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  نكنيم یارزيابچگونه را  كاپيتال
كرده  یرا نوشت، تغييرات چشمگير كاپيتالكه ماركس  یاز زمانپس در خالل يك سده و نيم  یداريهسرما

ً همهی است. اكنون نظام گذشته ی ) در چند دههfinanceماليه (بلعيده و نقش جهان را ی است كه تقريبا
چندگانه و تكه ی هاهويت«ما به عنوان حامالن ی كه برای ، تا جايجهانبيش از پيش افزايش يافته است. 

دارد كه مجلد يكم كتاب ی اپيرايهیببا وضعيت ی اندكرسد شباهت یاهميت دارد، به نظر م» شدهتكه
 مستقيم كارگران در فرايند ی از طريق استخراج كار اضافگسترش سرمايه  است:ی ماركس بر آن متك

  .ليدتو
به اوضاع ی ربطيا ديگر  است گراتقليل كهی كتابه عنوان اغلب ب كاپيتالگمان به اين دليل است كه یب
از ی شمار چشمگيری پيشهشود. یمناديده گرفته  دارد،ی ها يا الحاقاتندارد يا اينكه نياز به متممی كنون

است ی تر از آن چيزاما موضوع جذاباستوار است. ی هايبر  چنين پروژهی روشنفكران آكادميك و عموم
  آيد.یكه به نظر م
كه بايد درباره اتفاقات درون  آنچههراست و نه  كاپيتالی نخست، عنوان كتاب به دليل معينی در وهله

اين كتاب بر سرمايه متمركز است ــ  .مبدانيی دارسرمايهی آنچه كه الزمست دربارهيا  بدانيمی دارسرمايه
 كاپيتال. شودیارزش بدل می تريا به مقدار بزرگ ، »خودگستر«كه در آن و از طريق آن ارزش ی فرايند

از نو ی شود (يعنیشود، چگونه بازتوليد میايجاد می اين موضوع است كه چگونه اين خودگستری درباره
ی و مفاهيم سنتی ورز، در انديشهیناقصچگونه كل اين فرايند، به نحو شود) و یتكرار ماز سرگرفته و 

ی شخصوجود دارد بين داشتن كانون می يابد. تفاوت چشمگيریاقتصاددانان و اهل كسب و كار بازتاب م
ی خودگستر جا نوشته يا مطرح كرده باشد كهكنم ماركس در هيچیبودن. من فكر نم اگرتحقيق و تقليلی برا

بر ی است كه اهميت دارد و ديگر فرايندها را بايد به آن تحويل كرد. فرايند خودگستری ارزش تنها چيز
باشد ی اكنندهكننده ــ و اين شايد دليل تعيينتعيينی هابه شيوهی گذارد ــ گاهیديگر اثر می چيزهای بسيار

اما تشخيص روابط متقابل شود ــ یاشتباه گرفته م هرچيزی دربارهی با كتاب سرمايهی دربارهی كه چرا كتاب
  ارزش نيست.ی عبارت از تحويل ساير چيزها به خودگستر

يا » گذاردیكنار م«ديگر را ی چيزهای معينی گمان به معنایبدارد، ی كه كانون خاصی هر كتاب
مربوط به تعويض روغن دستورات ی نداريم كه كتاب آشپزی ، اما ما معموالً شكايت»گيردیناديده م«

به  كاپيتال. اين اتهام كه گيردیگذارد يا ناديده میرا كنار می المللبينی هاسياستی تان يا واكاواتومبيل
پردازد، به نظرم به يكسان یدهد نمیو آنچه درون آن رخ می دارسرمايهی هااز جنبهی بحث درباره بسيار

  ناموجه و نامنصفانه است.
با آن  كاپيتالدر  ت كهاسی ، اين واقعيت كه جهان امروزه بسيار متفاوت از آن چيزدومی در وهله

ربط شده يا كمتر یكه نوشته شد، بی ز اين نيست كه اين كتاب در مقايسه با زمانای شويم، حاكیروبرو م
كامالً از  نوشت بسيار متفاوت شده بود و ماركسیكه ماركس اين كتاب را می جهان در زمان. اعتبار دارد
ذهن مردم را  در جايی که معامالت تجاری کل«كند كه یدر مجلد دوم اظهار م ها آگاه بود. مثالً اين تفاوت
ی دادوستد توليد را در شيوه یافق ديد بورژوايی اين است که بنياد شيوه وارِ نمونه کند، خصلتِ اشغال می

ی كند كه روابط بازار بين خريدار و فروشندهیتأكيد ماما با اين همه  »داند و نه برعکس.منطبق با آن می
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؛ یبازرگانی توليد، و نه بر شيوهی است بر سرشت اجتماعی بنياداً متك«دار و كارگر) كار (سرمايهی نيرو
  ]1»[گيرد.یتوليد نشئت می در واقع از سرشت اجتماعی بازرگانی شيوه

اين تغييرات ی از زمان ماركس تغيير كرده است يا حت پسی داربنابراين سوال اين نيست كه آيا سرمايه
است ی اوضاع كامالً متفاوت با نحوه. سوال اين است: اهميت اين امر واقع كه ااندبزرگ و با اهميت بوده

 و موجه از اين كتابی نقد تواندیمامر واقع ؟ آيا اين استی در چه چيزكند یآنها را ارائه م كاپيتالكه 
  شود؟شمرده  آنی نظری نابسندگاز ی شاخص

  كرد و به شرح زير به آن پاسخ داد:ی بينماركس اين نوع ايراد را پيش
متقابل ی كرده است كه در مقابل آشكارشدن پيوندهای كند كشف بزرگیاقتصاددان عاميانه فكر م«

او فخر رسند. در واقع، ینظر م كند كه چيزها در ظاهر متفاوت بهیغرور اعالم مبا ی درون
كند. در اين صورت اصالً چه یغايت قلمداد مچسبد و آن را یبه نمود می فروشد كه دودستیم

  ] 2»[به علم است؟ی نياز
  

و  هدهندتشكيلی بدهد كه با توصيف اجزای دارسرمايهی جامعهی دربارهی كوشيد شرحیماركس نم
برعكس او خودش ». به نمودها بچسبد«، »رسندیبه نظر م«طور كه چيزها در سطح جامعه روابطش آن

  شان.ننماياميان اجزا و مناسبات » یمتقابل درونی آشكاركردن پيوندها«ی يعن ،كرد» علم«را درگير 
طبق با را بنا به اين كه تا چه حد من كاپيتالرسد كه یرم كامالً نامناسب ماين هدف، به نظدر پرتو 

و ی كنيم ــ مثالً بنا به اينكه آيا معامالت بازرگانی ارزيابرسد یاست كه چيزها به نظر می وضعيت
يا  اين كتاب استی موضوعات اصلاند مسلطی و اذهان بورژوازی كه بر اخبار اقتصادی مالی بازارها

را ی درونی پيوندهای تواند به نحو موفقیم كاپيتالنياز داريم كه آيا ی خير. برعكس، ما به اين ارزياب
  .خير يا آشكار سازد

ديگر مربوط به اوضاع و احوال نيست يا كه ی به عنوان كتاب كاپيتالآن ی بر مبناكه ی بنابراين، بنيادهاي
ندارد. اما ی كافانه طاقت پايدارموشی امروز كاهش يافته است، در مقابل ارزيابی اهميت و مناسبت آن برا

امروز مناسب و معتبر است. ی هنوز برا آن نيست كه اين كتابی خود به معنای به خود سلبیاين استدالل 
تواند به اين یحاضر آشكارا نمی مانند مقالهی كوتاهی نيز ارائه شود. مقالهايجابی ی هابايد استدالل

 كاپيتالفقط چند جنبه از ی مختصر درباره كوشم خودم را به ارائه چند نظریموضوع پاسخ دهد. بنابراين م
  دارد.ی امروز مناسبت خاصی محدود كنم كه به نظرم برا

  
  چپی هانقد ساير گرايش

  
ستند. ما هی زمانهی هایكامالً مشابه با ايدئولوژگيرد كه یش مرا به چالی هايیاز ايدئولوژی برخ كاپيتال
تمسخرآميز ی به گفته كه بنا به آن طلبدیرا به مصاف می بورژوايی اقتصاد سياس اندازچشم، یاز سوي
 ردِ وِ اخير، در شكل ی هادر دههانداز اين چشم ]3»[.بوده است اما ديگر نيستتاريخ ی زمان« ،ماركس

كردن اين با كمك به شفاف كاپيتالاحيا شده است. به اين ترتيب، » نداردوجود ی بديل«مارگارت تاچر كه 
ی اصلی دغدغهی دربارهمستقيماً  ،فرارفتی داربايد تغيير كند تا بتوان از سرمايهی موضوع كه چه چيز

  ».ممكن استی جهان ديگر«اند كرده گويد كه اعالمیدهه و نيم گذشته سخن ميكی مردمی هاجنبش
كند كه یمبارزه می گراهايير ژوزف پرودون و ساير چپیپی اما اين كتاب همچنين با اقتصاد سياس

بهبود ی و مالی معامالت، یپول توان با اصالحات در مناسباتیرا می دارمشكالت سرمايهاند ادعا كرده
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به  كاپيتالاين ساحت كتاب  گذارند.یمی نخورده باقرا دستی دارسرمايه توليدی بخشيد، ضمن آنكه شيوه
آينده از طريق ی از بحران اقتصادی جلوگيری اخير، به ويژه در پرتو تالش برای هادر سالی تازگ

  ، اهميت و مناسبت يافته است.ینظام مالاصالح 
، یپرودونيستی شود و نه نقد اقتصاد سياسی تلقی بورژوايی فقط نقد اقتصاد سياس كاپيتالنقد ی هنگام

ی رسند. مثالً بخش سوم فصل اول، دربارهیربط به نظر میبی مبهم يا حت كاپيتالی هااز بخشی برخ
است. اما ی از شكل كااليپول ی پيچيدهی ديالكتيك اشتقاقبخش شامل را در نظر بگيريد. اين » شكل ارزش«

ما بايد اين وظيفه را «كننده است: حرف حساب ماركس چيست؟ ماركس مصر است كه اين اشتقاق تعيين
كنم پاسخ اين است كه یتصور م] ــ اما چرا؟ 4»[معلوم كنيمانجام بدهيم... ما بايد نشان بدهيم... ما بايد 

كه ی است. مادامی ناپذير، توليد كاالياجتنابی ، يك تالیفقط يك تالی پولی دهد كه مبادلهیماركس نشان م
درك اين موضوع به «مانند. یمی همراه با آن نيز باقی ماند، پول و مشكالت اجتماعیمی باقی توليد كاالي

و ی خود وضع نكنيم و حدود اصالحات پولی است تا وظايف ناممكن را برای وضوح ضرور
پول ضمن ی به الغای تمايل پرودونيست] ماركس 5»[كااليي] را بشناسيم.ی [مبادلهش گردی هایدگرگون

] 6[كند.یمقايسه م» سيسمکاتولی پذيرشپاپ ضمن ی الغا«را با تمايل به » بخشيدن به توليد كاالهاتداوم«
  هيچ يك از اين دو ممكن نيست.

شده از ساير ارائهی هاحلبر راهاست ی نقد(از جمله)  كاپيتالكه  گيرندیمناديده را  اين واقعيتاغلب 
ها يا ها، برنامهمون كنشوحدت پيرای كه مدام برای . كسانیدارمعضالت سرمايهی چپ برای هاگرايش

، اغلب خصوصيت كنندیفراخوان صادر م كه بيشترين توافق نظر نسبت به آنها وجود داردی يهاايده
ی وقتی حتكند. یشود يا در آنها اخالل میآنها منحرف می هادانند كه از هدفینظرات ماركس را در آن م

حرف تازه و كه  شودیبدل می پردازند، ماركس به آيكونیرسد كه با نظر مساعد به او مینظر مبه
ی يهاها و پروژهخواهند نام او را به ديدگاهیديگر می اباشد نزده است. عده» تهديدآميز«كه ی متمايز

خودش. ی هابا آنها مبارزه كرده بود و نه ايدهی وجه اشتراك دارد كه وی هابا گرايشبچسبانند كه بيشتر 
كه ی كرد، به ويژه از زمانیخاص خودش در جنبش مبارزه می هااما خود ماركس پيوسته به نفع ايده

  مطالعه در دسترس همه قرار گرفت.ی منتشر شد و برا كاپيتال
گوتا وحدت ی برنامهی آلمان بر پايهدر ی و السال) ی(آيزناخ» یماركسيست«ی ، احزاب سياس1875در 
كند كه مواضع و مطالبات اين برنامه یبارها و بارها شكايت ماز اين برنامه  شنقدماركس در . كردند

وجه به هيچنقد . اين ندساخته و پرداخته شده بود كاپيتال كه در باشدی نتايج تئوريكی پاسخگونتوانسته است 
ی هادقيقاً به اين دليل كه ايده ،كردیتمرين و مشق آكادميك نبود. ماركس با وحدت اين احزاب مخالفت ميك 

درآمد به ی »توزيع عادالنه«ی دانست. به ويژه فراخوان آن برایيادشده را نادرست و نابسنده می برنامه
كه بنا به آن ی با آن نبرد كرده بود، ديدگاهها د كه دههبوی ایپرودونيست ديدگاهمشابه با ی اكنندهطرز خيره
ماند، بی نخورده باقدستی جاری ضمن آنكه مناسبات توليد ترميم يابد،ی درآمدی شد تا نابرابریكوشيده م

داد ميل به وحدت در نياز به درك صحيح جهان به یماركس اجازه نم. دانستیمكه ماركس ناممكن ی امر
  جاد كند.اختالل اي شمنظور تغيير موثر

  
  سرمايهی انگارشخص

  
وجه تصوير هيچبه«گفتار ويراست اول خود به جلد يكم سرمايه، اظهار كرد كه اگرچه ماركس در پيش

ها را ديو جلوه داده است و نه مسئول نه آنا م، ا»امدار و مالك زمين ترسيم نكردهاز سرمايهی ابينانهخوش
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ی هامقولهی انگارشخصدر اينجا به افراد، تنها به عنوان « داند:یمی دارنظام سرمايهی هایكاست
تر از هر ديدگاه ديدگاه من ... كمپرداخته شده است. ی اص طبقاتخ، حامالن مناسبات و منافع یاقتصاد

ها بداند كه او خود، هر قدر هم از لحاظ سوبژكتيو بتواند از آنی مناسباتل ئوتواند فرد را مسیمی ديگر
ارجاع » یاجتماعی سازوكار«] و بعدها به 7»[ماند.یمی شان باقيده، آفریاز لحاظ اجتماع فراتر رود،

ی هادار منفرد را تابع قانوندنده است... رقابت هر سرمايهدار] در آن صرفاً يك چرخ[سرمايه «كه  دهدیم
آنان به همين نحو رفتار  ]8»[كند.یمی و قهری بيرونی ها، همچون قانونیدارماندگار توليد سرمايهدرون

  ورشكسته. انداربمانند و نه سرمايهی دار باقاست كه بايد رفتار كنند تا سرمايهی اكنند زيرا اين نحوهیم
اخير ی مانند بحران اقتصادی كه رويدادهايی ، به ويژه هنگامكنم اين ديدگاه امروزه كارآمد استیفكر م

داران و به رانش سرمايه پيوسته و مكرر به حرص و طمعِ  ،یدارسرمايهی هایجهان و ساير كاست
. استثروتمندان  ثروتمندترشدنِ شود كه سد راه ینسبت داده می موانعی همهبرچيدن ی برا» یرالبنولي«

ی تواند با جايگزينیمی نظام كنونی هایكارا اين است كه كاستآش اين رويكرد نهفتهی معنا
 ستهااز اولويتی متفاوتی مجموعهواجد كه ی با يك رژيم ضد نوليبرال سرمايهی كنونی هایانگارشخص

  رفع شود.
كه ی ماركس است كه افرادی هاشود، همانا استداللیسپرده می آنچه در اينجا ناديده گرفته يا به فراموش

به واقع كنند. آنچه یانند، به واقع اين وضعيت را كنترل نمگردیخاص می از قضا نظام را در هر لحظه
سرمايه ــ و اين شامل ی فردی هایانگارشخصاست. » یدارقوانين توليد سرمايه«كند یكنترل م

زيرنظر كارگران است ــ ی هامنفرد و بنگاهی دولتی هايهمانند سرمای اخالف قاعدهی هایانگارشخص
 »قانون ارزش«عبارت از ترين قانون د. مهمكنار گذارنخود را » كنترل«بايد تسليم اين قانون شوند يا 

كه ی هر كسيا ــ كند یرا وادار می وكاركسب ،تعيين ارزش توسط زمان كار. اين قانونی است يعن
رقابت قابلها را به حداقل برساند تا اين كسب و كار ــ كه هزينه »كندیكنترل م«صاحب آن است يا آن را 

د، شرايط كار ناايمن و بنابراين كارگران ناكارآمد يا ناالزم را اخراج كند، به توليد سرعت بخش ،بماندی باق
هستيد، ی دارسود توليد كند و از اين قبيل. اگر در نظام سرمايهی نياز، برای توليد برای شد، به جاداشته با

بدهيد كه از اخراج كارگران ی العملنياز توليد شود، يا دستوری صادر كنيد كه برای توانيد دستورالعملینم
ی هامتفاوت با اولويتی حل بقا و ماندن است. گذاشتن افرادراه همانا هاشود. كاهش هزينهی خوددار

كند. اما یاثر نمیرا بی داراين قانون يا قوانين ديگر توليد سرمايه ،»كنترل وضعيت«ی متفاوت برا
  اثر شوند.یخواهند بود كه اين قوانين بپايدار ی اين نظام تا زمانی هایكاست
  

  
  توليدی هاها به قيمتارزشتبديل 

  
كه در آن مقوالت و ی هايپردازد ــ شكلیم» یجهان واقع«به  كاپيتالماركس سرانجام در مجلد سوم 

در ی متفاوت بر يكديگر، يعنی هاسرمايهی هادر سطح جامعه، در كنش«كرده است ی كه واكاوی مناسبات
فقط سخن گفتن از ی ] مثالً به جا9»[شود.یخود عامالن توليد پديدار می روزمرهی رقابت، و در آگاه

داران كشد، ماركس به سرمايهیبيرون م» كارگر«دار از كه سرمايهی ا«یارزش اضاف«و  »دارسرمايه«
ا منافع متمايز و انواع متمايز بی هاو زمينداران به عنوان گروهی ، بازرگانان، كارگزاران مالیصنعت

هنوز در ی داراگر سرمايهی ، بهره و رانت. حتی، سود بازرگانیپردازد: سود صنعتیم متمايز درآمد
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عيار خود توصيف نشده باشد، ما كيلومترها از مجلد اول و كانون بحث آن بر فرايند تمام مشخِص ی پيچيدگ
  ايم.توليد مستقيم دور شده

را كه ی نتايج ،»گراتقليل«تر و كم «یرئاليست« بيشتر دهد كه اين ديدگاهیمبا اين همه ماركس نشان 
تمام اظهار ی با هشيار. چنانكه رايا دونايفسكايا دهندیرسيده بود تغيير نمپيتال كاماركس در دو مجلد اول 

  كند:یم
ها واقعيت شود؟ چگونه اينیحاصل می شگرفی چه نتيجهی زندگی هااين واقعيتی از درك تمام

» یانتزاع«آن را ی د و اقتصاددانان دانشگاهنشویرا كه از فرايند محض توليد پديدار می قوانين
ها... ماركس دوباره توجه ما را به همان تبديلاين ی پايان تمام در هيچ، هيچ. ؟اندنامند تغيير دادهیم

او به ما . یبر آن استوار است: توليد ارزش و ارزش اضاف هاتبديلكند كه اين یمعطوف می چيز
هاست. آنجا كه ارزشی ها برابر با مجموع تمامقيمتی مجموع تمامی دهد كه در تحليل نهايینشان م

ی به عنوان ارزش اضافی دار شياد نخواهد شد. سود حتعايد سرمايهی نيافريده، چيزی كارگر چيز
  ..شود.یمی توليد ناشبلكه از » مالكيت«نه از 

  ]10تغيير نكرده است. هيچ چيز.[ی هيچ چيز بنياد
  

توليد و تبديل ی هاها به قيمتتبديل ارزشی است كه ماركس به بحث دربارهی فصل نهم مجلد سوم جاي
است شرح ماركس به ی كه مدعی اديرينهی . به دليل افسانهپردازدیم» سود ميانگين«به ی ارزش اضاف

و مجموعه انسجام عدمی مدعی هابرهانی و رياضی سرشت فن و نيز به دليلِ  است، نامنسجمی منطقلحاظ 
به اصطالح آن » تصحيح«ی تالش برای ــ يعن» تبديلی مسئله«ی برای كذاي» یهاحلراه«انگيز حيرت

آن را و  گيرندیم تمسخرباد اهميت به یغامض و بی عنوان موضوعبهرا اين مبحث اغلب انسجام ــ عدم
اندازه مهم است زيرا بيش از هر چيز در اينجاست ی. با اين همه، اين فصل بكنندیطرح اعالم مغيرقابل

  كند.یبه آن رسيده بود، تأييد م كاپيتالتر در كه قبلی ترين نتايجاز مهمی كه ماركس از نو برخ
فروشند، و به یبفروشند و م شانیش واقعتوانند محصوالت خود را بيش از ارزیمنفرد می هاشركت

پارو كنند. اما ماركس اند كه خلق كردهی ایارزش اضافرا در مقايسه با ی توانند سود بيشتریاين ترتيب م
ی هاقتصاد، قيمت تام و تمام هم كلدهد كه در یتبديل در فصل نهم، نشان می مسئلهدر شرح خود از 

ی است با كل ارزش اضاف شان است. بنابراين، كل سود فقط برابرتمامارزش تام و محصوالت فقط برابر با 
ی نرخ سود در سرتاسر اقتصاد ــ با وجود تمامو  ،شده از كارگران در فرايند توليد مستقيماستخراج
 برحسب دالرِ ی ل ارزش اضاففقط كــ ی اضاف و بين سود و ارزش و ارزش ها بين قيمتمغايرت
  »تغيير نكرده است.ی هيچ چيز بنياد«ست. شده ایگذارسرمايه

  داد كه: ردر مجلد دوم ماركس هشدا
که شامل هم گوييم، و بنابراين از منظِر کِل محصوِل اجتماعی هنگامی که از منظر اجتماعی سخن می

كه ی امانند شيوه پردازيم، نبايدیاست به موضوْع می بازتوليد سرمايه اجتماعی و هم مصرف انفراد
به مسئله به نحوی بپردازيم که اقتصاد بورژوايی اتخاذ كرده بود دچار اشتباه شويم و پرودون به تقليد از 

عنوان يک تماميت ، بهبه صورت کلداری، هنگامی که سرمايه ی توليدی متکی بر شيوهگويا جامعه
چه بايد به آن برعکس، آندهد. اش را از دست میتاريخی و اقتصادیی شود، خصلت ويژهبررسی می

  ]11[دار جمعی است.سرمايه بپردازيم،
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دارها در رقابت با يكديگر و به سرمايهسوم هست. اگرچه، اساساً مجلد فصل نهم مجلد سوم نيز  اين روِش 
ها را پردازد، فصل نهم رقابت و تضارب سرمايهیدار مسرمايهی متفاوت طبقهی هاجناحمنافع تعارض به 

در بحث مجلد ی ابرجستهگردد كه به نحو یگيرد. در اينجا به ديدگاه سرمايه در مقابل كار باز میم ناديده
» گركار«و » دارسرمايه«كه عامالن اكنون جز اين فرايند توليد مستقيم مطرح شده بود ــی يكم درباره

متفاوت در ی گذارنج سرمايهپكه «كند ی. ماركس فرض ماندیو كارگر جمعی دار جمعنيستند بلكه سرمايه
را ثبت كند كه ی اين فرد سودی هااينكه حساب» ، به يك شخص واحد تعلق داشته باشد. I-Vمثال باال، 

اش نسبت به تناسب اندازهی گذارعمالً از كارگران بيرون كشيده شده است يا اينكه سود را به هر سرمايه
ی شان خواهد بود... و به همين طريق براكل ارزشی اندازههمان... به  I-Vی كل قيمت كاالها«دهد، 
باشد، نتيجه ی اذرهچه ی جمعچه مالكيت ] 12»] [توليد شده در كل جامعه [صادق خواهد بود.ی كاالها

  است.ی همان و يك
ی دهد، شيوهیرا م اش»خاصی و اقتصادی سرشت تاريخ«ی دارآنگاه به نظر ماركس، آنچه به سرمايه

چه به صورت  ،اهر شودظ همالکان اتميزی رقابتی جامعه شكلتوليد در ی چه اين شيوه است. آن توليد
تغيير  توليد}ی آن {شيوه ذات، »يك فرد واحد تعلق دارد«كه در آن كل سرمايه به  شدهیجمعی جامعه

فصل نهم، و كل مجلد در تبديل  }ی{مسئلهی به اين ترتيب، خود ماركس تأكيد كرد، هدف اصل كند.ینم
ی در قوانين ارزش و ارزش اضافی تغيير ،متکثر سوم، اين بود كه نشان دهد رقابت و مالكيتِ 

شوند؛ اين قوانين یها ظاهر ماين قوانين در قالب آندهند كه یرا تغيير می هاي] آنها فقط شكل13د.[ندهینم
  كنند.یم جلوهداد،  شانبسط و شرح در مجلد يكم نحو كه ماركسبه هماندر كل جامعه دقيقاً 

  
  

  ماركسی داربحران سرمايهی نظريه
  

» نرخ سود دارِ قانون تنزل گرايش«ی برا كه ماركس در فصل نهم مجلد سوم به آن رسيد، همچنينی نتايج
. من در كه در اين قانون ريشه دارد، بسيار مهم استی دارسرمايهی بحران اقتصادی اش دربارهو نظريه

ی آمريكايی هانرخ سود بنگاهسقوط ام كه ديگر، استدالل كردهی و جاهای دارشكست توليد سرمايهكتاب 
پس ی طوالنی ــ ركود بزرگ و دوره ــ گرچه با اين همه مهمِ  و غيرمستقيمِ ی چندين دهه، علت بنيادی برا

 ً عيت نسبت داد كه رشد اقتوان به اين ویها را ماين بنگاه سقوط نرخ سودِ  كلاز آن بود، و تقريبا
  كند.یطور كه قانون ماركس بيان مرشد اشتغال را پشت سر گذاشته بود، درست همان ،یگذارسرمايه

به قانون تنزل ی بعدی پارهبه همين دليل، دوم مجلد سوم است. ی پارهی اصلی حلقهفصل نهم 
توانست یپيوند دارد اختصاص داده شده است. ماركس نمبحران كه با آن ی نرخ سود و نظريه دارِ گرايش

 در انهآ آورفنبه دليل تغيير» نرخ سود«برهان فصل نهم استنتاج كند. او نشان داد كه اين قانون را پيش از 
تواند اين موضوع را نشان ی) گرايش به نزول دارد. اما او فقط به اين دليل مlabor-saving(ی كاراندوز

قرار ی زياد قيمت و ارزش و سود و ارزش اضافی هاتفاوت تاثيرِ تحتمذكور » نرخ سود« كهدهد 
دار) است و اين نرخ سود ــ چنانكه سرمايهی (يا كل طبقهی دار جمعسرمايه گيرد. اين نرخ سودِ ینم

. به نيستشده یگذارسرمايه برحسب دالرِ ی اضاف جز كل ارزشی ماركس در فصل نهم نشان داد ــ چيز
مجلد يكم ريشه دارد كه در فصل نهم ی كليدی گير، در نتيجهنرخ سود دارِ بيان ديگر، قانون تنزل گرايش

  اظهار كرده است:ی مقدماتی نوشتهشود. چنانكه ماركس در دستیمجلد سوم از نو تأييد م
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 ،يافتهتخصيصی سرمايهبه كل ی نرخ ارزش اضاف ] نسبتِ بامنفرد [ی ديديم كه [نرخ سوِد] سرمايه
دار، نرخ سرمايهی طبقهی اما همچنين نشان داده شد كه با درنظرگرفتن ... كل سرمايه تفاوت دارد.

شده بر اساس به اين كل سرمايه و محاسبهمربوط ی افضنيست جز كل ارزش ای ميانگين سود چيز
يريم كه در آن بدون آنكه به رقابت گیاستوار قرار می آن... بنابراين در اينجا بار ديگر بر بنياد

ً از ماهيت سرمايه یبسيار وارد شويم، می هاسرمايه كه تاكنون شرح توانيم قانون عام را مستقيما
است، عبارت است از اينكه ی ترين قانون اقتصاد سياسايم استنتاج كنيم. اين قانون، و اين مهمداده

  ]14زل دارد.[ش به تن، گرايیدارنرخ سود با پيشرفت توليد سرمايه
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