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  )ائيل ھاينريششمي(

  نيکو پورورزان:  ازبرگردانِ 
 گروه پروسه: فرستنده

 ٢٠١۴  دسمبر٠٣
 

  تئوری بحران، قانون گرايش نزولی نرخ سود،

 )١٨٧٠(ِد قرن نوزدھم ھفتاۀھای مارکس در دھ و پژوھش

٢  

  

  ١٨٥٧ھای اقتصادی مارکس از  سير تکاملی نوشته

I - ١٨٥٧- ١٨٦٣(در شش جلد اسی، يگری اقتصاد س سنجش(  

 ١٨٥٧-١٨٥٨ سهيگروندر    س اولينو شيپ

  ١٨٥٩، اسیيگری اقتصاد س سھمی بر سنجش    س دومينو شيپ

  ١٨٦١- ١٨٦٣ھای  نوشته دست        

II - ١٨٦٣-١٨٨١(در چھار جلد ، هيسرما( 

 ١٨٦٣- ١٨٦٥ھای  نوشته دست    ِس اولينو شيپ

  )١٨٦٧(، جلد اول، چاپ اول هيسرما    ِس دومينو شيپ

  )١٨٦٨- ١٨٧٠(ھای دوم برای کتاب دوم  نوشته دست        

  )١٨٦٧-١٨٧١(ھا برای کتاب ھای دوم و سوم  نوشته دست        

  )١٨٧٢- ١٨٧٣(، جلد اول، چاپ دوم هيسرما    ِس سومينو شيپ

  )١٨٧٢-١٨٧٥( فرانسوی ۀل، ترجم، جلد اوهيسرما        

  )١٨٧٤- ١٨٧٨(ھا برای کتاب سوم  نوشته دست        

  )١٨٧٧- ١٨٨١(ھا برای کتاب دوم  نوشته دست        
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)٢(  

  )١٨٦٥(ھای آن  قانون گرايش نزولی نرخ سود و نارسائی

ھای  نوشته  دستتوان در  را میهيسرماھای مربوط به  نوشته ان دستي بحران در مألۀن بحث بر سر مسيتر گسترده

" ش نزولی نرخ سوديقانون گرا" بحث بر سر ۀي نوشته شد،  و در ھنگام ارا١٨٦٤-١٨٦٥ھای  کتاب سوم، که در سال

تی را به عھده دارد، يدر بحث ھای مربوط به تئوری بحران نقش چنان پراھم" قانون"ن ي که ائیاز آن جا.  افتي

  .ميدھ  آن را مورد بررسی قرار میءن، ابتداش از پرداختن به خود تئوری بحراين پيبنابرا

ن اجتماعی سود در درازمدت سقوط خواھد کرد به عنوان فاکتی يانگيکه نرخ م نين سو، اياز قرن ھژدھم به ا

ش تالش يکاردو در زمان خويد ريويت و ديآدام اسم. ده استيا به طور تجربی به اثبات رسيرفته شده بود که گويپذ

ای صرفاً موقتی نبوده، بلکه  دهيگونه که در آن زمان مشاھده شده بود، پد ند که سقوط نرخ  سود آننمودند تا نشان دھ

 رقابت ۀجيت سعی نمود تا نشان دھد که سقوط نرخ سود نتيآدام اسم.  داری دارد هين درونی رشد سرمايشه در قوانير

ه موجب اعمال فشار بر سود يان صاحبان سرماياند، رقابت م اری در آن فعاليھای بس هيدر کشوری که سرما:  "است

دار ممکن است که  هيک سرماي.  ستين استدالل، اما، چندان قابل تأمل ني  ا١."شود شده که سرانجام باعث سقوط آن می

حال اگر، .  ن رو به سود کمتری بسنده کندياش را کاھش داده و از ا دیيمت کاالی تولياش ق ت رقابتیيبرای بھبود موقع

افته و يز ھم زمان کاھش يگر نياری از کاالھای ديمت بسيگاه ق رند، آنيش بگيوه را در پين شيداران ھم هيت سرمايثراک

  .داران خواھد شد هيش سود سرماي خود موجب افزاۀد خواھد شد، که به نوبي تولۀنين باعث کاھش ھزيا

 ء ش رفت که اگر چند استثناي پ،ن فرضي با ا  خود وی٢.ت را مورد نقد قرار دادي اسمۀين نظري اکاردويد ريويد

گاه با  کاردو آنير. افته باشنديش يافت که دستمزدھا افزايده گرفته شود، نرخ کلی سود تنھا در صورتی کاھش خواھد يناد

ن گونه يشتری خواھد داشت، ايستی بياز به مواد ضروری زيش نيت به تناسب خويت که رشد جمعين واقعيه بر ايتک

مت يش قي خود باعث افزاۀن به نوبير کشت برده، که ايز را به زيخ رحاصليھای غ نيد زميود که الزاماً بافرض نم

روی کار را يد نيی بازتول کم بھا د دستيبا ن که دستمزدھا به روال معمول میيحال، با توجه به ا.  غالت خواھد شد

ن در جای خود يافت، که ايش خواھد يز افزاي، دستمزدھا نحتاج زندگیيی ما ش بھاين رو به موازات افزايبپردازد، از ا

 ۀنيرا که ھزيدار نخواھد ساخت ز هيمت غالت سودی را حاصل سرمايش قيافزا.  کاھش سود را به دنبال خواھد داشت

ی د بر روي تولۀنيگر سو، آن چه که از قِبل ھزيھای کشاورزی نامرغوب باال بوده، و از د نيد بر روی زميکشت و تول

  ٣.خته شوديداران ر نيب زميبه ج  د که به عنوان اجاره بھايبا ره شود میيتواند ذخ ز میيخ ھای حاصل نيزم

مت غالت ين قير بوده و بنابرايپذ ش بارآوری امکانيز افزاين استدالل که حتا در کشاورزی نيمارکس با ا

 مارکس بر امکان ۀکاردو به اندازين است که ريت ايواقع.  کاردو را رد کرديابد، نظر ريا کاھش يش و يتواند افزا می

 در ٤بهيوستوس فون ليھای امثال  ست که کشفيرا  مارکس در زمانی می زين اشراف نداشت، زيش بارآوری زميافزا

                                                 
1 Adam Smith, “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations,” in the Glasgow Edition of the 
Works and the Correspondence of Adam Smith (Oxford: Oxford University Press, 1976), 111.  Originally 
published in 1776. 
2 David Ricardo, “On the Principles of Political Economy and Taxation,” in Piero Sraffa, ed., “The Works and 
Correspondence of David Ricardo,” vol. 1 (Cambridge: Cambridge University Press, 1951), 289-300.  
Originally published in 1823. 
3 Ibid., 110-127. 

4  Justus von Liebig آلی فعال بودایيميک بيولوژی نموده و در سازماندھی به ايميکلمانی که کمک ھای شايانی به کشاورزی و ا شيمی دان   .
 .شناخته می شود" يميائیکپدر صنعت کود "ن  گياھان است، به عنواۀوی به خاطر اين کشف که نيتروژن عنصر اساسی در تغزي
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ن کسی نبود که مدعی کاھش درازمدت ي  مارکس اول٥.جاد کرده بوديدگری کشاورزی اي انقالبی در تولامييک علم ۀنيزم

ن ين کسی است که برای اياما، وی مدعی بود که اول.  داری شده باشد هيھای درونی سرما  قانونۀ به واسطنرخ سود

  ٦.قانون شرح منسجمی را به دست داده است

د ي تولۀويسازمان درونی ش"ش را به عنوان ھای کتاب سوم، موضوع بحث نوشته انی دستيمارکس در بخش پا

، موارد موقتی و "آل دهيحد وسط ا"ن يدر ارتباط با ا.  اندينما  می٧"د باشديگونه که با نش، آآل يدهداری، حد وسط ا هيسرما

ای بر جلد اول  در مقدمه.  ده گرفته شودي ناد،افته استيداری توسعه  هيد به نفع آن چه که گونه نمای سرماي ھا باء استثنا

 ۀک دوريا حتا ين و يک کشور معيل از يکه قصد تحلکند  د میين تأکي که دو سال بعد نوشته شد، مارکس ھم چنهيسرما

  ٨.دھند ن رشد را شکل میيھای ا هياست که پا" ئیھا آن قانون"ل يش تحلداری را ندارد، بلکه ھدف يهای از رشد سرما ژهيو

ت را در ط رقابيا شراينی از بازار و يچ شکل معيش در مورد قانون نرخ سود، ھين، مارکس در ارتباط با استداللبنابرا

ن ابزار ي از ماشه اینديری فزايگ ه داری و بھرهيدی گونه نمای سرمايروھای تولينظر ندارد، بلکه صرفاً اشکال رشد ن

د در مورد تمامی يرسد درست باشد، آن گاه با د به آن میين سطح از تجرياگر قانونی که وی در ا.  را در نظر دارد

  .مند باشدشز ارزيداری ن هي سرماۀشرفتياقتصادھای پ

ش نزولی در ين گرايدھد که اصالً چرا ا کم، نشان میي: کند مارکس قانون نرخ سود را در دو مرحله بررسی می

ارو يش روين گرايدھد که با ا  را مورد بررسی قرار میئیھا ک سری از عاملي  به دنبال آن وی ٩.نرخ سود وجود دارد

ن روست که نزول نرخ سود تنھا در ياز ا.  ن موقتی نرخ سود شوندقرار داشته و حتا ممکن است که موجب باال رفت

ھای  ن و در زمانيا آن کشور معين يھای متضاد در ا ن عامليا  کهئی  از آن جا١٠.وجود دارد" شيگرا"ک يشکل 

 اما، در بنا به تز مارکس،.  دينما ھای متفاوتی در نرخ سود بروز می شين رو گراياند، از ا ش برجستهيب-و-متفاوت کم

  .ش نخواھد داشتير نزولی را در پيجز مس درازمدت نرخ سود راھی به

.  دشو کند که به طور تجربی نه اثبات شده و نه رد می ار متنفذی را فرموله میي بسۀ، مارکس گزار"قانون"ن يبا ا

 نرخ سود اگر.  يدی استداری نيروھای تول  سرمايهۀ، کاھش نرخ سود در درازمدت برآمد رشد شيو"قانون"بنا به اين 

نده صدق يرا که قانون حاکی از آن است که به تحوالت در آي ز–کند  زی را اثبات نمیيافته است چيدر گذشته کاھش 

.  دھد نده به دست نمیيزی در مورد آي اتفاق افتاده باشد چئین کاھشی در گذشته در جايت که چنين واقعيکند و صرف ا می

ن قانون به کار يه ايتوان به عنوان سندی عل ز نمیين را نيافته باشد، ايش ھم ير گذشته افزاچه نرخ سود د حال، چنان

نزولی است که کماکان " شیيگرا"می در نرخ سود نبوده، بلکه صرفاً حاکی از يگرفت، چون که قانون مدعی کاھش دا

کم می توان  ور تجربی اثبات نمود، دستن قانون را به طيحتا اگر نتوان درستی ا.  فتدينده اتفاق بيممکن است در آ

  .ت جدلی استدالل مارکس را مورد بحث قرار داديقطع

و " قانون"ن به اصطالح يان اي م يکم رابطه ۀنکت: ز داده شوديگر تميد کيد از يبا ن جا دو نکته است که میيدر ا

ده، در يعنوان قانون به آن رسن است که کاھش نرخ سود که وی به يفرض مارکس بر ا.  است" عامل ھای متضاد"

  .آورد لی نمیيش دلين فرض خوياما، وی برای ا.  ھای متضاد غلبه خواھد کرد درازمدت بر تمامی عامل

                                                 
نگاه شود .   به طور وسيعی مورد نقد قرار دادتئوری ھای ارزش اضافی زمين ريکاردو را در بخش ھای مختلفی در ۀمارکس تئوری اجار  5
 :به

MECW, vol. 31, 457-551. A Critique of Ricardo’s explanation of the falling profit rate can be found in MECW, 
vol. 32, 72-103. 
6 Marx, Capital, vol. 3, 319-320. 
7 Ibid, 970. 
8 Marx, Capital, vol. 1, 91. 
9 Marx, Capital, vol. 3, Chapter 13. 
10 Ibid, Chapter 14. 
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ن به ي ائیا مارکس در واقع توانسته است که به طور نھايآ.  جا دارد" قانون"ن به اصطالح ي دوم در خود اۀنکت

قانون .  "ابدين مھمی دست يتوان نشان داد که مارکس نتوانسته است به چن میرا به اثبات برساند؟  " قانون"اصطالح 

يل زد؛ بلکه به دلير ست که در ھم فرو میيھای متضاد ن  نخست به خاطر وجود عاملۀدر وھل" ش نزولی نرخ سوديگرا

  .دھد ش را از دست میيش استحکامشاپين قانون پيش ھست که اناممکن بودن اثبات

ارزش   ثابت ماندن نرخ ارزش اضافی و باالرفتنء بر سر کاھش نرخ سود، مارکس در ابتدابرای شروع بحث

ح، اما، ياگرچه مارکس نه به طور صر.  برد انگارد، که الزاماً به کاھش نرخ سود راه می ش میي را پ١١هيمرکب سرما

 به vبه ) ١(ورت و مخرج تساوی م صيرد که از تقسين رھگذر به کار می گيعلی االصول عبارتی از نرخ سود را در ا

  :دست می آورد

)١(    

)٢(   

ثابت بماند در حالی که مخرج ) (ن کسر يرد، صورت ايگ ش فرض میيشاپيحال اگر، آن طور که مارکس پ  

ت ياما، واقع.  ابديی گاه کامالً روشن است که ارزش کسر در مجموع کاھش م رشد کند، آن) (ل رشد مقدار يکسر به دل

ا به عبارتی در يد ارزش اضافی نسبی، يل توليه به دليارزش مرکب سرما. ماند ن است که صورت کسر ثابت نمیيا

 رشد ۀجيش نرخ ارزش اضافی در نتيج، افزايخالف باور را.  ابديی ش ميش نرخ ارزش اضافی، افزايصورت افزا

د ين قانونی می باين چنيطی است که اي شراکی ازينبوده، بلکه خود " ھای ُخنثا ساز عامل"کی از يبازدھی محصول 

ش ي خود به افزاۀشود به نوب د ارزش اضافی نسبی حاصل میيقاً در روند تولي که دقcش در مقدار يافزا.  برآمد آن باشد

ورزد که در  د میين نکته تأکيش، بر ا مثالئۀل است که مارکس پس از اراين دلي  به ھم١٢.نرخ ارزش اضافی می انجامد

ن را به طور قطعی يتوان ا ا میين است که آيال اؤس.  کند ز سقوط میيط نرخ صعودی ارزش اضافی، نرخ سود نيشرا

 .ثابت نمود

ش يز به ھمراه آن افزايابد، بلکه نرخ ارزش اضافی نيی ش ميست که افزايه نين تنھا ارزش مرکب سرماياگر ا

د ين باي  حال اگر مارکس مدعی کاھش نرخ سود است، بنابرا.شوند اد میيگاه صورت و مخرج کسر با ھم ز ابد، آنيی م

چ ياما، ھ.  افتيش خواھد يشتری نسبت به صورت آن افزاينشان دھد که چگونه در درازمدت مخرج کسر با سرعت ب

قتاً برھانی يشتر از آن که بتواند حقيمارکس ب.  ه نشده استين دو عامل اراي سرعت رشد اۀسيگونه شاھدی برای مقا

گاه  ن مورد آنيزی مارکس در ايدانگيترد.  ده استيله چرخأيرامون مسن ادعا به دست دھد، صرفاً در پيرای درستی اب

ای را  ن ادعا که درستی قانون را به اثبات رسانده است بالفاصله استدالل تازهيشود که وی ھر بار پس از ا آشکار می

ن باور استوار است که نه تنھا يآوری بر ا ھا در راستای برھان  تالشنيتمامی ا.  رديگ برای اثبات درستی آن از سر می

 ،نی به کار گرفته می شوندي معۀيابد، بلکه ھم زمان تعداد کارگرانی که در خدمت سرمايی ش مينرخ ارزش اضافی افزا

 .ابديی کاھش م

رسد که   نمود، به نظر مینيرا تدو" هيسرما" که انگلس بر اساس آن فصل پانزدھم جلد سوم ئیھا ادداشتيدر 

ر به اثبات يش نرخ ارزش اضافی با استدالل زيط افزايمارکس سرانجام توانسته باشد که سقوط نرخ سود را حتا در شرا

                                                 
11 Value composition of capital 

 ماشين ۀ رشد و توسعۀ اما، نه به واسط–آن پرداخت افزايش نرخ استثمار بود اولين نکته ای که مارکس به " عامل ھای خنثا ساز" در مورد  12
ما با افزايش بيشتر نرخ ارزش اضافی " عامل ھای خنثا ساز"از اين رو، در مورد .  ابزار، بلکه به دليل طوالنی کردن روز کار و تشديد کار

 . روبرو ھستيم
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زانی ھم که نرخ يک مقطع و صرف نظر از ھر ميگاه در  ابد، آنياگر تعداد کارگران به طور مداوم کاھش :  برساند

توان به  ن را میيا.  افتيکنند کاھش خواھد  د میيھا تول ی که آنطح کل ارزش اضافييابد، سش يارزش اضافی افزا

شان به  مست و چھار کارگر به کار گرفته شده و ھر کدايای تعداد ب اگر در کارخانه: ک مثال عددی نشان داديسادگی با 

ی معادل چھل و  مجموع ارزش اضافيگاه در ند، آند کنيی معادل دو ساعت از کارشان را تولعنوان مثال ارزش اضافي

ابد که تنھا دو کارگر يش يد ناگھان به نحوی افزايلی بارآوری توليحال اگر، مثالً، به دال.  شود د میيھشت ساعت کار تول

زان ين دو کارگر قادر خواھند بود که به ھمان ميگاه تنھا در صورتی ا از باشد، آنيد ني ھمای سطح از تولۀبرای ادام

.  افت نکنديست و چھار ساعت بدون توقف کار کرده و دستمزدی ھم دريد کنند که اگر ھر کدام شان بيضافی تولارزش ا

ش سطح استثمار را حدی است که يروی کار با توسل به افزايجبران کاھش ن"رد که يگ جه میين شکل مارکس نتيبد

د، اما، به يل نماوتواند سقوط نرخ سود را کنتر میش سطح استثمار به طور قطع يافزا.  توان از آن حد عبور نمود نمی

  ١٣."ند نخواھد بودين فرآيچ روی قادر به توقف ايھ

برای استخدام دو کارگر ) ( الزم ۀيری، اما، تنھا به شرطی درست است که مقدار سرمايگ جهين نتيا

جا، مارکس تنھا نشان داده است  نيدر ا.  ست و چھار نفر الزم بوديری بيزانی باشد که برای به کارگيکم به ھمان م دست

 کاھش ۀبه واسط) ١ (ۀاگر بناست که ارزش کل کسر در معادل.  ابديی ارزش صورت کسر کاھش م) ١ (ۀکه در معادل

ز ھم ياگر ارزش مخرج کسر ن.  د که ثابت بمانديبا ش میين شکلگاه مخرج کسر در بھتر ابد، آنيمقدار صورت کاھش 

 به ئیگو ازمند پاسخيم بود که خود نيرو خواھه  کاھش ھم زمان صورت و مخرج روبألۀگاه با مس ابد، آنيزمان کاھش 

ن امکان را که يد ايچ روی نباياما، به ھ.  افتيشتری کاھش خواھد يک با سرعت بين پرسش خواھد بود که کدام يا

.  ده انگاشتي را ناد،ست و چھار نفر باشديری دو کارگر کمتر از مقدار الزم برای استخدام بي الزم برای به کارگۀيسرما

 که ئیاز آن جا.  د به دو کارگر دستمزد پرداخته شوديبا ست و چھار کارگر، تنھا میيار ساده که به جای بيل بسين دليبه ا

 گاه از است، آنيست و چھار نفر، تنھا به دو کارگر نيافته، بدان حد که به جای بيش يد به طرز شگرفی افزايبازدھی تول

افته باشد، امری که باعث يش يز افزايد در بخش کاالھای مصرفی نيزان بازدھی توليتوان فرض نمود که به ھمان م می

ست و يک دوازدھم دستمزد بيزان دستمزد دو کارگر صرفاً در سطح ين، ميبنابرا.  شود روی کار میيکاھش ارزش ن

ز که مورد ي ثابتی نۀيگر سرماياما، از سوی د.   از آن خواھد بودار کمتريقت بسيچھار کارگر باقی نمانده، بلکه در حق

ن که يکم ثابت بماند، تنھا ا  دستبرای آن که مخرج کسر .  افتيش خواھد ياستفاده قرار گرفته است افزا

.  شود سته می کاvابد که از مقدار يش يزانی افزايکم به ھمان م د دستي باcست، بلکه مقدار يابد کافی نيش ي افزاcمقدار 

ن معلوم يش مخرج کسر امری قطعی نبوده، و بنابرايل افزاين دلي روشن نبوده، و به اcش در مقدار يزان افزاياما، م

  .ده استيزی به اثبات نرسيچ چين جا ھيپس، تا بد.  افتيکاھش خواھد ) عنی ارزش کل کسري(ا نرخ سود يست که آين

ن مقوله يف ما از نرخ سود، ايصرفنظر از چگونگی تعر: شن شده استن کامالً رويادي بنألۀک مسين جا يدر ا

.  بر ما روشن است) تين دو کميکم بخشی از ا ا دستي(ت ين دو کميجھت حرکت ا.  ت استيان دو کمي مۀھمواره رابط

ن آن يا. کند  میرتغييشتری يت با سرعت بين دو کميک از اين است که کدام ي مھم اۀنکت.  ستي کافی نئین، اما، به تنھايا

توان  سازد، نمی ش را مطرح میيل، در آن سطح کلی که مارکس بحثن دليبه ا.  ميستيای است که ما بدان آگاه ن نکته

ن جا امکان پرداختن به يز وجود دارد که در ايگری ني  مشکل د١٤.ش درازمدت نرخ سود گفتيزی در مورد گرايچ

                                                 
13 Marx, Capital, vol. 3, 356. 

که در باب به اثبات رساندن اين قانون در ادبيات مارکسيستی آمده است يا بر خطاھای منطقی پايبند بوده، ھمانند آن چه که " ایادله "تمامی   14
در اين .  ، استوار استv = 0فرض عجيب  چون پيش ھای نامعقول، ھم در اين جا در مورد مارکس به آن اشاره رفت؛ و يا آن که براساس فرض

 :توان به اثر زير اشاره نمود مورد، از جمله می
Andrew Kliman, Reclaiming Marx’s ‘Capital’: A Refutation of the Myth of Inconsistency (Lanham: Lexington, 
2007) 
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مارکس .  ستيوط نرخ سود قرار است از آن ناشی شود، کامالً نامحدود نا سقي که گوcت يرشد کم.  ستيات آن نئيجز

 ثابت با ۀيق اضافی سرمايسازد که تزر ن بحث را مطرح میيا" هيسرما"خود در بخش دوم فصل پانزدھم جلد اول 

 مورد ریيگين نکته به طور پيچه ا چنان.  رو استه ر روبي متغۀيش در کاستن از سرمايھای مختص به خو تيمحدود

  ١٥.به دست خواھد داد" قانون"ن به اصطالح يگری در رد ايل ديرد، خود دلينگرش قرار بگ

  

                                                 
 :ھائی برای فرجام دادن به قانون مارکس به طور وسيعی در منبع زير بحث شده است  اين مشکل به ھمراه تالش 15

Heinrich, Die Wissenschaft vom Wert 


