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  تئوری بحران، قانون گرايش نزولی نرخ سود،

 ٢)١٨٧٠(اِد قرن نوزدھم ھفتۀھای مارکس در دھ و پژوھش

١  

  

  :توضيح مترجم

تئوری "و " قانون"قانون است، قانون بوده و ارتباط ميان اين " گرايش نزولی نرخ سود"بحث پيرامون اين که آيا 

 در ٢٠١٣ اپريل حاضر که در ۀمقال.  مندان مارکسيست برخوردار است ای طوالنی در ميان انديش از سابقه" بحران

گذاران  پردازد که چندان به دور از نگرش پايه می" قانون" به چاپ رسيد به بررسی و نقد اين »ويو ی ریمانتل« ۀنام ماه

  . نيست»ويو مانتلی ری«

در نقد و ) سه مقاله(ھای رسيده  ويو تمامی مقاله مانتلی ری.   بحث برانگيز باشدھاينريش ۀدور از انتظار نبود که مقال

ھا توسط شين ميج  اين مقاله.  اش قرار داده است  وی در سايت رسمیۀر کنار مقالجا د  ھاينريش را يکۀنظر مقال

(Shane Mage) فرد موزلی ،(Fred Moseley)و گولی يلمو کارکيدی ،)Carchedi Guglielmo(   و مايکل

ه است که آن  ديگری را در پاسخ به منتقدين نوشتۀھاينريش، سپس مقال.  اند ، نوشته شده(Michael Roberts)رابرتز 

  .ھا قرار داده شده است نيز در کنار ديگر مقاله

چه  ھا در يک کتاب  تمامی اين مقالهۀشود، اما، ھدفم اين است که ترجم  ھاينريش منتشر میۀجا تنھا مقال اگرچه در اين

ه است که به زودی اش ماند  پايان يافته و تنھا کار ويراستاریفرد موزلی و شين ميج ۀدر حال حاضر مقال.  منتشر شود

به ھر حال اميدوارم که بتوانم به .   نيز در مراحل پايانی استرابرتز و کارکيدی ۀ مقالۀکار ترجم. انتشار خواھند يافت

  .ھا انتشار يابد  اين مقالهۀزودی کار را به پايان برده تا مجموع

  نيکو پورورزان

                                                 
 توسط انتشارات مانتلی ری ويو  کارل مارکسۀمقدمه ای بر سه جلد سرماياز وی کتاب .  ائيل ھاينريش استاد اقتصاد دانشگاه برلين استشمي 1 

 ميان انقالب علمی و سنت کالسيک ۀنقد اقتصاد سياسی مارکس در فاصل: ز وی با عنوان علم ارزشکتاب ديگری ا.   چاپ شد٢٠١٢در سال 
  . چاپ خواھد شد٢٠١٤در دست ترجمه بوده که در سال 

   ١٥-٣١صص . چاپ شد) ٦٤ ۀ دور١١ ۀشمار (٢٠١٣ اپريلويو به تاريخ  ری  حاضر در مانتلیۀ مقال2 
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 کار ما در چند سال ۀشی مرکزی در عمدل تئوری بحران در درون سنت مارکسی نقيافت و تکميدر  

را " هيسرما"جسته به تئوری بحران در سه جلد -نقطه نظری که اشاره ھای جسته.  گذشته داشته است

چ گاه يق است در نظر ما ھيری دقيازمند تفسيافته می داند که صرفاً نينشانی از ساختاری منسجم و قوام 

  .منطقی نبوده است

انگلس به -يات آثار مارکسد کلينوشته ھای مارکس در ارتباط با تول امل دستر در تکيھای اخ بررسی  

ک انگلس، درک ما را در يدريت آثار کارل مارکس و فريت کليار پراھميخی و بسيچاپ تارلمانی، ازبان 

 ۀاش در بار شهيدن انديچ گاه از بالياکنون کامالً روشن است که مارکس ھ.  د نموده استئين مورد تأيا

ن خودداری يشيھای پ بندی زی فرموليز از دورريگاه ن چيداری از پا ننشست و ھ هي بحران در سرماۀديپد

ما .   اعتبار و بحران متمرکز کرده بودألۀش را بر مسوان مثال، وی در اواخر عمر توجھنکرد؛ به عن

 حاضر، ۀ  مقال.ميپرداز دی میيک اقتصادی تجريھای تئور و به ندرت به بحثيويدر صفحات مانتلی ر

سنده خواننده را با يار روشن نويم که بحث روان و بسيمطمئن ھست.  کی از آن موارد نادر استياما، 

اند که با چارچوب مفھومی آثار  لي که مائیھا برای آن.  ن مورد آشنا می سازدي مارکس در اۀينظر

مقدمه ای بر "سنده را با عنوان ي نونين است که کتاب ھمينھاد ما ا شين پيشتر آشنا شوند، بھتريمارکس ب

  .بخوانند"  کارل مارکسۀيسه جلد سرما

 )ويران مانتلی ری ويسردب(

  

کردھای ياما، در عوض رو.  دا کردي تئوری بحران پۀنياش را در زم ئیبندی نھا توان فرمول در آثار مارکس نمی

 ۀ که نسخ٣"هيسرما"جلد سوم .  افتيتوان  یم] داری هيھای نظام سرما[ح بحرانيگوناگونی را در آثار وی در تشر

ستم يستی قرن بيھای مارکس ن و رھنمون تمامی بحثي آغازۀ نگاشته شده بود، نقط١٨٦٤-١٨٦٥ھای  اش در سال خطی

 نوشته بود، به ١٨٦٣ و ١٨٦١ھای  ن سالي بۀ، که در دور٤"تئوری ارزش اضافی"سپس، .  بر سر تئوری بحران بود

 ١٨٥٧-١٨٥٨ھای   که در سال٥"سهيگروندر"سرانجام، .  ک بحران قرار گرفتيھای تئورگرشعنوان مأخذی برای ن

دی را در درک تئوری ين نقشی کلياری از محققيز به روی صحنه آمد که در حال حاضر برای بسينوشته شده بود ن

شتر از يش به متون پيج توجھتدرآغاز شد، اما به " هيسرما"ھا با  ب، اگرچه بحثين ترتيبد.  کند بحران مارکس بازی می

 ۀانی دھيھای پا ن سالي، تمامی متون اقتصادی که مارکس ب٦انگلس- ات آثار مارکسيحال، با چاپ کل.  ديآن معطوف گرد

ش که در آن ھاي ين متون، به ھمراه نامها.   ھفتاد نوشته بود در دسترس قرار گرفته استۀانی دھيھای پا شصت و سال

ھای پس از  ک مارکس در مورد بحران در ساليبھا را در درک نگرش تئور ار گراني فرصتی بسھا نوشته شده، سال

  . فراھم می سازد١٨٦٥

                                                 
3 Capital 
4 Theories of Surplus-Value 
5 Grundrisse 

6  Marx-Engels Gesamtausgabe (MEGA)اين مجموعه شامل تمامی .   انگلس به زبان انگليسی است– کامل آثار مارکس ۀ مجموع
.  تر به زبان انگليسی در دسترس نبوده است ھا و نامه ھای اين دو که پيش نوشته آثار دوران حيات مارکس و انگلس بوده و از جمله تمامی دست

 ١٩٧٥ھای  اين اثر بين سال.  و ديگر ھمکارانش است شامل پنجاه جلد است) Richard Dixon(اين مجموعه که حاصل کار ريچارد ديکسون 
) لندن(و باھمکاری انتشارات لورنس و ويشارت ] Progress Publishers (Moscow)) [مسکو( تھيه و توسط انتشارات پروگرس ٢٠٠٥و 
]Lawrence and Wishart (London) [ نيويورک(و انتشارات اينترنشنال] (International Publishers (New York) [چاپ شد. 
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  ی تئورِی مارکس اميد، تجربه، و چارچوِب تحليلِی دگرنده) ١(

ری از يء جداناپذ ھای اقتصادی ادواری جز د که بحراني اول قرن نوزدھم بود که روشن گردۀميدر ن

 ۀ جامعاقتصادی دی برای ھستیيبه عنوان تھد" ستيفست کمونيمان"ھا در  ن بحرانيا.  باشد اری مدرن مید هيسرما

- ١٨٤٩ و ھنگامی که مارکس سعی نمود که شکست انقالب ١٨٥٠ن بار در سال يبرای اول.  دي تلقی گردئیبورژوا

جا بود که وی بحران  نيدر ا.  افتنديای  هژياسی ويھا برای وی مفھوم س ن بحرانيل کند، ايق تحلي را به طور دق١٨٤٨

جه گرفت يفرض نت شين پيانجامد، و از ا ابی نمود که به انقالب میيکننده ارز تعيين روندی ۀ را به منزل١٨٤٧- ١٨٤٨

ن انقالب، اما، به ھمان يت ايقطع.  ديک انقالب تازه از راه خواھد رسيک بحران تازه است که يآمد يتنھا در پ: "که

  ٧."ن بحرانی استيت وقوع چني حتمۀانداز

ن بحران سرانجام در يا.  ای بود ِق تازهيصبرانه در انتظار رخداد بحراِن عم ھای پس از آن بی مارکس در سال

ن بحران را به يدر حالی که مارکس ا.  داری را دربرگرفت هيد و تمامی مراکز سرماي از راه رس١٨٥٧-١٨٥٨ھای  سال

ل آن پرداخت، ھم زمان ي به تحل٨"ونيبيورک ترايوين"شماری در  یھای ب قرار داده و طی مقالهق مورد مطالعه يطور دق

  حاصل ٩.ن پروسه به انجام برسانديش را در سر داشت، در اھا طرح اش را که سال ياسیز تالش نمود تا نقد اقتصاد سين

  .افته استيھرت ش" سهيگروندر"ھای بدون عنوانی است که امروزه به  نوشته ن کار دستيا

ش به آن پرداخته ھاي يشانی داشت که مارکس در نامهرا بر پ" وفانیط"ُمھر " سهيگروندر"تئوری بحران در

ه شده بود، بحران در انتھای متن و پس از ينوشته تھ ن دستين ساختار ايه که برای تدويِس اولينو شي  در پ١٠.بود

داری قرار  هيان سرمايم با پايجا مارکس آن را در ارتباط مستق  که در آن جا داده شده بود،دولت، و بازار جھانی، هيسرما

  ١١."د و اشکال اجتماعی مبتنی بر ارزش مبادلهي تولۀويدن شياز ھم پاش.  ھا بحران: "دھد می

توان  داری را می هيده شده خطوط تئوری سقوط سرماي نام١٢"ن ابزاري ماشۀ در بارئیھا ادداشتي"در بخشی که 

ای که توسط خود انسان  کار بالواسطه"داری  هيد سرماين در روند توليھای نو آوری با رشد کاربرد علوم و فن.  افتي

ت برخوردار يکه از اھم" ص قدرت عمومی مولد خود اوستيتخص"ن يتی نداشته، بلکه ايگر اھميد" رديگ انجام می

اش  روی کار در شکل بالواسطهين که نيھم: "سدر ر میيری فراگيگ جهيک نتين استدالل، مارکس به ياز ا.  شود می

 آن باشد، و ۀتواند سنج گر نمیيز ديگاه زمان کار ن د ثروت از دست دھد، آنيش را به عنوان منبع اصلی توليتموقع

دقيقاً به .   از دست خواھد داد١٤ارزش استفاده ]اس سنجشيبه عنوان مق[ز کارکردش را ي ن١٣ارزش مبادلهن يبنابرا

 ھا کار اضافی تودهزند،   که کار فکری تعداد محدودی ديگر شرط رشد قدرت عمومی تفکر انسانی را رقم نمیسان ھمان

  ١٥."توليد مبتنی بر ارزش مبادله واژگون خواھد شد] ۀشيو[در نتيجه، .  نيز شرط رشد ثروت عام نخواھد بود

                                                 
7 Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works (London: Lawrence and Wishart, 1975), vol. 10, 135 
(henceforth MECW) 

8  New York Daily Tribuneچ تا مار١٨٥١ت گسکارل مارکس از ا.   منتشر می شد١٩٢٤ تا ١٨٤١سال  امريکائی که از ۀ روزنام 
قطع ھمکاری مارکس با اين نشريه به طور عمده به دليل رشد نفوذ طرفداران سازش و ھمکاری با برده .  کرد  با اين نشريه ھمکاری می١٨٦٢

 .داران در سردبيری نشريه بود
انتشار اين .   شکل گرفتنيويورک ھرالد ترايبيونادغام شده و ) New York Herald( اين روزنامه با نيويورک ھرالد ١٩٢٤در سال 

  . متوقف شد١٩٦٦روزنامه نيز در سال 
ای از مطالبی است که در مورد  می توان يافت که مجموعه"  بحرانۀدربار"مشاھدات وی در مورد بحران را می توان در کتاب وی با عنوان   9

  .ربيب کشورھا تنظيم شده استبحران نوشته شده و به ت
10 See Marx to Engels, Dec 8, 1857, MECW, vol. 40, 217. 
11 MECW, vol. 28, 195. 
12 Fragments on Machines 
13 Exchange Value 
14 Use Value 
15 MECW, vol. 2٩, 9١. 
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در .  اند بازگفته شده" سهيگروندر"ادھای نظری ين خطوط بارھا و بارھا و بدون توجه به نااستواری بنيا

برای درک اقتصاد "آن را " هيسرما"نی، آن چه که مارکس در يان کار انتزاعی و کار عيگذاری م از فرق" سهيگروندر"

را منبع " اش کار در شکل بالواسطه"مارکس " هيسرما"ن، در يچن   ھم١٦.ستيشمرد، اثری ن می" کننده تعييناسی يس

ا ارزش يجوھر اجتماعی ثروت .  روند عت منابع ثروت مادی به شمار میينی و طبيد عيه، کار مفبلک.  شمرد ثروت نمی

د يروی کار کارگر است که در روند تولين کار انتزاعی محصول نيا اين که آيداری کار انتزاعی است، و ا هيدر سرما

تی يرد، اھمي مورد استفاده قرار می گدی است کهيا حاصل انتقال ارزش از ابزار توليا آن که آيشود، و  مصرف می

ست که يگاه مشخص ن کند، آن ش را حفظ میکماکان به عنوان جوھر ارزش خصلتکه کار انتزاعی  نيحال اگر ا.  ندارد

د مبتنی بر يتول"ست که چرا ين مشخص ني واقعی آن قرار گرفته، و ھم چنۀتواند به عنوان سنج گر نمیيچرا زمان کار د

 ادعا می کنند که  آنتونيو نگری ومايکل ھارتبرای مثال، ھنگامی که .  د از ھم فروپاشديبا الزاماً می" ارزش مبادله

" سهيگروندر"ھای نامشخص در  ی به گزاره شان با اتکا ن حرفيست، در واقع ايار سنجش ارزش نيگر معيروی کار دين

  ١٧.ندارد" هيسرما"بوده و ارتباطی به تئوری ارزش در 

ن دسته يم به ايرمستقي نسبی، به طور غۀ ارزش اضافۀدي اۀھنگام بحث در بار" هيسرما"لد اول مارکس در ج

د يت که ھدف در تولين واقعيه بر ايجا طرز تفکری را که با تک مارکس در آن.  ز می پردازدين" سهيگروندر"ل ياز مسا

روی کار يگر نيانگارد که د  گونه مینيک کاالی مشخص است، ايد يداری کاستن زمان کار الزم برای تول هيسرما

در ] داری هيد سرماي تولۀويش[که تئوری فروپاشی  حال آن.  کشد شخند میي ارزش باشد، به رتعيينار يتواند مع نمی

  ١٨.ن استدالل بنا شده بوديه ھميخود بر پا" سهيگروندر"

 انتظارش را داشت، ن بحران، خالف آن چه که مارکسيا.   به سرعت فروکش نمود١٨٥٧-١٨٥٨بحران 

ش يرومندتر از پين بحران نيداری از ا هياقتصاد سرما.  نداختياسی به لرزه نيداری را از نظر اقتصادی و س هيسرما

مارکس پس .  بسته شد  مارکس ھميکن تجربه در رشد تئوريا.  اورديچ کجا سر برنيھای انقالبی از ھ خارج شد و جنبش

 ۀان بحران و انقالب رابطيز ميگاه ن چي اقتصادی بحث نکرده و ھئیری فروپاشی نھاگر در مورد تئوين بحران دياز ا

  .ل نشديمی قايمستق

برباد رفت، اما، دست کم باعث شد ] سازی انقالب نهيدر زم[بحران ] در مورد نقش[دھای مارکس ياگرچه ام

ش با او ماند و اتفاقاً ياتان حي ای بود که تا پان، اما، آن پروژهيا.  اش را آغاز کند اسیيبندی نقد اقتصاد س که وی فرمول

ان نرسانده بود، ينه را اساساً به پاين زميش در ايقاتاگرچه مارکس روند تحق.  ز در آن نقش مھمی داشتيتئوری بحران ن

دی از  جامع اقتصاۀنوشت  به بعد، سه دست١٨٥٧از .  ه دھدين مورد تالش نمود تا آن را به شکل جامعی اراياما درچند

که  (١٨٦١-١٨٦٣ھای  نوشته ن شده بود، دستي تدو١٨٥٧- ١٨٥٨که در " سهيگروندر"پس از .  وی به جا مانده است

 هز از وی به جا مانده که از جملي ن١٨٦٣- ١٨٦٥ھای  نوشته و پس از آن دست)  است١٩ھای ارزش اضافی شامل تئوری

 کامل آثار، ۀدر مجموع.  بود" هيسرما"ن جلد سوم يرای تدوشود که اساس کار انگلس ب  را ھم شامل میئیھا نوشته دست

ين گونه ا.  نام برده شده است" هيسرماس ينو شيسه پ"ھا به عنوان  شان آمده است، از آن تيھا در تمام ن نوشتهيکه ا

ر ياع تصوانقط پارچگی بی کيای از  ورزی مارکس را گونه شهيرا که روند اندين است، زيآفر لهأگذاری، اما، مس نام

  .سازد ل مارکس را پنھان میي تحليکھای تئور نموده و دگرگونی در چارچوب

                                                 
16 Karl Marx, Capital, vol. 1 (London: Penguin, 1976), 132. 
17 Michael Hardt and Antonio Negri, Empire (Cambridge MA: Harvard University Press, 2000). 
18 Marx, Capital, vol. 1, 437.  A more detailed critique of Marx’s arguments in the machine fragment can be 
found in Michael Heinrich, “The Fragment on Machines: A Marxian Misconception in the Grundrisse and its 
overcoming in Capital,” in Riccardo Bellofiore, Guido Starosta, and Peter D. Thomas, eds, in Marx’s 
Laboratory: Critical Interpretations of the Grundrisse (Leiden: Brill Academic Press, 2013). 
19 Surplus-value 
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گری  سھمی بر سنجش"ای بر  ش در مقدمه طرح نوشتن شش کتاب بود که قولسهيگروندرکی از دستآوردھای ي

بازرگانی ، دولت، کاِر مزدی، ت ارضیيمالک، هيسرماھا عبارت بودند از  ن کتابيا.   داده شده بود٢٠"اسیياقتصاد س

" هين سرمايان چنديرقابت م"و " ه در معنای عاميسرما"ان يز دادن مي  اساس کتاب اول تم٢١.بازار جھانی، و خارجی

بسط داده شود، " ه در معنای عاميسرما"د در بخش يبا شود می ھر آن چه که در سطح ظاھر در رقابت نمودار می.  است

  ٢٢. مشخص باشدۀيا ھر سرمايھای منفرد و  هيابی از سرمايونه ارزبايد جدا از ھر گ ولی در عين حال می

اده سازد، با تئوری يده را پين ايورزد که ا  تالش می١٨٦١-١٨٦٣ھای  نوشته زمانی که مارکس در دست

 داری هيد سرماي تولۀويپاشی ش ھا نمودار از ھم گر بحرانيجا د نيدر ا.  شود ای برخورد می بحران تحت مالحظات تازه

ل اجباری تمامی يباعث تعد"د محسوب گشته که ي تولۀوين شيعی ايمی و کامالً طبينبوده، بلکه در عوض ھمراه دا

د با مراحل مختلف يبا بلکه، می.  ستين بررسی نيانی اي پاۀگر نقطيز ديمتقابالً، تئوری بحران ن.  شوند می" تضادھا

  :سدينو ر را میيی زئ  برنامهۀي اعالممارکس.  ن بررسی برخورد شوديبحران در سطوح مختلف ا

ل اجباری تمامی ي تمرکز واقعی و تعدۀد به مثابير بازرگانی جھانی ھست را بايگ باني که گرئیھا بحران

اند  ھا خانه کرده ن بحرانين، تمامی عواملی که در ايبنابرا.   در نظر گرفتئیتضادھای اقتصاد بورژوا

و ھر اندازه .  ح داده شوندي توضئید که در قلمرو اقتصاد بورژوايبا ین ميد که سربرآورده و ھم چنيبا می

ن يشتری از ايھای ب ک سو صورتيم، از يش برويبه پ] ئیاقتصاد بورژوا [ۀکه در بررسی و مطالع

تر آن باز رخ داده و در  د نشان داد که اشکال انتزاعیيگر باي و از سوی د ابی نموديد رديتناقض را با

  ٢٣.گردند تر مھار می نیياشکال ع

ھای مشخص بحران ھر کدام در چه سطحی قرار است که رشد کنند با مشکل  که لحظه ني اتعييناما، مارکس در 

مارکس ھنگام کار بر .  افته بودين بررسی ني اۀگر، وی ھنوز ساختار مناسبی را برای عرضياز سوی د.  رو بوده روب

  :رفتير را پذيک زي برآمد درامات اجباراً دو١٨٦١-١٨٦٣ھای  نوشته روی دست

.  ساندرتر از آن است که وی بتواند آن را به طور کامل به انجام بريار فراگيکتاب بس -ن که طرح ششي ايکم

 ۀم گرفت که نوشتن کتاب در باريخواھد گذاشت، و بعداً تصم" هيسرما"ش را صرفاً بر روی مارکس اعالم نمود که وقت

کند نوشته  زی میير  که او پیئیربناي زۀيگران و برپايد به دست ديھا با  کتابۀياما، بق.  ساندان بريز به پايدولت را ن

  ٢٤.شوند

گر يرا د" رقابت"و " ه به معنای عاميسرما"ان يد مي اکئین که به سرعت برای وی روشن شد که جداي ادوم

" ه به معنای عاميسرما "ۀديبندی کرد، ا طرحه ين زمان در مورد سرماي  کتابی را که مارکس در ا٢٥.توان حفظ نمود نمی

ش، ھر جا ھاي ين در نامهچن ش و ھمھاي نوشته  در دست١٨٦٣ تا ١٨٥٧ در حالی که از.  کند گر در آن نقشی بازی نمیيد

                                                 
20 A Contribution to the Critique of Political Economy 
21 MECW, vol. 29, 261. 
22 cf. MECW, vol. 28, 236, 341; MECW, vol. 29 114-15. 
23 MECW, vol. 32, 140. 
24 See his letter to Kugelmann, December 28, 1862, MECW, vol. 41, 435. 

ھر آن چه که در ( يک مضمون مشخص ۀ، که خواھان اراي"به معنای عامسرمايه "التزام مضاعف تحميلی از سوی مارکس در رابطه با   25
 ۀاراي.  ، ثابت گرديد که ناشدنی است)ھای سرمايه مجزا از سرمايه ھای منفرد و ويژه گی(و در سطح معينی از انتزاع ) رقابت ظاھر می شود
 اين سطح از انتزاع ممکن نبوده؛ و تمايز ميان بخش ھای توليد داری در کليتش و ساختمان نرخ متوسط اجتماعی سود در روند بازتوليد سرمايه

 يک کل و نرخ متوسط سود را بايد پيش از ۀداری به مثاب اما، روند بازتوليد سرمايه.  اجتماعی و رقابت ميان سرمايه ھای منفرد مورد نياز است
  .ختن به حرکت واقعی رقابت مورد بررسی و ارايه قرار گيرد ربائی نيز بايد پيش از پرداۀسرماي.   ربائی بسط دادۀپرداختن به سرماي

  :برای بحث وسيع تر در اين زمينه رجوع شود به
Michael Heinrich, Die Wissenschaft vom Wert.  Die Marxsche Kritik der politischen Okonomie zwischen 
wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition [The Science of Value: Marx’s Critique of Political 
Economy between Scientific Revolution and Classical Tradition], 5th edition (Munster: Westfalisched 
Dampfboot, 2011); an English translation will be published by Brill in 2014. 
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ولی، پس از .  کند اشاره می" ه به معنای عاميسرما"پردازد، غالباً به  ش میمارکس به بحث بر سر ساختار کتابکه 

  .امده استيچ کجا نيگر در ھين اصطالح دي ا١٨٦٣ان تابست

کامالً  ۀدو پروژرو نبوده، بلکه سر و کارمان با ه روب" هيسرما "ئی نھاۀس برای نسخينو شين، ما با سه پيبنابرا

 در نظر بود، ١٨٦٣ و ١٨٥٧ھای  ن سالي که باسیيگرِی اقتصاد س در سنجشکتاب  -نخست، طرح شش:  استمتفاوت

خ ي تارۀو جلد چھارم آن در بار" کيتئور"، که بنا بود که سه جلد آن بحث هيسرما ۀکتاب در بار - چھارو سپس طرح

کتاب در  - ششۀيه از طرح اوليس کتاب سرماينو شي دو پ١٨٦١- ١٨٦٣ھای  نوشته دست و سهيگروندر.  تئوری باشد

ک از طرح يس اول برای سه جلد تئورينو شيپ ١٨٦٣-١٨٦٥ھای  نوشته دستاسی بوده، در حالی که ي نقد اقتصاد سۀبار

گردد  گاه کامالً روشن می در نظر گرفته شود، آن ١٨٦٣-١٨٦٥ھای  نوشته دستچه  چنان.  باشد  میهيسرماکتاب  -چھار

شود که  ز روشن میيله نأين مسن اي بحث خارج شده، بلکه ھم چنۀش از گردون" عامه به معنایيسرما "ۀديکه نه تنھا ا

ان ي مۀبه جای آن، رابط.  ستي در معنای عام و رقابت مبتنی نۀيان سرمايچ روی بر سر تضاد ميحث به ھساختار ب

د، روند يکند که در سطوح انتزاعی مختلفی از روند تول  اجتماعِی کل نقش مرکزی را بازی میۀي منفرد و سرماۀيسرما

د بحِث مربوط به ي اکئیبه عالوه، جدا.  رديگ ر میک کل مورد بحث قرايداری به مثابه  هيد سرمايع و روند توليتوز

ت ي مالکۀادی درباريک بنيھای تئور بخش.  ن ادامه داديش از ايشد ب گر نمیيت ارضی را ديه، کاِر مزدی، و مالکيسرما

 ۀبندی شد بندی شده بود را اکنون در کتاب به تازگی مفھوم گر طرحيھای د شتر برای کتابي و کاِر مزدی که پیارض

  ٢٦.ای است که در متن به آن اشاره شده است ژهيھای و ماند پژوھش چه که باقی می تمام آن.  افتيتوان  می هيسرما

دی در يک جديکتاب را، اما، در چارچوب تئور - ششۀيمطالب سه کتاب اول از طرح اول هيسرمان، در مجموع، يبنابرا

ش جای يتخ تئوری اقتصادی در تماميتار: ديدچار تحول گردز يخ تئوری ني بحث بر سر تارۀيطرح اول.  رديگ بر می

ان بحث ي مئیز حفظ جداين جا نيدر ا.  رديگ ن در نظر گرفته شده بود را میيشيھای منفردی که در طرح پ خ مقولهيتار

  .ھا ممکن نبود

 از هياسرمچاپ اول جلد اول .   استهيسرماد يس اول برای کتاب جدينو شي پ١٨٦٣- ١٨٦٥ھای  نوشته دست

ھای  نوشته ن دستيچن ، و ھم١٨٦٨٢٧-١٨٧٠ از هيسرمابرای جلد دوم " ھای دوم نوشته دست"، ١٨٦٦- ١٨٦٧

-١٨٧١ (هيسرماس دوم ينو شي ھمگی پ٢٨ زمانی نوشته شده،ۀتری برای جلد دوم و سوم که در ھمان دور کوچک

اند به ھمراه چاپ دوم جلد اول  وشته شده ن١٨٨١ تا ١٨٧١ که از اواخر ئیھا نوشته دست.  دھند ل میيرا تشک) ١٨٦٦

و چاپ ) ای نسبت به چاپ اول در آن داده شد ات قابل مالحظهتغييرکه  (١٨٧٢-١٨٧٣لمانی در ا به زبان هيسرما

 هيسرماس سومی را برای ينو شيجملگی پ) شتری به آن داده شديات باز ھم بتغييرکه  (١٨٧٢- ١٨٧٥فرانسوی در 

س ينو شي کامالً متفاوت را با پنج پۀ، ما دو پروژهيسرما ئیس و کتاب نھاينو شي جای سه پپس، به.  دھند ل میيتشک

  ٢٩.ميدار

  

  

  

  

                                                 
26 cf. Marx, Capital, vol. 1, 683; Karl Marx, Capital, vol. 3 (London: Penguin, 1981), 751. 

  . آمده است(MEGA) اين سند در کليات آثار  27
28 MEGA, 11/4, 3. 

 : برای جزئيات بيشتر در اين مورد نگاه شود به 29
Michael Heinrich, “Reconstruction or Deconstruction? Methodological Controversies about Value and Capital, 
and New Insights from the Critical Edition,” in Riccardo Bellofiore and Roberto Finecshi, eds., Re-reading 
Marx: New Perspectives After the Critical Edition (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2009): 71-98. 


