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افت و  پر يانگلس (بعد از كار ]1[شده بود. نوشته 1864ـ1865 ياقتصاد ينوشتهدست در هيسرماس كامل جلد سوم ينوتنها دست
 1894جلد سوم در م يراست آلمانين وينخست يبرا را ماركس» كتاب سوم« ينوشتهدست) ازده ساليبه مدت روي اين پروژه  خيز

ا يو آ است ر دادهييماركس را تغ ينوشتهتا چه حد دستانگلس ن بوده كه يا يپژوهقديمي در ماركس يپرسش. كردش يرايوشدت هب
 1992در  ين بار به زبان آلمانينخست يماركس برا ياصل ينوشتهدست. وجود دارداين دو متن ان يماي مهم و تعيين كنندههاي تفاوت

تا انتشار مجلد كنوني مهم  ينوشتهن دستيمنتشر شد، اما ا 4.2 جلدم)، بخش دوم، MEGA( آثار كامل ماركس/انگلس يمجموعهدر 
است.  يپژوهماركسدر  يرخداد مهم ،ماركس ياصل نوشتهدستاز  يسيانگل يان انتشار ترجمهيترجمه نشده بود. بنابرا يسيبه انگل
ت يو اهم ،سهيماركس مقا ياصل ينوشتهتوانند مجلد سوم انگلس را با دستيزبان سرانجام ميسيست انگليپژوهشگران ماركساكنون 

  ار سپاسگزارم.يمهم، بس يفهين وظيانجام ا يآثار ماركس، برا يفاكس، مترجم برجستهكنند. از بن يابيخود ارز يها را بران تفاوتيا
جلدي  110يعني انتشار مجموعه آثار جامع  ،ي عظيم مگا استخشي از پروژهي اصلي كتاب سوم ماركس بانتشار دستنوشته

هاي نوشتهبخش دوم اين مجموعه كه شامل تمامي دستبه ويژه  ]2به زبان آلماني) (انتشار اين آثار هنوز ادامه دارد.)[ماركس و انگلس (
(در نقد اقتصاد  1861ـ1858ي اقتصادي نوشتهدست)، 1.2-1.1(مجلدات  گروندريسه: اهميت دارد است سرمايهصادي مربوط به اقت

ي اقتصادي نوشتهدست]، 3) [3.6-3.1(مجلدات  1863ـ1861ي اقتصادي نوشتهدست)، 2سياسي و متن اصلي) (جلد 
ي مجلد اول، هاي منتشرشدهشامل تمامي ويراست 1867از هاي پس نوشته) و دست4.3-4.1(مجلدات  1867ـ1863

تمامي اكنون  ].4) [15-5و مجلدات دوم و سوم به ويرايش انگلس (مجلدات  1870ي دهه فهاي كمتر معرونوشتهدست
شدت ممنون بود كه چنين بهمنتشر شده است (به زبان آلماني). از ويراستاران مگا بايد هاي ماركس در بخش دوم مگا نوشتهدست

  رسانند.را به انجام مينهايت مهم ي بياين وظيفهاستادانه 
براساس نظر اين ويراستار برجسته  ي انگلس راي اصلي ماركس و مجلد سوم ويراستهنوشتههاي عمده بين دستاين مقدمه تفاوت

ي اين پرسش مهم بپردازند. مترجم بن فاكس به نحو بسيار شتر دربارهرود كه ساير پژوهشگران ماركسي به كندوكاو بيخواهد كرد. اميد مي
و  ) >  <كه در مجلد سوم انگلس گنجانده شده است (با عالمت ي ماركس نوشتهدستاز ي يهابخشبين سودمندي در متن تفاوت 

كند. فاكس همچنين پيوست مفيدي ، متمايز مي)<  >(با عالمت  اندگنجانده نشدهدر آن مجلد كه را ي ماركس نوشتههايي از دستبخش
  ]5كند.[فهرست مي اندهنشد هكه در مجلد سوم انگلس گنجاندرا متن ماركس  از كه تمامي صفحاتي آوردهفراهم 

هاي ماركس ي ماركس و مجلد انگلس بايد روشن كرد، اين است كه انگلس فصلنوشتهي دستمقايسه دراي كه نخستين نكته
ها را خودش ايجاد ها و بخشو برخي فصلتبديل كرده  ي كامل][»فصل«هاي ماركس را به هايي از فصلو بخش» هارهپا«را به 

گويم. اين مقدمه به بحث ها سخن ميي كدام فصلكوشم روشن كنم كه دربارهكرده است. در بحثي كه در ادامه طرح خواهد شد، مي
  ها در ويرايش انگلس) نيز خواهد پرداخت.(پارهي هر يك از هفت فصل ماركس درباره

ي ي ماركس با آن روبرو شد. در وهلهنوشتهتأكيد كنم كه انگلس در ويرايش دست انگيزيرعبي وظيفهپيش از هر چيز مايلم بر 
، در حالي دوم، چهارم و هفتم)هاي يافته داشتند (فصلكه تقريباً شكلي پايانهايي نوشته بسيار ناموزون بود، با فصلنخست، اين دست

ها و اي از يادداشتها فقط مجموعهفصل پنجم و همچنين فصل اول) كامًال خام بودند ــ بعضي بخشويژه هاي ديگر (بهكه فصل
دانشي د كه رسي بسيار دشوار كرد، به نظر ميتر آنكه، هنگامي كه انگلس شروع به كار بر اين پروژهاز همه مهم. اما ندها بودقولنقل

  كلي از كتاب سوم ماركس داشت. دركيو  بسيار اندك
. انگلس از ماركس پرسيد 1868ها بين ماركس و انگلس در آوريل اي است از نامهاز كتاب سوم، مجموعه گواه دانش اندك انگلس
] ماركس در پاسخ 6شود.[بازرگاني تعيين مي يبا سرمايهدهد و نرخ عمومي سود چگونه توضيح ميچگونه كه ماركس سود بازرگاني را 

دهد پرسش انگلس و پاسخ بلند ماركس نشان ميمتاسفانه  ]7[نويسد.ي كتاب سوم ميدرباره بلند و مفصلي بنديجمع ،به اين پرسش
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نخستين بار براي  ها را برايرسد كه ماركس تمامي ايندانست. به نظر ميي كتاب سوم ميچقدر كم دربارهدر آن زمان كه انگلس 
شود بداني... ما در ي روشي كه بر مبناي آن نرخ سود ايجاد ميالزم است درباره«كند: ماركس چنين شروع ميدهد. انگلس توضيح مي

  ]8[»ي آن خواهيم پرداخت.هاي متفاوت و اجزاي جداگانهكتاب سوم سپس به تبديل ارزش اضافي به شكل
ضمن قدر كافي و روشن كه دهد، آناول، دوم و چهارم كتاب سوم ماركس مي هايفصل يدربارهتوضيح بسيار روشني اين نامه 

گذارد. مي شها در اختياررا براي هدف ويرايش اين فصلاي از اين اجزاء دركي پايه ،ي سود بازرگانيپرسش انگلس درباره پاسخ به
 هايچكيده ،ي سود بازرگاني)سه جمله است. پس از فصل چهارم (درباره فقطدر اين نامه ي نرخ نزولي سود فصل سوم درباره يچكيده
به سوال انگلس ها را در پاسخ دانست كه اين فصلهاي باقيمانده فقط چند جمله هستند، شايد به اين دليل كه ماركس الزم نميبخش
مهم خسته شده بود. فصل پنجم بلند و ي ليل كه ماركس در نوشتن اين نامهي سود بازرگاني توضيح دهد، و/يا شايد به اين ددرباره
رسد كه ي بهره (كه بعدها بيشترين مشكالت را براي انگلس ايجاد كرد) فقط چند خط است و يك طرح كلي. اما به نظر ميدرباره

  انگلس براي فهم و ويرايش جلد سوم فقط همين نامه را در اختيار داشت.
ي محتواي سال آخر زندگي ماركس درباره 15هاي بيشتر بين ماركس و انگلس در اين دانم) از بحث(تا جايي كه ميهيچ مدركي 

از  احتماالً  . ماركسنداشتدر اختيار  خود براي راهنمايي در ويرايش يهيچ دستورالعملانگلس گمان كتاب سومش وجود ندارد، و بي
ها را به پايان آورد تا كتابكرد، زيرا انگلس به او فشار ميسوم با انگلس اجتناب ميهاي دوم و ي كارش روي كتاببحث درباره

بلكه به دخترش الئانور  ،هاي باقيمانده را ويرايش كندو شخصًا به انگلس نگفته بود كه كتابمستقيمًا حتي  آشكاراماركس  ]9[برساند.
ي عظيم و نيز وظيفهانجام اين محدود انگلس از كتاب سوم قبل از مبادرت به  دانشبا توجه به  ]10گفته بود كه به انگلس بگويد.[

كه انگلس قادر شد اين كار را به خوبي به انجام كنم ايندستورالعمل كه چه كاري بايد انجام شود، فكر ميدر دادن ي ماركس مضايقه
  ]11[.كامًال چشمگيري است ، دستاوردبرساند (كه البته به معناي آن نيست كه مشكالتي وجود ندارد)

ي ماركس نوشتهدست تاي ماركس و مجلد سوم انگلس اين است كه ويرايش انگلس باعث شده نوشتهتفاوت اساسي بين دست
اما سازماندهي بهتر انگلس  ]12[پنجم و نيز فصل اول. تر از آنچه كه عمالً بود به نظر برسد، به ويژه فصلتر و كامليافتهسازمان

موجب تغيير در ان است) و ضرورتًا ها دقيقاً همها/پارهي ماركس ايجاد نكرد (نظم فصلنوشتهتغييري در ساختار منطقي سراسري دست
يا معنا  ي،مطلب بررسي خواهيم كرد كه ويرايش انگلس تا چه حد ي. ما در ادامهشودنميتأكيد ماركس يا معناي يك قطعه خاص 

  تأكيد ماركس را تغيير داده است.
به  1865ـ1864هاي نوشتهكتاب است! عنواني كه ماركس در دست عنواناي كه انگلس ايجاد كرد كنندهنخستين تغيير گمراه

دانيم كه ). ما از محتواي كتاب ميكل فرآيند هايپيكره( Die Gestaltungen des Gesammtprozessesبرد اين بود: كار 
رگاني و سود باز يــ سود، سود متوسط، سرمايه سرمايه و ارزش اضافي پديداري يويژههاي شكلشده در اين كتاب ي ارائه»هاشكل«

هاي شكلتوانست ي ارضي و رانت ــ هستند. به نظر من، عنوان بهتر براي مجلد سوم ميدار و بهره، سرمايهبهره يبازرگاني، سرمايه
  ]13[ي آن بحث كرده است.باشند. اين همان چيزي است كه مجلد سوم اساساً درباره ارزش اضافيپديداري سرمايه و 

 Gesammtprozess der kapitalistischen Produktionرا از عنوان حذف كرد و عنوان را به  Gestaltungenانگلس متاسفانه 
چنانكه در سطور اي كه گيرد (نكتهي ماركس را ناديده مينوشتهي مهم دستنكته ،داري) تغيير داد. اين عنوانتوليد سرمايهفرايند كل (

 ،فرايند توليد (كتاب اول) و فرايند گردش (كتاب دوم) به معناي وحدتِ  ،درك نكرده بود). كتاب سوم شايد انگلس كامالًباال بحث شد، 
 ي پديداري سرمايه و ارزش اضافيهاي ويژهشكلي كتاب سوم درباره ،تردقيقاما  داري استتوليد سرمايهكل ي در حقيقت درباره

  ]14[.اندپردازي شدهتر نظريهشود كه پيشداده ميبسط  فرايندهايي(سود، سود ميانگين و غيره) است كه از درون كل 
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مدتهاي مديدي پس از انتشار  ]15[عنوان را تغيير دهد.تا انگلس را مجبور كرد  كنند كه ناشرْ نيكل استدالل ميفولگراف و يونگ
كنند دو مجلد نخست برقرار كند. آن دو همچنين استدالل مي تري را بامجلدات اول و دوم، به عنوان جديدي نياز بود كه پيوند روشن

دهند: تغييري جزيي در عنوان انگلس را پيشنهاد مي خودشان انگلس با محتواي كتاب منطبق نيست وكه نه عنوان ماركس و نه عنوان 
از عنوان انگلس با محتواي كتاب منطبق نيست. بار ديگر  بيشاين عنوان  به نظر مناما . داريكل فرايند بازتوليد سرمايه

Gestaltungenيه و ارزش اضافي.هاي سرمازيرا محتواي كتاب عبارتست از شكلمفقود شده است ي كليدي اين عنوان، ، يعني واژه  
Gestaltungen ي نوشتهدانم، اين واژه در دستميمن هاي ماركس است. تا جايي كه نوشتهاي جديد و نامتعارف در دستواژه

، و معناي كامل آن ]16[نوشته به كار رفته استتر ماركس استفاده نشده بود و فقط هفت بار (عالوه بر عنوان) در اين دستقديمي
. پس چرا ماركس Formي آلماني يعني مترادفي براي واژه ،است» هاشكل« Gestaltungenي معمول ن نيست. ترجمهكامالً روش

معناي ضمني اضافي چه ها در عنوان كتاب، ماركس با اين انتخاب نامتعارف واژهاستفاده نكرد؟  Formي به سادگي از واژه
Gestaltungen را مدنظر داشته است؟  

  داده شده است: Gestaltungenنوشته، سرنخي از معناي كامل موردنظر ماركس از در نخستين بند اين دست
برون عنوان يك كل به سرمايهكه از فرايند است  انضمامي ]Formen[ هايشكل يكشف و ارائه آنچه الزم است، ،برعكس

شكلي ايم، گام به گام به ها را در اين مجلد بسط داده، به نحوي كه آنسرمايه] Gestaltungen[ هايپيكره.. .رويندمي
]Formهاي متفاوت ي خود عامالن توليد و سرانجام در كنش سرمايه، در آگاهي روزمرهكه در سطح جامعهشوند ] نزديك مي

 ]17[.شوندظاهر ميبر يكديگر، يعني در رقابت، 
  

اي) است كه از كل فرايند سرمايه ويژههاي (يا شكل هاي انضماميشكلي توانيم ببينيم كه هدف اين كتاب ارائهمي ،به اين ترتيب
 ]18[.شوندميظاهر داران (و اقتصاددانان) ي سرمايهو در آگاهي روزمرهداري ي سرمايهرويند، آن چنانكه در سطح جامعهبرون مي

سرمايه و  ظاهريو هاي پديداري انضمامي (ويژه) شكل ، عبارت ازتري مشخصيبه معنا Gestaltungenرسد كه بنابراين، به نظر مي
  ارزش اضافي است.
  كند:را به شرح زير تعريف مي Gestaltاينوود  فرهنگ فلسفي

و شوند، درك ميشوند كه فقط به عنوان يك كل در نظر گرفته مي ارگانيكدارند... به عنوان واحدهاي  Gestaltهايي كه ابژه
  ]19[ي اجزايشان.قطعه قطعهي نه با مالحظه

  
منطبق است.  1865ـ1864ي نوشتهدستي ارزش اضافي در هاي ويژهي شكلي ماركس دربارهگمان با نظريهبي قالب مفهومياين 
ي يكساني دارند ي آنها سرچشمهشوند ــ همهبخش توضيح داده ميك اصل وحدتي يي ارزش اضافي بر پايههاي ويژهي شكلهمه

بررسي قطعه «توانند با اند و نميدركقابل» وحدتي ارگانيك«و آن كار اضافي كارگران است ــ و به اين ترتيب آنها فقط به عنوان 
  فهميده شوند.» ي اجزايشانقطعه
نوشته را با فصل دوم آغاز كرد دستكنند كه ماركس نوشتن اين ي عمومي: مولر و ديگران استدالل ميي ديگر از مقدمهك نكتهي

نويس كاملي از كتاب پس از فصل سوم، ماركس سراغ كتاب دوم رفت و پيش ]20.[هاي يكم و سوم را نوشتو بعد به ترتيب فصل
هاي و فصل بازگشتمنتشر شد). پس از آن به كتاب سوم  2008در سال  4.11جلد ، بخش دوم، مMEGAدوم نوشت (كه در 

بندي اين هاي يكم و دوم اساساً متكي است بر صفحهرو به عقب تأليف فصلي نظم باقيمانده را به ترتيب نوشت. استدالل آنها درباره
هاي يكم و دوم را بود و بعدًا فصل هگذاري كردشمارهحروف و نه با اعداد ابتدا صفحات را با در فصل دوم دو فصل ــ ماركس 
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فصل دوم مربوط است، داليلي كه  محتوايي متن به داليل ديگري خواهم پرداخت كه به گذاري كرد. اما در ادامهارهسرهم شمپشت
داشته باشد كه كدام  كنم كه به واقع خيلي اهميتدهد فصل دوم پس از فصل اول نوشته شده است. من فكر نميبه من نشان مي

  است واجد اهميت باشد. ي آن جالب است و ممكنزني دربارهفصل ابتدا نوشته شده است، اما گمانه
  كنم.پردازم و ابتدا با فصل يكم آغاز ميي ماركس مينوشتهاكنون به ترتيب به هر يك از هفت فصل دست

  
  فصل يكم
ي نوشتهها را بين دستهايي است كه بيشترين تفاوتاول انگلس) يكي از فصل ي(پاره») تبديل ارزش اضافي به سود(«فصل يكم 

  گفتارش گفته بود:ماركس و مجلد سوم انگلس دربردارد. انگلس در پيش
 نرخ نيب نسبت ياضير يبررس. شود برده كار به توانستيم ياديز يهاتيمحدود با فقط اول يپاره يبرا ياصل ينوشتهدست
 ما اول فصل موضوع كهيحال در بود، شده ارائه آغاز فصل همان در كامالً) ما سوم فصل با منطبق( سود نرخ و ياضاف ارزش

 هانيا يحت گرچه آمدند، نجات به نجايا در برگ، هشت در كدام هر ،ناموفق دنظريتجد دو. شد ظاهر گذرا فقط بعد، و آن هم
  ]21[.شد جاديا هاسينوشيپ نيا گذاشتنكنارهم از ،يكنون اول فصل. كنند پر كامالً  را شكاف نيا نتوانستند زين

  
 ١٨٦٨ـ١٨٦٧ي اصلي فصل يكم استفاده كرد، در سال كند و او به عنوان پايهماركس كه انگلس به آن اشاره مي» دو تجديدنظر ناموفق«

منتشر شدند؛ اين مجلد هنوز به انگليسي ترجمه  4.3، مجلد دوم، بخش  MEGA) در ٢٠١٢نوشته شدند و اخيراً براي نخستين بار (

  ]22.[استپژوهي ماركس ي اولِ اي از اين مجلد به انگليسي اولويت درجهنشده است. ترجمه
كه  استدر فصل ماركس مهم پس از نخستين بند فصل يكم ماركس، كه مشابه نخستين بند فصل يكم انگلس است، چهار بند 

شده در دو كتاب قبلي، مقدار ارزش ي ارزش اضافي ارائهكند كه نظريهدر اين بندها استدالل مي ماركس در فصل انگلس مفقود است.
نسبت به ي ارزش اضافي شدهتعييندر يك سال تعيين كرده است. اگر اين مقدار از پيشرا اي معين اضافي توليدشده توسط سرمايه

، آنگاه درنظر گرفته شود، ي حقيقي ارزش اضافي است)(كه سرچشمه ي متغيرسرمايهنسبت به  فقطو نه يافته، ي تخصيصسرمايه كل
تفاوت در اين است كه اين مقدار شود. مقدار اين سود همان مقدار ارزش اضافي است؛ تبديل مي» سود«اين مقدار ارزش اضافي به 

هايي از اين بندهاي مفقود شود. در ادامه گزيده) نگريسته ميدارانشده به لحاظ سوبژكتيو از منظري متفاوت (منظر سرمايهتعيينازپيش
  آوريم:را مي

... نسبت به رزش اضافي توليدشده در يك سال را... اگر اكنون اكندكميت معيني ارزش اضافي توليد ميدر يك سال، سرمايه 
يافته است، محاسبه ي متغير تخصيصي سرمايهبه عالوهيافته ي ثابت تخصيصكه شامل سرمايه يافتهتخصيص يكل سرمايه

  شود.تبديل مي سودكنيم، آنگاه ارزش اضافي به 
با مقدار مطلق مقدار مطلق سود  بنابراين،نيست.  ارزش اضافي... چيزي جز خود مايهي سراز منظر خود مصالح و ماده سود

نحو  به اما ،خود ارزش اضافي استاين . تفاوتي نداردكند، ي معين برگشت توليد ميهارزش اضافي كه سرمايه در يك دور

  شود.به لحاظ سوبژكتيو به طريق متفاوتي ديده مي ،رسد، يا چنانكه اساساً به نظر ميمتفاوتي محاسبه شده
پوند  100ندارد... مثالً  ارزش اضافي، به معناي مادي، و بنابراين به عنوان مقدار يا كميت مطلق، ابدًا تفاوتي با سود

  ]23استرلينگ[
  

  ]24شود.[با همين بندهاي مشابه آغاز مي 1863ـ1861ي نوشتهدستو  گروندريسهي اين فصل در هاي اوليهنويسدست
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را معيني » قوانين«ي ارزش اضافي، ماركس در اين فصل شدهتعييني اين فرض كه مقدار سود برابر است با مقدار ازپيشبرپايه
بحث  اي واحداين قوانين بنا به سرمايه ) مربوطند.S/C+V) و نرخ سود (S/Vگيرد كه به نسبت بين نرخ ارزش اضافي (نتيجه مي

ي ي اجتماعي است. ماركس در نامهكل سرمايه ازنمودب واحدي شوند؛ سرمايهمينيز مربوط ي اجتماعي شوند و به كل سرمايهمي
  كند:اين نكته را به صراحت روشن ميخود  1868

اضافي اجتماعًا توليدشده ارزش به عنوان نسبت  S/C+V اگر ،به كار برد مستقيماً توان قوانين يادشده را مياين براين، عالوه

  ]25[در نظر گرفته شود. ي اجتماعيبه سرمايه
  

  كرد: 1863ـ1861ي نوشتهدستنويس اين فصل در در نخستين پيش را ماركس اظهارنظر مشابهي
ي منفرد در هر سپهر توليد، مقياس مقدار مطلق سود است ــ صرفًا به عنوان شكل همانطور كه ارزش اضافي سرمايه

كل  كل سودِ  مطلقمقياس توليدشده توسط كل سرمايه،  كل ارزش اضافيبه همين ترتيب نيز ي ارزش اضافي ــ شدهدگرگون
مقدار  ،مانند رانت، بهره و غيره دانست... بنابراين هاي ارزش اضافيكلكل ش شاملسود را بايد كه بر اين اساس  ،است سرمايه

  ]26.[تقسيم كند گوناگون هايسرفصلتحت  شميان اعضايتواند دار ميي سرمايهطبقهكه است ... مطلق ارزش
  

به عنوان  ،اقتصاد در خالل يك سالدار ارزش اضافي توليدشده در كل توانيم ببينيم كه در آغاز كتاب سوم، كل مقبه اين ترتيب، مي
  شود.در نظر گرفته مي شدهتعييناي ازپيشداده

مگا  نويسد كه ويراستارانميكتاب حاضر)  81ـ53(صص. صفحه)  34زيرنويسي بسيار بلند ( ،ماركس پس از اين بندهاي آغازين
) بين نرخ d( تفاوت  از كننده)هاي عددي خستهنمونهتعداد زيادي (با ي است اند؛ اين زيرنويس واكاوي مفصلمتن گنجاندهداخل آن را در 

 ماركس ماي متغير. اي ثابت و/يا سرمايهتغييرات در سرمايه و نيز اثرات اين تفاوتِ  )’d = s’ – p) (’p) و نرخ سود (’sارزش اضافي (
و نه براساس تفاوت  ،واكاوي كند مستقيماً در جريان اين واكاوي تشخيص داد كه بهتر است نسبت بين نرخ ارزش اضافي و نرخ سود را 

هيچ ] انگلس (به درستي) 27(چنانكه در ادامه مطلب خواهيم ديد).[ دادها، و اين كاري است كه بعدها در اين فصل انجام بين آن
  نتيجه) را در فصل سوم خود نگنجاند.بيلند (اين زيرنويس ببخشي از 

اند و شامل دادهرا » شدهتمام قيمت«عنوان ) 92ـ84(مجلد كنوني، صص. ي ماركس نوشتهبه بخش بعدي دستمگا ويراستاران 
  »).نرخ سود(«و همچنين فصل دوم انگلس ») شده و سودقيمت تمام(«ل اول انگلس اي است مربوط به فصجستارمايه

 مگاي نسبت بين نرخ ارزش اضافي و نرخ سود انجام شده است (كه ويراستاران پس از اين بخش، واكاوي مفصل ديگري درباره
زير  يبرحسب معادلهاما اين بار واكاوي  ،)اندگرفتهوام انگلس را داده كه از »نسبت بين نرخ ارزش اضافي و نرخ سود«ن عنوان به آ

ي ثابت سرمايه c؛ C = c+vكل سرمايه ( Cي متغير و سرمايه vكه در آن  p’ = s’ (v/C) است (كه چارچوب بسيار بهتري است):
ي اصلي (و آشكار) ماركس اين است كه اما برجستگي كمتري دارد.) نكته ،است). (اين معادله در فصل سوم انگلس گنجانده شده است

. اين متكي استي ثابت در كل سرمايه ي متغير و سرمايهسرمايه هاينسبتارزش اضافي بلكه همچنين به  خ سود نه تنها به نرخنر
ي ثابت و گرفتن سرمايه) مطرح شده است كه گرايش به ناديدهبه طور اعمنكته به قصد انتقادي از ريكاردو (و اقتصاددانان كالسيك 

اين واكاوي بيان  جريان . ماركس درندگرفتو نرخ سود و نرخ ارزش اضافي (يا نسبت سود به مزد) را يكي مي ندتركيب سرمايه داشت
  كرد:

نامعقول است كه مستقيماً بكوشيم قوانين نرخ سود را در حكم توان دريافت، كامالً ها و غيره ميي ريكاردوييچنانكه در مطالعه
  ]28برعكس.[قوانين نرخ ارزش اضافي ارائه كنيم و 
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دانان تواند بسيار پيچيده باشد و واكاويش به هيچ وجه آنطور كه اقتصادسياسيتوان ديد كه حركت نرخ سود ميبنابراين، مي
  ]29اي نيست.[اند موضوع سادهشدهمتصور 

  
صفحه در فصل سوم  20به  ي بود،هاي عددي مفصلحاوي مثالرا كه ي چاپي ماركس صفحه 44انگلس به كمك ساموئل مور، 

  داد.» بين نرخ سود و نرخ ارزش اضافي نسبت«به آن عنوان  وخودش فشرده كرد 
كند. اما ماركس در جريان ي متغير تغيير ميكه نرخ سود هميشه مستقيماً با سرمايه داردرسد كه اين معادله داللت بر آن به نظر مي

، به نحوي ثابت فرض شود نرخ مزد برحسب كارگرْهنگامي معتبر است كه  فقط» قانون«تشخيص داد كه اين  پويشگرانهواكاوي اين 
كند كه زماني تغيير مي فقطعمل خواهد كرد و  شدهتعداد كارگران استخدام» شاخص«ي ماركس به عنوان به گفتهي متغير كه سرمايه

ي متغير تاثيري بر نرخ ارزش اضافي نخواهد گذاشت و نرخ سود را در همان جهت ، تغيير سرمايهبا اين فرض تعداد كارگران تغيير كند.
ي ثابت) نرخ آنگاه (با فرض كار روزانه تغيير كند، تغيير در نرخ مزد برحسب كارگري ي متغير در نتيجه. اما اگر سرمايهتغيير خواهد داد

و به اين ترتيب ممكن است نرخ سود  ،متغير خواهد بود يتغيير سرمايه جهت معكوسكند و اين تغيير در تغيير ميارزش اضافي نيز 
ي ديگر معتبر نخواهد بود. بنابراين، در واكاوي بعدي ماركس درباره» قانون«و اين  ،تغيير كند ي متغيرسرمايه وسنيز در جهت معك

شاخص تعداد كارگران گمارده عمل به عنوان  vماند و بنابراين كه نرخ مزد ثابت باقي مي طور كلي فرض كرد، وي به»قانون«اين 
  خواهد كرد.

است. با توجه به اثرات بر نرخ سود  متفاوتاز اين جنبه  ي ثابتسرمايهاز سوي ديگر، ماركس در اين صفحات تأكيد كرد كه 
وسايل توليد است يا ناشي از تغييري در  كميتي ثابت ناشي از تغييري در سرمايه تغيير دركننده در اينجا)، اينكه ي تعيين(نكته
گذارد ي ثابت تاثيري بر نرخ ارزش اضافي نمياست؛ در هر دو مورد، تغيير سرمايه اهميتبيوسايل توليد (مشابه با نرخ مزد)،  هايقيمت

  تغيير خواهد كرد. ي ثابتْ و به اين ترتيب، نرخ سود هميشه در جهت معكوس تغيير سرمايه
فرازهاي مهم زير در اين بخش ي ثابت را بر نرخ سود در ي متغير و سرمايهماركس اين تفاوت كليدي بين اثرات تغييرات سرمايه

  بيان كرد: 1از فصل 
ي تفاوتش با سرمايهاش، و نيز افزاييكل سرمايه و ارزشحركت با  ي متغيرسرمايه بينخاصي را  ي ارگانيكرابطهاين به ويژه 

فقط به دليل ارزشي كه دارد مهم است. در اينجا  ،شودي ثابت تا جايي كه ايجاد ارزش در نظر گرفته مي. سرمايهدهدنشان مي ثابت
تن  1500پوند استرلينگي بازنمود  1500ي ثابت است كه تا جايي كه تشكيل ارزش موردتوجه است، آيا سرمايه اهميتكامالً بي

براي تشكيل  ،ي بالفعلكميت مادهپوند استرلينگ است.  3 به ازاي تن 500پوند استرلينگ يا يك  به ازاي تنز قرار هر آهن ا
افزايش يا كاهش نظر از اينكه صرفبا آن رابطه دارد،  ياست. نرخ سود به نحو معكوس اهميتتاثير آن بر نرخ سود كامالً بيارزش و 

  آن است، دارد. بازنمود، كه هاي مصرفيعناصر مادي، ارزشبا اي نوع رابطه چه ثابتي اي سرمايهزش مبادلهدر ار
يافته ارزشي نيست كه دارد، يا كاري كه در آن شيئيت ،است. آنچه مهم است السويهكامالً علي vاين وضعيت در خصوص 

  ]30نشده است.[ بياناندازد و در آن از كل كاري است كه به حركت مي شاخصياست بلكه اين ارزش 
  گيري فصل يكم بيان كرد:و بار ديگر ماركس در بندهاي نتيجه

 داليلهاي بين است، اگرچه تفاوت اهميتبيكامالً كند، سقوط مي cدر نظر بگيريم، داليل اينكه چرا را  سود بر نرخ cتاثير اگر 
 دليلبه اين  vاين است كه آيا  ،دارد ايكنندهتعييناهميت هاي كاالها دارد. اما آنچه سقوط تاثير بسيار مشهودي بر قيمت

به لحاظ فناوري براي توليد همان ارزش الزمست؛ بنابراين، آيا كاهش يا  از كارگران تريتر يا بيشكند كه تعداد كمتغيير مي
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صعود يا نزول  مزده كند كصعود يا نزول ميبه اين دليل  vبه جريان انداخته است... يا  كار مقدار شاخص vافزايش در 
  ]31كند...[مي

  
ي مهم گيري را نگنجاند، و اين حذف نكتهاما فراز دوم نتيجه )،144گنجاند (ص. انگلس نخستين فراز باال را در فصل سوم خود 

  كند.يادشده را تضعيف مي
متاسفانه انگلس آن را نيز نگنجانده شرحي اجمالي فصل دوم خودش (كه پس از دومين بندي كه در باال نقل كرديم، ماركس در 

واكاوي شده است، در فصل دوم به عنوان اي معلوم در طول زمان در سرمايه تغييراتبيان كرد كه آنچه در فصل يكم به عنوان  ،است)
  اكاوي خواهد شد.در زماني واحد در صنايع مختلف وي متغير) ي ثابت و سرمايههاي متفاوت سرمايهها (نسبتهاي بين سرمايهتفاوت

ي زماني ارائه در يك دوره واحداي سرانجام بايد خاطرنشان كرد كه آنچه در اينجا به عنوان حركات اجزاي متفاوت سرمايه
گذاري در كنار يكديگر در هاي گوناگون سرمايههاي مختلف در حوزههاي بين سرمايهتفاوتتوانست به عنوان ايم، ميكرده

  ] 32.[در اين شكل آخر در فصل بعدي استفاده خواهد شدارائه شود و آنچه تاكنون ارائه شده است، معنايي مكاني 
  

ي ثابت، در فصل دوم در خصوص يهي متغير و سرمادر سرمايه تغييرات ناشي از ي اثرات متفاوت بر نرخ سودي مهم دربارهنكتهاين 
  به كار برده شده است.صنايع سراسر ي ثابت و معين در سرمايه هاي متفاوتنسبتاثرات متفاوت بر نرخ سود 

ي اول پاره 7، و 6، 5هاي ي فصل يكم ماركس مشابه با فصلي نرخ سود و نرخ ارزش اضافي، بقيهپس از اين بخش بلند درباره
اثر تغييرات در («ماركس  4انگلس، بخش  5به فصل ») ي ثابتجويي در استفاده از سرمايهصرفه(«ماركس  3انگلس است. بخش 

») كاهي سرمايهافزايي و ارزشارزشكاهش ارزش و افزايش ارزش، شدن سرمايه، آزادشدن و حبس(« 5هاي مواد خام) و بخش قيمت
گرانه آگاهانگلس اما با عنواني كمتر  7به فصل ») رسد)سود (چنانكه به نظر بورژوا مي(«ماركس  7انگلس و بخش  6به فصل 

ي كمتر و كوتاهتري دارند و مطالب از نو منظم هااند و مثالهاي انگلس تا حدي فشرده شدهتبديل شده است. فصل») هاپيوست«(
  محتوا و معنا بيابم. از لحاظمهمي را  هايتفاوت متواننميمن اند، اما شده

، و انگلس فصل كوتاه چهارم »)ن يا بلندشدن آنشدتاثير تغييرات در زمان گردش، كوتاه(«بخش ششم ماركس فقط يك عنوان بود 
كه در آخرين بند باال ذكر شده  دادهايي قرار از فصل پيشجاي آن را ي اين موضوع نوشت و را درباره») اثر برگشت بر نرخ سود(«خود 

انگيز نيست ــ ي اصلي اين فصل مجادلهماركس اين مكان اوليه را پيشنهاد كرده بود. نكته 1868ي بود، شايد به اين دليل كه نامه
كند (مثًال كاهش زمان برگشت به افزايش نرخ سود يعني اينكه نرخ سود ساالنه در جهتي معكوس با زمان برگشت سرمايه تغيير مي

ي اثر زمان در مجلد دوم درباره نوشت، ماركس قبالً مي 1880 ي. هنگامي كه انگلس فصل چهارمش را در دهه)انجامدساالنه مي
تر بود بحث كرده بود. انگلس ، و اثر زمان برگشت بر نرخ سود كه ناشي از اين واكاوي قديمييافتهي تخصيصبرگشت بر كميت سرمايه

كانال سوئز كشيدن بخار و  هايكشتيج رواآهن،  هايراه ي احداثدر نتيجهرا  برگشتكاهش در زمان  از ييهادر اين فصل نمونه
 .دهدقرار ميبحث مورد

 
  فصل دوم
نرخ عمومي سود ي اش را دربارهفصل محوري در كتاب سوم ماركس است كه در آن وي نظريه») تبديل سود به سود ميانگين(«فصل دوم 

ي توزيع ارزش اضافي ي ماركس دربارهآغازگاه نظريهاين فصل ارائه كرد. ) »تبديل« جنجالي» يمسئله«هاي توليد (يعني همان و قيمت
پردازد، به نحوي كه هر صنعت همان نرخ عمومي سود را كل ارزش اضافي به مقادير ميانگين براي هر صنعت مي تقسيمبه است، و مشخصاً 

اقتصاد كل كل مقدار ارزش اضافي توليدشده در  ،ي توزيع ارزش اضافيكند. اين نظريهدر آن صنعت دريافت مييافته ي تخصيصبراي سرمايه
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ي پيشين توليد ارزش اضافي در مجلدات گيرد و اين توزيع توسط نظريهفرض ميهاي منفرد توزيع شود پيشدر سالي كه بايد ميان صنعترا 
آنگاه رود و به كار مي )R = S/C() براي تعيين نرخ عمومي سود Sمفروض ساالنه (يكم و دوم تعيين شده است. كل ارزش اضافي از پيش

در مثال عددي اصلي ماركس در اين فصل، كل  .(Pi = (Ci+Vi)(1+R)) شودهاي توليد ميشرط تعيين قيمتپيش ،نرخ عمومي سود
  ]33درصد است.[ 22نرخ عمومي سود  در نتيجه،؛ 500يافته ي تخصيصاست و كل سرمايه 110ارزش اضافي ساالنه 
دانستيم كه آيا فصل دوم اصلي ماركس و بسياري (از جمله خودم) نمي ،برانگيز استمجادلهبسيار گمان انگلس) بي 2ي فصل دوم (پاره

ي ماركس به مراتب بهتر نوشتهنيست. فصل دوم در دستچنين شود كه اساساً روشن ميكند. اما ي دوم انگلس ميتفاوت چشمگيري با پاره
با اندكي تغييرات ويراستاري. فصل دوم  ،ي دوم انگلس تقريبًا همان فصل دوم ماركس استو پاره ،منظم و مرتب شده استاز فصل اول 

  تبديل كرده است.خود  12تا  8هاي شود كه انگلس آنها را به فصلتقسيم مي خاص خود به پنج بخش با عناوينماركس، 
هايي ، نگراني»است رنگ كردهكمهاي ماركس را اغلب نگراني«ل دوم توسط انگلس گيرت رويتن استدالل كرده است كه ويراستاري فص

(فصل  2در بخش كند (خود اين نظريه مطرح مي هاي توليدمتي قياش دربارهي نظريهانگلس) درباره 10(فصل  3كه ماركس در بخش 
هاي گيري باشد نيافتم و رويتن نيز نمونهي اين دو متن هيچ مدركي كه در تاييد اين نتيجه] اما من در مقايسه34ارائه شده بود.)[ )انگلس 9

نديدم كه انگلس  3از سوي ماركس در اين بخش انگلس است. من هيچ نگراني  10ماركس تقريباً مانند فصل  3كند. بخش ارائه نمي خاصي
ي ماركس كه در مجلد نوشتهدست از تمامي فرازهاييفهرستي است شامل باشد. در پيوست فاكس به مجلد حاضر، كه  هرنگ كردكمآن را 

  انگلس) وجود ندارد. 10فصل دوم (يعني فصل  خش سومِسوم انگلس گنجانده نشده بود، هيچ مدخلي براي ب
 از اين . نخستين مجموعه مهممفقودندي ماركس وجود دارند كه در مجلد انگلس نوشتهبا اين همه، فرازهاي مهمي در متن دست

در اين مجلد  205تا  200متناوب متعددي بين صفحات بندهاي عبارت از  ،)8ي دوم انگلس مفقود است (فصل فرازها كه در پاره
هاي نابرابر سود عالوه بر ي ديگري براي نرخپردازد كه سرچشمههاي متفاوت ميابر برگشت سرمايههاي نابربه زمان عمدتاً هستند كه 

ي ماركس در نظريهو مهم شود تا اين پيچيدگي بيشتر ] حذف اين بندها توسط انگلس باعث مي35هاي نابرابر سرمايه هستند.[تركيب
  هاي توليد مبهم شود.ي قيمتدرباره

د. آلخاندرو نانگلس باش 9بايست در فصل سه بند است كه ميعبارت از ي دوم انگلس مفقود است، دومين فراز مهم كه در پاره
فصل نهم انگلس كنار گذاشته شده است (كه  263ي ] اين فراز از صفحه36راموس براي نخستين بار به اين حذف اشاره كرد.[

اي جبري فشرده دستور]، و 37در مجلدات اول و دوم...)،[«شود بايست در وسط صفحه، پس از بندي باشد كه با اين عبارات آغاز ميمي
تر يا برابر با قيمت توليد است. تر، كوچككند كه در آن ارزش بزرگيين ارزش و قيمت توليد كاالها و شرايطي ارائه ميي تعرا درباره
  اي از اين فراز مفقود:خالصه

 V = K + s= قيمت تمام شده + ارزش اضافي     ارزش
  K + p= يا      ارزش اضافي است      همانيا سود كه 
 K = V – s يا   شده = ارزش اضافي ــ ارزش قيمت تمام

 ’P = K + p      شده + سودي تمامقيمت توليد = هزينه
 …’p=  شده بنا به نرخ عمومي سودمحاسبه

 
       < ’pهنگامي كه  < Pو  p’ < sهنگامي كه  > s = p’ ،P هنگامي كه V= Pو  ’P = K + pو  pيا  V = K + sچون 

 s ].38[ 
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ي يكها بنديدر تعيين ارزش و هم قيمت توليد، در تمامي اين صورتهم ) K( شدهقيمت تماممهم در اينجا اين است كه جزء ي نكته
تر است از اينكه ارزش اضافي بزرگ نظر ازصرف ،تنها تفاوت ممكن بين ارزش و قيمت توليد عبارت از جزء دوم است است. و همان

 شدهقيمت تمامگذارد كه اين فراز بسيار روشن مدرك جديد مهمي را در اختيار مي ود، يا با سود برابر است.تر است از سوچكسود، يا ك
] 39ايم.[، چنانكه من و ديگران استدالل كردهشودفرض مي ي و همانيكي ماركس در تعيين ارزش و هم قيمت توليد، در نظريههم 

فقط هاي توليد، بلكه ها و ديگري برابر با قيمتكي برابر با ارزشماركس وجود ندارد، يي شده در نظريهبه بيان ديگر، دو قيمت تمام
يافته ي متغير تخصيصثابت بالفعل و سرمايه است (مجموع سرمايه بالفعلي شدهداريم كه عبارت از قيمت تمام شدهيك قيمت تمام

دادها. به اين ترتيب، بنا هاي توليد دروني خود برابر است با قيمتنوبه كه به شده در توليد)براي خريد وسايل توليد و نيروي كار صرف
شود) قرار نيست ، زيرا (برخالف آنچه عموماً ادعا مينبود» دادها ناموفقتبديل درون« در به اين تفسير و خالف تفسير سنتي، ماركس

نقش هاي توليد و هم قيمت ها) در تعيين هم ارزشK( يكساني مقداررار است كه قبلكه  ،هاي توليد) تبديل شونددادها (قيمتكه درون
  ]40د. [داشته باش

در پايان فصل دوم ماركس است. انگلس سه » پيوست«است، يكي از چهار ي دوم انگلس مفقود فراز مهم ديگري كه در پاره
نام نهاده » گذار از فصل اول به فصل دوم«عنوان يك پيوست بسيار مهم را كه بر آن اما  ،خود گنجاند 12ديگر را در فصل » پيوست«

جاي آنكه اين اما در پايان فصل دوم نوشته شده بود. انگلس به  ،شده است حذف كرد. اين پيوست آشكارا به پايان فصل اول تعلق دارد
  تأسف است. ينظر كند كه به نظرم مايهتصميم گرفت كه از آن صرف ،ي اول خود بگنجاندپيوست را در پايان پاره

غير و ي متبين سرمايهنسبي اين است كه در فصل دوم، تناسب عبارت از ماركس  هاي اول و فصل دومِ يك تفاوت مهم بين فصل
و  ارزشيسرمايه، تركيب  فني است. سه تعريف مرتبط از تركيب سرمايه ارگانيكتركيب ي ثابت يكسره در چارچوب مفهوم سرمايه
ابدًا در فصل اول شود. اما شود و اين مفاهيم در سراسر اين فصل به كار برده ميي فصل دوم ارائه ميدر صفحات اوليه ارگانيكتركيب 

كننده در اين ي ثابت، چنانكه ديديم، نقشي تعييني متغير و سرمايهسرمايهنسبي با اينكه تناسب شود، حتي استفاده نمياين مفاهيم از 
ي فصل اول و تري از اين مفاهيم يافت و خالصهوشنرسد كه ماركس هنگام كار روي فصل دوم درك رظر ميكند. به نفصل ايفا مي

  گذار به فصل دوم را براساس اين مفاهيم نوشت.
  مند است:طور كامل ارزشنقل اين پيوست مهم به

  
  پيوست به گذار از فصل اول به فصل دوم اين كتاب

) هيچ تغييري در 2و در نتيجه در تركيب سرمايه؛ ( توليد ينحوهتغييري در ) 1ايم (ما موضوع را تحت سه جنبه بررسي كرده
اين ي متغير كه شامل هيچ تغييري در مقادير نسبي ي ثابت و سرمايهبين سرمايه ي ارزشيرابطهو تغييري در  ،ي توليدشيوه

) تغييري در 3(شوند؛ و ميوارد تشكيل سرمايه ثابت و متغير  دركاالهايي دارد كه  ارزش تغييري دراما  نيستعناصر سرمايه 
  ها و غيره.ي ثابت و متغير، يا يكي از آنصر سرمايهي توليد و در ارزش عناشيوه

به عنوان مي تواند بررسي شد، به همين منوال  منفردي يك سرمايه ارگانيكتركيب درون  تغييرآنچه در اينجا به عنوان 
  د.)شوشود (يا بارز ظاهر مي هاي سپهرهاي متفاوت توليدسرمايه ارگانيكهاي تركيببين  تفاوت

  .هاي متفاوتسرمايه ارگانيكتركيب در  تفاوت، يك و همان سرمايه ارگانيكتركيب در  تغيير، به جاي يكم
آالت، تفاوت در ارزش ماشينسرمايه ــ  هماندو جزء  ارزشتغيير در  يسرمايه در نتيجه ارگانيكتركيب تغيير در دوم. 

، زيرا ما ي متغير صادق نيستسرمايه براياين موضوع  .دنگيربه كار ميهاي متفاوت در پيشه هاكه سرمايه مواد خام و غيره
هاي متفاوت ربطي به موضوع روزهاي متفاوت كار در پيشه ارزشتفاوت در  كنيم.فرض مي متفاوتهاي را در پيشه برابريمزد 
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عمله است، زمان مازاد زرگر داراي ارزش بيشتري از زمان مازاد دهقان تر از كار يك موردبررسي ندارد. اگر كار يك زرگر گران
  ]41به همان نسبت است.[

  
هايي در ل تفاوتمتفاوت باشد: هم به دلي دو علتصنايع ممكن است به سراسر سرمايه در  ارگانيكدر اين فراز روشن است كه تركيب 

در ارزش وسايل توليد در تعريف ماركس  هاعلت اينكه تفاوتهاي وسايل توليد. هايي در ارزشتركيب فني سرمايه و هم به دليل تفاوت
 بر نرخ سود دارندرا  هاي فني متفاوت سرمايهتركيب همان اثرِهايي اين است كه چنين تفاوت ،سرمايه گنجانده شده ارگانيكاز تركيب 

  ي آن بحث كرديم.بارهدرتر پيش كه
شود، زيرا فرض مي برابري متغير بر حسب كارگر (يا مزد برحسب كارگر) در سراسر صنعت ي متغير متفاوت است. سرمايهاما سرمايه

استفاده  صنايعهاي نابرابر كاري كه در گذارند، تا كميتبر نرخ سود مي تمتفاوتاثيري ي ثابت، مزدهاي نابرابر در صنعت برخالف سرمايه
  ي آن بحث كرديم).تر دربارهفصل دوم بحث كرد (و چنانكه ما پيشدر فصل اول و هم در شود، چنانكه ماركس به تفصيل هم مي

 ارگانيكتركيب  اند كه بنا به آنسرمايه ارائه كرده ارگانيكبن فاين و آلفردو سعد ـ فيلو تفسيري متفاوت از درك ماركس از تركيب 
هاي نابرابر وسايل به علت ارزش نهو  ،هاي فني نابرابر سرمايهبه علت تركيب فقطكند ــ تفاوت مي فقط به يك علت صنايعدر 

فصل اول (كه در باال بحث شد) و نيز با گذار به فصل دوم (كه تازه بحث بندي بسيار روشن ماركس از تفسير آنها با جمع ]42توليد.[
كند كه تركيب عبارت روشن ديگري كه داللت بر آن ميشود. مثالً، شد) و در حقيقت با بحث ماركس در سراسر فصل دوم نقض مي

ي نوشتهي بخش دوم فصل دوم در دستلهتفاوت كند، نخستين جم دو دليلهاي متفاوت ممكن است به اين سرمايه در صنعت ارگانيك
  ي فصل نهم مجلد سوم انگلس است).ماركس است (كه نخستين جمله

بين نيروي كار و وسايل توليد به كاررفته  نسبت فنيوابسته است: يكم،  دو عاملسرمايه در هر زمان معين به  ارگانيكتركيب 
   ]43[.در سپهرهاي متفاوت توليد قيمت آن وسايل توليدو دوم 

  
برخالف نظر مولر و است كه مرا به اين فكر سوق داده است كه  گواه متني به فصل دوم، يكي از قطعات عمده پيوستسرانجام، اين 

در پايان اگر زماني كه ماركس اين پيوست را از فصل دوم نوشته است (چنانكه در باال اشاره شد). ماركس فصل اول را پيش ديگران، 
بعداً نوشته شد) يعني به همان كه فصل اول ننوشت (نوشت، فصل اول هنوز نوشته نشده بود، چرا او اين پيوست را در فصل دوم مي

رسد كه ماركس بعد از نخستين نگارش فصل اول و بعد فصل دوم، به اين نتيجه رسيده جايي كه تعلق داشت؟ به نظرم منطقي مي
از فصل اول به فصل دوم ضروري بوده است، بنابراين گذار يادشده را در پايان فصل دوم نوشت و قصد و گذار  بنديباشد كه اين جمع

  داشت بعداً جاي آن را تغيير دهد.
سرمايه، كه ماركس بسط داد و به  ارگانيكتوان با اين واقعيت نشان داد كه مفهوم تركيب گيري را ميعالوه بر اين، همين نتيجه

وجه در فصل اول استفاده نشده است. اگر فصل اول پس از اين پيوست به فصل دوم اي در فصل دوم استفاده كرد، به هيچنحو گسترده
يژه در وكرد، بهسرمايه به صراحت در فصل اول استفاده مي ارگانيكاز مفهوم تركيب  يستبااحتماال ماركس مينوشته شده است، 

ي متغير است، بدون آنكه ي ثابت و سرمايهي نسبت سرمايهدربارهو (كه در باال موردبحث قرار گرفت  گيري فصل اولبندهاي نتيجه
در فصل اول استفاده نكرد، براي من داللت بر آن . اين واقعيت كه ماركس از اين مفهوم اين نسبت را تركيب ارگانيك سرمايه بنامد)

  فصل اول را قبل از بسط مفهوم يادشده در فصل دوم نوشته است. كند كه اومي
بندي مفصلي از نكات اصلي فصل ي نخست جمعنهايي گواه صدق اين تفسير در آغاز فصل دوم است. ماركس در چند صفحه قطعه

ها بحث نكرده بود. مثالً با فرض نرخ ثابت ي آنهاي پيشين دربارهنوشتهآن زمان در دستاز جمله نكاتي كه ماركس تا  ،كنداول ارائه مي
چنانكه ديديم (كه  خواهد كردتغيير ي متغير و نسبت بين آنها ي ثابت يا سرمايهي تغييرات در سرمايهارزش اضافي، نرخ سود در نتيجه
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دهد كه سرمايه. اين جزييات به من نشان مي» شدن و آزادشدنحبس«و نيز  شود و نه قبل از آن)؛طور مفصل در فصل اول بحث ميبه
  اول را تازه نوشته بود و اين جزييات هنگامي كه شروع به نگارش فصل دوم كرد در ذهنش جديد بودند. ماركس فصل

  
  فصل سوم

گرايش نزولي نرخ سود همراه با قانون «(ي معروف خود يعني نرخ نزولي سود گمان فصلي است كه در آن ماركس نظريهفصل سوم بي
آميز است. انگلس تغييرات زير را در فصل سوم ماركس كند و مانند فصل دوم نيز بسيار مجادله] ارائه مي44،[)»داريپيشرفت توليد سرمايه

  اعمال كرد كه به درجات معيني واجد اهميت است.
، 13هاي معروف ي سوم را به سه فصل، فصلو انگلس پارهد، شوي نخست، فصل ماركس به هيچ بخشي تقسيم نميدر وهله

ها را نيز انگلس ها و بخشاند. عناوين اين فصلهايي تقسيم شدهخود نيز به بخش 15و  14هاي ، تقسيم كرد و فصل15و  14
چه عمالً بود به نظر رسد، اما ضرورتًا تر از آنمندتر و كاملي ماركس نظامنوشتهشود كه دستگمان اين ساختار باعث ميبي افزوده است.

  دهد.معنا يا تأكيدش را تغيير نمي
كل ارزش كند نرخ سود (نسبت خود كنار گذاشت كه به وضوح بيان مي 16انگلس زيرنويس مهمي را در همان اوايل فصل دوم، 

  صنعتي، بهره و رانت است.يافته) مستقل از تقسيم كل ارزش اضافي به سود ي تخصيصاضافي (سود) به كل سرمايه

نرخ سود = 
ارزش اضافي

سرمايهي تخصيصيافته
  … 

هر چه باشد،  P. و روشن است كه مقدار مطلق P = P’ + Z + Rآنگاه  Rو رانت =  Z ، بهره =’P، سود صنعتي = Pاگر سود = 
P’ ،Z  وR مستقل از مقدار ،P  يا صعود يا نزولPتوانند نسبت به يكديگر صعود يا نزول كنند. جابجايي متقابل ، ميP’ ،Z و ،R  فقط

  ]45.[شمتفاوت هايسرفصلتحت  Pبرابر است با تغييري در توزيع 
  

]، بنابراين 46خود گنجانده بود، [ 13در فصل را ماركس پيشتر بر اين نكته در فصل سوم خويش تأكيد كرده بود و انگلس اين فراز 
  انگلس فكر كرده بود كه اين زيرنويس زائد است. شايد

مجلد حاضر) به انتهاي فصل در  355ـ350(صص.  15دهد، تغيير محل پنج صفحه از اواسط فصل تغيير ديگري كه انگلس مي
در مجلد سوم انگلس) است و همچنين دو صفحه از خود به ميان اين صفحات افزوده است (صص.  338ـ332صص. خود ( 13

) كه به عنوان افزوده انگلس در همان مجلد اعالم شده بود. تغيير محل اين صفحات معناي معيني دارد زيرا اين صفحات 335ـ334
بحث شده  13اين موضوع در صفحات قبلي در فصل ي دربارهسود است و  نرخ در رغم كاهشسود به حجمي افرايش اساساً درباره

  غيير محل لزوماً با قصد ماركس ناسازگار نيست.رسد كه اين تبود. بار ديگر به نظر مي
كه انگلس به  دهدميگيرت رويتن استدالل كرده است كه تغيير محل آن پنج صفحه از سوي انگلس وزن بيشتري به فصل سيزدهم 

درازمدت را داده و به اين ترتيب اين برداشت را ايجاد كرده كه ماركس نتيجه گرفت كه نرخ سود قطعاً در » خودي خودقانون به« آن عنوانِ 
آنكه روندي قطعي در بي ،هاي افزايش نوسان كندهاي كاهش و دورهيابد، به جاي آنكه بين دورهبه عنوان يك روند مزمن كاهش مي

شده به فصل كنم كه وزن اضافي داده] من تا حدي با نظر او موافقم اما فكر مي47آخري تفسير رويتن است.)[درازمدت داشته باشد (اين 
توجه نيست. و چنانكه اشاره كردم، اين تغيير محل از براساس اين تغيير محل ناچيز است و قابل» قانون به خودي خود«سيزدهم و تفسير 

  است كه با آن تلفيق شده است. 13فصل  جاشده همان مبحثاين لحاظ منطقي است كه مبحث صفحات جاب
رويتن همچنين خاطرنشان كرده است كه انگلس جمالت مهم زير را در انتهاي متن جابجا شده وارد كرده است و آن را به عنوان 

  يك افزوده مشخص نكرده است:
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  ]48تر ديديم، كاهش خواهد يافت.[سود در درازمدت، چنانكه پيش اما در عمل، نرخ
  

كند كه ماركس نتيجه گرفت كه نرخ سود قطعًا در درازمدت تنزل خواهد كرد؛ اما اين اين جمله به وضوح اين برداشت را ايجاد مي
پايان عنوان سوم ه ماركس. از سوي ديگر، ، زيرا جمله را انگلس نوشته است ناشتباه استكند آنگونه كه رويتن استدالل ميبرداشت 

نرخ <رسد داللت بر كاهش مزمن كه انگلس حذف كرد، به نظر مي») داريهمراه با پيشرفت توليد سرمايه(«... فصل سوم ماركس 
  كند.در درازمدت مي >سود

] ماركس 49اند.[يكم، اشاره كرده، در آخرين بند بخش 15ي ديگر انگلس در فصل كنندهنيكل به تغيير گمراهفولگراف و يونگ
] Klappen» [به هم خوردن«منجر به تراكم و تمركز سرمايه داشت، كننده وجود نميهاي خنثياگر گرايشدر پرانتز بيان كرده بود كه 

تر ي قوياز كلمه» Klappen«ي ماليم ] انگلس پرانتزها را برداشت و به جاي كلمه50.[شدداري ميتوليد سرمايه
Zusammenbruch ] .يك تغييركنند كه اين نيكل استدالل مي] فولگراف و يونگ51[فروپاشي يا ازكارافتادگي] استفاده كرد 

  الملل دوم (مثالً كائوتسكي) را ترغيب كرد.بين» فروپاشي«مدافع پردازهاي نظريه
») تضادهاي دروني قانونگسترش («تبديل كرده  15هاينريش استدالل كرده است كه بخشي از فصل ماركس را كه انگلس به فصل 

وپرداخت نشده و ساختها و رويكردهاي استداللي در شكلي اي است بزرگ از مالحظات، افزودهتوده«بلكه فقط  نيستمند ديگر دستگاه
» هاپيوست«بدل كرد و بر آن عنوان  15فصل  4صفحه آخر اين بخش كه انگلس آن را به بخش  ] اين توصيف براي ده52»[ناقص.

اند. اما سه بخش نخست اين زيرا اين صفحات در حقيقت چند مالحظه است كه به سبك و سياقي نامنظم ارائه شده ،گذاشت صحيح است
كند: لي نرخ سود هستند. بخش يكم سه نكته مهم را طرح ميهاي گوناگون گرايش نزواند كه همگي جنبهفصل به اين معنا منظم

هاي سود صنعتي، بهره و رانت ممكن است از نرخ سود سراسري متفاوت باشند؛ كاهش در نرخ سود ممكن است مالزم با افزايش نسبت
ي مهم گران شاغل باشد. نكتهي كاهش تعداد كارنرخ سود ناشي از كاهش استثمار نباشد بلكه نتيجهدر حجم سود باشد؛ و كاهش در 

ــ ش تعداد كارگران شاغل هدو اثر عمده دارد ــ افزايش كار مازاد هر كارگر و كا داريبارآوري كار در سرمايه رشداين است كه  2بخش 
ـ ركود سرمايهي روني پيشگامانه چرخهاي از يك نظريهوارهگذارند. بخش سوم طرحنيز اثرات متضادي بر نرخ سود ميو اين دو اثر  داري ق 
داري ناشي از نرح نزولي سود هستند، آنگاه هاي سرمايهشود. اگر بحراننرخ نزولي سود ناشي ميي كند كه مستقيمًا از نظريهرا ارائه مي

بر اين، اگر علت اصلي نرخ بحران بيش از هر چيز ديگر مستلزم احياي نرخ سود به سطوح باالتر پيشين خود است. عالوه بهبود از اين 
ي متغير) باشد، آنگاه احياي نرخ سود مستلزم كاهش ي ثابت به سرمايهنزولي سود عبارت از افزايش تركيب ارزشي سرمايه (نسبت سرمايه

ي ي گستردههاهمراه است كه خود نتيجه ورشكستگي كاهي سرمايهارزشداري با تركيب ارزشي سرمايه است كه نوعاً در ركودهاي سرمايه
بلكه همچنين  ،كندبيني ميرا پيش شوندهداري تكرارهاي سرمايهني ماركس نه تنها بحراداري است. بنابراين، نظريههاي سرمايهبنگاه
هاي واره يك نظريه چرخههاي گسترده است. طرحكاهي سرمايه و ورشكستگيشرط بهبود از بحران ارزشكند كه پيشبيني ميپيش

هاي اقتصادي آن اما بسيار جلوتر از تمامي ديگر نظريه ،ي كامل داردي زيادي با يك نظريهگمان فاصلهداري در اين بخش بيسرمايه
اي كنم امروزه نيز چارچوب مفيد و يگانه) و من فكر ميندداري به بحران را تشخيص داده بودندرت حتي گرايش سرمايهزمان است (كه به

. هاينريش دستاورد نظري مهم ماركس را در اين صفحات داري را واكاوي كردهاي رونق ـ ركود سرمايهوان چرخهتاست كه درون آن مي
  ]53گيرد.[ناديده مي

را چنان تغيير داده است كه معناي  15كليدي در بخش سوم فصل  فرازهاينريش همچنين استدالل كرده است كه انگلس يك 
ها) بحران [واكاوي] سرمايه (يعنيانباشت ي اضافهتر پديدهموردنظر ماركس به ضدش بدل شده است. ماركس بيان كرد كه واكاوي دقيق

غيره و اعتبار و غيره با جزييات بيشتري بررسي و  داري بهرهسرمايهسرمايه تعلق دارد كه در آن  سطحي و بيروني ي حركت به مطالعه«
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به چيزي بيش از نرخ نزولي ها بحرانبراي تري كاملي ] اين عبارت مهمي از سوي ماركس است ــ اينكه نظريه54»[.خواهد شد
  سود نياز دارد؛ نقش اعتبار و بدهي نيز بايد گنجانده شود.

] هاينريش 55»[تر آن بعداً مطرح خواهد شد.واكاوي دقيق«انگلس عبارت ماركس را كه در باال نقل شد به شرح زير تغيير داد: 
مطرح خواهد شد، اما معناي عبارت انگلس  پس از اين كتابتر كند كه معناي عبارت ماركس اين است كه واكاوي بيشاستدالل مي

خود به آنها ارجاع  فرازهايي كه ماركس صراحتاً در اين اما سوژه مطرح خواهد شد. در اين كتاب تر بعداًاين است كه واكاوي بيش
ي ي ماركس و پارهنوشتهماركس (فصل پنجم در دست يسرمايه دار و اعتبار ــ در واقع بعداً در كتاب سومي بهرهــ سرمايههد دمي

گمان از اين موضوع خبر داشت زيرا او گنجانده شده بود، و انگلس بي )پنجم در مجلد سوم انگلس كه در ادامه بحث خواهد شد
مورد صحيح است، اگرچه در اين  بنابراين، عبارت انگلس كرد و فصل پنجم او را نگران كرده بود.ويرايش مي ي ماركس رانوشتهدست
را حذف » شدمطرح خواهد «در اين كتاب » بعداً«را كه » اعتبار«و » داري بهرهسرمايه«ي تأسف است كه انگلس مباحث خاص مايه
ي يهي سرماحثي است گسترده دربارهاما ب ،ها فاصله داردي كامل بحرانكند. اين بحث بعدتر در فصل پنجم هنوز راه درازي با نظريهمي

ي نظام اعتباري در اين كتاب كه درباره كرد، شايد قصد نداشتكار ميدار و بهره و اعتبار. ماركس ضمن آنكه روي فصل سوم بهره
يابد و اين چيزي است كه انگلس در اين عبارت به آن ي نظام اعتباري پايان مياش با مطالب بسيار زيادي دربارهبنويسد، اما نوشته

  دهد.رجاع ميپردازد و امي
  

  فصل چهارم
) »)پيشهي پولي كاالپيشه و سرمايهي پولي به سرمايه بازرگان (سرمايهي كااليي و سرمايهتبديل سرمايه(«فصل چهارم ماركس 

دريافت ي بازرگان سهمي از كل ارزش اضافي توليدشده را دهد (يعني اينكه چگونه سرمايهي سود بازرگان ارائه مياش را دربارهنظريه
كند را ارائه مي هاي توليداش از قيمتي تغييريافتهكند)، و نظريهكند، ولو اينكه كار بازرگان مستقيماً ارزش و ارزش اضافي توليد نميمي

 كه كل ارزشفروشي توليد را در بربگيرد، دوباره با اين فرض هاي خردهفروشي و قيمتهاي عمدهو تمايز بين قيمت تا سود بازرگان
  كند.اضافي از پيش تعيين شده و تغيير نمي

اي كه به آن در شكل سود كند، روشن است كه ارزش اضافيي سوداگر خودش هيچ ارزش اضافي توليد نميچون سرمايه
توليد شده  ي مولدسرمايهدهد كه توسط كل اي را تشكيل ميگيرد، بخشي از ارزش اضافي يا كار اضافيميانگين تعلق مي

  ]56است.[
  

شده بود) و  تعيينماند (چنانكه در مجلدات پيشين به اين ترتيب، در گذار از فصل دوم به فصل چهارم، كل ارزش اضافي ثابت باقي مي
امكان ي بازرگان يابد و به سرمايهيابد. به اين ترتيب، نرخ عمومي سود كاهش ميي بازرگان افزايش ميسرمايهكل سرمايه با الحاق 

ي و كل سرمايه 180ي عددي اصلي اين فصل، كل ارزش اضافي = دريافت كند. در نمونهكل ارزش اضافي دهد تا سهم خود را از مي
  ]57يابد.[ش ميدرصد كاه 18درصد به  20يابد و به اين ترتيب نرخ عمومي سود از افزايش مي 1000به  900اجتماعي از 

] 58نوشته بود،[ 1863ـ1861ي اقتصادي نوشتهدستي اين فصل را در پايان توضيحي اوليه نويستر يك دستماركس پيش
هايي) ها (و عنوانيافته بنويسد. فصل ماركس به بخشنويس اين فصل را در شكلي نسبتًا صيقلبنابراين او قادر شد تا دومين دست

گذاري وجود دارد اما اهميت يي تبديل كرد. تغييراتي در واژگان و نشانههاي چهارمش به فصلها را در پارهشود كه انگلس آنتقسيم مي
دهد كه ميناين نشان ] اما 59بدل كرده است،[» ي صنعتيسرمايه«را به » ي مولدسرمايه«ف انگلس اصطالح لندارد. در جاهاي مخت
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ي مولد ح فرض ماركس را مي پذيرد كه فقط سرمايهي مولد و نامولد ماركس را تغيير داده است: انگلس به وضوانگلس مفاهيم سرمايه
  ]60كند.[شده در سپهر توليد) ارزش و ارزش اضافي توليد ميي گذاشته(سرمايه

ي مطالب تاريخي درباره«انگلس:  20اين مجلد، فصل  421انگلس همچنين عنواني به بخش نهايي ماركس افزوده است (ص. 
ي چهارم انگلس تقريباً همان فصل چهارم ماركس است و من چيزي بيشتري هاي كوچك، پارهونهغير از اين نم»). ي بازرگانيسرمايه

  ي آن نظر بدهم.يابم كه دربارهنمي
  

  فصل پنجم
ي ماركس است نوشتهبلندترين فصل در دست») دارتقسيم سود به بهره و سود بنگاه (سود صنعتي يا بازرگاني). سود بهره(«فصل پنجم 

دهد، با اين فرض كه كل ارزش اضافي مقدار معلوم صفحه). اين فصل بهره را به عنوان بخشي از كل ارزش اضافي توضيح مي 250(
كند) و اين كل در هاي اول و دوم آن را تعيين ميي پيشين توليد ارزش اضافي در كتابشود (كه نظريهاي تلقي ميشدهاز پيش تعيين

  كند.تغيير نمي ي تقسيم به سود و بهرهنتيجه
ي ماركس براي انتشار ايجاد نوشتهكردن دسترا در آماده» بيشترين دشواري«گفتارش گفته بود كه فصل پنجم انگلس در پيش

ي دوم فصل ماركس شود كه تقريباً تمام اين دشواري در نيمهكرده بود. اما هنگامي كه با دقت بيشتري موضوع بررسي شود، روشن مي
ي دوم بخشي از اين فصل است كه كمتر از د) و اين نيمهدهانگلس را تشكيل مي 35ـ30هاي ) (كه فصل692ـ598است (صص. 

 چهار بخش نخست فصل پنجم ماركس (كه بهپارلماني است).  هايهاي گزارشهمه مهم است (بخش بزرگي از آن شامل چكيده

 ينتردار و بهره و تقسيم كل مازاد به بهره و سود هستند و مهمبهرهي ي سرمايه) دربارهانگلس بدل شدند 24تا  21هاي فصل
في از جمله بهره). ي سرمايه و ارزش اضاهاي ويژههاي اين فصل براي موضوع اصلي اين مجلدند (توزيع ارزش اضافي و شكلبخش

] و انگلس هيچ تغييرات مهمي جز تبديل 61»)[شدهاساسًا كامل«شده هستند (انگلس گفته بود ها در شكلي تقريباً تماماين بخش
براي تعيين نرخ بهره و بنابراين هيچ » قانون عامي«ي اين چهار بخش اين است كه هيچ ي عمدهها انجام نداد. نتيجهها به فصلبخش

ي تصادفي رخ بهره را رابطهاستدالل كرد كه نقانون عامي براي تقسيم كل ارزش اضافي به سود و بهره وجود ندارد. برعكس، ماركس 
  كند.ي انبساط و انقباض تغييرات زيادي ميكند كه در چرخهپذير در بازار پول تعيين ميعرضه و تقاضا براي وجوه وام

 بخشوجود ندارد. فقط سه فرعي  هايبخشفصل پنجم ماركس ») ي مجازيسرمايه و اعتبار(« 5صفحه نخست بخش  98براي 
هاي خود، عناويني به با استفاده از عناوين انگلس براي فصلمگا  فرعي وجود دارد كه با اعداد رومي مشخص شده است. ويراستاران

ماركس را به  5ي نخست بخش پنجم فصل صفحه 50ي فهرست). انگلس اند (اما نه در صفحههاي فرعي در متن افزودهاين بخش
نقش اعتبار در توليد (« 27هاي ] فصل62د و اين صفحات نيز به ويرايش زيادي نياز نداشت. [خود تبديل كر 29تا  25هاي فصل

ي ماركس برداشته شده است. انگلس نوشتهتقريباً مستقيماً از دست») ي بانكيي سرمايهدهندهاجزاي تشكيل(« 29و ») داريسرمايه
وسايل (« 28و ») ..ي پولي.انباشت سرمايه(« 26، »)ي مجازيسرمايهاعتبار و (« 25هاي تجديدنظرهاي ويرايشي بيشتري در فصل

به جز يك استثنا در  ،هيچ تغييرات معنايي مهمي باشد اين تجديدنظرها واجد  رسدانجام داد اما به نظر نمي») ...گردش و سرمايه
  گيرد.كه در زيرموردبحث قرار مي 25ي فصل نخستين جمله

). انگلس از اين صفحات 692ـ598ي متن بخش پنجم بود (صص. بود كه مشكالت اصلي او با بقيه گفتارش گفتهانگلس در پيش
 يهاي چشمگيري در متن رخ داده است، اما اساساً روايت ويراسته). بازآرايش و جابجايي35تا  30هاي شش فصل ايجاد كرد (فصل

اين قسمت گفتارش گفته بود كه سه بار كوشيده بود تا انگلس در پيشكند. پيروي مي نسبتًا با دقت  ي ماركسنوشتهانگلس از دست
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 ،5هاي ناكام براي بهبود اين قسمت بخش هاي منسجمي تبديل كند اما سرانجام تسليم شد؛ و اين تالشرا به فصل 5بزرگ بخش 
  موردبحث قرار خواهد گرفت). بيشتر در زير 5يكي از داليل اصلي براي تأخير زياد در انتشار مجلد سوم بود (اين قسمت از بخش 

 36 لبا تغييرات بسيار ناچيزي از سوي انگلس براي فص») مناسبات پيشابورژوايي: «6سرانجام، آخرين بخش فصل پنجم (بخش 
  ]63»).[كامالً تكميل شده بود«مورداستفاده گرفت (انگلس: او 

دار (ماركس) به اعتبار ي بهرهرا از سرمايه» تأكيدها« ،نگلساز سوي ا 5دهي بهتر بخش هاينريش استدالل كرده است كه سامان
بيشتر يك  5شود كه بخش دهي بهتر انگلس باعث مينظر هستم. سامان] در اين مورد با هاينريش هم64(انگلس) تغيير داده است. [

شود. اهميت بيشتري به اين بخش داده مي، و به اين ترتيب تلويحاً هاي تحقيقياي از يادداشتنظر برسد نه مجموعهاثر نظري به
ي رقابت و توزيع ارزش اضافي تعلق دارد، در اين كتاب به مقوله 5كند كه تمامي بخش كننده را القاء مينين اين برداشت گمراهچهم

  در حالي كه اغلب مطالب آن به اين موضوع مربوط نيست (به ادامه بحث توجه كنيد).
 اند: انگلسي ماركس انتقاد كردهنوشتهدست پنجمفصل  2كننده در بخش نگلس براي تغييري گمراهاز ا نيكلفولگراف و يونگ

 »تاثيرگذار پاافتادگيپيش«را به يك » براي انديشه گاهتكيه«يك ي ايشان زير را حذف كرد كه به گفته يعالمت آكالدهاي دور جمله
  ]65»[كند.تبديل مي

آن  ياندازهگمان مانند سود ــ بايد بين دو نفر تقسيم شود، نخستين چيزي كه مهم است، بي{در جايي كه كل معلومي ــ 
   ] 66كند.} [، را نرخ ميانگين سود تعيين ميسود مقدار ،كلي است كه بايد تقسيم شود و اين

  
، بلكه يك »تاثيرگذار پاافتادگيپيش«است و نه يك » براي انديشه گاهتكيه«كنم كه اين جمله داخل آكالدها نه يك استدالل مي

گذاشت). اين جمله به اين فرض بنيادي شناسي را داخل آكالد ميشناسي مهم است (ماركس اغلب مالحظات روشي روشمالحظه
بر آن متكي است، از جمله  1865ـ1864هاي اقتصادي نوشتهدستي توزيع ارزش اضافي ماركس در مربوط است كه كل نظريه

از جمله تقسيم به سود و بهره،  ،قبل از تقسيمش به اجزاي منفرد») كل«ارزش اضافي (همان كل ي بهره ــ يعني اينكه ربارهد 5فصل 
شود. بنا به روش منطقي ماركس، كل ارزش اضافي (كه در مجلدهاي اول و دوم تعيين شده است) براي تعيين نرخ عمومي تعيين مي

) و سرانجام اين سود iCRi = πشود (ستفاده ميسود براي تعيين سود عمومي در هر صنعت ا) و سپس نرخ عمومي R = S/Cسود (
 ماركس در فرازست كه (اين گام آخر همان چيزي ا )iint+  ieπ = iπشود (به سود بنگاه و بهره در هر صنعت تقسيم مي ميانگين

شود). من خوشحالم كه انگلس اين تفسير تعيين مي iintو  ieπ پيش از تقسيمش به  i πگويد: ي آن سخن ميشده دربارهنقل
  گذاشت.بايست آكالدها را باقي ميشناختي را در متن گنجانده است، هر چند ميروش

ي انگلس) و رابطه 35ـ25هاي ي نظام اعتباري (فصلدرباره 5موضوع اصلي تفسيري با توجه به فصل پنجم به بخش بلند 
  ي فصل پنجم و كتاب سوم در كل مربوط است. تفسير من به شرح زير است:بقيهمنطقي بين نظام اعتباري و 

اي به انگلس اش در نامه»كتاب سرمايه« يزير را درباره بود، طرح كلي گروندريسهكه ماركس در پايان كارش بر  1858در آوريل 
  طور عام و رقابت، بخش سوم است:پس از سرمايه به» اعتبار«در آن  نوشت كه

I .است: چهار بخششامل  سرمايه  
  است). ي اولپاره يجستارمايه(اين  طور عامي بهسرمايهالف) 
  بر يكديگر هاي بسيارسرمايه، يا كنش رقابتب) 
  شود.هاي منفرد مواجه مي، در اينجا سرمايه به عنوان اصل عام با سرمايهاعتبارج) 
  ]67شود) همراه با تمامي تناقضاتش. [شكل (كه به كمونيسم تبديل ميترين يافتهعنوان تكاملبه ي سهاميسرمايهد) 
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نويس بعدي ي سرمايه در هر چهار پيشي ماركس دربارهاي نظريهكنم كه اين طرح بسيار روشن، ساختار منطقي پايهاستدالل مي

به توليد ارزش اضافي و تعيين ي نخست وهلهطور عام در سرمايه بهباقي ماند.  1865ـ1864نويس اقتصادي پيش، از جمله سرمايه
ي نخست به توزيع ارزش اضافي و تقسيم كل مقدار اقتصاد مربوط است، و رقابت در وهلهكل كل مقدار ارزش اضافي توليدشده در 

طور بخش سرمايه بهي تقريبًا يكسره درباره گروندريسهپردازد. هاي خاص و اجزاء منفرد ميشده به شكلتعيين ارزش اضافي از پيش
 شدطور عام آغاز از بخش مربوط به سرمايه به 1863ـ1861ي اقتصادي نوشتهدست] 68اتفاقي). [ي عام است (بجز چند مالحظه

نوشته مجلد اول تبديل شد)، اما كار ماركس بر اين دست 4ـ2هاي ي توليد ارزش اضافي كه بعدها به پارهنويس نظريه(دومين پيش
هاي خاص ارزش اضافي (نرخ ميانگين سود، رانت، بهره، سود بازرگاني) و توزيع ارزش اضافي ي شكلبه كندوكاو اوليه دربارهتدريج به

شود) (كه در اين مجلد ارائه مي 1865ـ1864ي اقتصادي نوشتهدست] و 69بدل شد. [ رقابتو به اين ترتيب به بخش مربوط به 
 ينوشتهدستي توزيع ارزش اضافي را كه در تري نظريهست؛ اين مجلد به نحو كاملعمدتاً شامل بخش مربوط به رقابت ا

طور و سوم (سود و نرخ نزولي سود) كه به بخش مربوط به سرمايه بههاي اول دهد، به جز فصلآغاز شده بود بسط مي 1863ـ1861
  ]71و 70عام تعلق دارد. [

ي نظام اعتباري به بخش مربوط به رقابت تعلق دارد يا به درباره 5فصل  5 از اين منظر، موضوع تفسيري اين است: آيا بخش
گيري ي اعتبار تعلق دارد. دقيقاً نام مشترك بر اين نتيجهبه بخش بعدي درباره 5ي بخش تقريباً همهبخش مربوط به اعتبار؟ به نظر من 

  شود:كس تاييد ميمار 5گيري همچنين با نخستين بخش از بخش كند. اين نتيجهداللت مي
  ]72آفريند (پول اعتباري و غيره) بپردازيم.[كه به واكاوي نظام اعتباري و ابزارهايي كه اين نظام مي خارج از قلمرو طرح ما است

 
ي دربارهنوشته كه عمدتاً ي نظام اعتباري به واقع به اين فصل يا اين دستدرباره 5كند كه بخش اين عبارت ظاهراً داللت بر آن مي

  رقابت و توزيع ارزش اضافي است تعلق ندارد.
اضافه كرده كه بنا به استدالل او  5ماركس در بخش  يهاينريش اشاره كرده است كه انگلس يك لغت كليدي به نخستين جمله

را اضافه كرده » eingehende«ي ، كلمه[Analyse]» واكاوي«ي ] انگلس قبل از واژه73تغيير چشمگيري در معنايش داده است. [
 5كند كه بخش ي انگلس داللت بر آن ميكند كه صفت افزودهدهد. هاينريش استدالل ميمعنا مي» مفصل«يا » جامع«است كه 

؛ جزييات بيشتر بعدتر مطرح تا درجاتي به اين فصل تعلق دارد اما بررسي كامل نظام اعتباري نيست مسلماً ي نظام اعتباري درباره
  شود.مي

  كند:ي او را توجيه ميي ماركس صفت افزودهانگلس ممكن است فكر كرده باشد كه دومين جمله
  ]74طور عام الزم است. [داري بهي توليد سرمايهشود كه براي توصيف شيوهفقط نكاتي چند در اينجا تأكيد مي 

  
فقط «به اين فصل تعلق دارد (اما  مسلماً نظام اعتباري ي درباره 5كم قسمتي از بخش كند كه دستاين جمله بر اين امكان داللت مي

وضوح مشخص ضروري است. متاسفانه ماركس به» طور عامداري بهي توليد سرمايهبراي توصيف شيوه«زيرا اين نكات ») نكاتي چند
طور عام الزم است داري بهسرمايهي توليد ي نظام اعتباري براي توصيف شيوهدرباره 5در بخش شده كند كه كدام موضوعات بحثمي

  ي نظام اعتباري تعلق دارند.و كدام موضوعات الزم نيستند و به بخش بعدي درباره
؛ »طور عام الزم باشندداري بهي توليد سرمايهبراي توصيف شيوه«توانند هستند كه مي 5به نظر من، فقط چند قسمت از بخش 

ي چنين نكات عامي هستند قبالً در پنج صفحه در اي كه دربارهم نيستند. قسمت عمدهبه اين معناي عام الز 5بخش اعظم بخش 
تبديل كرد » دارينقش اعتبار در توليد سرمايه«با عنوان  27) كه انگلس آنها را به فصل 540ـ535اند (صص. ارائه شده 5بخش 



18 
 

كنم اين فصل نوعي اند). من فكر ميلس را به مجلد خود افزودهعنوان انگمگا  ي ماركس عنواني وجود ندارد؛ ويراستاراننوشته(در دست
دانست. مي» طور عام الزمداري بهتوصيف سرمايه«در ذهنش براي كند كه ماركس ي اعتبار فراهم ميرا درباره كليهاي كامالً گزاره

را كاهش هاي گردش ) اعتبار هزينه1دهد: (داري موردبحث قرار ميي نقش اعتبار در سرمايهزير را دربارههاي مهم جنبهاين صفحات 
ايجاد «) اعتبار براي 2(كاهد (مربوط به فصل اول كتاب سوم)؛ ي كمتري الزم خواهد بود) و از زمان گردش ميدهد (طال و نقرهمي
(مربوط به فصل دوم كتاب سوم)؛  »به آن متكي است الزم استداري كل توليد سرمايهترازي كه ترازي نرخ سود يا حركت اين همهم

» دارييهداري در چارچوب سرماالغاي سرمايه«ها را بينانه آنانجامد (كه ماركس خوشسهامي مشترك ميهاي ) اعتبار به رشد شركت3(
بخشد و بنابراين تضادهاي داري را شتاب ميمولد در سرمايه) اعتبار رشد نيروهاي 4ها (ترين مالك)؛ و با عامكندتوصيف مي

ها و همراه با بحران») بازي افراطي استورساعتبار اهرم اصلي سرريزتوليد و ب(« داري، به ويژه تضاد بين بحران تكرارشوندهسرمايه
   ]75[كند.را تشديد مي ،»داريفروپاشي سرمايه«

هاي پارلماني گزارش يگزيدهصفحه  25پيش از اند و بالفاصله نوشته قلم گرفته نشدهوجه در دستفحات مهم به هيچاين ص
انگيز است.) كنارهم قرارگرفتن شگفتخود گنجانده 26د (اغلب آنها را انگلس در فصل انآمده 1847ي داليل بحران اقتصادي درباره

  كند.را روشن مي 5نظمي بخش سيار عام، بيي بو يك نظريهواكاوي بسيار مشخص 
هاي هايي در فصلدانست، بحث» طور عام الزمبه داريتوصيف سرمايه«توان براي كه مي 5دومين موضوع موردبحث در بخش 

 ،بانكي، در شكلي مشخص هاياست، به نحوي كه وام هاپذير در دست بانكاستقراضپولي ي تمركز سرمايهي انگلس درباره 29و  25
داران بازرگاني) است. داران صنعتي يا سرمايهدار (سرمايهمنفرد سرمايهدهندگان دار در تمايز با وامي سرمايهي كل طبقهبازنمود سرمايه

اعتبار ي درباره  cتوصيف بخشاش در ي چهار بخش نظريهخويش درباره 1858ماركس همين ايده را در طرح ديديم كه  ترپيش
بيان  گروندريسهماركس همچنين همين ايده را در » شود.هاي منفرد مواجه ميبا سرمايه عامسرمايه به عنوان اصل « بيان كرده بود:

در رابطه » طور عامبه سرمايه«هاي بانكي مانند ته بود): وامنوش 1858ي آوريل كرده بود (كه احتماالً چند هفته يا يك ماه قبل از نامه
  ]76[ كند.خاص عمل مي و هاي مشخصسرمايه با

كميت پول در نظام هاي مربوط به شمرده شود، بحث» طور عام الزمداري بهتوصيف سرمايه«تواند در سومين موضوع كه مي
س كميت پول در گردشي كه مارك» قانون«ها اين است كه ي اصلي اين بحثانگلس). نكته 34و  33، 28هاي است (فصل اعتباري

  در فصل سوم جلد اول استنتاج كرد، هنوز كاربرد دارد:
ي پرداخت جويانه از وسيلهي صرفهي پول نشان داديم كه اگر سرعت گردش و استفادهمان از گردش سادهتر در بررسيپيش

همين قانون در كند. هاي كاالها و تعداد معامالت تعيين ميرا مفروض بگيريم، كميت پول به واقع در گردش را فقط قيمت

  ]٧٧[.شودمي اعمالها خصوص گردش اسكناس
  

انگلس  ٣٣ي بعدي در فصل ). پنج صفحه٦٥٥جابجا كرد (ص.  ٣٣به فصل  ٣١از مطالب مربوط به فصل  مهم را انگلس كلياين عبارت 
فراتر از آنچه هاي بانكي در گردش را قدرت افزايش كميت اسكناسها كند كه بانكدهد و تأكيد مياين عبارت كلي را شرح و تفصيل مي

  ]٧٨[اند.فصل پنجم بيرون اقتباس شده ٥ندارند، و اين صفحات از جاهاي متفاوتي در بخش  براي گردش كاالها الزم است
  بدون اينكه مشخص كند كه اين يك افزوده است: ،ي كليدي زير را در آغاز بندي در اين صفحات افزودانگلس جمله

هاي در گردش ي اسكناس نيست كه تعداد اسكناسصادركننده هايوجه در قدرت بانكآيد كه به هيچاز اين امر چنين برمي
  ]٧٩[.مبادله با پول فلزي باشندها در هر زماني قابلمادامي كه اين اسكناسد، نرا افزايش ده
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ي خويش مشخص كرده است و به اين ترتيب اين تصور خطا را ايجاد كرد كه نخستين جمله بند را به عنوان افزودهي اين انگلس بقيه
ي ماركس است ــ اينكه قوانين كميت پول در گردش همچنين در ي نظريهي صحيحي دربارهرا ماركس نوشته است. اين جمله گزاره

ــ و  تبديل باشندهاي ثابت قانوني به طال يا نقره قابلهاي بانكي با نرخه اسكناسمادامي كهاي بانكي كاربرد دارد، خصوص اسكناس
بايست تلويحًا ي كميت پول ماركس را به خوانندگان يادآوري كرد. اما او نميي نهادي مهم نظريهاين اعتبار انگلس بود كه اين زمينه
  ]٨٠[ كرد.اين جمله را به ماركس منتسب مي

در عوض  5. بخش اعظم بخش دهندرا تشكيل مي 5ي بخش صفحه 175سه مبحث عام فقط قسمت كوچكي از اما تمامي اين 
اغلب بحث  ي ماركس.مند خود نظريهپردازد، و نه بازنمايي نظاممي دانان و سرمايه و اعتبارهاي اقتصادسياسينقدها بر نظريهبه انواع 

شود. اقتصاددانان كالسيك مطرح ميي كميت پول در نظام اعتباري كه در بند قبلي ذكر شد، در بستر نقدهايي بر ماركس درباره
هايي انگلس تقريباً يكسره شامل گزيده 26تر ذكر شد، فصل از برخي از اين نقدها گنجانده شده است: چنانكه پيشاي كوتاه خالصه

] فصل 81[ )؛344ـ324است (صص.  1847راجع به علل بحران ي نظرات اقتصاددانان كالسيك ارلماني دربارههاي پاز گزارش
عنوان سرمايه ايجاد ي گردش و پول بهويژه) فوالرتون بين پول به عنوان وسيلهاغتشاشي كه توك و (بهانگلس، نقدي است بر  28
ي دانان در ايجاد تمايز بين سرمايهسياسيي ناتواني اقتصاديكسره دربارهتقريبًا  32ـ30هاي )؛ و فصل360ـ349د (صص. نكنمي

هاي توليدي) است (صص. شده در بنگاهگذاري(سرمايهي واقعي ها) و سرمايهپذير بانكي پولي استقراضپولي (به معناي سرمايه
هاي تري از اظهارات اقتصاددانان و بانكداران از گزارشهاي بيش) عمدتاً شامل گزيده465ـ422(صص.  5ي بخش ). بقيه422ـ368

گذاشته بود و انگلس با » سردرگمي«اي بر آنها عنوان به نحو نقادانهاست كه ماركس  1857و  1847هاي ي بحرانپارلماني درباره
دهد)، هاي ديگر قرار ميدر فصلها را قولخود بدل كرده بود (تعدادي نقل 35و  34، 33هاي ها را به فصلويرايشي چشمگير آن

  . را در عنوان بگنجاند» سردرگمي«ي بدون اينكه واژه
توانست مي 5كنم عنوان بهتر براي اغلب بخش ي نقد اقتصاددانان كالسيك، من فكر ميي اين مطالب دربارهدر پرتو همه

 در نقد اقتصاد سياسيكه قبالً در » هاي پولنظريه«و » اي ارزشهنظريه«باشد، مشابه با » ي پول و سرمايه و اعتبارهايي دربارهنظريه«
» جلد چهارم(«ها يا به مجلد بعدي مطرح شده بود و به پايان فصل 1863ـ1861ي نوشتهستددر  »هاي ارزش اضافينظريه«و 

هاي بايد كل نوشته«د، ندربياي ترهايي منسجمانگلس خاطرنشان كرد كه براي اينكه تمامي اين مطالب به شكل فصل ) تعلق دارد.سرمايه
  ] كه احتماالً كاري است كه ماركس قصد انجام آن را داشت.82»[كردماين قلمرو را بررسي مي

توصيف «ي نظام اعتباري به آن مباحثي محدود سازد كه براي بحث خود را درباره 5ايد ماركس قصد داشت كه در آغاز بخش ش
ي رود و تقريباً يكسره دربارهدر واقع از چنين مباحث عامي فراتر مي 5است، اما بخش الزم » داري به طور عامي توليد سرمايهشيوه

فصل  2ي پول، سرمايه و اعتبار است. قبال در بخش هاي اقتصاددانان كالسيك دربارهكس بر نظريهتر و نقدهاي مارمباحث مشخص
] اما صفحات بسياري 83» [گيرد.بحث ما قرار ميي از حيطه بيرونمدت در بازار پولي نوسانات كوتاه«پنجم، ماركس نظر داده بود كه 

  هستند.» مدت در بازار پوليهنوسانات كوتا«ي فصل پنجم دقيقًا درباره 5در بخش 
به فهم طور خاص تر نظام اعتباري اين است كه او بههاي مشخصكنم علت اصلي تغيير مسير ماركس به اين جنبهفكر مي

كه تجربه  1857و  1847هاي خاص ، و بحرانها (چنانكه پيشتر ديديم)داري و نقش اعتبار در بحرانهدر سرماي هاي اقتصاديبحران
ولو پردازد، ميهاي خاص ي اين بحرانهاي پارلماني دربارهبرداشتن از گزارشبنابراين به خواندن و يادداشتمند بود. عالقه بود،كرده 

تر براين، ماركس همچنين پيشتري از انتزاع و بنابراين به مجلد بعدي تعلق دارد. عالوهاينكه منطقاً اين واكاوي مشخص به سطح پايين
هاي پارلماني و اظهارات اقتصاددانان گزارشكه اين » تر از اين نيستكنندهچيز سرگرمهيچ«اظهار كرده بود كه  5فصل  2در بخش 
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 ]84داري درك كنند. [، بدون اينكه بنيادهاي پول و اعتبار را در سرمايه»كنندپشت سر هم پرچانگي مي«ن را بخوانيم كه و بانكدارا
اين اقتصاددانان كردن خودش با نقد انجام داده بود: سرگرم 5كنم اين بخشي از كاري بود كه ماركس در قسمت اعظم بخش فكر مي

س ضمن كار روي اين دار يا طنزآلود است. ماركز تفسيرهاي او بر اقتصاددانان در اين بخش خندهي اكه هيچ سرنخي نداشتند! بسيار
ها اي نقدي بر اين گزارشها را ذكر كرد و گفت كه قصد دارد در مقالهدر اين گزارش» بالهت كامل«گلس به اناي بخش، در نامه

  اينكه منطقاً جايي در اين مجلد ندارد.انجام شد، ولو  5قصد تاحدي در بخش ] اين 85بنويسد. [
بين بخش مربوط به رقابت و بخش مربوط به  گذارتر به آن اشاره كرديم به آن نوع كه پيش 5بخش » عمومي«شايد چند قسمت 

  در فراز زير مطرح كرده بود: 1863ـ1861ي نوشتهدستنظام اعتباري تعلق داشته باشد. ماركس چنين گذاري را قبًال در 
فراهم  اعتباربه مثابه  ها به سرمايهبين سرمايه رقابتآساني را از  گذارداري است و اعتبار هم نتيجه و هم شرط توليد سرمايه

  ]86[ آورد.مي
  

به بخش مربوط به رقابت تعلق ندارد و بنابراين به كتاب سوم  5ام اين است كه كل بخش گيرياگرچه ممكن است چنين باشد، نتيجه
ي تقسيم كل ارزش اضافي به اجزاي منفرد شامل تقسيم آن يعني درباره ،ي توزيع ارزش اضافي استنيست. رقابت اساساً دربارهمتعلق 

اين تعيين قبًال در چهار   بهره نيست.ي تعيين بهره يا نرخ سود يا تقسيم كل ارزش اضافي به سود و درباره 5به بهره و سود؛ و بخش 
انگلس) انجام شده بود. چنانكه ديديم، در اين  22(فصل  2)، به ويژه بخش 24تا  21هاي صلبخش نخست فصل ماركس (ف

، هيچ قانون وجود ندارد كه نرخ بهره را تعيين كند و به اين ترتيب» هيچ قانون عمومي«هاي اوليه، ماركس استدالل كرد كه بخش
ي تصادفي بين عرضه تر، نرخ بهره را رابطهبه عبارت دقيق .تعيين كندارزش اضافي به بهره و سود را عمومي وجود ندارد كه تقسيم كل 
قوانين عمومي نرخ بهره و تقسيم  يكه در زمينه ماندباقي نميين، چيزي بنابرا كند.پذير تعيين ميو تقاضاي در بازار وجوه استقراض

ي نظام به بخش بعدي درباره 5كل ارزش اضافي به بهره و سود بتوان تحقيق كرد، زيرا چنين قوانين عمومي وجود ندارد. بخش بيشتر 
به بهره  توانست به عنوان گذار از بخش مربوط به رقابت به بخش مربوطهاي آن حتي شايد ميتعلق دارد و بعضي از قسمتاعتباري 

  تلقي شود.
داري فرض كرد كه كمابيش به تمامي را بايد يك نظريه انتزاعي عمومي سرمايه سرمايههاينريش استدالل كرده است كه 

ي نوزدهم در جلد ي نهادهاي بانكداري انگلستان سدهبنابراين، گنجاندن تمامي مطالب دربارهاست؛  مربوطداري اقتصادهاي سرمايه
] اين امر ممكن 87داري است. [ي اقتصادهاي سرمايهتعميم به همهقابلتصور را ايجاد كرد كه نهادهاي بانكداري سوم انگلس اين 

كنم انگلس اين تمايز بين عام و فكر نميكنم اين قصد انگلس بود. كنم)، اما گمان نمياست صادق باشد (من به واقع چنين فكر نمي
كوشيد تصميم بگيرد كه چه مطالبي در جلد سوم جا ي ماركس در نظر داشت. او نمينوشتهخاص تاريخي را هنگام ويرايش دست

بسنجد، و كوشيد تا بهترين راه براي گنجاندن تمامي مطالبي كه ماركس نوشته بود برعكس، ميگيرد. گيرد و چه مطالبي جا نميمي
اين طريق، سرانجام به«گفتارش گفت: نيافته بود. انگلس در پيششدت ناموزون و سازمانهماركس ب 5اين دشوار بود چون بخش 

در نهايت كسي را ] بنابراين، 88» [توانستم تمامي عبارات مولف را كه به هر حال به موضوع بررسي ارتباط داشتند، در متن وارد كنم.
مقصر دانست، خود ماركس است كه تمامي اين مضمون تاريخاً خاص را در بخش اين معضل، اگر به واقع معضلي باشد،  برايكه بايد 

كنم معضلي وجود داشته باشد. فقط الزم است تشخيص داده شود كه اغلب اين مطالب به بخش من اساساً فكر نمينوشته است. اما  5
ريزي كرده بود كال به تر به انتهاي كتاب، يا چنانكه ماركس برنامهنتقال اين بخش مشخصاي نظام اعتباري تعلق دارد و بعدي درباره

  تر خواهد بود.تر و منسجمكتاب ديگر، بهتر و منطقاً صحيح
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 فصل ششم 

طور تر از فصل پنجم است. ماركس قبال بهيافتهصيقلفصل بلند ديگري است اما ») تبديل سود اضافي به رانت ارضي(«فصل ششم 
]، بنابراين قادر بود فصل نسبتًا كاملي را در اين 89نوشته بود[ 1863ـ1861ي اقتصادي نوشتهدستي اين موضوع در مفصل درباره

  ي تحرير در آورد، گرچه چند مبحث ناقص وجود دارند كه در ادامه بحث خواهد شد.نوشته به رشتهدست
شان بر مالكيت انحصاري يشود كه توسط زمينداران به واسطهدر اين فصل رانت به مثابه جزيي از كل ارزش اضافي واكاوي مي

 ي معين از پيشرزش اضافي، اندازههاي پيشين و ساير اجزاي منفرد اهمچون فصلكل مقدار ارزش اضافي شود. زمين تصاحب مي
هاي سود ترازي نرخو رانت در هم» شودتقسيم مي«اين مقدار كل ارزش اضافي به سود و رانت  دارد.ي رانت اي در نظريهشدهتعيين

  شود.صنايع وارد نمي
گيرد. ما فقط تا جايي به آن قرار ميهاي تاريخي پيشين خود خارج از قلمرو اثر حاضر در شكل مالكيت بر زمينواكاوي 

  ]90شود.[كنند، سهم زميندار ميكه سرمايه توليد مي اضافيارزش پردازيم كه به عنوان بخشي از مي
  

نوشته عمًال بخش رانت تفاضلي و (پ) رانت مطلق. ماركس در دستماركس فصل ششم را به سه بخش تقسيم كرد: (الف) مقدمه؛ (ب) 
] بخش (پ) توسط ماركس به زيربخش 91) نوشت.[883ـ798اين مجلد) را پيش از بخش (ب) (صص.  797ـ737(پ) (صص. 

ي ساختماني، رانت هارانت زمين(« 46، »)رانت ارضي مطلق«( 45 هايتقسيم نشده بود اما انگلس آن را به سه فصل تقسيم كرد: فصل
ي نوشتهنشده در دستمحتواهاي اين سه زيربخش مشخص»). دارانهها و پيدايش رانت ارضي سرمايهريشه(« 47و ) »معادن، قيمت زمين

يا  سرفصلاما هيچ  ،دهد)مي هاي انگلس نشانهايي تبديل كرد، كامًال متمايز بودند (چنانكه عناوين فصلماركس كه انگلس به فصل
  كند.نمي ي ماركس، گذارها را از يك مبحث به مبحث ديگر مشخصنوشتهاي در دستفاصله حتي

هايي تقسيم نشده است. نخستين زيربخش اما صراحتاً به زيربخش،ت تفاضلي به خوبي ساختاربندي شدهي ران(ب) درباره بلندبخش 
) و دومين 823ـ  806(مجلد كنوني، صص. هاي نابرابر زمين) خيزي(ناشي از حاصل» شكل نخستين رانت تفاضلي«ي تلويحي درباره

ي متفاوت) است. هاگذاريه) (ناشي از سرماي883ـ  824(اين مجلد، صص. » شكل دوم رانت تفاضلي«ي زيربخش تلويحي درباره
؛ براي مورد آخر فقط ثابت، نزولي و صعوديهاي توليد كامالً مشخص با عناوين (قيمت» حالت«كل دوم نيز به سه ي شبحث درباره

ثابت، كاهنده و فزاينده وري بهرهنرخ اند (و دو مورد نخست نيز به سه يا چهار گونه تقسيم شده) تقسيم شده بود؛ يك عنوان وجود دارد
ي اثرات انباشت سرمايهسوال اصلي در سراسر اين واكاوي مفصل شكل دوم رانت تفاضلي به شرح زير است: ي الحاقي). زاي سرمايهاِ  به

ي در سراسر ، و بنابراين بر مقدار رانت و ساختار رانت تفاضلشوداورزي توليد ميكه در كش ]92[الحاقي در كشاورزي بر مقدار سود مازاد
  وري نابرابر چيست؟خيزي و بهرههايي با حاصلزمين

ها، تغييرات اندكي خود. او به استثناي اين تقسيم به فصل 44ـ38هاي كرد: فصل انگلس اين بخش بلند را به هفت فصل تبديل
ها را حذف كند و داد تا كسري تغييرهاي ماركس را در محتواي آنچه ماركس نوشته بود اعمال كرد. وي برخي اعداد را در جدول

حالت سوم؛ ــ  IIرانت تفاضلي («را نوشت  43ي نخست فصل ي اصلي اين بود كه انگلس نيمهتر شود. افزودهمحاسبات روشن
كه انگلس نوشته بود،  43ي نخست فصل ] نيمه93زيرا ماركس فقط يك عنوان براي اين حالت نوشته بود.[) 850ـ847صفحات 

كه طي آن از  اي است كه ماركس براي دو حالت نخست واكاوي كرده بودگونه بندي مفصل و مفيد از هفتجمع همچنين شامل
گيري اصلي انگلس اين است كه نتيجه براي حالت سوم شش گونه را در نظر گرفته بود.تري استفاده كرده و انگلس هاي واقعيجدول

ي الحاقي در كشاورزي منجر به افزايشي در كل رانت زمينداران سرمايهگذاشتن اي كه او بررسي كرده بود، گونه 13گونه از  10در 
به دليل كه چرا  دهدي ديگر توضيح مياز سوي ديگر، سه گونه» دهد.توضيح مي«زمينداران را » انگيزبقاي حيرت« امر شود و اينمي
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به تدريج به «اين بقا اند، شده خيزتري در آمريكاي شمالي و جنوبي، روسيه و غيره به كار كشت و زرع كشاندههاي حاصلاينكه زمين
  ]94.[»شودپايان خود نزديك مي

تر است و بر دومين يچيدهتر و پ] كه نظري95است،[ IIگيري واكاوي خود ماركس از رانت تفاضلي انگلس، نتيجه 43ي فصل بقيه
گيري اصلي ماركس اين است كه ضرورت پرداخت وري سرمايه كاهنده) متمركز است. نتيجهثابت، بهرهي حالت اول (قيمت توليد گونه
قيمت محصوالت » تراوليه و سريع صعود«كند كه مستلزم گذاري در كشاورزي ايجاد ميدر مقابل سرمايه» مانعي تصنعي« ،رانت

  ]96»[... كه ضروري شده است تضمين كند.يافته راافزايش يتا از اين طريق عرضه«كشاورزي است 
  ]97ي رانت نوشت:[مشروح از فصل خود را دربارهگيري، ماركس خطوط كلي و درست قبل از اين نتيجه

  :موردبحث قرار دادهاي زير تحت سرفصل رانت را بايد
1A نمونه نيروي آب. سپس گذار به رانت كشاورزي به معناي دقيق كلمه.. يمفهوم رانت تفاضل. خود  
2A .رانت تفاضلي I مين است.قطعات متفاوت ز متنوعخيزي كه ناشي از حاصل  
3A . رانت تفاضليII شود:بازتقسيم به موارد زير  بايد هاي متوالي بر زمين واحدي است. اين رانتگذاريكه ناشي از سرمايه  

  ،قيمت توليد ثابتالف) رانت تفاضلي با 
  ،قيمت توليد نزوليب) رانت تفاضلي با 
  ،قيمت توليد صعوديج) رانت تفاضلي با 

  .رانتتبديل سود مازاد به و د) 
4A نرخ سود. تاثير اين رانت بر.  

B .رانت مطلق.  
C .قيمت زمين.  
D .ي رانت ارضيمالحظات نهايي درباره.  

  
كرد، به اين معنا كه رانت تفاضلي نويس ماركس است كه روي آن كار ميدستاي اين خطوط كلي مشابه با توان ديد كه ساختار پايهمي

حالت تقسيم  شود و شكل دوم نيز به سهتقسيم مي» شكل دوم«و » شكل اول«شود و رانت تفاضلي به ز رانت مطلق مطرح ميپيش ا
ي درباره نوشتهنويس كوتاهي از آن در بخشي از دستبخشي از آن خود داده شده است (دست» مينقيمت ز«شود. به موضوع مي

  ) نوشته نشده بود.Dو  A3(d)ي اين خطوط كلي (ماندهبه شرح باال گنجانده شده بود). مباحث باقيي مطلق اجاره
شود توانست جالب باشد. اين مبحث به شرايط تاريخي بالفعلي مربوط ميمي )A3(d)» (تبديل سود مازاد به رانت«زيربخش مربوط به 

ن رادار به زمينداداران سرمايهگذاري الحاقي در واقع از اجارهكند چه ميزان سود مازاد سود توليدشده در كشاورزي توسط سرمايهكه تعيين مي
ي شكل دوم رانت دار و زمينداران مربوط است. بحث طوالني دربارههداران سرمايشود كه خود به تعارض طبقاتي بين اجارهمنتقل مي

داران انتقال يافته عنوان رانت به زمينبهگذارد كه تمام سود مازاد توليدشده در كشاورزي نوشته فرض را بر اين ميتفاضلي در اين دست
] به 98شود.[داران به زمينداران عمالً انجام ميانتقال اين سود مازاد از سرمايه ،است، بدون اينكه شرايطي را در نظر بگيرد كه تحت آن

  داد.بايست اين شرايط تاريخي مشخص را موردبحث قرار ميرسد كه اين زيربخش نهايي مينظر مي
4A »)را ننوشت. اما ما بخش نويس اين ي تأسف است كه ماركس دستمبحث مهمي است و مايه») تاثير اين رانت بر نرخ سود

جه بگيريم كه تاثير رانت بر نرخ ي ارزش اضافي و رانت (به عنوان جزيي از كل ارزش اضافي) نتيي ماركس دربارهتوانيم از نظريهمي
بايست به شرح زير باشد: وجود رانت به اين معناست كه دست كم جزيي از سود مازاد توليدشده در كشاورزي توسط زمينداران سود مي
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شود. به اين ترتيب، نرخ عمومي سود ترازسازي نرخ عمومي سود در سراسر صنعت در اقتصاد وارد ميشود و در نتيجه در همصاحب ميت
شود (قبًال در فصل چهارم تعديل كند، براي دومين بار تعديل ميهاي توليد را تعيين ميشود و قيمتتراز ميكه در سراسر صنعت هم

شده توسط زمينداران از ارزش اضافي خام در صورت اين تعديل دوم، رانت تصاحبگاني در نظر گرفته شود). در شده بود تا سود بازر
  شود.مي كمكسر مربوط به نرخ عمومي سود 
كنند داران تصاحب ميشده به اين بستگي دارد كه چه مقدار سود مازاد توليدشده در كشاورزي را زمينمقدار دقيق نرخ سود تعديل

بتوانند كل سود مازاد را شود. اگر زمينداران ترازسازي نرخ سود در سراسر صنعت ميگر اساساً چيزي باقي بماند) وارد همچه مقدار (او 
شود (يعني با مقدار بيشينه كاهش تراز مياثر بيشينه بر نرخ عمومي سود دارد كه در سراسر صنعت همتصاحب كنند، آنگاه رانت تفاضلي 

دار بتوانند داران سرمايهگذراند. از سوي ديگر، اگر اجارهترازسازي را از سر نمييچ بخشي از اين سود اضافي فرايند هميرا هيابد)، زمي
و به اين ترتيب نرخ عمومي سود  شودترازسازي وارد ميجزيي از سود مازاد را براي خود حفظ كنند، آنگاه اين سود مازاد به فرايند هم

  يابد.ري كاهش ميتبا مقدار كوچك
] و اثر رانت تفاضلي يكسان است 99كند،[طور خالصه تاثير رانت مطلق را بر نرخ سود بحث ميماركس در بخش رانت مطلق، به

ي عددي در نمونهداران يا زمينداران. آورند متكي است: سرمايهكساني كه سود مازاد توليدشده را در كشاورزي به دست ميــ اين اثر به 
تراز كنند و نرخ عمومي سود كه در سراسر صنعت همكند كه تمامي سود مازاد را زمينداران تصاحب ميماركس در اين بحث، فرض مي

  يابد.درصد كاهش مي 15به  20د، از شمي
ي ماركس صل و نظريهاي اين فتوانيم ببينيم كه مقدار كار زيادي هنوز بايد در فصل ششم انجام شود، اما ساختار پايهبنابراين، مي

ترديد ويرايش انگلس باعث شده است كه ساختار منطقي اين شده است. بيي رانت مطلق و رانت تفاضلي روشن و عمدتاً تثبيتدرباره
ي ماركس تلويحًا وجود داشت و با ترسيم خطوط كلي از سوي نوشتهفصل براي خواننده آشكارتر شود اما اين ساختار منطقي در دست

  ر اواخر اين فصل صراحت يافت و انگلس از آن پيروي كرد.او د
ي ي رانت ريكاردو: نظريهي مهم پيشرفت چشمگيري است نسبت به نظريهي رانت آشكارا از سه جنبهي ماركس دربارهنظريه

تر از جانبهتر و همهمفصلدهد؛ واكاوي او از رانت تفاضلي ي ارزش توضيح ميي كار پايهماركس امكان رانت مطلق را براساس نظريه
كاهش بارآوري در كشاورزي » ياحمقانه و خودسرانه«ي ريكاردو است؛ و واكاوي او از رانت تفاضلي متكي به فرض نظريه

  نوشته ابراز كرد:ي رانت ريكاردو، در اين دستهايش نسبت به نظريهي پيشرفت] ماركس درباره100نيست.[
تواند ايجاد كند و به ويژه هنگامي كه شكل اي را ببينيم كه رانت تفاضلي هميشه ميهاي پيچيدهبتوانيم تركيبه اين ترتيب مي

  ]101نگرد.[مي» ايچارچوب ساده«سويه و در دوم با شكل اول در نظر گرفته شود، در حالي كه ريكاردو مثالً به موضوع كامالً يك
  

  فصل هفتم
نويس بخش اعظم مطالب ي انتشار بود. ماركس نخستين دستي ماركس است كه تقريباً آمادهنوشتهفصل هفتم فصل ديگري در دست

ي اقتصادي نوشتهدست]، بنابراين، فصل هفتم در 102نوشته بود[ 1863ـ1861پيشين  ي اقتصادينوشتهدستفصل هفتم را در 
ي به شكل نهايي بود. در برخي جاها اين فصل با شيوايي نوشته شده است و نوعي چكيدهنويس و نزديك ، دومين دست1865ـ1863
دهد. اين فصل (پاره) به شد در اختيار قرار ميارائه  سرمايهي توليد و توزيع ارزش اضافي كه در سه مجلد ي ماركس را دربارهنظريه

  ]103ي است.[كنم فصل بسيار مهمندرت موردبحث قرار گرفته اما من فكر مي
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هاي متفاوت ارزش اضافي از يك سرچشمه پديد ي مهم فصل هفتم (و در حقيقت كل كتاب سوم) اين است كه تمامي شكلنكته
ـ و به اين ترتيب كل مقدار ارزش اضافي منطقاً پيش از تقسيم اين كل ارزش اضافي به اجزاي منفردش مي آيند ــ كار اضافي كارگران ـ

  تقسيم آن به سود، بهره و رانت كه خود به عوامل ديگري نيز وابسته است. مثالً: شود يعنيتعيين مي
در كاال  اضافي ارزشاي از هاي ويژهنمايي هستند كه حصههاي سرشتفقط شكل رانتي بهره) و (سود بنگاه به عالوه سود

  ]104تواند تقسيم شود.[آنها ميكند كه به براي اجزايي تعيين مي كميحدي  ارزش اضافيگيرد. مقدار به خود مي
تواند به سود و دهد و ميي ارزش داريم كه ارزش اضافي را شكل ميدهندهبنابراين، ما حدي مطلق براي اجزاي تشكيل

شود، يعني با جزء اش تعيين ميرانت ارضي تقسيم شود؛ اين تقسيم براساس فزوني بخش نپرداخته كار روزانه به بخش پرداخته
  ]105يابد.[تحقق ميدر آن  اين كار اضافيارزشي كل محصول كه 

  
رسد. برعكس، هر جزء منفرد ارزش اضافي به نظر آنان داراي سرچشمه داران و اقتصاددانان مياما اين طريقي نيست كه به نظر سرمايه

مستقل  زدن اين اجزاي منفرد و متقابالً رسد كه با جمعاي از آن خود است. و بنابراين كل ارزش اضافي به نظر ميكنندهتعيينو عامل
اي چيزي منويژگي سرشت ،ي بين كل ارزش اضافي و اجزاي منفردشبرداشت كژديسه و وارونه از رابطهتعيين شده است. اين سوء

  نامد.مي» اقتصاد عاميانه«است كه ماركس 
ي ماركس پنج بخش نوشتهي خود داده است. دستانگلس به دليل شرايط تقريبًا كامل اين فصل، تغييرات بسيار ناچيزي در پاره

اي مربوط است اي كه انگلس انجام داد، به نظم سه قطعهكنندهرد. يكي از بازآرايش گمراهكهايي بدل داشت كه انگلس آن را به فصل
اي كه مربوط به اين واقعيت است كه ماركس عمًال اين قطعات را ي هفتم خود را آغار كرد. به داليل پيچيدهها پارهكه انگلس با آن

ي گذاري ناروشن ماركس، انگلس تشخيص نداد كه قطعهكرد، و همچنين به دليل شمارهي ششم كار ميدر زماني نوشت كه روي پاره
اين فراز بايد به «اي در فصل ششم اشاره كرد و گفت كه آغاز فصل هفتم به صفحهبايد در آغاز فصل هفتم باشد (ماركس در سوم مي

بايست پنج صفحه بعد در اين فصل باشد. قراردادن اين قطعه در محلي نادرست توسط مي 2و  1] و قطعات 106،[»)اينجا منتقل شود
از آنچه كه هست از هم گسيخته است و دنبال ي ماركس بيش نوشتهشود كه چنين به نظر برسد كه گويي دستانگلس باعث مي

ي ) و قطعه890ـ888انگلس در جاي درست خود در اين مجلد هستند (صص.  2و  1كردن استدالل ماركس دشوار شود. قطعات 
  ]107ماند يعني همانجايي كه نوشته شده بود.[باقي مي 6سوم در فصل 

كه انگلس به متن ماركس افزود و پنج صفحه قبل از پايان بخش اول  تغيير عمده در فصل هفتم عبارت بود از عبارتي كليدي
  پررنگ است:و با حروف  كروشهآمده است. افزوده انگلس داخل ») تثليث فرمول(«

، پولو كاال يعني در رابطه با ] طور عامتوليد كااليي به وداري [ي توليد سرمايهشيوه تمقوال ترينبسيطتر در ارتباط با پيش
توليد همچون حامالن آن اي را كه عناصر مادي ثروت در جريان اي را نشان داديم كه مناسبات اجتماعيسرشت رازآميزكننده

) تبديل پولي توليد را به يك چيز ()، و با صراحت بيشتري خود رابطهكاالهاهاي خود اين چيزها (كنند، به ويژگيعمل مي
  ]108[كند.مي

  
داري است يهي توليد سرماي شيوه، دربارهسرمايهي اول جلد اول اش در پارهكند كه آغازگاه نظريهماركس روشن مي يجمله

طور ي توليد كااليي بهي اول همچنين دربارهي انگلس حاكيست كه پارهداري). افزودهي توليد سرمايهشيوه» ترين مقوالتبسيط(«
ي ي بعدي ماركس ممكن است توجيهاتي را براي افزودهشود). جملهمي مربوطكاال ي وليدكنندهعام است (يعني به تمامي جوامع ت

  انگلس در اختيار گذارند:
  ]109شوند...[هاي جامعه، تا جايي كه با توليد كااليي و گردش پولي سروكار دارند، تابع اين وارونگي ميتمامي شكل
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 حاصلداري ي توليد سرمايهي شيوهبر پايه اگرچهي اول بحث شد، ادراك كه در پاره» وارونگي«اين جمله به معناي آن است كه 

اش مدنظر داشت. اما انگلس و شايد اين چيزي است كه انگلس از افزوده شودمربوط ميي كاال ي جوامع توليدكننده، اما به همهشودمي
» توليد كااليي ساده«به ي اول مجلد اول تار و مكملش به مجلد سوم) كه پارهرده است (از جمله در پيشگفدر جاي ديگري استدالل ك

اند. هيچ توجيه و كائوتسكي و ميك و ديگران از اين تفسير پيروي كرده ]110داري مربوط است،[به عنوان پيشفرض تاريخي سرمايه
  ]111نوشته و نه در جاي ديگري وحود ندارد.[تداري نه در اين دسمايهي پيشاسر»توليد كااليي ساده«متني براي اين تفسير 

اقتصاد عاميانه است كه » هاي ادراكوارونگي«اي از تمامي صفحهبندي پنجبندي كه اكنون موردبحث قرار گرفت، آغاز يك جمع
اي به بحث كشيده شده است: مناسبات توليد ميان افراد همچون مناسبات مبادله سرمايهكند و در سه مجلد داري ايجاد ميتوليد سرمايه

شود و به رسد؛ ارزش اضافي به سود تبديل ميرسد؛ نيروي بارآور كار همچون نيروي بارآور سرمايه به نظر ميچيزها به نظر ميميان 
شود؛ ارزش اضافي به سود و بهره تقسيم نيز از توليد ناشي مي ي متغير و از گردش ورسد كه از سرمايه ثابت و نيز از سرمايهنظر مي

شود و رانت شود. ارزش اضافي به سود و رانت باز تقسيم ميي پولي ناشي ميخود از سرمايهرسد كه خودبهشود و بهره به نظر ميمي
هاي پديداري ارزش اضافي ناشي از شكلي ماركس، تمامي اين خيزي زمين است. اما بنا به نظريهرسد كه حاصل حاصلبه نظر مي

  ]112يك سرچشمه هستند: كار مازاد كارگران.[
  

  گيرينتيجه
) 1توسط انگلس گرفتم به شرح زير است: ( و مجلد سوم سرمايه 1865ـ1864ي نوشتهدستي اي كه من از اين مقايسهنتايج عمده

اول  ي انتشار بودند اما فصلهاي دوم، چهارم، ششم و هفتم تقريباً آمادهبه اين نحو كه فصل ي ماركس بسيار ناموزون بودنوشتهدست
شود تا ) ويرايش انگلس سبب مي2اند؛ (هاي تحقيقاتينيافته بودند و عمدتاً فقط يادداشتو فصل پنجم، بخش پنجم، هنوز پايان

هاي يكم و پنجم)، اما انگلس عمدتاً تغييري د (به ويژه فصلبود به نظر رستر از آنچه عمالً يافتهتر و سازماني ماركس كاملنوشتهدست
ي ي ماركس را تغيير داد و واژهنوشته) انگلس عنوان دست3در محتواي آنچه ماركس نوشت نداد (به استثناي مواردي كه بحث شد)؛ (

ي پديداري سرمايه هاي ويژهيعني شكل ،ي ماركس استنوشته) را قلم گرفت كه موضوع اصلي دستهاپيكره( Gestaltungenكليدي 
فصل يكم به فصل ماركس به فصل دوم را قلم گرفت كه قرار بود به عنوان گذار از » هايپيوست«) انگلس يكي از 4و ارزش اضافي؛ (

از كميت كار ي متغير شاخصي است ــ اينكه سرمايه» تركيب ارگانيك سرمايه«دوم به كار رود، و معناي مفهوم كليدي ماركس يعني 
) انگلس بندهاي 5متكي است ــ را روشن كرد؛ (كارگرفته ي ثابت هم به كميت و هم به قيمت وسايل توليد بهكارگرفته اما سرمايهبه

هاي متفاوت مربوط بود و خود پيچيدگي ديگر هاي نابرابر برگشت سرمايهمتعددي را در فصل دوم ماركس حذف كرد كه اساسًا به زمان
را » شدهقيمت تمام«حذف كرد كه معناي ) انگلس بند كليدي ديگري را در فصل دوم 6آيد؛ (شمار ميي قيمت توليد ماركس بهنظريه

هاي توليد يكي است ــ و اين امر ها و هم قيمتدر تعيين ارزشهم شده كرد ــ يعني اينكه قيمت تمامي ماركس روشن ميدر نظريه
هاي توليد تبديل ي قيمتاش دربارهقيمت توليد در نظريهها به شده را از ارزشنتوانسته بود قيمت تمام كرد كه ماركسداللت بر آن مي

ي انگلس (بدون اينكه آن را به عنوان افزوده مشخص كند) اين امكان را ي كليدي افزودهبندي فصل سوم و جمله) سازمان7كند؛ (
) 8يابد؛ (آيد كه ماركس قاطعانه نتيجه گرفته بود كه نرخ سود در درازمدت كاهش مي به وجودكننده باقي گذاشت كه اين تصور گمراه

 ي ماركس است كه انگلس بيش از همه روي آن كار كرد و از همه بيشتر آن را تغيير داد.نوشتهفصل پنجم، قسمتي از دست 5بخش 
كننده يافته به نظر رسد. اين تصور گمراه بود، فصلي صيقلماركس بيش از آنچه كه عمالً  5بندي بهتر انگلس باعث شد كه بخش سازمان

ي نظام اعتباري در اين كتاب به رقابت و توزيع ارزش اضافي تعلق دارد، ولو اينكه بخش درباره 5را به وجود آورد كه تمامي بخش 
  اعظم آن تعلق ندارد.
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توانست نظم و ترتيب دهد اما به نظر من بيش از كه مي نيافته را به بهترين شكليسازمان 5انگلس كوشش زيادي كرد تا بخش 
ي هاي تحقيقاتي دربارهفقط يادداشت 5حد تالش كرد تا تمامي اين بخش را در مجلد سوم خود بگنجاند. بخش اعظم بخش 

كه با نقدهايي از  هاي نظام مالي در انگلستان استو ساير جنبه 1857و  1847هاي اقتصادي ي بحرانهاي پارلماني دربارهگزارش
هاي خاص اقتصاددانان كالسيك درآميخته است. بخش اعظم اين مطالب مشخص به موضوع رقابت و توزيع ارزش اضافي (شكل

واكاوي بعدي نظام اعتباري تعلق دارد. بهتر ارزش اضافي) كه موضوع اصلي مجلد سوم است، تعلق ندارد. اما اين مطالب مشخص به 
گذاشت يا شايد اصال كرد و آن را در انتهاي مجلد سوم خود ميي نظام اعتباري را جدا ميمطالب مشخص درباره بود كه انگلس اينمي

گرفت. شايد انگلس كامالً تمايز منطقي ماركس بين رقابت و نظام گذاشت و براي مجلد بعدي در نظر ميآنها را در اين مجلد نمي
كوشيد تا تمامي اين به ذهنش خطور نكرده بود. اگر انگلس نمياين امكان ممكن است  ،كه در اين مورد داعتباري را درك نكرده بو

  توانست چند سال زودتر منتشر شود.مجلد سومش ميمطالب را بگنجاند، 
شته، نوشده در اين دستي ارائهبود، به معناي آن نيست كه نظريه» ي انتشارآماده«ي ماركس نوشتهبيان اينكه بخش بزرگي از دست

بايست زيادي وجود داشتند (و وجود دارند) كه ميداري بود و نيازي به كار بيشتري نداشت. نكات مهم ي سرمايهي كامل دربارهيك نظريه
ي بين نرخ سود و نرخ ارزش ) ماركس آشكارا اذعان داشت كه كار بيشتري در خصوص رابطه1بيشتر بسط يابند. اين نكات عبارتند از: (

تر ) بحث كامل2)؛ (14مگا، بخش دوم، مجلد خود بازگشت ( 1857ي نوشتهالزم است زيرا ماركس به اين موضوع در دستاضافي 
ي آميزترين موضوع در مجادلهشده در اين نظريه (كه به مناقشهتمام كردن تعيين قيمتهاي توليد ماركس، شامل روشني قيمتنظريه

ي انظريه )3( ]113هاي نابرابر برگشت در سراسر صنعت؛[) و نيز درنظرگرفتن زمانبدل شد» ديلي تبمسئله«ي طوالني قرن درباره
ي بازرگاني كردن سرمايههاي عملبا در نظر گرفتن هزينه) 4] (114ها؛ [شان با بحرانسود و رابطه خهاي نرروندها و چرخهاز تر كامل
الزم است؛ ي بازرگاني فروشي) در ارتباط با سرمايهفروشي و خردههاي عمدهتوليد (و قيمت ييافتههاي تعديلتر از قيمتاي كاملنظريه

شامل شرايط تر رانت الزم است كه شامل ي كامل) نظريه6؛ (است مستلزم واكاوي بيشترينقش اعتباري ويژه ) نظام اعتباري و به 5(
  تاثير بگذارد.سود مازاد در كشاورزي به رانت تفاضلي دوم بالفعل باشد كه بر انتقال  ايتاريخي

سرمايه به طور عام (ماركس  ينظريه ايساختار منطقي پايه ،من نظربه كه هنوز بايد انجام شوند،  وظايف بلنداين فهرست  باوجود
 اينچارچوب  ربايست دكار باقيمانده ميتمام اين  .معتبر است اً و منطق گرفته بودس جايدر ذهن مارك )تبارياعنظام ــ رقابت ــ 

  .تغييرات بنيادي در اين ساختار نيست مستلزم هيچد و وش انجام ايپايه منطقي ساختار
تمايز منطقي حفظ در  ١٨٦٣ـ١٨٦١ي اقتصادي نوشتهدستاند كه ماركس با مشكالتي در استدالل كردهاينريش و ديگران و ه مولر

ام كه استدالل كردهبرعكس من  ]١١٥.[اين ساختار منطقي را كنار گذاشتمواجه شد و پس از آن سرمايه به طور عام و رقابت  بين
از نظر ماركس  ]١١٦.[كردنو اين ساختار منطقي را پس از آن ترك  مواجه نبود 18٦٣ـ١٨٦١ ينوشتهبا اين مشكالت در دست اركسم
يعني تعيين كل ارزش  ،توليد ارزش اضافي و توزيع ارزش اضافي عبارتست از اصلي ساختار منطقي سرمايه به طور عام و رقابت يبهنج

كنار نگذاشت و  ١٨٦٣خود را پس از ي نظريه بنياديكمي  ضاين فر اً مشخصماركس  منفرد. اضافي قبل از تقسيم آن به اجزاي
  كنار نگذاشت.رقابت را و ر عام بنابراين ساختار منطقي سرمايه به طو

نوشته درباره اين دست .ايمكرده مرور تازهاست كه  ١٨٦٥ـ١٨٦٤ اقتصادي ينوشتهتدسگيري ني اصلي در تاييد اين نتيجهتشاهد م
فرض كمي در كل اين كتاب پيشو  شود،ي است كه كل ارزش اضافي به آن تقسيم ميمنفردهاي ويژه ارزش اضافي و اجزاي كلش

هفتم پاياني از جمله در فصل  ،نوشتههاي اين دستبارها در تمامي فصلكمي فرض پيشاين  .تعيين پيشين كل ارزش اضافي است
در مقابل شود ــ ميتعيين  شكل ارزش اضافي پيش از اجزاي ــس كساختار منطقي مارشود؛ در اين فصل تكرار مي »درآمد« يدرباره

 اين بستن معبا ج كل و دنشومي تقسيم كل از مستقل و پيش اضافي ارزش اجزايــ  عاميانه يهااقتصاددانساختار منطقي متضاد 
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 )توليد ارزش اضافي(بنابراين روشن است كه ماركس ساختار منطقي سرمايه به طور عام  ]١١٧[ .گيردار ميقر ــ آيدمي دست به اجزا
  ]118كنار نگذاشت.[ 1863 را پس از )توزيع ارزش اضافي(و رقابت 

ه كرد وارد سكمار ينوشتهدست در سانگل كه تغييراتي از بسياري دليل به كه گرفتند نتيجه ريشهاين نيكل و گگراف و يونفول 
به  ؛گيري بسيار سختگيرانه استكنم اين نتيجهمن فكر مي ]١١٩[ .ماركس بدانيم ينبايد مجلد سوم سرمايه نگلس راا سوم دمجل بود،

د سوم ماركس عبارت است از توزيع ارزش اضافي و لمج اصليموضوع  گيرند كهناديده مينكته اصلي را آنان اين رسد كه نظر مي
جلد سوم متوزيع ارزش اضافي عمدتاً وفادارانه و به نحو صحيحي در  يماركس درباره يارزش اضافي و اينكه نظريه يهاي ويژهشكل

س كسوم مار مجلد ، مجلد سوم انگلس را بايدبسيار مهم يبهندر اين ج بحث شد.به استثناي مواردي كه در باال  ،ارائه شده استانگلس 
بر  اًجلد سوم بايد اساسمموافقم كه تحقيقات آينده در ارتباط با  اناين مولفنظر اما من با توضيحاتي كه ارائه شد). با دانست (

  .باشد ، متكياست نخستين بار به زبان انگليسي منتشر شدههاي ماركس كه در اينجا براي نوشتهدست
ي درباره بيشتر تحقيق برانگيختن موجبدر نهايت) (ماركس  ١٨٦٥ـ١٨٦٤هاي نوشتهدستانگليسي  ياميدوارم انتشار اين ترجمه

ساختار  تكوين بخشد.داري سده بيست و يكم براي سرمايهرا ماركس  يشد تا نظريه فهرستدر باال شود كه  ايباقيمانده وظايف تمامي
ماركس در  يبيشتر نظريه تكوينما  يوظيفه .كار مازاد توسطتعيين پيشين كل ارزش اضافي ــ اي در جاي خود است منطقي پايه

م اعتباري و نهايتا به ويژه در ارتباط با توزيع ارزش اضافي و نظا ،است كه خطوط كلي آن در باال ارائه شد ناتماميرابطه با مباحث 
 .هاي اقتصاديبحران
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  هايادداشت
نيگل را در اثر كارل اريش فولگراف و يورگن يونگ به قلم ماركس؟ي ماركس مقالهي سال پيش ترجمهيك يادداشت مترجم: حدود

كه مجلدي است كه انگلس براي   MEGA II. 4.2 خوشبختانه مجلد«منتشر كردم. در آنجا اشاره كردم:  سايت نقد اقتصاد سياسي
فرد موزلي ترجمه شده است. اميدوارم  ياستفاده كرده بود، به تازگي به انگليسي همراه با مقدمه سرمايه  تنظيم و ويرايش مجلد سوم

ي اكنون مقدمه» .ي زير دارد، در اختيار خوانندگان قرار دهمي آن مقدمه را كه ديدگاهي مخالف با نويسندگان مقالهزودي ترجمهبه
خوانندگان و در دسترس منتشر شده است،   Historical Materialism Book Seriesي يادشده كه در صدمين جلد مجموعه

  گيرد. عنوان مقاله از مترجم است.مندان به اين بحث قرار ميعالقه
  

 زياد). مايلم مراتب قدرداني fmoseley@mtholyoke. eduاستاد اقتصاد، كالج مونت هوليوك، ماساچوست، آمريكا (فرد موزلي * 
ابراز  هاي متماديسال طيي مگا در هايم دربارهاز پرسشهايش به بسياري خودم را از رگينا روث (ويراستار مگا) براي تمامي پاسخ

، پل ماتيك پسر، توني اسميت، پاتريك موراي براي نظرات هايي درباره مگا، و از هاينريشثكنم. از ميكائيل هاينريش براي بح
گمان مسئول نظراتي نيستند كه در اينجا ي يك بيدرجهمه سپاسگزارم. اين پژوهشگران نويس پيشين اين مقدي دستدرباره مفيدشان

پنج كالج  هري كامل مجلدات مگا و در دسترس قراردادن آنها براي ي كالج آمهرست براي خريد مجموعهبيان شده است. از كتابخانه
اين  نظيربيخواني ارد براي نمونهتوانستم اين مقدمه را بنويسم. همچنين از دني هايوسپاسگزارم. من بدون رجوع به اين مجلدات نمي

 متن دشوار متشكرم.

  
ود. ب سرمايهنويس كامل هر سه مجلد كامل دست 1864ـ1865  ي اقتصادينوشتهدست، 2002. بنا به نظر مولر و ديگران، 1

همكارانش نويس مجلد اول هرگز يافت نشد. مولر و منتشر شد. دست 4.1در مگا بخش دوم، مجلد  1988نويس مجلد دوم در دست
  )4.2بخش دوم، مجلد ي مجلد سوم ماركس منتشر شد (ويراستاران مجلدي از مگا هستند كه در آن دست نوشته

2 For a history of the MEGA project and a complete list of all the MEGA volumes, see Bellofiore and 
Fineschi 2009. 

منتشر شد.  1976-1982به زبان آلماني در مگا در  طور كاملبهبراي نخستين بار  1861-1863 ي اقتصادينوشتهدست. 3
جلدي ماركس و  50آثار مجموعه 34تا  30الملل در مجلدات توسط انتشارات بين 1988-1994ي انگليسي آن در ترجمه

اي است كه ماركس در آن براي نخستين بار نوشتهو دست سرمايهنويس دوم ي يادشده دستنوشتهدستانگلس منتشر شد. 
نوشته ارائه شد بسط داد. حدود دوسوم اين دست سرمايهي توزيع كل ارزش اضافي كه بعدها در مجلد سوم اش را دربارهنظريه

ي توزيع ارزش اضافي است. شناسيم كه بخش اعظم آن دربارهيم هاي ارزش اضافينظريههمان چيزي است كه اكنون با عنوان 
است  سرمايهنويس دوم مجلد اول نوشته براي نخستين بار در ويراست جديد مگا منتشر شد و شامل دستي دستماندهثلث باقي

ي مطالب صفحه درباره 250(كه بسيار جالب و مهم است) و آنچه بيش از همه به مجلد كنوني مربوط است عبارتست از تقريبًا 
 2001bنوشته و نيز موزلي مفصل اين دست سي متنبراي برر 2001bمجلد سوم. ر. ك. به دوسل،  4و  3، 1هاي مربوط به پاره

  اي بر كتاب دوسل.براي مقدمه
شمار زيادي اطالعات مفصل شامل شود و ) ناميده ميApparatus. هر يك از اين مجلدات شامل يك مجلد راهنماست كه تعليقات (4

هاي توضيحي بيشتر است. آدرس هاي ويراستاري و تغييرات در اين تصميمات و يادداشتنوشته، تصميمي تاريخ انتشار دستدرباره
  http://mega.bbaw.deتارنوشت مگا اين است: 
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و فولگراف  2002ي انگلس، ر. ك. به مولر و ديگران، ي ماركس و مجلد سوم ويراستهنوشتهبيشتر دست و مفصل ي. براي مقايسه5
(به  جانبهي همهاست. و براي مقايسه MEGAبود و فولگراف نيز ويراستار  4.2نيكل ويراستار مجلد . يونگ2002نيكل و يونگ

  ، مجلد سوم).1894(انگلس  15مجلد ه تعليقات شده توسط انگلس، ر. ك. برات دادهي تغييزبان آلماني) همه
  

6. Marx and Engels 1988, p. 19; letter of 26 April 1868 from Engels to Marx. 

7. Marx and Engels 1988, pp. 20–5; letter of 30 April 1868 from Marx to Engels.  
كنم. من براي اختصار هنگام ارجاع به اين نامه در از مجلد سوم كه خواندن آن را بشدت توصيه مي درجه يكاي است اين نامه چكيده

  كنم.ماركس ياد مي 1868ي از آن با عنوان نامه ،اين مقدمه
8. Marx and Engels 1988, p. 21; letter of 30 April 1868 from Marx to Engels. 

دانستم، شب و روز اگر مي«دانست: هاي دوم و سوم ميي وضعيت كتابربارهچرا اينقدر كم د. اين توضيح انگلس به ببل است كه 9
  »دانست.آوردم تا اين كار تمام شود و انتشار يابد. و ماركس بهتر از هر كس ديگري اين را مياو را به ستوه مي

Marx and Engels 1995, p. 53; letter of 30 August 1883 from Engels to August Bebel. 
 
10. Marx and Engels 1995, p. 39; letter of 24 June 1883 from Engels to Laura Lafargue. 

. يازده سال طول كشيد تا انگلس كار ويرايش و انتشار مجلد سوم را به پايان رساند. انگلس كار تئوريك خود را به باد فراموشي 11
يك سال پس از انتشار مجلد سوم از سرطان گلو درگذشت. فولگراف و انگلس ي ماركس را ويرايش كند. نوشتهستسپرد تا د

كنند ياد مي» راه ويراستاري به جلجتا«ماركس همچون  ينوشتهس براي دست) به كار ويرايشي انگل40، ص. 2002نيكل (يونگ
  رسد.نظر ميو اين توصيفي شايسته به

كند كه در مجلد سوم انگلس مينويس ماركس فهرست هاي پيوست فاكس (كه تمامي صفحاتي را در دست. بخش اعظم مدخل12
  هاي يكم و پنجم هستند.گنجانده نشده) از فصل

 )form( شكل كند. اين ترجمه مفهومترجمه مي» هاپيكربندي«را  Gestaltungenمجلد سوم،  Vintage. ديويد فرنباخ در ويراست 13
هاي پديداري هاست ــ شكلشكل يبارهويژه درمجلد سوم بسيار مهم است. مجلد سوم دري ماركس و بهرساند كه در نظريهنميرا 

   ي سرمايه و ارزش اضافي.ويژه
 . از پل ماتيك پسر سپاسگزارم كه معناي عنوان انگلس را برايم روشن ساخت.14

15. Vollgraf and Jungnickel 2002, pp. 43–4. 

16. See the following pages of the present volume: pp. 49, 308, 359, 433, 715, 895 and 897; Marx 1981 

[Engels], pp. 117, 301, 367, 445, 753, 967, and 969.  
اي به كرد: در نامه عنوان كتاب سومش استفاده را در حكمِ  Gestaltungenي همچنين دو مورد ديگر وجود دارد كه ماركس واژه

؛ و در 328، ص. 1987ترجمه شده)، ماركس و انگلس » ساختارها«ضعيفي به نحو (كه  1866اكتبر  13كوگلمان به تاريخ 
، ص. 1977س ترجمه شده)، مارك» هاپيكربندي«گفتار به نخستين ويراست آلماني مجلد اول (كه همچنين به نحو ضعيفي پيش
اما مدارك  ،عنوان كتاب سومش باشد Gestaltungenدهد كه ماركس به واقع قصد داشت كه . اين كاربردهاي بعدي نشان مي93

افكنند. از ميكائيل هاينريش سپاسگزارم كه اين دو نمونه يادشده هيچ پرتو روشني بر معناي كامل موردنظر ماركس از اين واژه نمي
  بعدي را به من خاطرنشان كرد.

17. Marx, this volume, p. 49; Marx 1981 [Engels], p. 117; 
و به صورت ايتاليك آمده است. اين هاي آلماني در كروشه اند، تاكيدات ايتاليك در متن اصلي است و واژهشده تاكيدات پررنگ افزوده

  قرارداد در سراسر اين مقدمه حفظ خواهد شد.
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مومي ارزش شكل ع» ينطفهبرآمده از  هايدنمو«ي به مثابهرا ي ارزش اضافي هاي ويژه، ماركس اين شكلگروندريسهدر  .18
است كه همانند » هابنديصورت« Gestaltungenي ديگر ممكن ). ترجمه310، ص. 1973كند (ماركس توصيف مياضافي 

  كند.ي سرمايه و ارزش اضافي ميي ويژههافرايند تكوين شكلداللت بر  Gestaltungenخود 
19. Inwood 1992, p. 108; capitalisation in the original. 

20. Müller et al. 2002, p. 18. 
21. Engels 1981a, p. 94. 

برگشت بر نرخ سود (كه شايد براي ي مباحث جالب و مهم ديگري از جمله تاثير هايي درباره. اين مجلد همچنين شامل بخش22
 30نوشته شده بود) و نيز بخش  1864ـ1865 ي اقتصادينوشتهدستلد يكم در ي موضوع مجپركردن بخش مفقود درباره

هاي نابرابر ارزش هاي برگشت نابرابر و نرخهاي توليد است و نيز زماني تعيين قيمتتوجه و تاكنون ناشناس دربارهجالباي صفحه
 ي اين مباحث مهم بحث كرد). اضافي در سراسر صنعت (تنها باري كه ماركس درباره

23. Marx, this volume, pp. 49–50. 

24. Marx 1973, pp. 745–57 and Marx 1991, pp. 69–70 
در بدون اينكه گيرد، را به خود مي سودشكل  ارزش اضافيدر نتيجه، «خود مطرح كرده بود:  1868ي ماركس همين نكته را در نامه

؛ 21، ص. 1988(ماركس و انگلس، » ارزش اضافي است. انگيزوهم. سود فقط نمود تفاوت كمي بين اين دو وجود داشته باشداينجا 
  از ماركس به انگلس). 1868آوريل  30نامه 

25. Marx and Engels 1988, p. 23; letter of 30 April 1868 from Marx to Engels. 

26. Marx and Engels 1991, pp. 98–9. 
نتيجه بگيريم و نه از تفاوت  ’pو  ’sاشد كه اين قوانين را مستقيما از شايد بهتر ب«. ماركس در يك جا در اين زيرنويس بلند گفت: 27

  ).64(ماركس، مجلد كنوني، ص. » بين اين دو
28. Marx, this volume, p. 95. 

29. Marx, this volume, p. 124.  
صص.  1989b(ماركس و انگلس  1861-1863ي اقتصادي نوشتهدستي اين نكته در دربارهرا ماركس نقد قديمي خود از ريكاردو 

تر تر به تفصيل بيشتري نشان داده شد كه قوانين ارزش اضافي ــ يا دقيقپيش«به شرح زير خالصه كرد:  و) ارائه كرده بود 18ـ9
ان داده كند. نشنه منطبق با قوانين سود هستند و نه به آن مربوطند، چنانكه ريكاردو گمان مي نرخ ارزش اضافي ــ مستقيماً و صرفاً

  ).60، ص. 1989b(ماركس و انگلس، » داند...به نادرستي ارزش اضافي را با سود يكي مي ريكاردوشده است كه 
30. Marx, this volume, p. 106; Marx 1981 [Engels], p. 144. 

31. Marx, this volume, p. 143. 

32. Marx, this volume, p. 143. 

داري ي سرمايهاين نرخ سود، به صورت مطلق، چيزي جز ارزش اضافي توليدشده (ساليانه) توسط طبقه«ماركس:  1868ي از نامه. 33
بخش «است كه در آن هر سرمايه » داريكمونيسم سرمايه«نوعي  نتيجه» يافته نيست.ي اجتماعي تخصيصبه نسبت كل سرمايه

آورد. در به دست مي» دهدكه اين سرمايه تشكيل ميجتماعي ي اكوچكي از كل ارزش اضافي را متناسب با بخشي از كل سرمايه
 20است به نحوي كه نرخ عمومي سود =  500و كل سرمايه  100مثال عددي ماركس در اين نامه، كل ارزش اضافي ساالنه = 

   از ماركس به انگلس). 1868آوريل  30ي نامه؛ 23، ص. 1988درصد (ماركس و انگلس، 
34. Reuten 2009. 

 3براي تشخيص بندهاي مفقود در اين صفحات استفاده كند. ر. ك. به يادداشت شماره  <و  >هاي تواند از نشانه. خواننده مي35
  مترجم.

36. Ramos 1998. 



31 
 

است. براي سادگي كار ارجاعات  1981دوم هاوس ي انگلس به ويراست ران. ارجاع صفحه در اينجا و ارجاعات آتي به متن ويراسته37
 [انگلس] ارائه خواهد شد. 1981صورت ماركس  به

38. Marx, this volume, pp. 275–6.  
  براي مقدار سود استفاده كرده است و نه براي نرخ سود (كه متفاوت از فصل يكم است). ’pتوجه داشته باشيد كه ماركس از 

39. Wolff, Roberts, and Callari 1982; Ramos 1998; Moseley 2016. 
  ام.بحث كرده 3.4، بخش 4، فصل 2016تفصيل بيشتري در موزلي . من اين فراز مهم را با  40

41. Marx, this volume, pp. 317–18. 

42. Fine 1983 and Saad-Filho 1993. 
43. Marx, this volume, pp. 265–6; Marx 1981 [Engels], p. 252. 

  با حذف آخرين فراز خالصه كرده است.توان ديد كه انگلس عنوان ماركس را . مي44
45. Marx, this volume, p. 346. 

46. Marx, this volume, pp. 322-3; Marx 1981 [Engels], p. 320. 
47. Reuten 2002. 

48. Marx 1981 [Engels], p. 337. 

49. Vollgraf and Jungnickel 2002, p. 62. 

50. Marx, this volume, p. 350. 

51. Marx 1981 [Engels], p. 337. 
52. Heinrich 1996–7, p. 459. 

يعني انگيزه و هدف توليد » خود سرمايه«است (مثًال » داريموانع توليد سرمايه« روشنهاي . اين فصل همچنين شامل چكيده53
  افزايي سرمايه است).داري ارزشسرمايه

54. Marx, this volume, p. 360. 
مجلد سوم، فرنباخ عبارت  Vintageكند. در ويراست نقل مي 251ي الملل صفحهست مجلد سوم انتشارات بينار. هاينريش از وي55

  ).359[انگلس]، ص.  1981(ماركس » ما آن را با جزييات بيشتر در زير بررسي خواهيم كرد«: كندانگلس را چنين ترجمه مي
56. Marx, this volume, p. 390; Marx 1981 [Engels], p. 395. 

 600به  500ي اجتماعي از ماند و كل سرمايهباقي مي 100ماركس، كل ارزش اضافي =  1868ي . در مثال عددي در نامه57
 30ي ؛ نامه24، ص. 1988يابد (ماركس و انگلس كاهش مي 16 3/2به  20يابد، در نتيجه نرخ عمومي سود از افزايش مي

 از ماركس به انگلس). 1868آوريل 

مجموعه آثار ماركس  33از سوي مگا منتشر و در مجلد  3.5در مجلد  1980نوشته كه براي نخستين بار در . در بخشي از دست58
   ) به زبان انگليسي ترجمه شد.1991ـ انگلس (انتشار در 

59. Compare this volume, pp. 376, 385, and 395 with Marx 1981 [Engels], pp. 379, 389, and 396.  
  گيرد.ي مولد را در برميي پولي و نيز سرمايهي كااليي و سرمايهتري است كه سرمايهي صنعتي نزد ماركس، مفهوم عاممفهوم سرمايه

كند كه انتقاد مي» اقتصاد سياسي از زمان آدام اسميت«اضافه كرده است كه از  8ل مثًال در مجلد دوم، انگلس دو جمله در فص 60
.). اين جمالت 247[انگلس]، ص.  1978ي مولد و سرمايه در سپهر گردش تمايز قائل شود (ماركس نتوانسته است بين سرمايه

دهد كه انگلس آنها را وارد مگا، به ما اطالع مياند، اما رولف هكر، يكي از ويراستاران ي انگلس مشخص نشدهبه عنوان افزوده
  ).22، ص. 2009كرده بود (هكر، 

61. Engels 1981a, p. 95. 

بازار بورس و » ي مجازيسرمايه«كننده است. ماركس مقصودش از همان عنوان ماركس است، اما تاحدي گمراه 5. عنوان بخش 62
 ي گذاشتهي واقعي به معناي ارزش سرمايهسودهاي آينده دارند، و نه سرمايهادعاهاي حقوقي نسبت به مالكيت يا سهام بود كه 
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ي مجازي به اين معنا نيست. بلكه ي سرمايهدرباره 5ي بخش صفحه 250داري. اما بخش بزرگي از هاي سرمايهشده در بنگاه
  داران بازرگان است.داران صنعتي و سرمايههاي بانكي به سرمايهي وامي اين بخش دربارهتقريبا همه

63. Engels 1981a, p. 96. 

64. Heinrich 1996–7, p. 461. 

65. Vollgraf and Jungnickel 2002, p. 50. 

66. Marx, this volume, p. 463; Marx 1981 [Engels], p. 482. 

67. Marx and Engels 1985, p. 298; letter of 2 April 1858 from Marx to Engels. 

68. Moseley 2011. 

69. Moseley 2009. 

70. Moseley 2002. 

-1863ي نوشتهدستاند كه ماركس اين چارچوب منطقي را پس از مواجهه با مشكالتي در . برخي از مولفان استدالل كرده71
گيري به نتيجه. اين تفسير در بخش 1997ـ1996و هاينريش  2002نيكل كنار گذاشته بود؛ مثال فولگراف و يونگ 1861

  اهد شد.بحث كشيده خو
72. Marx, this volume, p. 500; Marx 1981 [Engels], p. 525. 

73. Heinrich 1996–7, pp. 461–2. 

74. Marx, this volume, p. 500; Marx, 1981 [Engels], p. 525. 
كالهبردار و پيامبر را «ي ويانش سرشت دوگانهي نظام اعتباري به سخنگ»سرشت دوگانه«. ماركس به شوخي اظهار كرد كه اين 75

فصل  6. ماركس اين نكته را در دو بند در بخش 573ـ572[انگلس]، صص.  1981؛ ماركس 540(اين مجلد، ص.  »دهدمي
توليد دادن بانكداري و اعتبار، به قدرتمندترين اهرم براي سوقبنابراين اما «تكرار كرد: » مناسبات پيشابورژوايي«ي درباره 5

شك نظام .. سرانجام بيها و كالهبرداري خواهند شد.داري فراتر از حدودش و يكي از كارآمدترين حامالن براي بحرانسرمايه
ي توليد توليدكنندگان همبسته عمل خواهد به شيوه داريي توليد سرمايهاعتباري همچون اهرمي قدرتمند در مسير گذار از شيوه

 .743ـ742[انگلس]، صص.  1981، ماركس 709(اين مجلد، ص. » كرد
76. Marx 1973, p. 449. 

77. Marx, this volume, p. 589; Marx 1981 [Engels], p. 655. 

78. See MEGA, Section II, Volume 15, Apparat, pp. 963–4, 
است. از رگينا  ماركس استخراج شدهي نوشتهانگلس از كدام قسمت دست 33اينكه صفحات يادشده در فصل براي بررسي جزييات 

  روث سپاسگزارم كه اين منبع را به من اطالع داد.
79. Marx 1981 [Engels], p. 656. 

ي بند را با نام نشدهي مشخصمجلد سوم انگلس كه آشكارا نخستين جمله Vintageي فرنباخ در ويراست اين معضل با ترجمه 80
 دهد تركيب شد.به ماركس نسبت مي

81. Pages in parentheses in this paragraph refer to this volume. 

82. Engels 1981a, p. 95. 

83. Marx, this volume, p. 461; Marx 1981 [Engels], p. 480. 

84. Marx, this volume, p. 467; Marx 1981 [Engels], pp. 485–6. 

85. Marx and Engels 1987, pp. 185–6; letter of 19 August 1865 from Marx to Engels. 

86. Marx and Engels 1989a, p. 435. 

87. Heinrich 1996–7, pp. 462–3. 

88. Engels 1981a, p. 96; Engels’s emphasis. 

89. Marx and Engels 1989a, pp. 250–550. 
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90. Marx, this volume, p. 713; Marx 1981, p. 752. 

91. See Marx, this volume, p. 737 for an explanation of this structure. 

هاي كمتر از ميانگين توليد است. در صنايع غيركشاورزي، سود كه ناشي از هزينه تر از نرخ ميانگين. سود مازاد، سودي است بزرگ92
خيزي طبيعي رود. اما در كشاورزي، سود مازاد كه ناشي از حاصلها از بين مييان سرمايهسود مازاد موقتي است و معموال با رقابت م

  شود.اي براي رانت ارضي بدل ميرو به پايهتواند با رقابت از بين برود و از ايننابرابر است، نمي
93. Marx, this volume, p. 864. 

94. Marx 1981 [Engels], p. 859. 

95. Marx, this volume, pp. 864–83; Marx 1981 [Engels], pp. 860–71. 

96. Marx, this volume, p. 875; Marx 1981 [Engels], p. 870. 

97. Marx, this volume, p. 864; Marx 1981 [Engels], p. 860. 
قط تشكيل سود مازاد در مورد رانت تفاضلي دوم ما با بررسي ف«ي رانت تفاضلي دوم نوشت: . ماركس در آغاز واكاوي خود درباره98

تواند به رانت ارضي بدل كنيم بدون آنكه خود را هنوز به دردسر بررسي شرايطي بياندازيم كه طي آن اين سود مازاد ميآغاز مي
 .816ـ815[انگلس]، صص.  1981؛ ماركس، 832(ماركس، مجلد كنوني، ص. » شود

99. Marx, this volume, pp. 750–2; Marx 1981 [Engels], pp. 896–8. 

100. Marx 1985, p. 397; letter of 2 August 1862 from Marx to Engels. 

101. Marx, this volume, p. 834; Marx 1981 [Engels], p. 817. 

102. Marx 1989b, pp. 449–541. 

103. An important exception is Murray 2002. 

104. Marx, this volume, pp. 898–9; Marx 1981, p. 971. 

105. Marx, this volume, pp. 923–4; Marx 1981, p. 999. 

106. See Marx, this volume, p. 884. 
شود: آغاز ميمجلد كنوني است؛ اين قطعه چنين  767ـ764ي دوم بند بسيار بلند در صص. اي كه بايد منتقل شود، نيمه. قطعه107
 .48نيكل، ص. براي بررسي بيشتر اين اشتباه انگلس، ر. ك. به فولگراف و يونگ». چون اقتصادهاي عاميانه...«

108. Marx, this volume, p. 894; Marx 1981 [Engels], p. 965. 

109. Marx, this volume, p. 894; Marx 1981 [Engels], p. 965. 

110. Engels 1981a and 1981b; see also Engels’s 1857 review of Marx’s Introduction to a Contribution to 

the Critique of Political Economy: Engels 1970. 
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