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 برخی بنیادها

خته ها بیشترین میزان بحث را برانگی، آن کتابی است که حتی در میان مارکسیستکاپیتالجلد سوم از میان سه جلد 

 زای بحران مارکس بوده است. یکی ها و تفسیر نظریهها به قیمتی تبدیل ارزشها مسألهکانون اصلی بحثاست. دو 

وانند تهای مربوط به جلد سوم این است که هر دو میی ثابت بحثعنوان هستهاین دو موضوع، به خاص ماندگاری دالیل

فرمالیستی  مشغولی، مورد بررسی قرار بگیرند. یک نوع دلمشغولی اصلی اقتصاد متعارف استبه صورت ریاضیاتی، که دل

ی ی این مباحث در بستر یک تحلیل کلی از نظریهطور خالصه رویکرد خودم را دربارهکنم. بهکه من قویًا آن را رد می

« درونی یروابط ضرور»ی مجرد مبتنی بر هم پیوستن این نظریهمنطق درونی سرمایه، و سطوح تحلیل که کارکردش به

ها و مسائل صرفًا نظریه نیست، بلکه با تحلیل فاکت کاپیتالو  تحلیل تاریخی است، ارائه خواهم کرد. چه، جلد سوم 

 تاریخی نیز درآمیخته است.

ها، قابل تی برداشبرانگیز، با وجود تنوع گستردهدرگرفتن مباحثات تاویلی و تفسیری بر سر این متن غنی و مجادله

ی خواست به خواننده انتقال دهد، یا در ارائهست. دشواری اصلی نهفته در تشخیص آنچه که مارکس میبینی اپیش

ام مارکس ی ناتمنوشتهگیرد که دو ذهن بین دستبهترین تاویل و تفسیر از جلد سوم کاپیتال، از اینجا سرچشمه می

 های بسیار ناقصها و یادداشتنوشتهی دستاند. انگلس بر مبنااکنون در دسترس ماست، حائل شدهو متنی که هم

 Vintage Booksنشر  توسط کتاب را که آن 2و دیوید فرنباخ نگارش درآوردبهمارکس، بخش بزرگی از جلد سوم را 

از زبان آلمانی به انگلیسی برگرداند. در صدر این مالحظات، دشواری عمومی معناهای چندگانه را داریم  بود شده چاپ

بندی نظری مجردی قابل مشاهده است و باید مورد توجه قرار گیرد. تالش من همواره بر این است که که در هر صورت

                                                 
ه تصمیم گرفته پا در هوا ماند تا این ک مدتی برای که لد سوم کاپیتال نوشته شدج فارسی ترجمه برای آلبریتون توسط اسدپور فروغ درخواستبه متن . این 1

فروغ اسدپور متنی  واستخدر نیز بنا به ترجمه فارسی جلد سوم منتشر گردد. آلبریتون همچنین برای ترجمه فارسی جلد دوم انتشار مناسبتبه طور جداگانهبهشد 

 آن نیز در فرصت مناسب منتشر خواهد شد. برگردان فارسی ، کهبودنگاشته 

2 . David Fernbach 
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وار کنم سان یک کل، استرونی سرمایه نزد مارکس، بهی منطق دگرفته از نظریهتفسیر خودم را بر مبنای ایستار نشات

ی مارکس را که مورد غفلت قرار گرفته است، ای از اندیشه، جنبه«سطوح تحلیل»ی من به ی ویژهو امیدوارم که عالقه

 (.Albritton, 1991, 2007در معرض دید قرار دهد)

کنم. ( آغاز میCIII, 117« )بهای تمام شده و سود» ی جلد سوم، فصل یکم، با عنوان:تفسیرم را از نخستین صفحه  

« ردشفرآیند  گ»و جلد دوم بر « داریفرآیند تولید سرمایه»بنیادًا بر  کاپیتالمارکس پس از بیان اینکه جلد یکم 

 ی آن اشکال مشخصی است که از دلی ما .... کشف و ارائهدغدغه»دهد که در جلد سوم: متمرکز بوده است، ادامه می

های شوند ... بنابراین، پیکربندی، ایجاد میگیردفرآیند حرکت سرمایه هنگامی که در کلیت خود مورد بررسی قرار می

شوند که در سطح جامعه، در کنش گام به شکلی نزدیک میبهیابند، گامگونه که در این جلد بسط میسرمایه، آن

Ibid ,« )3شوندی خود عامالن تولید ظاهر میر آگاهی هرروزههای متفاوت بر یکدیگر، یعنی در رقابت، و دسرمایه

 در آگاهی»و « در رقابت»، «ظاهرشدن در سطح جامعه»، «اشکال مشخص»ی }کاربرد{ عباراتی از قبیل (.به واسطه117

ین ی سرراست و مستقیم بگرایانه، ممکن است چنین به نظر برسد که مارکس در حال ایجاد یک پیوند تجربه«هرروزه

ی پدیدارهای ظاهری یا آنچه که دیگران واسطهی مجرد و جهان بیکه گویا بین نظریهمجرد و مشخص است، طوری

صورت چنین برداشت خواهد شد که اینلقب دهند، در رفت و برگشت هستیم. در « ادراک حسی»ممکن است به آن 

ن استدالل اند. برعکس، مگرایی در حال توضیح مستقیم  جهان پدیدارهای تجربیگویا قوانین اقتصادی مبتنی بر تجربه

های نظری داریم، یعنی به سطح سومی از تحلیل نیاز های تاریخی، نیاز به میانجیخواهم کرد که برای فهم پیچیدگی

ی منطق درونی سرمایه را با تاریخ پیوند دهیم. در ضمن استدالل من این است که مارکس خود از این هداریم تا نظری

ی آینده داری دری زوال و پایان سرمایهی او دربارهبینانههای ُپرخوشانگاشتخوبی آگاه بود، اما ناخوشی و پیشنکته به

هایم برداشت نادرستی بشود، من بر این خواهم  از گفتهنمینزدیک، تمرکز او را به سمت موضوعات دیگری سوق داد. 

های عامی را که در سطح تاریخ متجلی ی مجرِد مربوط به ذات درونی سرمایه نزد مارکس، گرایشاعتقادم که نظریه

رکی دی موضوعات مربوط به استراتژی، الزم است که کند؛ اما برای اندیشیدن روشن و واضح دربارهشوند، بحث میمی

دهد های عام آن داشته باشیم. برای نمونه، مارکس دالیل نظری عامی را ارائه میفقط گرایشهای تاریخ و نهاز پیچیدگی

ها و پیامدهای مشخص هر بحرانی های ادواری قرار دارد، اما علتداری در معرض بحرانکه چرا سرمایهمبنی بر این

 دهد،ش مورد مطالعه قرار بگیرد و خود مارکس این کار را تا حدی انجام میانیازمند این است که در جزئیات تاریخی

 .1۴۸۱به ویژه در مورد بحران 

، «ودس»، «قیمت»تر به مقوالت سطحی« ارزش اضافی»و « ارزش»جلد سوم ضرورتاً حرکتی از مقوالت مرکزی و بنیادی 

بان زندگی اقتصادی روزمره مورد استفاده قرار است. مقوالت مرکزی به روال ز« اجاره»و « بهره»، «سود تجاری»

د. های سرمایه بررسی شونسان پویش درونی ساختارها و منطقگیرند. ارزش و ارزش اضافی باید به صورت نظری بهنمی

 اهحال آنی مجرد مورد بررسی قرار گیرند، با اینتوانند در نظریهی زمین/ رانت میاگر چه قیمت، سود، بهره و اجاره

                                                 
 .۴3 ص الهیتا، تهران: نشر مرتضوی، حسن ترجمه سیاسی، اقتصاد قدن سرمایه؛ (،1331) مارکس . کارل3
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جربی ها را در حالت تی اقتصادی عامیانه آنشوند، اصطالحاتی که نظریهدر زندگی اقتصادی روزمره نیز به کار برده می

 کند.شان میای در نظریه وارد و فهمدستانهخام

ی گانه، سود سرمایه )سود بنگاه به عالوهاین شکل سه(: »CIII, 953نویسد )مارکس نزدیک به انتهای جلد سوم می

، «عامی»اقتصاددانان «. کندبهره(، اجاره زمین، و مزد کار، تمام رازآمیزی فرآیند تولید اجتماعی را در خود حمل می

 ی زمین به دلیلآورد، اجارهدست میسبب ادای سهم به ثروت تام بهبینند  که سرمایه بهسان درآمدی میسود را به

 یگانهکند. بنابراین، یک سهتند که کار با ادای سهم خود کسب میادای سهم زمین است و مزدها، درآمدهایی هس

س ی مطلقا بنیادین استدالل مارکالقدس داریم، یک هماهنگی بنیادی و ابدی. هستهمسیحی کامل بین پدر، پسر و روح

ه او آنچه ک ی کار مجرد یاای به وسیلهدر شدیدترین تضاد ممکن با چنین دیدگاهی، این است که کل ارزش سرمایه

سودها،  سازیی سرمایه و صرفًا با هدف بیشینهشود؛ یعنی، کاری که به وسیلهنامد، تولید میمی« نیروی کار»عمومًا 

ی های مصرفترین اشکال خود هرگز به ارزشگیرد. استدالل مارکس این است که سرمایه در نابمورد استفاده قرار می

ی دارانهکس، تنها به سود راغب است، سودی که تمامًا از استثمار کار در تولید سرمایهای ندارد؛ بلکه برعنفسه عالقهفی

ی مارکس در جلد سوم توضیح نظری (. از این رو، هدف عمدهCIII 297, 351, 935, 967, 1019شود )کاالها ناشی می

ی ات ارزشی هستند که با استثمار نیروی زمین و بهره، نهایتًا مشتقاین نکته است که چگونه انواع مختلف سود، اجاره

ی نهگاخاطر ادای سهم اعضای این سهشود. آنها نه تنها درآمدهایی نیستند که بهی سرمایه ایجاد میکار به وسیله

 .گیرندشوند، بلکه تمام آنها در نهایت از استثمار طبقاتی ستیزآمیز شدیدی سرچشمه میمقدس ایجاد می

( به CIII, 953« )گانگیفرمول سه»با عنوان:  ۸۴ی اول از فصل ای درنگ بر صفحهن موضوع، لحظهبرای فهم بیشتر ای

 «اجرت وکیل، چغندر و موسیقی»زند، تالشی است برای یکی کردن مفهومیِ ما کمک خواهد کرد.  مثالی که مارکس می

( چند صفحه آن CIII, 956تند. مارکس )جا(، یعنی یکی کردن چیزهایی که تعلقات مقوالت کامال متفاوتی هس)همان

که تصورات عامالن تولید را، که در }تار و پود{ کند جز آناقتصاد عامیانه عماًل کاری نمی»کند که: تر استدالل میطرف

تصاد .... اق گرانه کندزبانی عامیانه برگرداند، سامان ببخشد و توجیهمأبانه بهمناسبات بورژوایی اسیرند، به نحوی عالم

تر باقی بماند، ولو برای ذهن عادی کند، و هر چه پیوندهای درونی این مناسبات پوشیدهعامیانه احساس آرامش می

شدنی برای ذهن عامی درک». مارکس عقیده دارد که آنها ۸«کندتر جلوه میقابل فهم باشد، برای این اقتصاد، واضح

نند. کداری تجربه میداران( زیرا کارگران مستقیمًا استثمار را در سپهر تولید سرمایه)اما نه برای سرمایه« هستند

 اند.، پیوندهای بین مقوالت ارزش هستند که با استثمار کار مرتبط«مانندپنهان می» که« پیوندهای درونی»

ی ی مارکس دربارهی کوتاهی از اندیشه( خالصهTSV I, 92، جلد اول )های ارزش اضافینظریهگفتاوردی از 

 همپوشانی دارد.« اقتصاد عامیانه»دهد، مفهومی که با را نشان می« گرایی زمختتجربه»

ای  هکه این دو، گونهدارد. در حالیی زمین هم آشفته میتنها با سود که حتی با اجارهآدام اسمیت ارزش اضافی را نه»

ن جا شود. آدام اسمیت یقینًا از ایی قوانین کاماًل متفاوتی تعیین میوسیلهشان بهاند، که حرکتخاصی از ارزش اضافی

همان بداند. فقدان فهم نظری الزم، های خاص آن اینعام را مستقیما با شکلشد که نباید شکل مجرد باید متوجه می

                                                 
 .۴28 – ۴21 ص الهیتا، تهران: نشر مرتضوی، حسن ترجمه سوم، مجلد سیاسی، اقتصاد نقد سرمایه؛ (،1331) مارکس . کارل۸
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برای ایجاد تمایز بین اشکال مختلف مناسبات اقتصادی، بنیاد مشترک تمام اقتصاددانان بعدی بورژوا و آدام اسمیت در 

 «.  شان به این موارد استبررسی زمخِت مصالح تجربی و عالقمندی

گویی است، اما دو چیز متفاوت هستند، اغراق« چغندر و موسیقی»ا که سود و اجاره همانند تردیدی نیست این ادع

فاوت ی زمین کاماًل متهای اقتصادی سود و اجارهکند که منطقگویی قویًا به این نکته اشاره میمارکس با این مبالغه

اد کشیدن انقیی آنها بسیار متفاوت است از بهها و پیوندهای درونی پیچیدههستند و این که روشنی انداختن بر تفاوت

شمار مارکس در باب این موضوع در جلد سوم های بیی امر مشخص در برابر امر مجرد. یکی از مثالدستانهخام

که مارکس از استدالل زیر برای نقد نظریات اقتصادی جیمز (، جاییTSV III, 87شود )یافت می های ارزش اضافینظریه

ی کشف به وسیله نه خْصجا تضاد بین قانون عام و توسعه و تکامِل بیشتر در شرایط مشاین»کند: اده میمیل استف

ی اولی با هواسطی انقیاد امر مشخص در برابر امر مجرد، و سازگار کردن بیبلکه مستقیمًا به وسیله ی،پیوندهای ارتباط

ه بلک، ، باز داشتکاپیتالاو را از تکمیل جلدهای دوم و سوم  از دید من، بیماری مارکس نه تنها«. شوددومی رفع می

 کند،میاو غالبًا چنین پیوندهایی را ایجاد  .بین مشخص و مجرد هم بازداشت« پیوندهای ارتباطی»از کشف  حتی او را

وضوعات د که این مگویکند، و گاهی نیز میپردازی نمیمند نظریهاما هرگز چگونگی ایجاد این پیوندها را به صورت نظام

 ,CIIIرساند )آثارش مورد تأکید قرار خواهد داد، تداومی که هرگز به انجامش نمی« ی احتمالیادامه»را در صورت 

205.) 

تر ِ اگر حرکت از جلدهای اول و دوم به جلد سوم اساسًا حرکت از مقوالت درونی ارزش و ارزش اضافی به مقوالت بیرونی

نیاز داریم که برخی نکات بنیادی مرتبط با مقوالت ارزش را روشنی ببخشیم. مارکس در ِِقیمت و سود است، پس ما 

داری بسیار ی طبقاتی سرمایه و کار را که برای سرمایهخواهد تا جایی که ممکن است رابطهجلدهای اول و دوم می

 –طه باید در یک منطق کاالیی این راب ناْب داریحال، در سطح سرمایهکلیدی است به طور واضح بیان کند. با این

گذارد که من آنها را به چهار مورد تقلیل فرض پیش میاقتصادی بیان شود. مارکس برای انجام این کار چند پیش

 ام:داده

سان نیروی کار ساده در سازی فرایند پژوهش و روال کار، از این پس هر شکلی از نیروی کار را بهبه خاطر ساده» .1

کاری یکسان، در مدت زمانی یکسان، همیشه مقدار  ت،همین جهبه(. »C I, 135; G, 730, 846...« )گیریمنظر می

در هر فرآیند »... (. نهایتًا،  C I, 137, 417- 18«)کندمی تغییرات بارآوری ایجادیکسانی از ارزش، مستقل از هرگونه 

روز کار  xعنوان مثال، یک روز کار پیچیده به ی کار به کار اجتماعی میانگین، بهایجاد ارزش، تقلیل نوع پیچیده

رض و با این ف کنیمناپذیر است. بنابراین، ما خود را از یک زحمت زائد و غیرضرور خالص میاجتماعی میانگین، اجتناب

(. CI, 306« )کنیمدار به خدمت گرفته، میانگینی از کار ساده است، تحلیل خود را ساده میکه کار کارگری که سرمایه

رو  گیرد. از ایننتیجه این است که مارکس همیشه در پیوندهای درونی سرمایه، میانگینی از کار ساده را مفروض می

کنیم که ارزش میانگین تنها فرض میما در سراسر این اثر نه»(، CI, 155, 418, 441; G, 846ی خود مارکس )به گفته

 .«کنیمکار گرفته، کارگران میانگین فرض میدار بهنیروی کار ثابت است، بلکه کارگرانی را هم که سرمایه
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ار اتالف شده است. مارکس آفریند. کاری که از این حد تجاوز کند، ک. تنها زمان کار اجتماعا الزم است که ارزش می2

ی کتانی موجود سرانجام اجازه دهید چنین فرض کنیم که هر طاقه پارچه(: »C I, 202نویسد )در باب این موضوع می

ی کتانی را در قیمت عادی هر در بازار حاوی چیزی نیست مگر زمان کار اجتماعا الزم. اگر بازار نتواند کل مقدار پارچه

شود که سهم بسیار زیاد و غیرالزمی از کل زمان کار اجتماعی به شکل بافندگی د، ثابت میشلینگ هضم کن 2یارد 

ی منفردی، زمان کار بیشتری روی محصول خاص خود، صرف شده است. تأثیر آن مانند موردی است که هر بافنده

 «.چه به لحاظ اجتماعی الزم بوده، صرف کرده استنسبت به آن

که گردش تا جایی»(، C I, 260 – 1, 431, 731هایی برابر هستند. از این رو به نظر مارکس )ادلهها، مبتمامی مبادله .3

ده نای بررسی پدیمعبهارزهاست که ی همشود، ضرورتًا شامل مبادلهکاالها فقط شامل تغییری در شکل ارزش آنها می

شان فروخته شوند، اما این هایی متفاوت از ارزشدارد کاالها در قیمت کاندر حالت ناِب آن است ... درست است که ام

های نابرابر گاهی ممکن که مبادلهدر حالی«. شودی کاالها ظاهر میانحراف همچون تخطی از قوانین حاکم بر مبادله

کردن بحث مربوط به پیوندهای ضرور درونی سرمایه در روشن منظوراتفاق بیافتند، اما بهاست در سطح واقعیت تجربی 

 شود.های برابر مفروض گرفته میسطح نظری، همواره مبادله

کند و در واقع، به خصلت خاص ای که تولید میهای مصرفی ویژهداری به خودی خود به ارزشیکم تولید سرمایه»  .۸

ل واعتناست. تولید ارزش اضافی، یعنی تصاحب کمیت معینی از کار پرداخت ناشده در محصطور کلی بیکاالهایش به

سرمایه  مزدبگیریِ تابعترتیب ماهیت کار  همین. بهکار در هر سپهر تولید، تنها چیزی است که برای سرمایه اهمیت دارد

اعتنا باشد؛ کار مزیدبگیری باید آماده باشد تا بنا به نیازهای سرمایه تغییر کند طلبد که به خصلت خاص کارش بیمی

های مصرفی، این توانایی را به تفاوتی به ارزش(. این بیC III, 297«)8ال یابدو از یک سپهر تولید به سپهر دیگر انتق

بیشتر  االهایی با سودآوریدهد که با سهولتی نسبی از تولید کاالهایی با سودآوری کمتر به سمت تولید کسرمایه می

(. بنا به نظر G, 104, 296 - 7داری است )ی سرمایهسازی سود در این راستا نیروی محرکهبرود و رقابت برای بیشینه

ترازی نرخ میانگین سود وجود دارد، اما این گرایش در واقعیت (، یک گرایش دائمی در جهت همC III, 297مارکس )

ن مهاجرت و جابجایی دائمی، یعنی تقسیم سرمایه بین سپهرهای مختلف بر اساس نرخ ای»شود. هرگز کامل نمی

کند که سود میانگین در ای ایجاد میگونهی بین عرضه و تقاضا را بهصعودی یا نزولی سود، چیزی است که رابطه

ی وسعهکه ت. بسته به اینشوندهای تولید، دگرگون میها به قیمتشود و از این رو ارزشمی سپهرهای مختلف یکسان

رازی تی بیشتر یا کمتری به این همی ملی معین چقدر رشدیافته باشد، سرمایه به درجهداری در یک جامعهسرمایه

 «.یابددست می

 :لبا این حا

بیشتر ( تحرک هر چه 1شود، تر انجام میهای دمادم تجدیدشونده در شرایط زیر سریعی نابرابریتراز شدن پیوستههم»

گر انتقال های دیکه سرمایه با سهولت بیشتری بتواند از یک سپهر و از یک مکان به سپهرها و مکانسرمایه، یعنی این

ود ... تولید به مکان دیگری جابجا شمحلِی تر بتواند از یک سپهر به سپهر دیگر و از یک مکان ( نیروی کار سریع2یابد؛ 
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 دارانه ادارهداران ُخرد دهقانی( غیرسرمایه)مثاًل کشاورزی با مزرعهلیْد اساسِی توبا این همه، اگر سپهرهای متعدد و 

و  گیرندداری قرار میالی مؤسسات سرمایهکند، این سپهرها البهای برخورد میتراز شدن با موانع عمدهشوند، این هم

 (.CIII, 298«)1نحو ویژه استی رقابت بهالعهی این موضوع نیازمند مطخورند ... جزئیات بیشتر دربارهبا آنها گره می

ی سازمان است، باید از مطالعه« ی ویژهمطالعه»چیست؟ اگر این یک « ی رقابتی ویژهمطالعه»اما منظور مارکس از 

رین بیشتدرونی سرمایه استقالل داشته باشد، اما مارکس غیر از بیان این نکته که تحرک سرمایه و کار است که 

 یبایست به درجهبخشد، اما چنین چیزی میچه را که در باال گفته وضوح نمیکنندگی را دارد، هرگز آنتعیین

ع ی کشاورزی، بر مبنای نواگر بخش عمده ن،سازی در تمامی سپهرهای فعالیت اقتصادی مربوط باشد. بنابرایکاالیی

دارانه است، اگر چه حداقل یک فعالیت در بنیاد خود غیرسرمایه طور عمده(، اینخانوادگی باشد )بدون کارمزدی به

دهد که مزارع را از بیرون داران این امکان را میشکل کاالیی ناقص را مورد استفاده قرار خواهد داد، همان که به سرمایه

ی کاری کنند. درجهها، دستسازی، اعتبار و فروش ستادهها، حمل و نقل، ذخیرهو از خالل نیاز کشاورزان به خرید نهاده

سازی ی کاالییدارانه بودِن یک جامعه است. درجهنحوی بنیادین در ارتباط با میزان و شدت سرمایهسازی، بهکاالیی

ها و تعلیمات ایدئولوژیک در جهت تقویت و یا تضعیف ی سیاسی یا آموزهی مداخلهتواند با درجههمچنین می

ولید های تختلف، تغییر یابد. برای نمونه، امروزه، در ایاالت متحده، بیشترین سیستمسازی در سپهرهای مکاالیی

یابند، و تولیدکنندگان عمومًا بر مبنای اضافه بر سامان می ۱«رقابتی»ی شدن در مزایدهطریق برنده نظامْی ازتسلیحات 

که این مبلغ اضافه جایی نزدیک به نرخ میانگین سود )یا باالتر(  است. البته، بندند، طوریقرارداد می ۴شدهبهای تمام

 شود.دهندگان تأمین میپول مورد نیاز، از افزایش بدهی ملی یا نهایتًا از جیب مالیات

کنند دیگر از تحلیل اشاره می کم یک سطحکه، عقیده دارم که گفتاوردهای باال از مارکس به امکان دستجان کالم این

داری ناب در برابر سطح تحلیل تاریخی، یعنی آن سطح تحلیل که بتواند موانع موجود در برابر )یعنی سطح سرمایه

داری یا سازی ناقص و یا از سپهرهای غیرسرمایهی طبقاتی، از کاالییی دولتی، از مبارزهترازی را که از مداخلههم

، یا «3داران خرد دهقانیمزرعه»شوند، مورد بررسی قرار دهد(. خالصه این که، تأثیر ولید ناشی میداری تسرمایهشبه

که نیم. با اینکیافته را چگونه تحلیل میداری نسبتًا توسعهی یک اقتصاد سرمایهزمینهانواع مختلف کار اجباری در پس

ی تحلیل )یعنی دومین سطح( داریم یک عالقمندی نیرومند دامنهی میانی یا سطح میانپرداختن به نیازی که به مرحله

جا هدف من این داد.پشتیبانی قرار میای که به باور من اگر مارکس زنده بود حتما مورد در من است، عالقه و ویژه

 ی سطح میانی.مارکس است، نه بسط دادن یک نظریه کاپیتالایجاد بهترین درک و معنا از 

 (:CIII, 241 - 2نویسد )مارکس در جایی می

ترازسازی نرخ ارزش اضافی میان سپهرهای متفاوت ترازسازی مزدها و }تعداد{ روزهای کار، و بنابراین، هماگرچه هم»

ی روبرو اند، با انواع موانع محلگذاری شدهرمایههای متفاوتی که در سپهر یکسانی از تولید ستولید یا حتی بین سرمایه
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ترازسازی هم ی تولید، اینداری و تبعیت تدریجی تمام مناسبات تولیدی از این شیوهشود، اما با پیشرفت تولید سرمایهمی

کار  هر رایاست( ب )تأکید از منهایی از این دست ی تفاوتمطالعهگیرد. با وجود اهمیتی که بیش از پیش انجام می

داری، به عنوان اموری تصادفی و غیر اساسی، نادیده ی مزدها دارد، برای پژوهش عام تولید سرمایهتخصصی درباره

شود که مناسبات واقعی با کاًل چنین فرض می )تأکید از من است(،کنونی در تحلیل عام از نوع شوند. گرفته می

را بیان  شانی عامشوند که نمونهات واقعی فقط تا جایی بازنمایی میاند، یا به عبارت دیگر، مناسبشان منطبقمفهوم

 )]یا نوع دیگر... [ افزوده از من است(.« 10کنند

 کند که:( در ادامه استدالل میCIII. 275مارکس )

ی آنها بین یک سپهر تولیدی و سپهر دیگر رخ تراز شدن که با کوچ پیوستهرقابت میان کارگران و هماین بر فرض »

ی قوانین به لحاظ گرایشی که دارد، درست مثل همه -دهد، متکی است. ما چنین نرخ عمومی ارزش اضافی را  می

فرض واقعی ل، این در عمل یک پیشگیریم؛ اما به هر حافرض میتر شدن بحث نظری پیشبرای آسان –اقتصادی 

ا کنند توبیش مهمی ایجاد میهای کمهای عملی که تفاوتداری است، حتی اگر با اصطکاکی تولید سرمایهشیوه

وانین پذیریم که قحدودی بازداشته شود، مانند قوانین اسکان برای کارگران کشاورزی در انگلستان. در عالم نظریه می

یابند. اما در واقعیت، این فقط یک تقریب است؛ اما تقریبی که داری در شکل ناب خود تکامل میهی تولید سرمایشیوه

تر متری که با ان آمیخته است کتر و به بقایای شرایط اقتصادی قدیمیافتهداری توسعهی تولید سرمایههر چه شیوه

 «.11تر استباشد، دقیق آغشته

کند. ین گفتاورد تا حدودی نادقیق باشد و یک بار دیگر، نیاز به انواعی از سطوح تحلیل  را بیان میکنم که اگمان می

، سازگار با آن موانع قدرتمندی نیستند که قوانین اسکان در بریتانیا، در برابر تحرک «های عملیاصطکاک»ی استعاره

یی در جابجایی از یک شهر به شهر دیگر نهاد، این ممانعت که بر سر راه فقیران روستا کار ایجاد کرد و آن همه دشواری

ر بر آن داللت دارد که گویا د« اصطکاک»ی ایجاد شده توسط قوانین اسکان، بسیار بیشتر از آن چیزی بود که کلمه

 توان آن را برطرف کرد.مالی، مینهایت با کمی روغن

ی ی به شیوهدارتولیدی ممکن است که قوانین درونی سرمایهی بنابراین، در صورت رشدیافتگی هر چه بیشتر این شیوه

« تریافتهدرش»کند مبنی بر اینکه منظور از داری در تاریخ، نزدیک شوند، اما این موضوع، بحثی را ایجاد میتولید سرمایه

(. CIII, 572ت )داری به سوسیالیسم اسکرد که انحصار یک شکل گذار از سرمایهچیست. برای نمونه، مارکس گمان می

ود، در شداری در معنای عام آن نزدیک میی تاریخی سرمایهرسد که منطق درونی )سرمایه( به توسعهیعنی به نظر می

حالی که برای فهم خودویژگی تاریخی سرمایه، نیاز به تشخیص این نکته داریم که سرمایه هرگز به این قوانین حرکت، 

را برای سرمایه ضرور  12ن اسکان، آنها تقریبًا نظام سفارش کاال بر اساس کارخانگیشود و در مورد قوانیپرنزدیک نمی

 که معنای واقعیی این قوانین امکان تحرک خود را از دست داده بود. برای اینساختند، زیرا که نیروی کار در نتیجه

                                                 
 .201 – 202 ص مرتضوی، حسن ترجمه سوم، جلد سیاسی، اقتصاد نقد سرمایه؛ (،1331) مارکس . کارل10

 .231 ص . همان،11

12. putting-out system 



۴ 

 13لی میانی داریم که اشکای مرحلهنیم، نیاز به یک نظریهیی را که قوانین اسکان ایجاد کردند، فهم ک«هااصطکاک»

رمایه، ی انباشت سهای عمدهی انباشت سرمایه در قرن هیجدهم در انگلستان را ردیابی کند، یعنی زمانی که شیوهعمده

 دارانه بودند.سرمایهنظام سفارش کاال بر اساس کارخانگی و کشاورزی شبه

سان میانگین کار )یا کار همگن( ساده )یعنی ناماهر( . به1ل باال باید افزود که ارزش و ارزش اضافی: برای تلخیص تحلی

یابند . در کاالهایی تجسد می3گیرند؛ . به عنوان زمان کار اجتماعا الزم مورد بررسی قرار می2شوند؛ پردازی مینظریه

 تفاوتیمنظر سرمایه و یا از منظر کار، نسبت به ارزش مصرفی بی . خواه از۸گیرد؛ ی برابر صورت میشان مبادلهکه بین

سازی ارزش اضافی است و این که نیروی ی سرمایه بیشینهوجود دارد. این وضعیت داللت بر آن دارد که هدف اولیه

ر ی که دارزیابی شود، یا خیلی ساده همچون انرژی انسان« کار مجرد»سان کار استخدام شده توسط سرمایه باید به

ن شود تا ارزش اضافی بیشینه شود. با ایکار گرفته میحالتی مجرد }غیرمشخص{ برای تولید کاالها در حالتی مجرد به

دایی سازند، مایلم به گفتاورد ابتی ارزش و ارزش اضافی مارکس را میهایی که بنیاد نظریهفرضزمینه در باب پیشپیش

 او باز گردم:

فرآیند حرکت سرمایه هنگامی که در کلیت خود ی آن اشکال مشخصی است که از دل و ارائه ی ما .... کشفدغدغه»

ابند، یای که در این جلد بسط میهای سرمایه، به گونهشوند ... بنابراین پیکربندی، ایجاد میگیردمورد بررسی قرار می

های متفاوت بر یکدیگر، یعنی در رقابت، و شوند که در سطح جامعه، در کنش سرمایهگام به گام به شکلی نزدیک می

 «.1۸شوندی خود عامالن تولید ظاهر میدر آگاهی هرروزه

« اندیشه –در  –مشخص »(، 13۱0به چیزی اشاره دارند که آلتوسر )« اشکال مشخص»اکنون باید آشکار شود که 

 یهای سود، بهره و اجارههای نسبتًا خودمختار ارزش اضافی در جلد سوم: شکلنامید و نه مشخص تجربی. شکلمی

 دهد که چگونه ارزششوند. به عبارت دیگر، مارکس نشان میپردازی میافی نظریهزمین در پیوند با ارزش و ارزش اض

جنس  ها هنوز مقوالتی ازحال اینشود. اما با اینهستند تقسیم می« سطح جامعه»اضافی بین این مقوالت که بیشتر در 

توانند مقوالت اقتصادی هره میی زمین و باگرچه سود، اجاره«. سان کل ارزیابی شدکه به»اند منطق درونی سرمایه

ی اما نظریه«. شوندی خود عامالن تولید نیز پدیدار میدر سطح جامعه و در آگاهی هرروزه»مجردی باشند، اما آنها 

مانند  «روشنفکران ارگانیکی»ارزش و ارزش اضافی مارکس ضرورتًا مالزم با چنین شکل ظهوری نیستند، مگر اینکه 

های ساختاری سرمایه را در ها را مریی کنند. جلدهای اول و دوم، پویشاشته باشند که آن( وجود د2خود مارکس )

کنند. ها را عمدتا از دیده پنهان میهایی که ساختارهای سطحی سرمایه آنکنند، پوییشگذاری میسطح نظریه شالوده

مایه ی رویی سرساختارهای نظری الیه ی توزیع ارزش اضافی بینی ارزش و نظریهبنابراین، جلد سوم است که نظریه

 ی زمین.ی حامل بهره و اجارهدهد: سود بنگاه، سود تجاری، سرمایهرا با هم پیوند می

رسد کنم، زیرا که به نظر مینزد مارکس معطوف می« رقابت»ی ای را به کاربرد واژهمن در بررسی جلد سوم، توجه ویژه

ی درونی . رقابتی که نیروی محرکه1اند: کنندهنای متمایز است که گاهًا گیجکم دارای دو یا سه معاین واژه دست

                                                 
13. contours 

 .۴3 ص الهیتا، تهران: نشر مرتضوی، حسن ترجمه سیاسی، اقتصاد مقد سرمایه؛ (،1331) مارکس . کارل1۸
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 راند؛تر جلد سوم را به جلوی صحنه می. رقابتی که مقوالت بیرونی2ی سازمان درونی سرمایه است؛ نظریه

 . رقابتی که حرکت تجربی واقعی سرمایه در تاریخ جهان است.3

 

 های تولیدقیمت

معنای بهای تمام شده بهاز دیدگاه سرمایه، بهای تمام«. شده و سودبهای تمام»د سوم این است: عنوان فصل اول جل

حالی شده. از این رو، بنا به نظر مارکس درمعنای تفاوت بین قیمت فروش و بهای تمامهای تولید است و سود بهنهاده

 که در آنبندی شوند، فرمول K + Kpʹ ر قالبدتوانند های تولید میاست، قیمت c + v + sکه کل ارزش سرمایه 

K = (c + v) شده و یا بهای تمامpʹ ی ارزش اضافی هستند. بنا به نظر شدهیعنی نرخ میانگین سود، شکل دگرگون

ت شده که در کلینمایاند که سود هم از بهای تمامای است، زیرا چنین میکنندهی گمراهشده مقولهمارکس، بهای تمام

فقط ارزش خود را  cشود چرا که ناشی می vشود. در حالی که در واقعیت، سود تمامًا از ررسی شد، ناشی میخود ب

در یک نظم اجتماعی تحت »( ، CIII, 130کند. به دلیل چنین پدیدارهایی است که بنا به نظر مارکس )منتقل می

 «.است دارانههای اندیشگانی سرمایهچیرگی روش دار زیری غیرسرمایهداری، حتی تولیدکنندهی تولید سرمایهسلطه

 آید:یک منبع دیگر آشفتگی هم این است که در زیر می

های یشوند، و به این طریق ویژگآمیزند و در هم تنیده میی تولید و فرآیند گردش، پیوسته در هم میواسطهفرآیند بی»

دهد و سرانجام، به تعبیری، از های خود را انجام میی تبدیلشود.... سرمایه چرخهمتمایزشان به نحوی مداوم مبهم می

گذارد، مناسباتی که در آن، سرمایه و کار با یکدیگر مواجه اش میوار درونی خود پا به مناسبات بیرونیزندگی اندام

رو ان ساده روبهشوند، بلکه از سویی سرمایه با سرمایه و از سوی دیگر باز افراد به عنوان خریداران و فروشندگنمی

شوند.... خود ارزش اضافی نه به این عنوان که با تصاحب زمان کار، تولید شده است، بلکه به عنوان مازاد قیمت می

 (.CIII, 135«)18رسد ...شان، به نظر میشدهفروش کاالها بر قیمت تمام

ند کند، بلکه فرآیند گردش را هم داریم که با فرآیرا پنهان می شده نیست که استثمار کاری بهای تماماما این تنها مقوله

وار درونی خود، پا به مناسبات از زندگی اندام»(، سرمایه، CIII, 135پس در جلد سوم )«. 11آمیزددر هم می»تولید 

های کاذب و سطحی بندیمقولهسبب ایجاد شماری از « مناسبات بیرونی»، و در حالی که این «گذارداش میبیرونی

وار سرمایه خواهند ی حیات درونی و اندامای از نظریهتنها پاره صحیحی فهم شوند،نحو که بهصورتیشوند، اما درمی

در این جا، به این معنا است که باید از لحاظ نظری به طرز صحیحی در رابطه با مقوالت ارزش قرار « صحیح فهم»بود. 

مقوالتی سرحدی هستند که در بعضی موارد حدود «( بهره»زمان این است که آنها)به ویژه ل من همبگیرند. استدال

 دهند.داری ناب، اندکی فراسوی مقوالت ارزش گسترش میخود را حتی در سطح سرمایه

                                                 
 108 ص . همان،18

16. intertwine 
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ان نیروهای سکار، بهتمامی نیروهای تولیدی »دهد، زیرا که نهایتًا وارونگی سوژه و ابژه حتی در خود فرآیند تولید رخ می

ه دار بشوند. از یک طرف، ارزش، یعنی کار گذشته که بر کار زنده حاکم است، در سرمایهتولیدی سرمایه ظاهر می

اال، ظاهر سان کی صرف، بهیافتهشیئیت/  ِتیسان نیروی کار عینرسد و از طرف دیگر، کارگر، برعکس بهتشخص می

سازی نیروی کار بنیاد موجودیت کند، کاالییمارکس پیوسته خاطرنشان می(. همان گونه که CIII, 136«)شودمی

 شود( چیزی است نیازمند بررسیسازی )که احتماالً هرگز کامل نمیی کاالییداری است. در نتیجه درجهتاریخی سرمایه

 تر تحلیل.و تمرکز در سطح مشخص

 نویسد:مارکس در فصل ششم می

کنیم، نظام اعتباری و رقابت در بازار جهانی است ... هایی که در این فصل پژوهش میفرض گسترش کامل پدیدهپیش»

توانند به نحو جامعی ترسیم شوند، که ماهیت عام سرمایه داری تنها زمانی میهای مشخص تولید سرمایهاما این شکل

 (.CIII, 205« )1۱مالی آن مربوط استی احتی اثر حاضر، بلکه به ادامهی آنها نه در حیطهدرک شود؛ بنابراین ارائه

ته است، و تکمیل این هس« سرشت عام سرمایه»ی ، نظریهکاپیتالی مرکزی این گفتاورد داللت بر این دارد که هسته

ت در ابرق»و « نظام اعتباری»های متفاوت دارد، تا به این ترتیب پیچیدگی« ایگستره و دامنه»همراه است با اثری که 

های گوناگون تولید، و سازی در شاخههم بحث شوند؛ و در همین راستا من نیز درجات ویژگی کاالیی« بازار جهانی

 کنم.کنند، اضافه میسازی را تقویت یا تضعیف میهمچنین نهادهای سیاسی و ایدئولوژیکی را که کاالیی

مالی پرگسترده و پرپیچیده خواهد شد. من بر این باورم توانست بداند که نظام اعتباری / مارکس در روزگار خود نمی

باید در ابتدا طرح « ماهیت عام سرمایه»ی معطوف به ی خود مبنی بر این که یک نظریهکه مارکس کاماًل در داعیه

م{ که عا طوری سرمایه بهبود. حتی این نظریه }نظریه کاپیتالشود، بر حق بود و این دقیقًا هدف اصلی او در سه جلد 

های ساختاری ژرف، منطق درونی یا سازمان درونی سرمایه بنامم، هم در زمان ی پویشدهم آن را نظریهمن ترجیح می

ی سازمان درونی آن }سرمایه{ بماند.  آن در خارج از دامنه« ی احتمالیادامه»نشد؛ طور کامل تدوین حیات مارکس به

تری یتر و تاریخهای مشخصکند تا تمثیل}سازمان درونی سرمایه{ حرکت می هو بیگاه به خارج از این دامن مارکس گاه

ی ی عام خویش به دست بدهد، اما او عمال و در واقعیت هرگز یک چارچوب تحلیلی برای ارائهمنظور نمایش نظریهبه

ی ادامه»ازی پردبا نظریهبندی منطق درونی مجرد را مند که بتواند به بهترین شکل، چگونگی مفصلی نظامیک نظریه

ام که دو دلیل اصلی برای این فقدان نزد مارکس وجود دارد: اول این دست نداد. بر این عقیدهنشان بدهد، به« احتمالی

ای بیشتری هکه،  حتی نتوانست بازبینیکه او به دلیل بیماری هرگز جلدهای دوم و سوم را به پایان نرساند و بدتر این

ی تمامًا کامل و به ی یک ادامهکار بندد، چیزی که آشکارا قصد انجام آن را داشت. دوم این که ارائهبه را بر جلد یکم

 چهی منطق درونی سرمایه در بر داشت. چنانشد که کار روی نظریههایی میانجام رسیده، منتهی به همان دشواری

توان منطق مجرد سرمایه را ، معلوم است که نمیطور مشخص باشدداری بهی تاریخ سرمایههدف بررسی کل دامنه

میانی  ِحطی سسادگی بر روی آن به کار بست. برای فهم معنای رقابت در بازار جهانی، ما به یک نظریهمستقیمًا و به

 کیهای ایدئولوژیی دولتی، مناسبات جهانی قدرت و حمایتنیاز داریم که بتواند انواع مسلط رقابت اقتصادی، مداخله

                                                 
 .11۱ ص . همان،1۱
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بندی کند. نهایتًا نیازمند آن داری در تاریخ هژمونیک هستند، دستهی سرمایهرا که در طول مراحل مختلف توسعه

دامنه( را برای فهم ساختارها و فرآیندهای خاص ی سطح میانی )میاناز نظریه های استفادهخواهیم بود که روش

 های زمانی متفاوت  بسط دهیم.دوره های مختلف وداری در مکانسرمایهداری  و شبهسرمایه

  

 نرخ میانگین سود    

سمت های گوناگون سود برای همگرایی بهای کلیدی در جلد سوم است. این نرخ، گرایش نرخنرخ میانگین سود، مقوله

ر پیوند یکدیگاند، با یک میانگین است که اشکال نسبتًا خودمختار سود را که در جلد سوم مورد بررسی قرار گرفته

کند، وضوحی است که اغلب از مندی ایجاد میدهد. اول، مهم است تأکید شود، وضوحی که مارکس در باب زمانمی

و از این رو ارزش کاالهایی هم که سرمایه  –ارزش هر کاالیی (: »CIII, 238شود. بنا به نظر مارکس )پوشی میآن چشم

م ی زمان کار اجتماعا الزشود، بلکه به وسیلهالزم موجود در آن تعیین نمی ی زمان کاربه وسیله -دهندرا تشکیل می

 «.شود که برای بازتولید آن مورد نیاز استتعیین می

های ارزش اضافی در تمایز بین نرخ»خورد. ی مربوط به مکان هم به چشم میی زمانی، مالحظهدر کنار این مالحظه

 ,CIII)«ی بررسی کنونی ما استح ملی متفاوت استثمار کار کامالً خارج از دامنهکشورهای مختلف و از این رو بین سطو

ه کند کی مجرد معطوف به منطق سرمایه، چنین فرض می(. چنین چیزی داللت بر این دارد که مارکس در نظریه242

این ترتیب یره شده است، و بهچ ی کاماًل آرمانییافتهداری توسعهسرمایه بر اقتصاد کشوری نامعلوم، یک کشور سرمایه

سان ای متمایز از تحلیل کشورهای مشخص گوناگون روبرو هستیم. بنابراین اگر چه انگلستان بهجا با محدودهاین

، اما ها برای نمایش منطق درونی سرمایه استداری، اغلب منبعی از مثالترین کشور سرمایهترین و پیشرفتهیافتهتوسعه

اقتصادی  –ی مدلی تجرید شده از انگلستان نیست. برعکس کاپیتال بر مبنای امتداددهی منطق کاالیی ، به سادگکاپیتال

یافته است. مارکس های مختلف بسط و در جهت تکمیل منطقی آن است، منطقی که به درجات مختلف در مکان

(CIII, 242می ) :بدون «کنونی ما کامال بیرون است ی بحث و بررسیسطوح ملی متفاوت استثمار کار از دامنه»نویسد .

 ی نابرابر، مداخالت سیاسی،توان نکاتی را در همین راستا برشمرد: مبادلهنحو جدی به بحث وارد شویم، میکه بهاین

و  ای از تصاحب ارزشهای سیاسی پیچیدهتواند شامل شکلاشکال ایدئولوژیک هژمونی، انحصار و امپریالیسم که می

ی کشورهای ثروتمندتر باشد و در بعضی موارد، این تصاحب، کار اجباری، ورهای فقیرتر به وسیلهارزش اضافی کش

 شود.  استثمار یا اشکالی از سرکوب را هم شامل می، بیش1۴درجاتی از کار اجباری در برابر بدهی

                                                 
18. debt slavery 

 فاقات زمانی امر است. این نوین داریبرده شکل ترینمتداول گویندمی هم «بدهکار رفتگان بردگیبه» Debt Bondage آن به اوقات گاهی که اصطالح این

 هیچ یب حتی یا و ناچیز مزد یک برابر در را فراوانی و سخت کار افراد کند. این کار خود بدهی حساب تسویه برای باشد مجبور شخصی که که افتدمی

 به افراد ینا که پولی باشند. بیشتر داشته آن تسویه ینحوه و خود بدهی بر کنترلی اینکه بدون دهندمی انجام خود بدهی یتسویه برای صرفا مزدی،

 ائماد خود کار ترک صورت در اند. آنهاگرفته قرض که است پولی مجموع از بیشتر آنها کار ارزش و شودمی خرج وام یا بدهی تسویه برای آورندمی دست

 هستند. ارعاب و تهدید خشونت، زور، معرض در
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های بیشتر و بیشتری را در جهت نرخ میانگین شکل رقابت که برای فهم حیات درونی سرمایه بنیادی است، سرمایه

ند. یابها به این نرخ میانگین سود دست میسرمایهدهد، اگر چه هرگز به این معنا نیست که تمامی سود حرکت می

، های تولیددر بعضی از شاخه»کند: اول، ترازسازی سود میانگین را به این شکل توصیف می( همCIII, 273مارکس )

( است که ممکن است آن را به عنوان متوسط یا میانگین توصیف کنیم، c/vکار گرفته شده دارای ترکیبی )ی بهسرمایه

های تولید ی اجتماعی است. ... در این سپهرها، قیمتعنی ترکیبی که دقیقًا یا تقریبًا همانند میانگین کل سرمایهی

ایی که ج«. شود، منطبق استکاالهای تولید شده دقیقًا یا تقریبًا با ارزش آنها به همان شکلی که در پول بیان می

شده ضربدر نرخ میانگین بهای تمام یشده به عالوه)بهای تمام  KpK +ʹترکیب میانگین است، قیمت تولید برابر است با 

 دهد:( ادامه میCIII ,274( و سود با ارزش اضافی مترادف است. مارکس )سود

ترازسازی بین سپهرهای تولید با ترکیب متفاوت باید همیشه با هدف انطباق آنها با سپهرهایی با ترکیب میانه انجام هم»

انگین اجتماعی وبیش به میقًا یا فقط تقریبًا با میانگین اجتماعی منطبق باشد. بین این سپهرهایی که کمشود، خواه دقی

کند، یعنی وجو میرا جست« آرمانی»تراز شدن وجود دارد که جایگاه متوسط نزدیک هستند، باز هم گرایشی به هم

به عنوان  آلیایده ایش مزبور{ میل به تشکیل حول چنینای که در واقعیت وجود ندارد. به بیان دیگر، }گرجایگاه میانه

ی شدههای صرفا دگرگونهای تولید به شکلدارد. به این طریق، گرایشی ضرور وجود دارد که بنا به آن قیمتیک هنجار 

ده ش شوند؛ این تبدیل نه به تناسب ارزش اضافی تولیدهای صرفی از ارزش اضافی تبدیل میارزش یا سودها به نسبت

ی به کار رفته در هر یک از این سپهرها بستگی دارد، در نتیجه در هر سپهر تولیدی خاص، بلکه به تناسب مقدار سرمایه

های برابر )اجزای متناسبی( از تمامیت ارزش اضافی اند، سهمکه چگونه ترکیب شدهنظر از اینمقادیر برابر سرمایه، صرف

یزی جز تواند چکنند.... کاماًل روشن است که سود میانگین نمیعی را دریافت میی اجتماتولیدشده  توسط کل سرمایه

 «.13شودشان تقسیم میهای سرمایه در هر سپهر تولید به نسبت اندازهکل حجم ارزش اضافی باشد که بین حجم

عنا است شدگی به این ماند، و مشخصتر شدههایی که مشخصهای تولید چیزی نیستند مگر ارزشبه بیان دیگر، قیمت

شود. این مهم است زیرا که رقابت های مختلف در نظر گرفته می( بین سرمایهc/vکه احتمال تفاوت ترکیب ارگانیک )

سطح مهارت در صفوف نیروی کار خالص شوند، و این خالصی از راه تبدیل این  توانند از تفاوتزی میساو کاالیی

واره که تولید انبوه هم شود، این فروکاهی و تقلیل چیزی است هایی از میانگین کار ساده ممکن میبه مضربها مهارت

یابد، زیرا که تحرک ی رقابت و تحرک کاهش میدر مزدها هم به وسیله در حال اعمال آن بر نیروی کار است. تفاوت

 سازی،ار مزدباالتر عوض کنند. در عوض، رقابت و کاالییدهد که کار مزدپایین را با کبه کارگران این امکان را می

ل هایی که باید از راه تبدیها را سبب شود، تفاوتتواند خالصی از تفاوت در ترکیب ارگانیک موجود بین سرمایهنمی

 های تولید، محاسبه و بررسی شوند.ها به قیمتارزش

ها و حکمرانی کنندگی ارزشبا این حال رقابت، تعیین»است:  ( به این قرار CIII, 311های مارکس )ی استداللخالصه

های تولیدی قرار دارند و در ها پشت قیمتدهد که ارزشدهد؛ یعنی  نشان نمیها بر حرکت تولید را نشان نمیآن

که دهد به عبارت دیگر، حتی رقابت مجرد در جلد سوم، به خودی خود نشان نمی«. کنندنهایت آنها را تعیین می
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های تولید قرار دارند و در نهایت آنها را تعیین در پشت قیمت»و « بر حرکت تولید حاکم هستند»ها چگونه ارزش

ها و سودها که در جلد سوم بسط یافتند و نیاز ی نظری قیمت، به زمینه«رقابت»رسد که جا به نظر میاین«. کنندمی

 کند.ت ارزش، اشاره میهمیشگی به قرار دادن بنیاد این مقوالت در مقوال

 

 قانون گرایش نزولی نرخ سود

 شود:ضرب شود که منتهی به فرمول زیر می تواند در ، میهم صورت و هم مخرج کسر نرخ سود، 

𝑠 𝑣⁄
𝑐
𝑣

+ 1 
 

ی یک، در مخرج کسر. این ر اینجا ما نرخ ارزش اضافی را در صورت کسر داریم و ترکیب ارگانیک سرمایه به عالوهد

ی ثابت به دلیل افزایش بارآوری اجتماعی، تولید هر به فهم این نکته که با افزایش حجم سرمایهکند کسر کمک می

یابد. نرخ ارزش اضافی ممکن است  افزایش یا کاهش کارگر در هر واحد زمانی نهایتًا به صورت هنگفتی افزایش می

مایه برای افزایش ارزش اضافی یا کاهش اندکی بیابد اما در سطح نرخ ترکیب ارگانیک رشدی ایجاد نخواهد کرد. سر

در  cی کارگر مواجه خواهد شد، در حالی که افزایش محسوس ارزش نیروی کار، با مقاومت عظیمی از جانب طبقه

کاهش یابد، این یک  cوری اجتماعی است، و حتی زمانی که قیمت سطح وسیع اجتماعی روند معمول افزایش بهره

یابد. با کاهش ی افزایش حجم آن، کاهش نمیمعمواًل به همان اندازه cت، چرا که قیمت گرایش به افزایش خواهد داش

وری (. در همان حال که بهرهCIII, 349کند )یابد و بازار گسترش پیدا مینرخ سود، تمرکز و ترکم سرمایه افزایش می

ش افزای»یابد، و این باعث کاهش مییابد، تقاضا برای کار محتماًل حتی با گسترش سرمایه، هر کارگر افزایش می

وری اجتماعی، نیاز به جمعیت (. اما با رشد بهرهCIII, 330, 358 - 9شود )می« همیشگی و آشکار جمعیت کارگر مازاد

 ی احتمالی، طغیان بیکاران خواهد بود.یابد و نتیجهدر حال افزایش کاهش می

افتاد. نبود، کاهش نرخ سود با سرعت بیشتری اتفاق می 20خنثاکنندهاستدالل مارکس این است که اگر تأثیر عوامل 

( و اهمیت جستجو CIII, 342« )شانتر از سطح ارزشکاهش مزدها به پایین»ی جا فقط توضیح او در بارهمن در این

جا، ما در این»نویسد: ی کاهش مزدها میدرباره( را بررسی خواهم کرد. مارکس CIII, 333تر مواد خام )برای منابع ارزان

م، این کنیبه این نکته؛ همچون موارد دیگری که ممکن است در اینجا بررسی شوند؛ فقط به صورت تجربی اشاره می

موضوع به تحلیل عمومی و کلی سرمایه مربوط نیست، بلکه جایش در قلمرو بررسی موضوع رقابت است، چیزی که در 

گیرد. با این حال یکی از مهمترین عواملی است که از گرایش نزولی نرخ سود جلوگیری د بررسی قرار نمیاین اثر مور

کند که تر از سطح ارزش نیروی کار اشاره میجا به امکان کاهش مزدها به پایین(.  مارکس در اینCIII, 342«)کندمی

ی اما چنین کاهشی در مزد، احتمااًل نتیجه«. گیردر نمیتوضیح  رقابت است که در این اثر مورد بررسی قرا»مربوط به 

دار موقتًا پیروز میدانش خواهد بود. چنین موضوعی در معنای ی سرمایهای که طبقهی طبقاتی خواهد بود، مبارزهمبارزه

حلیل مند تی طبقاتی نیازشود، زیرا که اشکال خاص تاریخی مبارزهمربوط نمی« تحلیل عام سرمایه»دقیق کلمه، به 

                                                 
20. counteracting factors 
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تجربی مفصلی است که آرایش اشکال سیاسی و ایدئولوژیک را به منظور داشتن جزئیات مورد نیاز برای فهم واقعی 

ازمان ی سهای مشخص، وارد تحلیل کند. بنابراین، با این که نظریهها و مکانی طبقاتی در زمانهای مبارزهپیچیدگی

ی رزهدهد که چرا مبازمان نشان میدهد، همرمایه و کار را کاماًل توضیح میی بین سدرونی سرمایه ویژگی پرتضاد رابطه

ی رسد در تاریخ تداوم داشته باشد، هنوز امری مربوط به مطالعات تجربی است؛ و با این که نظریهنظر میطبقاتی که به

عام است. به عنوان نمونه، همان ی ی نظریهاندازد، اما در عین حال موضوعی بیرون از دامنهعام روی آن روشنی می

ر های پشمی مبتنی بی طبقاتی در انگلستان قرن هیجدهم در نظام تولید پارچهتر گفته شد، مبارزهطور که پیش

ی زن، قوانین ضدچانه21گرانه محدود شد: قوانین اسکانای از قوانین سرکوبی رشتهسفارش کاال به کار خانگی، به وسیله

 .28و قوانین شورش 2۸، قوانین فقرا23، قوانین ضد اختالس22جمعی

، داللت بر این دیدگاه «عوامل خنثاکننده»گیری عمومی او در فصل چهاردهم جلد سوم، یعنی گفتاورد مارکس و جهت 

ای بیرون از طالعهباشد که نیاز به م 21دارد که هر بحران مشخصی ممکن است دارای دو عامل ایجادکننده و خنثاکننده

را که مبتنی بر امور تجربی  کاپیتالهای مارکس در ی سازمان درونی سرمایه دارد. در واقع اگر شما تمامی گزارهدامنه

ای در این بحران دخیل شود که عوامل چندگانهآوری کنید، آشکار میهستند، جمع 1۴۸۱و مربوط به علل بحران 

ی شدهشان )یعنی سطح معیشت تاریخا تثبیتتر از ارزشدارد که حرکت مزدها به پاییناند. دیگر این که، احتمال بوده

گری کاماًل ی علل دیتر به وسیلهکه علت بحران باشد، تالشی است برای کوتاه کردن بحرانی که پیشآنها( بیش از این

داری سان سپهری از سرمایهبه« رقابتتوضیح »بار دیگر با نیاز به یافته و پخش شده بود. در هر حالت، ما یک رشد

داری. در نهایت، روش بسیار مهمی که ی سرمایهتر است و مختص مراحل خاصی از توسعهشویم که مشخصمواجه می

تر مواد خام در سراسر جهان است. در حالی که اندازد، یافتن منابع ارزانسرمایه گرایش نزولی نرخ سود را به تأخیر می

کند، یافتن مواد خام ارزان هم به صورت وری فزاینده، رشد میی ثابت به صورت گزافی همراه با بهرهمجموع سرمایه

 (.CIII, 333کند)ای اهمیت پیدا میفزاینده

ت ی بحران کلیدی است.  درسی گرایش نزولی نرخ سود برای فهم نظریهکنند که نظریهبعضی مفسران استدالل می

ش تواند گرایکند اما این امر نمیران اقتصادی عمده حداقل به صورت موقت، کاهش پیدا میاست که نرخ سود در هر بح

دمدت داری در بلنمشخص کند. برعکس، گرایش نزولی نرخ سود اشاره به مرگ سرمایهعلت نزولی نرخ سود را به عنوان 

عنی های بزرگ قرار بگیرد، یکی از سرمایهو اگر تشکیل سرمایه  منحصرًا در دستان شمار اند»دارد. بنا به بیان مارکس، 

بخش تولید کاماًل خاموش ی زندگیتر است، آنگاه شعلههایی که برای آنها میزان سود از نرخ آن مهمسرمایه

داری (. به عبارت دیگر، اگر نرخ سود به صورت محسوسی کاهش یابد و برای مدتی ادامه یابد، سرمایهCIII, 368«)شودمی

                                                 
21. Settlement Acts 

22. Anti - Combination Acts 
23. Anti-embezzlement acts 

24. The Poor Laws 

25. Riot Acts 

26. acting and counteracting factors 
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تری از ، نیازمند سطح مشخص1۴۸۱ی حیات خود نخواهد بود و هر بحران مشخصی، از قبیل بحران امهقادر به اد

 دست داده است.تحلیل است که مارکس تا حدی آن را در جلد سوم به

 ,CI, 396, 574, 720, 747, 804, 861, 889اند عبارتند از )که توسط مارکس بیان شده 1۴۸۱برخی از علل بحران 

561, 618, 689 –II, 219, 534 923; CI بازی در بخش ، سفته1۴۸۸زمینی در ایرلند، قانون بانکی (: قحطی سیب

رفت به عنوان بخشی از الغای قوانین درصدی بر چای چینی که انتظار می 300ی گمرکی ی تعرفه، ادامه2۱آهنراه

های بریتانیایی، حذف شود، افزایش قیمت پنبه و اضافه تولید روی پارچه غالت و از این رو باز کردن درهای چین به

پارچه در تجارت با هند. این موارد و بدون تردید علل دیگر به منظور داشتن فهمی جامع از این بحران نیازمند بحث و 

 بررسی هستند.  

های عمده و در قیمت، به وقفه، دشواری به این ترتیب، نوسانات شدید»نویسد: ( میCIII, 213مارکس در جای دیگر )

ول ی تغییرات در برداشت محصویژه محصوالت کشاورزی ... که در نتیجهانجامد. بهحتی فجایعی در فرآیند بازتولید می

، «شرایط طبیعی غیر قابل کنترل»از این رو «. 2۴شوندو غیره ...  بیش از همه دستخوش این نوسانات در ارزش می

ا بیان جاندرکار نوسانات قیمت مواد خام است. دومین عنصر فقط به دلیل کامل بودن بحث در اینیکی از عوامل دست»

شواری بنا به نظر مارکس، دومین عامل د«. ی بحث قرار دارندشود، زیرا رقابت  و نظام اعتباری هر دو خارج از دایرهمی

دهند. از این رو ناموفقیت در برداشت عرضه و تقاضا در مورد آن کاالهای کشاورزی است که سالی یک بار محصول می

ر ها را دتوان آنها باشد، اگر چه نمیتواند علت مهمی برای بحرانزمینی در ایرلند، میمحصول، از قبیل قحطی سیب

عاملی بحران از قبیل فشار دهد که تحلیل تکی کرد. این بحث نشان میپردازی سازمان درونی سرمایه، نظریهدایره

داری هستند، اما ، نرخ نزولی سود یا مصرف ناکافی، اگر چه همیشه علل ممکنی برای ایجاد بحران سرمایه23سود

از تحلیل  «ی متفاوتیدایره»یازمند پردازی آن ننظر کرد، چیزی که نظریهتوان از علل مرتبط و پراهمیت دیگر صرفنمی

 نامم.است، یا آنچه که من آن را سطح متفاوت تحلیل می

کند که در های گوناگونی برای بحران معرفی میی پیوندهای درونی و ضرور سرمایه، امکانمارکس در سطح نظریه

ی مکن دیگر هم در نظریهشود. البته مارکس چندین علت ممجردترین سطح، با تفکیک فروش و خرید آغاز می

های ادواری یک رویکرد شود که مارکس برای توضیح بحرانکند، مالحظه میپیوندهای درونی و ضرور سرمایه ذکر می

 ها در پی یافتن یک علت بنیادی واحد هستند.چندعلتی و چندسطحی دارد، در حالی که بسیاری از مارکسیست

 

 ی تجاری  سرمایه

جا به بررسی بسیار ی تجاری دارد، من توضیحاتم را در اینی سرمایهات تاریخی جالبی دربارهاگر چه مارکس مشاهد

 کند، یعنیی تجاری که تمامًا در سپهر گردش عمل میدهم: سرمایهی کلیدی مارکس تقلیل میای از دغدغهخالصه
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گین ایجاد کند.  پاسخ ساده و سرراست تواند سود میانشود، چگونه میجایی که هیچ ارزش یا ارزش اضافی تولید نمی

جویی کند، از این رو سرمایه های گردش صرفهکند تا در هزینهی صنعتی کمک میی تجاری به سرمایهاست، سرمایه

خ ی تجاری دارای نرشد. اگر سرمایهصورت درگیر فرایند گردش میکند، که در غیر اینی مولد آزاد میرا برای استفاده

ه های صنعتی، تا زمانی که نرخ سود بی صنعتی باشد، در این صورت بعضی از سرمایهر از میانگین سرمایهسودی باالت

 (.   CIII, 395یک سطح میانگین کاهش یابد، به کارکرد تجاری سرمایه منتقل خواهند شد)

( CIII, 448مارکس ) شود وی جهانی ظاهر میی صنعتی در صحنهی تجاری قبل از سرمایهبه لحاظ تاریخی سرمایه

سان کند، سود تجاری نه تنها بهنیافته را مبادله میی تجاری محصول اجتماعات توسعهوقتی سرمایه»کند که عنوان می

، زمانی ی تجاریشود .... بنابراین سرمایهشود، بلکه تا حد زیادی هم دقیقًا از آنها ناشی میکالهبرداری و تقلب ظاهر می

 (.CIII, 448«)کند، در تمام موارد یک نظام مبتنی بر غارت و چپاول است ... پیدا می که جایگاه مسلطی

 

 داری بهرهسرمایه

گیرندگان ... خارج از دهندگان و قرضرقابت بین قرض»نویسد: جلد سوم می 22مارکس در اولین پاراگراف فصل 

و روشی است که بهره  30داری بهرهکل مستقل سرمایهی ما در این جا شگیرد... تمام دغدغهی بحث ما قرار میدامنه

تمرکز مارکس دقیقًا از منظر سازمان درونی سرمایه، بر خودمختاری نسبی «. کنددر برابر سود، خودمختاری کسب می

داری است. هر بنگاه سرمایه« داری بهرهسرمایه»و « 31سود بنگاه»دار، یا به عبارت دیگر، تفاوت بین ی بهرهسرمایه

داران با نرخ مشخصی بهره قرض داده شوند، و توانند به سایر سرمایهممکن است دارای وجوه راکدی باشد که می

 وهی وجدهندهخواهد که این وجوه بتوانند برای کسی دیگر سود و برای قرضدار زمانی این وجوه راکد را میسرمایه

 ها وجود دارند که هدف آنها ایجاد تحرکیافته، نهادهای مالی از قبیل بانکداری توسعهبهره ایجاد کنند. البته در سرمایه

(. هدف اصلی CIII, 484گیری به مؤثرترین شکل ممکن است)دهی و قرضانداز اجتماعی برای ایجاد قرضدر کل پس

سراسر جلد سوم، هدفی دوسویه است، از یک طرف روشنی انداختن بر ( و نیز در CIII, ch. 23مارکس در این جا )

خودمختاری نسبی اشکال بنیادی سود است: سود بنگاه، سود تجاری، بهره و اجاره، و از طرف دیگر روشن کردن این 

 .اندامر که چگونه این اشکال نهایتًا از خالل سهیم شدن در ارزش اضافی و نرخ میانگین سود، در هم تنیده

لکه شود، بهای درونی سرمایه تعیین نمی( نرخ دقیق میانگین بهره تمامًا از طریق ضرورتCIII, 482بنا به نظر مارکس )

سود،  ی باالتر از نرخکند، زیرا که نرخ بهرهشود. نرخ میانگین سود، حد باالیی نرخ بهره را تعیین میاز آنها متأثر می

که صنعت مدرن از خالل آنها حرکت  32ی برگشتیهاچرخه»کند. به عالوه، و فلج می ی صنعتی را از کار انداختهسرمایه

هایی که از چارچوب استدالل ، رونق، اضافه تولید، بحران، رکود، توقف، و غیره، چرخه33، احیای مجددتوقف –کند می

                                                 
30. interest-bearing capital 

31. profit of enterprise 

32. turnover cycles 

33. growing animation 
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یا به ویژه  های رونقخواهیم فهمید که سطح پایین بهره عمومًا با دوره –افتند یو تحلیل بیشتر در این نوشتار بیرون م

 ی حداکثری تا حد رباخواریآید، در حالی که بهرهکند، افزایش در بهره، بین رونق و فروپاشی میسود باال مطابقت می

تواند ند با رکود؛ و افزایش متوسط در بهره میتوای پایین میی بحران همخوانی دارد ... با این حال، بهرهافراطی، با دوره

 «.  با احیای مجدد و رشدیابنده همراه باشد

ین شود،  قانون عامی وجود ندارد که نرخ میانگی عرضه و تقاضا تعیین میی بازار پیوسته به وسیلهدر حالی که نرخ بهره

جا هیچ معنایی ندارد ... در سایر موارد ... انطباق عرضه  (. انطباق عرضه و تقاضا در اینCIII, 484 - 5بهره را تعیین کند)

ا شود که مستقل از رقابت هستند و در واقع، آن رسان فرمولی برای یافتن قواعد بنیادینی به کار گرفته میو تقاضا به

درون  ه خود رارسیم  کهایی سطحی در باب پیوند درونی روابط اقتصادی میکنند ... با این فرمول به ایدهتعیین می

ای این هکنند به محدودهکنند. این روشی است که بر مبنای آن از تغییراتی که رقابت را همراهی میرقابت آشکار می

شود. اما چنین چیزی برای نرخ میانگین بهره کاربرد ندارد ... این جا رقابت در معنای دقیق کلمه تغییرات پی برده می

فروشی ضلی تخیل و فکنندگی ذاتًا تصادفی و امری صرفا تجربی  است، و فقط با قوهنکننده است، و این تعینتعیین

به نظر مارکس، در حالی که ممکن نیست قانونی وجود «. سان امری ضروری ارائه کردتوان این امر تصادفی را بهمی

رشد  (َبرانتررانتیری )ی تر، طبقهمیداری قدیداشته باشد که نرخ میانگین بهره را تعیین کند، اما در کشورهای سرمایه

( و در نتیجه، نرخ میانگین CIII, 484«)که )اعضای آن( تمایلی ندارند خودشان وجوه راکد را به کار گیرند....»کند می

بینی کند، توانست شرایط مدرن را پیشبهره ممکن است کامال مستقل از نرخ سود، کاهش پیدا کند. البته مارکس نمی

 کند )غالبًا بدون موفقیت( رشد ثابت وای توسط دولتی که تالش میرایطی که نرخ بهره به صورت گستردهیعنی ش

شود. اگرچه دولت، به عنوان منبع نیروی فرااقتصادی، در خارج از سازمان درونی کاری مییکنواختی را حفظ کند، دست

 «.اعتبار دولتی بیرون از بحث ما قرار دارد( »CIII, 525گیرد، از این رو، بنا به نظر مارکس )سرمایه قرار می

کس، چه مارتر یا آنی روابط بیرونیای است که در پیوندهای درونی و ضروری سرمایه ریشه دارد اما به حوزهبهره مقوله

یرات غیحدود ت های مفهوم ممکن است نتواند کاری بیش از طرحیابد، یعنی جایی که ریشهنامد، گسترش میرقابت می

ترین ، همچون سطحیʹM …. Mی رقابت، انجام دهد. این یکی از دالیل مارکس برای ارزیابی شکل بهره، درون حوزه

امر  زند بیندانم که نزد مارکس پلی میسان مفهومی سرحدی میشکل سرمایه است، و به همین دلیل هم من آن را به

 (:  CIII, 515کند )گونه که مارکس خود عنوان میدرونی و بیرونی. همان

داریم،  ʹM .. Mرسد. در این جا ما ترین شکل خود میوارهترین و بتدار به سطحیی بهرهی سرمایه در سرمایهرابطه»

{ ʹM - Mافزا، بدون وجود فرآیندی که میانجی این دو حد }کند، ارزشی خودارزشیعنی پولی که پول بیشتر تولید می

که این دارانه حضور دارد، ولو آن، دست کم شکل عام حرکت سرمایهM – C - M ʹن }تجاری{،ی بازرگاشود. در سرمایه

شود؛ با این همه این سود، دهد، در نتیجه، سود صرفًا به عنوان سود واگذاری ظاهر میامر فقط در سپهر گردش رخ می

صرف .... و چنان که دیدیم، سرمایه به  چیزشود و نه محصول فقط یک اجتماعی ارائه می یارابطهبه عنوان محصول 
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 یشود، خواه آنها با سرمایهدارهای فعال بازنموده میی سرمایهاین طریق همچون ارزشی مستقیمًا خودافزا برای همه

 «.3۸ی قرضیخودشان دست به عمل بزنند خواه با سرمایه

 زمین   ی اجاره

بتی از ارزش اضافی است که توسط مالکان زمین در عوِض اجازه دادن زمین به ی زمین نساز منظر مارکس، اجاره

به  تواندشود، و زمین شامل هر منبع طبیعی است که میهای مولد بر روی آن، دریافت میسرمایه برای انجام فعالیت

ی نوع استفاده شود، چرا که در زمان او بهترینصورت خصوصی به تملک درآید. مارکس بر کشاورزی متمرکز می

افت. یکرد که در آن زمان اهمیت هر چه بیشتری میبایست به زغال سنگ هم توجه میاقتصادی از زمین بود، اما او می

 (:CIII, 751شود)با پاراگراف زیر آغاز می« تبدیل سود اضافی به رانت ارضی»ی ششم: فصل اول پاره

ن جا به آی اثر حاضر قرار دارد. ما فقط تا آناش، خارج از گسترهیهای گوناگون تاریخواکاوی مالکیت ارضی در شکل»

ی شود. ... این فرض که شیوهکند، نصیب مالک زمین میپردازیم که بخشی از ارزش اضافی که سرمایه تولید میمی

 ر تمامیداری بداری کنترل کشاورزی را بر عهده گرفته است، همچنین متضمن آن است که سرمایهتولید سرمایه

ال آن ها، انتقهای آن مانند رقابت آزاد سرمایهشرطی بورژوایی مسلط است، به نحوی که پیشسپهرهای تولید و جامعه

د حضور ی خویافتهاز یک سپهر تولید به سپهر دیگر، سطح برابری از سود میانگین و غیره، در شکل کاماًل توسعه

 «.38دارند

 ی منطق درونی سرمایه، بنیادی هستند. همانکند که برای نظریههایی را بیان میفرضآشکارا برخی پیشاین گفتاورد 

دار بنیادًا مربوط به این است که چگونه نسبتی از ارزش اضافی شکل بهره به خود ی بهرهگونه که تحلیل سرمایه

زمین رد که چگونه نسبتی از ارزش اضافی شکل اجارهی زمین نیز اساساً  بر این نکته تمرکز داگیرد، تحلیل اجارهمی

های کشاورزی هستند، و داران، مالک تمامی زمینکند که زمینی رانت فرض میگیرد. مارکس در نظریهبه خود می

کنند و کارگران کشاورزی را به منظور داران برای استفاده از زمین، اجاره پرداخت میدار به زمینکشاورزان سرمایه

 کنند.ی اجاره، استثمار میسب نرخ میانگین سود به عالوهک

داران و کارگران. این امر برای داران، سرمایهدارانه شامل سه طبقه است: زمینی مارکس، کشاورزی سرمایهبنا به نظریه

د که وتنها شرایط انگلیس ب»کند که عملکرد  قوانین حرکت سرمایه ضروری است، اما حتی مارکس هم تصدیق می

ای شده بود، را به صورت بسنده کاریدستداری ی تولید سرمایهداری که به وسیله، یعنی نوعی از زمینداری مدرنزمین

ناک و با موفقیتی چنان ی صنعت با آهنگی چنان شتاب(.  در این دوره در انگلستان، توسعهTSV II, 238«)توسعه داد

ی جهان هم گرایش به پیروی از این مارکس ساده بود تصور این که بقیهچشمگیر، در حال رخ دادن بود، که برای 

 - TSV I, 409; CIII, 567داری بشود )ی گذار از سرمایهتوسعه نشان بدهد، و یا بر اساس افزایش انحصار، وارد مرحله

، جود داشت. در حقیقتی اصلی و(. به ویژه این که در انگلستان، گرایشی نیرومند اگر چه ناقص، در جهت دو طبقه72

                                                 
 .102 ص . همان،3۸

 .313 ص . همان38
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سان دار بهاکثر فعالیت کشاورزی در جهان، حتی امروزه بر مبنای کشاورزی خانوادگی است در حالی که طبقات زمین

 کنند تقریبًا نایاب است.دار که کارگران مزدی را استخدام میدهندگان زمین به کشاورزان سرمایهاجاره

شود که برای نمونه، ممکن است است که از سودهای مازادی ناشی می 31فاضلیی تی زمین، اجارهی اجارهبنیاد نظریه

خیزتراند. با فرض گرایش در جهت نرخ میانگین سود در سراسر جامعه، که از هایی سرچشمه بگیرد که حاصلاز زمین

مهاجرت خواهد کرد که زمین با کمترین  شود، سرمایه تا زمانی به سمت کشاورزیناشی می« هارقابت آزاد سرمایه»

دار خیزتر ایجاد شود، سود مازادی است که زمینکند. هر سودی که از زمین حاصلخیزی، سود میانگین ایجاد میحاصل

ی کشاورزی معموال دارای ترکیب ارگانیک که سرمایهکند. به دلیل اینآوری میی زمین/ رانت جمعسان اجارهآن را به

هایی دار این امکان وجود دارد که سودهای مازادی حتی از زمینی صنعتی است، برای زمینری نسبت به سرمایهتپایین

 نامدش.می« ی مطلقاجاره»دست آورد، چیزی که مارکس خیزی بهبا کمترین میزان حاصل

ق[ تنها اشکال معمول و ی زمین تفاضلی و مطلی زمین ]اجارهاین دو شکل اجاره(: »CIII, 898نویسد )مارکس می

تواند از یک قیمت واقعا انحصاری ناشی شود، که نه ی زمین }رانت ارضی{ فقط میمتداول هستند. به غیر از آن، اجاره

اضای خریداران ی تقی ارزش آنها، بلکه بر عکس به وسیلهشود و نه به وسیلهی قیمت تولید کاالها تعیین میبه وسیله

ه ی رقابت است، یعنی جایی کشود، که تجزیه و تحلیل آن متعلق به نظریهپرداخت، تعیین می و توانایی آنها برای

ی مایهی سرها محرک اصلی در نظریهچون رقابت بین سرمایه«. گیرندهای بازار مورد بررسی قرار میحرکت واقعی قیمت

 یکند که سرمایهدر جایی دیگر استدالل میگیرد. در واقع مارکس ی آن قرار میمارکس است، انحصار خارج از دامنه

داری و سوسیالیسم است، زیرا که با توجه شکل شرکتی و بازارهای سهام، شکل انحصاری، شکل گذاری بین سرمایه

ی نادرستی نظر دهندهرسد شواهد تاریخی نشان(. در حالی که به نظر میCIII, 567 - 9تر سرمایه است)شدهاجتماعی

 های انحصاری از مقوالتی این که انحصار یک شکل گذار است، با این حال این ادعای او که قیمتدربارهمارکس باشند 

 کردن سودها است، و این نیز صرفاً های انحصاری به بیشینهیابند، دقیق است، زیرا که گرایش قیمتارزش انحراف می

 های بازار مورد بررسیایی که حرکت واقعی قیمتج»پذیر است، یعنی بر مبنای شرایط عرضه و تقاضای محلی انجام

ی ن نظریهلنین، که بی امپریالیسماما چنین تحلیلی داللت بر سطح دیگری از نظریه دارد، سطحی مانند «. گیردقرار می

ود. ، میانجی ش«گیرندهای بازار مورد بررسی قرار میجایی که حرکت واقعی قیمت»مجرد عام و تحلیل تاریخی، یعنی 

داری انحصاری عمل نهادهای هژمونیکی را که در جهت ایجاد سرمایه ایدامنهی سطح میانی و میانچنین نظریهیک

داری تاریخی )حداقل برای دار سرمایهکنند، نه فقط به عنوان یک شکل گذار، بلکه شکل هژمونیک ممکن و ادامهمی

ی انحصاری، رسد که اجارهدر جهان امروزی، به نظر می پردازی خواهد کرد. در واقع،ی زمانی(، نظریهچند دوره

دارانه شکل کشاورزی صنعتی را به خود گرفته است، ی زمین است. امروزه، کشاورزی سرمایهترین شکل اجارهمتداول

ای هکنند تا بر روی بخشها مالکیت زمین را در اختیار دارند، و کارگران مزدی را استخدام میای که شرکتبه گونه

 آورند ودست میی زمین را بهها هم اجارهوسیعی از زمین کار کنند. اگر از اصطالحات مارکس استفاده کنیم، شرکت

                                                 
36. differential rent 
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داری ی فقیرترین مزدبگیران سرمایهکنند، در زمرههم سود را، در حالی که اکثریت کارگرانی که بر روی زمین کار می

 قرار دارند.

 

 شاندرآمدها و منابع

ل و کنند،  به بررسی شکنمایی شیءوارگی مناسبات تولید و استقاللی که در مقابل عامالن تولید کسب میدر باز»

وجه به ترسد که بیپردازیم که در آن، این روابط درونی به نظرشان همچون قوانین طبیعی فراگیری میطریقی نمی

های صنعت و تجارت و تناوب رونق ای بازار، چرخههشان، در شکلی که بازار جهانی و پیوندهای آن، حرکت قیمتاراده

کند. علت این است که حرکت بالفعل رقابت ها را اداره میشود، آنها مسلط میچون ضرورتی کور بر آنو بحران هم

 داری و به تعبیری، میانگینی تولید سرمایهخارج از طرح ما قرار دارد و قصد ما فقط این است که سازمان درونی شیوه

 (.CIII, 969 - 970«)آل آن را ارائه کنیمایده

متمرکز شوم. در جلد سوم، « آلمیانگین ایده»ی آخر، بر عبارت ی آخر و در این جملهخواهم بر جملهجا میدر این

گیرد، ضافی به خود میل نسبتًا خودمختاری را که ارزش اگرایش در جهت ایجاد یک نرخ میانگین سود است که اشکا

شود و است به این معنا که گرایشی است که هرگز تکمیل نمی« آلایده»دهد. اما این میانگین، کدیگر پیوند میبا ی

های کنند به آن دست بیابند. تکمیل، به این معنا است که تمامی سرمایهداران تالش میآلی است که سرمایههنجار ایده

د، متحرک باشوی کاالهای کم سود به سمت کاالهای پرسود بیشراکد قرض داده شده باشند و سرمایه، در حرکت از س

« آلدهای»ی پایا و در گردش هم در حد نیاز متحرک باشند و غیره. متحرک باشد، در ضمن سرمایهو نیروی کار نیز بیش

ی واقعی یشاتگیرند، برعکس، آنها گراجا به این معنی نیست که این گرایشات تمامًا از ذهن مارکس سرچشمه میدر این

نرخ  کند. بنابرایننامند، آنها را تبلور میمی« تعادل»هستند که سرمایه بدون رسیدن به آنچه که اقتصاددانان مدرن 

کند، بی این که هرگز به آن برسد، با این حال آل است که سرمایه در جهت آن حرکت میمیانگین سود یک ایده

هم آل است، فتوانیم واقعیتی را که کمتر از ایدهدر اندیشه، بهتر می دهد که با تکمیل این حرکتمارکس نشان می

داری است نه عقالنیت بشری. منطق بنیادی آل از منظر عقالنیت سرمایهآل به معنی ایدهکنیم. در این مورد، ایده

یشرفت رسد، از منظر پاش، نشان دادن این نکته است که چیزی که از منظر سرمایه عقالنی به نظر میدر کلیت کاپیتال

تباطی ، نه تنها هیچ ار«آلایده»بلندمدت بشر و طبیعت به نحوی واقعا رادیکال غیرعقالنی است. از این رو در این زمینه، 

 یافته است.  شهر به شکل رادیکال بلوغشهر ندارد، بلکه یک ویرانبا آرمان

 

 طبقات

ل در ترین شکترین و کالسیکداری[ به گسترده]یعنی سرمایه ی مدرن و ساختار اقتصادی آنتردید این جامعهبی»

ز، سطوح جا نیشود. در اینجا، این ساختار طبقاتی در شکل ناب ظاهر نمییابد. اگر چه حتی در اینمی انگلستان توسعه

های لیل پیچیدگی(. استدالل خواهم کرد که به دCIII, 1025«... )کنندمیانی و انتقالی همواره سرحدها را پنهان می
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 «عامل تغییر»شوند و با توجه به وضعیت کنونی جهان، واقعیت تجربی در بعضی موارد، سرحدها تمامًا ناپدید می

ت، زیرا ی متوسط نیسی طبقهی کارگر به عالوه، به سادگی طبقه«عامل تغییر»ی صریحی وجود ندارد. این شدهتعریف

ت کنند و حتی ممکن اسد که از فاشیسم بیشتر از سوسیالیسم پشتیبانی میکه عناصری از هر دوی آنها وجود دارن

دار، در تعریف فراخ آن، وجود داشته باشد که از سوسیالیسم دفاع کند. در نهایت، هدف ی سرمایهعناصری از طبقه

ده در کننهای متفرقآرایی که از بحثی حرکت در جهت سوسیالیسم، نوعی صفبسیج حداکثری است پشت برنامه

 تغییر است و چه کسی نیست، پرهیز کند. عاملکه چه کسی ی اینباره

رسد، اما استدالل خواهم کرد که این گونه نیست. من متونی از مارکس را گزینشی به نظر می ممکن است این نوشتار

کید من دانم که تأدیگری همراه شوند. میتوانند با متون مشابه وار هستند و از این رو میام که کاماًل نمونهانتخاب کرده

برد، اما با وجود تأکید او بر نیاز به حداقل دو سطح بر نیاز به سطوح تحلیل، مارکس را به جایی فراسوی ایستار او می

های تحلیل تاریخی، بر این عقیده هستم که او به سمت و سویی تمایل داشت تحلیل و همچنین تأکید او بر پیچیدگی

 یتوانستیم با هم در توسعهبود حتما میچه زنده میی او به آن جهت هستم، و چناندر حال خم کردن نظریهکه من 

این متون  توانم، نمیکاپیتالی سه جلد سال تدریس و مطالعه چهلی اثر او کار کنیم. پس از نیافتهی توسعهاین جنبه

هم دانم که در فترین متونی میها را مهمگیرم، برعکس آنرا همچون یک حقیقت دینی و بدون هیچ اشتباهی در نظر ب

توانند در راستای ضرورت حرکت به فراسوی ی خود میاند، متونی که به نوبهداری نوشته شدههای درونی سرمایهحرکت

. هر سه ندنهد، به ما کمک کنداری بر سر راه پیشرفت بشر و طبیعت میداری، و درک تمامی موانعی که سرمایهسرمایه

ی ماهیت بنیادی ی دیگری، دربارهشان. آنها بیش از هر نوشتهاند حتی در شکل ناتمامدرخشان کاپیتالجلد 

کنم، چیز جدیدی دهند. هر زمان که در آنها تأمل میکنیم، به ما آگاهی میی جهانی که در آن زندگی میدارانهسرمایه

 ی فارسی جلد سوم کاپیتال استقبال کردم.ی برای ترجمهگیرم و به همین دلیل از نگارش متنیاد می

ی همگن. در جلد سوم، سرمایه گیرد: کار صنعتی همگن و سرمایهدر جلد اول و دوم، مارکس فقط دو طبقه را فرض می

تی وهای متفاوت که دارای ترکیبات ارگانیک متفاتوانند از سرمایهزیرا قوانین حرکت سرمایه نمی ،دیگر همگن نیست

ید به منظور های تولهستند خالصی یابند، به همین دلیل مقوالت ارزش نیازمند این هستند که با تبدیل شدن به قیمت

تری بیابند. در حقیقت، بنا به نظر ی عام، شکل مشخصدرونی کردن تفاوت در ترکیبات ارگانیک سرمایه در نظریه

تر هستند. با این حال نیروی کار در سراسر سه جلد، مشخصهای های تولید ارزش(، قیمتVol. II, 1997سکین )

بنابراین در »کند، ماند، زیرا این گرایشی در جهان واقعی است. همان طور که مارکس خاطرنشان میهمگن باقی می

ی نتوان فرض کرد که کل جهان کاالها، تمامی سپهرهای تولید مادی، یعداری، میبررسی مناسبات ذاتی تولید سرمایه

 آیند، زیرا چنین چیزیداری در میی تولید سرمایهتولید ثروت مادی، )به صورت صوری یا واقعی( به تابعیت شیوه

 (.TSV I, 409«)تری در حال اتفاق افتادن است...نحو هر چه کاملای و بهنحو هر چه فزایندهبه

چه که عبارات را نوشت، وضعیت امور نسبت به آنسال بعد از اینکه مارکس این  180استدالل من این است که تقریبًا 

ران ای که کارگاست، طبقه تر شدهی کارگر جهانی، پیچیدههای عظیم در طبقهکرد، با ایجاد تفاوتمارکس تصور می

 نشده، کارگران مهمان، روابط فئودالی، بردگی ناشی از بدهی، کارگران، بردگان، بیکاران، کارگران ثبت«بخش غیررسمی»
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، دهقانان، مردم بومی، خدمتکاران، سربازان، زندانیان، کارگران بخش خدماتی، «نواحی صنعتی ویژه»داخلی، کارگران در 

شوند که به دلیل مذهب، قومیت، جنسیت، نژاد، گرایش شود که نه تنها استثمار میو مردمان بسیاری را شامل می

برند که ریشه در هایی رنج مییعی از مردم در جهان از زخمشوند. در حقیقت اکثریت وسجنسی و غیره، سرکوب می

مشاهده کنند. با این حال، این وضعیت یافتنی توانند بدیلی دستداری دارند، اما در این برهه از زمان، نمیسرمایه

کن و منیازمند تغییر از خالل بسیج سیاسی و سازماندهی سیاسی از سطح محلی به سطح جهانی است. چنین بدیلی م

های خود و دیگران را درک خواهند شدنی است، زیرا که با گذشت زمان مردمان هر چه بیشتری پیوندهای بین رنج

 داری است که منبع اصلی رنج و مشقت ایشان است.کرد و متوجه خواهند شد که در بیشتر موارد سرمایه

 تورنتو رابرت آلبریتون، دانشگاه یورک،

*  *  * 
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