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  تئوری بحران، قانون گرايش نزولی نرخ سود،

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

٣  

  

)٣(  

  تئوری بحران جدا از گرايش نزولی نرخ سود

ربنای تئوری بحران مارکس يرا ز" ش نزولی نرخ سوديقانون گرا"ل که ين دليھا به ا ستياری از مارکسيبس

ش را بر "تئوری بحران"ين فرض که مارکس ا.  کردند دانستند، با تعصب از آن در برابر ھر گونه انتقادی دفاع می می

.  راستاری شده استياست که به دست انگلس و" هيسرما"اش در جلد سوم  شهين قانون نھاده است، اما، اساساً ري اۀيپا

ھا کالً  نوشته ن دستيا. بندی است راستاری انگلس است به ندرت دارای بخشي مارکس که اساس و١٨٦٥ھای  نوشته دست

فصل سوم .  راستاری نموده استيرا و" هيسرما"ت بخش جلد سوم ھا ھف دارای ھفت فصل است که انگلس از آن

ن فصل به سه فصل يم ايتقس.  بندی نشده است  سقوط نرخ سود است اساساً بخشۀھای مزبور که در بار نوشته دست

ط ، خطو"فاکتورھای متضاد "و " قانون درخود  "ۀدر دو فصل اول کتاب دربار.  جداگانه توسط انگلس انجام شده است

ھا و  ادداشتي از ئیايھای مارکس وارد در نوشته ن، دستياما، پس از ا.  قاً دنبال شده استياستداللی مارکس دق

ن مطالب را به شدت يا" قانون "ۀزی فصل سوم در بارير ن سبب، انگلس در پیيبد.  شود ده میيبر-دهيھای بر شهياند

ربخش قسمت يھا را به چھار ز  نموده و آنئیلب را بازآران قسمت را فشرده ساخته، مطايوی ا.  ش کرده استيرايو

از آن گذشته، انگلس با .   کرده استءک تئوری بحران تام و تمام را الغاين کار وی وجود ين سبب، ايبه ا.  نموده است

نندگانی که ان آن دسته از خوايژه در مين توھم را، به وين بخش، ايبه کل ا" رشد تضادھای درونی قانون "دادن عنوان 

کی از ين تئوری بحران يا ايد که گوينما جاد میيگذاری از سوی خود مارکس نبوده است، ا ن ناميدانستند که ا نمی

  ١.بوده است" قانون"ن يآمدھای ا پی

                                                 
عکس، به ھيچ روی اين کار انگلس از روی عمد نبوده ه در اين جا مراد اين نيست که بگويم که انگلس اين کار را با نيت انجام داده است، ب  1

ھائی  در اين راستا، وی تصميم.  را ارايه دھد" قابل خواندنی " ھمان گونه که خود به تأکيد گفته است، ھدف وی اين بوده که بتواند چاپ . است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

افت که يم يم به سرعت درخواھيھا رجوع کن داوری شين پيچ کدام از اياگر ما به متن مارکس بدون ھ

 ۀھای نامتجانس دربار شهيبرد، بلکه صرفاً حاوی اند دست راه نمی کيک تئوری يچ روی به يھھای مارکس به  مالحظه

ش نزولی يقانون گرا "داری به بحران به طور کامل از  هيش سرمايبندی از گرا ن فرموليتر   کلی٢.تئوری بحران است

داری  هيد سرمايغرض اصلی تولشه در يداری به بحران ر هيش نظام سرمايدر عوض، گرا.  مستقل است" نرخ سود

  :شود ادی آشکار میيک معضل بنيجاست که وجود  نيدر ا.  ا سود استيدارد که ھمانا کسب ارزش اضافی و 

ن دو مقوله ينه تنھا ا.  ستنديکسان نيط ين استثمار دارای شرايبرداری از ا استثمار فوری و بھره

اولی تنھا در .  اند گر مستقليد کيز از ير تئوری نگرند، بلکه ديد کياز نظر زمانی و مکانی جدای از 

ھای  ان شاخهيچارچوب توازن مروھای مولد جامعه محدود بوده، در حالی که دومی در يچارچوب ن

ا مصرف يد و يت را قدرت مطلق تولين محدوديا.   جامعه محدود استد و قدرت مصرفيگوناگون تول

گردد   میتعيين عي توزۀزگرانيط ستيشراف در چارچوبی از  کند، بلکه توسط قدرت مصرتعيينتواند  نمی

ش يب- و-  کمۀنه کاھش داده، به طوری که تنھا در محدوديم جامعه را به سطح کميت عظيکه مصرف اکثر

داری به  هيبه توسط خواست سرما] م جامعهيت عظيقدرت مصرف اکثر.  [تنگی قادر به نوسان باشد

از .... شود زان فراتری محدود میيع به مياسی وسيزش اضافی در مقد اريه و توليانباشت، گسترش سرما

د رشد کند، به يزانی که بارآوری توليبه ھر م[....] ابد يوسته گسترش يد به طور پيبا ن رو، بازار میيا

رد که روابط يگ ادھای محدودی قرار میيشتری با بنيدر تضاد ب] تيقدرت مصرف اکثر[زان يھمان م

ت اضافی رو به ي مازاد با جمعۀيستی سرماين مبنای متناقضی، ھم زيبر چن.  وار استمصرف بر آن است

  ٣.ستيک تضاد نيچ روی يرشد به ھ

ک سو و از سوی يد نامحدود ارزش اضافی از يش به سمت توليان گراين مياديک تضاد بنيجا به  نيمارکس در ا

وی به دنبال دفاع .  اشاره دارد" عي توزۀزگرانيط ستيراش"برداری محدود از آن براساس  ش در راستای بھرهيگر گرايد

جاد امکان مصرف برای کارگران دستمزدی يداری در ا هيت سرمايست که صرفاً به محدودي نتئوری مصرف ناکافی از

ز در قدرت مصرف جامعه داخل يرا ن" هيفشار در جھت گسترش سرما"ن حال يرا مارکس در عيپردازد، ز می

کند، بلکه   نمیتعييند و مصرف را يان تولي مۀ رابطئی کارگر به تنھاۀضاھای مصرفی طبق  تقا٤.سازد می

اما، مارکس در بررسی و اکتشاف .  ن رابطه نقش داردي اتعيينز در يداری ن هيھای سرما ھای بنگاه گذاری هيسرما

ستم ين مھم،  به حساب آوردن سيام ابرای انج.  رود ن فراتر نمیياز ا] هيسرما[ھای مترتب بر خواست انباشت  تيمحدود

کند که مارکس در  جا نقشی بازی می نيستم اعتباری در ايک سو، سياز .  شد ن مشاھدات الزم میياعتباری در ا

ستم اعتباری است که کسب ارزش اضافی را در شکل ين سيت، ايدر نھا.  ھای کتاب دوم به آن پرداخته است نوشته دست

گر، آن چه که مارکس در ي  از سوی د٥.سازد ش پرداخته، ممکن میي پc + vه به مثابه يمای آن چه که سر پول ورا

                                                                                                                                                        
ر  بيشتۀبرای مطالع.  را برای ويرايشگری متن گرفت که خواننده به آن ھا آگاه نبوده، اما تأثير بسزائی را بر درک خواننده از متن گذاشته است

  :در اين زمينه به منبع زير رجوع شود
Michael Heinrich, “Engels’ Edition and Marx’s Original Manuscript,” Science & Society 60, no. 4, (Winter 
1996/97): 452-66. 
Jürgen Jungnickel and Carl-Erich Vollgraf, “Marx in Marx’s Words?,” International Journal of Political 
Economy 32, no. 1 (Spring 2002): 35-78. 

ھم چنين نگاه شود .   به بحث گذاشته استDie Wissenschaft vom Wertھاينريش رويکردھای گوناگون در اين زمينه را به تفصيل در   2
 :به

Michael Heinrich, “An Introduction to the Three Volumes of Karl Marx’s Capital,” (New York: Monthly 
Review Press, 2012) 
3 Marx, Capital, vol. 3, 352-353. 

  .٦١٥نگاه شود به جلد سوم سرمايه، ص .  گرائی تعبير شود مصرف- توان يافت که می تواند به کم بندی ھائی را می اگرچه بعضاٌ فرمول  4
ً می ربائی بسۀ سرمايۀدر سطح تجريدی کتاب دوم، در حالی که ھنوز مقول  5 تواند اين مقدار از پول اضافه را با  ط داده نشده، مارکس صرفا

  . سرمايه داران توضيح دھد  پولی اضافهۀفرض نامورد اندوخت
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ک بحران عمومی يط يدر شرا: "ک ھضم شوديستماتيجا به طور س نيد که در ايبا  بر آن آگاھی داشت، میسهيگروندر

 ۀي صنعتی و سرماۀيان سرماي واقع مد نبوده، بلکه درير در روند توليھای درگ هيان سرمايد مازاد، تضاد ميناشی از تول

ای که در شکل پول و به  هير است و سرمايد درگيم در روند توليای که به طور مستق هيان سرمايعنی ميوام گذار است؛ 

  ٦."رديگ ن روند قرار میيطور مستقل در خارج از ا

ش نزولی نرخ ينون گراقا"تواند حاصل بالفصل  ک به تئوری بحران نمیيستماتيکرد سيک روين رو، ياز ا

موضع .  ابی استي و اعتبار درک و بسط داده شد قابل دستئی رباۀي سرماۀ از آن که مقولپسباشد، بلکه تنھا " سود

ن ين چنير نفوذ ايز. قی داشته استير عميراستاری انگس عنوان شده اگرچه کامالً خطاست، اما، تأثي که در ويکتئور

ده گرفته و يستی به تئوری بحران به طور کامل روابط اعتباری را ناديھای مارکسکردياری از رويموضعی است که بس

  .کنند که ربطی به پول و اعتبار ندارد ابی میي ارزئیھا دهيای بحران را پد شهيھای ر علت

ن علت که مارکس به ين به اي ناقص مانده، و ھم چن١٨٦٥ھای  نوشته  مارکس در دستاعتبار تئوریاز آن جا که 

ن تئوری بحران يکردش به تئوری بحران به طور آشکار نپرداخته است، بنابرايد و اعتبار در رويان تولي ارتباط مألۀمس

، بلکه در واقع از نظر )در حدی که بخشی از آن مفقود شده است(ست که ناقص بوده ي نتیيکم ۀيوی تنھا از زاو

اری از يخالف بس–له أين مسشود، ا شان داده میر نيگونه که در بخش ز ھمان.  ز ناکامل استينک يستماتيس

  .ار روشن بودي بر مارکس بس–ر يھای اخ ستيمارکس

  

)٤(  

   ھفتاِد قرن نوزدھمۀ پژوھشی مارکس در دھۀبرنام

ه درگرفت براساس يش نزولی نرخ سود و تئوری بحران که در ارتباط با جلد سوم سرمايھای مربوط به گرا بحث

ن متن به ين مقاله آمده است، ايی که در بخش اول ابندي برحسب طبقه.   نوشت١٨٦٤-١٨٦٥متنی است که مارکس در 

شرفت يباعث پ) ١٨٦٦-١٨٧١(س دوم ينو شيپ.  جا متوقف نشد اما، مارکس در آن.   تعلق داردهيسرماس اول ينو شيپ

.  ھای کوتاھی در دست است نوشته  کتاب سوم، اما، تنھا دستۀيما  درونۀنيدر زم.  ديدر توسعه و تکامل کتاب دوم گرد

-١٨٦٥ھای  نوشته دستدر .  جا مشاھده کرد نيتوان در ا تسم اعتباری را میين وجود، گسترش بحث بر سر سيبا ا

ای که  در حالی که در نامه.   باشدئی رباۀي فرعی در بخش مربوط به سرماۀک نکتي بنا بود که اعتبار تنھا ،١٨٦٣

وزن  دھد، تلقی وی از اعتبار ھم ح میيه انگلس نوشته و در آن ساختار کتاب سوم را توض ب١٨٦٨ اپريل ٣٠مارکس در 

از فصل مربوط به اعتبار "سد که وی ي به انگلس می نو١٨٦٨مبر  نو١٤رخ ؤ مۀمارکس در نام.   استئی رباۀيسرما

ن وعده به يه در نظر اول ا  اگرچ٧."ات تاجرمآبانه سود خواھد جستيبرداری و اخالق ن کالهيبرای محکوم کردن ا

ار ي بسيکازمند درک تئورين مھمی نيدن به چنيازيقت دست ين مقوله است، اما در حقي اۀح ھم جانبيمفھوم تشر

.  قی آماده ساخته باشدين درک عميابی به چني ش خود را برای دستيشاپيرسد که مارکس پ به نظر می.  تری است عيوس

 اعتبار، بازار پول و بحران ظاھر ۀنيای در زم ھای ھمه جانبه دهي برگز ١٨٦٩ و ١٨٦٨ھای  ن روست که در سالياز ا

  ٨.شود می

به گمان ).  ١٨٧١- ١٨٨١(نويس سوم بود  شيات ھنگامی رخ داد که مارکس سرگرم نوشتِن پتغييرن يتر مھم

ن يتر از ا شيپ.  ر بوده باشديدرگ خ سود قانون نرد در رابطه با يد که با انبوھی از ترديبا ن زمان میيقوی، مارکس در ا

ھای  ل تالشينه به دلين زميش در ايحات خوي، ناخرسندی مارکس از توض١٨٦٣-١٨٦٥ھای  نوشته ز و در دستين

                                                 
6 MECW, vol. 28, 340 
7 MECW, vol. 43, 160. 
8 They will be published in MEGA IV/19. 
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دھا ين تردي ھفتاد اۀبه احتمال قوی، در طول دھ.  اش برای فرموله کردن نوعی از استدالل، کامالً روشن است درپی پی

اضی به نرخ ارزش اضافی و يبرخورد ر با عنوان ء ظاھر شد که ابتدا١٨٧٥امعی در سال  جۀنوشت دست.  افتيشدت 

ھای عددی گوناگونی، مارکس تالش  ه بر مثاليار و با تکيھای بس ن نوشته، تحت مرزبندیي  در ا٩. چاپ شدنرخ سود

ت وی نشان ين.  دست آوردان نرخ ارزش اضافی و نرخ سود را به ي مۀاضی رابطيق ريورزد که تا بتواند از طر می

تواند اشکال  ات میتغييرن يشود که در اصل ا اما، به سرعت آشکار می.  است" ات نرخ سودتغييرقانون  "دادن 

کند، اگرچه ھم زمان ارزش مرکب  ش نرخ سود اشاره میين بار به امکان افزاي  مارکس چند١٠.رديگوناگونی به خود بگ

ن مالحظات به يگرفت، تمامی ا ای از کتاب سوم صورت می سی دوبارهيچه بازنو چنان.  ش بودير در حال افزايه نيسرما

ر توجه يگ ین موارد به طور پياگر به ا.  ديانجام می" ش نزولی نرخ سوديقانون گرا "دنظر کامل فصل مربوط به يتجد

ای از چاپ دوم جلد  ای در نسخه نگاشته دست ن دريمارکس ھم چن.  شد کنار گذاشته می" قانون"ن يشد، به طور حتم ا می

ده و انگلس يش نزولی نگنجيگر در چارچوب گرايکند، که د ن نکته اشاره میي  به ا، که متعلق به خودش بودهيسرمااول 

م ياگر تعم:  ادداشت بعداً کار شودين يد روی ايبا: "س آورده استيرنويادداشت را در چاپ سوم و چھارم به شکل زين يا

 مشخص فعال است، سود عبارت از ۀک شاخيتر که در  ا کوچکيتر و   بزرگۀيک سرمايگاه برای  شد، آنصرفاً کمی با

گاه نرخ سود برای  نجامد، آنيفی بي کتغييرک يھای کمی به  ميحال اگر تعم.  ش پرداخته شده استي پۀيمقدار سرما

  ١١."ابديی ش ميتر به طور ھم زمان افزا  بزرگۀيسرما

مارکس .  ه استيش ارزش مرکب سرماياشاره به افزا" فیيم کيتعم"شود، مراد از  افت میين درگونه که از مت آن

ش نرخ سود ھمراه خواھد بود، که در يه با افزايش ارزش مرکب سرمايرود که افزا ش میين فرض به پين جا با ايدر ا

  ١٢. آمده، قرار دارد١٨٦٣-١٨٦٥ھای  نوشته ھای وی بر سر قانون نرخ سود که در دست  مقابل بحثۀنقط

ر مطالعات ين سو درگي به ا١٨٧٠مارکس از .  ز در دستور کار قرار داشتيگر نيھای د نهي در زمتغيير

ات يسی را آموخت تا بتواند ادبز زبان رويل نين دليه بود و به ھميداری در روس نيت زميای در مورد روابط مالک فشرده

عی در حال رشد يھای سر متحده داشت که با گام االتيادی به اين توجه زيچن   مارکس ھم١٣.ماً بخوانديمربوط را مستق

ه بر يستم اعتباری را با تکيخواسته که س دھد که وی می  نشان می١٨٧٨ در ١٤نتني مارکس با جان سوۀمصاحب.  بود

ن حال، ي در ع١٥.ديانجام ه کند، که قطعاً به بازنگرش کامل بخش مربوط به بھره و اعتبار میيااالت متحده اريط ايشرا

 به آن اشاره هيسرما جلد اول ۀگونه که مارکس در مقدم داری، آن هيد سرماي تولۀوي ش١٦"کي کالسۀنمون"گر يانگلستان د

  .توانست باقی بماند کند، نمی می

                                                 
9 MEGA II/14. 
10 MEGA II/14, 128. 
11 Marx, Capital, vol. I, 781, 
12 On the basis of this note, Shalom Groll and Ze’ev Orzech already supposed that Marx doubted his own law of 
the rate of profit.  In light of the manuscripts from the 1870s that have been published in the meantime this 
supposition has gained considerable plausibility.  See their “Technical Progress and Value in Marx’s Theory of 
the Decline in the Rate of Profit: and Exegetical Approach,” History of Political Economy 19, no. 4 (1987): 604. 

 )MECW, vol. 43, 528. ( نوشته شد١٨٧٠ جون ٢٧ تاريخ  وی به کوگلمان که بهۀدر اين مورد، از جمله، نگاه شود به نام  13
 پنجاه او ۀھای دھ توان در نوشته  اروپامحوری که میۀداری در روسيه، مارکس ھم چنين از ايد در رابطه با پژوھش وی در مورد روابط زمين

  .در مورد ھند يافت، فرامی گذرد
See Kevin B. Anderson, Marx at the Margins: On Nationalism, Ethnicity, and Non-Western Societies (Chicago: 
University of Chicago Press, 2010), and Kolja Linder, “Marx Eurocentrism: Postcolonial Studies and Marx 
Scholarship,” Radical Philosophy 161 (2010): 27-41. 
14 John Swinton 
15 See MECW, vol. 24, 583-85.  It is noteworthy, however, that Marx apparently was not familiar with the book 
Lombard Street: A Description of the Money Market (1873) by Walter Bagehot – the publisher of the 
Economist, which Marx read regularly.  This book is regarded today as the first formulation of the principles of 
a money market managed by a central bank. 
16 Locus classicus 
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ش اساساً به آن اندازه ھاي رسد که پژوھش يجه مین نتيای به ا ندهيه طور فزادر رابطه با تئوری بحران، مارکس ب

به "د، يگو  چاپ دوم جلد دوم از آن سخن میۀخر ؤرا که در م" حرکت واقعی"شرفت نکرده است که تا وی بتواند يپ

ن يقوان"که بتوان ن ي به انگلس نوشته امکان ا١٨٧٣ مه ٣١ای که در    مارکس در نامه١٧.ه دھدئارا" شکلی درخور

ن معنا خواھد يزی ممکن باشد به اين چي  اگر چن١٨.کشد به پرسش می"  نمودتعييناضی يھا را به شکل ر حاکم بر بحران

ن ياضی چني رتعيين ألۀقت که مارکس ھنوز مسين حقيا.  ديمندی از راه خواھند رس قاً قانونيھا به شکل عم بود که بحران

 ۀدر نام.  مندی آگاھی ندارد ن قاعدهيد خود گواه آن است که وی ھنوز نسبت به ابعاد اساز مندی را مطرح می قانون

که قرار (سد که وی نخواھد توانست جلد دوم را ينو لسون، مارکس سرانجام میي خطاب به دان١٨٧٩ اپريل ١٠رخ ؤم

ده ي اوج خود رسۀتان به نقطش از آن که بحران صنعتی حاضر انگلسيپ): "بود کتاب دوم و سوم را دربر داشته باشد

... اند  اند متفاوت چه که در گذشته بوده اری از آنيھای بس ن بار منفردند، و از جنبهيھا ا دهيپد].  ديل نمايتکم[باشد 

ھا را  دن به سرحد بلوغ آنيد که تا رسيبا ھا استفاده نمود می از آن" سودمند"ش از آن که بتوان به شکلی ين پيبنابرا

  ١٩."است" کيتئور  "ۀرار داد؛ منظورم البته استفادرنظر قيز

 عرضهش از ي بنای تئوری بوده که مراحل پۀگری و پروس ر در روند پژوھشين، مارکس ھنوز درگيبنابرا

ھا به درازا  رکودی که سال: رو بوده ای از بحران روب  ھفتاد مارکس با نوع تازهۀدر واقع، در انتھای دھ.  باشند می

نه ين زميدر ا.  بی که وی تا آن زمان با آن آشنا بود فرق داشتيع موضعی فراز و نشيشدت با حرکت سرده و به يکش

ای بر روند بحران  ھای ملی جلب شد که نفوذ قابل مالحظه المللی بانک نيت بيبود که توجه مارکس به نقش پراھم

ک به يستماتيکرد سيشود که رو  روشن مین نکتهياند ا   بنابر مالحظاتی که از سوی مارکس گزارش شده٢٠.داشتند

راستاری انگلس ي به و–ه يچه که در جلد سوم سرما خالف آن(ش نزولی نرخ سود ي قانون گراۀبحران بر اساس بالواسط

.  ر خواھد بوديپذ  و اعتبارات امکانئی رباۀين مھم تنھا پس از بخش تئوری سرمايست، بلکه ايممکن ن)  آمده است-

ستم اعتباری يک تئوری جامع از سي ئۀگاه امکان ارا کنند، آن ن نقش مھمی را بازی میيھای ملی چن بانکچه  حال، چنان

اگرچه .  ز صادق استين نکته در مورد بازار جھانی نيا.  د استيلی ھمه جانبه از دولت مورد تردي تحلئۀبدون ارا

د ي تولۀوياتی شيمبنای اصلی  فضای ح"زار جھانی ن نکته آگاه بود که باي به ا١٨٦٣- ١٨٦٥ھای  نوشته مارکس در دست

  ٢١. خود را از روابط بازار جھانی جدا سازدءد در ابتدايبا ن باور بود که میي، اما، وی کماکان بر ا"داری است هيسرما

ار جھانی شه داشت جدا از دولت و بازيرا آن گونه که مارکس در اند" ٢٢ت روندياشکال کل"ا تا چه اندازه بتوان ين که آيا

 در مجموع به هيسرماگاه ساختمان  ر باشد، آنيناپذ زی در واقع امکانين چي  اما، اگر چن٢٣.د استي داد، مورد تردئهارا

  .ال خواھد رفت ؤر سيز

ھای موجود برای مارکس امکانی  نوشته دنظر در دستيک تجديھا، صرف  ن مالحظات و دادهيدر پرتو ا

ق که ي تحقۀھای تاز نهي، زم)هياالت متحده و روسيا(انداز   چشمئیايج تازه، گسترش جغرافيتاگوناگونی ن. انه نبوديگرا واقع

قتی که يد داشتند؛ حقيھای موجود تأک نوشته ن در دستياديدنظر بنيک تجدي جملگی بر ضرورت –آوری شود  د جمعيبا می

                                                 
17 Marx, Capital, vol. 1, 102. 
18 MECW, vol. 44, 504. 
19 MECW, vol. 45, 354, accentuation by Marx. 
20 See ibid, as well as the letter to Danielson from September 12, 1880, MECW, vol. 46, 31. 
21 Marx, Capital, vol. 3, 205. 
22 “shapings of the total process” (Gestaltungen des Gesamtprozesses) 

چنين در مقدمه بر چاپ اول جلد اول ھنگامی که جلدھای  وی ھم.   از اين برای عنوان کتاب سوم استفاده نمود١٨٦٤- ٦٥مارکس پس از   23
  اين تفاوت ميان تأکيد مارکس بر .تغيير داد" روند کلی توليد سرمايه داری"انگلس، اما، آن را به .  عالم می کرد از آن استفاده نمودآينده را ا

 . تأکيد می ورزد در برگردان انگليسی چندان روشن نيستproduction ۀ و عنوان کتاب سوم به دست انگلس که بر واژshapings ۀواژ
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 ٢٥وونھاوسيناند ٌدمال ني به فرد١٨٨٠ نجو ٢٧رخ ؤ مۀ  مارکس در نام٢٤.افته بوديمارکس خود به روشنی به آن دست 

از ين رو نيشوند و از ا ای از رشدشان می  تازهۀخی وارد مرحلين مقطع تاريھای اقتصادی در ا دهيبرخی پد"سد که ينو می

دنظر کامل جلد اول ي تجدۀشين نامه، مارکس در انديم پس از نوشتن ايک سال و ني  ٢٦."ھای تازه دارند به بررسی

ه به زبان يلسون نوشت که ناشر لزوم چاپ سوم جلد اول سرماي به دن١٨٨١مبر رخ دسؤ مۀوی در نام.  ه بوديسرما

کتاب را "ت داد، اما، وی برای چاپ چھارم يمارکس به چاپ تعداد محدودی رضا.  لمانی را به وی اعالم کرده استا

ای از   تازهۀ  افسوس که نسخ٢٧". خواھد دادتغييرط متفاوتی نوشته شود، يد در حال حاضر و تحت شرايآن گونه که با

  . ھفتاد روشن شده بود، نانوشته ماندۀلی که در دھي نظرات و مساۀرندي که دربرگهيسرما

 

  

                                                 
ھائی مانند تنکردشناسی، زمين  ھا ھم چنين با مقوله نوشته اين دست.   به مالکيت ارضی، اعتبار، و بحران محدود نمی شوداين نکته فقط  24

 ۀھای مورد توجه مارکس است، بلکه درعين حال نشان دھند زمينه وسعت ۀکار داشت که نه تنھا نشان دھند- و-شناسی و تاريخ فن آوری نيز سر
 چاپ شده بود تشکيل ١٨٦٧ مارکس به مسايل فن آوری که اساس جلد اول را که در سال ۀپرداختن اولي.   استسرمايهای ھا بر اھميت اين مقوله

  . توليد بلکه ارتباطات را نيز به شدت تغيير داد، ديگر کفايت نمی کردۀھای فن آوری که نه تنھا چھر می داد، در پرتو پيشرفت
25 Domela Nieuwenhuis  
26 MECW, vol. 46, 16. 
27 MECW, vol. 46, 161. 

 . است١٨٨١ در دوم دسمبر (Jenny)شرايطی که مارکس در اين جا به آن اشاره می کند وضعيت بد جسمانی خود وی و مرگ ھمسرش 


