالیستی انتشار می

 نداشت.

های جلد چهارم نوشتهتوان به عنوان دستهای ارزش اضافی را نمیبراین تئوریبنا -3

 سرمایه در نظر گرفت.
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ی مطالعات اولیه و تغییر در برنامه و ساختار سرمایه نیز چند تفسیر دیگر در باره -4

آمیز آن متن ولفگاگ ی اغراق(. یک نمونه7712به همان اندازه ناقص اند)هاینریش 

کند که حققان جمهوری دموکراتیک آلمان است. او در آغاز استدالل میمولر از م

( و 27، ص 7711برابر است )مولر  "پدیدار"با  "رقابت"با تحلیل ذات و  "سرمایه  عام"

را با تکوین کامل آن  "رقابت"را با ظهور تاریخی سرمایه و  "سرمایه عام"سپس 

نتیجه گرفت که ذات و پدیدار نسبت  (. باید35، ص 7711کند )مولر یکسان اعالم می

 به هم توالی زمانی دارند.

روند "و خود را در  "یابدحرکت واقعی که از طریق آن سرمایه هستی می" -5

تر روند واقعی کند ظهور تاریخی سرمایه نیست، بلکه بیشبیان می "دیالکتیکی شدن

شود. این واقعیت میای از ارزش به سرمایه بدل ای است که طی آن مجموعهروزمره

که این روند صرفا به طور تجربی قابل ترسیم نیست، بعداز مالحظات قسمت اول و از 

 شد. طریق ارائه دیالکتیکی روشن خواهد 

در آلمان غربی  12ی ( که در دههCPEM)"گروه مطالعاتی تکامل نظام مارکسی" -9

خود را بر این مفهوم استوار  های مربوط به سرمایه تاثیرگذار بود، تمام تفسیربر بحث

 (.7714کاران ، اتو/بیشوف و همPEM ،7715، PEM  7711کند)می

برای نمونه مندل نیز در مقدمه بر کتاب سرمایه چاپ پنگوئن، دوجلد اول کتاب  -1

کند. اعالم می "رقابت"ی و جلد سوم را درحوزه "سرمایه عام"سرمایه را درچارچوب

 (27، ص 7719)مندل 

ها در مقدمه بر جلد اول اشران مگا نیز در این مورد تا حدی بی دقت اند. آنن -1

را حس کرده  "محدودیت مفهوم سرمایه عام"کنند که مارکس سرمایه اشاره می

( و به همین علت دیگر آن را به عنوان 39بود)مگا بخش دو، جلد پنج، مقدمه ص 

 (47جا ص به کار نگرفت.)همان "دیدگاه ساختاری عمده"
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آن چه که ما اکنون با آن "کند:مارکس جلد اول سرمایه را به شکل زیر خالصه می -7

چون روند یک واسطه تولید است که خود را در هر نوبت همسروکار داریم روند بی

 (412، ص 7115.)مارکس "دهدی منفرد نشان میسرمایه

آن سروکار داریم همواره اما آن چه را که ما در بخش یک و دو با "و در جلد دو:  -72

ی چیزی بیش از سرمایه منفرد نیست، حرکت یک بخش مستقل از سرمایه

 (427، ص 7115.)مارکس "اجتماعی
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 تفسیری چند بر

 "مارکس یسرمایهسرمایه عام و ساختار کتاب "

 

 پل برکت

 ح. آزاد

اقتصاد  مورددر  "گرااصول"و  "های تحلیلیمارکسیست"اخیر بین  هایبحثدر 

-محسوب میی عمده در کتاب سرمایه موضوع تیکیمنطق دیالکی، مارکسسیاسی 

تیک در کتاب سرمایه ند که دیالکدارنباور های تحلیلی . از یک سو مارکسیستشود

برای اقتصاد  یبرتابزار مع یا در حال حاضرکند و سودمند و اساسی بازی  ینقش

تیکی خوانش دیالک در مقابل،(. 1986د)به عنوان نمونه رومر شسیاسی مارکسی با

 "ای متعددهسرمایه"و  "سرمایه عام"شناسانه بین کتاب سرمایه که بر تمایز روش

و به روز کردن  یک دست کردنگرایان برای های اخیر اصولاستوار است، در تالش

، 1975مندل )رودعنصری اساسی به شمار میداری تحلیل مارکس از سرمایه

(. در 1990 ، اسمیت1982، هاروی 1981، ویکس 1979 ، فاین و هریس1977روسدلسکی 
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 "داری در اندیشهی تولید سرمایهبازسازی شیوه" چونهم کتاب سرمایه ،تئاین قرا

-منطق دیالک از استفاده با(، که در آن 328، ص 1989)اسمیت در نظر گرفته شده

-انکشاف می یافته، به شکلی سامانی تولیداین شیوه صِتخممقوالت اقتصادی  ،تیکی

استثمار، مبارزه طبقاتی و  اثبات ذاتی بودن این دیدگاه مارکس برایمطابق (. 1یابد)

 یای این شیوهرداری و نشان دادن ویژگی تاریخی و خصلت گذبحران در سرمایه

اده مارکس از روش استف بر این،(. عالوه 2)بردبهره میتیکی از روش دیالک ،تولید

( به "های متعددسرمایه"به  "عام یسرمایه"تیکی )از جمله پیشرفت منظم از دیالک

داری خدمت ی تولید سرمایههای اساسی و فرعی شیوههدف عملی تمایز بین جنبه

 (3ایزی اساسی برای سیاست انقالبی.)مت -کندمی

گرا و تحلیلی را در ی اصولهاکل بحث مارکسیست این نیست در این مقاله تالش من

کلی مارکس به طور  تیکی در کتاب سرمایه یا اقتصاد سیاسیمورد نقش روش دیالک

پردازم که در ( می1989) (. در عوض به تحلیل اخیر هاینریش4مورد بررسی قرار دهم)

د. هاینریش دهمورد تردید اساسی قرار می را گرایاننظر اصولنقطه ،صورت پذیرش

)مارکس  "نقد اقتصاد سیاسی"که بین انتشار  باور دارد( 1977وسدلسکی )ر برخالف

شناسانه مارکس نسبت ( در دیدگاه روش1967سرمایه)مارکس کتاب ( و نگارش 1970

سرمایه ". حفظ تمایز مفهومی بین رخ داده است داری تغییر اساسیبه تحلیل سرمایه

که  "دهدتبار خود را از دست میاع"هنگامی خصوص  به "های متعددسرمایه"و  "عام

-تحلیل پرسش برایرا  "های متعددسرمایه"در  دخیل شود عوامل مجبور می مارکس

(. هاینریش تا 68-71، ص 1989)هاینریش  دگیر به کار "سرمایه عام"های مربوط به 

کند که دشواری مارکس استدالل می 1861-63های نوشتهبر دست با اتکاحدی 

خاصی را دربر بگیرد،  یمحتوای"بایست این بود که می "سرمایه عام" اساسی در مورد

 و "کندتمام خصوصیاتی که در حرکت واقعی سرمایه در رقابت ظهور می ا به عبارتیی
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به بیان . "ای از تجرید ارائه شودبایست در سطح ویژهحال این محتوا می عین در

 تعیناتکه توصیف تمام ود به این علت ب "سرمایه عام"درهم شکستن تر دقیق

در نظر  مجرد و بدونبه طور  "حرکت واقعی"به  "عامیت"برای گذار از  ضروری

 (75جا ص .)همان"غیرممکن بود های متعددگرفتن سرمایه

موضوع "(، پاسخ مارکس به این مشکل تعریف مجدد 74-75طبق نظر هاینریش )ص 

ی در نظرگرفتن سرمایه"و  "داریتولید سرمایه یشیوه"چون بررسیکتاب سرمایه هم

-یبروند یعنی ی اجتماعی...در سه سطح متوالی است: منفرد و تکوین کل سرمایه

حدت وفرض ی تولید، روند گردش و روند تولید به طور کل، مبتنی بر پیشواسطه

 سوی از "سرمایه عام"افزاید که کنار گذاشتن مفهوم . به عالوه او می"تولید و گردش

 –ی اقتصادی تغییر در ترتیب برنامه ،جدید "شناسانهروش درک"به نفع این  مارکس

( و انتشار کتاب 1973بین گروندریسه )مارکس  در فاصله زمانی مارکس سیاسی

 .دهدرا توضیح میسرمایه 

 در مقابل گرایانه کتاب سرمایه مارکسنظر خوانش اصولی حاضر از نقطهمقاله

. کندمتقابل با یک دیگر را مطرح میاساسی و در پیوند  دو نقد ،استدالل هاینریش

های سرمایه"و  "سرمایه عام"هاینریش بین  از سوی تمایزایجاد  این که، نخست

این  با رفعاند تفاوت دارد. گفته در این باره چه که مارکس و روسدلسکیبا آن "بسیار

در واقع نسبت  تاب سرمایهمفاهیم در ک و توالی رسد که ترتیببه نظر می ،ریتعبسوء

 "های متعددسرمایه"و  "عام سرمایه"بین  های قبلی مارکس به تمایزنوشتهبه دست

-67 هایسال اقتصادی مارکس بین -ی سیاسی. تغییر برنامهبند استتر پایبیش

قابل موانع شخصی  عالوه بر – دهدرا نشان می شناسانهوم روشاتد اینتا حدی  1859

کتاب  بودن سودمندو  و ضرورت قابل فهم از سر گذراند،که مارکس  یامالحظه

تواند به تقابل مارکس نمی دسرمایه برای خوانندگان طبقه کارگر. دوم روش تجری
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(. 73، ص 1989)هاینریش  تقلیل داده شود "رقابت"و  "سرمایه عام"محض بین 

شود، ناشی می "عامسرمایه به طور " از عدم درک دقیقگرچه بخشی از این مشکل ا

انکشاف  مارکس در هاینریش از روش دیالکتیکی عالوه بر این، رسد کهبه نظر می

 "سرمایه عام" مفاهیم تری ازسطوح وسیعبین مقوالت )مثل گردش( در چارچوب و 

تواند نقطه می یتیکواقع رویکرد دیالک (. در5)باشدبی اطالع  "های متعددسرمایه"و 

)کاال( و ترتیب  یعنی کتاب سرمایهو  "یب نقد اقتصاد سیاسکتا"عزیمت مشترک 

حل هاینریش برای تفسیر چیزی که راه -ویژه مفاهیم در این کتاب را توضیح دهد

 د.کنتواند آن را برآورده ]کتاب سرمایه[ نمی

 

 "عام سرمایه"معنای 

( و مارکس 1977، 43کی )ص دلسجعه به روسا( با مر65-66، ص 1989اینریش )ه

ی خصوصیاتی تعریف جموعهم"را به عنوان  "سرمایه به طور عام"( 310، ص 1973)

باید آن  "سرمایه عام"های منفرد مشترک اند... یعنی کند که در تمام سرمایهمی

به سرمایه تبدیل  آن راشوند تا میاضافه  ،خصوصیاتی را در بر بگیرد که بر ارزش

. به "دنشومیی منفرد نیز محسوب سرمایههای هر د... و به همین دلیل ویژگیکنن

سرمایه باید "داند که در آن ( روش گروندریسه را روشی می67عالوه هاینریش)ص 

آن  شود، به عالوه تمام تعریف "سرمایه به طور عام" در چارچوب بخشِ "نهایت در"

 ."دهندخصوصیاتی که خود را در رقابت نشان می

ی بین ، تفسیر او رابطهاین که خستن. رو ستهروبسه مشکل  باتفسیر هاینریش 

تبیینی   دهد،توضیح نمی و برنامه نظری مارکس را به شکل مناسب "سرمایه عام"

 دمور یتاریخ گیویژبا از تولید اجتماعی  یداری را به عنوان شکلکه باید سرمایه

-ویژگی" شامل "سرمایه عام"ر بپذیریم )به طور موقت( که گتحلیل قرار دهد. حتی ا
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ها در فقدان های منفرد مشترک است، این ویژگیهایی است که در تمام سرمایه

شود؟ چگونه تعیین می نداداری از عواملی که ویژه تولید سرمایه یافتهسامانتجرید 

 :(43، ص 1977)روسدلسکی  پردازدسکی میروسدلای از نقل قطعههاینریش به 

ها همان ؟ کامال روشن است، آناندها مشترک ههایی در تمام سرمایچه ویژگیاما "

شوند، صفاتی که خصلت صفاتی اند که در سرمایه و نه در اشکال دیگر ثروت دیده می

 ."شودها بیان میداری در آنتاریخی ویژه شکل تولید سرمایه

 کند:تعریف می به طور مشابهیسرمایه عام را نیز ( 449، ص 1973مارکس)

یا به عبارتی اشکال  -ی سرمایه را از سایر اشکال ثروتات ویژهتجریدی که خصوصی"

ای به عنوان سرمایه دارای این . هر سرمایهکندمتمایز می -تحول تولید اجتماعی

ی خاص از ارزش را به سرمایه خصوصیات مشترک است، خصوصیاتی که هر مجموعه

 ."کندتبدیل می

بدین معناست که عوامل  "ایه عامسرم" در مفهوم تجریدام به طور خالصه سطح ع

کند یف مطمئناً این نظر را تضعیف میر. این تعدربر بگیردداری را تولید سرمایه خاص

را به  "موضوع بررسی کتاب سرمایه"به عنوان  "داریشیوه تولید سرمایه" انتخابکه 

 ، ص1989)هاینریش  کند.معرفی میی تحلیل مارکس اساسی در شیوه یتغییر عنوان

74 ) 

استفاده مارکس از اصطالح  او ظاهرا تفسیر هاینریش این است کهدر مشکل دوم 

 "های متعددسرمایه"تر را با مفهوم مشخص "سرمایه عام"در سطح  "سرمایه منفرد"

صحبت  "سرمایه منفرد" وقتی از "سرمایه عام"گیرد. مارکس غالباً در سطح یکی می

ی )نه یک سرمایهعام سرمایه  با خصوصیات ادر واقع یک سرمایه منفرد ر کندمی

)فاین و در نظر گرفته است "سرمایه عام"ی و نمونه "نماینده"خاص( به عنوان 
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( در این مورد بحث به ویژه سودمندی ارائه 9، ص 1986فولی ) (.7، ص 1979هریس 

 دهد:می

ت گوید فاقد صراحمارکس غالباً در سطحی که راجع به یک مجموعه سخن می" 

با بحث درباره یک عنصر نمونه یا میانگین  را ی رفتار یک نظاماست. او غالباً مجموعه

.. در کلِ سه جلد اول کتاب سرمایه، مارکس یک سرمایه میانگین را دهد.توضیح می

رود، یا مدلی نمونه ها به شمار میی مجموع سرمایهگیرد که در واقع نمونهدر نظر می

 ."از سرمایه به طور کل

های سرمایه"( و "سرمایه عام"ی )به عنوان نماینده"ی منفردسرمایه"این تمایز بین 

شود، اثری که های دیگری از گروندریسه دیده میبه طور پیوسته در گوشه "متعدد

وار بودن سرمایه دارد، تر و با اصطالحاتی که نشان از مجموعهمارکس با روشنی بیش

 گوید:میسخن  "سرمایه عام"ی درباره

چون سرمایه است به عبارتی ی خود همواره سرمایه هماما سرمایه دیگر نیز به نوبه"

ها در این جا مورد نظر ما نیست...مثال اگر کل ی کل جامعه. تمایز سرمایهسرمایه

سرمایه یک ملت را به عنوان چیزی مجزا از کل کار مزدی)یا مالکیت ارضی( فرض 

ی چیزی ی اقتصادی عام یک طبقه به مثابهی پایهبه مثابهکنیم، یا اگر سرمایه را 

ایم. ی دیگر در نظر بگیریم، آن وقت آن را به طور عام در نظرگرفتهجدا از طبقه

درست مثل هنگامی که به طور نمونه به انسان از زاویه فیزیولوژی؛ یعنی موجودی 

 (152و  349، ص 7713. )مارکس "کنیمجدا از حیوانات نگاه می

( از "سرمایه به طور عام"را )به عنوان  "سرمایه منفرد"روسدلسکی نیز به روشنی 

-رقابت سرمایه"کند. به عنوان مثال آن هنگام که به متمایز می "های متعددسرمایه"

در هر دو حالت، موضوع "گوید که کند، چنین میاشاره می "ها و نظام اعتباری

نوعی "سرمایه در واقعیتی مشخص و نه  -های واقعی استحرکت واقعی سرمایه
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( به 99، ص 7717(. برعکس هاینریش)47، ص 7711)روسدلسکی  "میانگین فرضی

به عنوان مفهومی عام شامل تمام  "سرمایه عام"خطا درک روسدلسکی را از 

جا( . سپس هاینریش )همان"کندتعریف می "های متعددخصوصیات مشترک سرمایه

دهد، با شده از روسدلسکی را مورد انتقاد نسبتا عجیب قرار میاین کاریکاتور تحریف 

هاست، اما نرخ متوسط سود نیز خصوصیتی مشترک در تمام سرمایه"این عبارت که 

. این انتقاد صرفا "حذف شود "سرمایه عام"طبق نظر روسدلسکی باید از روند ارائه  

ی ه به عنوان نمایندهنمون "سرمایه منفرد"در هنگامی معتبر است که روسدلسکی 

 -یکسان انگاشته باشد "های متعددسرمایه"تر را با سطح مشخص "سرمایه عام"

همان طور که توضیح داده شد روسدلسکی به چنین تمایزی توجه دارد. به عالوه به 

ها یکسان دانست، دقیقا به ی سرمایهنرخ متوسط سود را در همه"توان دشواری می

های در شاخه "های متعددسرمایه"های متفاوت سود برای نرخ این علت که میانگین

  ( 9رود.)متفاوت تولید به شمار می

 "ی متعددسرمایه"با  نمونه "ی منفردسرمایه"اغتشاشی که هاینریش در تمایز بین

-هدایت می "سرمایه به طور عام" درکدر  او مشکل نکند ما را به سومیایجاد می

که خود را در رقابت  باشد تمام خصوصیاتی"شامل  مفهوم باید نکند: این نظر که ای

سرمایه "(. در این دیدگاه، تحلیل در سطح 67، ص 1989)هاینریش  "دهندنشان می

در این است، چون گرچه فرض بر این است که  "درهم شکستن"محکوم به  "عام

بایست حال می همان، اما در "شته شودکنار گذا باید "رقابت" سطح از تجرید

یعنی  توضیح دهد: "دادقرار می "رقابت"چه را که مارکس تحت عنوان تمامی آن"

بلکه تمامی  ،های منفردنه تنها حرکت واقعی سرمایه" رغم سطح تجرید مفروضعلی

  (66-68جا ص ص . )همان"را نیز تشریح کند "های متعددسرمایه"روابط 
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-سرمایه"یم و روندهایی که در سطح که مفاه منکر این استتفسیر هاینریش  ظاهرا

 "عام سرمایه" در سطحبرخوردار اند که  مشخصی از واقعیت وجود دارند "های متعدد

که مطابق آن  کامال تفاوت دارد. این نظر با دیدگاه مارکس قابل توضیح نیست

-سرمایه"تر یابند صرفاً در سطح مشخصبسط می "سرمایه عام"سطح  قوانینی که در

و روندهایی که در سطح  -توانند به طور کامل واقعیت پیدا کنندمی "عددهای مت

 "سرمایه عام"توانند به سادگی به سطح نمی یابندانکشاف می "های متعددسرمایه"

شود که هاینریش آن را به ای دیده میتقلیل یابند. این امر به روشنی در همان قطعه

 :گویدنین میچ آن جامارکس در  کند.طور ناقص نقل می

، که به صورت تاثیر سرمایه نیست یدرون خصلتفهومی چیزی جز مرقابت از نظر "

یابد، گرایش درونی شود، و تحقق میهای متعدد بر یک دیگر ظاهر میمتقابل سرمایه

های متعدد وجود دارد و فقط به به عنوان ضرورت خارجی. سرمایه به شکل سرمایه

چون تاثیر متقابل ته باشد، و بنابراین خودتعیینی آن همتواند وجود داشاین شکل می

شود. سرمایه درست به همان اندازه که برنهاد ثابتی است، ها بر یک دیگر ظاهر میآن

های شود. تناسب موجود همواره با تولید ارزشتوقف تولید متناسب نیز محسوب می

تقاضا که تولید باید به طور هم رود. اما این اضافی و افزایش نیروهای مولده از بین می

زمان و یک باره به همان نسبت گسترش یابد برای سرمایه تقاضایی خارجی ایجاد 

شود... همین طور تناقضاتی که بعدا کند که به هیج وجه از خود آن ناشی نمیمی

 (474، ص 7713)"کند از قبل در آن نهفته بوده است.ظهور می

 ترداشته باشیم، تحلیل در سطح مشخص نظر روشنیاین مهم است که در این باره 

در  ی سرمایه صرفاًسلطه" که نه فقط به این معنی الزم است "های متعددسرمایه"

 و حتی نه(، 42، ص 1977)روسدلسکی "تواند تحقق پیدا کندمی آن از طریق رقابت و

 ه ازکه به هیچ وج الزامات خارجیبه شکل "های مشخص علت که پدیده اینبه 
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 بلکه(، 414، ص 1973)مارکس  "کنندشود بر آن اثر میناشی نمی سرشت سرمایه

 ،یابندتکوین می "های متعددسرمایه"که در سطح  یترتر و مشخصاشکال پیچیده

داری در هر دوره شیوه تولید سرمایه یدر هر تحلیلی از واقعیت پیچیده مطلقا باید

 :دنمعین در نظر گرفته شو

رسند، واقعیتی ظات سرمایه که از منظر مفهوم عام آن درونی به نظر میتمام لح"

دهند که سرمایه به شکل کنند و صرفا هنگامی خود را نشان میمستقل پیدا می

ای که شود. سازماندهی درونی و زندههای متعدد ظاهر میچون سرمایهواقعی هم

تر دین ترتیب هر چه بیشیابد و ببدین شکل در رقابت و از طریق آن واقعیت می

های گوناگون آن زمانی مدارهای مختلف سرمایه نظیر جنبهکند... همتحول پیدا می

آورد. های متعدد تصویری روشن به دست میصرفا بعد از در نظر گرفتن سرمایه

کند. اما در عین حال تمام همانند مسیر زندگی انسان که از مراحل مختلفی عبور می

، 7713.)مارکس "اندر هم وجود دارند و بین افراد متفاوت توزیع شدهمراحل در کنا

 (47-52، ص 7711، روسدلسکی 937و  522صفحات 

مارکس تفاوت دارد،  درکبا  "عام سرمایه"مفهوم هاینریش از درکبه طور خالصه 

: که قرار است توضیح دهد گیردنادیده میرا  "دتعدهای مسرمایه"ون نقش نظری چ

 ،هادر رقابت میان سرمایه "سرمایه عام"در سطح انکشاف یافته ه قوانین که چگون

قیقا به این علت دند. این امر شوجرح و تعدیل میحتی  و هدکربسط پیدا  تحقق و

-سرمایه بههایی است که شامل پدیده "های متعددسرمایه"که سطح  ضرورت دارد

ه نابرابر( و ل)مثل بهره و مبادردانداختصاص داری به عنوان شکلی از تولید اجتماعی 

 شوند. درشناسی[ کنار گذاشته می]از لحاظ روش "سرمایه عام"بنابراین در سطح 

د که اشکامالً موجه ب توانستمی واقع اگر تفسیر هاینریش دقیق بود طرح این پرسش 

یا  -"های متعددسرمایه"و  "سرمایه عام"تمایز بین  ابتدااساساً چرا مارکس در 
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صرف  که "سرمایه عام"از  یفهوممچون مطرح کرد.  -را تجرید ستفاده از هر روشا

)هاینریش  باشد "های متعددتمام روابط سرمایه" یدربرگیرنده نظر از سطح تجرید

اشکال ویژه ")یعنی  "اقتصاد سیاسی"تعریف مارکس از موضوع ا ( ب67، ص 1989

(. 852، ص 1973)مارکس  دندار یاسبنت "ماعی ثروت یا به سخن بهتر تولید ثروتتاج

داران را در کار اضافی سرمایه منشاء خاص سود بخواهد اگر مارکس ،به عنوان نمونه

سود به علت مبادله زیع د تویاز تجد کنار گذاشتن ،شود ثابت کند که از کارگر اخذ می

 :شودمطلقاً امری ضروری محسوب میدر این سطح از تجرید نابرابر 

شود که اقتصاددانان گذشته، از این امر ناشی می اغتشاش و رازآمیزی ترینبزرگ"

تر آن را با ی سود اضافی را در شکل ناب و خالص آن بررسی نکرده، بلکه بیشنظریه

اند. سود های گوناگون آمیختهسود واقعی، یعنی توزیع میزان کلی سود بین سرمایه

خود، پیش از توزیع باید ایه به خودیداران به عنوان یک طبقه، یا سود سرمسرمایه

ی توزیع آن به کلی بی وجود داشته باشد و تالش برای تبیین منشاء سود بر پایه

 (141، ص 7713. )مارکس "معناست

های سرمایه"خواهد سطح می پردازنیست که نظریه به این معنااین نقل قول قطعاً 

طور  (. همین7)کند  "سرمایه عام" دتررا از نظر منطقی کامال تابع قوانین مجر "متعدد

توزیع ارزش بازداری نیست( به عنوان مارکس در مورد مقوله بهره )که ویژه سرمایه

 (:2-851، ص 1973گوید:)چنین می نیز داری است(اضافی )که مختص سرمایه

همان تفاوت بین یک طبقه صاحب سرمایه پولی با  تفاوت واقعی بین سود و بهره"

ست. اما برای این که چنین طبقاتی در عمل در برابر دار صنعتیسرمایه ییک طبقه

شان در ارزش اضافی حاصل از هم قرار گیرند، الزم است که پیش از وجود دوگانه

داران صنعتی از این سرمایه تقسیمی ایجاد شده باشد. صاحبان سرمایه پولی و سرمایه
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-به دو شاخه از درآمد تقسیم میدهند که سود ی خاص را تشکیل میرو دو طبقه

 ."شود

تمام خصوصیاتی "شامل  "سرمایه عام"بنابراین، نسبت دادن این نظر به مارکس که 

(. به عنوان 91، ص 7717نادرست است)هاینریش  "کندبروز می "رقابت"است که در 

 تا ژوئیه 7192های مقدماتی درباره بحران که بین ژانویه نمونه، مارکس در یادداشت

 گوید:نوشته شده است به روشنی می 7193

ها با تغییر ها از عدم تطابق بین تغییر قیمت یا انقالب در قیمتتا جایی که بحران"

سرمایه "ها را در جریان بررسی توان آنشوند، طبیعتا نمیدر ارزش کاالها ناشی می

این است که  فرض ما "سرمایه عام"مورد تحلیل قرار داد، چون در سطح مفهوم  "عام

 (575، ص 7791ها برابر است.)مارکس قیمت کاالها با ارزش آن

 

 "سرمایه عام"و وجود واقعی  "های متعددسرمایه"

و  "سرمایه عام"تا این جا تاکید ما بر نادرستی تفسیر هاینریش از تمایز مارکس میان 

الل هاینریش تا رسد که استدتر به نظر میبود. اما در سطح عام "های متعددسرمایه"

ای در این نظر ریشه دارد که روش مارکس در گروندریسه صرفا تالشی است اندازه

(. این امر 13، ص 7717)هاینریش  "رقابت"و  "سرمایه عام"برای  تقابل محض بین 

 شود:در بحث هاینریش درباره گرایش نرخ سود به کاهش به خوبی دیده می

سود به کاهش مشکل دیگری ظهور کرد. اگر قانون  در جریان ارائه قانون گرایش نرخ"

. از "سرمایه عام"عامی وجود دارد، پس باید قبل از رقابت مطرح شود: یعنی در بخش 

یابد. سوی دیگر برای مارکس روشن بود که این نرخ متوسط سود است که کاهش می

آن مورد اما قرار نبود نرخ متوسط سود قبل از بخش رقابت و بعد از قانون سقوط 

 ."بررسی قرار گیرد
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سرمایه "باید یا در چارچوب  "گرایش نرخ سود به کاهش"ظاهرا به نظر هاینریش 

مورد تحلیل قرار گیرد و نه در سطح هر  "های متعددسرمایه"و یا در چارچوب  "عام

گیرد که ممکن است مارکس در آغاز مفهوم دو مقوله. این دیدگاه در نظر نمی

را مطرح کند، و سپس همراه  "سطح سرمایه عام"قهری در  مجردتری از کاهش

های سرمایه"تر تغییرات و اصالحات این مفهوم را در سطح های مشخصپدیده

توان (. البته می91تا  95، ص 7717 مورد تحلیل قرار دهد)فاین و هریس "متعدد

سطح  در "های متضادگرایش"نسبت به موفقیت مارکس در تالشش برای نشان دادن 

توانند مانع هایی که سرانجام در عمل میتردید داشت، گرایش "های متعددسرمایه"

 -715ص ، ص7772شوند)به عنوان نمونه اسمیت تحقق گرایش نرخ سود به کاهش 

ی برخورد مارکس به گرایش نرخ (. نکته مورد توجه در این جا این است که شیوه717

به هیچ وجه نباید  "های متعددسرمایه"و  "امسرمایه ع"سود به کاهش، در چارچوب 

( نسبت به سطوح تجرید تلقی 91، ص 7717او)هاینریش  "عدم اطمینان"ی نشانه

تیکی مارکس از تحلیل بحران شود. در واقع این شیوه برخورد کامال با تفسیر دیالک

اند و تر نهفتهاقتصادی انطباق دارد، که مطابق آن اشکال مجردتر در اشکال مشخص

 (572، ص 7791.)مارکس "سازندگر میهر بار خود را جلوه

های بازتولید در ی ناپیگیری مارکس در تحلیل طرحهمین طور نظر هاینریش در باره

( با این 7797-93های نوشته)هم در گروندریسه و هم در دست"سرمایه عام"سطح 

اشکال خاصی "حال  ی اجتماعی در عینهای مختلف کل سرمایهبخش"استدالل که 

 "سرمایه عام"ها در چارچوب شوند، به همین دلیل معرفی آنمحسوب می "از سرمایه

ها )در این جا، گردش تیکی تکامل مفهومگنجد. اما این استدالل روش دیالکنمی

 "های متعددسرمایه"و  "سرمایه عام"تر سرمایه( در چارچوب و بین سطوح پیشرفته

سطح "در اصل با  "بازتولید و گردش کل سرمایه اجتماعی"تحلیل  گیرد.را نادیده می



درباره روش و ساختار سرمایهی اهحثب  

 45 

، ص ص 7717خوانی دارد)هاینریش هم "سرمایه عام"تجرید مطرح شده در مفهوم 

 های مختلف( دقیقا به این علت که تقسیم مجموع سرمایه اجتماعی به بخش97-91

داری نهفته سرمایه ی تولیددر ذات شیوه )تولید وسایل مصرف و تولید وسایل تولید(

 است:

-های متفاوتی وجود دارد. مدارهای متفاوت را میبرای تمایز واحدهای سرمایه، راه"

گذاری شده، انواع وسایل تولید به کار رفته، مهارت توان بر اساس مقدار پول سرمایه

ی فروش کاالهای تولید شده و نیروی کار به استخدام درآمده در روند تولید، شیوه

ه از هم متمایز کرد. چنین تمایزی به شرایط تاریخی وابسته است. اما برای تمایز غیر

مدارها، روشی وجود دارد که به تصادف وابسته نیست. این تمایز به محصوالت تولید 

شده در مدار بستگی دارد. هر اتفاقی دیگری که رخ دهد همیشه و در همه جا 

ای دیگری اتفاق بیافتد، ز دارد. و باز هر حادثهانباشت سرمایه به تولید وسایل تولید نیا

ها و نیازهای مزدبگیران و همواره و در همه جا وسایل مصرف برای ارضا خواست

ی تمایز مدارها در انباشت سرمایه در ذات سرمایه داران الزم است. این شیوهسرمایه

-تمایز برمینهفته است. و به همین علت مارکس این دو لحظه را به عنوان معیار 

 (752 -7، ص7772گزیند.)اسمیت، 

بدون در نظر گرفتن  "سرمایه عام"های بازتولید در سطح بنابراین قراردادن طرح

کامال موجه است)همین  "های متعددسرمایه"بازتوزیع ارزش اضافی طی رقابت مابین 

بتدا ( در ا91، ص 7717(. برعکس، هاینریش )75-71طور نگاه کنید به فاین و هریس 

است و سپس  "های متفاوتسرمایه"های بازتولید الزاما شامل گوید که طرحمی

 "سرمایه عام"های بازتولید از سوی مارکس در سطح کند که بررسی طرحتفسیر می

 "های متعددسرمایه"و  "سرمایه عام"بر این امر داللت دارد که او در حفظ تمایز بین 

فرض نادرست استوار است که اما این نظر بر این پیش رو بوده است.با دشوارهایی روبه
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 "کندهای متفاوت را الزامی میذاتی روند گردش، معرفی سرمایههای درونویژگی"

که به نظر هاینریش  -در سطح رقابت قرار دارند "های متفاوتسرمایه"جا( و )همان

 "های متعددهسرمای"های رغم سطح تجرید به حوزهای است که علیمتضمن رابطه

(. اگر پذیرفته شود که برخی از مقوالت گردش 1()97جا، ص شود )همانمربوط می

انکشاف یابند استدالل هاینریش  "سرمایه عام"توانند به طور دیالکتیکی در سطح می

 ریزد. فرو می

البته اگر روش مارکس را طوری تفسیر کنیم که مستلزم تقابل غیردیالکتیکی بین 

، 447ی مارکس )ص باشد، پس این گفته "های متعددسرمایه"و  "عام سرمایه"

های خاص و واقعی، خود از وجود واقعی سرمایه عام متمایز از سرمایه"( که 7713

( این تفسیر را 97شود. در واقع هاینریش)ص به معمایی بدل می "برخوردار است

پندارد، چون مارکس می "سرمایه عام"مارکس در مورد  "عدم اطمینان"شاهدی بر 

. "فهمدهیچ گاه مشخص نکرد که تحت این وجود واقعی چه چیزی را می"

-چنین می "سرمایه عام"( اما در مورد وجود واقعی 447و  957ص ، ص7713مارکس)

 گوید: 

داران منفرد تعلق دارد، در شکل سرمایه در این شکل عام، هر چند به سرمایه"

ها ها متراکم یا از طریق آندهد که در بانککیل میای را تشبنیادی خود سرمایه

برانگیز خود را گوید، به آن نحو تحسینطور که ریکاردو میشود، و همانتوزیع می

کند... پس اعتبار نیز شکلی است که در آن سرمایه مطابق با نیازهای تولید، توزیع می

ی منفرد نشاند، یا سرمایههای منفرد برکوشد خود را به شکلی متمایز از سرمایهمی

 ."اش برنشاندکوشد خود را به عنوان شکلی مستقل از محدودیت کمیمی

کند، ( که هاینریش به آن اشاره می7151ای به انگلس در )آوریل همین طور در نامه

 "های منفردچون اصلی عام در مقابل سرمایهسرمایه هم" یمارکس اعتبار را به مثابه
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(. بدین ترتیب مارکس به روشنی 7( )1، ص 7715مارکس و انگلس کند)معرفی می

تر چیزی نیست به جز تحقق مشخص "وجود واقعی سرمایه عام"کند که بیان می

چون ارزش در جریان تحول. این تحقق طی تحول نظام مفهوم مجرد سرمایه هم

ین موضوع دهد. به عالوه اگر هاینریش اهای متعدد رخ میاعتباری در سطح سرمایه

یافت که در را در می "وجود واقعی سرمایه عام"کرد تری مطالعه میرا با دقت بیش

 -داری استنتاج شده استی کاال و پول در سرمایهنهایت از مفاهیم اساسی مبادله

 نشان داد: 7195همان گونه که مارکس در ژوئن 

به، یعنی تبدیل ارزش با نگاهی نزدیک به بیان پولی ارزش یا موضوعی با معنای مشا

یابید که این روندی است که توسط آن به ارزش تمام کاالها، شکلی به قیمت در می

هایی از کار اجتماعی ها بیان کمیتشود؛ یا به عبارتی آنگون داده میمستقل و هم

 (35، ص 7735روند.) مارکس برابر به شمار می

ای به عنوان توده -"واقعی سرمایه عاموجود "به بیان دیگر، مبنای نهایی برای تکامل 

ی کاالیی این واقعیت است که مبادله -های استقراضی انباشت شده در بانکاز سرمایه

چون پول بدل شود، به مفهوم ارزش نیاز گون همبرای این که به شکلی مستقل و هم

نیست که (. البته این امر متضمن این نکته 12، ص 7712دارد)مقایسه کنید با هاروی 

به عنوان یک سطح تجرید  "سرمایه عام"آور و نظام اعتباری تابع ی بهرهسرمایه

باشند. به عنوان نمونه ضرورت تبدیل ارزش به شکل مستقل پول به این معناست که 

یعنی امکان بحران در  -به طور بالقوه خرید ممکن است به دنبال فروش رخ ندهد

ای طوالنی از امکان محض به واقعیت به زنجیرهتبدیل این "سطح سرمایه عام. اما 

ها به عنوان یک ی پرداختتر شدن زنجیرههرچه طوالنی"روابط نیاز دارد، از جمله 

( "سرمایه عام"نظر بحث حاضر )یعنیاز نقطه"که  -"هانظام مصنوعی برای تسویه آن

ن اشاره (. بنابرای731و  774، فصل یک ص 7791هنوز موضوع بررسی نیست)مارکس 
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-شناسانه او ناشی نمیروش "عدم اطمینان"از  "وجود واقعی سرمایه عام"مارکس به 

وجود "تیکی از روش او. در واقع این تر دلیلی است برای تفسیر دیالکشود، بلکه بیش

-سرمایه"تر در سطح ی تصویری است از این که چگونه مقوالت پیچیدهنمونه "واقعی

بدون  -کنندرا در خود ادغام می "سرمایه عام"تر در سطح ، اشکال مجرد"های بسیار

 این که قابل فروکاستن به مقوالت مجردتر باشند.

 

 ی مارکس"سرمایه"در کتاب  "های متعددسرمایه"و  "سرمایه عام"

( در صورت 7رغم دشواری فوق، ممکن است تفسیر هاینریش را بتوان نجات داد: علی

از گروندریسه  "های متعددسرمایه"و  "سرمایه عام"ن عدم پیگیری در حفظ تمایز بی

شناسانه ( اگر این عدم پیگیری بازتاب مشکالت روش2 7197-93های نوشتهتا دست

و راه  -تری باشد که مارکس را به کنار گذاشتن این تمایز مجبور کرده باشداساسی

( 2( و 7ه موردرا پذیرفته باشد. توجه داشته باشید ک "شناسانه هاینریشحل روش

به عنوان  "سرمایه عام"برای دفاع از استدالل هاینریش در مورد شکست مفهوم 

 "سرمایه"تغییری اساسی در روش مارکس در فاصله بین نگارش گروندریسه تا کتاب 

 شود.امری ضروری محسوب می

-در گروندریسه و دست "های متعددسرمایه"و  "سرمایه عام"این که تمایز بین 

هنوز به طور کامل خود نرسیده است، عجیب نیست. این اسناد  7197-93های نوشته

ی او را برای های مراحل تحقیق مارکس و تالش اولیهنوشتهبیش از هر چیز پیش

ی دهند، و به عنوان یک شکل ویژهداری تشکیل میانکشاف منظم مقوالت سرمایه

رسد که مارکس گاهی این به نظر میروند. بنابرتاریخی از تولید اجتماعی به شمار می

همانند در نظر  "های متعددسرمایه"تر را با سطح مشخص "گردش"ی عام مقوله

 گرفته است:
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در این جا هنوز گردش موضوع مورد مطالعه ما نیست، چون بحث کنونی ما سرمایه "

ل تواند میانجی سرمایه به شکل سرمایه با سرمایه به شکعام است و گردش فقط می

های متعدد باشد، مدت زمانی که طی آن سرمایه در فرض ما سرمایهپولی...اگر پیش

شود. اما در این مرحله ی از گردش محسوب میاماند لحظهی تولید باقی میمرحله

های متعدد موضوع بررسی ما نیست. بنابراین، این لحظه)گردش( نیز به سرمایه

 (571، ص 349ص ، 7713. )مارکس "تحلیل ما تعلق ندارد

به نرخ  "عام سرمایه"شود که در سطح هایی مقدماتی دیده میدر گروندریسه تحلیل

تر بررسی بیش"شود که پردازد و با اظهاراتی از این قبیل تکمیل میمتوسط سود می

رسد (. عالوه بر این، به نظر می439، ص 7713شود)مارکس به بخش رقابت مربوط می

های بازتولید را با ( تحلیل طرح447تا  437، ص 7713ن مثال که مارکس )به عنوا

-گیری نرخ متوسط سود یا بازتوزیع ارزش اضافی همتر و متمایز شکلمسایل مشخص

ای به طبق نامه 7192اوت  2(. مارکس تا 72آمیخته است)چون رانت و بهره درهم 

مایه ادغام انگلس قصد داشت نرخ متوسط سود و رانت را در دو جلد اول سر

-( از دست12، ص 7717و دلیل هاینریش ) -(722، ص 7715کند)مارکس و انگلس 

دهد که مارکس هنوز در نظر دارد که نرخ متوسط سود نشان می 7797-93های نوشته

 (77قرار دهد.) "سرمایه عام"را در چارچوب 

چون غالبا توان به کار گرفت، البته چنین بندهایی را صرفا با احتیاط فراوان می

مشکل است مشخص کنیم که آیا مارکس به طور واقعی در مورد سطح مناسب 

یافته ی مشخص تردید دارد یا صرفا از انکشاف سامانتجرید برای انکشاف مقوله

ی خود را درباره استفاده از آن به طور کل کنار یعنی ایده -ها منحرف شدهمفهوم

نشان  7151 -93های ر نظر داشت که یادداشتتر از این باید د(. مهم72گذاشته است)

ها را در کتاب هایی است که بعدا آندهند که مارکس در صدد تکامل مفهوممی
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برد. در این زمینه تعجبی ندارد که  مارکس هنگامی که در سطح سرمایه به کار می

طور  ای نظیر گردش را بهکند مقولهکار می "سرمایه عام"تر تجرید در چارچوب عالی

تری از تا بعدا در سطح پایین -مربوط کند  "های متعددسرمایه"موقت به سطح 

قرار داده شود. فقط با برداشت نادرست از روش  "سرمایه  عام"ی تجرید در حیطه

های سرمایه"و  "سرمایه عام"توان مشکل تقابل محض بین تیکی مارکس میدیالک

 (13ص  ،7717را نادیده گرفت.)هاینریش  "متعدد

سرانجام اعتبار استدالل هاینریش وابسته به آن است که مارکس در کتاب سرمایه 

را کنار گذاشته باشد. هاینریش در  "های متعددسرمایه"و  "سرمایه عام"تمایز بین 

نه به عنوان سرفصل، و نه در  "سرمایه عام"کند که این مورد از این دلیل استفاده می

. و این امر را به عنوان پذیرش رسمی شکست این "شودیمتن کتاب سرمایه دیده م

کند. اما اگر تمامی جلد یک و دو کتاب سرمایه را به تمایز از سوی مارکس قلمداد می

تفسیر کنیم، عجیب است که انتظار  "سرمایه عام"عنوان انکشاف مقوالت در سطح 

تر از آن، این مهمچون عنوان یک فصل به کار رود. هم "سرمایه عام"داشته باشیم 

ای که برای مارکس برای طبقه کارگر قابل فهم باشد، مالحظه"هدف بود که سرمایه 

برعکس در گروندریسه مارکس  -(27، بخش یک، ص 7191)مارکس "ارجحیت داشت

 داری بود:های سرمایهدر جستجوی مقوله

کارگر به طور ترین عناصر طبقه تاثیر این کتاب اساسا به پذیرش آن از سوی آگاه"

نگاران اقتصاددانان و متخصصان بورژوازی مستقیم و بدون عبور از صافی روزنامه

های کامال متفاوتی وابسته است...گروندریسه و کتاب سرمایه از لحاظ شکل از مزیت

ی بررسی. تقلید از ی ارائه است و اولی ثبت شیوهی شیوهبرخوردارند. دومی نمونه

. )مارتین نیکوالوس، "ارائه، تمایلی است بیهوده "سبک"یک گروندریسه به عنوان 

 (97، ص 7713مقدمه گروندریسه 
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توان اعالم کرد که کتاب سرمایه نسبت به با استفاده از استدالل هاینریش می

گروندریسه )که مشحون از اشاره به مقوالت منطق هگلی است( استفاده از روش 

شکل ارائه در این کتاب تاکیدی بر به کار  تیکی را کنار گذاشته است، چوندیالک

ی مکرر مارکس به اهمیت تیکی ندارد. اما در این صورت اشارهگرفتن واژگان دیالک

( برعکس، اگر این 73اش در تکوین کتاب سرمایه چه معنایی دارد؟)تیکیروش دیالک

مایه سر"تیکی از سطح عام تجریدتفسیر را بپذیریم که کتاب سرمایه حرکت دیالک

با توجه به الزامات شکل ارائه برای خوانندگان  -است "های متعددسرمایه"به  "عام

رغم غیبت اصطالحاتی مثل تیکی علیها به روش دیالکاین اشاره -طبقه کارگر

 ( 74آورد.)مشکلی به وجود نمی "سرمایه عام"

های هسرمای"و  "سرمایه عام"پافشاری مارکس در کتاب سرمایه بر تمایز بین 

شود که با پیگیری در )اگر به درستی فهمیده شود( از این واقعیت نتیجه می"متعدد

ی ارائه در آثار مارکس تفسیر ارائه شده در این مقاله، تمام ابهامات پیشین در شیوه

شود، در جلد دوم کتاب سرمایه، مارکس به روشنی تحلیل بازتولید را از برطرف می

کند، مفاهیم اخیر دقیقا سط سود، رانت و بهره متمایز میتر نرخ متومفاهیم مشخص

-داری همهایی که به سرمایهاز پدیده "سرمایه عام"به این علت ضروری بودن تمایز

ی نابرابر و روابط چون یک شکل تاریخی تولید اجتماعی اختصاص ندارند )مثل مبادله

(. مارکس درست یک 75شوند )معرفی می "های متعددسرمایه"اعتباری(، در سطح 

اوت  24ای به انگلس)برای ناشر در نامه "سرمایه"هفته بعد از ارسال جلد اول کتاب 

 نویسد که یکی از دو حُسن کتاب من این است:( می7191

ی آن نظیر سود، بهره، رانت و بررسی ارزش اضافی مستقل از اشکال ویژه

ها را با شکل عام مغشوش واره آنای که اقتصاد کالسیک همغیره...بررسی اشکال ویژه
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، ص 7715شود.)مارکس و انگلس کند، مهملی است که به طور مرتب تکرار میمی

712) 

های گوید که گردش سرمایه و طرحتر اشاره شد، هاینریش میهمان طور که پیش

گیرد(، اساسا در سطح بازتولید )که در جلد دوم سرمایه مورد تحلیل قرار می

آوریل  3ای به انگلس)قابل بررسی است، اما مارکس در نامه "متعدد هایسرمایه"

و به  "سرمایه"( این مفاهیم را در همان سطح عمومی تجرید در جلد اول کتاب 7191

در جلد سوم  "های متعددسرمایه"هایی مربوط به روشنی این سطح را از پدیده

 کند:متمایز می

-فرضم روند گردشِ )سرمایه بر اساس پیشهمان طور که اطالع داری، در کتاب دو"

شود. یعنی مقوالت صوری جدیدی که هایی که در جلد یک مطرح شده( توصیف می

شوند نظیر سرمایه استوار و گردان، واگرد سرمایه و غیره... از روند گردش نتیجه می

 ی آندهندهدر کتاب سوم، به تبدیل ارزش اضافی به اشکال متفاوت و اجزای تشکیل

 (    777، ص 7715پردازیم.)مارکس و انگلس می

 در مارکس ینیز با فرضیه "سرمایه" کتاب تحلیل گرایش نرخ سود به کاهش در

جا خوانایی دارد. در این "های متعددسرمایه"و  "سرمایه عام"ن ایمتمایز مورد 

مت انطباق قی راستایدر  -را سرمایه به افزایش مارکس نخست گرایش ترکیب ارزشی

کند که تغییر در استنتاج می فرضپیشاین  از -"سرمایه عام"ارزش در سطح   با

، جلد یک، فصل 1967ترکیب ارزشی مطابق با ترکیب فنی سرمایه است )مارکس 

در مقابل  خنثی کننده به عنوان عاملی را استثمار تشد چنین حدود( او هم16(.)25

(. بررسی 11جا فصل د)همانکنمیمطرح افزایش ترکیب ارزشی در جلد اول نیز 

نرخ متوسط سود در  بررسی برای ،تر گرایش نرخ سود به کاهشالزامات مشخص

، جلد سوم، 1967شود)مارکس جلد سوم موکول می به "های متعددسرمایه"سطح 
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نرخ سود به  استدالل مارکس در مورد الزامات مشخص گرایش باتوان (. می3بخش 

، در "سرمایه"مفهوم در کتاب  از ایناو  بررسیبود، اما در  مخالفدر جزییات کاهش 

 .شودی تحلیل تغییری اساسی مشاهده نمیمقایسه با گروندریسه از حیث شیوه

تر تجرید به مقوالت از سطوح عالی یافتهامانصرفاً ارائه س "سرمایه"البته، جلد اول 

 درباره این مفاهیم بهنیست، این کتاب  "سرمایه عام"تر در چارچوب سطوح نازل

هایی وجود دارد که به برخی تغییر مسیر ه،. به عالوپردازدنیز میتوضیحات تاریخی 

د. مارکس نکمی شارها "های متعددسرمایه"در سطح  این مفاهیم ترنتایج مشخص

برای  ( این کار75این توضیحات و تغییر مسیرها را خودسرانه انتخاب نکرده بود)

برای نیل به " الزم بود.ی مفید برای مبارزات طبقه کارگر زیه به ابراتبدیل کتاب سرما

متوسل های مشخص نیز نمونه باید بیش از هر چیز به ارائه شیوه ،این مقصود

(. به عنوان نمونه، تحلیل 61، ص 1973بر مارکس،  ینویس)نیکوالوس، پیش"دشو

 "سرمایه عام"سطح  ازکه به عنوان مسایلی  تاریخی روز کار، شرایط کار و غیره

کند، نه تنها به توضیح مبارزه طبقاتی بر سر نرخ ارزش اضافی کمک می شدهاستنتاج 

تاریخ مبارزه در  شرحمارکس  در اندیشه"که  دهدنشان میبلکه این واقعیت را نیز 

طور  ( همین7(.)124، ص 1990)اسمیت  "نقطه تولید از اهمیت زیادی برخوردار است

اشاره به برخی از نتایج این "مارکس  ، به نظر"نون عام انباشت سرمایهقا"در تدوین 

هر چند که ، ی اساسی داردبرای مبارزه طبقاتی جنبه  -مثل تمرکز سرمایه -قانون

تماال به این دلیل که حا "توان معرفی کردنمیاین جا  ...دررا قوانین تمرکز سرمایه

، جلد 1967)مارکس  دارد.قرار  "دهای متعدسرمایه"در سطح  بررسی این موضوع

 (626یک، ص 

بیماری جسمانی مارکس را به استفاده از مطالب "احتماالعالوه بر مالحظات سیاسی، 

( عدم 18(.)236، ص 1990)اسمیت  "کردمتمایل میتاریخی در کتاب سرمایه 
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ه او ک شدمیز سبب یاطمینان مارکس به زنده ماندن تا زمان انتشار جلد دوم و سوم ن

( این مشکالت 19د.)نر جلد اول وارد کد "های متعددسرمایه" را به نفع اتی تغییر

-هکالملل کارگران و سایر شبکه با اشتغال هر روزه مارکس در انجمن بین –شخصی 

و تغییر  های تاریخیمام نمونهضنه تنها به توضیح ان -شدتشدید می های سیاسی

ی مارکس ند، بلکه محدود کردن کل پروژهکمسیر در جلد اول سرمایه کمک می

در مورد دولت، تجارت خارجی و بازار جهانی( نسبت  یهای )یعنی کنار گذاشتن کتاب

ی انگلس بر جلد دهد. )مقدمهنویس دوره گروندریسه را نیز نشان میبه طرح پیش

کتاب  ی ارائه درشیوه درتغییرات برای توضیح این  ،( بنابراین20(.)3، ص 1967سوم، 

متوسل اساسی در شیوه تحلیل مارکس  یاختراع نظریهسرمایه الزم نیست که به 

 .شویم

الزم است به  در عین حالدارد،  مغایرتگرچه مالحظات فوق با استدالل هاینریش 

هاینریش در مورد کتاب  یشناسانهروش حلراهاین نکته توجه داشته باشیم که 

است با  توانستهمارکس نمیصوص این نکته که خست. به نیسرمایه نیز قابل قبول 

یافته تحلیل سامان"در سطح روند بالفصل تولید یک  "های منفردسرمایه"عزیمت از 

هاینریش (. 75و  74ص ، ص1989)هاینریش ارائه کند  "داریاز شیوی تولید سرمایه

. قبول قابلغیر یفرضپیش -گیردرا ثابت شده فرض می "ی منفردسرمایه" یمقوله

-میقرار  "های متعددسرمایه"در سطح  بدفهمی)با  "های منفردسرمایه"به عالوه 

قرار  "سرمایه به طور عام"که در سطح  "میانگین فرضی" چون یکهم نه ،ردگی

منبع سود در ارزش اضافی در جلد  نشان دادن ارزش و مختلف لاشکاارائه  برایدارد(

داری به ها قبل از تکامل سرمایهنفرد مدتیک مبنای نامناسبی است. واحدهای م

سود  لید اجتماعی از مبادله نابرابر و از بهره واموی تاریخی از تعنوان یک شکل ویژه
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خواهد به روشنی بین این اشکال تصادفی و مارکس می -کردندخود را تأمین می

 داری تمایز قایل شود.له و سود ناشی از شکل ویژه سرمایهدارزش مبا

ی منفرد، ( نه از سرمایه1970مایه جلد اول مثل کتاب نقد اقتصاد سیاسی)مارکس سر

داری ی تولید سرمایههوکند. این شیوه با تحلیل دیالکتیکی شیبلکه از کاال عزیمت می

شود.  آغاز می "سرمایه عام"ترین سطح تجرید در چارچوب خوانی دارد که از عالیهم

عوامل شود که تمام  های پیشین تولید متمایز مییوهش از بدین وسیله داریسرمایه

های مصرف تولید شده به شکل کاالهایی و ارزش (ر تولید)از جمله نیروی کاردخیل د

، جلد یک، ص 1967شوند. بنابراین به نظر مارکس)آیند که در بازار مبادله میدر می

یژگی تاریخی است که و -"شکل سلولی اقتصادی"-یترین مقوله(، کاال ساده8

(. نقطه عزیمت ضروری 21دهد)نشان می را داری به عنوان یک شکل اجتماعیسرمایه

ی ارائه ؛ یک شیوه"ی منفردسرمایه"و نه  ستکاال ،مقوالت امان یافتهسرائه ا برای

. ردیگمی دربررا   "های متعددسرمایه"و  "به طور عام سرمایه" سامان یافته که

 (57-78، ص 190)اسمیت 

 

 نتیجه

های مارکس از ما تمام نوشتهاست که الزنینکته قابل توجه در مطالب باال این 

فرامین پاپ در  بودن نظیر خطاناپذیر -برخوردارند گروندریسه تا کاپیتال از صحت

-اگر قصد ما نشان دادن کاستیبلکه  ی کاتولیک برای پیروان آن مذهب.مورد آموزه

تحلیلی او  یقبل از هر چیز باید نسبت به شیوه ،های اقتصاد سیاسی مارکس است

توانند مورد مارکس می هایتحلیل از دیدگاه روشنی داشته باشیم. البته نتایج بسیاری

تیکی )شامل تمایز کی دیالکه شیوه بپذیریمحتی اگر  ،تردید قرار گیرند

داری مایهسر ی( در تحلیل واقعیت پیچیده"های متعددسرمایه"و  "سرمایه عام"میان
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سوسیالیسم کامالً در راستای تدوین یک مبنای نظری برای پیشروی  همین طور و

شد، نتایج مشخص گرایش نرخ سود به  اشارهتر پیش که گونه سودمند است. همان

ی بل بحث است. ادغام کارخانگی پرداخت نشده در مقولهایل قاکاهش یکی از این مس

شدید قرار  سوی مارکس همواره مورد نقدهای از "نیروی کار به عنوان یک کاال"

برای بحث در  109-112، ص 1990، اسمیت 1982گرفته است)مراجعه کنید به برادبی 

 ینظریه خصوص پرسش اساسی(. به عالوه بنتون اخیراً استدالل کرده است که

 "روند کارو غیرقابل دستکاری شرایط طبیعی  "مارکس به طور شایسته تعامل بین 

را در دستگاه نظری خود  "عام یهسرما"اکولوژی( و روند انباشت در سطح  )یعنی

تحلیل مارکس برای ادغام نهادها و روندهای مشخص)نظیر  ،کند. به عالوهادغام نمی

یرات همراه آن در اشکال یهای تجاری و تغها، شبکههای چند ملیتی و بانکشرکت

و  ن)فاینیاز دارد.  تریبیش ط و تکاملبه بساند دولت( که طی قرن اخیر توسعه یافته

 (9تا  6، فصل 1979هریس 

برای دستیابی به نظری روشن درباره لزوم چنین اصالحاتی در تحلیل مارکس و 

ونگی ورود مارکس به چگها، باید مطلقاً و به طور اساسی از  ی برخورد به آنشیوه

خود را موجه  یاین ادعا که چرا اوو این -داشته باشیم بهتریش درک انتایج نظری

 "ی باالتری از تولید اجتماعیامکان گذار به مرحله"داری احتماالً داند که سرمایهمی

ی شیوه دهد که در(. تحلیل فوق نشان می750، ص 1973کند)مارکس را فراهم می

هاینریش تالش وم اساسی وجود دارد. اتحلیل مارکس از گروندریسه تا سرمایه یک تد

 "های متعددسرمایه"و  "سرمایه عام"که مارکس تمایز  میان  ن اینداشان دن برای 

 استوار مارکس یتیکدیالک تفاهم از این تمایز و روشءسو یک بر شتهرا کنار گذا

ی تاریخی بین سیاست بررسی مناسبات ویژه"وافقم که ماست. من با هاینریش کامالً 

-اما به نظر می .رودبه شمار می الزممری ا "ها در اشکال نهادی و اقتصاد و تبلور آن
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 "فلسفی اغتشاشی"یا  "ی ارائهشیوه"که صرفاً موضوع  تیک قبل از آنکرسد که دیال

ی ادجوهر اجتماعی و اقتص"پیش از هر چیز برای پیشبرد تحقیق و دریافت  ،باشد

 (. 63ود. )هاینریش ص شمی محسوب ضروری امری "یسنقد مارکس به اقتصاد سیا

 

 

 منبع:

Paul Burkett  

Some Comments on‘Capital in General and the  
Structure of Marx’s Capital’ 

Capital&Class No:49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...تهاینریش،فرد موسلی، پل برکایکل م  

 51 

 

 ها:یادداشت

تیکی یک نظریه هنگامی مطابق منطق دیالک"(، 328، ص 1989طبق نظر اسمیت) -7

را مقدم بر مقوالتی قرار دهد که  مقوالت آن ساختارهای ساده و مجرد -است که الف

ساختاری را  ،هر مقوله -د. بنکنتر را تعریف میتر و مشخصساختارهای پیچیده

. ه استدرکند که ساختارهای ارائه شده در مقوله قبلی را در خود ادغام کتثبیت می

جه . تو"دنروبه این معنا مقوالت اولیه اصولی برای استنتاج مقوالت بعدی به شمار می

، 1990باشد)اسمیت  "دریافت"ی قبلی از کنید که این روش باید مبتنی بر یک مرحله

کند از پیچیدگی جهان ظاهری عزیمت می ،(. این دریافت15، ص 1975، مندل 34ص 

به  را داریکه ویژگی تاریخی سرمایه برسدترین و مجردترین مفاهیمی ساده تا به

 (.6 ، ص1979ند )فاین و هریس نکمی عنوان شکلی از تولید اجتماعی تعریف

تالشی برای "ی مارکس را به عنوان ( برنامه80، ص 1971به عنوان نمونه مندل) -2

داری با عزیمت از نشان دادن ویژگی اجتماعی و خصلت غیرمطلق شیوه تولید سرمایه

کند. ناتوانی در درک شیوه دیالکتیکی تلقی می "ها یعنی کاالترین پدیدهساده

ترین سطح تجرید در میان بسیاری از پایینترین به ارکس در مورد حرکت از عالیم

های از جمله مارکسیست -شودمنتقدان نظرات ارزش و استثمار مارکس دیده می

 .(339تا  334، ص 1989اسمیت  و 96، ص 1971تحلیلی. نگاه کنید به مالحظات مندل)

ارهای بنیادی را در مد نظر دارد. این سیاست انقالبی همواره ضرورت تحول ساخت" -3

توان از فرض استوار است که ساختارهای بنیادی را میبر این پیش دیدگاه

دهد این تیکی به مارکس امکان میکساختارهای غیربنیادی تمیز داد، و منطق دیال

های (. برعکس مارکسیست10، مقدمه ص 1990)اسمیت "تمایز را تشخیص دهد

تیک صرفاً ناتوانی اقتصاد سیاسی مارکس را در ککنند که دیالمیتحلیلی استدالل 
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های ، یعنی گزینش منطقی سوژهردهای خُهای اجتماعی از لحاظ بنیانتوضیح پدیده

کنم که شکل من فکر نمی" پوشاند:های معین میفردی نسبت به موانع و محدودیت

اندیشان خود اغلب تاریک ه باشد.تای از منطق و توضیح مارکسیستی وجود داشویژه

کنند. بندبازی پنهان می پُرطمطراقمنطقی  را پشت بندبازی اصطالحات خالی

تیک غالباً برای کمارکسیسم دیالک تیک است... در علوم اجتماعی مارکس دیال

)رومر ."گیردگرایانه مورد استفاده قرار میهای غایتتوجیه نوعی تنبلی در استدالل

 ( 191، ص 1986

رد در تحلیل های خُ( که بنیان229، ص 1990اما به استدالل اسمیت توجه کنید) -4

های نظریه تیکی در مقولهکگذار دیال"د:نکنتیکی نقشی اساسی بازی میکدیال

که قادر باشد ساختار تعریف شده توسط یک  ستجه اواجتماعی صرفاً هنگامی م

های ساختاری معینی از گرایشکه ضرورتاً  ایمقوله ی معین را نشان دهدمقوله

ها در هایی باید نشان داد که این گرایشبرخوردار است. برای تثبیت چنین گرایش

ن فردی الد. عامنچارچوب عوامل ساختاری تعریف شده توسط مقوله معین قرار دار

گزینند که از الگوی معین برخوردار است. و البته این مسیرهایی از کنش را برمی

  ."دنکنتیکی را فراهم میرد شرایط گذار دیالکهای خُت که بنیانبدین معناس

دهد، اما تیکی را مورد بررسی قرار نمیگرچه هاینریش موضوع روش دیالک -5

تیکی از کند که تفسیر کتاب سرمایه شامل درک معینی از ارائه دیالکمشخص می

ر اجتماعی و یک اغتشاش فلسفی از جوه"به عنوان بخشی از  "منطق هگل است

 (63، ص 1989)."اقتصادی نقد مارکس از اقتصاد سیاسی است

کند ای تعریف میرا به عنوان مقوله "سرمایه عام"هاینریش روسدلسکی  ربه نظ -9

نرخ متوسط سود را نیز  و از جملههای متعدد تمام خصوصیات مشترک سرمایه"که 

در پرتو تفسیر روسدلسکی  ویژه(. این عقیده به66، ص 1989)هاینریش "ردیگدربرمی
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ها در  ها مشترک است توانایی آنایهمآنچه که در تمام سر"رسدعجیب به نظر می

ها )به طور مستقیم یا غیرمستقیم( ارزش این واقعیت که آن...افزایش ارزش است

کنند. بنابراین، تجزیه و داری را تصاحب میاضافی خلق شده در روند تولید سرمایه

باید با بررسی روند تولید آغاز شود، و باید نشان دهد که چطور  "رمایه عامس"تحلیل 

شود؛ رود و به سرمایه بدل میفراتر می "ی پولکیفیت ساده خود به مثابه"پول از 

کند، و سرانجام چطور تولید چطور بعدا با مصرف کار انسانی، ارزش اضافی تولید می

ازتولید هم سرمایه و هم خود رابطه سرمایه ی خود منجر به بارزش اضافی به نوبه

-های میان آنهای متعدد و تفاوتها را بدون توجه به حضور سرمایهشود. همه اینمی

های منفرد مختلف چطور نظر از این که سرمایهتوانیم بسط دهیم؛ زیرا صرفها می

ی بیش از چیز"توانند ارزش اضافی تولید شده در روند تولید را تقسیم کنند، نمی

تواند ظهور ارزش . این نمی"مجموع اضافه محصول را بین خودشان قسمت کنند

 اضافی را توضیح دهد.

ارزش "کند: ( اظهار می1858آوریل  2ای به انگلس)طور مارکس در نامه همین -7 

کامالً به مقدار کار تقلیل داده شده...این تعیین ارزش...صرفا مجردترین شکل ثروت 

اما تجریدی است تاریخی که  ،رود به شمار می یداست...هر چند یک تجربورژوایی 

گیرد. تمام اعتراضات به این تعریف از ارزش تکامل اقتصادی جامعه شکل میدر صرفاً 

شوند یا بر نظری آشفته در مورد  یافته تولید نتیجه مییا از روابط کمتر تکامل

رند)که ارزش از آن تجرید شده گیتر شکل میبرنشاندن تعیینات اقتصادی مشخص

-تر این مقوله در نظر گرفته میاست و بنابراین از جانب دیگر به عنوان انکشاف بیش

بیان ارزش در این شکل مجرد و نامشخص. با در نظر گرفتن فقدان   شود( در تقابل با

 که چگونه این تجرید با اشکال بعدی ودر میان خود اقتصاددانان در مورد این روشن
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)مارکس و ."شود این ایرادات کمابیش موجه اند تر ثروت بورژوایی مربوط میمشخص

 (98، ص 1975انگلس 

های سرمایه"با  "رقابت"سان انگاشتن نادرست چنین شامل یکاین استدالل هم -1

یابد)از رقابت در سطوح مختلف تجرید انکشاف می هاست. این واقعیت ک "متعدد

( که 414، ص 1973)شوددیده می( در تفسیر مارکس "امسرمایه ع"له در سطح مج

که در تأثیر متقابل سرمایه چیزی نیست جز سرشت درونی و خصلت اساسی "رقابت 

کند. ظاهراً رقابت در یابد و نمود پیدا میبر یک دیگر تحقق می "های متعددسرمایه"

سرمایه  "سطح که در  مگر آن "تحقق بیابد"تواند نمی "های متعددسرمایه"سطح 

تحقق "و گرنه چیزی وجود ندارد که  -پرداخته شده باشد یاز حیث مفهوم "عام

جا بسط توان در اینن بحث این نکته را نمید. برای اجتناب از طوالنی ش"پیداکند

تر از سطح مشخص "سرمایه عام"هایی که رقابت را در سطح داد. برای تحلیل

و  9فصل  1981 خوانندگان را به اثر ویکس) .دکنمتمایز می "های متعددسرمایه"

 دهیم(ارجاع می 1985خصوص بریان  و به 1986برکت 

توجه داشته باشید که مارکس در مورد نظام اعتباری در جلد سوم سرمایه  -7

گذاری ی سرمایه مطابق سرمایهتمام اشکال ویژه"برد: اصطالحات مشابهی به کار می

ر وسرمایه به ط". در سطح شده استجا نادیده گرفته در این مختلفهای در حوزه

 و پول. رقابت -یمسروکار دارایز و همگون ممستقل به شکلی نامت ما با ارزش "عام

در عرضه و  ترپُررنگد... این امر به شکل نگذاررد بر آن تأثیر نمیفهای منحوزه

)مارکس  "د...ی مشترک یک طبقه وجود داربه عنوان سرمایه ولیتقاضای سرمایه، 

را  "عی سرمایه عامقوجود وا"جا  (. آیا مارکس در این368، جلد سوم، ص 1967

 کند؟مشخص نمی
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-در آن .(1863ژوئیه  6شود)ای به انگلس مطرح میخصوص در نامه این موضوع به -72

تابلوی  الهام از با "کل روند بازتولید"ووار از تحلیل خود از لجا مارکس یک مقایسه تاب

 را طرح مارکس تمایز میان رانت، بهره و سود صنعتی -دهدانسوا کنه ارائه میفر

(. اما توجه داشته باشید که در این 132-136، ص 1975دربردارد)مارکس و انگلس 

مارکس واقعاً سطوح متفاوت تجرید را دریافت آیا  مورد به ویژه دشوار است که

از سطح  یافتهساماننتایج انکشاف  ای ازخواهد خالصهکند یا صرفاً میمغشوش می

 .برای انگلس تشریح کند را "های متعددسرمایه"تا  "عام سرمایه "

( با مراجعه به جلد اول کتاب 1862دسامبر  28ای به کوگلمان)اما مارکس در نامه -77

که قرار بود فصل  شودشامل تحلیلی میواقع صرفاً  این در"نویسد: چنین می سرمایه

در نظر را توضیح دهد. بنابراین رقابت و اعتبار  "سرمایه عام"اول یعنی سوم بخش 

 1863اوت  2ی مورخ (. چون نامه41، ص 1977)نقل از روسدلسکی "نشده است گرفته

ی رقابت )انتقال یا بیرون آوردن سرمایه از یک شاخه به شاخه"به انگلس بر نقش 

، ص 1975ند)مارکس و انگلس کگیری نرخ متوسط سود تأکید میدر شکل "دیگر(

رسد که تصمیم در مورد بررسی نرخ متوسط سود در سطح (، موجه به نظر می122

 .گرددبرمی 1862به اواخر  "های متعددسرمایه"

 یدلیلی است برای شکوهوجود چنین تغییری مسیری در گروندریسه احتماالً  -12

های بعدی در نظر ه برای بخشها... بسیاری از مطالبی کنوشتهدر دست"مارکس که 

)مارکس و انگلس به نقل از  "است مثل چغندر و کلم درهم و برهم شده گرفته شده

(. چنین تفسیری با توجه به 53، ص 1973ای بر مارکس مقدمه ،مارتین نیکوالوس

-بیش داشت اعتبارهای چاپ نشده بررسی انبوه دست نوشته رایشتابی که مارکس ب

 1852ی اقتصادی خود را در در ابتدا در نظر داشت که برنامه تری دارد. مارکس

نگارانه نیاز به فعالیت روزنامه به بعد برای تأمین زندگی خود 1852از "تکمیل کند، اما 
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همراه با مشکالت خانوادگی و وضع بد سالمتی انجام این برنامه را این مشکل  داشت،

( بعداً با 23، ص 1970، مارکس 79 -80، ص 1971)مندل "چهار سال به عقب انداخت

اش را منظم کرد تا مطالبات اقتصادیها تا دیر وقت کار میاو شب از بحرانآغ

فوریه  3ای به انگلس (. در واقع مارکس در نامه72، ص 7713)مارتین نیکوالوس "کند

دل هفته به پایان برساند. )من 9در "کند که کتاب سرمایه را اظهار امیدواری می 7792

 (11، ص 7717

این منابع نه تنها شامل مقدمه بر چاپ دوم کتاب سرمایه جلد اول به آلمانی   -73

های متعددی را نیز چنین نامه(، بلکه هم77-22، جلد یک، ص 7791شود)مارکس می

گیرد. مراجعه کنید به )مارکس و نوشته شده است دربر می 7112تا  7151که از 

 (225و  711، 717، 711، 75، 72، ص 7715انگلس 

رسد مشکالت عامه فهم کردن نظریه مارکس برای تکامل اشکال به نظر می -74

های همان طور که دشواری-ارزش در فصل اول جلد اول سرمایه بسیار جدی باشد

، 7791شود)مارکس های این جلد دیده میتیکی در تمام فصلارائه آن به روش دیالک

ی انگلس به مارکس مورد این نکته مراجعه کنید به نامه (. در27و  1-1جلد یک، ص 

با این "ی ارائه مارکس انتقاد میکند که (، در آن جا انگلس به شیوه7191ژوئن  79)

ارائه نسبتا مجرد، بدون تعقیب مراحل یک مسیری فکری روشن با تعداد زیادی از 

. و پاسخ "ایههای جداگانه مرتکب خطای بزرگی شدهای کوچک و عنوانزیربخش

 (.714، 711، ص 7715، مارکس و انگلس 7191ژوئن  22مارکس در 

به عنوان نمونه مراجعه کنید به خطابیه به شورای عمومی انترناسیونال اول در  -75

بنابراین برای توضیح عمومی سودها باید از  "گوید. در آن جا مارکس می7795ژوئن 

-شان به فروش میمیانگین به ارزش واقعیاین نظر عزیمت کرد که کاالها به طور 

آید... اگر نتوان سود را با این شان به دست میها به ارزشرسند و سود از فروش آن
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(. 31، ص 7735)مارکس "توان آن را توضیح دادفرض توضیح داد، پس اساسا نمیپیش

ژوئیه  77گلمان )و نامه به کو 7191ژانویه  1، 791ژوئن  21همین طور نامه مارکس به انگلس)

 (. 771 ،779، 719، 717، ص 7715در مارکس و انگلس ) 7191

داران گرایش ترکیب فنی سرمایه به افزایش از تضاد اصلی بین کارگران و سرمایه -79

این تضاد  -قرار دارد "سرمایه عام"شود و در چارچوبدر نقطه تولید نتیجه می

دن روند تولید برای افزایش اخذ ارزش زدایی و مکانیزه کرساختاری در جهت مهارت

(، 779-771، ص 7719اضافی از کارگران قرار دارد. در این مورد مراجعه کنید به برکت)

 و منابعی که در آن جا ذکر شده است. 

(، به روشنی رویکرد تاریخی را از تکامل 7191آوریل  32ای به مایر)مارکس در نامه -71

را در بر  "داریروند تولید سرمایه"جلد یک "کند: یافته مقوالت متمایز میسامان

گیرد. من عالوه بر این، شرایط پرولتاریای صنعتی و کشاورزی انگلیس و همین می

سال گذشته به تفصیل از منابع رسمی که تا کنون  22طور شرایط ایرلند را طی 

ها ه تمام ایندهم. البته تو متوجه خواهی شد کمورد استفاده قرار نگرفته، توضیح می

 (714، ص 7715.)مارکس و انگلس "شوندمطرح می "استدالل جنبی"به عنوان یک 

من در بخش واقعا "نویسد:به انگلس چنین می 7199مارکس در دهم فوریه  -71

توانم پیشرفتی داشته باشم. مغز من برای این کار بسیار ضعیف است. به نظری نمی

ام، که جزء را با مطالب تاریخی تکمیل کردههمین دلیل بخش مربوط به کارمزدی 

 (239، ص 7772)به نقل از اسمیت "طرح اولیه من نبود

اگر وضع سالمت من بهتر نشود جلد "گوید: می 7191آوریل مارس  9مارکس در  -77

. )نامه به کوگلمان در مارکس و انگلس "دوم احتماال هرگز به چاپ نخواهد رسید

آفتاب عمر من در "گوید:درباره خود چنین می 7191یل آور 32(. در 711، ص 7715

اگر نتوانم کتاب خود را حداقل به شکل "دهد که و ادامه می "حال غروب است
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. )مارکس به مایر، "کنمنوشته تکمیل کنم عمر خود را واقعا بی ثمر تلقی میدست

-نشان می (77، ص 7729نامه کوتاه مارکس از سوی الفارگ)(. زندگی713جا ص همان

مارکس تردید داشت که بتواند کار خود را به پایان  7195دهد که حتی در فوریه 

 ."برساند

مارکس بعد از انتشار جلد "گویند که ( در این باره می3، ص 7717هوارد و گینگ) -22

کرد و بخش ، صرفا به طور متناوب بر روی جلدهای باقی مانده کار می7191اول در 

داد... از لحاظ اهمیت سیاسی که او د را به عالیق دیگر اختصاص میزیادی از وقت خو

انگیز است. حتی با برکاری تاسفداری قایل بود، این کمبرای تحلیل اقتصادی سرمایه

هایش در برابر جنبش نظر کردن از مسئولتدر نظر گرفتن اثرات بیماری، صرف

دانست دشوار بود، و به ویژه میگوی آن المللی که او خود را سخنسوسیالیستی بین

ی های به جا ماندهاش فردریش انگلس که دست نوشتهدر برابر دوست و همکار دایمی

هایی که فعالیت در . به نظرم این ارزیابی به موانع و دشواری"او را تنظیم کرد

ا آورد، کم بهالمللی به وجود میهای سوسیالیستی بینانترناسیونال اول و سایر جنبش

مارکس غالبا  "عالیق فکری دیگر"گیرد که دهد. به عالوه این واقعیت را نادیده میمی

شد که بیماری او را از ادامه کارهای الزم برای تکمیل سرمایه باز هنگامی دنبال می

داشت. در عین حال او این عالیق را به عنوان تحقیقات اضافی ولی الزم برای جلد می

 (.2-1، جلد سوم، ص 7711ه کنید با )نامه انگلس به مارکس پنداشت. مقایسسوم می

ثروت جوامعی "دهد:مارکس این ایده را به شکل عامه فهمی چنین توضیح می -27

 "ی عظیمی از کاالهاتوده"داری بر آن حاکم است، چون ی تولید سرمایهکه شیوه

. بنابراین کاوش رودکند؛ کاالی منفرد شکل ابتدایی آن ثروت به شمار میجلوه می

(. این واقعیت که 35، جلد یک، ص 7791)مارکس "کنیمخود را با تحلیل کاال آغاز می

گذارد نشان ی نابرابر را ]از تحلیل خود[ کنار میمارکس در سراسر جلد اول، مبادله
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ی مجرد از کاال به طور عام است نه کاال به "واحد"دهد که هدف اصلی او تحلیل می

 آن.معنای مشخص 
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 سرمایه عام و روش منطقی مارکس

 (پاسخی به نقد مایکل هاینریش)

 فرد موزلی

 ح. آزاد

 "سرمایه"گیری کتاب رومان روسدولسکی در کتاب مهم و تاثیرگذار خود، شکل

کند: شناسانه اساسی در نظریه مارکس تاکید می( بر یک تمایز روش7711مارکس)

. گرچه روسدولسکی "های متعددسرمایه"یا  "رقابت"با  "سرمایه عام"یان تمایز م

تفسیری جامع و مبسوط از نقش این تمایز در ساختار منطقی کتاب سرمایه ارائه 

نداده، اما بر این نکته تاکید دارد که این تمایز در نظریه ارزش اضافی و نرخ متوسط 

ه نظریه ارزش اضافی مارکس از گوید کسود نقشی اساسی دارد. روسدولسکی می

، و نظریه او در مورد نرخ "لحاظ درجه و سطح انتزاع در سطح سرمایه به طور عام

 391و ص  47-52قرار دارد )ص  "رقابت"متوسط سود )و قیمت تولید( در سطح انتزاع 
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در  "رقابت"و  "سرمایه عام"(. متاسفانه تاکید روسدولسکی بر تمایز میان 315تا 

مساله "بعدی درباره نظریه مارکس و انگلس به ویژه در بحث به اصطالح ادبیات 

یک  7719در نظریه مارکس به طور عمده نادیده گرفته شده است. )فولی  "تبدیل

 استثناء است(

را مورد چالش قرار داده  "سرمایه عام"( این تفسیر از 7717اخیرا مایکل هاینریش )

های دوم سرمایه نوشتهحین کار بر روی دستگوید که مارکس در است. هاینریش می

های با دشواری "و رقابت "سرمایه عام"، در حفظ تمایز میان 92ی در اوایل دهه

-رو شده، و احتماال این تمایز را کنار گذاشته است. هاینریش نتیجه میای روبهعمده

-یفا نمیگیرد که این تمایز در ساختار منطقی نهایی سه جلد کتاب سرمایه نقشی ا

 کند.

نوشته دوم کتاب سرمایه باید هاینریش را به خاطر جلب توجه عالقمندان به دست

 12ی نوشته برای اولین بار در اواخر دهههایی از این دستمورد تمجید قرار داد. بخش

 MEGAانگلس  –ی معتبر کلیات آثار مارکس در آلمان به عنوان قسمتی از مجموعه

(، و 7777(، سی و سوم)7711ام)به زبان انگلیسی در  جلدهای سیمنتشر شده، و اخیرا 

انگلس به چاپ رسیده است.  -جلدی مارکس 52( از مجموعه آثار 7774سی چهارم)

تر به عنوان ای است که پیشجلد سی و یک و سی دو بخشی از همان دست نوشته

-نام دست جلد با هم تحت 5چاپ شده بود. تمام این  "های ارزش اضافینظریه"

معروف است. این دست نوشته دوم کتاب سرمایه،  7197-93های اقتصادی نوشته

ها رود. این دست نوشتهی اساسی میان گروندریسه و کتاب سرمایه به شمار میاحلقه

، درک ساختار منطقی و 12ی نظیر انتشار ترجمه انگلیسی گروندریسه در دهه

 دهد.تری قرار میوشنمحتوای کتاب سرمایه در معرض نظرات ر
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گیری هاینریش در مورد این که مارکس در حین کار بر روی این اما من با نتیجه

رو هایی روبهبا دشواری "رقابت"و  "سرمایه عام"دست نوشته، در حفظ تمایز میان 

اند. در بوده موافق نیستم، دشواریی که در واقع موجب کنار گذاشتن این تمایز شده

گیرم می دهم و نتیجههای هاینریش را مورد بررسی قرار میاستدالل این نوشته من

استوار است؛ و این که او این تمایز  "سرمایه عام"که اظهارات او بر تعریف نادرستی از 

توانست این را کماکان در متن نهایی کتاب سرمایه حفظ کرد. در واقع مارکس نمی

های ی او در مورد نرخ متوسط سود و قیمتتمایز را کنار بگذارد، چون تبیین نظریه

سود تجاری،  -ی ارزش اضافیتولید و همین طور، نظریه او در مورد سایر اشکال ویژه

بر این تمایز استوار است. مارکس بدون این تمایز نظیر ریکاردو، قادر به  -بهره و رانت

 ی نرخ سود و سایر اشکال ارزش اضافی نبود.تدوین نظریه

 

(7) 

 "رقابت"و  "سرمایه عام"مارکس از درک 

و  "سرمایه عام"بندی مختصری است از تمایزی که مارکس میان این بخش، جمع

-، و نقشی که این تمایز در ساختار منطقی سرمایه به طور عمده ایفا می"رقابت"

(. قصد اصلی 7774الف، و  7773تر مراجعه کنید به موزلی کند)برای توضیح بیش

تمایز میان تولید  "های متعددسرمایه"یا  "رقابت"و  "سرمایه عام"م مارکس از مفهو

ارزش اضافی یعنی تعیین میزان کل ارزش اضافی در کل اقتصاد، و توزیع ارزش 

است؛ یعنی تقسیم آن میان اجزای منفرد سرمایه.  "های متعددسرمایه"اضافی بین 

ار است، مقدار کل ارزش ی عامی که این تمایز بر آن استوشناسانهفرض روشپیش

اضافی است که مقدم و مستقل از تقسیم این مقدار کلی به اجزای منفردش تعیین 

شود. این تمایز میان تولید و توزیع ارزش اضافی نسبت به نظریه ریکاردو یک می



...تهاینریش،فرد موسلی، پل برکایکل م  

 12 

سازد که برعکس ریکاردو، رود، و مارکس را قادر میپیشرفت کلیدی به شمار می

فرض را در و قیمت تولید را توضیح دهد. مارکس این پیش تعیین نرخ متوسط سود

 کند:گروندریسه چنین بیان می

چون سرمایه، باید قبل از داران به عنوان یک طبقه یا سود سرمایه همسود سرمایه" 

توزیع  تولید شده باشد، و این کامال بی معناست که منشاء آن را با توزیع آن تبیین 

  (144.)گروندریسه "کنیم

ای که در نزد مارکس از لحاظ کمی به کل سرمایه "سرمایه عام"بنابراین مفهوم 

داری به جریان افتاده است اشاره دارد )یعنی کل سرمایه اجتماعی(. اقتصاد سرمایه

 (91-91، ص 7713، اوکلی 49، ص 7711روسدولسکی 

ی گر سخن سرمایهچون سرمایه سروکار داریم، یا به دی...ما در این جا با سرمایه هم"

 (349ها هنوز موضوع بررسی ما نیست. )گروندریسه، ص تمام جامعه. تمایز سرمایه

گیرم، در وقتی من کل سرمایه مثال یک ملت را متمایز از کل کارمزدی در نظر می"

 (152.)گروندریسه ص "واقع مراد من سرمایه عام است

گیرد تعیین رد تحلیل قرار میمو "سرمایه عام"آن پرسش اصلی که در سطح انتزاعی 

داری به طور کل است. مارکس این پرسش مقدار کل ارزش اضافی در اقتصاد سرمایه

 کند:مشهور بیان می "فرمول عام سرمایه"کامال مهم را از حیث 

 

 سرمایه پولی به جریان افتاده+ ارزش اضافی =تر تر که پول بیشپول بیش -کاال -پول

 

-ی پولی است که در اقتصاد سرمایهی سرمایهی مجموعهنمایندهدر این فرمول، پول 

ی ی مجموعهدهندهتر نشانگذاری شده است، و پول بیشداری به طور کل سرمایه

سرمایه پولی است که بعد از یک دوره زمانی معین به دست آمده است)این دوره 
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ی مجموع نمایندهی اولیه تحلیل هنوز عام و نامشخص است(. پول زمانی در مرحله

داری به طور عام تولید مقدار ارزش اضافی است که طی این دوره، در اقتصاد سرمایه

-چنین سود تجاری، بهره و رانت را نیز در بر میشده، و نه تنها سود صنعتی، بلکه هم

 گیرد.

تر است و باید به پول و ارزش اضافی این واقعیت که هدف این روند، پول بیش"

. )کاپیتال، جلد "گیرد، به مسیری اشاره دارد که بررسی ما در پیش میتبدیل شود

 (712اول، ص 

دهد؛ مثال را با تحلیل یک سرمایه منفرد نشان می "سرمایه عام"مارکس غالبا 

های ی منفرد، متمایز از سایر سرمایهای در صنعت لباس کتانی. اما این سرمایهسرمایه

ی منفرد رود. در جلد اول، سرمایهس به شمار نمیمنفرد موضوع واقعی بررسی مارک

های دیگر مورد نظر است)تولید ارزش صرفا از لحاظ وجه مشترک آن با تمام سرمایه

ی اجتماعی برای روشن وار از کل سرمایهی نمونهچون نمایندهاضافی( و بنابراین هم

 شود.گر میشدن مطلب جلوه

چون یک واحدِ ول سرمایه. موزلی[ سرمایه همداری]یعنی جلد ادر تولید سرمایه" 

 (479ی ارزش اضافی، ص جزیی از کل سرمایه فرض شده است. )نظریه

گوییم، چون سرمایه در این جا ما از یک سرمایه واحدِ در حال حرکت سخن می"

 (7(.)129چون سرمایه مدنظر ماست...)گروندریسه، ص هم

س در جلد اول کتاب سرمایه این است که ی ارزش اضافی مارکی اصلی نظریهنتیجه

داری ی کار اضافی در کل اقتصاد در سرمایهمجموع ارزش اضافی از طریق مجموعه

-ی مارکس در مورد مجموعهی نظریه( درباره7773شود. من بحثی مفصل )تعیین می

ی ی اصلی این است که مجموعهام. در این نوشته، نکتهی ارزش اضافی ارائه داده

، قبل از تحلیل بعدی در مورد توزیع کل "سرمایه عام"زش اضافی در سطح انتزاعی ار
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شود. در گام بعدی تحلیل، توزیع ارزش اضافی در سطح این ارزش اضافی تعیین می

تجرید رقابت، از این رو در مرحله رقابت، مقدار کل ارزش اضافی به عنوان امری از 

 شود.قبل تعیین شده در نظر گرفته می

(. پرسش اصلی که در 2کند)بنابراین جلد سوم مقدمتا از سطح رقابت عزیمت می

های منفرد است؛ شود توزیع ارزش اضافی میان سرمایهسطح تجرید رقابت مطرح می

ی آن. این تحلیل درباره توزیع ارزش اضافی یا تقسیم ارزش اضافی به اجزای متشکله

منفرد تولید است و هم تقسیم ارزش  هایهم شامل توازن نرخ سود در تمام شاخه

 اضافی به سود صنعتی، سود تجاری، بهره و رانت. 

به مساله تبدیل ارزش اضافی به اشکال مختلف و اجزای  سرمایه کتاب جلد سوم"

 (191)مکاتبات منتخب، ص ."دپردازی آن میتشکیل دهنده

برای  هاآن ان و تالشاردی سرمایهاز رقابت[ به طور عام به مبارزه]چنین تحلیلی "

و  صرفاً با تقسیم کار اضافی  ،ترین میزان ارزش اضافی سروکار دارددستیابی به بیش

نه منشاء کار اضافی یا گستره عام  ،شود داران منفرد مختلف مربوط مین سرمایهمیا

 (156ص  ،جلد سوم ،های ارزش اضافی)تئوری ."آن

مقدار کل ارزش  ،حلیل از توزیع ارزش اضافیت اینطور که در باال اشاره شد در  همان

از  مقدمتا شود که در نظر گرفته می از قبل تعیین شدهاضافی به عنوان موضوعی 

شود. بدین طریق تحلیل تعیین مجموعه ارزش تعیین می "سرمایه عام"تحلیل  طریق

ضروری در تحلیل بعدی رقابت و ی "حلقه واسطه"اضافی در سطح سرمایه عام یک 

 .رودبه شمار مییع ارزش اضافی توز

)تئوری ."ارزش اضافی به عنوان امری داده شده فرض شده است ،در بررسی سود"

 (369ارزش اضافی جلد سوم، ص 
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های ی بخشسود )سود شرکت به اضافه بهره( و رانت چیزی به جز اشکال ویژه"

ارزش اضافی  د. میزاننشوگر میبه شکل کاال جلوه نیستند که ارزش اضافیمختلف 

)سرمایه جلد ."دکنتعیین میشود  که به آن تجزیه میحد کمی اجزای مختلفی را 

 (971سوم، ص 

توانند  ی ارزش اضافی هستند و میدهندهبنابراین ما برای اجزای ارزشی که تشکیل"

ی بخش به وسیله ،یک حد مطلق داریم؛ این حد ،به سود و رانت زمین تجزیه شوند

شود، تعیین می ی آننشده روز کار نسبت به بخش پرداخت شده اضافی پرداخت

-تحقق میدر آن  که کار اضافی یمحصول یمجموعه یعنی توسط جزء ارزشی

 (999)سرمایه جلد سوم، ص .یابد

شود. اما همان آخر به تقسیم ارزش اضافی به سود، بهره و رانت مربوط می بنداین دو 

قدار ارزش اضافی را قبل از تقسیم آن به اجزای ای که مجموعه ماصل روش شناسانه

های طور برای تساوی نرخ سود بین شاخه همین ،کندها تعیین میمنفرد و حد آن

 رود.ین قیمت تولید نیز به کار مییمنفرد تولید و تع

های مختلف تولید در بخش ن بخشمیانظریه مارکس در مورد توزیع ارزش اضافی  

شود. چون این توزیع به وسیله قیمت کاالهای منفرد تکمیل می مطرحدوم جلد سوم 

های منفرد تحلیل این جنبه از توزیع ارزش اضافی نیز ضرورتاً تعیین قیمت ،شود می

های تولید به وسیله معادله زیر . طبق نظریه مارکس قیمتگیرددربر مینیز  را تولید

 :شود تعیین می

 

 قیمت تولید هر کاال =هزینه تولید هر کاال  + معینصنعت ی شاخه در گذاریکل سرمایه میزان ×دسوعام نرخ 
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سرمایه متغیر مصرف  وواقع برابر است با مجموع سرمایه ثابت   هزینه تولید هر کاال در

 شده برای آن.

های تولید این است ترین نکته درباره نظریه مارکس در باب قیمتدر این مقاله مهم

 مقدمتا درشده است، که  فرضشده  از قبل تعیینن امری که نرخ عام سود به عنوا

( نرخ 3های تولید.)زمان با تعیین قیمتشود نه هم تعیین می "سرمایه عام"تحلیل 

 سرمایه.   یارزش اضافی به مجموعه یبا نسبت مجموعه است عام سود برابر

 (257جلد سوم ص  سرمایه،)."پیش شرط ]قیمت تولید[ وجود نرخ عام سود است"

این نرخ سود که به شکل مطلق بیان شده چیزی جز ارزش اضافی نیست که )به "

دار در رابطه با کل سرمایه پیش ریخته شده از طرف طور ساالنه( توسط طبقه سرمایه

 (193)مکاتبات منتخب ص .تمام جامعه تولید شده است

اجتماعی نرخ عام سود از طریق کل ارزش اضافی به دست آمده از کل سرمایه  

 (433دوم ص د های ارزش اضافی جل)تئوری.شودمحاسبه می

توانست ای است که نظریه ریکاردو برای آن پاسخی ندارد. ریکاردو نمیاین دقیقاً نکته

توضیح دهد که چگونه براساس تئوری ارزش کار باید نرخ سود را تعیین کرد. ریکاردو 

عام سود بپردازد و سپس این نرخ عام  تعیین نرخ بررسیکه در ابتدا به به جای این

نرخ عام  ،شده در تحلیل بعدی قیمت تولید به کار ببرد تعیینسود را به عنوان امری 

گرفت. او بیهوده سود را در آغاز نظریه خود همراه با نظریه ارزش کار مفروض می

او حلقه ترتیب د تا این دو اصل ظاهراً متناقض را با هم آشتی دهد. بدینرکتالش می

. اما مارکس دقیقاً به سبب فتگرواسط اصلی در تعیین قیمت تولید را نادیده می

ای کنندهعنقادر شد که نظریه قا "رقابت"و  "سرمایه عام"ن میاشناسانه تمایز روش

 های تولید ارائه دهد.درباره قیمت
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-رسی میبایست این موضوع را برمی ،ریکاردو به جای مفروض گرفتن نرخ عام سود"

کرد که وجود این نرخ عام تا کجا با تعیین ارزش توسط زمان کار خوانایی دارد و در 

 در درچق که در نگاه اول به نظر میرسد، ییافت که به جای انطباقنگاه اول در می

توضیح داده  حدواسطبایست طی مراحل و بنابراین وجودش می با آن قرار داردتضاد 

وت از انضمام صرف این نرخ عام سود تحت قانون شد، روشی کامالً متفامی

 (174های ارزش اضافی جلد دوم، ص )تئوری.ارزش

کند تعیین ای که مارکس در این قطعه به آن اشاره میعمده "حدواسط یمرحله"

 شود. نرخ عام سود است که  با تحلیل مقدماتی سرمایه به طور عام روشن می

 کل سرمایه به ×با نرخ عام سود  =نهفته است )میزان سودی که در قیمت هر کاال 

با مقدار ارزش اضافی  متناسبصنعت( به طور عام ی از معینشاخه افتاده در  کار

نیست که در کاال نهفته است، و بنابراین قیمت تولید هر کاال به طور عام متناسب با 

زیع مجدد ارزش زمان کار الزم برای تولید آن نیست. اما مقدار کل ارزش اضافی با تو

کند چون در تحلیل توزیع ارزش اضافی به اضافی بین هر صنعت منفرد تغییر نمی

نه موضوعی که توسط این  ،شود در نظر گرفته می از قبل تعیین شدهعنوان امری 

تحلیل باید تعیین شود. با در نظر گرفتن تمام این نکات فاصله سودهای منفرد از 

د به طوری که مجموعه سودهای منفرد معادل نشو از میتراضافی منفرد هم هایارزش

 "سرمایه عام"طور که در تحلیل  همان ارزش اضافی مجموعه ارزش اضافی خواهد بود،

گیری  در جلد اول تعیین شده بود) برای یک استنتاج جبری ساده در مورد این نتیجه

 دهد: ح می(. مارکس این نکته مهم را چنین توضی1993لی وزمراجعه کنید به م

ارزش اضافی است که به شکل  مجموعه ارزش اضافی و مجموعه سود، که صرفاً خودِ"

تر. آنچه شود و  نه کم تر میمتفاوتی محاسبه شده است در روند این تحلیل نه بیش
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بلکه توزیع آن بین  ،یابد خود ارزش اضافی نیستکه در روند تحلیل تغییر می

 (760ریسه ص )گروند.لف استتهای مخسرمایه

-داران مختلف اتفاق میجا صرفاً تغییری در توزیع ارزش اضافی بین سرمایهدر این"

نه  ،افتد... این تغییر در توزیع، یا تغییر در نسبت سهم افراد مختلف در ارزش اضافی

)مجموعه آثار مارکس و انگلس، .کندمیندر مقدار و نه در خصلت آن تغییری ایجاد 

 (75، ص 33جلد 

ن میاتوزیع آن  بر بلکه کند،نفی نمیتبدیل ارزش به قیمت تولید، حدود سود را "

. "شود تشکیل می هااز آنخود گذارد که سرمایه اجتماعی های خاص تأثیر میسرمایه

 (1000سرمایه جلد سوم، ص )

 -یبه نقد نئوریکاردوی در پاسخ (،1993لی وزای که قبالً منتشر شده )ممن در مقاله

های تولید مارکس از نظریه قیمت -به طور وسیع مورد قبول قرار گرفتکه  نقدی

-ناکامل و متناقض است. یکی از دو نکته یمنطق از لحاظ نظریهکه این   ،مگفتپاسخ 

که تفسیر نئوریکاردویی از نظریه مارکس تمایز بین  بودی عمده من در آن پاسخ این 

های تولید نرخ عام سود در تحلیل قیمت و تعیین مقدماتی "رقابت"و  "سرمایه عام"

مارکس در باره  دیدگاهجا استدالل کردم که اگر من در آن .(4گیرد )را در نظر نمی

شرط آن در مورد تعیین قبلی از جمله پیش -های تولید به درستی تفسیر شودقیمت

 در این نظریه هیچ خطای منطقی وجود ندارد. -نرخ عام سود

پردازد که کل سود می ایسایر اشکال ویژه به ی جلد سوم، مارکسهادر بقیه قسمت 

، بهره)بخش پنج( و رانت)بخش (شود: سود تجاری )بخش چهار ها تجزیه می به آن

به عنوان  که باید توزیع شود ایمقدار کلی ارزش اضافی ،شش(. در سراسر این تحلیل

 ت. اس شده از پیش تعیین شده، و معین در نظر گرفته مقداری
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کند، بنابراین روشن است که چون سرمایه بازرگانی خود ارزش اضافی تولید نمی"

جزیی از اضافه ارزشی  ،شود که در شکل سود متوسط نصیب آن می یاضافه ارزش

شود  د. پرسشی که اکنون مطرح میشوی سرمایه بارآور تولید میکه به وسیله است

که سرمایه  یسهم خود را از اضافه ارزش توانداین است: چگونه سرمایه بارزگانی می

 (299؟)کاپیتال جلد سوم، ص کرده، به دست آورد بارآور تولید 

-که سرمایه ایبهره چیزی نیست به جز بخشی از سود یا به عبارتی ارزش اضافی"

د، نرمایه بپردازسی دهندهصنعتی یا بازرگانی باید به صاحب و وام اعم ازداران فعال 

وام  و نیست، ها آن به دهند متعلقها مورد استفاده قرار می ای که آنچون سرمایه

 (193. )کاپیتال جلد سوم، ص "گرفته شده است

شود به سادگی  جه مییبه هر صورت رانت مطلق که از ارزش مازاد بر قیمت تولید نت"

تبدیل این ارزش اضافی به رانت و تصاحب آن از  و بخشی از ارزش اضافی  کشاورزی

رانت تفاضلی از تبدیل  طور که درست همان ،شود ی مالکان زمین محسوب میسو

تصاحب به قیمت تولید رایج  آن را، مالکان زمین شود ونتیجه میسود اضافی به رانت 

 (898)کاپیتال جلد سوم ص کنند.می

و  "سرمایه عام"گیرم که هدف اصلی مارکس از مفهوم من نتیجه می ،بنابراین

ن تولید مقدار کلی ارزش اضافی در کل اقتصاد و توزیع این مقدار میاز تمای "رقابت"

مقدار  ،های منفرد است. طبق روش منطقی مارکسکلی ارزش اضافی بین سرمایه

ها را در نظر که مجموع سرمایه "سرمایه عام"کلی ارزش اضافی  در سطح تحلیل 

داران ضافی میان سرمایهتوزیع این مقدار کلی ارزش اآن از  و مستقل از پیشدارد 

شود. بنابراین پرسش بعدی در مورد توزیع ارزش اضافی میان منفرد تعیین می

ها را به طور شود که سرمایه داران منفرد در سطح تحلیل رقابت بررسی میسرمایه

 یمقدار چونهممقدار کل ارزش اضافی ، سطحی از تحلیل که، گیردمجزا در نظر می
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حلیل از سرمایه به طور عام تعیین شده است. این شیوه تحلیل در تمقدمتا معلوم 

های تولید و حل مارکس برای مشکل ریکاردو در تعیین نرخ عام سود و قیمتکلید راه

 رود.  نظریات او در مورد سود تجاری ، بهره و رانت به شمار می

 

(77) 

 "سرمایه عام"نقد هاینریش به مفهوم 

پردازم. می "رقابت"و  "سرمایه عام"به درک مارکس از  من اکنون به نقد هاینریش

تمام "کند: را چنین تعریف می "سرمایه به طور عام"هاینریش درک مارکس از 

 (99، ص 37)سرمایه و طبقه شماره "های متعددمشخصات عام سرمایه

تعریف شود، با  "سرمایه به طور عام"ی بخش باید در محدوده "نهایت"سرمایه در "

 . "دهدهایی که خود را در رقابت نشان میام ویژگیتم

سرمایه "ی اساسی دارد، چون مفهوم این تعریف برای استدالل بعدی هاینریش جنبه

چون نرخ برابر سود برای کند که نرخ متوسط سود، همای تفسیر میرا به گونه "عام

تمام  محسوب میشود. چون نرخ متوسط سود برای "های منفردسرمایه"تمام 

های تمام این جنبه "سرمایه عام"به شمار رود، و  های منفرد امری مشترکسرمایه

گیرد، پس نرخ متوسط سود باید در چارچوب این مفهوم مورد مشترک را دربرمی

بایست در سطح بررسی قرار گیرد. بنابراین به نظر هاینریش، مارکس می

 سط سود بپردازد.به تشریح نرخ متو  "سرمایه به طور عام"تجرید

های دهد که مارکس در حین انجام کار بر روی دست نوشتهاما هاینریش ادامه می

توضیح  "سرمایه عام"شود که نرخ متوسط سود باید در چارچوب متوجه می 93-7197

داده شود، ولی در عین حال تحلیل این موضوع صرفا در این سطح قابل بررسی نیست 

ول شود. به نظر هاینریش مشکل بعدی را در تحلیل و باید به سطح رقابت موک
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دهد، نشان می "سرمایه عام"ی اجتماعی در سطح مارکس از بازتولید کل سرمایه

چون این تحلیل شامل تجزیه کل سرمایه اجتماعی به دو بخش است که هریک 

ی بررسی روند و به همین دلیل خارج از حیطهاز سرمایه به شمار می "شکل خاصی"

قرار دارند. مارکس با قبول این مشکالت منطقی در مورد مفهوم  "عام رمایهس"

-بالفاصله این مفهوم را کنار نگذاشت، چون هنوز به راه حل روش "سرمایه عام"

های بعد حین کار بر روی ی روشنی دست نیافته بود. او سرانجام طی سالشناسانه

ای را کشف کرد. این ل روش شناسانهحاولین انتشار جلد اول کتاب سرمایه چنین راه

شناسانه بر دیدگاه جدید تمایز میان تولید و گردش استوار بود)مراجعه بدیل روش

یابی به این دیدگاه همین نوشته(. به نظر هاینریش مارکس با دست 5کنید به بخش 

را کنار گذاشت و در کتاب سرمایه  "رقابت"و  "سرمایه عام"جدید تمایز قبلی میان 

ای به ای نکرد. هاینریش برای اثبات چنین ادعای جسورانهنیز به این مفهوم اشاره

های مورد کند. و در ادامه مقاله نقل قولچند نقل قول محدود از مارکس اکتفا می

 استناد او مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

 "سرمایه عام"تعریف  -الف

م به عنوان مفهومی شامل تمام ی عاهاینریش در تایید تعریف خود از سرمایه

از جمله نرخ متوسط سود در مقابل تعریفی  "های منفردسرمایه"خصوصیات مشترک 

های منفرد را دربر گیرد، سند ترین خصوصیات مشترک سرمایهکه صرفا اساسی

-کند. او در عوض به روسدلسکی استناد میروشن و صریحی از آثار مارکس ارائه نمی

های ی تمام خصوصیات مشترک سرمایهرا دربرگیرنده "رمایه عامس"کند که ظاهرا 

 کند.منفرد معرفی می
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را بر اساس فرایندی از  "سرمایه عام"به عنوان نمونه، روسدلسکی محتوای 

های منفرد های مشترک سرمایهکند، که شامل تمام ویژگیگروندریسه تعریف می

 (.43، ص 7711است )روسدلسکی 

دهد که تعریف او از سرمایه عام به باره به اثر روسدلسکی نشان میی دواما مراجعه

های منفرد صراحت ندارد. برعکس او از های مشترک سرمایهعنوان تمامی ویژگی

 کند:گروندریسه چنین نقل می

ها در آن ی خصوصیاتی که تمامی آنهای متعدد بعد از مطالعهی سرمایهرابطه"

، 7711)روسدلسکی "شودمایه بودن، بهتر روشن میمشترک اند، یعنی خصوصیت سر

به  "تمام"()دقت کنید که در این بند واژه 571، ص 7713، به نقل از مارکس 43ص 

 ها(.کند، نه تمام خصوصیات مشترک در سرمایهها اشاره میتمام سرمایه

کامال روشن نیست،  "عام سرمایه"تعریف روسدلسکی از مساله اساسی یعنی  مفهوم 

شامل نرخ متوسط سود نیست کامال  "به طور عام سرمایه"اما در این مورد که مفهوم

 صراحت دارد.

نوشته اولیه )یعنی گروندریسه( بارها تاکید از آغاز یک چیز روشن است. در دست"

ی تحلیل های تولید تا مرحلهشده که بررسی کامل مساله نرخ متوسط سود و قیمت

 (77، ص 7711.)روسدلسکی "قابت امکان نداردهای متعدد یعنی رسرمایه

های تولید متناسب با ها به قیمتفرض برقراری نرخ عام سود و تبدیل ارزشپیش"

ی ها رقابت است و بنابراین در سطحی قابل بررسی است که خارج از حیطهآن

 (5( )49، ص 7711.)روسدلسکی "قرار دارد "سرمایه عام"ی مطالعه

سرمایه به طور "ی مفهوم سدلسکی نرخ متوسط سود را در محدودهبنابراین  چون رو

دهد یا از دیدن یک خطای پیش پا افتاده منطقی قاصر است و یا، قرار نمی "عام
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کند که شامل کلیه ( تعریف نمی9گوید)ای که هاینریش میرا به گونه "سرمایه عام"

 های منفرد باشد. خصوصیات تمام سرمایه

کند گوید مارکس به طور پیوسته و به روشنی اعالم میلسکی میآن طور که روسد

بیرون است.  "سرمایه عام"ی بررسی های تولید از حیطهکه نرخ متوسط سود و قیمت

با بازتولید ارزش اضافی "ها را در بر بگیرد، چون تواند این پدیدهنمی "سرمایه عام"

شوند. دالیل ارزش اضافی مربوط می ها به توزیعسروکار دارد، در حالی که این پدیده

 تر برای این ادعا در زیر ارائه خواهد شد.بیش

 

 7192 نامه  مارکس به انگلس درباره رانت در سال -ب

-93های هاینریش در مورد مشکالتی که مارکس در حین کار بر روی دست نوشته

 7192اوت  2کند )یای از مارکس به انگلس اشاره مرو بود به نامهها روبهبا آن 7197

های ارزش ای از مجلد دوم نظریه( و همین طور قطعه722، ص 7715مارکس و انگلس 

شود. استدالل هاینریش این است که در این نامه اضافی که به نظریه رانت مربوط می

رسد که باید هم نرخ متوسط سود و هم و در این قطعه، مارکس به این نتیجه می

ادغام  "سرمایه عام"های سود( در بخش برابری نرخ "توضیح" رانت مطلق را )برای

ای نظریه رود. این نامه فشردهترین سند به شمار میکند. دراین باره نامه مارکس مهم

دهد، و همین طور های تولید را نشان میمارکس درباره نرخ متوسط سود و قیمت

ون نقد ریکاردو در انکار چاستفاده از آن برای توضیح امکان وجود رانت مطلق هم

 شود:رانت مطلق. نامه این گونه آغاز می

در پایان قصد دارم نظریه رانت را در این مجلد به عنوان فصلی تکمیلی ارائه کنم، 

 ."تر مطرح شده استیعنی برای روشن شدن اصلی که پیش
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 نهشناساگیری روشترتیب، استدالل هاینریش در مورد تغییر مهم در تصمیمبدین

وابسته  "آوردن نظریه رانت در این مجلد"مارکس، در واقع به تفسیر او از این عبارت 

 "سرمایه عام"شود، او این عبارت را به معنای ادغام نظریه رانت و نرخ متوسط در می

کند. اما در این مستفاد می "سرمایه عام" "مجلد"فهمد، به عبارتی او از این می

ی شش کتاب تماما به موضوع سرمایه ولین کتاب از پروژهمرحله از تفکر مارکس ا

، رقابت، اعتبار و سرمایه سهامی را نیز "سرمایه عام"اختصاص دارد، یعنی عالوه بر 

المللی گیرد. )پنج کتاب دیگر به مالکیت ارضی، کارمزدی، دولت، تجارت بیندربر می

و  77تصاد سیاسی، ص و بازار جهانی اختصاص داده شده بود( )ادای سهمی در اق

(. در حدود یک سال قبل از این نامه یعنی هنگام کار 1()71-71مکاتبات منتخب ص 

کتاب "های او اشاراتی متعددی دال بر ، در نامه7197-93های بر روی دست نوشته

.)مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد وجود دارد، که منظور همان جلد اول است "من

 (972ت ، یادداش923، ص 47

بلکه به  کتاب اول از طرح  "سرمایه عام"نه به  "مجلد"ی باال این بنابراین در نامه

شود. تصمیم مارکس به اضافه کردن شش جلدی اشاره دارد که شامل رقابت نیز می

های مربوط در واقع به تصمیم او به ادغام حداقل برخی از بحث "مجلد"رانت به این 

کند، به جای این که داللت می "ی سرمایهدر باره"عنوان  به رانت در کتاب اول تحت

احاله داده شود.  "درباره مالکیت ارضی"ارائه مطلب کامال به جلد دوم تحت عنوان 

تر از نظریه نرخ نظریه رانت به عنوان وجهی از توزیع ارزش اضافی و استفاده بیش

شد. همان طور که ام میبایست در بخش رقابت ادغهای تولید میبرابر سود و قیمت

 7195مشهور است نظریه رانت مارکس در بخش شش جلد سوم کتاب سرمایه)که در 

 شود:نوشته شد( توضیح داده شده است. بخش شش چنین آغاز می
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ی اثر کنونی تحلیل مالکیت ارضی در اشکال مختلف تاریخی خود خارج از حوزه"

خشی از ارزش اضافی تولید شده از سوی است. ما آن را صرفا تا آن جا و به عنوان ب

 (157. )جلد سوم، ص "رسدگیریم که به مالک زمین میسرمایه در نظر می

 

 7197-93 هاینوشتهدر دست "سود"بخش مربوط به سرمایه و  -ج

های مارکس در تمایز های دیگری که هاینریش برای نشان دادن دشواریقولنقل

ای از شود، از بخش منتشر نشدهها متوسل میبه آن "رقابت"و  "سرمایه عام"میان 

برگرفته شده است. او برای  "سرمایه و سود"تحت عنوان  7197-93های دست نوشته

 کند:نشان دادن تردید در حال افزایش مارکس در باره این تمایز چنین نقل می

ما در این تر این نکته]نرخ متوسط سود[ به فصل رقابت تعلق دارد. ابررسی نزدیک"

)مجموعه آثار مارکس و انگلس، ."تری مراجعه شودجا باید به مالحظات تعیین کننده

 (74، ص 33جلد 

 "ترکنندهمالحظات تعیین"ی مارکس در مورد هاینریش در چند  صفحه بعد خالصه

 کند:در موردبا نرخ متوسط سود را نقل می

به عنوان اولین تبدیل ارزش  -توان چنین بیان کرد: سوددر واقع موضوع را می"

های منفرد و نرخ سود در این تبدیل اولیه، ارزش اضافی را نسبت به سرمایه -اضافی

 دهد...که اجزاء سرمایه کل به شمار میروند، نشان می

دهد، همان روندی که طی آن نرخ متوسط یا تجربی سود همان تبدیل را نشان می

شود، همان طور که ارزش فی مربوط مینرخ متوسط سود با کل مقدار ارزش اضا

ای که به دار با کل سرمایه یا سرمایهاضافی تحقق یافته توسط کل طبقه سرمایه

دار به کار گرفته شده است ارتباط دارد... تبدیل دوم نتیجه وسیله کل طبقه سرمایه
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گیرد.)مجموعه آثار ضروری تبدیل اول است که از خصلت خود سرمایه سرچشمه می

 (722، ص 33رکس و انگلس، جلد ما

 گیرد:ها چنین نتیجه میقولهاینریش از این نقل 

ی ارزش اضافی به کل سرمایه است، به هدف مارکس در این جا نشان دادن رابطه"

روند کل سرمایه  ی منفرد و هم به مثابهخصوص هم به عنوان روند یک سرمایه

را با تاکید بر این  "رقابت"و  "رمایه عامس"کند که تمایز میان اجتماعی. او تالش می

آشکار  "شودعاملی است که از طریق آن سود متوسط تعیین می"که رقابت صرفا 

 (.7921، ص 7197-93)مارکس "سازد

گیرد که رقابت تنها از سوی این واقعیت مورد تردید قرار نمی "سرمایه عام"اما "

را به عنوان عاملی متعلق به که مارکس اکنون آن  -فرض سود متوسط است پیش

بلکه سرمایه عام دیگر با تمایز میان سرمایه منفرد و  -گیردسرشت سرمایه در نظر می

سرمایه اجتماعی قابل انطباق نیست. این جا نقطه آغازی است برای درهم شکستن 

 (239، ص 21، جلد 7151. )مارکس "سرمایه عام"ی مقوله

 "های تولید هزینه"ک بخش فرعی مهم تحت عنوان های باال از مارکس از یقولنقل

(، بخشی 723تا  11ص ، ص33برگرفته شده است)مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد 

ای بود که بعدا به فصل اول جلد سوم کتاب سرمایه تحت نویس اولیهکه در ابتدا پیش

م سرمایه در جلد سو "قیمت هزینه"تبدیل شد. مفهوم  "قیمت هزینه و سود"عنوان 

به کار  7797-93های است که بعدا در دست نوشته "های تولیدهزینه"همان مفهوم 

داری کاالها که در تولید سرمایه -سرمایه ثابت و سرمایه متغیر -رود: کل سرمایهمی

ی اصلی دو موضوع جدا اما مربوط به هم شود. در این بخش فرعی نکتهمصرف می

 . "ی به سودتبدیل ارزش اضاف"است، یعنی 
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در تبدیل اول، ارزش اضافی نه فقط با سرمایه متغیر که مطابق نظر مارکس منشاء 

شود. در ارزش اضافی است، بلکه با کل سرمایه)سرمایه ثابت و متغیر( سنجیده می

ماند، و بنابراین از سوی عامالن ی این تبدیل منشاء ارزش اضافی پوشیده مینتیجه

شود. در تبدیل اول، مقدار ارزش اضافی سمیت شناخته نمیداری به رتولید سرمایه

شود و نه صرفا به سرمایه کند و به سادگی به کل سرمایه نسبت داده میتغییر نمی

تبدیل ارزش "دهد.)متغیر. این تبدیل اول، موضوع بخش اول جلد سوم را تشکیل می

 ("اضافی به سود و نرخ ارزش اضافی به نرخ سود

غاز مشاهده کردیم سود همان ارزش اضافی است که ضرورتا به علت چنان که در آ"

جا که در شکل ظاهری داری به شکلی مرموز درآمده است. از آنشیوه تولید سرمایه

خورد، در تشکیل قیمت تمام شده هیچ فرقی بین سرمایه ثابت و متغیر به چشم نمی

پیوند؛ به جای بخش وع میباید سرچشمه تغییر ارزشی که در حین پروسه تولید به وق

 (721، ص 3..)کاپیتال جلد "شودمتغیر به مجموع سرمایه نسبت داده می

در تبدیل دوم، سود به نرخ متوسط سود تبدیل شده و نرخ متوسط سود به امری 

های منفرد شود. در تبدیل دوم، کل سود به نحوی میان سرمایهمتداول تبدیل می

ی منفرد با مقدار سرمایه متناسب باشد، نه با مقدار یهشود که سود هر سرماتوزیع می

کند. این توازن نرخ ای که کار تحت استخدام سرمایه آن را تولید میارزش اضافی

شود. در این تبدیل دوم مقدار سود ی تعیین قیمت تولید تکمیل میسود به وسیله

تر منشاء یشکند که باعث مخدوش شدن باخذ شده از سوی هر سرمایه تغییر می

ارزش اضافی خواهد شد. این تبدیل دوم موضوع بخش دوم جلد سوم کتاب سرمایه 

 (."تبدیل سود به سود متوسط"است.)

دهد که تنها شکل را تحت تاثیر بنابراین، بر اساس تبدیل اول، تبدیل دومی رخ می"

یر مقدار مطلق دهد، در این تغیدهد، بلکه خود ذات را نیز تحت تاثیر قرار میقرار نمی
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-کند... این مقدار مطلق سود در تبدیل اول تغییر پیدا نمیسود تغییر می

 (71، ص 33کند.)مجموعه آثار مارکس و انگلس جلد 

در این بخش)قسمت اول جلد سوم کتاب سرمایه( سود و ارزش اضافی به عنوان "

ت دارند، در مقادیری از نظر عددی یکسان، که صرفا از لحاظ شکل با یک دیگر تفاو

شوند. در بخش بعدی، سود به عنوان مقداری از لحاظ عددی متمایز، نظر گرفته می

 (737-42، ص 3کند.)کتاب سرمایه جلد تری پیدا میجلوه بیرونی بیش

که مورد تاکید هاینریش قرار گرفته است بیان  7797-93های این قطعه از دست نوشته

افی به سود)بیانی به ویژه ناروشن(. اما دیگری است از این دو تبدیل ارزش اض

گوید که هر دوی این کند. او میهاینریش این دو تبدیل را نادرست تفسیر می

شود. تبدیل اول برای یک گیری نرخ متوسط سود مربوط میها به شکلتبدیل

های نقل شده از ی منفرد و تبدیل دوم برای کل سرمایه اجتماعی. اگر قطعهسرمایه

رسد که در تایید تفسیر او ینریش را جدا از یک دیگر قرائت کنیم به نظر میسوی ها

 ی دوم به کل سرمایه.کند و قطعهی منفرد اشاره میی اول به یک سرمایهاست. قطعه

ی کند هنوز به معنای سرمایهی منفردی که قطعه اول به آن اشاره میاما سرمایه

شود)و ت، همان گونه که در جلد اول طرح میمنفرد به عنوان نماینده کل سرمایه اس

(. این سرمایه منفردی نیست که در رابطه با سرمایه 71در باال به آن اشاره شد ص 

منفرد دیگر در رقابت و برابری نرخ سود قرار گرفته باشد. تبدیل اول هنوز در سطح 

هایی قطعهکند و هایی که هاینریش نقل میاست. از متن قطعه "سرمایه عام"تبدیل 

که در باال نقل شد و مورد بحث قرار گرفت؛ روشن است که تبدیل اول ارزش اضافی 

ای ندارد. در کند به نرخ متوسط سود اشارهبه سود آن گونه که هاینریش تفسیر می

ی ارزش اضافی را نه فقط با سرمایه متغیر، بلکه عوض تبدیل اول به طور ساده رابطه

دهد. این تبدیل اول یا نسبت به کل با سرمایه ثابت و متغیر مورد تحلیل قرار می
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تواند وار کل سرمایه میی نمونهچون نمایندهسرمایه و یا نسبت به سرمایه منفرد هم

 مورد بحث قرار گیرد.

کند به تعیین نرخ عام سود ه آن اشاره میثانیا کل سرمایه که جمله دوم هاینریش ب

یعنی نسبت کل ارزش اضافی تولید شده در کل اقتصاد به کل سرمایه به کار افتاده 

شود؛ همان گونه که در باال به آن اشاره شد. پس این نرخ عام سود در آن مربوط می

ده است. در تعیین قیمت تولید به عنوان مقداری از قبل تعیین شده در نظر گرفته ش

های منفرد از طریق توازن نرخ سود و این تجدید توزیع ارزش اضافی میان سرمایه

رود. مارکس در تعیین قیمت تولید، دومین تبدیل ارزش اضافی به سود به شمار می

 دهد:کند چنین ادامه میها را نقل میهایی که هاینریش آنقطعه

در عین صوری بودن مادی نیز در مورد اول تبدیل صوری است،  در مورد دوم "

شود در عمل مقداری است ی منفرد میهست، چون اکنون سودی که نصیب سرمایه

که با ارزش اضافی تولید شده توسط آن متفاوت است... در مورد اول، ارزش اضافی 

کند و  بدون ای که این ارزش اضافی معین را تولید میصرفا متناسب مقدار سرمایه

شود. در مورد دوم سهم سرمایه منفرد جزای ارگانیک آن محاسبه میدر نظر گرفتن ا

شود، بدون در مستقل از کل ارزش اضافی تنها با توجه به مقدار سرمایه تعیین می

 ."ی کارکردی آن با تولید کل ارزش اضافینظر گرفتن رابطه

فی و بنابراین در مورد دوم یک تفاوت اساسی وجود دارد. هم بین سود و ارزش اضا

تر در مورد این نکته به فصل رقابت تعلق هم بین قیمت و ارزش کاال... بررسی مفصل

 (727، ص 33دارد.)مجموعه آثار مارکس و انگلس جلد 

را نشان  "رقابت"و  "سرمایه عام"ها تردید مارکس در مورد تمایز میان قولاین نقل

 کید دارند. تر به روشنی بر تداوم این تمایز تادهد، بلکه بیشنمی
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ی کند، مارکس در بارهای که هاینریش آن را نقل میدر یک صفحه قبل از قطعه

 گوید:تبدیل دوم چنین می

-بنابراین، نرخ تجربی یا متوسط سود چیزی جز توزیع کل آن سود باشد به نسبت"

ی خاص تولید نیست، یا به سخن های منفرد در هر حوزههای مساوی میان سرمایه

قادیر متفاوت سود در برابر مقادیر مختلف سرمایه و نه متناسب با نقشی که دیگر، م

گر کنند. بنابراین این موضوع صرفا بیانمستقیما در تولید کل سود بازی میسرمایه

های متفاوت، کل سود را به ای است که طی آن سرمایهی ویژهی شکل محاسبهنتیجه

ها موجود د. آن چه برای تقسیم میان آنکننهای مساوی میان خود تقسیم مینسبت

شود... آن است صرفا از طریق کمیت مطلق کل سود یا کل ارزش اضافی تعیین می

ی ی سرمایهی ارزش اضافی بر پایهچه در تبدیل اول صرفا صوری بود یعنی محاسبه

ی کل منفرد به عنوان یک مقدار متمایز همگون از ارزش، بدون در نظر گرفتن رابطه

شود، چون سهم کل سود ارگانیگ اجزای سرمایه، در این جا به تفاوت مادی بدل می

ی یا کل ارزش اضافی بدون در نظر گرفتن سهمی که هر سرمایه منفرد در هر حوزه

معین تولید برای ایجاد کل سود یا کل ارزش اضافی به عهده دارد، به طور همگون 

 (77، ص 33گلس ص ی آثار مارکس و انشود.)مجموعهتعیین می

این قطعه به روشنی تفسیری را که در این مقاله در مورد تعیین قبلی نرخ عام سود 

ارزش اضافی به سود ارائه شده،  "دو تبدیل"و خصلت  "سرمایه عام"در سطح تحلیل 

 کند.تایید می

 

 بازتولید کل سرمایه اجتماعی -د

رد مشکالت مارکس در تحلیل تنها دلیلی که هاینریش در تایید ادعای خود  در مو

که تقسیم  -دهدارائه می 7197-93های نوشتهی اجتماعی در دستبازتولید کل سرمایه
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با کمال  -تناقض دارد "سرمایه عام"کل سرمایه اجتماعی به دو بخش با مفهوم 

 خوانیم:تعجب از گروندریسه است؛ در  این نقل قول می

پردازیم رابطهای یی که ما در این قست به آن میسرمایه به عنوان سرمایه عام، تا جا"

است متمایز از ارزش و پول، یعنی تجسم خصوصیاتی که ارزش همچون سرمایه را از 

کند...اما ما نه با یک شکل ویژه از سرمایه ارزش همچون ارزش ناب یا پول متمایز می

داریم. ما در روند  های منفرد دیگر سروکارو نه با یک سرمایه منفرد مستقل از سرمایه

 (372.)گروندریسه، ص "شدن سرمایه حضور داریم 

ی دو بخشی که سرمایه به چون در این قطعه)یا در واقع در تمام گروندریسه( درباره

شود چیزی گفته نشده است، پس استدالل منظور تحلیل بازتولید به آن تقسیم می

ش سرمایه اجتماعی به فرض ضمنی استوار است که دو بخهاینریش بر این پیش

ای از سرمایه به شمار "اشکال ویژه"معنایی که مارکس در این قطعه در نظر دارد 

روند. اما مارکس در این قطعه یا در متن پیرامون آن استنباط دقیق خود را از می

اشکال "کند. هاینریش نیز معنای دقیق ی سرمایه را مشخص نمی"اشکال ویژه"

پذیرد که طبق نظر مارکس کند. او به طور ضمنی میوشن نمیی سرمایه را ر"ویژه

ی سرمایه محسوب "اشکال ویژه"در این نقل قول، دو بخش کل سرمایه اجتماعی 

 شوند.می

ی سرمایه، دقیقا اشکالی "اشکال ویژه"برعکس من اعتقاد دارم که مراد مارکس از 

سود صنعتی، سود  ی آن یعنی"اشکال ویژه"است که با توزیع ارزش اضافی به 

ی سرمایه صنعتی، "اشکال ویژه"تجاری، و بهره و رانت سروکار دارد. به سخن دیگر، 

ی "اشکال ویژه"آور و سرمایه به کار رفته بر روی زمین سرمایه تجاری، سرمایه بهره

 "اشکال ویژه"ها، این معنای شود. سه قطعه کلیدی که در آنسرمایه محسوب می

با آن  "های ارزش اضافینظریه"که  "مشاهدات عمومی"ند از: شود عبارتمشخص می
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ی کند. تفسیری در بارهی سود و رانت اشاره می"اشکال ویژه"شود و به آغاز می

ی آن یعنی سود، "اشکال ویژه"ناتوانی ریکاردو در بررسی ارزش اضافی مستقل از 

ای به انگلس الخره نامه، و با747های ارزش اضافی، جلد دوم، ص بهره و رانت.)نظریه

 (31-42درست بعد از انتشار جلد یک سرمایه، نگاه کنید به صفحه 

از سوی دیگر تقسیم کل سرمایه به دوبخش در تحلیل بازتولید کل سرمایه اجتماعی 

ربطی به تحلیل مارکس از توزیع ارزش اضافی ندارد. هدف این تحلیل از تجدیدتولید 

گونگی تقسیم ارزش اضافی بین این دو بخش نیست. کل سرمایه اجتماعی، توضیح چ

فرض براین است که ترکیب سرمایه در دو بخش برابر است، به نحوی که قیمت و 

ارزش محصوالت در این دوبخش نیز با یک دیگر مساوی خواهند شد؛ در چنین 

حالتی برابری نرخ سود میان این دو بخش اساسا مطرح نیست. در واقع هدف تجزیه 

مایه به دو بخش)که هدف اصلی تحلیل بازتولید کل سرمایه را نیز تشکیل کل سر

دهد( توضیح چگونگی بازتولید اجزای مختلف محصوالت کل سرمایه اجتماعی به می

شکل کاالیی است، به خصوص بازتولید جزء سرمایه ثابت در بخش یک و دو به شکل 

از ارائه این توضیح، نقد  ارزشی و به شکل مادی، و از یک سال به سال دیگر. هدف

است که مطابق آن مجموع ارزش کاالها از جمله سرمایه ثابت به  "جزم اسمیتی"

 شود.می "تجزیه"مزد، سود و رانت 

ی اجتماعی در دلیل دیگر در خصوص این که تحلیل مارکس در باره بازتولید سرمایه

جلد  47د در فصل قرار دار "سرمایه عام"بخش سوم جلد دوم هنوز در سطح تحلیل 

(. در این فصل مارکس با یک "درمورد تحلیل روند تولید"سوم نیز ارائه شده است )

گردد: ی اجتماعی برمینکته جدید و مهم به تحلیل خود از بازتولید کل سرمایه

توانست این تقسیم مجموع ارزش اضافی به اشکال خاص سود و رانت. مارکس نمی

ا در تحلیل خود در جلد دو مطرح کند، چون تقسیم ی ارزش اضافی راشکال ویژه
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ارزش اضافی هنوز مورد تحلیل قرار نگرفته بود. اما به خصوص این نکته برای مارکس 

ی ارزش اضافی را در این بخش ادغام کند، چون آدام اسمیت مهم بود که اشکال ویژه

مارکس از بازتولید بندی کرده بود. بنابراین تحلیل خود را بر این اساس صورت "جزم"

سرمایه "کل سرمایه اجتماعی در این دو مرحله، مجددا اهمیت مستمر تمایز میان 

 دهد.را در نظریه او نشان می "رقابت"و  "عام

توانیم مشاهده کنیم که مشکل مطرح شده در این جا، قبال هنگام بررسی می"

ما در این جا به این  بازتولید کل سرمایه اجتماعی در جلد دو بخش سه حل شده بود.

گردیم نخست به این دلیل که در آن جا ارزش اضافی به اشکال گوناگون نکته برمی

و بنابراین هنوز بررسی این اشکال امکان نداشت؛  -درآمد مورد تحلیل قرار نگرفته بود

و دوم به سبب این که دقیقا در ارتباط با شکل مزدها، سود و رانت از زمان آدام 

.)کاپیتال جلد "حتی باورنکردنی وارد تحلیل اقتصاد سیاسی شده استاسمیت فضا

 (715سوم، ص 

گیرم که هاینریش برای تایید، در مورد این که استدالل خود بنابراین من نتیجه می

و  "سرمایه عام"در تمایز میان  7197-93های مارکس حین کار بر روی دست نوشته

ده بود، که سرانجام او را به کنار گذاشتن این رو شهایی روبهدر با دشواری "رقابت"

های مارکس استناد کند. ای از نوشتهکنندهتواند به دلیل قانعتمایز مجبور کرد، نمی

آید که مارکس در مورد در واقع از مطالعه این دست نوشته این نتیجه به دست می

های تولید و یمتی آن در تعیین نرخ متوسط سود و قکنندهاین تمایز و نقش تعیین

تری سخن ی ارزش اضافی با صراحت بیشههمین طور در مورد سایر اشکال ویژ

 (1بگوید.)
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(777) 

 "رقابت"و  "سرمایه عام"ی بعدی مارکس از مفهوم استفاده

و  "سرمایه عام"تری ارائه میشود که مارکس تمایز میان در این بخش دالیل بیش

نوشته شده کنار  7193سرمایه که بعد از  های کتابنویسرا در پیش "رقابت"

 نگذاشته است.

 جلد سوم سرمایه -الف

و  "سرمایه عام "ی مارکس از تمایز میانترین دلیل در خصوص تداوم استفادهمهم

به نگارش درآمده  7194-95های جلد سوم کتاب سرمایه است که در سال "رقابت"

های متفاوت توزیع این جنبه تر از تحلیل مارکس ازاست)برای یک بحث مبسوط

(. همان طور که در باال در 7774ارزش اضافی در جلد سوم مراجعه کنید به موزلی 

بخش یک گفته شد موضوع جلد سوم مقدمتا توزیع ارزش اضافی است، نخست میان 

های منفرد تولید و سپس تقسیم بعدی ارزش اضافی به سود صنعتی، سود شاخه

ر این تحلیل از توزیع ارزش اضافی مقدار کلی ارزش اضافی تجاری، بهره و رانت. د

تعیین شده  "سرمایه عام"تر در تحلیلمقدار معینی در نظرگرفته شده است، که پیش

 است.

( که به آن توجه درخور نشده است، "درآمد و منابع آن"جلد سوم) 1در بخش 

ل از تقسیم این کند که مقدار کل ارزش و ارزش اضافی قبمارکس بارها تاکید می

ی آن قبال تعیین شده است، یعنی در سطح دهندهمقدار کلی به اجزای منفرد تشکیل

دو قطعه از این  77. در باال در ص "رقابت"و قبل از تحلیل  "سرمایه عام"تحلیل 

آمده است. در این  7774های دیگری نیز در مقاله من در سال بخش نقل شد و قطعه

( که در آن "توهم ناشی از رقابت"حایز اهمیت است) 52مورد به خصوص فصل 

مارکس ترتیب و توالی فرضی خود در خصوص تعیین مقادیر مجموع و منفرد را با 
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کند، که ترتیب مقوالت کامال برعکس همین مفاهیم در اقتصاد عامیانه مقایسه می

و رانت( و  کند)مزد، سود، بهرهاست: اقتصاد عامیانه از اشکال فردی درآمد عزیمت می

گیرد و سپس مقدار کل ارزش و معموال این مقادیر را، به عنوان امری معین درنظر می

 کند.ارزش اضافی را با افزودن این اشکال فردی درآمد محاسبه می

ی کار دهندهاین درست است که بگوییم که ارزش یک کاال را تا جایی که نشان"

سه عنصر تجزیه کرد، مزد و سود و رانت  توان بهجدید افزوده شده است همواره می

ها، یعنی سهم این دهند؛ اگرچه مقادیر ارزشی آنکه سه شکل درآمد را تشکیل می

تر انکشاف یافته است؛ ای تعیین شده که پیشاشکال از کل ارزش، توسط قوانین ویژه

از  اما خطاست که گفته شود ارزش مزد، نرخ سود و نرخ رانت عناصر متشکله مستقلی

.)سرمایه جلد "شودها نتیجه میروند که ارزش کاال ... از ترکیب آنارزش به شمار می

 (773سوم، ص 

بنابراین بخش اعظم جلد سوم در سطح تحلیل رقابت قرار دارد و همواره از تمایز 

و  "سرمایه عام"روش شناسانه میان تعیین مقدار کل ارزش اضافی در سطح تجرید 

استفاده  "رقابت"ی ارزش اضافی در سطح تجرید ز قبل تعیین شدهتوزیع این مقدار ا

 کند.می

 

 جلد اول سرمایه -ب

دهد که تری به دست مینوشته شده دالیل بیش 7199-91جلد اول سرمایه که در 

 کنار نگذاشته است. 7193را بعد از  "رقابت"و  "سرمایه عام"مارکس تمایز میان 

د که منشاء ارزش اضافی را تا زمانی که تحلیل کنمارکس استدالل می 5در فصل 

های مربوط توان تعیین کرد. یعنی فعالیتی گردش است، نمیصرفا محدود به حوزه

های ی ارزشبه خرید و فروش؛ چون طبق فرض مارکس خرید و فروش، شامل مبادله
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ین بندی شده است. مارکس ابرابر است. این مساله از حیث کل سرمایه جامعه صورت

تواند با فروش کاالی دار منفرد میدهد که یک سرمایهامکان را مورد بررسی قرار می

خود به ارزشی بیش از ارزش اضافی آن دست یابد. اما تاکید دارد که خریدار معادل 

 همان ارزش زیان خواهد کرد.

قه شود... طبها افزوده نمیها با تغییر در توزیع آندر جریان گردش، مجموع ارزش"

تواند سر خود دار یک کشور معین وقتی به طور کل در نظر گرفته شود، نمیسرمایه

 (7()295-99کاله بگذارد.)کاپیتال جلد یک، ص 

گیری که سود تجاری و بهره بانکی با این کند این نتیجهمارکس سپس اشاره می 

-میی گردش نیست متناقض به نظر گیری که منشاء ارزش اضافی در حوزهنتیجه

ی گردش فعالیت دارند، داران منحصرا )کمابیش( در حوزهرسد. بازرگانان و بانک

داران آورند و بانکهای  خود سود تجاری را به دست میی فعالیتبازرگانان در نتیجه

ی ظاهرا کند که برای توضیح این پدیدهبهره را. مارکس یادآوری می

ضرورت دارد که تا این جا از تحلیل  ای طوالنی از مراحل میانجیزنجیره"متناقض

(. به دیگر سخن مارکس قبل از تحلیل 291)سرمایه جلد یک، ص "اندکامال غایب بوده

سود تجاری و بهره در سطح تحلیل رقابت، باید مقدمتا مقدار کلی ارزش اضافی را در 

دهد که این تناقض ظاهری تعیین کند. مارکس وعده می "سرمایه عام"سطح تحلیل 

 ی بعدی تحلیل خود روشن کند:را در مرحله

ی بارآور یابیم که هر دو شکل سرمایه تجاری و سرمایهما درجریان تحقیق درمی"

 (291روند.)سرمایه جلد اول، ص اشکالی منتج ]از سرمایه صنعتی[ به شمار می

ی سود تجاری و ی مارکس در بارهتر مورد بحث قرار گرفت نظریههمان طور که پیش

 شوند.جلد سوم طرح می 5و  4بهره در بخش 
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در فصل ده جلد یک، نظریه مارکس در تعیین کار روزانه و ارزش اضافی مطلق برای 

 ی او:شود. طبق نظریهکل اقتصاد معرفی می

ای بر سر کاهش کار روزانه جلوه ای معمول برای کار روزانه چون مبارزهوضع قاعده"

ی دار و مجموعهدارها یعنی طبقه سرمایهی سرمایهموعهای که بین مجکند، مبارزهمی

 (72()334)سرمایه جلد یک، ص "کارگران یعنی طبقه کارگر جریان دارد.

بینی مهم دیگری وجود دارد که به توزیع ارزش اضافی در جلد یک پیش 77در فصل 

های مختلف شود، به خصوص تعیین نرخ برابر سود میان بخشجلد سوم مربوط می

دهد که از ی صنعتی. در این فصل، مارکس سه قانون را مورد بحث قرار میسرمایه

شود. طبق سومین قانون مقدار ارزش اضافی تولید نظریه ارزش اضافی او نتیجه می

ی معین با مقدار سرمایه متغیر متناسب است)نرخ ارزش اضافی به شده طی یک دوره

کند که اگر این قانون مستقیما برای می ی این تناسب(. مارکس اشارهعنوان نتیجه

-های منفرد با نسبتی ظاهری که سرمایههر صنعت منفرد به کار رود با این پدیده

یابند های مساوی سود دست میهای نامساوی از سرمایه متغیر و سرمایه ثابت به نرخ

یه در تناقض خواهد بود.)یعنی سود با کل سرمایه متناسب است نه صرفا با سرما

برای حل این تناقض ظاهری مراحل "دهد که متغیر(. سپس مارکس توضیح می

تواند (. به سخن دیگر این تناقض ظاهری نمی427)ص "میانجی متعددی الزم است

ی بعدی تحلیل یعنی رقابت حل شود، بلکه در مرحله "سرمایه عام"در سطح تحلیل 

هری همان طور که در باال به حل مارکس برای این تناقض ظاقابل توضیح است. راه

های تولید است که در بخش دو جلد سه شرح آن اشاره شد نظریه او در باب قیمت

 شود. داده می
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دهد که موضوع مورد بررسی ی دیگری وجود دارد که نشان میدر این فصل قطعه

مارکس در جلد یک، کل ارزش اضافی تولید شده توسط کل کار اجتماعی جامعه 

 است:

شود، به توان کاری را که روزانه توسط کل سرمایه یک جامعه به کار گرفته میمی"

ی واحدی تلقی کرد. مثال، اگر تعداد کارگران یک میلیون نفر باشد، و عنوان کار روزانه

میلیون ساعت  72ی اجتماعی ساعت باشد، کار روزانه 72میانگین کار روزانه کارگر 

مان این کار روزانه... مقدار ارزش اضافی تنها با خواهد شد. با معین بودن مدت ز

شود. در این افزایش تعداد کارگران یعنی با افزایش اندازه جمعیت کارگران زیاد می

جا رشد جمعیت کران ریاضی تولید ارزش اضافی را توسط کل سرمایه اجتماعی نشان 

 (77()422دهد.)سرمایه جلد یک ، ص می

باره تغییر فنی و ارزش اضافی نسبی نیز به روشنی کل نظریه مارکس در  72 در فصل

-استنباط می "سرمایه عام"اقتصاد را مدنظر دارد. تحول فنی به عنوان گرایش ذاتی

شود. تحول فنی ارزش اضافی نسبی را با کاهش زمان کار الزم برای تولید کاالهای 

ها رف خرید آنگیرد و مزدشان صمزدی )کاالهایی که مورد مصرف کارگران قرار می

 برد.شود( کارگران باال میمی

وری کار است تا ذاتی سرمایه و گراش ثابت آن افزایش بهرهی درونبنابراین، انگیزه"

)سرمایه "قیمت کاالها را کاهش دهد و با این کاهش، کار خود کارگر را تنزل دهد

 (439جلد یک، 

ی منفردی برد چون چنین سرمایه ی منفرد به کارتوان برای سرمایهاین نظریه را نمی

کند. ارزش اضافی نسبی صرفا هنگامی تمام کاالهای مزدی کارگران را تولید نمی

که مستقیم یا غیرمستقیم  های صنایع در اقتصاد، اعم از آنمعنی دارد که تمام رشته

 در تولید کاالهای مزدی نقش داشته باشند، در نظر گرفته شود.
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وری زندگی شامل کاالهای گوناگون است که هر کدام اما مجموع وسایل ضر"

محصول شاخه متمایزی از صنعت است؛ و ارزش هر کدام از این کاالها به عنوان جزء 

تشکیل دهنده در ارزش نیروی کار نقش دارد. ارزش نیروی کار با کاهش زمان کار 

با مجموع تمام یابد. کاهش کل زمان کار الزم برابر الزم برای بازتولید آن کاهش می

های متمایز تولید رخ داده های متفاوت در زمان کاری است که در این شاخهکاهش

ی مستقیم یک ی عمومی را به عنوان قصد و نتیجهاست. در این جا ما این نتیجه

دار منفرد با افزایش کنیم. مثال، هنگامی که یک سرمایهشاخه منفرد مشاهده می

دهد، به هیچ وجه ضرورتا این هدف را ندارد ن را کاهش میوری کار، قیمت پیراهبهره

که ارزش نیروی کار را به سهم خود کاهش دهد و بنابراین زمان کار الزم را متناسب 

با آن کوتاه کند. اما او تا حدی که نهایتا در این نتیجه نقش داشته، در افزایش نرخ 

های ضروری سرمایه را از شکلعام ارزش اضافی نیز نقش دارد. باید گرایشات عام و 

 (.433)سرمایه جلد یک، ص "پدیداری آن متمایز کرد

دهد تا بارآوری کار را دار واحد روش تولید خود را تغییر میهنگامی که یک سرمایه

 افزایش دهد:

دهد که سرمایه به عنوان یک کلیت هنگامی او به عنوان یک فرد کاری را انجام می"

 (72()439جا ص که درگیر تولید ارزش اضافی نسبی است. )هماندهد آن را انجام می

کند تا میان استنتاج تحول فنی به عنوان گرایش ذاتی مارکس سپس تالش می

 تمایز قایل شود. "رقابت"و استنتاج تحول فنی بر اساس  "سرمایه عام"

ید ذاتی تولهای درونای نیست که قانونهرچند قصد ما در این جا بررسی شیوه"

های فردی، خود را به داری با نشان دادن خود در حرکت خارجی سرمایهسرمایه

دار منفرد چون دهند و بنابراین در آگاهی سرمایهعنوان قانون جبری رقابت بروز می

رانند اما تا همین حد نیز روشن است شوند که او را به پیش میهایی وارد میانگیزه
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نی ممکن است که ما سرشت درونی سرمایه را درک که تحلیل علمی رقابت تنها زما

 ( 433کنیم...)سرمایه جلد یک، ص 

به سخن دیگر، یک تحلیل علمی از رقابت بعد از تحلیل سرمایه عام ممکن است. 

ی مهم دیگری به تحلیل بعدی ، مارکس اشاره7جلد  1ی بخش سرانجام، در مقدمه

 کند: می خود ا رقابت و توزیع ارزش اضافی در جلد سوم

کند، یعنی مستقیما کار پرداخت نشده و داری که ارزش اضافی را تولید میسرمایه"

ی این کند طبق نظر متعارف اولین تصاحب کنندهتثبیت شده در کاالها را اخذ می

ی نهایی نیست. بعدا شود، اما او به هیچ وجه تصاحب کنندهارزش اضافی محسوب می

دارانی که در تولید اجتماعی به طور کلی وظیفه سرمایه او باید ارزش اضافی را با

دهند، تقسیم کند؛ با مالک زمین و افراد دیگر. بنابراین ارزش اضافی دیگری انجام می

شود و شود. اجزای آن نصیب افراد مفاوتی میهای متفاوتی تقسیم میبه قسمت

ه، درآمدهای حاصله از کند. مثل سود، بهراشکال متفاوت و متقابال مستقلی پیدا می

توانیم این اشکال جرح و تعدیل تجارب، اجاره زمین و غیره. ما صرفا در جلد سوم می

 (127، ص 7.)سرمایه جلد "ی ارزش اضافی را بررسی کنیمشده

تقسیم ارزش اضافی به اجزای مختلف سرشت و شرایط تبدیل آن به عنصری از 

 (172، ص 7.)سرمایه جلد "دهدانباشت را تغییر نمی

 

 های به انگلسنامه -ج

)یعنی بالفاصله بعد از انتشار جلد  7191-91های های مارکس به انگلس در سالدر نامه

یافت. در  "رقابت"و  "سرمایه عام"تری حاکی از حفظ تمایز میاناول( دالیل بیش

، مارکس نوشت که یکی از دو نکته خوب اثر او تعیین مقدار کل ارزش 7191اوت 

 فی قبل از تحلیل اشکال ویژه ارزش اضافی است. اضا
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( بررسی ارزش اضافی مستقل از اشکال 2بهترین نکات در کتاب من عبارتند: ..."

ی مارکس در آن شود]برنامهخاص آن. این موضوع به خصوص در جلد دوم دیده می

د جل"شناسیم در موقع این بود که مطالبی را که ما به عنوان جلد دوم و سوم می

به چاپ برساند. فرد موزلی[ اقتصاد کالسیک همواره به عنوان یک خطای رایج  "دوم

 ( 712کند.)مکاتبات منتخب، ص اشکال ویژه را با شکل عام مغشوش می

گوید که کند و میتکرار می 7191ی دیگری در ژانویه مارکس همین نکته را در نامه

 در کتاب اوست: "د بنیادیسه عنصر جدی"بررسی او از ارزش اضافی یکی از 

ها در اقتصاد سیاسی پیش از من تفاوت دارد که از همان ( این موضوع با تمام نظریه7

های مختلف ارزش اضافی را با اشکال ثابت آن یعنی رانت، سود و بهره به آغاز بخش

دهد. من نخست شکل عام ارزش را عنوان امری تعیین شده مورد بررسی قرار می

-دهم که در آن تمام این اجزاء هنوز از یک دیگر بازشناخته نمیقرار می مورد تحلیل

 (719حل آن.)مکاتبات منتخب ص همان گونه که بیان شده همراه با راه -شوند

برای انگلس محتوای جلد سوم کتاب  7191ای مهم در اوریل سرانجام مارکس در نامه

ا که موضوع اصلی جلد سوم را کند. این خالصه نیز تفسیری رسرمایه را خالصه می

 دهد.داند مورد تایید قرار میتوزیع ارزش اضافی می

در کتاب سوم ما با تبدیل ارزش اضافی به اشکال متفاوت آن و اجزای تشکیل دهنده  

 شویم.رو میو مجزای آن روبه

ی دیگر برای ارزش اضافی سود از نظر ما قبل از هر چیز صرفا مقوله -9

 تبدیل ارزش اضافی به سود .ف. موزلی[...است]یعنی اولین 

گیرد. این نرخ ...)الف( نرخ متوسط یا عام سود در جریان رقابت شکل می -1

شود، چیزی جز ارزش اضافی سود که به نسبت ]در سطح[ عام بیان می

ای که دار نسبت به کل سرمایهتولید شده)درسال( توسط کل طبقه سرمایه
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ای، در هر حوزه شده نیست... حجم سرمایهگذاری توسط کل جامعه سرمایه

ی اجتماعی نرخ برابری از کل ارزش اضافی متناسب با بخشی از کل سرمایه

آورد...اما این به آن معنا است که که به آن حوزه تعلق دارد به دست می

شان فاصله بگیرد... بدین ترتیب قیمت توازن پیدا قیمت کاالها باید از ارزش

های منفرد زاد اجتماعی را به طور مساوی میان سرمایهکند، که مامی

 کند، این قیمت تولید کاالهاست...شان تقسیم مییمتناسب با اندازه

 گرایش نرخ سود به کاهش -3

بارآور را بررسی کردیم، اکنون تغییراتی را که سرمایه ی قبال ما صرفا سرمایه -4

 شود را مورد تحقیق قرار میدهیم.تجاری سبب آن می

 رسد.بعد نوبت تقسیم این سود به سود کارفرما و بهره می -5

 تبدیل سود اضافی به رانت -6

رسیم که برای اقتصاد عامیانه نقطه عزیمت است: ای میدر پایان به پدیده -7

شود، سود)بهره( از سرمایه، مزد از کار. اما از نقطه رانت از زمین نتیجه می

. حرکت ظاهری توضیح داده شوندنظر ما مسایل به شکل دیگری دیده می

 (773-75شد)مکاتبات منتخب، 

را کنار  "رقابت"و  "سرمایه عام"گیرم که مارکس تمایز میان بنابراین من نتیجه می

چنان به عنوان مبنای ساختار منطقی سه جلد نگذاشته است. در عوض این تمایز هم

سایر اشکال  کتاب سرمایه ، و به خصوص برای نظریه نرخ متوسط سود مارکس و

 ماند.ارزش اضافی در جلد سوم باقی می
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1V 

 هاینریشتفسیر  وحل راه

بین  "رقابت"و  "سرمایه عام"به نظر هاینریش مارکس با کنار گذاشتن تمایز میان 

ساختار منطقی زیر را برای کتاب سرمایه برگزید: جلد یک درباره روند  7191-7193

دش و جلد سوم درباره وحدت تولید و بالواسطه تولید، جلد دوم درباره گر

دید (. طبق این تفسیر مارکس الزم نمی14-11، ص 31گردش)سرمایه و طبقه شماره 

، در ابتدا مجموع مقدار کل "رقابت"که قبل از تحلیل توزیع ارزش اضافی در سطح 

کند. در عوض هر سه جلد تعیین می "سرمایه به طور عام"ارزش اضافی را در سطح 

های منفرد و کل سرمایه اجتماعی است. در هر سطح مارکس از درباره سرمایه سرمایه

ی اجتماعی را به روش خاص کند و سپس کل سرمایهی منفرد عزیمت میسرمایه

ی اجتماعی حدود حرکت دهد که چگونه سرمایهکند و آن گاه نشان میاستنتاج می

 کند.های منفرد را مشخص میسرمایه

های شود نخست سرمایههر یک از سه سطح، آن چه که مطرح میبنابراین، در "

ی اجتماعی است، های منفرد به شکل مجموع سرمایهمنفرد و سپس تکوین سرمایه

. )سرمایه و "های منفردهمراه با تاثیر متقابل کل سرمایه اجتماعی بر حرکت سرمایه

 (19، ص 39طبقه، شماره 

ی روند بالواسطه تولید، تولید ارزش اضافی و طبق تفسیر هاینریش در جلد اول بررس

گیرد و سپس در های منفرد مورد تحلیل قرار میانباشت سرمایه نخست برای سرمایه

های منفرد استنتاج کل سرمایه اجتماعی به عنوان مجموع عددی سرمایه 25فصل 

بررسی های منفرد مورد ی اجتماعی به حرکت سرمایهشود. آنگاه تاثیر کل سرمایهمی

شود(. در جلد دوم نخست تحلیل گیرد)سرشت دقیق این تاثیر مشخص نمیقرار می

شود و سپس در بخش سه، های منفرد طرح میروند گردش یعنی تحلیل مدار سرمایه
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های منفرد در روند بازتولید نتیجه کل سرمایه اجتماعی از حیث روابط میان سرمایه

ی هم از نظر مادی و هم از نظر ارزشی به درجهشود. چون روند بازتولید، گرفته می

های منفرد حدومرزی ایجاد معین از تناسب نیاز دارد، این روند برای حرکت سرمایه

ی روند، نخست تبدیل ارزش اضافی به کند. سرانجام در جلد سوم، تحلیل مجموعهمی

ری نرخ های منفرد و سپس کل سرمایه اجتماعی از طریق برقراقیمت برای سرمایه

شود. آنگاه این نرخ متوسط سود به گیری میهای منفرد نتیجهمتوسط سود از سرمایه

ی کند، و به نوبههای منفرد خودنمایی میفرضی تکمیل شده برای سرمایهعنوان پیش

 کند.ها را تعیین میخود حرکت آن

گیرد، در ده میگرچه این تفسیر تمام مدارک و شواهد مورد اشاره را که در باال را ندی

-تر نشان میرسد، اما تامل بیشای قابل قبول و منسجم به نظر مینگاه اول تا اندازه

تر از همه، این تفسیر دهد که این تفسیر حاوی چندین نقطه ضعف مهم است. مهم

کند. تمامی توضیحات ای ارائه نمیبرای تعیین نرخ متوسط سود و قیمت تولید نظریه

های منفرد در سطحی نامشخص نرخ سود را میان سرمایه "رقابت"او این است که 

شود. دهد که چگونه مقدار دقیق این سطح تعیین میکند. اما توضیح نمیمتوازن می

من در باال اشاره کردم که طبق روش منطقی مارکس مقدار نرخ عام سود با تحلیل 

رخ عام سود قبل از شود و این تعیین نتعیین می "سرمایه عام"مقدماتی در سطح 

و  "سرمایه عام"توزیع ارزش اضافی و تعیین قیمت تولید هدف اصلی تمایز میان 

است. اگر این روش تعیین نرخ عام سود کنار گذاشته شود، پس باید روش  "رقابت"

تعیین دیگری جایگزین آن گردد، و گرنه مارکس نظیر ریکاردو فاقد یک نظربه نرخ 

پذیرد که روش نرخ عام سود هدف اصلی تمایز نریش نمیعام سود خواهد بود. های

است، بنابراین راه حل دیگری برای نرخ عام سود ارائه  "رقابت"و  "سرمایه عام"میان 

قصد  "رقابت"و  "سرمایه عام"ای مارکس با که تمایز میان کند. دشواری عمدهنمی
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شود، و در عوض یحل آن را دارد، در تفسیر بدیل هاینریش به شکل دیگری حل نم

 شود.به سادگی نادیده گرفته می

به عالوه تفسیر هاینریش درباره بقیه جلد سوم بعد از بخش دوم و تعیین سایر اشکال 

یعنی در مورد سود تجاری، بهره و رانت.  -کندی ارزش اضافی به کلی سکوت میویژه

های پایانی، ین بخشاین مقوالت با نرخ عام سود در بخش دوم چه ارتباطی دارد؟ در ا

شود، به نحوی که با های منفرد استنتاج میچگونه کل سرمایه اجتماعی از سرمایه

بخش دوم پیوند داشته باشد؟ آیا کل ارزش اضافی به همین شکل از مجموع ارزش 

شود. در باال مشاهده کردیم که در بخش دو از های منفرد نتیجه میاضافی در بخش

ی کلی از جمع بر خالف این تفسیر استدالل کرد که مجموعه جلد سوم مارکس دقیقا

رسد که تفسیر هاینریش کامال های منفرد حاصل شود. بنابراین به نظر میبخش

 مخالف روش منطقی مارکس است.

-وحدت را بعد از دست نوشته-گردش-به عالوه براین، مارکس ساختار منطقی تولید

تر در گروندریسه و مجددا در ساختار بیش کشف نکرد. مارکس از این 7197-93های 

نیز استفاده کرد. اما این ساختار، بدیلی در برابر تمایز میان  7197-93های نوشتهدست

سرمایه "شود، بلکه تمایزی است در چارچوب محسوب نمی "رقابت"و  "سرمایه عام"

یه به طور عام سرما"اش به کند که تحلیل. مارکس در گروندریسه بارها تاکید می"عام

-شود. در عین حال، در فصل مربوط به سرمایه به سه بخش تقسیم میمحدود می "

ی شود: روند تولید سرمایه، روند گردش سرمایه و سرمایه به عنوان سرمایه

سودافزا)تبدیل ارزش اضافی به سود(. توجه داشته باشید که دو بخش اول روند تولید 

)چون کل دست نوشته  "سرمایه عام"گیرند، یعنی و روند گردش سرمایه را دربرمی

وحدت "( است. بخش سوم بخشی است که مارکس بعد آن را "سرمایه عام"درباره

 نامد.می "تولید و گردش
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 شود:این بخش سوم گروندریسه چنین آغاز می

ی چون وحدت تولید و گردش: و ارزش اضافی تولید شده در دورهاکنون سرمایه هم"

ای فعال با عزیمت از خود... به چون سوژهشود... سرمایه همزمان مطرح میمعینی از 

شود؛ یعنی ارزش اضافی هم چون چیزی که توسط عنوان ارزشی خودافزا مربوط می

خود او وضع و فرانهاده شده ارتباط دارد، از این رو دیگر ارزش تازه تولید شده را با 

سنجند، بل با خودش به افی به کار الزم، نمیاش، ]یعنی[ با نسبت کار اضمعیار واقعی

ای ای با ارزش معین، در برههکند. سرمایهشرط ایجاد آن مقایسه میعنوان پیش

کند. پس ارزش اضافی با ارزش سرمایه معین از زمان، ارزش اضافی معینی ایجاد می

 ( 145-149.)گروندریسه "شود، یعنی سودپیش گذاشته سنجیده می

وحدت تولید و "توان دریافت)و از بقیه این بخش از گروندریسه( که ه میاز این قطع

ی معین زمانی، بدین معناست که مقدار معینی از سرمایه در یک دوره "گردش

توان دریافت که تعریف کند. همین طور میی معینی ارزش اضافی تولید میاندازه

 کند.سود درک می ارزش اضافی به این شکل چیزی است که مارکس تحت عنوان

چون محصول این معنای وحدت تولید و گردش به عنوان ظهور ارزش اضافی هم

-ده میدی زبه السال نی (کار بر روی گروندریسه هنگام)ی مارکس سرمایه در نامه

ی زیر رسید(، که شامل نامهپ به انگلیسی به چا 1983شود)که برای اولین بار در سال 

 اوست: ی مهمی از کتابو خالصه

سرمایه به طور عام)روند  -3پول  -2 ارزش -1های زیر است: این اثر حاوی بخش"

. )مجموعه "وحدت این دو یا سرمایه، سود و بهره و تولید سرمایه، روند گردش آن

 (287، ص 40آثار مارکس و انگلس، جلد 

یی هاها بخشندهد که تولید/ گردش/ وحدت آبه روشنی نشان می طرح اجمالیاین 

 روند.شمار می به "امعسرمایه "فصل  از
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نویس برای ی پیشبرنامهکند داللت می" مدرک دیگری که بر این ساختار منطقی

رسید( که  پبه چا 1978که مجدداً برای اولین بار در است) "ط به سرمایهوفصل مرب

ین ا ،نویسبالفاصله بعد از اتمام گروندریسه نوشته است. این پیشآن را  مارکس 

 "سرمایه و سود"کند که بخش سوم اکنون با عنوان به سه بخش تقسیم می را فصل

 شود:نامیده می

 روند تولید سرمایه -1

 روند گردش سرمایه -2

 سرمایه و سود -3

 (511-16، ص 30)مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد 

-وشتهنویس مربوط به فصل سرمایه را در دست نطور زمانی که مارکس پیش همین

 تنظیم کرد:ی این فصل را به شکل زیر شروع کرد، طرح کوتاه شده 1861-63های 

 فصل سوم. سرمایه عام

 روند تولید سرمایه -1

 (6، ص 31)مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد 

-63های نوشتهدستدر  "سرمایه و سود"نویس بخش سوم تحت عنوان آغاز پیش

 :استگروندریسه شبیه  1861

سرمایه هنگامی که در کلیت خود در نظر گرفته شود وحدتی است از روند حرکت "

 ."تولید و گردش

... هنگامی که شده استای معین از گردش تولید ارزش اضافی که در یک دوره"

-نامیده میشود سود  ی پیش ریخته شده سنجیده کل سرمایه نسبت به

 (69، ص 33)مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد ."شود
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نویس قرار دارد، مثل پیش "سرمایه عام"هنوز در چارچوب  ،نویس این بخشیشپ

ی ارزش اضافی به سود است که هنوز "تبدیل اولیه"گروندریسه. تأکید اصلی بر 

سود به سود متوسط که  "تبدیل دوم". شودمحسوب می "امعسرمایه "ای از جنبه

فته شده است.)همان طور که در ای از رقابت است نیز به طور خالصه در نظر گرجنبه

 (28-31باال توضیح داده شد، ص 

نویس تصمیم گرفت که محتوای بخش سوم مارکس مدت کوتاهی بعد از این پیش

، بلکه هم چنین "سرمایه عام"که نه تنها  تر کندمفصلرا  "سرمایه و سود"درباب

ی هراً مطالعهدربربگیرد. ظا نیز های کلیدی رقابت و توزیع ارزش اضافی راجنبه

او را قانع کرد  1861-63های مارکس روی این موضوعات در حین نگارش دست نوشته

توانند در قسمت سوم میبه جای احاله به جلد بعدی درباره رقابت ها که این بخش

تر کار مارکس بر روی گنجانده شوند.)برای بررسی بیش "سرمایه و سود"یعنی 

زلی وگیری منجر شد مراجعه کنید به ماین تصمیم که به 1861-63های نوشتهدست

1994) 

نگارش های پایانی در قسمت ی زیر از این بخشاین تصمیم در خالصه بسط یافته

 (31) شده است: منعکس 1861-63ای هنوشتهدست

 تبدیل ارزش اضافی به سود. نرخ سود متمایز از نرخ ارزش اضافی -1

گیری نرخ عام سود. تبدیل ارزش به قیمت  تبدیل سود به سود متوسط. شکل -2

 تولید

 های آدام اسمیت و ریکاردو در باره سود و قیمت تولیدنظریه -3

 رانت.)توضیح تفاوت میان ارزش و قیمت تولید( -4

 تاریخ به اصطالح نظریه رانت ریکاردو -5

 قانون کاهش نرخ سود. آدام اسمیت، ریکاردو، کری. -6
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 د...های درباره سونظریه -7

 تقسیم سود به سود صنعتی و بهره. سرمایه تجاری و سرمایه پولی -8

جا ی بین تولید و توزیع نیز در اینرابطه های مربوط بهدرآمد و منابع آن. پرسش -9

 شود.گنجانده می

 داری به طور کلی پول در روند تولید سرمایهبرگشتحرکت  -10

 اقتصاد عامیانه -11

 "ه و کارمزدیسرمای"گیرینتیجه -12

 (346-7، ص 33لس، جلد گ)مجموعه آثار مارکس و ان

به طوری که  "سرمایه و سود"تصمیم درباره گسترش محتوای بخش سوم درباره 

های کلیدی رقابت را نیز دربرداشته باشد در پاراگراف اول جلد سوم سرمایه جنبه

 نشان داده شده است:

ند مورد نظر جلد سوم باشد، بلکه مسئله تواهای کلی درباره این وحدت نمیبررسی"

بر سر آن است که اشکال مشخصی را جستجو و ترسیم کنیم که از روند حرکت 

شان در چنان ها در حرکت واقعیروند. سرمایهی یک کلیت، فراتر میسرمایه، به منزله

ها نقش سرمایه در روند بی گیرند که برای آناشکال مشخصی در برابر هم قرار می

ی دقایقی خاص پدیدار ی تولید چون نقش آن در روند گردش، فقط به منزلهواسطه

شود به تدریج به بندی سرمایه که در این کتاب شناسایی و تفهیم میگردد. ترکیبمی

های مختلف، در گردد که در سطح جامعه، در روابط متقابل سرمایهشکلی نزدیک می

. )کتاب سرمایه "شودلید کنندگان ظاهر میرقابت و نیز در آگاهی معمولی خود تو

 (771جلد سوم، ص 

ها اشاره شد حاکی از این است که تصمیم بر هایی که در این مقاله به آنقولتمام نقل

گذارد، را کنار نمی "رقابت"و  "سرمایه عام"گسترش محتوای بخش سوم، تمایز میان 
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از )رقابت که به طور خاص در  هاییتر تصمیمی ساده برای گنجاندن جنبهبلکه بیش

ی باال به آن شاره شد( و توزیع ارزش اضافی در بخش سوم)که بعدا به جلد سوم قطعه

های نوشتهتر طی مطالعه روی دسترود، چون مارکس پیشتبدیل شد( به شمار می

روی این موضوعات به خوبی تحقیق کرده بود. دو بخش اول درباره روند  93-7197

یه و روند گردش سرمایه به همان شکلی که از زمان گروندریسه در نظر تولید سرما

 ."سرمایه عام"اند. یعنی در سطح تجریدگرفته شده بودند باقی مانده

 

V. 

 گیرینتیجه

گیرم که استدالل هاینریش مبنی بر این که مارکس در حفظ بنابراین من نتیجه می

با  7197-93های ار بر روی دست نوشتهدر حین ک "رقابت"و  "سرمایه عام"تمایز میان

رو شده بود و احیانا این تمایز را کنار گذاشته است با بررسی مجدد هایی روبهدشواری

ی دقیق شود. برعکس یک مطالعهنوشته و متون مربوط به آن تایید نمیاین دست

ی دهد که مارکس در مورد این تمایز و نقش اساسنشان می 7197-93های نوشتدست

چنین در تقسیم آن، نه تنها در تعیین نرخ متوسط سود و قیمت تولید، بلکه هم

تری تر ارزش اضافی به سود تجاری، بهره و رانت نیز به روشنی و صراحت بیشبیش

های بعدی در جلد سوم و نوشتهتر همین طور در دستدست یافت. این صراحت بیش

 جلد یک سرمایه منعکس شده است.

نوشته دهد که این دستهمین طور نشان می 7197-93های نوشتهدست این مطالعه

متنی است بسیار جالب که سبب درک جدیدتر و اساسی در مورد ساختار منطقی و 

مند به شود. تمام کسانی که عالقهمحتوای کتاب سرمایه به خصوص جلد سوم می

مایکل هاینریش به  درک کتاب سرمایه هستند باید این دست نوشته را مطالعه کنند.
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ی مهم شایسته تمجید است حتی اگر تفسیر خاطر جلب توجه ما به این دست نوشته

 خود او از یک قرائت مطلوب فاصله داشته باشد.

 

 قدردانی

نویس شان در مورد پیشمن از افراد زیر به خاطر تفسیرهای کمک کننده و مفصل

رکت، مارتا کمبل، آندرو کلیمن، پل گذارم: کریس آرتور، پل باین مقاله بسیار سپاس

ماتیک، پاتریک موری، گرد رویتن و تونی اسمیت. الزم به گفتن نیست که این 

 های مطرح شده در این مقاله نیستند.همکاران خوب مسئول دیدگاه

 

 منبع:

Fred Moseley 

Capital in General and 

Marx’s Logical Method: 

A Response to Heinrich’s Critique 
Capital&Class No:56 
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 ها:یادداشت

ی منفرد به عنوان نماینده کل افراد دیگری که به شکل استفاده مارکس از سرمایه -9

، 7719( و فولی)41، ص 7711اند عبارتند از روسدلسکی)سرمایه اجتماعی اشاره کرده

 (.9ص 

ار دارد. بخش یک قر "سرمایه عام"بخش اول و سوم جلد سوم در سطح تجرید -1

(. 71-27است)مراجعه کنید به سطور زیر ص  "ارزش اضافی به سود"مربوط به تبدیل 

تبدیل "البته بخش سوم مربوط به کاهش نرخ سود است. بخش دوم تحت عنوان 

قبل از  "دو تبدیل ارزش اضافی به سود"به خاطر پیوند میان "سود به سود متوسط

 فته است.کاهش نرخ سود مورد بحث قرار گر

  ی صنعتگذاری شده و مصرف شده در هر شاخهی منفرد سرمایهمقدار سرمایه -3

( K1 وC1 به عنوان مقدار معین در نظر گرفته شده است؛ به عنوان مجموعه ) ی پول

 مراجعه کنید(. 4کند)به یادداشت ی صنعت آغاز میکه گردش سرمایه در هر شاخه

است که مقادیر معین و اساسی در نظریه  ی اساسی دیگر من در پاسخ ایننکته -4

های فیزیکی شرایط فنی تولید و مزد واقعی مارکس، مثل نظریه خطی تولید کمیت

ای از پول اند که به عنوان سرمایه پیش پرداخت نیستند، بلکه به جای آن مجموعه

یا ی متغیر از نظر پول شوند. طبق این تفسیر دروندادهای سرمایه ثابت و سرمایهمی

ارزش به پول نیاز  "تبدیل"قیمت مقدار معین در نظر گرفته شده است و بنابراین به 

و  7714اند عبارتند از کارچدی ندارند. افراد دیگری که به استدالل مشابه روی آورده

 (.7717و ماتیک  7773

(. مربوط به این موضوع در مورد همین 91-12، ص 7714ای )روسدلسکی در مقاله -5

 همین اندازه صراحت دارد.نکته به 
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( نیز تفسیر هاینریش را مبتنی بر این که درک 53-54، ص 7777پل برکت) -6

ها از جمله نرخ برابر شامل تمام خصوصیات مشترک سرمایه "سرمایه عام"مارکس از 

 دهد.شود مورد انتقاد قرار میسود و قیمت تولید می

، ص 7711سکی مراجعه کنید)برای بحث در مورد برنامه اصلی و اولیه به روسدل -7

72-72) 

و تکامل نظریه مارکس  7197-93های نوشتهبرای بحث مفصل در مورد دست -6

 (7774درباب توزیع ارزش اضافی در همان اثر به مقاله من مراجعه کنید)موزلی، 

در پیش نویس این فصل پرسش مربوط به  7197-93های نوشتهمارکس در دست -1

کند)مجموعه آثار مارکس و ظر مجموعه آن مطرح میمنشاء ارزش اضافی را از ن

 (25، ص 32انگلس، جلد 

در مورد خصلت جمعی و  7197-93های نوشتهنویس این فصل در دستدر پیش -91

شود. )مجموعه آثار مارکس و طبقاتی تعیین روز کار اظهار نظر مشابهی دیده می

 (714، ص 32انگلس، جلد 

در مورد موضوعی که  7197-93های هنوشتنویس این فصل در دستدر پیش -99

شود)مجموعه نامد اظهارنظر مشابهی دیده میمی "زمانروز کار هم"مارکس آن را 

 (229و  715، ص 32آثار مارکس و انگلس، جلد 

ی روشنی در خالصه "سرمایه عام"در مورد استنتاج تحوالت فنی در چارچوب  -91

جود دارد)مجموعه آثار مارکس و و 7197-93های نوشتهنویس این فصل در دستپیش

 (231، ص 32انگلس، جلد 

توانیم مشاهده کنیم که این طرح خالصه با روایت نهایی جلد سوم کتاب می -93

( بعد آن را به نگارش در آورد بسیار نزدیک 7194-5سرمایه که مارکس در دوسال )

 است.
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 د سیاسی، در نقد اقتصا"انتقاد"هدف از 

 مایکل هاینریش

 زندیک

 

دهد. البته را مورد بررسی قرار می "داریشیوۀ تولید سرمایه"مارکس در کاپیتال، 

سؤال اینجاست که او با چه روشی کاپیتالیسم را موضوع تحقیق خود قرار داده است؟ 

هم  انتزاعی دربارۀ پول و سرمایه وجود دارند وـدر متن کاپیتال، هم تحقیقات تئوریک

هائی که توسعۀ روابط کاپیتالیستی در انگلستان را بهگذرهای تاریخی، مانند بخش

پرداخته  "توسعۀ تاریخی کاپیتالیسم"کشانند. آیا کاپیتال بیش از همه به بحث می

از رشد کاپیتالیسم توجه کرده است؟ یا اینکه موضوع  "مرحلۀ معینی"است؟ آیا به 

است؟ این سؤال را  "عی راهکارهای عملیاتی سرمایهتشریح تئوریک و انتزا"بررسی، 

توانند در نقد نظری میهای تاریخی و مباحث تر بپرسیم: چگونه دادهتوانیم عمومیمی

 دیگر ارتباط داشته باشند؟اقتصاد سیاسی با یک

داری سؤال بعدی دربارۀ ارتباطی است که میان بررسی مارکس از شیوۀ تولید سرمایه

تصادی بورژوازی وجود دارد. آیا مارکس فقط یک فرضیۀ دیگر دربارۀ و فرضیات اق

در نقد اقتصاد  "انتقاد"داری ارائه داده است؟ آیا مسئلۀ اشکال کارکردی سرمایه
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سیاسی محدود به این است که غلط بودن سایر فرضیات را ثابت کنیم و بیان کنیم 

تری را مفهوم گسترده "انتقاد" که مارکس فرضیۀ بهتری را ارائه داده است؟ یا اینکه

توانیم بپرسیم: اساساً واژۀ تر مطرح کردن این سؤال، میگیرد؟ برای عامدر بر می

 در چهارچوب نقد اقتصاد سیاسی چه معنائی دارد؟ "انتقاد"

 

 های تاریخی و فرضیاتداده  2.1

 "تاریخی"ر طوپیشنهاد انگلس برای خواندن کاپیتال این بود که نظرات مارکس را به

نوشته است:  "ای بر نقد اقتصاد سیاسیمقدمه"فهم کنیم. او در نسخۀ ابتدائی 

جا منطق به معنای نظری است( در منطق مقوالت ارائه شده توسط مارکس )در این"

فهم مسائل نیست، که خود عبارت از تجرید  "تاریخی"حقیقت چیزی به جز روش 

( 794415)مجموعۀ آثار:  "ت گوناگون است.اشکال تاریخی و بررسی تداخل احتماال

کارل کائوتسکی در خالصۀ پرطرفدارش از جلد اول کاپیتال، منتشرشده در سال 

 ".کاپیتال اساساً یک اثر تاریخی است"نوشت:  7111

سپس، در آغاز قرن بیستم، فعالین و رهبران جنبش کارگری دانستند که کاپیتالیسم 

نام دادند. اینطور  "امپریالیسم"ای که آنرا است: دوره وارد دورۀ جدیدی از توسعه شده

، یعنی دورۀ پیش از "دوران رقابت سرمایه"شد که کاپیتال مارکس دربارۀ فرض می

واسطۀ تحلیل شرایط امپریالیسم نوشته شده است. بنابراین، تحقیقات مارکس باید به

ریالیسم نام داشت، ادامه بعد از دورۀ رقابتی، یعنی دوران بعدی کاپیتالیسم، که امپ

 (  (Luxemburg، روزا لوگزامبورگ7772در سال  (Hilferding) داده شود. هیلفردینگ

عهده های متفاوتی این بررسی را بهروشبه 7771و لنین در سال  7773در سال 

 .گرفتند
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ن کلی رد نکنند، بیاشاید بسیاری از اقتصاددانان معاصر نیز، اگر فرضیات مارکس را به

دارند که این فرضیات متعلق به قرن نوزدهم هستند و در زمان خودش درست می

اند خود دیدهای بهاند. اما در قرن بیستم، شرایط اقتصادی چنان تغییرات اساسیبوده

همین دلیل در مقوالت اقتصادی که فرضیات مارکس دیگر سودمند نیستند. )به

 (شود.ندرت به مارکس اشاره میمعاصر، به

مقوالت مارکس، که در بسیاری از آثار گوناگون دربارۀ  "تاریخی کردن"چنین عمل 

خورد، حداقل در تخالف با عقیدۀ خود مارکس دربارۀ اثر چشم میکاپیتال هم به

چنین شرح خویش است، زیرا در مقدمۀ جلد اول کاپیتال، او هدف بررسی خود را این

 :دهدمی

داری و اشکال ام، شیوۀ تولید سرمایهلیل آن پرداختهموضوعی که در این اثر به تح"

متناسب با آن است. تاکنون منبع مثالی این شیوۀ  (Verkehrsverhältnisse) ایمبادله

عنوان منبع همین دلیل است که انگلستان بهتولید انگلستان بوده است. به

درجۀ توسعۀ نظرات من انتخاب شده است. فراز و فرود  کاملها و تتصویرپردازی

گیرند، مورد تضادهای اجتماعی که از قوانین طبیعی تولید کاپیتالیستی منشأ می

درهم بررسی نیست. آنچه که مورد بررسی است، ذات این قوانین و گرایش آنها به

)کاپیتال  "مثابه قوانین آهنین سرمایه است.شکستن موانع و اعمال قدرت خویش به

7472) 

سازد که مقصود او نه بررسی تاریخ سرمایه و نه ضوح روشن میوجا بهمارکس در این

داری است، بلکه هدف او بررسی تحقیق دربارۀ یک دوران معین در توسعۀ سرمایه

کننده و ذاتی نظری کاپیتالیسم است: آنچه که مورد بررسی است عوامل تعیین

داری، همواره هگونی ادوار تاریخی سرمایسرمایه هستند، عناصری که فارغ از گونه

توانیم یک شیوۀ تولید را ها، میمانند و قوانینی که درصورت وجود آنثابت می
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داری در تصویر کشیده شده است، سرمایهبدانیم. بنابراین آنچه که به داریسرمایه

گونه که مارکس در پایان جلد عرصۀ معین تاریخی و یا جغرافیائی نیست، بلکه همان

داری را، در طریق ما ساختار درونی شیوۀ تولید سرمایهبدین"ید: گوسوم کاپیتال می

 (34712)کاپیتال  "گونه که هست، آشکار کردیم.آن، و همان میانگین مفهومی

اش آشکار توسط عبارات باال، مارکس ادعای خویش را در مورد اهداف و نتایج بررسی

حقیقت توانسته است کس بهسازد. اینکه آیا چنین ادعائی حقیقت دارد و آیا مارمی

تصویر بکشد، آن به "میانگین مفهومی"داری را در وضعیت که شیوۀ تولید سرمایه

 .عمل آوردقضاوتی است که با خواندن جزئیات نظرات او باید به

سازد: اگر تحلیل و اتی که در باال آمد، سطح انتزاع در مقوالت مارکس را روشن مینک

داری است، پس او قادر شیوۀ تولید سرمایه "ن مفهومییانگیم"بررسی او در سطح 

است مقوالتی را به ما ارائه کند که بررسی زیرساختارهای هر دوران دلخواه تاریخی 

 .سازی کنندتوسعۀ سرمایه را زمینه

یم، فقط دریابخوبی بدانیم تا بتوانیم لحظۀ کنونی را این پندار که باید همۀ تاریخ را به

کنیم. اما وقتی تاریخ است که رویدادهای معینی را بررسی می در مواردی صحیح

کنیم، بر عکس آن صحیح است: وقتی که روند شکلساختار یک جامعه را بررسی می

کنیم، باید ابتدائاً با کل ساختار گیری یک ساختار اجتماعی یا اقتصادی را بررسی می

توانیم بدانیم در که می گونه استتکمیل شدۀ آن آشنائی داشته باشیم. فقط این

ایم. مارکس با یک مثال این نظریه را شرح میجستجوی کدام رویداد آمدهتاریخ، به

 :دهد

عبارت بندی یک میمون، دانش کالبدشناسی بدن انسان است. بهکلید فهم استخوان"

هائی از سطوح باالتر تکامل در وجود موجودات کمتر تکامل یافته، تر نشانهروشن

 ".شود که قبالً موفق به شناخت سطوح باالتر شده باشیمآشکار می وقتی
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از بررسی نظری مقوالت  "سپ"، سرمایهدر  "تاریخی"همین دلیل جریانات به

انباشت "همین دلیل بخش مربوط به ها. بهاز آن "پیش"آیند و نه متناسب با آن می

تکوین روابط های وضعو پیش "آزاد"که پیدایش کارگران  "بدوی سرمایه

آمده است و  سرمایهکند، در پایان جلد اول کاپیتالیستی را از نظر تاریخی بررسی می

کنند، اما می "تکمیل"نه در آغاز آن. یعنی رویدادهای تاریخی نظریات مارکس را 

 .دهندنمی "تشکیل"ها را آن

داری در است )با بررسی سرمایه نظریبیش از هرچیز، اثری  سرمایهبا اینحال که 

وضعیت کامالً تکوین یافته آن( و اثری تاریخی نیست )که دورۀ معینی از توسعۀ 

فرا "های مارکس به اندازۀ مبانی اقتصاد معاصر، بررسی بکشاند( اما تحلیلسرمایه را به

 .نیست "تاریخی

کند که گویا مشکالتی کلی و فراتاریخی وجود داشتهگونه فرض میاقتصاد معاصر این

حلی برای آنان بیابد: تولید باید واقع شود، وسایل که هر شکل اجتماعی باید راهاند 

این مشکالت، که در همۀ ادوار تاریخی ثابت به...  مورد نیاز باید تقسیم شوند و غیره

آیند، ظاهراً باید با مقوالت ثابتی پاسخ داده شوند: بنابراین حتی برخی از نظر می

 !آورندبه حساب می "سرمایه"یک انسان اولیه را نوعی  اقتصاددانان، تبر در دست

داری کند که شیوۀ تولید سرمایهروشنی آشکار میاما در برابر این توهمات، مارکس به

های یک دورۀ تاریخی مشخص است، که از نظر جوهری و ساختاری با سایر دوران

الیسم تفاوت اساسی داری و فئودهای تولید اجتماعی، از قبیل بردهتاریخی و شیوه

 .دارد

شده از مناسبات معینی های مشخص تولید، تشکیلاز این نظر، هرکدام از این شیوه

هستند و در مقوالتی باید شرح داده شوند که فقط دربارۀ همان شیوۀ مشخص تولید 

داری دربارۀ شیوۀ تولید سرمایه سرمایهکنند. از این دیدگاه، مقوالت صدق می
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ها فقط در نیستند: بدین معنی که آن "فرا تاریخی"هیچ وجه د و بههستن "تاریخی"

 .کنندداری حکفرماست، صدق میای که در آن شیوۀ تولید سرمایهدوران تاریخی

 

 نظریه و انتقاد  2.2

عنوان اقتصاددان بزرگ جنبش کارگری بینی مارکسیستی، مارکس بهدر جهان

را بنیان نهاد و آنرا در  "اسی مارکسیستیاقتصاد سی"شود. فردی که یک شناخته می

شود که به علم کرد. اقتصاد بورژوائی به مکاتبی گفته می "اقتصاد بورژوائی"برابر 

آید که مارکس تئوری ارزش نظر میگونه بهکنند: اینکاپیتالیسم با نظر مثبت نگاه می

یعنی دو تن از  (7123-7112( و دیوید ریکاردو )7172-7123کار را از آدام اسمیت )

ترین نمایندگان اقتصاد سیاسی کالسیک، برداشت نموده است. از نظر تئوری مهم

ها، تعیین میواسطۀ مقدار زمان کار الزم برای تولید آنارزش کار، ارزش کاالها به

استثمار "عنوان نقطۀ جدائی از اقتصاد کالسیک، گویا مارکس یک تئوری شود. به

ده است. بر اساس داتوضیح زای سرمایه را داده و طبیعت بحرانرا توسعه  "نیروی کار

بینی، هیچ تفاوت بنیادین میان اقتصاد سیاسی مارکسیستی و اقتصاد این جهان

-است که گرفته می "نتایجی"ها، در سیاسی کالسیک وجود ندارد، تنها تفاوت آن

 .شود

جوهر تاریخی، نظرات این نظر در واقع نظر اقتصاد معاصر نیز هست: از دیدگاه 

ها، در مقایسه با مارکس نمایندۀ همان اقتصاد سیاسی کالسیک هستند و فقط از آن

جا که در مقوالت اقتصاد شود. و از آنآدام اسمیت و ریکاردو، نتایج متفاوتی گرفته می

شود )اقتصاد معاصر با معاصر، اقتصاد سیاسی کالسیک منسوخ و قدیمی شمرده می

کار خداحافظی کرده است( بنابراین یک اقتصاددان معاصر خود را مقید نظریۀ ارزش 

 .داندجدی گرفتن مارکس نمیبه
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سازد، هدف مارکس ارائۀ یک روشن می سرمایهگونه که تیتر کتاب بهرحال همان

جایگزین برای اقتصاد سیاسی نبوده است، بلکه هدف او انتقاد از تمامی اقتصاد 

حل جدید علمی شامل انتقاد به فرضیات قبلی ، یک راهسیاسی بوده است. امروزه

است، حتی اگر هدف این انتقاد فقط توجیه کردن دلیل وجود خود باشد. اما آنچه که 

مارکس در ذهن داشته است بسیار بیش از سطح چنین انتقادی است. او نه تنها در 

ال علم اقتصاد بلکه هدف او نقد تمام و کم ،کندفرضیات معینی را نقد می سرمایه

های دانش های جزمی کل رشتهانگارهسیاسی است. هدف او انتقاد از تمامی پیش

به فردیناند  7152ای که در سال است. مارکس خصلت گستردۀ نقد خویش را در نامه

 :السال نوشت، روشن ساخته است

کتابی که اکنون به نوشتن آن مشغولم، نقدی است بر تمامی جزمیات و قطعیات "

همان ای است بر علیه تمامی اقتصاد بورژوازی. و بهعلم اقتصاد، و روشنگری نقادانه

. "شکل که کاری روشنگرانه است، کاری است انتقادی بر علیه تمامیت این دستگاه

 (424212)مجموعۀ آثار 

ترین مقولۀ اقتصاد سیاسی، یعنی مقولۀ ارزش، این انتقاد از جزمیات، با بررسی انتزاعی

دارد که اقتصاد سیاسی، محتوای منعقد شدۀ ارزش، شود. مارکس اذعان میمی آغاز

درستی شناخته است، لیکن اقتصاد سیاسی مقدار آن، و ارتباط میان ارزش و کار را به

خود میهرگز این سؤال را مطرح نکرده است که چرا این محتوا چنان شکلی به"

کند و چرا مقدار کار ودنمائی میشکل ارزش خگیرد، یعنی چرا کار انسانی در 

)کاپیتال  "کند؟برحسب مدت زمان آن خود را در مقدار ارزش محصول کار بیان می

دهد، ها در اقتصاد سیاسی را مورد انتقاد قرار نمی( مارکس عمدتاً نتایج بررسی74713

ی که د: یعنی تفاوت چیزهائدهمی قرار انتقاد موردرا  "روش مطرح کردن سؤال"بلکه 

اقتصاد سیاسی قصد دارد توضیح بدهد، با چیزهائی که در اقتصاد سیاسی آنقدر واضح 
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هیچ توضیحی نیاز ندارند)مانند شکل کاالئی شوند که گویا بهو مبرهن شمرده می

را جزو  محصوالت کار( بنابراین آدام اسمیت، همان پدربزرگ اقتصاد کالسیک، این

خالف حیوانات، فطرتاً موجوداتی هستند که مبادله، ها، برداند که انسانواضحات می

ها است که ( بنابراین ویژگی انسان25، اسمیت، 7119کنند. )داد و ستد و معامله می

 .مثابه کاال ببینندچیز را بههمه

ها، در اقتصاد سیاسی امروز، روابط اجتماعی معینی چون تولید کاال و تبادل آن

عنوان شود. یعنی روابط اجتماعی بهداده می "شیئیت"تلقی شده و  "طبیعی"

های اشیاء مبدل میشوند و در نهایت به خصلتقلمداد می "شبه طبیعی"وضعیتی 

شوند. )بر اساس چنین قلمداد، اشیاء بر اساس ساختار اجتماعی مشخص حاکم بر 

لت ها دارای ارزش مبادله نیستند، بلکه ارزش مبادله شیئیت یافته و مبدل به خصآن

نظر گونه به سازی روابط اجتماعی، اینشود.( در امتداد چنین طبیعیدرونی اشیاء می

 .شوندمی "نهادها"و  "هاسوژه"ناگهان دارای خواص و آناتومی  "اشیاء"آید که می

شیئیت روح"( و از 74797دهد )کاپیتال نام می "پوچی"مارکس چنین قلمدادی را 

این ترجمه ) (gespenstige Gehenständ) د.گویسخن می این شرایط (Spectral) "دمانن

از واژۀ  (phantom-like) "گونهشبح"توسط نویسنده اصالح شده است و به جای واژۀ 

که  "کیفیت اسرارآمیز"چنین عبارت استفاده شده است. هم (spectral) "دماننروح"

استفاده  "سرارآمیزتوانائی ا"است، به جای عبارت  okkulte Qualität ترجمۀ صحیح

 (.شده است

تر دارد، در جریان گفتارهای این کتاب روشنآنچه که او در این عبارات بیان می

بینی مارکسیستی، همانند انتقادات بورژوائی به مارکس، این خواهد شد. در جهان

های ادبی و عنوان لفاظیا مجموعاً نادیده گرفته شده و یا در بهترین حالت بههدرک

، هدف مارکس حمله به هستۀ همۀ هااند. اما در بیان این درکی قلمداد شدههنر
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 "شیئیت دادن"و  "طبیعی ساختن"مشکالت اقتصاد سیاسی است: یعنی بیان اینکه 

پردازان اقتصاد سیاسی نیست، بلکه به روابط اجتماعی، مشکل اشخاص معین و نظریه

وزمرۀ هر فردی که در جوامع حاصل عام تصویری از واقعیت است که در زندگی ر

شود. بنابراین در پایان یابد و بازتولید میکند، مستقالً توسعه میبورژوائی زندگی می

دارد که اشخاصی که در جوامع کاپیتالیستی جلد سوم کاپیتال، مارکس بیان می

مواجه هستند و این  "گرفته و وارونهدنیائی جادوگرانه، جنون"کنند، با زندگی می

( این فقط مسئلۀ 34797آنها است. )کاپیتال  "دین و مذهب زندگی روزمرۀ"عی نو

زمینۀ اقتصاد سیاسی را در بر میها نیست، بلکه تمامی پیشزندگی روزمرۀ انسان

 .گیرد

به چه معنا  "نقد"سؤالی که پرسیدیم این بود که در زمینۀ نقد اقتصاد سیاسی، واژۀ 

به این سؤال ارائه دهیم: هدف از نقد، در هم  توانیم پاسخی تجربیاست؟ حال می

گرانه و های خوداثباتهای نظری است: یعنی تمامی دیدگاهگسیختن تمام عرصه

شوند و تمامی مقوالتی خودی واضح و مبرهن محسوب میهطور خودبمفاهیمی که به

  بودن "چرند"و  "پوچ"آنان مدیون است. که اقتصاد معقولیت و وضوح خود را به

(Verrücktheit) های حسی، جا نقد دریافتاقتصاد سیاسی باید آشکار شود! در این

های حسی، با نقد و بررسی روابط تولیدی کاپیتالیستی مسئلۀ چگونگی امکان دریافت

 .دیگری ممکن نیست آمیزند، زیرا یکی بدون آندر هم می

ر علم بورژوازی و بهرحال هدف مارکس در کاپیتال، به سادگی نوشتن نقد دیگری ب

شعور کاپیتالیستی نیست، بلکه نقدی است بر تمام روابط انسانی در جوامع بورژوائی. 

این کتاب بی هیچ تردید، کشنده"کند: گونه معرفی میای کتاب خود را ایناو در نامه

 (424351)مجموعۀ آثار  "ای است که به کلۀ بورژوازی شلیک شده است.ترین گلوله
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تا، هدف مارکس روشن ساختن بهائی است که انسان و جامعه در برابر در این راس

داری در نظام سرمایه"خواهد ثابت کند که: پردازند. او میتوسعۀ کاپیتالیستی می

شود، اینکه ضرر کارگران منفرد تمام میهای افزایش بارآوری تولید بهتمامی روش

شوند که مبدل به ابزارهای سلطه و چنان وارونه می تمامی ابزارهای توسعۀ تولید آن

طور که در جای دیگری می( یا همان74177)کاپیتال  "گردنداستثمار کارگران می

 :گوید

داری، بنابراین، فقط فنون و درجاتی از تلفیق روابط اجتماعی شیوۀ تولید سرمایه"

اصلی  طور همزمان باعث تحت انقیاد درآوردن منابعدهد که بهتولید را توسعه می

 (74931. )کاپیتال "گردند: یعنی زمین و کارگرانثروت می

نیست. مارکس کاپیتالیسم را  "اخالقی"هدف مارکس از بیان این نظریات، یک انتقاد 

منفرد را( به نقض نوعی هنجارهای اخالقی و عادالنه متهم  دارانسرمایهیا حتی  )و

کاپیتالیسم، نیروی مخرب و کند. هدف او بیان حقیقت است: اینکه در وجود نمی

سوزاند چیز را میشود و همهای وجود دارد که وقت به وقت فعال مینابودکنندۀ بالقوه

بایست اش، میمراجعه کنید( کاپیتالیسم بر اساس شیوۀ عملیاتی 7و  5)به گفتار 

 ترین نیازهای کارگران تخطی کند. درون کاپیتالیسم، اینایهمواره از برآوردن پایه

توانند برآورده شوند، و این وضعیت فقط صورت موقتی میای فقط بهنیازهای پایه

 .درصورتی از بنیان عوض خواهد شد که شیوۀ تولید کاپیتالیستی محو و نفی شود

کند که بتواند ناپذیر تبدیل نمیاخالقی را به سوی موضوعی خدشه "حقوق"مارکس 

وض او امیدوار است که با رشد آگاهی از تحمیل کاپیتالیسم جلوگیری کند. در ع

تواند بدون دخالت اخالقیات رشد یابد( نسبت به طبیعت مخرب کایپتالیسم )که می

ای را بر علیه این نظام آغاز خواهد کرد: نه بر اساس اخالقیات بلکه طبقۀ کارگر مبارزه

رون بر اساس نیاز خویش. و نه بر اساس نیازهای خویش برای بهبود وضعیتش در د
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داری، بلکه بر اساس نیازش به یک زندگی متعالی و دارای امنیت، یعنی نظام سرمایه

 .پذیر استسر گذاردن کاپیتالیسم امکانکاری که تنها با پشت

 

 فلسفۀ مارکسیسم؟سنگ جادوی  ، "دیالکتیک"  2.3

هم به  "دیالکتیک"آید، کلیدواژۀ هرکجا که از فرضیات مارکس سخن به میان می

 .خورد: مانند شرح دیالکتیک، روش دیالکتیک، بررسی دیالکتیک و غیرهمی چشم

شود که مقصود از این کلمه چیست؟ در در بسیاری از موارد، هیچ توضیحی داده نمی

کنند که های مخالفین خود را متهم میاحزاب مارکسیست، معموالً در هر زمینه

ها از ز، در مجامع مارکسیستدارای بررسی و روش دیالکتیکی نیستند. حتی امرو

با چیزهای دیگر هستند:  "رابطۀ دیالکتیکی"کنند که دارای چیزهائی صحبت می

که کسی چیز را ناگهان روشن کرده است. و زمانیآید همهتوضیحی که به نظر می

طور دیالکتیکی بررسی کند دهند که باید مسائل را بهکند، به او پاسخ میانتقادی می

وجه نباید اجازه دهیم که مورد ارعاب قرار هیچرا بفهمد. در چنین شرایطی به هاتا آن

باز هم  "چیزدانهمه"بگیریم. بلکه باید به سؤال آزاردهندۀ خود از شخص عالیجناب 

دیدگاه "چیست و  "دیالکتیک"ادامه دهیم: آقا، مقصود شما دقیقاً از کلمۀ 

 دقیقاٌ به چه شکلی است؟ "دیالکتیکی

چیزدان راجع به ر وقتها، سخنرانی پرطمطراق و حماسی عالیجناب همهتبیش

چیز ارتباط دارد و چیز با همهشود: اینکه همهای منتهی میدیالکتیک به واقعیت ساده

اش خیلی پیچیده هم هست! که البته ها همهچیز تأثیر بگذارد و اینتواند بر همهمی

صادق است ولی در حقیقت چیز زیادی را ها که گفتیم در بسیاری موارد همۀ این

توانیم تفاوت طور کمتر سطحی صحبت کنیم، میکند. وقتی از دیالکتیک بهبازگو نمی

میان دو روش تعریف این واژه را دریابیم. روش اول، روش انگلس در کتاب آنتی 
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علم قوانین عمومی حرکت، "کند: گونه تعریف میدورینگ است که دیالکتیک را این

( بر اساس این تعریف، 254737)مجموعۀ آثار  "طبیعت، جامعه انسانی و افکار کاملت

کند، بلکه دارای طور عام بر اساس حرکت خطی عمل نمیدیالکتیکی به کاملت

و  "تغییر کمیت به کیفیت"است. از قوانین مهم این نوع حرکت،  "حرکت متضاد"

داشت که چنین شنی بیان میکه خود انگلس به رو است. در حالی "نفی در نفی"

کنند، اما این موضوع برای چیز را دربارۀ حرکات منفرد روشن نمیهیچ یات عامنک

عنوان علم عام حرکت به "دیالکتیک"وجه روشن نبود: هیچبینی مارکسیستی بهجهان

برای کیمیا ساختن هر  سنگ جادوعنوان نوعی شد و معموالً بهقلمداد می کاملو ت

 .شدز آن استفاده میتعریفی ا

دومین روش تعریف دیالکتیک، روشی است که مارکس در نقد اقتصاد سیاسی از آن 

کند و بحث خود صحبت می "روش دیالکتیکی"ندرت از کند. مارکس بهاستفاده می

گذارد. دیالکتیک در آثار هگل برد، به آثار هگل ارزش میهرکجا که از آن نام می

 "سحرآمیز"دارد که هگل دیالکتیک را ارد. مارکس بیان میای دکنندهنقش تعیین

کرده است و دیالکتیک او بنابراین با دیالکتیک هگل تفاوت دارد. این روش اهمیت 

یابد. بدین معنی که در جریان تشریح مقوالت می "ارائۀ دیالکتیک"خود را در 

ای علت و معلولی و هها در رابطشود: دیگر آنمقوالت، هر مقوله از دیگری گسسته می

ها، یعنی ضرورت شوند، بلکه رابطۀ درونی آنیا موازی با یکدیگر تشریح داده نمی

 .شودها برای وجود دیگری، روشن ساخته میهریک از آن

یک روش از پیش  کاربردوجه نتیجۀ هیچبهرحال این روش بررسی دیالکتیک به

د سیاسی نیست. فردیناند السال در محتوای مفهومی اقتصا "دیالکتیک"تعیین شدۀ 

ای این ، در نتیجۀ آن، مارکس در نامه"به کار گیرد"تالش کرد تا چنین روشی را 

السال شخصاً تاوان این را خواهد داد تا باالخره بفهمد "کلمات را برای انگلس نوشت: 
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که به سطح نقد دیالکتیک  کار بردن علم در روند نقد یک دستگاه، تا جائیه که ب

ای را به ابهامات رسد، یک چیز است و روش انتزاعی و منطقی ازپیش تعیین شدهب

 (424297)مجموعۀ آثار  "زور اعمال کردن چیز دیگری است!آور همان دستگاه بهدلهره

یک روش بررسی  "کاربرد"فرض تعریف یک دستگاه به روش دیالکتیک کامالً با پیش

بینی ری تعریف عام دیالکتیک در جهاناز پیش تعیین شده تفاوت دارد. )این آخ

روشی که فرض کاری نیست به جز نقد مقوالت، بهمارکسیستی بوده است( این پیش

را به سطح نقد  نقد را از علم معارف و روابط علت و معلولی و یا موازی فراتر برد و آن

 .دیالکتیک برساند

ممکن است که بر  تعریف صحیح از روش بررسی دیالکتیک مارکس، فقط در صورتی

موضوع مورد بررسی و روابط خودویژۀ آن تسلط داشته باشیم: هرگز نخواهیم توانست 

تعیین شده از روش دیالکتیکی مارکس و تفاوت آن با طور انتزاعی و از پیشکه به

ها را بررسی کرده  هگل سخن بگوئیم، برای اینکار باید با تمام مقوالتی که مارکس آن

حرکت از انتزاع به "نمائی مشهور آثار مارکس با عنوان م. خصلتاست، درگیر شوی

( نیز چیز زیادی به کسانی که برای نخستین بار با 21431)مجموعۀ آثار  "واقعیت

دهد. کدام حرکت؟ کدام انتزاع؟ کدام کند، آموزش نمیکاپیتال دست و پنجه نرم می

 واقعیت؟

طالب در کاپیتال، از چنین فرمول از پیشها، ساختار واقعی ارائه معالوه بر همۀ این

کاپیتال به خوبی  7151تر است. این مسئله در مقدمۀ ای، بسیار پیچیدهتعیین شده

 .آشکار شده است

گوید، او سخن می "دیالکتیک"جز در مقدمه و مؤخره کاپیتال، مارکس به ندرت از به

ال، دیالکتیک را بفهمند. کند که قبل از خواندن کاپیتاز خوانندگانش درخواست نمی

فقط در گامهای عملی فهم کاپیتال است که خواننده گام به گام با روشی علمی آشنا 
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شود که هم تازه است و هم بسیار کارا. خواننده بعد از خواندن کاپیتال است که می

 !بوده است "دیالکتیک"شود نام این روش علمی متوجه می

شود، بلکه آغاز نمی "دیالکتیک"لۀ تعریف خاطر همین، کتاب حاضر با مقوه ب

شود. فقط خوب است خواننده بداند که مستقیماً با خود محتوای کاپیتال آغاز می

 عجیب و ناآشنائی را که با آن مواجه خواهد شد، دیالکتیک نام دارد. روش علمی

 

 این فصل از کتاب هاینریش از سایت مترجم برگرفته شده است.
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 درباره جلد دوم سرمایه

 ایزومی اومارا 

 ی حسن مرتضوی ترجمه

 

ی مترجم: پس از مرگ مارکس و انگلس، نخستین تالش برای انتشار آثار کامل  شارها

ی  در اتحاد شوروی در دهه Marx-Engels-Gesamtusgaube- MEGA ها با عنوان آن

استالینیستی موجب توقف کار بر  های تصفیه 7732ی  انجام شد. اما در آغاز دهه 7722

 77ریزی شده بود تنها  جلدی که در ابتدا برنامه 42ی  این ویراست شد و از مجموعه

ی  برای همیشه پایان یافت. مؤسسه 7735جلد انتشار یافت و خود این پروژه در سال 

ی مرکزی حزب کمونیست شوروی در دومین تالش،  مارکسیسم ـ لنینیسم کمیته

جلد به همراه  32مجموعه آثار این دو متفکر را در  7799تا  7754ای ه بین سال

جلدهای تکمیلی به زبان روسی منتشر کرد. این چاپ روسی که اساس چاپ آثار 

جلد همراه با ملحقات از سوی  37بود، در  (MEW) مارکس و انگلس به زبان آلمانی

ست متحد جمهوری ی مرکزی حزب سوسیالی ی مارکسیسم ـ لنینیسم کمیته مؤسسه
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در آلمان شرقی و مسکو  MEGA دموکراتیک آلمان انتشار یافت. سپس انتشار دومین

مجلد دوگانه )متن ویرایش شده در یک جلد  795آغاز شد. هدف انتشار  7715در سال 

و حواشی و تعلیقات در جلدی دیگر( بود. به دنبال سقوط دیوار برلین و بسته شدن 

ی این پروژه که تا آن  ، ادامه7717ین و مسکو پس از سال های حزبی در برل مؤسسه

، پس از یک دوره 7772ی  جلد از آن منتشر شده بود متوقف شد. در دهه 42تاریخ 

المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام و  ی بین ویژه مؤسسه مشکالت، بنیادهای غربی به

که سطح کنونی  ند. با اینی آن را تأمین کرد آکادمی علوم برلین ـ براندنبورگ بودجه

ها بسیار کاسته شده  است و از تیراژ ویراست 7717ی آن بسیار محدودتر از  بودجه

است، کنترل ویرایشی این مجموعه به گروه متنوعی از مارکس پژوهان عمدتاً غربی 

های  آن شامل شخصیت 7717ی پس از  سپرده شده است. مثالً هیأت مشاوره

مو آوینری، ایروینگ فتچر، اریک هابسبام فقید، یوجین المللی مانند شولو بین

کامنکای فقید، برتل اولمان، ماکسیمیلیان روبل فقید، امانوئل والرشتاین بوده است. 

، وابسته به (IMES) المللی مارکس ـ انگلس کنترل ویرایشی در دست بنیاد بین

اندنبورگ، است و المللی تاریخ اجتماعی، و آکادمی علوم برلین ـ بر ی بین مؤسسه

های ویراستاری در آلمان، روسیه، ژاپن، ایاالت متحد و سایر کشورها فعالیت  گروه

جلد دوگانه در چهار بخش است:  774شامل انتشار  MEGA ی کنونی کنند. برنامه می

و مطالعات مقدماتی،  سرمایه II ها، بخش نویس شامل آثار، مقاالت و پیش I بخش

ریزی شده تا به  دفاتر گزیده است که از مجموع برنامه IV شمکاتبات و بخ III بخش

 .جلد انتشار یافته است 53امروز 

 

که در  (II/13و  II/12)  MEGAی دو جلد  موجب امتنان و افتخار من است که درباره

(7)سندای ژاپن ویرایش گردید سخنرانی کنم.
المللی  از این که به کنفرانس بین 
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دعوتم کردید سپاسگزارم.  "و بازتفسیر مارکس MEGAی  رهیافتی جدید به پروژه"

مارکس  سرمایه جا در سئول همه ی مجلدات مربوط به بسیار جالب است که در این

این عکس مربوط به سمپوزیوم  [دهد عکسی را نشان می]شوند.  از نو ترجمه می

ده است. گرفته ش 2225نوامبر  29المللی است که در دانشگاه چائو در ژاپن در  بین

مارکس در  سرمایه ویراست تاریخی ـ انتقادی جلد دوم"موضوع این سمپوزیوم 

MEGA II/12 بود. در این عکس سفیر جمهوری فدرال آلمان در  "و پژوهش معاصر

)آثار کامل  MEGAآن زمان کنار من ایستاده است. وی جلد دوازدهم بخش دوم 

 2225ب در برلین در اوایل نوامبر مارکس ـ انگلس( را در دست گرفته است. این کتا

 انتشار یافت.

ی انتشار میراث کامل ادبی مارکس و  که رولف هکر اشاره کرده است، ایده چنان

 MEGAگردد. از آن زمان بسیاری از مجلدات  برمی 7777انگلس در یک مجموعه به 

 توسط پژوهشگران آسیایی 2225تا سال  MEGAانتشار یافته است. اما هیچ مجلد 

ویرایش نشده و انتشار نیافته بود. سفیر آلمان در سخنرانی خود در این سمپوزیوم 

است که در  MEGAنخستین مجلد از  MEGAتأکید کرد که جلد دوازدهم بخش دوم 

 شود. آسیا منتشر می

المللی  ما به یادبود این انتشار، عالوه بر این سمپوزیوم، یک سمینار تخصصی بین

ماین،  ار کردیم. پژوهشگران بسیاری از برلین، فرانکفورت آمبرگز MEGAی  درباره

مسکو، آمستردام و پکن در این سمینار حضور یافتند. از سئول، پروفسور مون ـ جیل 

 چونگ به ما پیوست.

آمیز بود. من فرصت یافتم که در  سمپوزیوم و کنفرانس تخصصی ما بسیار موفقیّت

ی تایمز ژاپن از سخنانم  رانی کنم و روزنامهباشگاه خوانندگان خارجی در توکیو سخن
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مان و نتایج پژوهشی آن سخن  ی کار ویراستاری ستایش کرد. امروز مایلم درباره

 بگویم.

 گروه ویراستاری سندای

سندای را به شما معرفی کنم. این  MEGAپیش از هرچیز، مایلم گروه ویراستاری 

مانی است. من سرپرست این گروه گروه شامل هفت پژوهشگر ژاپنی و دو پژوهشگر آل

هستم و در دانشگاه توکیو در سندای کار می کنم. به این دلیل است که گروه ما را 

 سندای می نامند.  گروه

آغاز کرد. این گروه  7771ی در سندای کار خود را در ژانویه MEGA گروه ویراستاری

ی  شده ی ویرایش را ویرایش کرد که شامل نسخه MEGAجلد دوازدهم از بخش دوم 

(2)سرمایه فریدریش انگلس برای جلد دوم
( بود. انگلس پس از انتشار 7115ـ7114) 

نوشته ی متفاوت  ، این دست نوشته را از هفت دست7113ویراست جلد یکم در 

 7115در  سرمایه ویرایش کرد و آن را به عنوان جلد دوم 7115-7114مارکس در 

در برلین و این  2225در نوامبر  II/12 MEGAا در منتشر کرد. ما متن ویرایش شده ر

منتشر  2221در سپتامبر  II/13 MEGA( را در 7115) سرمایه جلد دوم آخری یعنی

 کردیم.

 است. MEGA نوشته در ی دست شده ی ما بازتولید روایت ویرایش نخستین وظیفه

 MEGAس در ی انگل یافته ی ویرایش نوشته ی اصلی گروه بازتولید صحیح دست دغدغه

 MEGA"ایم این است:  ، در نظر گرفتهMEGAترین اصلی که ما، ویراستاران  بود. مهم

نخستین ویراست آثار مارکس و انگلس است که میراث ادبی آن ها را به طور کامل 

ها، مقاالت و  ها و نیز نوشته جامانده از آن دهد و شامل تمامی مطلب کتبی به ارائه می

اکنون شناخته شده است. عالوه بر این، این مجموعه تمامی هایی است که ت نامه

های  های موجود و نیز یادداشت ها و گزیده ها، یادداشت نویس ها، پیش نوشته دست
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آشکار و به طور جامع تکامل  MEGA …گیرد ها و غیره آن را در برمی ای کتاب حاشیه

ان تا روایت نهایی در ش های اندیشه آثار متنوع مارکس و انگلس را از نخستین طرح

های گوناگونی که انتشار  ها به روایت نوشته تکامل متنی دست …دهد ها نشان می متن

)پروژه ی آثار کامل  "شود های آن مستند می اند، همیشه در فهرستی از گونه یافته

 ( درMEGAمارکس ـ انگلس )

http://www.bbaw.de/bbaw/Forschung/Forshungsprojekte/mega

/en/Satartseite. 

هایش، از جمله  نوشته گونه توانستیم روایت تکامل این متن را از طریق دست ما چه

کردیم. خود  ها رمزخوانی می های مختلف آن مستند سازیم؟ نخست باید از گونه گونه

ی ویرایش شده را برای جلد  نوشته از دست  صفحه 32فقط حدود  انگلس

نوشته  تر صفحات این دست نوشته بود. منشی او، اسکار آیزن گارتن، بیش سرمایه دوم

را نوشته بود. انگلس مطالب رمزخوانی شده را به آیزن گارتن دیکته و خودش هر 

های  ا ایجاد کرد. گونههای متعددی ر کرد. این روش گونه ها را تصحیح می شب آن

( 4ها و ) ( افزوده3ها، ) ( حذف2ها، ) ( بازنویسی7نوشته عبارتند از ) موجود در این دست

ها. مارکس از نویسندگان به زبان اصلی خودشان نقل کرده بود. از سوی دیگر،  ترجمه

های مارکس را به  قول ی ویراستار، تمامی نقل نوشته سازی دست انگلس هنگام آماده

کردن مطالب یا هنگام تصحیحات خود  کرد. وی هنگام دیکته زبان آلمانی ترجمه می

(3)ها ترجمه کرد. ما در قسمت فهرست گونه  ها را از نو قول این نقل
رمزخوانی  

های یادشده را قرار دادیم. تعداد صفحات خود متن ویرایش شده در جلد  گونه

صفحه است که بسیار  321ها  ونهصفحه است. تعداد صفحات فهرست گ 417دوازدهم 

 عظیم است.

http://www.bbaw.de/bbaw/Forschung/Forshungsprojekte/mega/en/Satartseite
http://www.bbaw.de/bbaw/Forschung/Forshungsprojekte/mega/en/Satartseite
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آوری اطالعاتی موفق به  های فن گروه سندای با استفاده از جدیدترین مهارت

هایی از متن شد که در گذشته قابل خواندن نبودند. ضروری بود  رمزخوانی بخش

مستند شود.  MEGAهای موجود در متن برای مجلد  ها و حذف تمامی بازخوانی

خصوص کار بازیابی محذوفاتی  ها ناپدید شده بودند. به شده در بازخوانی اطالعات حذف

 کن پاک شده بود، دشوار بود. که با مداد نوشته و با پاک

ی  نوشته دست 317ی  هر دو تصویر مربوط به صفحه [دهد: کاغذی را نشان می]

اری برد ی انگلس هستند. هنگامی که از کپی سیاه و سفید برای نسخه شده ویرایش

که در مورد تصویر سمت چپ استفاده شده، دو خطّ اول متن  شود، چنان استفاده می

های  گرهای داده شود. با این همه، این دو خط با جدیدترین پردازش اصلی خوانده نمی

شوند.  گری کنتراست( قابل خواندن شدند و اکنون خوانده می تصویری )پردازش

 ود.ش نتیجه در تصویر سمت راست دیده می

 

 ی مارکس ـ انگلس در ویرایش سرمایه مسئله

 ی انگلس از هفت شده ی ویرایش نوشته تر اشاره کردم، دست که پیش چنان

های زیادی از خود  باید پرسش ی مارکس ایجاد شده است، گروه ما می نوشته دست 

ده کرد. آیا انگلس به واقع مقاصد مارکس را به نحو کافی در این ویرایش دنبال کر می

ی مارکس ـ انگلس معروف است نخستین بار  است یا نه؟ این موضوع که به مسئله

(4)اصطالح ویراست مردمی در به 7729توسط کارل کائوتسکی در سال 
جلد  

دانید، بئاتریس بوویه همین پرسش را در  که می مطرح شد. چنان سرمایه دوم

رح کرد. گروه مط "از چه لحاظ متفاوت است؟ MEWبا  MEGA"سخنرانی خود 

ی اول مهم تلقی کرده است. مثالً:  ی مسئله سندای این مسئله را به همان اندازه

است،  سرمایه  های مجاز جلد یکم شامل تمامی متن MEGA II/5-II/10  مجلدات
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( و 7172( و چهارم )7113(، سوم )7113-7112(، دوم )7191های اول ) یعنی ویراست

(. ویراست چهارم به 7111ی انگلیسی ) ، و ترجمه(7115-7112ی فرانسوی )ترجمه

استفاده شد و این همان متنی است که در  23جلد  MEWای در  عنوان متن پایه

تر است. انگلس ویراست های سوم و چهارم را ویرایش و بر  جهان از همه معروف

ی انگلیسی نظارت کرد. هیچ تفاوت چشمگیری میان این سه متن وجود ندارد.  ترجمه

ی  شده های بهبودیافته یا تصحیح سازی ویراست سوم آلمانی، بخش انگلس هنگام آماده

هایی از متن ویراست دوم آلمانی کرد. وی در  ی فرانسوی را جایگزین بخش ترجمه

ام مگر با این  حتی یک واژه را تغییر نداده"گوید:  گفتارش به ویراست سوم می پیش

 "زد. ود خود دست به این تغییرات میاطمینان که اگر نویسنده هم زنده ب

فهرست "که ردولف هکر ویرایش کرده بود، فهرست مهمی با عنوان  MEGA II/8در 

انتشار یافته است. در این فهرست می بینیم که  "سرمایه تغییرات برای جلد یکم

دقّت به عباراتی در ویراست دوم آلمانی جلد  مارکس با جزییات، به طور خاص و به

ی فرانسوی جایگزین  های نظیر در ترجمه باید با عبارت کند که می اره میاول اش

ی این فهرست و عبارات  ام به مقایسه شوند. در این میان، من و همکاران برلینی

گیری  ویراست سوم و چهارم ویراست انگلیسی پرداختیم. این بررسی به این نتیجه

ردن ویراست سوم استفاده نکرده ک انجامید که انگلس از فهرست مارکس برای آماده

 بود.

یک نسخه از این فهرست را برای ف. آ. زورگه در ایاالت متحد  7111مارکس در سال 

این  7115را کامل کند. زورگه در اوت  سرمایه ی جلد یکم ارسال کرد تا کار ترجمه

می سازی ویراست چهارم توجه ک فهرست را نزد انگلس فرستاد. اما انگلس هنگام آماده

گونه ویراست  به این فهرست نشان داد. بنابراین، آخرین وصیت خود مارکس که چه
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دوم آلمانی جلد اول باید بهبود یابد، در متن ویراست چهارم آن بازتاب کافی نیافته 

 است.

مربوط است، دکتر کارل اریش فولگراف، ویراستار  سرمایه تا جایی که به جلد سوم

های مارکس برای جلد  نوشته ، که شامل دستMEGA II/4.2, II/14. II/15مجلدات  

ی خود با عنوان  است، در مقاله 7174ی انگلس در  شده و ویراست چاپ سرمایه سوم

سوم از متن اصلی مارکس در  کند که یک روشن می "مارکس به کالم مارکس؟"

 ی انگلس تغییر کرده است. شده ویراست چاپ

سرمایه، به این مسئله   مربوط به جلد دوم  MEGAکردن دو جلد  ما هنگام آماده

ی عینی برای هر نوع قضاوت جدّی  توجه زیادی نشان دادیم. تا همین اواخر پایه 

 وجود نداشت. سرمایه ی این مسایل در ارتباط با جلد دوم درباره

 

 سه فهرست اضافی

( آیا 7) ی مهم مطرح است. جا سه نکته های گوناگونی دارد. در این این مسئله جنبه

ی مارکس را در هنگام ویرایش خود رعایت کرد  نوشته انگلس ساختار و عناوین دست

ی مارکس را در ویرایش خود مورد  نوشته ( انگلس کدام قسمت از کدام دست2یا نه؟ )

ی  شده ی ویرایش نوشته توان بین دست هایی را می ( چه تفاوت3استفاده قرار داد؟ )

کس یافت؟ به این ترتیب، گروه سندای هنگام آماده کردن ی مار نوشته انگلس و دست

MEGA II/12 ی ساختارها فهرست مقایسه تصمیم گرفت تا (MEGA II/12 .صص ،

( در 734-179جا، صص.  )همان فهرست منابع ، و(7ی ) ( را در ارتباط با مسئله111-175

( را در ارتباط با 7225-734جا، صص.  )همان ها فهرست تفاوت ( و2ی ) ارتباط با مسئله

 ( تهیه کند.3ی ) مسئله
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 ی ساختارها فهرست مقایسه

کند که آیا دو برداشت یکسان هستند یا  تعیین می ی ساختارها فهرست مقایسه یکم،

ها و  ها، فصل ایم که آیا تمامی عناوین پاره خیر. ما در این فهرست بررسی کرده

ی  نوشته عناوین متناظر هفت دستی انگلس با  شده ی ویرایش نوشته های دست بخش

 مارکس برابر هستند یا نه.

 

 فهرست منابع

ی مارکس در  نوشته که چه قطعاتی از دست مروری است بر این فهرست منابع دوم،

ی انگلس استفاده شده است. چه جمالتی را انگلس از  شده ی ویرایش نوشته دست

خود به کار برده است؟ آیا  ی شده ی ویرایش نوشته ی مارکس در دست نوشته دست

ها انگلس  های اصلی را تغییر داده است؟ در کدام پاره نوشته انگلس نظم قطعات دست

های اصلی مارکس را خالصه و کوتاه کرده و از این قبیل. این فهرست آشکار  متن

ی انگلس با نظم متن  شده ی مطالب در متن ویرایش ( که نظم ارائه7دهد ) نشان می

مورد اختالف بین آن دو وجود  122( بیش از 2مارکس منطبق نیست و ) اصلی خود

 دارد.

 

 ها فهرست تفاوت

ی انگلس و  شده ی ویرایش نوشته های بین دست تفاوت ها فهرست تفاوت سرانجام،

ها را به  سازد. هنگامی که تفاوت های مارکس را در جزییات مستند می نوشته دست

ها را به سه دسته تقسیم کرد. یک تفاوت  توان ان گیریم، می طور کلّی در نظر می

 هاست. ها یا مکمل مربوط به افزوده
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جا نشان  هایی را که به بازنویسی مربوط است در این یک نمونه از تفاوت

 دهیم)فصل اول، بخش اول(: می

 II/12 Produktionsweiseی انگلس ) ی ویرایش شده نوشته دست 27خط  7ی  در صفحه

(، ص. II/11ی مارکس ) نوشته ید( نوشته شده است در حالی که دستی تول )شیوه

 ی تولید(. )دوره Produktionperiodeنوشته شده است  4-3، خطّ 977

( VIIی  نوشته ی مارکس )دست نوشته دست "ی تولید دوره"در این مورد اصطالح فنّی 

 کرده است. تغییر ی انگلس نوشته در دست "ی تولید شیوه"به 

 (:77دهیم )فصل  یک نمونه از تفاوت ناشی از حذف را نشان میاکنون 

ی  ( واژهII/12ی انگلس ) شده ی ویرایش نوشته از دست 25-24، خطّ 321ی  در صفحه

Netto-Revenue ی مارکس  نوشته ی زیر در دست )درآمد خالص( جایگزین جمله

(II/11 .ص ،)شده است:  5-4، خط 129neat-revenue — und vom Standpunkt 

der einfachen Consumtion ist alle Revenue «neat revenue" – (" درآمد خالص ـ و از

 ."است ــ "درآمد خالص"منظر مصرف ساده کلّ درآمد 

از  "درآمد خالص است"ی کل درآمد و از منظر مصرف ساده"ی  در این مورد، جمله

شده  حذف ی انگلس هشد متن ویرایش 77در یک بخش از فصل  VIIIی  نوشته دست

 است.

 (:72سپس، یک مورد تفاوت ناشی از افزودن )مکمل( را نشان می دهیم )فصل 

( این عبارت II/12ی انگلس ) شده ی ویرایش نوشته ، از دست73-72، خطّ 797در ص. 

das, was ich Cirkulationskapital nennen willی  سرمایه خواهم آن را , )که من می

(، II/11ی مارکس ) نوشته )است( در دست istی  نامم( جایگزین واژهب مربوط به گردش

 شده است. 75، خطّ 743ص. 



درباره روش و ساختار سرمایهی اهحثب  

 731 

( در "بنامم ی مربوط به گردش سرمایه خواهم آن را که من می"ی  در این مورد جمله

 شده است. افزوده 72بخشی از فصل 

                        دانید که می های جالب یک تفسیر بیافزایم: چنان مایلم به این نمونه

"Cirkulationskapital ی  ی کلیدی پاره واژه "ی مربوط به گردش( )سرمایه

ای است در شکلی  است. این سرمایه، سرمایه "برگشت سرمایه"یعنی  سرمایه دوم

متعلق به فرایند گردش، متعلق به تغییر شکل توسط مبادله )تغییر جوهر و تغییر 

ی پولی است که  ی کاالیی و سرمایه از این رو سرمایه ناشی از دست به دست شدن(،

 ی مولّد، تفاوت دارد. با شکلی از سرمایه که به فرایند تولید تعلق دارند یعنی سرمایه

مشخصاً  "ی مربوط به گردش( )سرمایه Cirkulationskapital"ی کلیدی  این واژه

شده به کار  ی ویرایش تهنوش مربوط به انگلس است. او این اصطالح را ده بار در دست

ی کلیدی را بیابیم.  ی مارکس نمی توانیم معنای این واژه نوشته برد. ما در دست می

به چهار معنای متفاوت به کار می برد.  را  "ی در گردش سرمایه"مارکس اصطالح 

است تا از  "ی مربوط به گردش سرمایه"انگلس آشکارا طرفدار اصطالح 

ی در  سرمایه"های ضمنی متعدد از اصطالح  از داللت هایی که ناشی سوءبرداشت

توانیم از این سوءبرداشت بپرهیزیم و این را  است اجتناب کند. پس ما می "گردش

 توان به عنوان سهم انگلس مستند کرد. می

مورد است!  5222شده در این فهرست بیش از  های گردآوری در مجموع، کلّ تفاوت

های مارکس ناقص بود  نوشته وجود دارد؟ تمامی دست چرا چنین تفاوت بسیار زیادی

و متن ـ از جمله انشای آن ـ در هر بازنویسی تغییر کرده بود. در نتیجه، 

تر و جدیدتر به وجود آمد.  های قدیمی نوشته های گوناگونی بین دست انسجام عدم

ی  باید دست نوشته های مارکس دخالت کند زیرا می انگلس مجبور بود در متن

ها از همین جا ایجاد  نوشته ایجاد کند. تفاوت ی خود را از این هفت دست شده ویرایش
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ها چه اهمیّتی دارند.  ایم که این تفاوت هیچ توضیحی نداده MEGA II/12شد. ما در 

 ی مسایل نظری ناشی از تفاوت های متنی به خواننده واگذار شده است. بحث درباره

 

 MEGA II/13 مجلد

 ایم: ی موارد زیر نوشته درباره MEGA II/13ی ویراستار  ما در مقدمه

های پنجم و  ی اول، فصل دو فصل آخر پاره سرمایه انگلس در ویرایش جلد دوم  (7)

مارکش  IVنوشته  های هفتم و هشتم، از دست ی دوم، فصل ششم، و فصل آغازین پاره

بلکه باید  IVی  وشتهن در اینجا انگلس نه دست ویرایش کرد.  سرمایه برای جلد دوم

پس از  IIی  نوشته داد زیرا دست را مورد استفاده قرار می IIی  نوشته دست

توان در  ی مارکس را نمی نوشته شده است. بنابراین، تکامل نظریه IVی  نوشته دست

 درک کرد. سرمایه ویرایش انگلس از جلد دوم

، انگلس مسئول رمایهس ی سوم جلد دوم هنگام آماده کردن فصل بیستم پاره  (2)

ای این  کرد که مارکس مفهوم پایه ای است. وی گمان می کننده تعیین  سوءبرداشت

های این فصل  فصل را تغییر داده است. به همین دلیل، در نظم و ترتیب چیدن متن

تفصیل به این موضوع  به MEGA II/13ی ما در  مرتکب اشتباه شده است. مقدمه

 (5)پردازد. می

 

 اه نمایه

افزوده شده است. در  MEGAعالوه بر این، حاشیه و تعلیقات عظیمی به هر دو جلد 

گیرد. در دو  را دربرمی سرمایه یادداشت هست که جلد دوم 25فقط  MEW 24جلد 

ی موضوعی، حدود  ایم. در ارتباط با نمایه توضیح نوشته 922جلد کنونی ما بیش از 
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ی  واژه 122ما بیش از  MEGAدارد. در وجود  MEW 24ی کلیدی در جلد  واژه 242

 کلیدی وجود دارد.

 فقط یک بار در فصل چهارم جلد دوم "داری سرمایه"، اصطالح سرمایه در هر سه جلد

ایم و در توضیحات  ی موضوعی به این مورد اشاره کرده آمده است. ما در نمایه سرمایه

 ایم. ی آن نوشته درباره

برگزار شده  سرمایه ای هر سه جلد ی کره ل ترجمهسمپوزیوم امروز به مناسبت تکمی

ی جنوبی با تکیه بر این  های شما در کره رود که پژوهش است. صمیمانه انتظار می

مان برای شما در این تحقیق سودمند  ترجمه پیشرفت کند. امیدوارم نتایچ مطالعات

 باشد.
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,,Umschlages des Kapitals» in Ms. II: Engels sollte bei der Edition des 5. bis 8. 
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übernehemen. In Beiträge zur Marx-Engels-Forschung . Neue Folge 2010, 

Hamburg, im Druck. 

 :ها نویس پی

(7)  Prof. Dr. Izumi Omura المللی مارکس ـ انگلس  ی بنیاد بین مسئول هیأت مدیره

ی حاضر در واقع سخنرانی پروفسور اومارا در کنفرانسی با  در سندای ژاپن است. مقاله

ژوئن  32است که در  و بازتفسیر مارکس MEGA ی رهیافتی جدید به پروژه عنوان

ای در  به زبان کره  27مارکسیسم  ی در شهر سئول انجام شده و سپس در مجله 2272

 ی جنوبی انتشار یافته است. کره

(2) Redaktionsmanuscript zu dem zweitenBuch des Kapital von Friedrich Engels 
(3) Variantenverzeichnis 

(4) Volksausgabe 

 ی فارسی جلد دوم ترجمه در ترجمه MEGA II/12, 11/13ی ویراستاران بر  مقدمه  (5)

 منبع: نقد اقتصاد سیاسی                                                شده است.
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 مارکسِ نویسنده و ویراستارش انگلس

 رگینا روث

 حسن مرتضوی

 

 ی جلد سوم سرمایه های متفاوت درباره دیدگاه

ی  های جدید درباره با هدف کندوکار در بینش "2222مارکسیسم سال "کنفرانس 

های مارکسی و مارکسیستی  دیدگاهماهیّت جامعه، اقتصاد و سیاست، با بررسی 

ی این موضوعات برگزار شد. در این مقاله، مایلم به مارکس و تحوالت نظرات او  درباره

ای ویراست کامل آثارش  در سراسر زندگیش بازگردم. آغازگاه عالی برای چنین مطالعه

ی  ( است که شامل همهMEGAیعنی مجموعه آثار کامل مارکس ـ انگلس )

ها. از  ای از آن هاست و نه فقط گزیده ها و نامه ها، یادداشت نوشته ا، دسته نویس پیش

توان فرایندی را کندوکاو کرد که طی آن مارکس افکار خود را شرح و  این مدارک می

ویژه در ارتباط با تغییرات در جستارمایه، روش یا کانونی که در سراسر  بسط داد، به

ی مهمّ دیگر کار مارکس که به نحو متمایزی  نبهاش بر آن متمرکز بود. ج تحول فکری

بازتاب یافته، همکاری نزدیکش با فریدریش انگلس است. این همکاری که  MEGAدر 
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آغاز شد نه تنها در سراسر زندگی مارکس بلکه حتی پس از مرگش  7142ی  در دهه

 نیز ادامه یافت.

أکید خواهم کرد. دو ی دوم یعنی همکاری مارکس و انگلس ت در این مقاله برجنبه

تفسیر عمده را باید مورد بررسی قرار داد: دیدگاه عموماً مورد قبول که بنا به آن 

های  شوند، و دیگری مکتبی که بر تفاوت مارکس و انگلس تمامیّت واحدی تلقی می

 ،7779و پس از آن؛ همچنین ر.ک. به کارور  3، 7772بای  کند )ریگ ها تأکید می بین آن

تر از همکاری مارکس و انگلس یعنی جلد  یلم با بررسی موردی مشخص(. ما7777

 "وگوهای چشمگیر و متغیر گفت"به نظر پیشنهادی کارور و بازارزیایی  سرمایه سوم

( بپردازم. بررسی نقش انگلس در جلد 17، 17، 7779بین مارکس و انگلس )

مل یا تحریف توسط انگلس کا "حقیقی"حاکی از آن نیست که مارکس  سرمایه سوم

هرگز وجود نداشته  "نادرست"یا انگلس  "درست"چون به نظر من مارکس  شده 

های  نوشته کنم که بر تفسیر انگلس از دست است. در عوض رهیافتی را پیشنهاد می

 ی بررسی جدی است. مارکس متکی است، تفسیری که به نظر من شایسته

 

 همکاری مشترک مارکس و انگلس

ها این باشد که کارل مارکس و  ی همکاری نزدیک آن قعیّت دربارهترین وا شاید مهم

گوید که آن دو در  می 7115فریدریش انگلس نظرات مشابهی داشتند. انگلس در اکتبر 

شان اعالم  در پاریس موافقت کامل خود را با تمامی موضوعات موردبحث 7145اوایل 

(. برداشتی که آنان 371 ،7772) شان از این زمان به بعد ادامه داشت کردند و همکاری

از خود به عنوان یک تیم داشتند بسیار مهم بود و هر دو عامدانه و آگاهانه برای این 

سال ادامه  42یی که بیش از  همکاری متقابالً سودبخش تصمیم گرفتند، همکاری

 های سیاسی و آثار مکتوب. داشت. این همکاری عمدتاً در دو قلمرو انجام شد: فعالیت
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توانیم سطوح گوناگون  تر به آثار مشترک مکتوب مارکس و انگلس می با نگاهی دقیق

 [7] شان بیابیم. همکاری متقابل آن دو را در تألیفات

 ها *بحث

ی  ای، چه به صورت مکتوب و چه رودررو، درباره های گسترده مارکس و انگلس بحث

 د، داشتند.کردن مسایل نظری و موضوعات بالفعلی که کار می

 * سردبیری مشترک مجالت

بود، تداوم  نویه راینیشه تسایتونگ بخش که مارکس سردبیر اصلی و روح الهام با این

پذیر نبود. این حمایت نه تنها تعهد وی را در  انتشار آن بدون حمایت انگلس امکان

م وظایف گرفت بلکه عمدتاً به توانایی او برای انجا پیشبرد مسایل سازمانی در بر می

 [2]شد. ی یک روزنامه نیز مربوط می روزمره

 های مشترک *تالش

تر و بیش از شصت  دوازده اثر بزرگ، سی اثر کوچک MEGA  تا به امروز، ویراستاران

ی نوشته شده برای مطبوعات را که مارکس و انگلس در نگارش آن همکاری  مقاله

کردند. این  مقاالت را با هم تألیف میاند. در برخی موارد،  داشتند تشخیص داده

ها یا مقاالتی صادق است که  ها، قطعنامه ها، اساسنامه ویژه در مورد برنامه موضوع به

(؛ همین موضوع برای مقاالتی نیویورک تریبون نوشتند )مثالً برای برای مطبوعات می

 تر، فصلنوشته شده درست است. همچنین یک اثر م ی نیوآمریکن دانشنامه که برای

ی  ، به این طریق نگاشته شد. مارکس و انگلس حتی از نویسندهایدئولوژی آلمانی 

هایی از این رساله کمک  (، برای نگارش بخش745 ،2227سومی، موسی هس )اسپرل 

کردند و هر کدام از دیدگاه  گرفتند. در موارد دیگر، موضوعات را بین خود تقسیم می

های بسیاری را مورد بحث عمیقی قرار  ترتیب، متن نوشت: به این خویش مطلب را می

ترین  کرد. معروف ها اثر نهایی را کامل می دادند. گاهی فقط یکی از آن می

http://pecritique.com/2012/10/03/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%d9%90-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d8%b3-%d8%b1%da%af%db%8c%d9%86/#_ftn1
http://pecritique.com/2012/10/03/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%d9%90-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d8%b3-%d8%b1%da%af%db%8c%d9%86/#_ftn2
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ی دقیق  نحوه مانیفست حزب کمونیست است. در مورد ی مقدس خانواده  نمونه

های به اصطالح  نویس هم از دست  شان مورد مجادله است چون یک صفحه همکاری

کم  کردند و دست ها با هم کار می ت باقی نمانده است. اما این واقعیّت که آنمتفاو

دادند عموماً مورد توافق است.  های گوناگون را دقیقاً مورد بحث قرار می نویس دست

 (749، 2227و پس از آن؛ اسپرل  35، 7775)کوژینسکی 

 خوانی آثاری که در حال انتشار بود. *نمونه

 ت و سایر آثار مکتوب.* تبلیغ برای مقاال

 های سردبیری بین مارکس و انگلس *تعویض نقش

های جدید یا  شان، انتشار ویراست ترین فعالیت انگلس در گسترش نظرات شده شناخته

ویژه پس از مرگ مارکس، بود. با این همه مواردی نیز  ی آثارشان، به تجدیدنظرشده

ت داشته است. مثالً مارکس وجود دارد که مارکس در ویرایش آثار انگلس شرک

(. 7717نوشت ) شهری و علمی سوسیالیسم: آرمان گفتاری بر ویراست فرانسوی پیش

نویه رانیشه  های متعددی برای ویراست کارهای پیشین مثالً مقاالت همچنین طرح

 (.737 ،7771وجود داشت )رویان  تسایتونگ

 

 نمونه: جلد یکم سرمایه

های او عمدتاً معطوف به  بسیار مهم بود اما تالش نقش انگلس در انتشار این جلد

بود که صرفاً برای طول و تفصیل  "عملی"دهی، ویراستاری و تا حدی  مسایل سامان

 های مارکس بود. ها و نظریه دادن به دیدگاه

ترین منبعی است که  مهم سرمایه ی جلد یکم مکاتبات مارکس و انگلس درباره

، گرچه دو قید را باید در نظر گرفت. یکم، مارکس و کند ها را روشن می همکاری آن

انگلس دیدارهای خصوصی متعددی، غالباً سه یا چهار هفته در سال، داشتند. تنها 
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(. سوابقی 7715است که هیچ مالقاتی نداشتند )دراپر  7193استثنا در این مورد سال 

ی  م دربارهتوانی هایی که انجام شده بود وجود ندارد و فقط می در مورد بحث

هایی که باقی مانده قضاوت  توانیم از نامه زنی کنیم. دوم، فقط می شان گمانه مباحث

تواند شاخص  شود، فقط می ی مطلب ارائه می کنیم و بنابراین اظهاراتی که در ادامه

بریم که از  مفیدی باشد که باید با سایر مدارک تقویت شود. با بررسی مکاتباب پی می

است یا خیر، زیرا   دانست که مارکس مشغول کار خوبی می حدی به سویی انگلس تا

خواست از وضعیت اثرش با کسی سخن بگوید عمدتاً به  هنگامی که مارکس می

ی موانع پیشرفت  کرد یا درباره کرد. مارکس امیدهایش را بیان می انگلس رجوع می

، 7194اوت  37، 7193مه  21، 7197ژوئن  72گفت )مارکس به انگلس،  کارش سخن می

(. عالوه بر این، افرادی مانند لودویگ کوگلمان 7199ی  فوریه 73، 7195ی  ژوییه 37

کردند )مارکس به  ی وضعیت کار مارکس کسب می گاه برخی اطالعات را درباره گه

(. از سوی دیگر، این مکاتبات محدود بود: فقط چند نامه 7194نوامبر  27کوگلمان، 

ی مباحث  ا یا مجادالت نظری را بین مارکس و انگلس دربارهه وجود دارد که بحث

ای از این دست در  دانیم، فقط نامه سازد. تا جایی که ما می مستند می "کتاب"مهم 

 7194رسد که در  ( و به نظر می7193ژوییه  9شود )مارکس به انگلس،  یافت می 7193

تر  ، چند نامه اما نه بیش7197و  7191هایی اساساً نوشته نشد. در  چنین نامه 7195و 

 24ژوئن، و  21ژوئن؛ مارکس به انگلس  29: انگلس به مارکس، 7191شود ) یافت می

اکتبر؛ انگلس به مارکس،  72آوریل،  24و  22ژانویه،  1: مارکس به انگلس، 7191اوت؛ 

 ژوئن.( 24مه و  9

ی  ربارهای که به دست ما رسیده به زحمت ردوبدل شدن نظرات را د چند نامه

کشند. در عوض، بازتاب دستاوردها و نتایجی  های در حال تکوین به تصویر می  نظریه

ها رسیده بود. مثالً، وقتی مارکس عمیقاً درگیر نگارش  هستند که خود مارکس به آن
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ای نوشت که به مالحظات  ندرت نامه های دوم و سوم بود، به های کتاب نویس پیش

مشغول نگارش  7193تا  7197های  امی که در سالنظری پرداخته باشد. و هنگ

های ارزش  نظریه گرفت که بعدها با عنوان ای بود که بخشی را در برمی نوشته دست

شناخت خود را  شد، همین وضع صادق بود. خود انگلس عدم شناخته می اضافی

قول  نقل ها که در ادامه از آن 7115تا  7113های متعدد از  کند )ر.ک. به نامه تصدیق می

ی مکاتبات مربوط به جلد اول به مسایلی اختصاص  شود(. عالوه بر این، مجموعه می

ی عملکرد  شود. مارکس سؤاالتی درباره مربوط می "عملی"یافته که به اطالعات 

ی دستاوردهای بالفعل در تجارت  های صنعتی داشته یا دنبال مطالبی درباره شرکت

تری بدهد. مارکس اغلب به این  طالعات بیشتوانست ا پنبه بود که انگلس می

هایش را  که یکی از ایده های خود نیاز داشت یا برای این ها و مثال اطالعات برای نمونه

 [3]کند. "ثابت"

که مارکس جلد یکم خود را به پایان برد، این وضعیت از دو جهت تغییر  پس از این

برای جلدی که در آن زمان منتشر شده بود. خوانی روایت نهایی و تبلیغ  کرد: نمونه

خوانی صفحات چاپی جلد یکم سرمایه را به  ی بسیار مهم نمونه انگلس عمالً وظیفه

گشت و پیشنهادهایی را در مورد سبک آن  عهده گرفت و دنبال اشتباهات چاپی می

توا، و ی مطلب مربوط بود تا به مح ی ارائه داد. انتقاداتش عمدتاً به نحوه ارائه می

ها در فصل مربوط به  تر از زیربخش ی بیش پیشنهاد او بود که ساختار کتاب با استفاده

ارزش و نیز فصل مربوط به تولید ارزش اضافی نسبی تقویت شود )انگلس به مارکس، 

توانست  های وی تا ویراست دوم نمی (. اما بسیاری از توصیه7191اوت  23ژوئن و  79

(. اگرچه درست است که مارکس امیدوار 7191اوت  24گلس، عملی شود )مارکس به ان

بود که ویراست دوم کمی پس از انتشار ویراست اول منتشر شود )مارکس به انگلس، 
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دهد که پیشنهادهای انگلس تأثیری بر جوهر  (، اما همین نشان می7191 یهژوئ 79

 اری بود.های مارکس نداشت. به این ترتیب، نقش انگلس اساساً ویراست نظریه

ها به انتشار و توزیع کتاب معطوف بود. مارکس به  ی مکاتبات آن عمده  یکی از نکات

خواست.  داد و از او مشورت می ی مذاکراتش با ناشران مختلف خبر می انگلس درباره

ها به قول  پس از آن که سرانجام جلد یکم سرمایه منتشر شد، بخش اعظم نامه

هایی در گرفت که چه کسی بهتر  تمرکز بود. بحثها به روابط عمومی م امروزی

هایی که بین اکتبر  ی آن بنویسد و کجا انتشار داده شود. نامه تواند مقاالتی درباره می

پرداخت )ر. ک. به مارکس  نوشته شد عمدتاً به این موضوع می 7191ی  و ژانویه 7191

مه  23؛ مارکس به انگلس 7191ی  ژانویه 9؛ انگلس به مارکس 7191نوامبر  2به انگلس، 

هایی ردوبدل کردند که چه کسی باید کتاب را به انگلیسی  (. عالوه بر این، نامه7191

 (.7191ژوئن  21؛ مارکس به انگلس، 7191ژوئن  24ترجمه کند )انگلس به مارکس، 

کوشید تا مارکس را به اتمام کتابش برانگیزاند یا ترغیب  غیر از این انگلس همیشه می

(. مثالً در اوت 7195ی  فوریه 5، 7193مه  22، 7192ی  ژانویه 37)انگلس به مارکس، کند 

ی  واقع از یکی دو عبارت در نامه به"های خود را چنین بیان کرد:  ، انگلس دغدغه7195

ای رسیدی که ممکن  عطف غیرمنتظره ام که تو باز به یک نقطه اخیرت شک کرده

(. 7195اوت  1)انگلس به مارکس،  "ا بکشانداست همه چیز را بی نهایت به دراز

طور که  اش بود که بدون آن همان سرانجام حمایت مالی انگلس از مارکس و خانواده

اش را  شد کل دست نوشته کرد، هرگز قادر نمی مارکس به صراحت تصدیق می

 (.7191مه  1بنویسد، چه رسد به این که نخستین جلد انتشار یابد )مارکس به انگلس، 
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 نویسنده و ویراستار: مورد جلد سوم سرمایه

خوانیم، همیشه باید  های مارکس را که متکی بر متونش است می هنگامی که اندیشه

ها یا جزوات، عمدتاً توسط خود مارکس  این موضوع را در نظر بگیریم که این کتاب

بود  سرمایه انتشار نیافته است. یکی از معدود آثاری که مارکس انتشار داد، جلد یکم

انتشار یافت. مارکس ویراست دوم آن را در سال  7191که ویراست اول آن در سال 

منتشر کرد. و تنها در  7115و  7112های  ی فرانسوی آن را بین سال و ترجمه 7112

باید  ی انگلیسی آن کرد که می شروع به کار بر ویراست سوم و نیز ترجمه 7112ی  دهه

که خود وی همچنین ویراست چهارم جلد یکم را منتشر  شد توسط انگلس کامل می

هایی  کرد. به این ترتیب، هنگام بررسی بخش بزرگی از آثار مارکس باید به ویراست

اند. این موضوع بیش از  رجوع کنیم که توسط افراد دیگری غیر از مارکس منتشر شده

اش مربوط  تصادیی اق های متعدد برای پروژه نویس ها و پیش نوشته هرچیز به دست

معموالً در ویراستی در دسترس  سرمایه نویس های کتاب دوم و سوم گردد. پیش می

به عنوان جلد  7174و در  سرمایه به عنوان جلد دوم 7115است که انگلس آماده و در 

ی بیستم ویرایش  تر در سده های قدیمی نوشته منتشر کرد. برخی از دست سرمایه سوم

ـ  7737ابتدا در   نوشته (. این دست7151/7151) گروندریسه الحشدند، مثالً به اصط

ی چاپ مسکو در برلین بازانتشار یافت،  که نسخه 7753انتشار یافت اما تنها در  7747

ای برمبنای ویراست  ؛ برای ترجمه7713به صورت گسترده توزیع شدند )مارکس 

MEGA  ورد رجوع کنید(. همین موضوع در م 7711، 7719به مارکس

های  نوشته ( صادق است. دست7193 ـ 7197) های ارزش اضافی نظریه های نوشته دست

بودند، همراه با سیزده دفتر  های ارزش اضافی نظریه از ده دفتر که شامل 7193ـ  7197

نویس کل چهار کتابی  ها پیش رود این شدند. گمان می تشکیل می  دیگر در مجموع

صرف نظر از این موضوع،  [4]ریزی کرده بود. رنامهب سرمایه باشند که مارکس برای
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انتشار یافته است.  MEGAای وجود دارد که فقط اخیراً توسط  عموماً مطالب ناشناخته

هایی از کتاب اول که در  های کتاب دوم و سوم و نیز بخش نوشته مثالً، دست

(، و تمامی 7772، 7711 اند )مارکس نوشته شده تازه انتشار یافته 7195/7194

نوشته شده است در  7191که پس از  سرمایه های اختصاص داده شده به نوشته دست

 انتشار خواهند یافت. MEGAفرایند ویرایش هستند و در آینده در 

های تاکنون  نوشته با نگاهی به این دست سرمایه ی جلد سوم من تحلیل خود را درباره

هایی که مارکس نویسنده تحقیق  مایه ی درون هکنم تا دربار انتشار نیافته آغاز می

هایی که برای حلّ این مسایل به کار  شده و روش کرده، مسایلی که متصور می می

شود، نظرات یک  برده، نظری داشته باشیم. تفسیری که در این جا ارائه می می

 هاست و باید با نظرات انگلس مقایسه شود. نوشته ویراستار جدید این دست

 

 اه نویسندهدیدگ

ی کتاب  های متعدد درباره نوشته نخست، دست مربوط هستند. سرمایه اوراق زیادی به

نگاشته شده و نیز  7117ـ  7111و  7191ـ  7191، 7195ـ  7194های  دوم که در سال

در  [5]است. 7115ـ  7191و  7195ـ  7194هایی برای کتاب سوم که تاریخ آن  نوشته دست

ی نرخ سود و  جلد سوم، مارکس زمان و صفحات زیادی را به بحث درباره ارتباط با

نظر از  ی بین نرخ سود و نرخ ارزش اضافی اختصاص داد. صرف ویژه رابطه به

ی کتاب سوم، سایر مدارک بخش بزرگی از متونی را تشکیل  نویس عمده دست

بیش از دویست صفحه  [9]دهند که مارکس در ارتباط با این کتاب باقی گذاشت. می

ها کار مارکس را در سطوح متفاوتی  در مدتی بیش از ده سال نوشته شد. این متن

های خالصه  ها و نیز طرح های متعددی از بندهای مقدماتی فصل کند. روایت عرضه می

ی مستقیم به بخش یا فصل کتاب و حتی یادداشت هایی  های بند بدون اشاره و رساله
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ها به شرح زیر  نوشته ترین دست دفاتر وجود دارد. با این همه، مهمها و  در کتاب

 هستند:

 

 7195ـ  7194 ی نوشته *دست

، پیش از آن که مارکس جلد 7195ـ  7194نویس کتاب سوم در  تنها دست

نویس کتاب سوم را  را به پایان ببرد، نوشته شد. انگلس این پیش سرمایه یکم

تر در  نویس پیش نامد. این دست می "Iی  شتهنو دست"یا  "ی عمده نوشته دست"

MEGA  چاپ شده است[4.2//II]. 

 

 7191ـ  7191 های نوشته *دست

ای درست کرد با این عنوان  ، پروندهسرمایه مارکس پس از انتشار نخستین جلد

. در "متعلق به کتاب دوم"ای بود با عنوان  که در کنار پرونده "متعلق به کتاب سوم"

هایی را  مایه ، اوراق متفاوت با جزییاتی متفاوت را کنار هم قرار داد و درون7191ـ  7191

ویژه  کرد، به ها کار می به عنوان مسایلی مشخص کرد که باید در کتاب سوم روی آن

 A 64,A 73-6; R Gی مارکس ـ انگلس،  ، مجموعهIISH) "قوانین نرخ سود"ی  درباره

A, f, 1, op, 1, d. 2037 آن در .)MEGA2 II/4.3 .انتشار خواهند یافت 

 

 7115 ی مه نوشته *دست

، مارکس شروع به پر سرمایه ی جلد یکم ی فرانسه پس از اتمام ترجمه 7115در مه 

ی نرخ سود کرد. مارکس عنوانی به آن  صفحه از دفتری با تأمالتش درباره 732کردن 

بررسی "انگلس عنوان  بعدها، ".7115مه  27شروع "نداد فقط آن را چنین تاریخ زد: 
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ی مارکس ـ  ، مجموعهIISHرا به آن داد ) "ریاضی نرخ ارزش اضافی و نرخ سود

 یابد. انتشار می MEGA2 II/4.3(. این دفتر در A 11انگلس، 

کند که در  ها، اوراق زیادی به موضوعات دیگری اشاره می نوشته عالوه بر این دست

ها،  های پول، اعتبار، بانک پول، شکل کتاب سوم به آن پرداخته شده است )تاریخ

های زیادی از این  مالکیت ارضی، رانت در روسیه و ایاالت متحد( و همچنین گزیده

شناسی،  ها وجود دارد که به موضوعات کامالً متفاوتی مربوط است )زمین کتاب

 [1]شیمی، فیزیک، تاریخ(.

ی متمرکز خواهم شد که به رابطه ی در بحثی که در ادامه مطرح خواهد شد، بر اوراق

های  نوشته ی دست پردازند و بخش عمده بین نرخ سود و نرخ ارزش اضافی می

ی  دهند. در این اوراق، مارکس کوشید رابطه مانده برای کتاب سوم را تشکیل می باقی

بین سود و ارزش اضافی یا بین نرخ سود و نرخ ارزش اضافی را روشن کند. هدف او 

استنتاج  کند و از این طریق قوانینی  دن عواملی بود که نرخ سود را تعیین میدا نشان

 شود که بر تغییرات نرخ سود حاکم است. می

ها  آید این است که هیچ کدام از این متن یکی از نتایجی که از این اوراق به دست می

یم دهند. مارکس تصم مند و فشرده نشان نمی ی مارکس را به صورت نظام اندیشه

 "درست"های گوناگون برخوردش با موضوعات راه  نگرفته بود که کدام یک از راه

از لحاظ ویراستار به واقع وجود ندارد. فقط صرفاً  "روایت مجاز"است؛ بنابراین 

خواهیم سه ویژگی متمایز دو متن عمده یعنی هفتاد  قطعاتی در دسترس بودند. می

 را خاطرنشان کنم. 7115نویس مه  نویس کتاب سوم و دست ی نخست پیش صفحه

هایش اضافه  نخست، مارکس برخی از تأمالت خود را بین کروشه میان استدالل

هایی است که باید به طور جزیی  ی اندیشه ها یادآوری درباره کرد. بسیاری از آن می

کنند.  مورد بررسی قرار گیرند و نیز به محتوا و نیز به روش و ساختار اثر اشاره می
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ها را با  کرد، در حالی که در موارد دیگر آن ای را یادداشت می ب فقط اندیشهاغل

دهد که وی در مورد  های دیگر نشان می قول داد. نقل تر بسط می جزییات بیش

 ـ 24، 7774ی فولگراف و یونگ نیکل،  موضوعات خاص مردد بود )مثالً ر.ک. به مقاله

ی نهایی ویرایش این  در مرحله"ویسد: ن می 7195ـ  7194نویس  (. مثالً در دست21

روایت فقط آن بخش که منطقی است باید استفاده شود. البته، برای پژوهش الزم 

ی من(. این  ، ترجمه13 ،7772) "است به جزییات رفت اما یقیناً نه برای خواننده

 های خام بودند. نویس ها فقط پیش نوشته ها نشان می دهد که این دست نویسی حاشیه

ی نرخ سود را به طور  کننده ، عوامل تعیین7115و هم در  7194هم در  وم، مارکس د

مند موردبحث قرار نداد. وی به بررسی اثراتی که این یا آن عامل متقابالً  نظام

ها او را راضی نکرد. حتی پس  کدام از این اندیشید اما هیچ توانست داشته باشد می می

نامید به نتیجه نرسید. بلکه همه چیز  می "قوانین"را بندی جمالتی که آنان  از فرمول

(. مارکس ابتدا مالحظاتش را 32 ـ 22، 7772را از نو آغاز کرد )ر.ک. به مارکس 

این قوانین را نه از تفاوت "ی نرخ سود در نه نکته خالصه کرد. سپس کوشید تا  درباره

ی من(  ؛ ترجمه21) "بلکه مستقیماً از نرخ ارزش اضافی و نرخ سود استخراج کند

، مجموعه آثار مارکس IISHیافت ) 7115ی  نوشته گرایش مشابهی را می توان در دست

(. واضح است که مارکس نه تنها به این تکرارها نیاز داشت A 77, 2, 40, 112و انگلس، 

کرد برای خود روشن  های ممکن بلکه اهدافی را که دنبال می حل تا استراتژی راه

 سازد.

مده آمیختن سطوح متفاوت تحقیق بود. ابتدا سه مقدار متغیر ارزش اضافی، مانع ع

ها دو عامل دیگر  ی ثابت باید تحلیل شوند که از آن ی متغیر و سرمایه سرمایه

تواند بر نرخ  شود: نرخ ارزش اضافی و ترکیب سرمایه. تمامی این ها می استخراج می

ها رخ دهد، و تحلیل پیوندها با  ترکیبسود تأثیر بگذارد و می تواند در انواعی از 
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استفاده از فقط مثال ها با اعداد متفاوت دشوار است. عالوه بر این، برخی از این 

تواند بدون بررسی رفتار  که تغییر یکی نمی عوامل به یکدیگر وابسته هستند چنان

ز لحاظ دیگری مورد تحقیق قرار گیرد. سرانجام، کافی نیست که فقط این تغییرات را ا

 بگیریم. شان را نیز در نظر  ریاضی بررسی کنیم بلکه باید اهمیت اقتصادی

های عمده ای است که  ی مراحل متفاوتِ مقادیر متغیر یکی از روش سوم، مقایسه

برد. مارکس برای  خود به کار می 7115ویژه در مطلب  مارکس در تحلیل خود، به

برد، و  های متفاوتی را به کار می فرمول توضیح چنین تغییرات مقادیر باید نمادها و

کرد تا آن را از  بنابراین، انواع عالیم را برای تشخیص دگرگونی مقادیر استفاده می

داد. در نتیجه این  تغییر می  مقدار اولیه متمایز سازد. با این همه، اغلب روش تمایز را

و مختصری برای  کند که مارکس هنوز راه کوتاه ها آشکار می تغییرات در نشانه

حل بود و  وجوی راه در عوض، هنوز در جست [1]اش نیافته بود. حل مسئله توصیف راه

 کرد. وسایل متفاوتی را برای یافتن آن امتحان می

را پشت سر خود باقی  "روایت مجاز"گیریم که مارکس  ها نتیجه می از همه این

تواند به  ها نمی کدام از آن فانه هیچنگذاشته است. فقط قطعاتی ب ما رسیده و متأس

 اندیشید ارائه کند. چه را که وی در این باره می ای آن مندانه نحو نظام

 

 دیدگاه ویراستار

ای که از آن شروع به کار  گونه از پس این میراث ادبی برآمد؟ برای فهم پایه انگلس چه

های  ای که در قسمت طهدانست؟ راب چه می سرمایه ی کرد، باید پرسید: انگلس درباره

برقرار بود. شاید در  7192ی  وبیش در اوایل دهه پیشین این مقاله توصیف کردم کم

تری انجام شده باشد، به ویژه هنگامی که مارکس  های پیش از آن مکاتبات بیش سال

را منتشر سازد. احتماالً  نقد اقتصاد سیاسی تصمیم گرفت تا نخستین ویراست در
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تر و برای  ، مارکس و انگلس بیش7192نوال بوده است چون تا قضیه به همین م

(. با این 7715کردند )دراپر  تری نسبت به بعد همدیگر را مالقات می های طوالنی دوره

، با وجود کار 7191ها داریم. اما پس از  زحمت شناختی از محتوای بحث آن همه، ما به

تری، نسبت به گذشته از  یششان، انگلس اطالعات کم تر، و نه ب مشترک اولیه

هایی که  نظر از وعده داشت. صرف سرمایه های ناتمام دوم و سوم پیشرفت کتاب

های  ی گام برای اتمام کار خویش داده بود، هیچ بحثی درباره 7191مارکس در 

داشت در مکاتبات وی با  باید برای پیشبرد کارش بر می مشخصی که مارکس می

وجود دارد )مثالً ر.ک.  "عملی"ی مسایل  هایی درباره رسشانگلس وجود ندارد. فقط پ

اوت  21و  29ی انگلس به مارکس  ؛ نامه7191اوت  24ی مارکس به انگلس  به نامه

ی دوم؛ همچنین ر.ک. به  ، نامه7191نوامبر  74ی مارکس به انگلس  ؛ نامه7191

اید توجه کرد که (. عالوه بر این، ب2227و پس از آن؛ فولگراف  722، 7779فولگراف 

انجام داده بود. خود او به  7195ی کارش را بر کتاب سوم در سال  مارکس بخش عمده

نوشته آماده است،  اگرچه دست"ها اینگونه هشدار داده بود:  ی اتمام آن انگلس درباره

کس به جز خودم  اش بسیار عظیم است، برای چاپ برای هیچ که در شکل کنونی

؛ تأکید افزوده 7199ی  فوریه 73)مارکس به انگلس،  "ی توحتی برا مناسب نیست،

 شده است(.

به محلّ زندگی  7117زنی کرد که پس از این که انگلس در سپتامبر  توان گمانه می

ای از این موضوع در  تری داشتند، اما هیچ سابقه های بیش تر شد بحث مارکس نزدیک

دانم این است که پس از مرگ  می چه بسیار مهم اختیار نداریم. عالوه بر این، آن

های مربوط به جلدهای مفقود هنوز  نوشته مارکس، انگلس مطمئن نبود که آیا دست

او "دهد:  وجود دارند یا خیر. نامه های او در این زمان حالت ناآگاهی او را نشان می

)نامه انگلس به پیوتر  "کرد }مارکس{ همیشه وضعیت کارش را از ما پنهان می
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 7113اوت  32ی من(. همچنین به آگوست ببل در  ؛ ترجمه7113آوریل  2 الورف،

دانم که چه مدت او  گونه است که حتی من نیز نمی پرسی چه از من می"نوشت: 

مشغول این کار بوده است؟ موضوع خیلی ساده است: اگر خبر داشتم، هیچ وقت او را 

س{ بهتر از هرکس دیگری گذاشتم تا کار کامل و منتشر شود. و م }مارک تنها نمی

ی من(. دو سال بعد، هنگامی که انگلس کتاب سوم را به  )ترجمه "دانست این را می

تقریباً باورنکردنی است که "کرد، تعجب کرده بود:  گارتن دیکته می اسکار آیزن

ای  گونه مردی که این کشفیات عظیم را کرده چنین انقالب علمی کامل و یکپارچه چه

ی انگلس به  )نامه "جا حفظ کرده بود سال آن را در آن 22ت و به مدت را در سر داش

های مارکس از  نوشته ی دست (. همچنین شدت مطالعه7115مارس  1لورا الفارگ، 

مطلع  سرمایه قدر کم از پیشرفت مارکس در مورد دهد وی چه سوی انگلس نشان می

 و پس از آن(. 722، 7779بود )فولگراف 

یادی را روی مطالب مارکس کار کرد. در این مدت، منابع گوناگونی های ز انگلس سال

ها را باید در شکل اصلی خود حفظ کند و  را برگزید و تصمیم گرفت کدام قسمت

، خواننده سرمایه گفتار به جلد سوم ها را باید تغییر دهد. انگلس در پیش کدام قسمت

(. در 1ب، ص  7771ا ساخت )ی روش خود در ویرایش کتاب سوم آشن زمینه را با پیش

های نخست به منابع متعددی اشاره کرد که در تألیف روایت نهایی  ارتباط با فصل

توانسته  نمی 7195-7194ی  نوشته مورد استفاده قرار داده بود و تصدیق کرد که از دست

تر برای شروع  ی کوتاه چندان استفاده کند و توضیح داد که در عوض به دو قطعه

ای دفتر ریاضی که ساموئل مور برای او تهیه کرده بود استناد کرده  خالصهکتاب و 

(. به این ترتیب، انگلس مطالب Q 14، مجموعه آثار مارکس و انگلس، IISHاست )

ی متن تنظیم کرد  شده ی نخست روایت ویرایش یادشده را در چهل و چهار صفحه

 (.13 ـ 21، 7771)مارکس 
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ی  کردن بیش از دویست صفحه ی کار انگلس در فشرده وهبرای این که برداشتی از نح

( 13-52، 7771)مارکس  24-21ص بررسی فصل سوم، ص [7]مارکس داشته باشیم،

ی بین نرخ سود و نرخ ارزش اضافی  ارزشمند است. در این صفحات به رابطه

ختصاص ی مارکس به آن ا نیافته ای که بخش اعظم مطالب پایان پردازد، مسئله می

کند که در محاسبات  ی مقادیری آغاز می یافته بود. انگلس موضوع را با بحثی درباره

ی تحلیلش  کند که شالوده ای را مطرح می های پایه استفاده خواهد شد و برخی فرضیه

برد که در کتاب اول }جلد یکم{  هایی را به کار می اند، و اصطالحات و نشانه بوده

دهد که نرخ  حظات مقدماتی، عواملی را مورد بحث قرار میشود. پس از مال یافت می

های متفاوتِ عوامل نتایج  گونه ترکیب کنند تا تشخیص دهد چه سود را تعیین می

آورد. سپس به دو عامل اصلی، یکی نرخ ارزش اضافی و  متفاوتی را به وجود می

 کند. ه میشده، اشار ی پرداخت ی متغیر و کلّ سرمایه دیگری نسبت بین سرمایه

های مارکس مقایسه کنیم، هم مفاهیم مشترک و  نوشته اگر تدوین انگلس را با دست

پردازم: انگلس  ها می توانیم بیابیم. ابتدا به تفاوت های چشمگیری را می هم تفاوت

گذارند. وی به  ی عواملی مطرح کرد که بر نرخ سود اثر می مندی را درباره بحث نظام

آمدهای بالقوه را مورد بحث قرار داد.  ها پی رد و بر اساس آندو عامل عمده توجه ک

ی بین  یکم، به نرخ ارزش اضافی به عنوان عامل ثابت پرداخت و سپس رابطه

مند را  شده را در نظر گرفت. این اثر نظام ی پرداخت ی متغیر و کلّ سرمایه سرمایه

تری  وبیش عام هارات کمتوان در واپسین بند این فصل دید. در حالی که مارکس اظ می

(، انگلس A 77, 8، مجموعه آثار مارکس و انگلس، IISHرا مطرح کرده بود )مثالً، 

های روشنی را بیان می کرد )مارکس  ای را نوشت که وابستگی شده ی خالصه جمله

7771 ،12.) 

http://pecritique.com/2012/10/03/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%d9%90-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d8%b3-%d8%b1%da%af%db%8c%d9%86/#_ftn9


درباره روش و ساختار سرمایهی اهحثب  

 751 

 ها را یکدست کرد تا موارد متفاوت قابل ها و مثال پس از آن، انگلس نشانه ها، فرمول

گذاری واحد را  مقایسه شوند. انگلس از ساموئل مور کمک گرفت که تبعیت از نشانه

مطرح  7115ی  نوشته ی مکتوبش از دست توصیه و پیشنهادهایی را در مورد خالصه

(. انگلس 93 ،7771؛ مارکس Q 14، مجموعه آثار مارکس و انگلس، IISHکرده بود )

ا تنظیم کرد، این در حالی است که مارکس ها ر همچنین ارقام مورد استفاده در مثال

هایی  ها را قبالً در یادداشت ها پرداخته بود؛ در واقع، انگلس آن با اعداد متفاوتی به آن

های مارکس استخراج کرده بود یکدست کرده بود. وی همیشه یک  نوشته که از دست

( و روش 22sو  22v ،80cکرد ) ی آغاز انتخاب می مجموعه از اعداد را به عنوان نقطه

 H ، مجموعه آثار مارکس و انگلس، IISHداد ) خود را در روایت انتشاریافته توضیح می

(. عالوه بر این، انگلس بندهای مقدماتی نوشت )مثالً در آغاز 51-55، 7771؛ مارکس 83

 [72](.57 ،51، 7771فصل سوم( و پیوندهایی را با فرازهای دیگر برقرار کرد )مارکس 

ها اشاره کرده بود، اما انگلس  عالوه بر این، مباحثی وجود دارد که مارکس فقط به آن

تری مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. مثالً فهرستی از عوامل  ها را با جزییات بیش آن

ی متغیر و ارزش اضافی تأثیر  ی ثابت، سرمایه گوناگونی را تهیه کرد که بر سرمایه

ها در  به آن  ها را مفصالً مورد بحث قرار نداد، پس از اشاره نگذاشت. اگرچه وی آ می

( جمالتی را نیز H83، مجموعه آثار مارکس و انگلس، IISHاش ) بندی مقدماتی جمع

(. در حقیقت، مارکس فقط به صورت پراکنده 53 ،7771ها اختصاص داد )مارکس  به آن

(. A 77، 9ـ1ر مارکس و انگلس، ، مجموعه آثاIISHها اشاره کرده بود ) به برخی از آن

ی ریکاردو  ی دیگری، به سراغ یادداشتی انتقادی که مارکس درباره انگلس در نمونه

، مجموعه آثار IISHنوشته بود رفت، آن را توضیح داد و مرجعی برای آن ذکر کرد )

تر، شرح و بسط کامل فصل چهارم  (. و از همه معروفA 77, 108مارکس و انگلس، 
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ی برگشت سرمایه است که از مارکس فقط عنوان آن باقی مانده بود )مارکس  درباره

 (.12ـ  13، 7771

های اصلی مارکس را  ها واژه برعکس، فرازهای دیگری وجود دارد که انگلس در آن

ویژه، انگلس روش مارکس را در بحث  بدون دخل و تصرف حفظ کرده است. به

های خاص  قتباس کرد. همچنین موارد و نمونهی تأثیرات گوناگون بر نرخ سود ا درباره

تر از مارکس تعمیمی در این مورد نداد. انگلس در  را با هم مقایسه کرد و بیش

کرد. مثالً این  های مقدماتی، هرجا که ممکن بود، از عبارات مارکس پیروی می فصل

 های خاص صادق بود. ماکس نوشت: ی نمونه کننده های توصیف موضوع برای سرفصل

ی  ترجمه؛ 14، 7772)مارکس  "کنیم گیرد بررسی می نشأت می vرا که از  cتغییرات "

از  Cمتغیر،  vثابت،  s"بندی دیگری چنین نوشت:  ها را با جمله من( و انگلس آن

(. فرازهای دیگری از مارکس وام 92، 7771)مارکس  "کند تغییر می vطریق تغییرات 

ی معنای  نادرتری که مارکس نظراتش را دربارهویژه در موارد  گرفته شده است، به

ویژه در مورد جمالت مربوط به  کند. این موضوع به اقتصادی تغییر موردنظر بیان می

( صادق 13 ،7771؛ مارکس III-2 ،A 77، مجموعه آثار مارکس و انگلس، IISHمتغیرها )

د که برایش هایی از کار مارکس را انتخاب کر است. به طور کلی، انگلس فقط جنبه

تر در  کند. مفاهیم گنگ کرد خواننده درک می هایی که احساس می معنا داشت، جنبه

ی  شود عمدتاً ساختار پاره جا توصیف می چه در این اند. آن ه متن انگلس گنجانده نشد

بندی مفصل  ( به مقوله7775 ،7774نیکل ) نخست کتاب سوم است. فولگراف و یونگ

های مارکس برای  نوشته اند که انگلس هنگام کار بر دست ختههای گوناگونی پردا شکل

ها، ارتقادادن،  ها، حذف ی روایت چاپی جلد سوم به کار برده بود: افزوده تهیه

 بندی دوباره و تصحیحات متن و اصطالحات. فرمول
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کرد؟ وی به معنای  گونه درک می انگلس مسئولیت ویراستاری کار مارکس را چه

مند به آماده کردن مجلدی باشد.  ستار نبود. کسی نبود که فقط عالقهمعاصر کلمه ویرا

ی  گرفتن این وظیفه داشت. مسئله ای در برعهده ها و عالیق ویژه برعکس، انگیزه

ی  درست و غلط به این بحث مربوط نیست، چه رسد به هر شکلی از نقد درباره

های دوم و  کتاب اهمیّت کار انگلس. با این همه، الزم است بپرسیم چرا وی

طور که  را به نحوی که انتخاب کرده بود ارائه کرد، درست همان سرمایه سوم

های او را برای موضوعات دیگر درک کنیم )مثالً در مورد  کوشیم انگیزه می

 های حزبی(. سیاست

های فرانسوی و آلمانی گزارش کردند که  کمی پس از مرگ مارکس، روزنامه

یان خواهد برد. در حقیقت، افراد پیرامون انگلس نیز این انتظار را به پا سرمایه انگلس

 75؛ ادوارد برنشتین به انگلس، 7113مارس  71را داشتند )آگوست ببل به انگلس، 

ها کشف شد  نوشته (. با این همه، خود وی فقط بعدها هنگامی که دست7113مارس 

مدارکی که مارکس باقی  این قصد را تأیید کرد. از آن لحظه به بعد، مشخص کرد که

یافته نیستند. با این همه، انگلس بنا به اعتبار خود تمایز  گذاشته در شکلی پایان

مهمّی را بین محتوا و شکل قائل شد. وی در فوران شور و شوقش که ناشی از خواندن 

به محتوای کتاب سوم چنین اشاره  7195ها برای نخستین بار بود، در بهار  نوشته دست

 23)انگلس به نیکالی دانیلسون،  "ام آورترین مطلبی که تاکنون خوانده حیرت"کرد: 

(، 7115مارس  1)انگلس به لورا الفارگ،  "انقالب علمی تمام و کمال"(، 7115آوریل 

)انگلس به  "کند های درخشان آن علم اقتصاد را زیرورو می در حقیقت، برخی ایده"

در ارتباط با شکل، بسیاری از  [77]ی من(. ه، ترجم7115آوریل  2یوهان فیلیپ بکر، 

این تفسیرها با این شکایت همراه بود که اثر یادشده ناقص است. انگلس در 

عمدتاً "گفتار به جلد دوم این موضوع را تأیید و تصدیق کرد که میراث مارکس  پیش

http://pecritique.com/2012/10/03/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%d9%90-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d8%b3-%d8%b1%da%af%db%8c%d9%86/#_ftn11
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د به هم وصل اما اشاره کرد که تمامی این قطعات بای "های پراکنده است شامل متن

 (5 ،7771) "شوند و تا حدّ امکان اثر کاملی را به وجود آورند.

ها  نوشته کرد، دریافتش از دست هنگامی که انگلس کتاب سوم را برای انتشار آماده می

تلویحاً به این امر اشاره  7174گفتار خود به حلد سوم در  دستخوش تغییر شد. در پیش

تمام است.  بان و شکل، بلکه در جستارمایه نیز، نیمهکرد که کار مارکس نه تنها در ز

توصیف کرد. توضیح داد که  "سردستی و ناقص"های از کار را  انگلس بخش

شود که دنبال کردن  سبب می "ای موضوعات حاشیه"مارکس به  "گریزهای"

اما هرچه کار "ها دشوار شود و سرانجام به این توصیفِ نسبتاٌ دو پهلو رسید:  استدالل

 in ststuها در حالت نوپای خود ) ها اندیشه یافت، جمالت نیز که در آن ادامه می …

nascendiب،  7771) "شدند تر می تر و پیچیده شدند، بیش از پیش طوالنی ( نمودار می

نوشت که اثر مارکس بیش از یک  7175ای به ورنر زومبارت در  (. در نامه9ص 

کند،  ی را که ارزش بحث دارند مطرح مینیست که مسایل زیاد "نویس اول پیش"

رهیافت مارکس نه با یک آموزه بلکه "ها پاسخ بدهد. بیان کرد که  که به آن بدون این

کند بلکه  ای را ارائه نمی شده هایی کامل با یک روش سروکار دارد. این رهیافت جزم

ر اختیار د  این پژوهش برای تر و روشن اندازهای پرباری را برای پژوهش بیش چشم

هایی  مکمل"صراحت زومبارت و دیگران را به فراهم کردن  انگلس به "گذارد. می

مارکس هنوز بسط "دعوت کرد تا در آن این نکات مهم را که  "سرمایه ارزشمند به

ی  ؛ ترجمه7175مارس  77مورد توجه قرار دهند )انگلس به ورنر زومبارت،  "نداده بود

 7175که در بهار  "قانون ارزش و نرخ سود"خود  من(. در حقیقت، انگلس در متن

ای که با شتاب خطوط کلی  نویس اولیه پیش"نوشته شده، جلد سوم سرمایه را صرفاً 

 (.119الف،  7771کند ) توصیف می "آن شرح داده شده و تاحدی ناقص است
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 7771) "مارکس را با کالم مارکس"دانست که هر متنی که  در واقع، انگلس کامالً می

انگیزاند و  ( بیان نکند، تفسیر است، تعبیری که ناگزیر مجادالتی را برمی115الف، 

به  7115انگیزاند. وی در  مارکس را برمی "راستین"خواست دسترسی به متون 

خواننده در مورد دو هدف خود اطالع داده بود که قصد دارد مارکس را به زبان 

ند. با این همه، انگلس تا حدی بلندپرواز فهم عرضه ک خودش ارائه دهد و کتابی قابل

سبک را در جاهایی تغییر دهد که اگر خود مارکس هم "خواست که  بود. او فقط نمی

صرفاً با روح خود "چنین کوشید تا تمامی ابهامات متن را . وی هم"داد بود تغییر می

تر  نای خصوصی قصد خود را روش (. بعدها در نامه7، 5، ص. 7771حل کند ) "مؤلف

اما چون این مجلد، سرسبد اثری است باشکوه ، خودم را موظف دانستم "بیان کرد: 

که آن را به شکلی انتشار دهم که در آن کلّ خط استدالل با وضوح تمام و به شکلی 

(. انگلس 7117ژوییه  4)نامه انگلس به نیکالی دانیلسون،  "برجسته خود را نشان دهد

با پرداختن به جزییات تأیید کرد که برای توضیح ی خود  نوشته در واپسین دست

 7771های مهم تاکید و مدارک و شواهد مکمل را افزوده است ) قطعات دشوار بر جنبه

ی تفسیر را مورد توجه قرار  وضوح مسئله گفتار به جلد سوم، به (. در پیش119الف، 

ای آغازین جلد سوم ه نداد. بنابراین، انگلس متوجه نشده بود که تغییراتی که در فصل

تواند بین دو هدفش ناسازگاری ایجاد کند. به این ترتیب،  سرمایه وارد کرده است می

ی تنظیم مطالب چیزی  توان نتیجه گرفت که انگلس تشخیص نداده بود که نحوه می

گیرد که انگلس  بیش از یک تفسیر نیست. این دیدگاه با عبارتی مورد تأیید قرار می

مارکس بیان کرد و در آن خود را رهبر تئوریک جنیش کارگران کمی پس از مرگ 

پذیر است در حالی که در  دانست. انگلس بیان کرد که او در جهان سیاست جایگزین

هنوز کسی را ندیده که در موقعیتی باشد که جایگزین من و "موضوعات نظری 

 ی من(. ؛ ترجمه7113آوریل  32)انگلس به آگوست ببل،  "مارکس شود



...تهاینریش،فرد موسلی، پل برکایکل م  

 792 

 

 گیری نتیجه

 ها در جلد سوم های کتاب سوم مارکس و ویراست انگلس از آن نوشته ی دست مطالعه

دهد بلکه مسایل جدیدی را نیز مطرح  ها پاسخ می نه تنها به برخی پرسش سرمایه

دانست  ی تفسیری مناسب می کند. یقیناً انگلس خود را شخص مشروعی برای ارائه می

کرد. پرسشی که باید  یک از این اعتقاد او حمایت میدموکرات و رهبری حزب سوسیال

های مارکس  ی تصویری مناسب از اندیشه مطرح شود این نیست که آیا وی در ارائه

درستی نظرات مارکس را درک کرده است یا خیر.  موفق بوده است یا این که وی به

انگلس  موضوع بر سر این نیست که انگلس مارکس را تحریف کرده است. در حقیقت،

کرد، چرا که انبوه  هنگام آماده کردن اسناد مارکس برای انتشار خودسرانه عمل نمی

ی ما  فراوانی مدارک در تأیید تصمیماتی است که وی گرفته است. برعکس، وظیفه

این است که بپرسیم آیا این تصمیمات تنها موارد ممکن بودند، و آیا طریق دیگری 

بنابراین، ضروری است که تفسیری را که انگلس  وجود ندارد که مارکس درک شود؟

ی متون راستین  ی چنین تحلیلی تنها با ارائه به ما انتقال داده است تحلیل کنیم. پایه

آید. عالوه بر این، باید  پدید می MEGAخود مارکس و متون مربوط به انگلس توسط 

ا در نظر بگیریم. او اش ر کامالً منابع خود انگلس و نیز رشد بینش و آگاهی اقتصادی

ی علم اقتصاد گسترش داد؟ او دقیقاً چه چیزی  هایش را درباره گونه اندیشه چه

دانست؟ اگر تاحدی این نکات را روشن  ی کاری که مارکس انجام داده بود می درباره

توانیم از نو وجوه مشترک و تفاوت مارکس و انگلس را مورد بررسی  گاه می کنیم آن

های موضوعات دشوار را نیافته  حل بریم که راه ارتباط با مارکس پی میقرار دهیم. در 

هایش را بیان کند  بود و پیوسته برای یافتن زبانی که بتواند به نحو مناسبی اندیشه

ها مجادله در این باره که کارل  نوشته کرد. بنابراین، انتشار دست وپنجه نرم می دست
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دهد بکه فقط از نو آن را آغاز  ته را پایان نمیخواس اندیشیده یا چه می مارکس چه می

 کند. می

مایلم از یورگن هرس، جرالد هوبمان، نورمن لوین، کارل اریش فولگراف برای 

ی این موضوعات و نیز از روری جانستون برای دقت به زبان  های مفید درباره بحث

سیرها و خطاها ها برای تف تردید، تمامی مسئولیت انگلیسی متن سپاسگزاری کنم. بی

 با من است.
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ص. ، ص4474ی  بازاندیشی مارکسیسم، شماره ی در مجله 2222ی باال در سال  *مقاله

 به چاپ رسیده است. 12ـ  57

 
ناپذیر بود )ر.ک. به اسپرل  ی فهرست امکان از ریچارد سپرل سپاسگزارم که بدون همکاری او ارائه  [7]

 و پس از آن( 745، ص. 2227

 ی این موضوع داد تشکر کنم. که دربارهمایلم از فرانسوا ملیس برای اطالعات مفصلی   [2]

ی  ژانویه 21و  7192مارس  9، 7192ی  ژانویه 77ی مارکس به انگلس،  مثالً ر.ک. به نامه [3]

هایی کمک خواسته بود ـ  ی کتاب . مارکس همچنین از انگلس برای تهیه7195نوامبر  22و  7193

 .7199 دسامبر 71مثالً ر.ک. به مارکس به انگلس، 

که اخیراً برمبنای این  II/3.1.7-9جلد  MEGA2( ـ یعنی 7712ـ  7719ر.ک. به مارکس ) [4]

ـ  7711به زبان انگلیسی انتشار یافت )ر.ک. به مارکس  مجموعه آثار از 34-32ویراست جلدهای 

http://pecritique.com/2012/10/03/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%d9%90-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d8%b3-%d8%b1%da%af%db%8c%d9%86/#_ftnref1
http://pecritique.com/2012/10/03/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%d9%90-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d8%b3-%d8%b1%da%af%db%8c%d9%86/#_ftnref2
http://pecritique.com/2012/10/03/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%d9%90-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d8%b3-%d8%b1%da%af%db%8c%d9%86/#_ftnref3
http://pecritique.com/2012/10/03/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%d9%90-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d8%b3-%d8%b1%da%af%db%8c%d9%86/#_ftnref4
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های  تسکی در سالای بود که توسط کائو های پیشین عمدتاً متکی بر ویراست گزیده (. ترجمه7774

 انتشار یافت. 7772ـ  7725

( 7711مربوط به کتاب دوم، رجوع کنید به مارکس ) 7195ـ  7194های  نوشته برای دست  [5]

MEGAیعنی 
2

MEGAقرار است در  7191ـ  7191های  نوشته . دست 
و  II/4.3، جلد 2

MEGAاز  II/11های بعد در جلد  های سال نوشته دست
 تشار خواهد یافت.ان 2 

ی زیادی ننوشت. عالوه بر اوراق مربوط به نرخ  نوشته به هیچ وجه دست 7112ی  مارکس در دهه  [9]

ی رانت، بهره و برگشت سرمایه وجود دارد )بایگانی دولتی تاریخ  سود، فقط مطالب کوتاهی درباره

المللی تاریخ اجتماعی  ی بین مؤسسه؛ f.1. op.1, d, 2940 ,[RGAاجتماعی و سیاسی روسیه، ]

(IISHمجموعه ،)  ،ی آثا مارکس و انگلسB 105, A 72.) 

انتشار  MEGAها و غیره در بخش چهارم  های آبی، جزوه ها، کتاب تمامی این مطالعات کتاب  [1]

های مربوط به شیمی  یدهدهد. مثالً گز ها را ارائه می ها و حاشیه ها، یادداشت ی کتاب یابد که گزیده می

 {.IV/31( انتشار یافت }7777)مارکس و انگلس  7777در 

کرد تا مقادیر تغییریافته را  گاهی مارکس از حروف زیرنگاشت یا یک اپوستروف استفاده می  [1]

ا (. در موارد دیگر، حروف آلمانی رA 77, 1, 48، مجموعه آثار مارکس و انگلس، IISHمشخص کند )

(، یا حروف بزرگ را به حروف کوچک ترجیح 92, 74داد ) به جای حروف التین مورد استفاده قرار می

 داد. می

های  نوشته ( و دست7772ی اصلی )مارکس  نوشته از دست 12ـ  7این صفحات عبارتند از   [7]

 ;RGA F. 1, op.1. d.3601ی آثار مارکس و انگلس،  ، مجموعهIISHی نرخ سود ) متعدد درباره

A 78, A 77, A 76, A 71.) 

نیز از انگلس  "شود بنابراین، این تحلیل صرفاً در قلمرو ریاضی انجام می"بندی که  این طبقه  [72]

 (.53، 7771گیرد )مارکس  نشأت می

گارتن را به  خواند. وی آیزن ن میگارت ها را هنگام دیکته کردن به اسکار آیزن نوشته انگلس دست  [77]

تواند برای  ی مارکس می نوشته عنوان منشی خود استخدام کرده بود تا مطمئن شود که اسناد دست

 انجام شد. 7115ـ  7114های دوم و سوم در  افرادی دیگر غیر از او خوانا باشد. دیکته کردن کتاب

 

 منبع : نقد اقتصاد سیاسی
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