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 یادداشت مترجم 
ای بر ی کتاب مقدمهی اقتصاد در دانشگاه برلین و نویسندهرشتههاینریش، استاد    میشائیل

ای را پیرامون قانون گرایش نزولی نرخ سود نوشته  مارکس، مقاله  کارل  یجلد سرمایه  سه

  بتهویو منتشر گردید.  این مقاله که ال ی مانتلی ریدر نشریه  2013بود که در آوریل سال  

  در میان   ، اما،بوده، واکنش زیادی را  وویمانتلی ری  در راستای خطوط فکری غالب در 

ی  کم سه مقاله در نقد مقالهگران مارکسیستی برانگیخت.  در این میان دست  پژوهش  دیگر

وی )مجموعاً   خود  ی اصلی و پاسخ بعدی هاینریش نوشته شده بود که همگی در کنار مقاله

 . درج گردیده بود 1ویو پنج مقاله( در سایت مانتلی ری

به جز    ی نسبتاً کوتاهی پس از انتشارشان ترجمه کرده بودم، که را به فاصله هااین مقالهمن  

توسط   به طور مجزا ( و2014در همان زمان )سال  ی شین میج(، بقیهها )مقالهیکی از آن

 منتشر گردید.گروه پروسه 

 که به ترتیب عبارتند از:  ی مزبور استی حاضر شامل هر پنج مقالهموعهمج

➢ Crisis Theory, the Law of the Tendency of the Profit Rate 

to Fall, and Marx’s Studies in the 1870s (Michael 

Heinrich)  

[ )میشائیل هاینریش( سود نرخ ینزول ش یگرا قانون و بحران یتئور ] 

➢ Response to Heinrich—In Defence of Marx’s Law (Shane 

Mage)  

[ )شین میج( در دفاع از قانون مارکس –پاسخ به هاینریش   ] 

➢ Critique of Heinrich: Marx did not Abandon the Logical 

Structure (Fred Moseley)  

 
1 https://monthlyreview.org/commentary/critique-heinrichs-crisis-theory-
law-tendency-profit-rate-fall-marxs-studies-1870s/   

https://monthlyreview.org/commentary/critique-heinrichs-crisis-theory-law-tendency-profit-rate-fall-marxs-studies-1870s/
https://monthlyreview.org/commentary/critique-heinrichs-crisis-theory-law-tendency-profit-rate-fall-marxs-studies-1870s/
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[ گاه ساختار منطقی را کنار ننهاد )فرد  نقدی بر دیدگاه هاینریش: مارکس هیچ

 [موزلی(

➢ A Critique of Heinrich’s, ‘Crisis Theory, the Law of the 

Tendency of the Profit Rate to Fall, and Marx’s Studies 

in the 1870s’ (Guglielmo Carchedi & Michael Roberts)  

[ )کارکیدی    "تئوری بحران و قانون گرایش نزولی نرخ سود "ی  مقاله  نقدی بر

رابرتز & ] 

➢ Heinrich Answers Critics - Marx’s Law of the Tendency 

of the Profit Rate to Fall (Michael Heinrich)  

 [پاسخ هاینریش به منتقدین]

  ی کنم گزارعزیز در سایت پروسه نیز بسیار سپاس  دوستانکاری  از هم مایلم که    جا نیا  در

 اند. حاضر پذیرفتهی ها را به شکل مجموعهی این مقالهکه زحمت نشر دوباره

 نیکو پورورزان 

2021مارس 
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 1ش نزولی نرخ سود یقانون گرا  و تئوری بحران. 1

ی محور اساسی بخش بزرگی  ت مارکسسنّ  چارچوبتئوری بحران در    بردپیش  و   گسترش
-سته جَهای  که اشاره  آن دیدگاهیاز نظر ما  .   بوده است  کار ما در چند سال گذشته  از

منسجم و قوام    ر یک تئوریرا نشانی از ساختا  "هیسرما"سته به تئوری بحران در سه جلد  جَ
 چ گاه منطقی نبوده است. یه دارد،ق  ی ری دقیتفس  ز بهایداند که صرفاً نافته میی

آثار    کلّیات د  یدر ارتباط با تولکه  های مارکس  نوشتهدست  یملتکا  در سیر ر  خیهای ابررسی
کارل    کامل  ت آثار ی اهم  ر ار پُیخی و بس یچاپ تاریعنی  انگلس به زبان آلمانی،  -مارکس 

نموده است.  اکنون    یید ن مورد تأیدرک ما را در ا  انجام گرفت  انگلس،  یدریشمارکس و فر
بحران در    یپدیده  یاش در بارهشهی دن اندیچ گاه از بالیکامالً روشن است که مارکس ه 

ههیسرما و  ننشست  پا  از  نیداری  گاه  از  یچ  نهادن ز  ابایی  های  بندیفرمول  کنار  پیشین 
مرکز  اعتبار و بحران مت  یرا بر مسئله  خود  ؛ به عنوان مثال، وی در اواخر عمر توجهنداشت

  یکهای تئورویو به ندرت به بحثما در صفحات مانتلی ریواقعیت این است که  کرده بود.   
که ما این   نادر است  کی از آن موارد ی حاضر، اما،  یم.  مقالهیپردازدی مییاقتصادی تجر

این    یکه بحث روان و بسیار روشن نویسنده  اطمینان داریم.   گذاریمقاعده را زیر پا می
هایی که  .  برای آنخواهد ساختآشنا    زمینهن  یمارکس در ا  ییهخواننده را با نظرمقاله  

شنهاد ما  ین پ یآشنا شوند، بهتر  ترشی ل هستند که با چارچوب مفهومی آثار مارکس بیما

همیا کتاب  که  است  نوین  عنوان  ین  با  را  سرمای"سنده  جلد  سه  بر  ای  کارل    ی همقدمه 

 بخوانند. "مارکس

 ویو( )سردبیران مانتلی ری

 

 
در مانتلی  ٢٠1٣در تاریخ آوریل   )Michael Heinrich(این مقاله به قلم میشائیل هاینریش   1

 Crisis Theory, the Law of theبا عنوان  1٥-٣1(، صص ٦٤ی دوره 11 ی)شمارهویو ری

Tendency of the Profit Rate to Fall, and Marx’s Studies in the 1870s م( .ه بودچاپ شد( 
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را    تئوری بحران  ینه یدر زم  ی وییبندی نهافرمول  تواننمی  سآثار مارک  سراسر  در
ح بحران ]های  یکردهای گوناگونی را در آثار وی در تشری.  اما، در عوض روپیدا کرد

های  در سال  آن  خطی  یکه نسخه  2"هیسرما"افت.   جلد سوم  یتوان  داری[ میهینظام سرما
ستی  یمارکس  هایتمامی بحث  و راهنماین  یآغاز  ینگاشته شده بود، نقطه  1٨٦5-1٨٦4

که در    3"،اضافی-تئوری ارزش ".  سپس، ه استستم بر سر تئوری بحران بودیب  یسده
-برداشتبرای    یخذأنوشته شده بود، به عنوان م  1٨٦3و    1٨٦1های  ن سالیب  یدوره

- 1٨5٨های  که در سال  4"سهیگروندر"تئوریکی بحران قرار گرفت.  سرانجام،    ایه
ن  یاری از محققیز به روی صحنه آمد که در حال حاضر برای بسینوشته شده بود ن  1٨57
 مناظره که   ب،ین ترتیکند.  بدمارکس بازی می   دی را در درک تئوری بحرانِیکلنقشی  

د.   یتر از آن معطوف گردشیهای پتوجهات به متن  به تدریج  ،ه بودآغاز شد  "هیسرما"با  
ن  ی های اقتصادی که مارکس ب، تمامی متن5انگلس -ات آثار مارکسیحال، با چاپ کلّ

رس قرار  هفتاد نوشته بود در دست  ی انی دههیهای پاشصت و سال  یانی دههیهای پاسال
، فرصتی  بود  ها نوشته شدهاش که در آن سالهایها، به همراه نامهن متن یگرفته است.  ا

های  تئوریکی مارکس در مورد بحران در سال  هایبرداشت بها را در درک  ار گرانیبس
سازد. فراهم می 1٨٦5پس از 

 
2 Capital 
3 Theories of Surplus-Value 
4 Grundrisse 

٥  Engels Gesamtausgabe (MEGA)-Marx انگلس به   –کامل آثار مارکس  یمجموعه

و انگلس بوده و از جمله   مارکس حیاتن مجموعه شامل تمامی آثار دوران یسی است.  ایزبان انگل

است را در  رس نبوده سی در دستی زبان انگل تر بهشین دو که پیهای اها و نامهنوشته تمامی دست

اش  کارانگر همی( و دRichard Dixonن )سن مجموعه که حاصل کار ریچارد دیکی.  اداردبر 

ه و توسط انتشارات  یته ٢٠٠٥و  1٩٧٥های ن سالین اثر بیپنجاه جلد است.  ا مشتمل بر بوده

همکاری انتشارات لورنس و   [ و باProgress Publishers (Moscow)پروگرس )مسکو( ]

(  یویورکنترنشنال )ن ی [ و انتشارات اLawrence and Wishart (London)ویشارت )لندن( ]

[International Publishers (New York)چاپ شد ]م( .ه است( 
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 ستئوری مارک متغیّر یلیتحل چارچوبِ

نیمه که روشن گرد  یسده  اول  یدر  بود  بحرانینوزدهم  ادواری  د که  اقتصادی  های 
فست  یمانها در  ن بحرانی.  اباشدمدرن می  یدارهیسرما  حیات  ر ازیناپذ-ییجدا  ییجز

د.  برای  یتلقی گرد  ییبورژوا  یجامعه  اقتصادیدی برای هستی  یبه عنوان تهد  یستیکمون
- 1٨49و هنگامی که مارکس سعی نمود که شکست انقالب  1٨50بار در سال  نخستین
طور    1٨4٨ به  مفهوم  بحران   این کند،    ارزیابی   دقیقرا  برای وی  ای  ژهیو  سیاسیها 

ن کننده ییروندی تع  یرا به منزله  1٨47-1٨4٨ن جا بود که وی بحران  یافتند.  در ای

تنها در "جه گرفت که:  یفرض نتشیپ  اینانجامد، و از  میابی نمود که به انقالب  یارز
وقوع ت  یّقطع]د.   ی ک انقالب تازه از راه خواهد رسیک بحران تازه است که  ی  آمدپی

 1"ن بحرانی است.یت وقوع چنیّحتم ی، اما، به همان اندازه[ن انقالبیا

ای بود.   تازه قِیبحرانِ عمصبرانه در انتظار وقوعِ بی های پس از آن مارکس در سال
داری  هید و تمامی مراکز سرمایاز راه رس  1٨57-1٨5٨های  ن بحران سرانجام در سالیا

ق مورد مطالعه قرار  ی گرفت.  در عین حالی که مارکس این بحران را به طور دق  را دربر
مقالهمی و طی  بیداد  در  های  تریوینشماری  م  ارزیابی   به  2یبیون ورک  پرداخت،  یآن 
  ها طرح اش را که سالاسییبرد تا نقد اقتصاد ساش را نیز به کار میزمان تمام تالش هم
-ن کار دستیحاصل ا   3ن پروسه به سرانجام برساند. ی پرورانده، در ارا در سر می  آن

 افته است.یشهرت   سهیگروندرهای بدون عنوانی است که امروزه به نوشته

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

٢  New York Daily Tribune شد.   منتشر می 1٩٢٤تا  1٨٤1ی که از سال یکایآمر یروزنامه

کرد.  قطع همکاری  ه همکاری میین نشریبا ا 1٨٦٢ارس  تا م 1٨٥1کارل مارکس از اوت 

داران  طرفداران سازش و همکاری با برده ل رشد نفوذیه به طور عمده به دلین نشریمارکس با ا

( New York Heraldورک هرالد )یوین روزنامه با نیا 1٩٢٤در سال   بود. دبیری نشریهدر سر

  1٩٦٦در سال  نیزروزنامه  اینشکل گرفت.  انتشار  تریبیونهرالد   نیویورکادغام شده و 

 )م(  متوقف شد.
که   یافتبحران"   یدر کتاب وی با عنوان "دربارهتوان مشاهدات وی در مورد بحران را می   ٣

 کشورها تنظیم شده است.  تیبای از مطالبی است که در مورد بحران نوشته شده و به ترمجموعه
The Book on Crisis will be published in Karl Marx and Friedrich 
Engels, Gesamtausgabe (MEGA) (Berlin: Dietz-Verlag, later Akademie-
Verlag, 1975), II/14 (henceforth MEGA; the MEGA is divided in four sections: 
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بحران   پ  "توفانی"مُهر    هگروندریس  درتئوری  بر  در    یشانیرا  مارکس  که  داشت 
ن  ی ن ساختار ایه که برای تدوس اولیّینوشیدر پ   4بود.  اشاره کردهاش به آن  هاینامه

انتهای متن و پس از    هابحرانه شده بود،  ینوشته تهدست ، و  بازار جهانی،  سرمایهدر 
-هیان سرمایم با پای جا داده شده بود، که در آن جا مارکس آن را در ارتباط مستق  دولت

اجتماعی مبتنی بر   شکل  د ویتول  یوهیدن شیها. از هم پاشبحران"دهد:  داری قرار می

 5"مبادله. ارزِش

که   بخشی  بارهی هاادداشتی"در  در  ابزاریماش  یی  شده خطوطینام  ٦"ن   اصلی  ده 
های  آوریعلوم و فن  ردِکاربُ  افزایش  افت.  بایتوان  داری را میهیتئوری سقوط سرما

 "ردیگکه توسط خود انسان انجام می  واسطهبی   کار"  داریسرمایهد  ین در روند تولینو

  "خود اوستد عمومی  مولّ  توان  به خدمت گرفتن"  در عوض  تی نداشته، بلکهیّگر اهمید
اهم از  می ت  یّکه  استدالل    از  مارکس  شود.  برخوردار    فراگیر ری  ی گجهینت  یک  بهاین 

را به عنوان منبع اصلی    خود  گاهجای  ،اش واسطهبیکار در شکل    ههمین ک"رسد:  می
-د و نباید معیار اندازهتوانگاه زمان کار نیز دیگر نمی، آندادهد ثروت از دست  یتول

[  سنجشِ   مقیاس نیز کارکردش را ]به عنوان    7مبادله ارزش    بنابراین آن باشد، و    گیری
عامل    خود را به عنوانگاه  جای  هااضافی تودهکار    از دست خواهد داد.    ٨استفاده  ارزِش

  تعداد معدودی  non-labourکه ه همان گوندقیقاً به ، از دست داده  ثروت عام انباشت
.   از دست داده استشرط رشد قدرت عمومی تفکر انسانی    ضرورت خود را به عنوان

  واژگون   قرار دارد،   مبادله  ارزِش   ی بر پایه  ی کهتولید  ی[]شیوه  بدین ترتیب است که 

 9".شودمی

 گروندریسهنظری    بنیادهایخطوط بارها و بارها و بدون توجه به نااستواری    این
، آن چه که  عینیان کار انتزاعی و کار یگذاری ماز فرق  گروندریسهاند.  در شده  گوباز

 
the Roman number stands for the section, and the Arabic number for the 
volume in this section.) 
4 See Marx to Engels, Dec 8, 1857, MECW, vol. 40, 217. 
5 MECW, vol. 28, 195. 
6 Fragments on Machines 
7 Exchange Value 
8 Use Value 
9 MECW, vol. 2٩, 91. 
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در   را    سرمایهمارکس  کننده"آن  تعیین  سیاسی  اقتصاد  درک  اثری شمرَمی   "برای  د، 

را منبع ثروت    "اش واسطهی کار در شکل ب"مارکس    ،"سرمایه"هم چنین، در     10نیست. 
ماشمرَنمی ثروت  منابع  است که  طبیعت  و  عینی  مفید  کار  این  بلکه،  به شمار  د.   دی 
  از این رو ،  بودهداری کار انتزاعی  هیارزش در سرما  یاروند.  جوهر اجتماعی ثروت  می

ید  روند تولمصرف شده در    کار   نیرویرا در    کار انتزاعی  این   بتوان   آیا   مهم نیست که
  ر تولیدِ به کار گرفته شده پیدا انتقال ارزش از ابزا در  ]آن را[ یا این که ردیابی نموده،

اش را حفظ  ارزش خصلت  که کار انتزاعی کماکان به عنوان جوهرِ   این.  حال اگر  کرد
واقعی آن    یسنجه  تواند به عنوان کار نمی  ست که چرا زمانِیکند، آن گاه مشخص نمی

  ارزش مبادله   یی که بر پایهتولیدی[  ]شیوه"ست که چرا  یمشخص ن  چنین ، و هم  باشد

.  برای مثال، هنگامی که مایکل هارت و آنتونیو ن گرددلزوماً باید سرنگو  "قرار دارد
-حرف  اینست، در واقع  یسنجش ارزش ن  معیارکار دیگر    نیرویکنند که  نگری ادعا می

  بوده و ارتباطی به تئوری ارزش در  گروندریسه های نامشخص در شان با اتکاء به گزاره 
 11ندارد. سرمایه کتابِ

نسبی، به    یاضاف-ارزش   یایده  یهنگام بحث در باره  سرمایهمارکس در جلد اول  
-پردازد.  مارکس در آن جا آننیز می  گروندریسه   مسایلدسته از    این به   مستقیمنا طور  

داری کاستن زمان کار الزم برای  هیسرما  تولیدهایی را که از این واقعیت که هدف در  
تواند  کنند که گویا کار دیگر نمیاین گونه برداشت می،  بودهک کاالی مشخص  ی  تولید

تئوری فروپاشی  ی است که  حالاین در  کشد.   معیار تعیین ارزش باشد، به ریشخند می 
 12. ن استدالل بنا شده بودیخود بر پایه هم  گروندریسه[ در  تولید مبتنی بر ارزش مبادله]

نمود.     1٨57-1٨5٨بحران   فروکش  سرعت  که  بحران،    این به  چه  آن  برخالف 
.   نینداختبه لرزه    سیاسی داری را از نظر اقتصادی و  ه یمارکس انتظارش را داشت، سرما

 
10 Karl Marx, Capital, vol. 1 (London: Penguin, 1976), 132. 
11 Michael Hardt and Antonio Negri, Empire (Cambridge MA: Harvard 
University Press, 2000). 
12 Marx, Capital, vol. 1, 437. A more detailed critique of Marx’s arguments in 
the machine fragment can be found in Michael Heinrich, “The Fragment on 
Machines: A Marxian Misconception in the Grundrisse and its Overcoming in 
Capital,” in Riccardo Bellofiore, Guido Starosta, and Peter D. Thomas, eds., 
In Marx’s Laboratory: Critical Interpretations of the Grundrisse (Leiden: 
Brill Academic Press, 2013). 
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نیز،    های انقالبیخارج شد و جنبش  پیش بحران نیرومندتر از    این داری از  هیاقتصاد سرما
انتظار[ برنیاورد.     هیچاز    ]بر خالف  سر  ازتجربه    اینکجا  بخشی  تئوریکی    به  رشد 

  ی ینهابحران دیگر در مورد تئوری فروپاشی    این.  مارکس پس از  گردید  تبدیل  مارکس 
 نشد. لیقا مستقیمی  یان بحران و انقالب رابطهیگاه نیز م هیچاقتصادی بحث نکرده و 

سازی انقالب[ برباد رفت، هنیمارکس ]در مورد نقش[ بحران ]در زم  امیدهایاگرچه  
-پروژه  ؛را آغاز کند  یاسی خودبندی نقد اقتصاد سفرمولکم باعث شد که وی  اما، دستِ

و اتفاقاً تئوری بحران نیز در آن نقش مهمی    بوده، راههم  اش با او اتیای که تا پایان ح
را اساساً به پایان نرسانده بود،    زمینه  ایناش در  قاتیداشت.  اگرچه مارکس روند تحق

به بعد،    1٨57دهد.  از    ارائه ل جامعی  مورد تالش نمود تا آن را به شک  چندین   اما در
که در    گروندریسهجامع اقتصادی از وی به جا مانده است.  پس از    ینوشتهسه دست

دست  تدوین  1٨57-1٨5٨ بود،  تئوری  1٨٦1-1٨٦3های  نوشتهشده  های  )شامل 
نیز از وی به جا مانده    1٨٦3-1٨٦5های  نوشته( و پس از آن دست13اضافی -ارزش 

جلد   تدوینشود که اساس کار انگلس برای ی را هم شامل مییهانوشتهکه از جمله دست
شان آمده است،  تتمامیّ ها در  نوشته  اینکامل آثار، که    یبود.  در مجموعه  سرمایهسوم  

ی،  گذارنام برده شده است.  این گونه نام  "سرمایه  نویس شیسه پ"ها به عنوان  از آن
  دست تداوم یکای از  مارکس را گونه   ورزیاندیشه که روند    زیرااست،    آفریناما، مسئله  

-مارکس را پنهان می  برداشتنموده و دگرگونی در چارچوب های تئوریکی    تصویر
 سازد.

  ی اش در مقدمهبود که قول  کتابی- طرح شش  گروندریسهآوردهای  از دست  یکی
بر سنجش اقتصاد  سهمی  این کتاب  14سیاسی گری  بود.   از  داده شده  ها عبارت بودند 

اساس     15.بازار جهانی، و  بازرگانی خارجی،  دولت،  کارِ مزدی،  ارضی  مالکیت،  سرمایه

  "های مختلفسرمایهان  یرقابت م"و    "عام  به مفهوم  سرمایه"ان میدادن   تمیزکتاب اول  

  سرمایه "در بخش    آشکار باشد   رقابتِ  صرفاً مبیّن  که  چیزیهر  که    قرار بر این بود  :است

 
13 Surplus-value 
14 A Contribution to the Critique of Political Economy 
15 MECW, vol. 29, 261. 
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از هر گونه    ایدبمی  اما، با عطف به این نکته که،  به بحث گذاشته شده  "عام  به مفهوم
 1٦. ی مجزا باشدمشخص یهای منفرد و یا سرمایهه یارزیابی از سرما

  این ورزد که  تالش می  ، جایی که مارکس1٨٦1-1٨٦3های  نوشتهدر دستاما،  
  این شود.  در  ، با تئوری بحران تحت مالحظات تازه ای برخورد میکند  پیادهرا    طرح

در عوض    بلکهداری نبوده،    سرمایه   تولید   ییوهش  فروپاشیاز   دیگر حاکیها  جا بحران

اجباری    تعدیل"  موجب  محسوب گشته که   تولید  ییوهش  این  طبیعیو کامالً    دایمی همراه  

در انتهای این برنامه قرار  .  متقابالً، تئوری بحران نیز دیگر  گردندمی  "تمامی تضادها
برخورد    این برنامه  مختلف بحران در سطوح مختلف  لحظاتبا    بایدمی.  بلکه،  گیردنمی

 : نویسدرا می یرای زبرنامه یبیانیهشود.  مارکس 

واقعی و    راکمبه مثابه ت  بایدر بازرگانی جهانی هست را  یگبانیی که گریهابحران
اقتصاد    تعدیل تضادهای  تمامی  گرفت.     بورژواییاجباری  نظر  بنابراین، در 

اند، الزاماً سر برآورده و باید  ها تجمع کرده ای که در این بحرانعوامل جداگانه
و هر اندازه    های اقتصاد بورژوایی توضیح داده،ها را در هر کدام از قلمروآن

های برویم، از یک سو جنبه  پیش]اقتصاد بورژوایی[ به    یهکه در بررسی و مطالع
د نشان داد  ی ابی نموده، و از سوی دیگر باید ردیتری از این تناقض را بابیش

انتزاعی اشکال  نموده  تر آن که  رخ  ع  مکرراً  اشکال  در  میترینیو  -ی جای 
 17گیرند. 

به چه اندازه رشد خواهد نمود،    های بحرانلحظه  هر کدام از  ن کهین اییاما، در تع
برای این برنامه هنوز ساختار مناسبی   مشکل روبرو بود.  از سوی دیگر، ویمارکس با  

 دو به  اجباراً    1٨٦1-1٨٦3های  نوشتهافته بود.  مارکس هنگام کار بر روی دستینرا  
 :رسیدر یک زیدرامات گیرینتیجه

از آن است که وی بتواند آن را    یرترفراگ  سیارکتاب ب -که طرح شش  ینا (1
اش را صرفاً بر به طور کامل به انجام برساند.  مارکس اعالم نمود که وقت

گرفت که نوشتن کتاب   یمخواهد گذاشت، و بعداً تصم  "ه یسرما"روی  

 
16 cf. MECW, vol. 28, 236, 341; MECW, vol. 29 114-15. 
17 MECW, vol. 32, 140. 
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بایست که  ها میکتاب ییهدولت را نیز به پایان برساند.  اما، بق یدر باره
برپ و  دیگران  دست  پی  زیربنایی  یایهبه  او  می یرکه  نوشته زی  کند 

 1٨شوند.

 مفهوم ه به  یسرما"ان  ید میاک  سازی که جدازودی دریافت    بهوی  که  و این   (2

ارکس در کتابی را که م  19.دیگر ادامه داد  توانرا نمی  "رقابت"و    "عام

 "عام  مفهومسرمایه به  "  ی بندی کرد، ایدهزمان در مورد سرمایه طرح  ینا
بازی نمی  نقشی   هایبین سال که    است   در حالیاین  کند.   دیگر در آن 

دست  1٨٦3  و  1٨57 چ  خود  هاینوشتهدر  هم  نامه  نینو  اش، های در 

 مفهومبه    یهسرما"غالباً به    مارکس  اش،ساختار کتاب پیرامون    هنگام بحث

تابستان  )  این تاریخ  پس ازکنیم که  مشاهده می.  ولی،  ردکاشاره می  "عام
-های وی به چشم نمیکدام از نوشته  یچاصطالح دیگر در ه  ینا  (1٨٦3

 ورد.خ

 روبرو نبوده، بلکه  سرمایهنهایی    یبرای نسخه  متفاوت  نویسشیبنابراین، ما با سه پ
عوض پروژهبا    در  متفاوت  یدو  شش  ابتدا داریم:  کار  - و-سر  کامالً    کتابِ -طرح 

، و سپس طرح  مطرح بود  1٨٦3و    1٨57های  ن سالیکه ب  سیاسیگری اقتصاد  سنجش

 
18 See his letter to Kugelmann, December 28, 1862, MECW, vol. 41, 435. 

، که  مطرح شده  به معنای عام" سرمایهاز سوی مارکس در رابطه با "ای که دوگانه نیازپیش  1٩

از  ینیشود( در سطح معمشخص )هر آن چه که در رقابت ظاهر می یمضمون یایهخواهان ار

  یایهکه ناشدنی است.  ار ید(، ثابت گردیههای سرماژگییمنفرد و و هایسرمایه انتزاع )مجزا از 

سطح   ایندر  جتماعی صرفا  ا نرخ متوسط سود اراش و ساختت یداری در کلهی سرما بازتولیدروند 

  هایمایهان سریاجتماعی و رقابت م  تولید معیّن هایان بخشیز میاز انتزاع ممکن نبوده؛ و تما

ک کل و نرخ متوسط سود را  یداری به مثابه هیسرما بازتولیداست.  اما، روند  یازمنفرد مورد ن

ش از پرداختن به ید پ یی نیز با یربا یسرمایهبسط داد.   ییربا  یسرمایهش از پرداختن به ی د پیبا

 .قرار بگیرد حرکت واقعی رقابت مورد بررسی

 نه رجوع شود به: یزم اینتر در ع یبرای بحث وس 
Michael Heinrich, Die Wissenschaft vom Wert.  Die Marxsche Kritik der 
politischen Okonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und 
klassischer Tradition [The Science of Value: Marx’s Critique of Political 
Economy between Scientific Revolution and Classical Tradition], 5th edition 
(Munster: Westfalisched Dampfboot, 2011); an English translation will be 
published by Brill in 2014. 
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بود که  و قرار بر این    مطرح شد،1٨٦3بعد از سال    ، کهسرمایه  یکتاب در باره-چهار

تاریخ تئوری باشد.    یو جلد چهارم آن در باره  "کی تئور"آن بحث    نخست  سه جلد
از    سرمایه  پیرامون  س کتابینوشیدو پ  1٨٦1-1٨٦3های  نوشتهدستو    گروندریسه

های  نوشتهدستبوده، در حالی که    سیاسی نقد اقتصاد    یکتاب در باره -شش  ییهطرح اول
جلد    نویسیشپ  1٨٦5-1٨٦3 سه  برای  چهاراز    تئوریکی اول    سرمایه کتاب  -طرح 

چنانمی کامالً    1٨٦3-1٨٦5های  نوشتهدستچه  باشد.   گاه  آن  شود،  گرفته  نظر  در 

بحث خارج شده،    یاز گردونه   "عام  مفهومبه    سرمایه"  ی یدهگردد که نه تنها اروشن می
تضاد   اساس روی بر    هیچبه    برنامهشود که ساختار  مسئله نیز روشن می  این  چنینبلکه هم  

  ی سرمایه ان  یم  یست.  به جای آن، رابطهیو رقابت مبتنی نمفهوم عام    بهان سرمایه  یم
کند که در سطوح انتزاعی  نقش مرکزی را بازی می   اجتماعی یسرمایهمجموع  و    منفرد

مورد    کُلّک  یداری به مثابه  هیسرما  تولیدو روند    توزیع، روند  تولیدمختلفی از روند  
 مالکیت، کارِ مزدی، و  سرمایهبحثِ مربوط به    اکید  جدائیرد.  به عالوه،  یگبحث قرار می

نمی دیگر  را  بارضی  از  یشد  بخش  اینش  داد.    ی درباره  بنیادی  تئوریک های  ادامه 
مزدی که پ   ی ارض  مالکیت بندی شده بود را  های دیگر طرحتر برای کتابشیو کارِ 

.  تمام آن چه که  یافت توان  می  هیسرما  یبندی شدهگی مفهوماکنون در کتاب به تازه
، بنابراین   20ای است که در متن به آن اشاره شده است.ژهیهای وماند پژوهش باقی می

  یک   کتاب را، اما، در- شش  ییهمطالب سه کتاب اول از طرح اول  سرمایهدر مجموع،  
بحث بر سر تاریخ تئوری نیز   ییهرد.  طرح اولیگدربر می  متحولک  یچارچوب تئور

گرد تحول  تمامیدچار  در  اقتصادی  تئوری  تاریخ  مقولهتید:  تاریخ  جای  های  اش 
رد.  یگدر نظر گرفته شده بود را می  برای طرح قدیمی کتاب پیرامون سرمایهمنفردی که  

 ممکن نبود. ی اولیهریزی شدهبرنامه سازیجدا جا نیز حفظ  ایندر 

است.     سرمایهد  ی برای کتاب جد  نخستس  ینوشیپ  1٨٦3-1٨٦5های  نوشتهدست

برای    "2های  نوشتهدست"،  1٨٦٦-1٨٦7  هایدر سال  سرمایه  یکمجلد    نخستِچاپ  
دوم   هم  1٨٦٨21-1٨70از    سرمایهجلد  و  برای  های کوچکنوشتهدست  چنین،  تری 

س  ی نوشیپ  مجموعاً  22،بود  زمانی نوشته شده  یدر همان دورهکه    3و کتاب    2کتاب  

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

 آمده است.  (MEGA)آثار   کلیاتسند در  این  ٢1
22 MEGA, 11/4, 3. 



 ش نزولی نرخ سود یقانون گرا 

14 

 

  1٨71هایی که از اواخر  نوشتهدهند.  دستمی  تشکیل( را  1٨٦٦-1٨71)  سرمایه دوم  
-1٨73به زبان آلمانی در    سرمایه  یکم  اند به همراه چاپ دوم جلدنوشته شده  1٨٨1تا  

آن  ر آن داده شد( و چاپ د نخستای نسبت به چاپ رات قابل مالحظهیی)که تغ 1٨72
تری به آن داده شد( جملگی شیرات باز هم بیی)که تغ 1٨72-1٨75در  به زبان فرانسه

س و کتاب  ینوشیدهند.  پس، به جای سه پ می  تشکیل  سرمایه س سومی را برای  ینوشیپ
23. داریم  نویسش یکامالً متفاوت را با پنج پ ی، ما دو پروژهسرمایهی ینها

 
 مورد نگاه شود به:  اینتر در شیب اتییجزبرای   ٢٣

Michael Heinrich, “Reconstruction or Deconstruction? Methodological 
Controversies about Value and Capital, and New Insights from the Critical 
Edition,” in Riccardo Bellofiore and Roberto Finecshi, eds., Re-reading Marx: 
New Perspectives After the Critical Edition (Houndmills: Palgrave 
Macmillan, 2009): 71-98. 
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 1٨57های اقتصادی مارکس از  تکاملی نوشته سیر  
 ( 1٨57-1٨٦3گری اقتصاد سیاسی، در شش کتاب )سنجش

 1٨57-1٨5٨ گروندریسه   یکم نویس پیش
، گری اقتصاد سیاسیسهمی بر سنجش نویس دوم پیش

1٨59  
 1٨٦1-1٨٦3های نوشتهدست

 ( 1٨٦3-1٨٨1، در چهار کتاب )سرمایه
 1٨٦3-1٨٦5های نوشتهدست   یکم نویس پیش
 ( 1٨٦7، چاپ اول )یکم، جلد سرمایه   نویس دوم پیش

  2برای کتاب  2های نوشتهدست
(1٨70-1٨٦٨ ) 

 3و   2های ها برای کتابنوشتهدست
(1٨71-1٨٦7 ) 

   نویس سوم پیش
    

-1٨73، چاپ دوم )یکم، جلد سرمایه
ی ، ترجمه یکم، جلد سرمایه (1٨72

 ( 1٨72-1٨75فرانسوی )
-1٨7٨) 3ها برای کتاب نوشتهدست

1٨74 ) 
-1٨٨1) 2ها برای کتاب نوشتهدست

1٨77 ) 
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 (1٨٦٥ی آن )یش نزولی نرخ سود و نارسایقانون گرا

مسئلهیترگسترده بر سر  بحث  م  ین  در  به  نوشتهان دستیبحران  مربوط  را    سرمایه های 

های  نوشتهدر دست  "قانون گرایش نزولی نرخ سود"بحث بر سر  رابطه با    توان در می
سوم سال  یافت  کتاب  در  که    1٨٦4-1٨٦5های  که  جایی  آن  از  شد.     این نوشته 

تی را به عهده دارد،  یراهمبسیار پُ  های مربوط به تئوری بحران نقشدر بحث  "قانون"
 م. ی دهدا آن را مورد بررسی قرار میش از پرداختن به خود تئوری بحران، ابتیپ  بنابراین

در درازمدت سقوط    اجتماعی  ن سودیانگیکه نرخ م  اینسو،    این هژدهم به    یسدهاز  
  رسیده به طور تجربی به اثبات    گویاشده بود که    پذیرفتهخواهد کرد به عنوان فاکتی  

نشان دهند  ش تالش نمودند تا  ی در زمان خوهر دو    اسمیتدام  اَ  دیوید ریکاردو و  است.  
ای صرفاً موقتی  دهی سود آن گونه که در آن زمان مشاهده شده بود، پد  که سقوط نرخِ 

ت سعی نمود تا  یدام اسماَداری دارد.   هیدرونی رشد سرما  قوانین در    ریشهنبوده، بلکه  

اری  یهای بسهیدر کشوری که سرما"رقابت است:     یجهیسود نت  نشان دهد که سقوط نرخِ
فعال متندهس  در آن  اِ   سرمایهان صاحبان  ی، رقابت  بر سود شده که  موجب  عمال فشار 

-هیک سرمای.   موجّه نیست  استدالل، اما، چندان  این   1".انجامدآن می   به کاهشسرانجام  
را کاهش    ی خوددی مت کاالی تولیاش قت رقابتییّدار ممکن است که برای بهبود موقع

وه  ین شیداران همسرمایهت  ی.  حال اگر، اکثررو به سود کمتری بسنده کند  این داده و از  
افته و  یاری از کاالهای دیگر نیز هم زمان کاهش یمت بسیرند، آن گاه قیش بگیرا در پ

موجب  تواند  میخود    یکه به نوبهامری  خواهد شد،    تولید  ینهیباعث کاهش هز  این
 .شودداران افزایش سود سرمایه

نرخ سود را مورد نقد    کاهش  اسمیت پیراموندیوید ریکاردو در آن موقع بحث  
خود وی با این فرض آغاز نمود که اگر چند استثناء در این مورد    2قرار داده بود.

 
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. 
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مزدها  نادیده گرفته شوند، نرخ کلی سود تنها در صورتی کاهش خواهد یافت که دست
به تناسب  معیتجکه رشد  واقعیت اینبر  تکیهگاه با کاردو آن یافزایش یافته باشند.  ر

  کند میگونه فرض    این ،  نمودخواهد  را ایجاد  تری  بیش  وسایل امرار معاش   به  ود نیازخ
خود    یبه نوبه  اینرا به زیر کشت برده، که    امرغوب زیادتریهای نکه الزاماً باید زمین 

مزدها به روال  که دست  اینمت غالت خواهد شد.  حال، با توجه به  یش قیباعث افزا
می دستِیبامعمول  از    نیروی  بازتولیدبهاء    کمد  بپردازد،  را  موازات    اینکار  به  رو 

در جای    این، که  یافتخواهند    افزایشمزدها نیز  ، دستوسایل معیشت  قیمت  افزایش
داشت.    دنبال خواهد  به  را  را حاصل    قیمت  افزایشخود کاهش سود  غالت سودی 

های کشاورزی  زمینبر روی  تولیدشت و کِی نهیرا که هزیدار نخواهد ساخت زهیسرما
بر  شت  که به خاطر کِ  تولید  هاینهیهز  آن مقدار ازنامرغوب باال بوده، و از دیگر سو،  

ب یبه عنوان اجاره بهاء به ج، عموماً  ره شودیتواند ذخز مییخهای حاصلنیروی زم
 3شود.می خته یداران رنیزم

ا در کشاورزی نیز که حتّ  مخالفت نمود  استدالل  این   دیدگاه ریکاردو با  مارکس با
کاهش   یا و  افزایشتواند  مت غالت مییق بنابراین بوده و  پذیربارآوری امکان افزایش

اندازه  ریکاردواست که    این  تواقعیّ.   دابی امکان    یبه  به  بارآوری    افزایشمارکس 
نداشت،  اِ  مینز زما  زیراشراف  در  مارکس  کشفیزمی   اینه که  که  امثال ست  های 

ف در   شیمیعلم    یزمینهدر    4یگلیب  ون یوستوس  اوردگری کشا یتول  انقالبی  جاد  یزی 
  ی ن کسی نبود که مدعی کاهش درازمدت نرخ سود به واسطهیمارکس اول   5کرده بود. 

کسی است که    نخستینداری شده باشد.  اما، وی مدعی بود که  هیهای درونی سرماقانون
 ٦قانون شرح منسجمی را به دست داده است.  اینبرای 

 
3 Ibid., 110-127. 

٤  Liebig vonJustus Freiherr  می یانی به کشاورزی و شیهای شادان آلمانی که کمکمیی ش

تروژن ی ن کشف که نیبود.  وی به خاطر امی آلی فعال یدهی به ش ولوژی نموده و در سازمانیب

 )م(  شود." شناخته مییمیاییاهان است، به عنوان "پدر صنعت کود شی گ یهیعنصر اساسی در تغز
  های ارزش اضافیتئوریهای مختلفی در کاردو را در بخشین ریزم یمارکس تئوری اجاره  ٥

 عی مورد نقد قرار داد.  نگاه شود به: یبه طور وس
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. 
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اش را به عنوان  های کتاب سوم، موضوع بحثنوشتهانی دستیمارکس در بخش پا

شیوه  دهیسازمان" سرما  یدرونی  اصطالح  داری،  هیتولید  ابه    7"آن  آلدهیمیانگین 

  خاص را ، موارد موقتی و  "آلدهیمیانگین ا"  این  یعرضه   .  در ارتباط باکندمیترسیم  
مارکس  گرفت.     نادیدهاست    یافتهداری توسعه  هیسرما  نماد یکآن چه که    تنها  د به نفعیبا

تحلیل   صدقکند که  می   ید، تأکبودنوشته    سرمایه  یکمبر جلد  که دو سال بعد  ای  در مقدمه
ف  داری را ندارد، بلکه هد هیاز رشد سرما  ی خاصیک دورهی ا  ا حتّین و  یّک کشور معی از  

-ل مییشکترشد را    اینهای  هیاست که پا  "ییهاآن قانون"  ارزیابی و شناسایی  وی
  هیچ در مورد قانون نرخ سود،    خود  ، مارکس در ارتباط با استداللبنابراین   ٨دهند.

روهای یشکال رشد ننظر ندارد، بلکه صرفاً اَط رقابت را در  یا شراینی از بازار و  یّشکل مع
بهره  دییتول از ماشیگو  نظر دارد-نیری فزاینده    داری هیسرما  نمادین  که  ابزار را در 

رسد درست باشد، آن گاه  د به آن مییسطح از تجر  این .  اگر قانونی که وی در  است
 باشد. معتبرداری نیز سرمایه یرفتهشید در مورد تمامی اقتصادهای پیبا

دهد که اصالً  کم، نشان مییکند:  مارکس قانون نرخ سود را در دو مرحله بررسی می
-ک سری از عاملی به دنبال آن وی   9ش نزولی در نرخ سود وجود دارد. یگرا این چرا 

ا ممکن  قرار داشته و حتّ  رو-در-ور   گرایش  این دهد که با  ی را مورد بررسی قرار مییها
نرخ سود    کاهش روست که    این تی نرخ سود شوند.  از  رفتن موقّاست که موجب باال  

گر یا  خنثی  هایعامل   این از آن جایی که   10وجود دارد.  "شیگرا"ک  یشکل    بهتنها  
رو    این، از  بارزندش  یب-و- های متفاوت کمن و در زمانیّا آن کشور معی  ایندر    متضاد

میشیگرا بروز  سود  نرخ  در  متفاوتی  به  ،  اماد.   ینماهای  در    ، مارکس  یفرضیهبنا 
 ش نخواهد داشت. یر نزولی را در پیجز مسه درازمدت نرخ سود راهی ب

کند که  می  بندیفرمول  فراگیر بسیار مهمی رای  یک قضیه  "قانون"  اینبا  مارکس  

، کاهش  "قانون"  این.  بنا به  نموده و یا رد کرد  اثبات  توان آن رانمیبه طور تجربی  
اگر است.     تولیدیروهای  ین  ی رشدِانهدار هیسرما  یوهیش  نرخ سود در درازمدت برآمدِ

زیرا    –نرخ سود در گذشته کاهش یافته باشد دلیلی بر اثبات ]درستی این قانون[ نیست  

 
7 Ibid, 970. 
8 Marx, Capital, vol. 1, 91. 
9 Marx, Capital, vol. 3, Chapter 13. 
10 Ibid, Chapter 14. 
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این    تنها  ق نموده وصدکه قانون حاکی از آن است که در مورد تحوالت در آینده  
نین کاهشی در گذشته در جایی اتفاق افتاده باشد، چیزی در مورد آینده  واقعیّت که چ
را نیز   اینافته باشد،  یش هم  یچه نرخ سود در گذشته افزاحال، چنان   دهد.به دست نمی

قانون به کار گرفت، چون که قانون مدعی کاهش   اینه  یتوان به عنوان سندی بر علنمی

نزولی است که کماکان    "شییگرا"  وجود  حاکی از  می در نرخ سود نبوده، بلکه صرفاًیدا
قانون را به طور تجربی    این ا اگر نتوان درستی  فتد.  حتّینده اتفاق بیممکن است در آ

قرار    بررسی  ت جدلی استدالل مارکس را موردیّتوان قطعکم میاثبات نمود، دستِردّ یا  
 داد.

  ی کم رابطهی  یتمیز داده شود: نکته دیگر  باید از یکجا دو نکته است که می  این در  

است    اینمارکس بر    است.  فرضِ  "گرهای خنثیعامل"و    "قانون"به اصطالح    اینان  یم
-، در درازمدت بر تمامی عاملرسیدهکه کاهش نرخ سود که وی به عنوان قانون به آن  

-نمیهیچ دلیلی ارایه  فرض خویش    اینگر غلبه خواهد کرد.  اما، وی برای  های خنثی
 .کند

مارکس در واقع توانسته    آیااست:  آن    "به مفهوم دقیق  قانون"ی  باره  دوم در  ینکته

توان نشان داد  ؟  میبه اثبات برساندرا آن  "قانون به مفهوم دقیق"قاطعانه این  است که
-واقعیّت این است که وجود عاملابد.   یمهمی دست    چنینکه مارکس نتوانسته است به  

بلکه، علّت ست؛ ین "ش نزولی نرخ سودیقانون گرا"فروپاشی گر علّت اصلی های خنثی

توان دالیل الزم  نمیآن    "قانون به مفهوم دقیق"واقعی فروپاشی این است که برای این  
 11را ارایه نمود. 

 
که نباید به قانون سوِد مارکس به طور مجزا نگریست، بلکه باید آن را در  کنندمیبسیاری تأکید  11

-یک "چارچوب وسیع تئوریک" به مثابه "تحلیل غامضی از گرایشات دیرپای انباشت سرمایه

 داری" در نظر گرفت.  نگاه شود به: 
 Marx’s Theory of Crisis (London: Macmillan, 1994), 208. 

، بحث پیرامون قانون سود را با این سرمایه از جلد سوم   1٣که مارکس خود در فصل  حالیدر 

کند.  مارکس به خوبی به این نکته آگاه است که پیش از قرار دادن یک چنین تجریدی آغاز می

ی دلیل نمود.  حال اگر اثبات شده باشد که  تر، در ابتدا باید برای آن اقامه مسئله در چارچوبی وسیع

ها در به اصطالح ای ارایه شده در مورد یک قضیه نادرست است، آن گاه قرار دادن آنیل پایهدال

شود.  بنابراین، قانون سود دقیقا  در همان چارچوب ها نمیتر باعث تصحیح آنیک چارچوب وسیع 
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اقامه به منظور  برای کاهش نرخ سود،مارکس  ماندن نرخ    ی دلیل  ثابت  ابتدا  در 
را  12سرمایه   یارزشترکیب  باالرفتن    یک مثال عددی  طی  هم چنین در  ارزش اضافی و

برد.  اگرچه مارکس  به کاهش نرخ سود راه می  بنابراین ضرورتاًگیرد، که  فرض میپیش
رد که  یگبه کار می  بحث این عبارتی از نرخ سود را در  در اساس ح، اما، ینه به طور صر

( 2که در تساوی ) شودبه دست آورده می   v    ( به1م صورت و مخرج تساوی )یاز تقس
 :آمده است

(1 )      𝑃 =
𝑠

𝑐+𝑣
 

(2 )      𝑃 =
𝑠

𝑣

[(
𝑐

𝑣
)+1]

 

𝑠)   ، یعنیکسر  اینرد، صورت  یگش فرض مییشاپیحال اگر، آن طور که مارکس پ
𝑣

) ، 

𝑐ل رشد مقدار ) یدر حالی که مخرج کسر به دل  ماندهثابت  به واقع  

𝑣
، آن گاه  زیاد شود  (

ن  ی اامر  ت  یّاست که ارزش کسر در مجموع کاهش خواهد یافت.  اما، واقع  کامالً روشن 
- تولید ارزش   دلیلِبه    زشی سرمایهترکیب ارماند.   است که صورت کسر ثابت باقی نمی

اضافی، افزایش خواهد یافت.  -نرخ ارزش   زایش به عبارتی در صورت اف  یااضافی نسبی،  

را باور  واسطه  یاضاف -ارزشنرخِ  در    شی افزا  ج، یبرخالف    ی به 
نبوده، بلکه بر عکس،    "گر یخنث  یهاعامل" از    ی کی  ،یبارآور  شیافزا

از آن    د یبا   اشقی قانون به مفهوم دق  نی است که ا  یط یخود از جمله شرا
  تولید قاً در روند  یدق   cدر مقدار    افزایش  که  نکته  ، با توجه به اینگرفته شود   جهینت 

- نرخ ارزش   زیاد شدن   خود به   یبه نوبه  ، امری کهشوداضافی نسبی حاصل می -ارزش 
مقدماتی    مثال  ییه ل است که مارکس پس از اراین دلیبه هم   13. خواهد انجامیداضافی  

اضافی  -ورزد که نرخ سود در شرایط نرخِ صعودی ارزش نکته تأکید می  این، بر  خود

 
در آن چارچوب، قانون سرمایه را مطرح نموده   1٣انتزاعی بحث خواهد شد که مارکس در فصل 

 . بود
12 Value composition of capital 

ش نرخ استثمار  ی آن پرداخت افزاای که مارکس به  ن نکتهی" اولگرهای خنثیدر مورد "عامل  1٣

ل طوالنی کردن روز کار و  یابزار، بلکه به دل-نیماش یرشد و توسعه یاما، نه به واسطه –بود 

اضافی -تر نرخ ارزششی ش بی ما با افزا "گرهای خنثین رو، در مورد "عاملید کار.  از ایتشد

   م.یروبرو هست
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را به طور قطعی    قضیه  توان این این است که آیا می  پرسشکند.  حال،  نیز سقوط می
 ؟ثابت نمود

ارزش تنها    ایناگر   افزاین  سرمایه  ترکیب  که  مییست  ارزش یش  نرخ  بلکه  - ابد، 
اد  یاضافی نیز به همراه آن افزایش خواهد یافت، آن گاه صورت و مخرج کسر با هم ز

د نشان دهد که  ین بایشوند.  حال اگر مارکس مدعی کاهش نرخ سود است، بنابرامی
ش خواهد  یچگونه در درازمدت مخرج کسر با سرعت بیشتری نسبت به صورت آن افزا

ه نشده است.   یدو عامل ارا  این سرعت رشد    ی سهیگونه شاهدی برای مقا  هیچ افت.  اما،  ی
ادعا به دست دهد، صرفاً   اینقتاً برهانی برای درستی  یتر از آن که بتواند حقشیمارکس ب

-گاه آشکار میمورد آن  اینمارکس در    عدم قطعیّتده است.   یرامون مسئله چرخیدر پ
ادعا که درستی قانون را به اثبات رسانده است بالفاصله    اینشود که وی هر بار پس از 

تازهسعی می  از سر گکند که استدالل  اثبات درستی آن  برای  تمامی  یای را    این رد.  
اضافی  -باور استوار است که نه تنها نرخ ارزش   این  آوری بر-ها در راستای برهانتالش 

نی به کار یّمع یسرمایهابد، بلکه هم زمان از تعداد کارگرانی که در خدمت یش مییافزا
 کاسته خواهد شد. نیز شوندگرفته می

اساس آنیهاادداشتیدر   بر  انگلس  پانزدهم  های که  ن  یجلد سوم را تدو  از  فصل 
رسد که مارکس سرانجام توانسته باشد که سقوط نرخ  به نظر میظاهراً این گونه  نمود،  

 ر به اثبات برساند: یاضافی با استدالل ز-ش نرخ ارزش یط افزایا در شراسود را حتّ

از    نظرک مقطع و صرفِی گاه در  ابد، آنیاگر تعداد کارگران به طور مداوم کاهش  
ها  که آن  ایهاضاف  ارزش   کُلِّابد، سطح  یش  یزااضافی اف-زانی هم که نرخ ارزش یهر م
ک مثال عددی نشان  یتوان به سادگی با را می اینافت.  یکنند کاهش خواهد د مییتول

چهار کارگر به کار گرفته شده و هر کدام از  -و-ستیای تعداد بداد: اگر در کارخانه
د کنند، آن  یمعادل دو ساعت از کارشان را تول  ایهها، به عنوان مثال، ارزش اضاف آن

شود.  حال اگر، د مییمعادل چهل و هشت ساعت کار تول  ایه گاه در مجموع ارزش اضاف
تنها دو کارگر    د ناگهان به نحوی افزایش یابد که کارِیلی بارآوری تولیمثالً، به دال

دو کارگر قادر   اینرتی  گاه تنها در صود کافی باشد، آنیهمان سطح از تول  تداوم  برای
- و- ها بیستد کنند که هر کدام از آنیتول  هزان ارزش اضافیخواهند بود که به همان م

مارکس    به این خاطرافت نکند.   یمزدی هم درچهار ساعت بدون توقف کار کرده و دست

ش سطح استثمار را حدی ی روی کار با توسل به افزایجبران کاهش ن "رد که  یگجه میینت
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تواند  ش سطح استثمار به طور قطع مییتوان از آن حد عبور نمود.  افزانمی  است که
ند نخواهد  یفرآ  اینروی قادر به توقف    هیچد، اما، به  یسقوط نرخ سود را کنترل نما

 14"بود.

الزم    یسرمایهکه مقدار    باشد  درست  تواندمی  گیری، اما، تنها به شرطیاین نتیجه
(𝑐 + 𝑣  ییریباشد که برای به کارگ  یزانیکم به همان ماستخدام دو کارگر دستِ( برای 

  ی جا، مارکس تنها نشان داده است که در معادله  اینالزم بود.  در    کارگرچهار  -و-بیست
  ی کسر در معادله  کُلِّابد.  اگر قرار است که ارزش  ی( ارزش صورت کسر کاهش می1)
  کم باید دستِابد، آن گاه مخرج کسر  یش  کاهش مقدار صورت کاه  ی( به واسطه1)

کاهش    یگاه با مسئلهابد، آنیثابت بماند.  اگر ارزش مخرج کسر نیز هم زمان کاهش  
روبرو خواه مخرج  و  زمان صورت  نیهم  که خود  بود  پاسخیم  به  یگو-ازمند    این ی 

،  در عین حالافت.   یک با سرعت بیشتری کاهش خواهد  یپرسش خواهد بود که کدام  
کمتر از   ری دو کارگریالزم برای به کارگ یسرمایهامکان را که  این یدنبا وجه هیچ به

  این به چرا؟  ده انگاشت.  یباشد را ناد کارگرچهار -و -ستیمقدار الزم برای استخدام ب
مزد  د به دو کارگر دستیباچهار کارگر، تنها می-و-ست یساده که به جای ب یارل بسیدل

، بدان حد که  یافته  افزایش به طرز شگرفی    تولید پرداخته شود.  از آن جایی که بازدهی  
توان فرض  از است، آن گاه مییتنها به دو کارگر ن  اکنون  چهار نفر،-و-بیستبه جای  

افته باشد، یش  ید در بخش کاالهای مصرفی افزایبازدهی تولنیز  زان  ینمود که به همان م
مزد دو کارگر زان دستین، میشود.  بنابراروی کار می یارزش نامری که باعث کاهش  

سطح   در  دستیصرفاً  دوازدهم  بک  در  -و-ستیمزد  بلکه  نمانده،  باقی  کارگر  چهار 
ثابتی نیز که مورد    ی سرمایهتر از آن خواهد بود.  اما، از سوی دیگر  ار کمیقت بسیحق

افزا است  قرار گرفته  که مخرج کسرپس  افت.   یش خواهد  یاستفاده  یعنیبرای آن   ،  
(𝑐 + 𝑣)،  ِکه مقدار    اینکم ثابت بماند، تنها  دستc  بلکه نبودهابد کافی  یش  یافزا ،

شود.  اما،  کاسته می  vابد که از مقدار  یش  ی زانی افزایکم به همان مد دستِیبا  cمقدار  
ش مخرج کسر امری قطعی  یل افزایدل  اینروشن نبوده، و به    cش در مقدار  یفزازان ایم

بنابرنیست و  نمی،  آ  دانیماین  )یکه  نرخ سود  ارزش  یا  کسر( کاهش خواهد    کُلِّعنی 
 ده است.یز به اثبات نرسیچ هیچهنوز  تا این جا بنابراین،افت.  ی

 
14 Marx, Capital, vol. 3, 356. 
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نظر از چگونگی  شده است: صرفِن کامالً روشن  یادیبن  یک مسئله، اما، ی جا  ایندر  
ت است.  جهت حرکت  یّان دو کمیم  ی مقوله همواره رابطه  اینف ما از نرخ سود،  یتعر
از  ا دستِیت )یّدو کم  این اما، به  اینت( بر ما روشن است.   یّدو کم  این کم بخشی   ،
نیتنها کافی  نکتهیی  از  یکدام  است که    این مهم    یست.   با سرعت  یّدو کم  این ک  ت 
ل، در  یدل  اینم.  به  یستیای است که ما بدان آگاه نآن نکته  این.   کندر میییتری تغبیش

ش  ی زی در مورد گرایتوان چسازد، نمیاش را مطرح میآن سطح کلی که مارکس بحث
جا امکان پرداختن    اینمشکل دیگری نیز وجود دارد که در     15درازمدت نرخ سود گفت.

سقوط نرخ سود قرار است از آن ناشی    گویاکه    cت  یّ مست.  رشد کیات آن نییبه جز
  ، سرمایه   یکم ست.  مارکس خود در بخش دوم فصل پانزدهم جلد  یشود، کامالً نامحدود ن

های مختص  تیثابت با محدود  یسرمایهق اضافی  یسازد که تزربحث را مطرح می   این
ری یگینکته به طور پ  این رو است.  چنان چه  هر روبیمتغ  ییهش در کاستن از سرمایبه خو

به    آن   "به مفهوم دقیق  قانون"  این  ل دیگری در ردّ ی رد، خود دلیمورد نگرش قرار بگ
 1٦دست خواهد داد. 

 
بر  یاستی آمده است  یات مارکسین قانون در ادبی" که در باب به اثبات رساندن اایلّه"اد تمامی  1٥

ا آن ی؛ و شدن جا در مورد مارکس به آن اشاره یخطاهای منطقی پایبند بوده، همانند آن چه که در ا

ن مورد، ی، استوار است.  در اv = 0ب یفرض عج چون پیشهای نامعقول، هم که براساس فرض 

 ر اشاره نمود:یتوان به اثر زاز جمله می
Andrew Kliman, Reclaiming Marx’s ‘Capital’: A Refutation of the Myth of 
Inconsistency (Lanham: Lexington, 2007) 

عی در منبع  یبرای فرجام دادن به قانون مارکس به طور وس ییهان مشکل به همراه تالش یا  1٦

 ر بحث شده است: یز
Heinrich, Die Wissenschaft vom Wert 
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 ش نزولی نرخ سودیگرا فارغ از تئوری بحران 

ربنای  یرا ز  "نزولی نرخ سودش  یقانون گرا"ل که  یدل   این ها به  ستیاری از مارکسیبس
-دفاع می ببا تعصّ دانستند، از آن در برابر هر گونه انتقادیتئوری بحران مارکس می

 ی هیبحران را بر پا  خود پیرامون  تئوری  بر آن بود که  فرض که مارکس  اینکردند.   
از ویراستاری جلد سوم  در وهله،  بنا نهدقانون    این انگلس    سرمایهی نخست  به دست 

است.نا شده  و  1٨٦5های  نوشته دست   شی  اساس  که  انگلس  یمارکس  قرار  راستاری 
اً دارای هفت فصل است که  ها کلّنوشتهدست  این.   بود  شده  بندیبه ندرت بخش  داشته،

ها را به شکل هفت بخش در جلد سوم ویراستاری نموده است.  فصل سوم  انگلس آن
-بخشفاقد هرگونه  اساساً    ،خ سود استنر  کاهش  یهای مزبور که در باره نوشتهدست

انگلس انجام شده است.   خود  فصل به سه فصل جداگانه توسط    اینم  یبندی است.  تقس

، خطوط  "گرهای خنثیعامل"و    "به مفهوم دقیققانون  "  یدر دو فصل اول کتاب درباره
های مارکس وارد  نوشته ، دستاینقاً دنبال شده است.  اما، پس از  یاستداللی مارکس دق

-ن سبب، انگلس در پییشود.  بدده مییبر-دهیهای برشه یها و اندادداشتیاز  یاییدر

مطالب را به شدت ویرایش کرده است.  وی    این  "قانون"  یزی فصل سوم در بارهیر
نموده و آن ها را به چهار زیربخش  ی  یآرا-قسمت را فشرده ساخته، مطالب را باز  این

قسمت نموده است.  به این سبب، این کار وی باعث شده که وجود یک تئوری بحران  

رشد تضادهای درونی  "گردد.  از آن گذشته، انگلس با دادن عنوان    ءتمام الغا-و-تامّ

ی که  ان آن دسته از خوانندگانیژه در میم را، به وتوهّ  اینبخش،    این  کُلِّبه    "قانون
که گویا این   کندجاد مییگذاری از سوی خود مارکس نبوده است، انام اینندانند که 

 1بوده است.  "قانون"آمدهای این تئوری بحران یکی از پی

 
ن یانجام داده است، برعکس، ا  عامدانهن کار را یم که انگلس ا یست که بگو ین نیجا مراد ا نیادر   1

د گفته است، هدف وی  یبه تأک وی نیز همان گونه که خود   به هیچ وجه عامدانه نبود.کار انگلس 

هنگام   وی برای این انجام این کار،  ، اما ه دهد.  ی" را اراقابل خواندنی"  ویرایشن بوده که بتواند یا

اما  ی متن قادر به تشخیص آن نبوده، خواننده هایی شد کهمویراستاری متن، ناچار به اخذ تصمی 

نه  ین زمیدر ا تریشب  یرا بر درک خواننده از متن گذاشته است.  برای مطالعه ییبه سزا  هنایش

 ر رجوع شود: یبه منبع ز
Michael Heinrich, “Engels’ Edition and Marx’s Original Manuscript,” Science 
& Society 60, no. 4, (Winter 1996/97): 452-66. 
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به   رجوع کنیم،  هافرضشیپ  گونه  اینکدام از    هیچ مارکس بدون    یبه نوشته  اگر
ی همآهنگ در باره  تئوریک  ی  وجه  هیچبه    ی وینوشته  سرعت پی خواهیم برد که

تئوری بحران    یدرباره  پراکندههای  شهی، بلکه صرفاً حاوی اندرا به دست نداده  بحران

قانون  "داری به بحران به طور کامل از  هیش سرمایبندی از گرافرمول  ترینعام   2است.

داری به بحران  هیش نظام سرمای، گرابه جای آنمستقل است.     "ش نزولی نرخ سودایگر
ا سود است.   یداری داشته که همانا کسب ارزش اضافی  ه یسرما  تولیداصلی    هدفدر    ریشه
 شود: عضل بنیادین آشکار می ک مُیجاست که وجود  ایندر 

  ی سانک ی  یطاستثمار شرا  این برداری از  بهره  برای  و   واسطه بی  استثمارشرایط برای  
دیگرند، بلکه -کی زمانی و مکانی جدای از  دو مقوله از نظر    اینستند.  نه تنها  ین

روهای ی.  اولی تنها در چارچوب نمتمایز هستنددیگر  -کیدر تئوری نیز از  
های  ان شاخهیم  تناسب  کنترلمولد جامعه محدود بوده، در حالی که دومی در  

تو دارد.قدرت مصرف جامعه    و   لیدگوناگون    توسط[  برداریبهره]  این   قرار 
نه  دیتول  مطلق  توان و  شده  دست    تعیین  توسط ،  مصرف  مطلق  نیرویبه  بلکه 

  شود ن میییع تع ی توز  آمیزرقابتط  یاز شرا  مُعیّنی  مصرف در چارچوب   نیروی
  آن چنان   کاهش داده،   بسیار نازلیم جامعه را به سطح  یت عظیکه مصرف اکثر

-بهره]  به عالوه،  سان باشد.  ش تنگی قادر به نوَ یب-و- کم  یکه تنها در محدوده
و هم چنین توسط  داری به انباشت،  هیسرما  یانگیزه[ توسط  استثماربرداری از  

زان  یع به می اسی وسیاضافی در مق-د ارزش یو تول  سرمایهگسترش  ی آن به  انگیزه
کنترلفراتر از  می  ی  بازار    این شود....  دایماً  رو،  به  ]....[    یابدگسترش  باید 

تول  موازات رشد  با  د،  یبارآوری  نیز  روابط  ادهای محدود یبنتضاد آن  که  ی 
ی مازاد بر بستر چنین این که سرمایه    شود.تر میمصرف بر آن استوار بوده بیش

 
Jürgen Jungnickel and Carl-Erich Vollgraf, “Marx in Marx’s Words?,” 
International Journal of Political Economy 32, no. 1 (Spring 2002): 35-78. 

,Die Wissenschaft vom  Heinrichل در ینه به تفصین زمیاگوناگون در  کردهاییرو  ٢

Wert.  ن نگاه شود به: یاست.  هم چن  شدهبحث 
Michael Heinrich, “An Introduction to the Three Volumes of Karl Marx’s 
Capital,” (New York: Monthly Review Press, 2012) 
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برد، به هیچ وجه یک  زیستی با جمعیت اضافی فزاینده به سر میتناقضی در هم
 3تناقض نیست.

- د نامحدودِ ارزش یتولش به سمت  یان گراین میادی ک تضاد بنیمارکس در این جا به  
برداری محدود از آن براساس  ش در راستای بهرهیک سو و از سوی دیگر گرای اضافی از  

  تئوری  نوعی   از دفاع  در پی  در این جا اشاره دارد.  وی  "عی توز آمیزترقاب  طیشرا"
داری در  هیت سرمایست که صرفاً به محدودین  تر از ظرفیت تولیدی(مصرف اندک )پایین

برای کارگران دستیا امکان مصرف  ن حال  یرا مارکس در عیپردازد، زمزدی میجاد 

تقاضاهای    4سازد.می  شاملمصرف جامعه    نیروی  را نیز در   "سرمایهگسترش    یانگیزه"
کند، بلکه  ن نمییید و مصرف را تعیان تولیم  یی رابطهیکارگر به تنها  یمصرفی طبقه

رابطه نقش دارد.  اما، مارکس    این ن  عییداری نیز در تهی های سرماهای بنگاهگذاریهیسرما
-تری ارایه نمیدالیل بیش[  سرمایهانباشت ]  یانگیزهب بر  های مترتّتیمحدود  پیرامون

مشاهدات الزم    اینستم اعتباری در  ی،  به حساب آوردن سکار  این .  برای انجام  دهد
-کند که مارکس در دستجا نقشی بازی می  اینستم اعتباری در  یک سو، سی شد.  از  می

نهانوشته است.  در  به آن پرداخته  اعتباری است که  یس  اینت،  یهای کتاب دوم  ستم 
پیشاپیش    c + vبه مثابه    سرمایه آن چه که    فراتر از  شکل پول  به را    یاضاف-کسب ارزش 

ما   5سازد.، ممکن میپرداخته بر آن    گروندریسهدر  رکس  از سوی دیگر، آن چه که 
 شود:   درک کیستماتیجا به طور س  اینکه در    یدباآگاهی داشت، می

شرا" از  یط  یدر  ناشی  عمومی  بحران  میتول-اضافهک  تضاد  های گونه  ان ید، 
م  یدیتول  یهاهیسرما  مختلفِ واقع  در  بلکه  و   ی سرمایهان  ینبوده،  صنعتی 
د  ی م در روند تولیای که به طور مستقه یان سرمایعنی میگذار است؛ وام یسرمایه

 
3 Marx, Capital, vol. 3, 352-353. 

شود.   تعبیری یگرامصرف -اندکتواند به افت که مییتوان را می هاییبندی ا  فرمولبعض اگرچه  ٤

 .٦1٥، ص ه یسرمانگاه شود به جلد سوم 
بسط داده نشده،  هنوز شرح و ی  یربا ییهسرما یدی کتاب دوم، در حالی که مقولهیتجر سطحدر   ٥

داران هیسرما اضافی پولی ذخایرن مقدار از پول اضافه را با فرض یتواند ا مارکس صرفا  می

 ح دهد.یتوض
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روند    اینای که در شکل پول و به طور مستقل در خارج از  هیو سرما  بوده  ریدرگ

 ٦"رد.یگقرار می

ش  ی قانون گرا"  بالفاصله پس ازمند پیرامون تئوری بحران  یک بحث روش   رو،   ایناز  

  های که مقوله  است  میسّر  از آن  پس تنها    این کار  بلکهممکن نبوده،    "نزولی نرخ سود 
  ایش ری.  موضع تئوریکی که در وه باشدو اعتبار درک و بسط داده شد   یی ربا  یسرمایه

 این ر نفوذ  یاست.  ز  به شدت مؤثّر بودهس عنوان شده اگرچه کامالً خطاست، اما،  لانگ
بس  چنین است که  از رویموضعی  مارکسیستییاری  به طور    به   کردهای  بحران  تئوری 

ای بحران  شهیهای رعلت  هایی را به عنوان پدیده  ده گرفته ویکامل روابط اعتباری را ناد
 ربطی به پول و اعتبار ندارد. هیچ که  گیرنددر نظر می

ناقص مانده، و هم    1٨٦5های  نوشتهاعتبار مارکس در دست از آن جا که تئوری
به    خود  کردید و اعتبار در رویان تولیارتباط م  یبه مسئله  ویعلت که    اینبه    چنین

  ی یهن تئوری بحران وی تنها از زاویتئوری بحران به طور آشکار نپرداخته است، بنابرا
بوده )در حدی که بخشی از آن مفقود شده است(، بلکه در واقع از نظر نناقص    کمّی

اله بحث خواهم کرد،  نیز ناکامل است.  همان گونه که در بخش بعدی این مقک  یستماتیس

روشن    کامالًمارکس    ایبر  –ر  یهای اخستیاری از مارکسیبس  باور  برخالف  –مسئله    این
 بود.

 
6 MECW, vol. 28, 340 
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 نوزدهم  ی سدههفتاد  ی مارکس در دهه پژوهشی ه یبرنام

ش نزولی نرخ سود و تئوری بحران که در ارتباط با جلد سوم  یهای مربوط به گرابحث
  ر طبق.  بته بودنوش  1٨٦4-1٨٦5درگرفت براساس متنی است که مارکس در    سرمایه

  سرمایه   یکمس ینوش یمتن به پ  اینمقاله آمده است،   این  یکم ای که در بخش بندیطبقه
باعث    (1٨٦٦-1٨71دوم )س  ینوشیتعلق دارد.  اما، مارکس در آن جا متوقف نشد.  پ

کتاب سوم،    یهیدرونما  ینهید.  در زمیرفت در توسعه و تکامل کتاب دوم گردشیپ
 بررسی وجود، گسترش    این است.  با  آمده  دست    بههای کوتاهی  نوشتهاما، تنها دست

  ، 1٨٦3-1٨٦5نوشته های  دست.  در  نمودجا مشاهده    این توان در  اعتباری را می  یستمس
تنها   اعتبار  این بود که  بر  به    یک نکتهی قرار  مربوط  ی  ی ربا  یسرمایهفرعی در بخش 

به انگلس نوشته و در آن ساختار   1٨٦٨ل  یآور  30ای که مارکس در  در نامه  اما،باشد.   
 ییربا  یسرمایه  با رویکرد وی بهاعتبار    بهوی    رویکرددهد،  ح مییکتاب سوم را توض

سد که وی  ینوبه انگلس می  1٨٦٨نوامبر    14مورخ    یاست.  مارکس در نامه  همسان

ات تاجرمآبانه یّبرداری و اخالقکاله  ایناز فصل مربوط به اعتبار برای محکوم کردن  "

  ی ح همه جانبهیبه مفهوم تشر  ایوعده   چنین  بدو امر،اگرچه در     1".کردخواهد    استفاده
  تری ژرفبسیار  یک  تئور  رفتپیش  ز بهایناست که این کار  قابل درک    اما،  بوده  مقوله   این

ابی به  یش خود را برای دستیشاپیرسد که مارکس پمی   این گونه  .  به نظر داشته باشد
  1٨٦9و    1٨٦٨های  روست که در سال  اینقی آماده ساخته باشد.  از  یدرک عم  چنین
 2شود.می  پدیدار اعتبار، بازار پول و بحران  یینهدر زمهای مفصّلی گزیده

س سوم بود  ینوشیرات هنگامی رخ داد که مارکس سرگرم نوشتن پییترین تغمهم
د  ید که با انبوهی از تردیبازمان می  این (.  به گمان قوی، مارکس در  1٨٨1-1٨71)

های  نوشتهنیز و در دست اینتر از شیر بوده باشد.  پی در رابطه با  قانون نرخ سود درگ
-ل تالش ینه به دلیزم این ش در یحات خوی، ناخرسندی مارکس از توض1٨٦5-1٨٦3

برای فرمو -در-ای پیه از استدالل، کامالً روشن است.     بندیلپی وی  نوعی  کردن 
-یافت.  دستمی  شدت   هادیترد  ایننوزدهم[    یسدههفتاد ]  ی، در طول دههاحتماالً

اضافی و  -نرخ ارزش  رسیظاهر شد که ابتدا با عنوان بر 1٨75ال جامعی در س ینوشته

 
1 MECW, vol. 43, 160. 
2 They will be published in MEGA IV/19. 
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ورزد که تا  نوشته، مارکس تالش می  ایندر     3چاپ شد.  به طریق ریاضی  نرخ سود
های ، با در نظر گرفتن شرایط مرزی گوناگون و با تکیه بر مثالاضییق ریبتواند از طر

اگرچه  اضافی و نرخ سود را به دست آورد.   -ان نرخ ارزش یم  ی رابطه  عددی بسیار،

کار  هدف  این  دادن    از  سود  حرکت قانون  "نشان  ا  "نرخ  آشکبود،  سرعت  به  ار  ما، 
، در  مارکس در چندین مورد   4. پذیر استهر گونه حرکتی امکان  در اساس   که  گرددمی

به امکان افزایش نرخ سود اشاره    حالی که ترکیب ارزشی سرمایه در حال افزایش بود،
تمامی  شدسی می یبازنوکتاب سوم    اگر   .کندمی نظربه تجد  مالحظات  این،  کامل    ید 

موارد به طور    ایند.  اگر به یانجاممی "ش نزولی نرخ سودیقانون گرا"فصل مربوط به  

حتّا در  شد.  مارکس  کنار گذاشته می  "قانون"  این شد، به طور حتم  گیر توجه میپی
که متعلق به خودش    سرمایه  یکمای از چاپ دوم جلد  در نسخه نویس  یک یادداشت دست

تناسبی    ش نزولییرا با روایت گدیگر  اد این یادداشت  .  مفّکندنکته اشاره می  این بود به  
انگلس    نداشته   زیرنویس به شکل    سرمایه[  یکم]جلد    را در چاپ سوم و چهارم  آن و 

  تنها   گسترش ]انباشت سرمایه[ادداشت بعداً کار شود: اگر  ی  ایند روی  یبا"آورده است:  
  تر کوچک  ییک سرمایهو    تربزرگ  یسرمایهک  یگاه برای  ، آنفرض گرفته شودی  کمّ
  ی سرمایهمقدار    ها[ متناسب با]این سرمایه  ، سودصنعتی  لیتفعا  معیّنی از  یک شاخهیدر  

گاه نرخ  نجامد، آنیفی بیر کییک تغیی به  کمّ  گسترش پرداخت شده است.  حال اگر  شیپ

 5".یابدمیش  یزمان افزاتر به طور همبزرگ یسرمایهسود برای 

اشاره   "فییک گسترش "شود، مراد از آن گونه که از محتوای این یادداشت درک می
ر این  ب  مبتنی  مارکسی عزیمت  نقطهدر این جا،  است.     سرمایه  یارزش   ترکیب  شیبه افزا

، بحثی که  بودهگام فرض است که افزایش نرخ سود با افزایش ترکیب ارزش سرمایه هم 
نقطهکامالً   بحث  یدر  دستمقابل  در  که  سود  نرخ  قانون  سر  بر  وی  های نوشته های 
 ٦آمده، قرار دارد.  1٨٦5-1٨٦3

 
3 MEGA II/14. 
4 MEGA II/14, 128. 
5 Marx, Capital, vol. I, 781, 
6 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 



 ش نزولی نرخ سود یقانون گرا 

30 

 

 اینبه    1٨70ر کار قرار داشت.  مارکس از  های دیگر نیز در دستونهیر در زمییتغ
ه بود و به  یداری در روسنیت زمیّای در مورد روابط مالکر مطالعات فشردهیسو درگ

دلیهم بتواند  ین  تا  آموخت  را  روسی  زبان  نیز  مستق  متونل  را  بخواند. یمربوطه    7ماً 
عی در حال  یسرهای  االت متحده داشت که با گامیادی به ایتوجه ز  چنینمارکس هم  

خواسته  دهد که وی مینشان می  1٨7٨در    ٨مارکس با جان سوینتن   یرشد بود.  مصاحبه
که  امری کند،   عرضهاالت متحده یا  موجود در طیشرا  هب ل وسّستم اعتباری را با تیکه س

در عین حال، انگلستان    9انجامید. قطعاً به بازنگرش کامل بخش مربوط به بهره و اعتبار می

داری، آن گونه  ه یتولید سرما  ی شیوه  10"کالسیک  ینمونه "  توانست به عنوان نمی  ردیگ
 کند، باقی بماند.سرمایه به آن اشاره می  یکم جلد  یکه مارکس در مقدمه

-ای متقاعد شده است که پژوهشنده یدر رابطه با تئوری بحران، مارکس به طور فزا

را که در    "حرکت واقعی"نکرده که تا او بتواند  شرفت  یهای وی اساساً به آن اندازه پ

   11ه دهد.یارا  "به شکلی درخور"،  یدگواز آن سخن می  یکمجلد    چاپ دومِ  یؤخّرهم

ن  ی قوان"که بتوان    این به انگلس نوشته امکان    1٨73مه    31ای که در  مارکس در نامه

 
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. 

نوشته  1٨٧٠ژوئن  ٢٧وی به کوگلمان که به تاریخ  یمورد، از جمله، نگاه شود به نامه نیادر   ٧

 (MECW, vol. 43, 528شد. )

-های قومو هم چنین پژوهش ه، یداری در روسنیبا پژوهش وی در مورد روابط زم ارتباطدر 

 و در مورد هندپنجاه ا یهای دههاروپامحوری که در نوشته  یدهی از ا سرانجاممارکس  شناسی، 

 گذرد.می ، فراشود مشاهده می
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. 
8 John Swinton 
9 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. 
10 Locus classicus 
11 Marx, Capital, vol. 1, 102. 
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  چنیناگر     12برد.میال  ؤبه زیر س  "ن نمودعییاضی تیر  از طریقها را  حاکم بر بحران
مندی از راه  ها به شکل عمیقاً قانونمعنا خواهد بود که بحران  این زی ممکن باشد به یچ

به پرسش  را  ایمندیقانون  چنیناضی ین رییقت که مارکس تعیحق ایند.  یخواهند رس
الزم    آگاهیاز  مندی  قاعده  اینخود گواه آن است که وی هنوز نسبت به ابعاد    کشد،می
لسن، سرانجام یخطاب به دان  1٨79ل  یآور  10مورخ    ی.  مارکس در نامه خوردار نیستبر

نویسد که وی نخواهد توانست جلد دوم را )که قرار بود کتاب دوم و سوم را دربر  می
 داشته باشد(: 

نقطهیپ" به  انگلستان  صنعتی حاضر  بحران  که  آن  از  خود    یش  باشد    رسیده اوج 
اری از آن چه که در گذشته یهای بسبار منفردند، و از جنبه  این  هادهید[.  پدیل نمای]تکم

ها  از آن   "سودمند"ش از آن که بتوان به شکلی  ین پیباشند ... بنابرااند متفاوت میبوده
ها را زیر نظر قرار داد؛ منظورم بلوغ آن  سرحدّدن به  ید که تا رسیبامی  ،استفاده نمود

 13"است.  "تئوریکی"البته استفادهء 

بنای تئوری بوده   یگری و پروسه، مارکس هنوز درگیر در روند پژوهشبنابراین
هفتاد مارکس با نوع    یباشند.  در واقع، در انتهای دههش از عرضه مییکه مراحل پ

از    شدت  که به،  دهی ها به درازا کشبود: رکودی که سالشده  ای از بحران روبرو  تازه
که وی تا آن زمان با آن آشنا بود فرق داشت.   های سریع بحرانی  باال و پایین شدن  نوع

های ملی جلب شد  المللی بانک نیت بیّاهم-رنه بود که توجه مارکس به نقش پُیزم این بر
که از سوی مارکس    شاهداتیبنا بر م   14ای بر روند بحران داشتند.که نفوذ قابل مالحظه

  مبنای   بحران بر  تئوری  به  مندروش   کردیشود که روکته روشن مین  ایناند  گزارش شده

راستاری  یبه و  –  سرمایهش نزولی نرخ سود )برخالف آن چه که در جلد سوم  یقانون گرا
های مربوط  پردازش بخشمهم تنها پس از  این ، بلکه نبوده آمده است( ممکن   -انگلس 

های  چه بانک خواهد بود.  حال، چنانر یپذی و اعتبارات امکانیربا یسرمایهتئوری   به
احتمال این که بتوان سیستم اعتباری را   گاهکنند، آننقش مهمی را بازی می  چنینملی 

 همین.   ی یک تئوری جامع از دولت به طور قطع ارایه نمود بسیار اندک استبدون ارایه

 
12 MECW, vol. 44, 504. 
13 MECW, vol. 45, 354, accentuation by Marx. 
14 See ibid, as well as the letter to Danielson from September 12, 1880, 
MECW, vol. 46, 31. 
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-1٨٦5های  تهنوش.  اگرچه مارکس در دست کندق می صد نکته در مورد بازار جهانی نیز  

بازار جهانی    اینبه    1٨٦3 بود که  اصلی  "نکته آگاه   یوهیاتی شیفضای ح  ومبنای 

د در ابتدا خود را  یباباور بود که می  این، اما، وی کماکان بر  "داری استهید سرمایتول

  تعاریف "تا چه اندازه بتوان    و  ایکه آ  ایناما،     15از روابط بازار جهانی جدا سازد. 

اند  "1٦این روند ت  یّکل از دولت و بازار  یرا آن گونه که مارکس در  شه داشت جدا 
ر  یناپذ-زی در واقع امکانیچ  چنیناما، اگر     17د است. ی، مورد تردنموده  یجهانی ارا

 ال خواهد رفت.ؤر سیبه ز به طور کلّی سرمایه ارباشد، آن گاه ساخت

های موجود  نوشتهدر دست  دیدِ نظرک تجی، صرف  اشاراتمالحظات و    ایندر پرتو  
مارکس امکانی واقع گرا نتایبرای  نبود.  گوناگونی  تازه، گسترش جغرافیانه   ییایج 

و روسیهیاکه  )  دورنما متحده  بود  االت  شده  شامل  زمرا  تحقیقنهی(،  که    نوینی  های 

های  نوشتهن در دستیادینظر بن  دِی ک تجدیجملگی بر ضرورت    – شود    تکمیلد  یبامی
  1٨افته بود.یقتی که مارکس خود به روشنی به آن دست  ید داشتند؛ حقیموجود تأک

سد که  ینومی  19به فردیناند دٌمال نیوونهاوس   1٨٨0ژوئن    27مورخ    یمارکس در نامه

ای از رشد  تازه  یمرحله  پا به  اقتصادی  هایپدیده  خیبردقیقاً در این مقطع تاریخ،  "

از    گذارندمی ن  اینو  بررسییرو  به  تازه دارند.از  از  ین-و-ک سالی   20"های  م پس 
بود.  وی در    سرمایه  یکمنظر کامل جلد    دِیتجد  یشهی نامه، مارکس در اند  ایننوشتن  

 
15 Marx, Capital, vol. 3, 205. 
16 “shapings of the total process” (Gestaltungen des Gesamtprozesses) 

برای عنوان  [shapings of the total process]این عبارت از  1٨٦٤-٦٥مارکس پس از   1٧

یکم، هنگام معرفی جلدهای  جلد  نخستین چاپ ن در مقدمه برنیکتاب سوم استفاده نمود.  وی هم چ

ن یر داد.  اییداری" تغهید سرمایی تول را به "روند کلّ انگلس، اما، آن   آینده نیز از آن استفاده نمود.

و عنوان کتاب سوم به دست انگلس که بر واژهء   shapings یمارکس بر واژه أکیدت یانتفاوت م

production یستچندان روشن ن انگلیسیورزد در برگردان می یدتأک . 
ن  نیها هم چنوشتهن دستیشود.  انمیت ارضی، اعتبار، و بحران محدود ی نکته فقط به مالک ینا  1٨

که نه تنها  هکار داشت-و-آوری نیز سرشناسی و تاریخ فنن یمانند تنکردشناسی، زم ییها با مقوله

ت  یاهم  ین حال نشان دهندهی، بلکه درعبوده های مورد توجه مارکس نهیوسعت زم ینشان دهنده

را  یکمآوری که اساس جلد ل فنیمارکس به مسا یهیه است.  پرداختن اولیبرای سرما هان مقولهیا

  یکه نه تنها چهره آورانههای فنرفت شی داد، در پرتو پل میی چاپ شده بود تشک  1٨٦٧که در سال 

 کرد.ت نمییگر کفایر داد، دییز به شدت تغید بلکه ارتباطات را ن یتول
19 Ferdinand Domela Nieuwenhuis 
20 MECW, vol. 46, 16. 
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نوشت که ناشرش به وی اطالع داده است که به   نبه دانیلس 1٨٨1مورخ دسامبر  ینامه
به زبان آلمانی نیاز خواهد بود.  مارکس به انتشار    سرمایه  یکمزودی چاپ سوم جلد  

رضایت داد، اما، برای چاپ   در چاپ سوم  های معدودی با برخی اصالحات جزیینسخه

نوشته    ط متفاوتیید در حال حاضر و تحت شرایکتاب را آن گونه که با"  وی  چهارم

نظرات و مسایلی    شامل  ای از سرمایهتازه   یافسوس که نسخه   21."ر خواهد داد ییشود، تغ
هفتاد روشن شده بود، نانوشته ماند. ی که در دهه

 
21 MECW, vol. 46, 161. 

ت بد جسمانی خود وی و مرگ همسرش  ی کند وضعن جا به آن اشاره مییطی که مارکس در ایشرا

(Jenny)  است  1٨٨1در دوم دسامبر. 
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 1در دفاع از قانون مارکس  – ینریشپاسخ به ها . 2
 

کشف  "سرمایه آمده است، هدف نهایی مارکس  یکمچاپ  یهمان گونه که در مقدمه

نیاز از گفتن است که در  بنابراین، بی  "مدرن بود. یقانون حرکت اقتصادی جامعه

اصلی خویش بداند.     ددستآوررا  "قانون گرایش نزولی نرخ سود"این رابطه مارکس 

هِ  موانع موجود بر سر را"کند که: ( اعالم می 303[ )ص سرمایهوی در جلد سوم ]
 شوند: داری در دو مورد زیر آشکار می تولید سرمایه یشیوه

این واقعیت که توسعه .1 را به  روند نزولی نرخ سود    ،تولیدی کار  توانِ   یدر 
نقطه قانونی بدل می  این شیوهسازد که در  برای  به خصمی  معینی  ی تولید  ی 

 . های ادواری استتبدیل شده و برای از پا درآوردن آن نیازمند بحران

این سود    تناسب  در این واقعیت که انبساط یا انقباض تولید ... توسط سود و .٢

نی از  یعنی با نرخ معیّ – شود به کار گرفته شده تعیین می  ی سرمایه یبه اندازه

تولید با نیازهای اجتماعی، یا به عبارت دیگر،   یو نه بر اساس رابطه  –سود  
-تولید سرمایه  یبه این دلیل است که شیوه  دقیقاًبا نیازهای انسان اجتماعی.   

شود  رو می-به-نی از تولید با موانعی رومعیّی  یافتهتوسعه  یداری در مرحله
داری[  تولید سرمایه  ینظر انسانی کامالً نابسنده خواهد بود.  ]شیوهکه از نقطه

نقطه میدر  سکون  به  میزان  ای  و  تولید  سطح  اساس  بر  نقطه[  ]این  که  رسد 

 "تأمین نیازهای انسانی ... یشود، نه بر پایه ددهی تعیین میسو

ای  هاینریش در مقاله  یلئیشاویو، ممانتلی ری  ینامه ماه  2013آوریل    یدر شماره

-به قانون مارکس صرفاً با اتکاء بر زمینه 2"نارسایی تئوری سقوط نرخ سود"با عنوان 

 
In —Response to Heinrichبا عنوان  )Shane Mage(این مقاله توسط شین میج  1

Defence of Marx’s Law  ویو درج گردید.  سایت مانتلی ریدر  ٢٠1٣نوشته شده و در دسامبر

 )م(
ویو با عنوان زیر مانتلی ری  ینامه)آوریل( ماه ٦٤یازدهم از دورهء  یمورد اشاره در شماره  یمقاله  ٢

 :ه بودمنتشر شد
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برد.  در  هیچ گونه شواهد تجربی یورش می  یو بدون ارایه  3رآشنای تئوریک یهای د

شود:  توسط هاینریش دو خط انتقادی مطرح می  "قانون گرایش نزولی نرخ سود"  ییهردّ
ها و تعاریف سیستم تئوریکی مارکسی را دنبال نکرده؛ و  یکم این که این قانون ایده

داشت، مارکس کماکان  م میدوم، به فرض این که گرایش ]نزولی نرخ سود[ واقعیت ه

بود. به عبارت دیگر، ایشان  به خطا می  "تئوری بحران"در مورد اهمیت آن در ارتباط با  
 داری[ نادرست است. مدعی است که درک ما از سیکل اقتصادی ]سیستم سرمایه

بحران" است    "تئوری  که  توضیح  برایتالشی  شیوه  نه وچگو  این  تولید  چرا  ی 

ی کُندِ ابزار  اش در راستای توسعهدر کنار گرایش  –  اش حیات  داری در طولسرمایه

باعث    اًمکرّر  –تولید اجتماعی و هم چنین تولید اجناس مادّی و خدمات به شکل کاال  
متشکل  )  مولّد شایان توجهی  رفیّتظ  پروسه  که در آن  شودمی   ایدر پروسهایجاد اختالل  

ای که به طور کامل به کار گرفته شده،  پس از دوره   ابزار(-ماشینکارگرانِ مولّد و  از  

  "تئوری بحران"از این روست که  شود.   به ناگاه از روند تولید اجتماعی کنار زده می
 .رودبه شمار میداری ای اقتصادِ سرمایهحرکتِ دوره یبه واقع تئوری

انباشت    اشاره نموده( کهمارکس پیش از همه به آن    و )  ای استپایه  ینکتهاین یک  
گذاری در  نرخِ سرمایه  و   محسوب شده  داریسرمایه  یتوسعهدر    محورینیروی    ،سرمایه

این     د.ن روبه شمار می  داریکلیدی در سیکلِ اقتصادِ سرمایه  متغیرِ  ،ابزار و شرایط تولید
  افزایشِ ی  گذارداری از سرمایهنکته نیز کامالً روشن است که هدف اصلی هر بنگاه سرمایه

دستِ  دهیسود یا  اقتصاددانو  تمامی  است.   آن  موجود  سطح  حفظ  خواه  ها،  کم 

غیرهای  اقتصادان یا  و  این جایآن  مارکسی  تا  باید  را هم،  باشند.   اش  تئوری  "نظر 

-ها از هم جدا میمارکسی -ها و غیراست که در آن مارکسی  ایراهه-دو ، اما،"ارزش 

از نظر مارکس، های سودِ کمپانی، بهره، اجاره، و )که مقوله  "سود"  مجموع  شوند.  
، یعنیاضافی؛ -ارزش   مجموعگیرد( عبارت است از پاداش مدیران اجرایی را در بر می 

 شاغل کارگرِ  یتوسط طبقه  انجام شده  نی از مجموع ساعات کارِ اجتماعاً الزمسهم معیّ
-خالص در سرمایه  یسرمایه  حجم   .دار تصاحب شده استی سرمایهطبقه  از سویکه  

 
“Crisis Theory, the Law of the Tendency of the Profit Rate to Fall, and Marx’s 
Studies in the 1870s” 
3 Cf. Joan Robinson, Essay on Marxian Economics 
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، به جای دارسرمایه  یطبقهاضافی است که توسط  -گذاری عبارت از آن بخش از ارزش 
به مثابه ذخیره  آن که مصرف شود، ثروت   یانباشت شده است.  از این رو، سرمایه، 

شده انباشت  از سرمایه  یطبقه  یاقتصادی  عبارت  کار  مجموع   دار،    ی اضافی- ساعات 
که به عنوان به اصطالح دارایی این طبقه    است  دارسرمایه  یطبقهانباشت شده از سوی  

 4تجسم یافته است. کُلّیک  در ابزار و شرایط سیستم تولید به مثابه

می پیش  پرسش  این  گاه  از  آن  بحران"آید که  می  "تئوری  انتظار  در  چه  رود؟  
می انتظار  تئوری  این  از  که  چه  آن  سیکل  ارود  اساس،  از  مدلی  بتواند  که  است  ین 

شرایطی که زمینه را برای تعیین نرخ و مقدارِ  ای را ارایه نماید که در آن سیکل  اقتصادی
-الزم جهت تضمینِ گسترِش تولید، افزایشِ سود و اشتغال فراهم می  یگذاریسرمایه

ساز که زمینه  یابندروند انباشتِ سرمایه خود به آن چنان شرایطی دگردیسی    سازد، در
گردد. )که البته متعاقباً، و بار دیگر به  می  شتغالتولید، سود، و ا  ییافتهعمومیت  کاهشِ

یک  ،هر سیکلگسترش، اما، در یک سیکل تازه راه خواهد بُرد.(   یاز سرگیری دوباره
  حوّل ت  یواقعی  ینی بر بستر تاریخی داری معیّمشخص از سیستم اقتصادی سرمایه  یتجربه

بحران واقعی  "کند،  داری در ابعاد جهانی است.  همان گونه که مارکس اشاره می سرمایه
تواند سر برآورد  داری، رقابت، و اعتبار میتولید سرمایه  یتنها از درون حرکت واقعی

آن به مثابه   مختصخیزد که  میهای خاصی از سرمایه برمادامی که بحران از آن جنبه –

 5"نه این که صرفاً به عنوان کاال و پول در وجود آن شکل گرفته باشند.  و  ،بوده  سرمایه

 یدهیای بر سودهای دوره کسری  هنایشگذاری به سودآوری، و  وابستگی سرمایه
بیگسترده  یگذاریسرمایه جملهتردید  ،  رخسارهمهم  از  که های ترین  هستند    مختص   ی 

گاه بندی نمود، آنمارکس را به درستی فرمول  "قانون".  اما، اگر نتوان  باشدمیسرمایه  

  ی تناوبی واقعی  در تعیین حرکت  "قانون"ناممکن است که بتوان چگونگی کارکرد این  
سرمایه را درک نمود.  از آن جایی که هاینریش عدم تمایل )و یا ناتوانی؟( خود را در  

برای  کنیم که این کار را می انجام این مهم به نمایش گذارده است، ما در این جا تالش 
 وی انجام دهیم. 

 
-که برای فعالیّت  نامولّدی بوده  ولی چیزهای الزمشامل ار و شرایط تولید در عین حال  زاین اب ٤

 .نیاز استو غیره   مدیریّتفروش،  ایی ماننده
5 Theories of Surplus Value, Ch. 14. 
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افزایشِ   در  ناگزیر  برآمدِ  نرخ سود  نزولی  مارکس، گرایش  نظر  آلی  "از  ترکیب 

تعریف   "کار زنده"به   "کار مرده"است.  مارکس ترکیب آلی را نسبتِ مقدارِ  "سرمایه

 ترکیب ،  ابزار تولید ]یعنینی از  تعداد معیّ  ان به معناینی از کارگرتعداد معیّ"  :کندمی
نی از کار زنده مترادف است با مقدار معینی از  مقدار معیّ، از این رو  بوده  سرمایه[  فنی

تعیین    یبدین رو، این مقوله   ٦".بود  یافته  عینیّت  کار که پیش از این در ابزار تولید
شود، که هر  جاری تعریف می  یو سرمایه  موجود  یمیانِ سرمایه  کننده به مثابه نسبتِ

،  بنابراین .   شوندمی  سنجیده  اجتماعاً الزم در طول یک سال  یانگینِدو در زمانِ کارِ م

د هستند  رشد نیروهای مولّ  میزان   ف وجوه متضادِمعرّ  سانبه یک   "آلی"و    "فنی"ترکیب  

است.   تولید سرمایه  یشیوهکه توسط   به دست آمده  مفروضی  به  "داری در هر زمان 
  ی اجتماعی چیزی جز بیان رشد فزاینده یسرمایه  یفزاینده   ترکیب آلیعبارت دیگر،  

 7"توان تولید اجتماعی نیروی کار نیست

کار  "عبارت است از جمع ساعات کار اجتماعاً الزم نیروی کار )  )سرمایه(  سهام

ت  اضافی انباشت شده، و به صورت ماشین آال-( که در گذشته به عنوان ارزش "مرده

( ساختمان  پایا سرمایه"و  ثابت  ی  )"یا  کاال  موجودی  و  گردش   یسرمایه"(،  (  "در 

سرمایه  عینیّت است.   )  ییافته  زنده"جاری  کارِ "کار  ساعات  مجموع  از  عبارت   )  
توسط    ٨ی دلّمو باشد.  سرمایه   یطبقهاست که  انجام شده  سال  در طول یک    ی کارگر 

ارزشی است که    ،گردد: بخش نخستجاری، فقط و فقط، دو بخش بنیادین را شامل می
آن    ،دومبخش  درآمد دریافت شده، و  مجموع  د به عنوان  کارگران مولّ  یطبقهاز سوی  

دار دریافت  ایهاستثمارگران سرم  یطبقهدرآمد از سوی    مجموع   بخشی است که به عنوان 

 
6 Capital, vol. 3, p. 171 
7 Capital, vol. 3, p. 248 

خواه این کاال شکل مادی داشته و   – کندد میتولی-کاال ی است کهد" از نظر مارکس کار"کاِر مولّ  ٨

که به  –شده باشد  به کار گرفته یا این که به شکل خدمات به عنوان محصول نهایی در روند تولید

وجود در ارزشی است که در تولید  اضافی م-د بخش ارزشسرمایه واگذار شده و از این رو مولّ 

 آید. خالص کاال و خدمات از سوی سرمایه به دست می
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” 9شده باشد.  نسبت 
𝑠

𝑣
ف  معرّبخش ارزشی از یک سال کارِ مولّدِ اجتماعی میان این دو   “

 شود.نشان داده می ’sاضافی( است که با -نرخ استثمار )نرخ تولید ارزش 

نشان داده خواهد شد( چگونه باید    Q، ترکیب آلی )که از این پس با حرف  بنابراین

𝐶؟  فرمول ترکیب آلی  گردد  تشریح

𝑣+𝑠
جبری   معادلبه شکل    آن را   تواناست که می  

𝐶

𝑣(1+𝑠′)
سود    یانگینِموجود که در مخرج کسرِ نرخِ م  یسرمایه  مجموع  .  10نیز نوشت   

 یا ثابت(  "پایا")  دوامِ-پُر  در ابزار و شرایطگذاری شده  سرمایه  ، نه تنها مقدارقرار دارد
در گردش   یسرمایه  سهام  در   م، بلکه هم چنین ارزش متجسّ شودمی شامل  را    (11)تولید

- .  بخشی از این سرمایه عبارت از موجودی کاالهای آماده و نیمگیردبر میرا نیز در
مابقی )یعنی محصوالت واسطه  12د است)کارگرانِ مولّ  ی طبقهساخته جهت مصرفِ     .)

نیمهم ابزار-انند کاالهای  یا کاالهای مصرفی  دوام-کم  ساخته و مواد خام و غیره،   ،
ثابت به حساب   یحاکم( به عنوان سرمایه یطبقهد و اعضاء برای مصرف کارگرانِ نامولّ

.  اما،  شودمحسوب می  ”C“  یاز اجزاء سازندهدیگر  به عنوان یکی    آمده و از این رو
“V” ، موجودی کاالهای مصرفی که    ی ازتوسط بخش کهدر گردش  ی سرمایه سهامیعنی

به طور تاریخی تنها    ،شودمی  مشخصد در نظر گرفته شده  جهت مصرف کارگرانِ مولّ
.  بنابراین، (13)دهداجتماعی را تشکیل می  یای از سرمایهبخش کوچک و دایماً کاهنده 

  (”V“)   کوچکاین مقدار  برای ساده کردن عبارت جبری نرخ کلی سود،  اگر بخواهیم 
ایجاد نخواهد شد.     تغییر محسوسی حذف کنیم، عمالً در تعریف کلی نرخ سود    آنرا از  

𝑠′𝑣بنابراین، به جای 

𝐶+𝑉
𝑠′𝑣  یرابطه 

𝐶
 دهد.تعریف بهتری از نرخ سود به دست می  

به روش جایگزینی به ترکیب آلی عبارت    ،حال،  به شکل زیر  می  را   مربوط  توان 
 نوشت:

 
 نشان داده شده است.   s" با حرف یاضاف-و "ارزش v" با حرف ی متغیریه"سرما ٩
  ’sبا  s/vفاکتور گرفته شده و سپس کسر  vدر اصطالح جبری، در مخرج کسر از متغیر  1٠

 گزین شده است. )م(جای
 شود. نشان داده می ”C“ی ثابت" که با حرف بزرگ یعنی "سرمایه 11
 شود. نشان داده می ”V“ی متغیر" که با حرف بزرگ یعنی "سرمایه 1٢
ی افزایش در نسبت  ی پایا به نیروی کار و هم به واسطهی سرمایههم به دلیل نسبت فزاینده 1٣

   کارگران نامولّد به کارگران مولّد.
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𝑄 =
𝐶

𝑣(1 + 𝑠′)
 

𝐶 = 𝑄𝑣(1 + 𝑠′) 

𝑠′𝑣  ی در رابطه C ی جبری باال را به ازاء مقدارمعادلهحال اگر 

𝐶
نشان   ’pکه با نماد ،  

′𝑝د )یعنی  شوداده می  =
𝑠′𝑣

𝐶
ی نرخ سود  ی جبری زیر برای محاسبه(، قرار دهیم، رابطه

 به دست خواهد آمد: 

𝑝′ =
𝑠′

𝑄(1 + 𝑠′)
 

از نظر تئوریک بی    "قانون "این  تواند اثبات کند که  مدعی است که می  ینریشها
های  ها و مقولهتوان به طور منطقی و بر اساس ایدهاعتبار است، به این دلیل که گویا نمی

فرمولی است    یر پایهسیستم تئوریک مارکسی به آن رسید.  این استدالل وی ب  یادینِبن

های گویای  همان گونه که در مثال   14نامد. می  "ترکیب ارزش "که وی به اشتباه آن را  
  ی آمده، در این جا نیز فرض بر این است که تمامی سرمایه  سرمایه  یکممارکس در جلد  

شده   بازتولید  و  مصرف  سال  یک  عرض  در  تماماً  که    –  باشداجتماعی  معنی  این  به 
  ”p = s/(c+v)“وجود ندارد.  بدین ترتیب وی فرمول    ی پایا()سرمایه  ثابت  یسرمایه

 
مادامی که ترکیب تکنیکی   ، گوید که "ترکیب آلی سرمایه سرمایه می یکممارکس در جلد   1٤

مترادف با ترکیب ارزش سرمایه خواهد بود."  ترکیب ارزش به توسط   ، سرمایه را بازتاب دهد

رشد ترکیب آلی را   یشود.  این ترکیب تکنیکی سرمایه است که درجهتعریف می C/vنسبت 

یابند.  ترکیب ارزش،  ها الزاما  افزایش میخی تمامی این ترکیبکند.  در طول زمان تاریتعیین می

صرفا    vتکنیکی نخواهد بود، زیرا که به ترکیب  ترکیب آلی  نسبت ف، در نهایت معرّ C/vیعنی 

نظر مارکس این  .  از نقطهباشدد است که مزدش پرداخته شده  آن بخش از ساعات کار مولّ  معّرف

کاهش در   سمت اضافی نسبی" در طول زمان به -وم "ارزشیک امر اصولی است که خلق مدا

 گردش که در یسرمایه سهامیعنی ،  ”V“دارد.  بنابراین،  گرایش زمان کار یبخش پرداخت شده

از  جزیی د در نظر گرفته شده، لّ که برای کارگران مو است موجودی کاالهای مصرفی معّرف

است   دلیل این به.  ور دایم در حال کاهش استکه به ط دهداجتماعی را تشکیل می  یسرمایه سهام

توجیه   s’v/(C+V)به جای   s’v/Cکلی نرخ سود را به صورت  عبارت کردنتوان ساده که می

ایجاد کند این است که نتوان کاهش واقعی نرخ سود را  Vتنها مشکلی که ممکن است حذف  نمود. 

 به درستی تخمین زد.  
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رابطه ارز  هم  مثاب  باشد{می  [1+(c/v)]/(s/v)  ی}که  به  چندان  "عبارت    هرا  نه 

این جایر میمارکس برای بیان نرخ سود در نظ  "صریح از  گاه است که وی  گیرد.  

اضافی نسبی  -دقیقاً در روند تولید ارزش "  مورد نظر وی  ”c“کند که مقدار  استدالل می

وی در     "انجامد.اضافی می- خود به افزایش نرخ ارزش   ییابد، که به نوبهافزایش می

اید نشان دهد  حال اگر مارکس مدعی کاهش نرخ سود است، بنابراین ب"نویسد:  ادامه می
افزایش   آن  به صورت  نسبت  بیشتری  سرعت  با  مخرج کسر  درازمدت  در  که چگونه 

ارایه    یخواهد یافت.  اما، هیچ گونه شاهدی برای مقایسه سرعت رشد این دو عامل 

 "نشده است.

رابطه  ینریشها مورد  )یعنی    یدر  آلی  ثابت/ارزش    یسرمایه  سهامنسبت  ترکیب 
اشتباه به سر نمی-تولید ارزش   اب  (کار افزایش  اضافی نسبی در  از نظر مارکس،  برد.  

افزایش  بوده، و    "توانِ تولید اجتماعی نیروی کار ی  رشد فزاینده"گویای    Qمقدار  
-کارِ تولیدِ نیروی کار )ارزش دست  یهزینه  نکاستاز طریق    ی خودتولیدگری به نوبه

- مزد یک روزِ کاری، ارزش   یپرداخت شدهکاهش در بخش  در نتیجه  مزد واقعی( و  
 .کندمی  اضافی نسبی تولید 

ادعای این  در  اما،  افزایش    خود  هاینریش،  نرخ  که  ندارد  دلیلی وجود  که گویا 
اضافی( باشد،  -سرمایه( بیشتر از نرخ افزایش در صورت کسر )ارزش   سهاممخرج کسر )

گر نرخِ سودِ مارکسی  فرمولی که به درستی بیان  یدچار اشتباه است.  یک وارسی ساده
یعنی   با عالمت  ’sاضافی،  -سازد که نرخ ارزش ، آشکار می p’=s’/Q(1+s’)است،   ،

، Cسرمایه،    سهامشود؛ در حالی که  مثبت هم در صورت و هم در مخرج کسر ظاهر می 
ازمدت  تنها در مخرج کسر جای گرفته است.  بنا به شواهد موجود، در طول تحول در

نرخ افزایش در  باید گرایش به پیشی گرفتن از    نرخ افزایش ترکیب آلی  ،داریسرمایه
 15.داشته باشد  حاصل از آن اضافی  -ارزش 

 
15 A more rigorous demonstration of this relationship is to be found on pages 
147-151 of my 1963 dissertation, “The ‘Law of the Falling Tendency of the 
Rate of Profit’: Its Place in the Marxian Theoretical System ad Relevance to 
the US Economy, 1900-1960,” available online from 
http://archive.org/details/MagesDissertation. 

http://archive.org/details/MagesDissertation
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اتّ این است که گویا دلیل   "قانون"این  منطقی    منشاءبر علیه    ینریشهام هادومین 

ندارد افزایش ترکیب آلی وجود  برای  ما"  گوید که:.  وی میسیستمیک  مشخص    بر 

بگذارید  ]برای بحث در مورد ادعای ایشان[     "یابد.نیست که آیا مخرج کسر افزایش می

هایی که  نسبت به بخش  "ایکاالهای سرمایه"کار در بخش    بارآوریفرض کنیم که  
در این    افزایش یابد.    با شتاب بیشتری  کنندکارگر را تولید می  یطبقهکاالهای مصرفی  

ی  تری در سرمایهارزش کمزیرا که  کاهش یافته )ترکیب آلی    صورت ممکن است که
که منجر    (  یابد، تجسم مینسبت به کار مولّد زنده که توسط آن به کار گرفته شده  ،ثابت

تری نسبت به مگر آن که ترکیب تکنیکی با شتاب بیش  ،به باال رفتن نرخ سود گشته
 1٦ای افزایش یافته باشد. سرمایه یالهایکا  مولّدِ آوری کارِ بار

باشد ممکن    خود باز گذاشته  پیرامون  یمشاهدهبرای    اش راهایهر کسی که چشم

ساختارهای تجاری که نیروی عظیمی    –را جدی بگیرد    ]هاینریش[  نیست که این بحث
کارِ   گرفته  دنامولّ از  استخدام  به  را  سراسراند  را  بزرگ  ؛ صنایع  اندپوشانده  شهرهای 

  – کنند؛ انرژی  های خودکار جایگزین میب کارگران را با ماشینتولیدی به طور مرتّ

اکنون تماماً به توسط تعداد    –چی را به کار گرفته بود  ها معدنبخشی که زمانی میلیون
انتقهای عظیم هستهشود که نیروگاهمعدودی کارگر تولید می - و-ال نفتای، خطوط 

-های خورشیدی، و غیره را راههای بادی، صفحهگاز، سکوهای شناور نفتی، توربین
ای  پروسه   ترین مرحله در همان تازه  به روشنی   اش کنند.  و این در تمامیتاندازی می 

داری بنا  اقتصاد سرمایه  یتوسعهاست که به طور تدریجی و در طول تقریباً دو سده از  
ادعا کند که    ینریشرود.  اما، این امکان وجود دارد که هاپیش میشده و با شتاب به  

 
  ایبه اندازه ای ای از ابزار سرمایهکه قطعه در صورتیکه  نمودباید به این نکته توجه    1٦

 یایده  قطعه،  این ساختن یپروسه در گاهنست، آننوآورانه بوده که بتوان آن را منحصر به فرد دا

درگیر در ساختن  بی معنی است اگر که بگوییم که نیروی کارِ   آفرین است.-مسئله "فرآوری کار"

  بوئینگ از فرآوری بیشتر و یا آن که کمتری نسبت به نیروی کاری که ٧٨٧ بوئینگ هواپیمای

  بازدهی شاخصتواند به عنوان یمت بازار نمیسازد برخوردار است.  در هر حال، قرا می ٧٢٧

تواند در مورد کاالهایی به کار زیرا که این مکانیسم تنها می ، "واقعی" مورد استفاده قرار گیرد 

ای صرفا   برای خریداران مختلف باشد.  ابزار سرمایه مشابه  یگرفته شود که دارای ارزِش استفاده

اقتصادی   چارچوب فعالیّتاضافی در -برای تولید ارزشای به خاطر کاربردش به مثابه وسیله

  یشود، نه به خاطر کاربردش برای مصرف کنندهخریداری می ی دیگریک تولید کننده یویژه

ای را در بانک مرکزی ایاالت متحده به درستی قیمت کاالهای سرمایهبه این دلیل است که نهایی.  

 کند.مصارف شخصی اتکاء می یتنها بر هزینه  گیرد، بلکه تعیین نرخ تورم به کار نمی
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صرفاً   تجربی"این  جایگاه  "واقعیت  و  از    آوریفن  بوده،  ماتریالیستی  برداشت  در 

اثبات    "تئوریک"اش به طور  که برای   انتظار دارد است.  وی    "فلسفه"صرفاً یک    17تاریخ
  الگوی مارکس از   یالزامی   یداری نتیجهسرمایه  یواقعیتردید  حولِ بیتکنیم که این  

 داری است.سرمایه نظام

از دروندر پاسخ می بزرگی  بسیار  نکته آغاز نمود که بخش  این  با  دادهای  توان 
تولید    خت، و غیره(ای )مواد خام، نیروی کار، برق، سوکاالهایِ سرمایه  ی کهصنایع

باشند.  به دادهای صنایع تولیدگرِ کاالهایِ مصرفی نیز میدر عین حال درون کنند،می
آیند.  هر  تولید به حساب می  یهزینه  کُلِّ دادها عمالً به عنوان  ویژه این که این درون

همسانی در افزایش بارآوری    هنایشدادها  گونه کاهش مفروضی در ارزش این درون
ارزش یک واحد تولید شده( در هر دو بخشِ تولید خواهد داشت.    از  )یعنی کاستن 

بارآوری   اگر  بارآوریکاالهای سرمایهدر صنایع  بنابراین،  از  تندتر    در صنایع   ای 
آالت  -کاالهای مصرفی افزایش یابد، این افزایش باید که تماماً از بخش تولید ماشین

بینتیجه   اما،  باشد.   موردشده  در  نکته  همین  ماشیندرون  تردید  استثناء  )به  - دادها 
اما، در .  و همین طور تا به آخر.  کندمی صدق آالت نیز-ماشینبرای قطعات  آالت(

در صنایع تولیدگرِ   فزاینده  یبارآوری نسبی  یفرضیهانتها،  مواجهه با یک تسَلسُل بی
های مختلف  کار در شاخه  تولیدگریپاشد.  نرخ رشد  میای صرفاً فرو کاالهای سرمایه

های زمانی متفاوت تحقق یابد، اما، در سیر صنعت چه بسا که متفاوت بوده و در دوره
کلی،    یکارِ اجتماعی در این دو مقوله  تولیدگریداری میانگینِ  تاریخی رشد سرمایه

 فاوت نخواهد بود. ای و بخش کاالهای مصرفی، متیعنی در بخش کاالهای سرمایه

آن چه که تا این جا گفته شد هنوز اثبات حتمیّت گرایش افزایشی ترکیب آلی   اما،
  چنین گرایشی   این  که چگونه   دهیم برای اثبات این نکته نیاز به آن است که نشان     نیست.

که به عبارت مارکسی،   ی استبه کاراندازی سرمایه در طول زمان  ضروری  حاصل مسیر

سه تئوری    این الگو.   شودمیمحسوب    1٨"آل میانگینبه طور ایده"  یاقتصادی  سیکل
 : شودرا شامل میمشخصاً مارکسی 

 
دهد.  متأسفانه، چنین پانویسی در متن موجود  نویسنده در این جا به "پانویس چهار" ارجاع می 1٧

 نیست. )م( 
آل" یک سیکل "ایده یانگارهیک مدل بسته، یعنی جدا از مبادله با اقتصادهای دیگر، پیش  1٨

 است. 



 قانون گرایش نزولی نرخ سود 

44 

 

برای نیروی کار   اکار عرضه و تقاض-و-ساز ،صنعتی یاین که ارتش ذخیره .1
 ؛ کندمی تنظیمرا 

  عیین کننده برایداری، میزان سوددهی عامل تدر سیستم سرمایه این که  .٢
 گیری است؛ تصمیم

 19داری است.سرمایه  نظام ذاتی ،اعتبار  تأمین و این که .٣

دور پیشین در نظر  اش در  ترین نقطهتوان در پاییناقتصادی را می  سیکلشروع هر  
نقطه،   این  در  ذخیرهصفوف  گرفت.   عنوان    یارتش  به  را  آن  مارکس  )که  صنعتی 

  نرخ   عرضه و تقاضای نیروی کار، یعنی  یگرِ رابطه، یا به عبارت دیگر سامان"محور"
-شده و تولید در پایین  نفس پُر-توسط افراد تازهبار دیگر  کند(  ، تعریف می هامزددست

تِ موجود یّکاری بسیار باال و سطح به کارگیری ظرفقرار دارد )سطح بی  خود  رین سطحت
بسیار پایین است(.  به سبب پایین بودن تقاضای اعتبار جهت تأمین مالی برای موجودی  

اندازی سرمایه، نرخ بهره سقوط نموده است.  جایگزین نمودن تجهیزات  کار کاالها و به  
تر به تعویق افتاده بود، اکنون برای  پیش  ی که در فاز رکودی دوره فرسوده  ایسرمایه

از   این رو، الزمهشرکتبسیاری  از  است.   الزامی شده  اقتصادی،   یه دور  یها  رونقِ 
سوددهی    به منظور تضمین افزایشیک واحد تولید    یافزایشِ تولید بدون افزایشِ هزینه

قیمت    است. سرمایه،  اندازی  کار  به  سود،  اقتصادی،  رونق  گسترش  با  زمان  ها، هم 
های تازه جملگی تا زمان  گذاریبهره، و سرمایهمزد واقعی، نرخ  کارزایی، سطح دست

 اش افزایش خواهند یافت.عطف یرسیدن این دور اقتصادی به نقطه 

رونق به طور عمده بر انبارداری کاال   ید در سرآغاز دورههای مجدّگذاری سرمایه
ماشینو جایگزین ابزار و  این مرحله،  - سازی  بود.  در  افزایش  آالت متمرکز خواهد 

گذاری در  ، و سرمایهیافتنی بودهدستبدونِ نیاز به گسترِش ظرفیتِ تولید    یدگریتول
نوآوری با  مقایسه  در  کارزایی  افزایش  باالیی  راستای  سوددهی  از  کاراندوز  های 

رفته اما،  بود.   خواهد  به  رفته  -برخوردار  افزایشِ  سرمایهنیاز  راستای  در  گذاری 
یافته  تولید  بارآوری هزینهافزایش  ماشین  ی،  و  ابزار  سبب  -کاربُردِ  به  کهنه  آالتِ 

 
گردد که قرار است  ای تعیین میی معاملهتبار بر اساس مقدار پولیبه این معنا که مقدار اع  1٩

گردد که ارزش ُکّل معامله بسته  تأمین مالی شود، نه آن گونه که در "تئوری کّمی پول" مطرح می

 گردد.زاد تعیین میپولی" است که به طور برون یبه "عرضه
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نیروی کار نیز به سبب کاهش در نفراتِ ارتش    یرود، و هزینهسنگین باال می  یاستفاده
یابد.  به موازات افزایش در به کاراندازی سرمایه، گرایش کاران افزایش میبی  یذخیره

جدید به طور عمده در راستای  های  گذاریشود که سرمایهمزدها باعث می صعودی دست
گیرد.نوآوری قرار  کاراندوز  زمینهسرمایه   20های  در  توقع  بر  های سرمایهگذاری  با 

-از ویژه ها و میزان تقاضا،ها یا افزایش قیمتاز طریق حفظ قیمت زیاد شدن سوددهی
اعتبارات    یزمان با باال رفتن نرخ بهرهاقتصادی است.  هم  سیکلعطفِ  ی  های نقطهگی

  ی دوره "  شدن   ترکوتاه)و بالعکس،    های تازهموردِ نیاز برای به کاراندازی سرمایه  مالی

-سرمایه  هایپروژه  ،گذاری تازه است(جمله شرایط پذیرش سرمایهکه از    "بازپرداخت
که فشار    رفته وارد خط تولید شده -، رفتهتر آغاز شده بودندبزرگی که پیش  گذاری

های قدیمی با بارآوری کم وارد  ها و بدین رو بر سرمایهرقابتی سنگینی را بر قیمت
رفت بوده،  تر از آن چه که انتظار میپایین های به دست آمده سازد.  در نتیجه، سودمی

افتد.   تعویق می  برای مدت زمان درازتری به  شرکتی- یانم  و از این رو پرداخت بدهی
به سیستم اعتباری افزایش یافته که موجب  وارده    یمالی   هایبا زیان  ورشکستی همراه

می سخت اعتبار  دادن  در  دستهگیری  کارگران  به  -شود.   که  اخراج شده  کار  از  دسته 
های  گذاریسازد.  حجم سرمایهرا فراهم می   ی مؤثّرخود موجبات کاهش تقاضا  ینوبه

یابد.  بدین ترتیب دورِ اقتصادی میتازه به دلیل عدم سودآوری مکفی به شدت کاهش  
 .گرددای آغاز اش دورِ تازهترین نقطهگرد کرده تا این که در پایین عقب

، انتظارات،  مشخص  هایبندیدر مورد زمان  که  آن به رغم    – این الگوی انتزاعی  
-منابع طبیعی و اجاره بها، ساختار بازار، سفته  یمبادالت و بازرگانی خارجی، هزینه

-های اقتصادی شکل میامر به سیکل  طبقاتی که در واقعِ  یبازی، سیاست، و مبارزه

  مورد بحث   یحیاتی  ینکته  اما،  –   گذاردنمیای در اختیار  دهند، تقریباً هیچ گونه داده 
به اثبات می  انباشت سرمایه )کاراندازیرساندرا  به طور عمده در باالترین  های نو(  : 

نیروی کار باال بوده و در حال افزایش است رخ    یاقتصادی که هزینه   سیکل  ینقطه
بهمی شدت  به  سرمایه  انباشت  روند  رو،  این  از  تغییرات  دهد.     ی انهآورفن  سمت 

کاراندوز متمایل بوده که موجب افزایش در ترکیب آلی سرمایه از یک دور اقتصادی 

 
مقدار معینی از محصول کاسته بشود، ارزش  به ازاء هر ساعتی که از زمان الزم برای تولید   ٢٠

 شود. اضافی نسبی بیشتری تولید می
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قانون  "الگوی مارکس از    در  بنیادین  ی ضروری و یک مؤلفه شود که  می   به دور دیگر

 است. "مدرن یحرکت اقتصادی جامعه

اجتماعی بوده   یاقتصادی شاهد افزایشِ ترکیب آلی سرمایه  از آن جایی که هر دورِ
خود کاهشِ نرخ سود را    یو هم چنین به این دلیل که افزایش در ترکیب آلی به نوبه

تئوری  "اقتصادی )یعنی   سیکل یک  داشته، از این رو الگوی انتزاعی مارکس از  در پی 

اوج دورِ اقتصادی را دربر    یدر نقطه  ]نرخ سود[   این کاهشِ  تأثیراتوی( الزاماً    "بحران

نرخ سود، یعنی رشد نسبی "دهد:  توضیح می  به این شکلمارکس این نکته را    .  گیردمی
 یافتن   سرمایه که در تکاپوی  های نورِسسرمایه، فراتر از هر چیزی برای تمامی شاخه

پیش ]نرخ سود[   ... است  اهمیت  دارای  هستند  مستقلی  نیروی جایگاه  و  بنیادین  نیاز 

ا، این عبارت به هیچ روی به این معنا نیست که ام   21"انباشتِ ]سرمایه[ است.  یمحرکه
سرمایه که  شود  سرمایهگفته  به  نسبت  الزاماً  تازه  پیشگذاری  کم-تری  شده  - انباشت 

-ای سرمایهبازدهی حاشیه"خود را در افولِ    دهیسودآورتر است.  کاهش در میزان سود

  اصوالً   سازد.  این افول رابارز می  کُلّاجتماعی به مثابه یک    یسرمایهبرای    "گذاری

سرمایه"ترقدیمی"های  سرمایه سوی  از  که  کاالهایی  ورود  دلیل  به  و  ،  نوپا  های 
-شوند، احساس میهای موجود وارد بازار میتولید با قیمت-بارآورتر در شکل اضافه

امری تعیین کننده است.  بازار    تولیدی که در این جا بدان اشاره شده-کنند.  اضافه
سرمایه بازدهی  که  است  این  معنای  به  نظرِ کساد  مورد  بازدهی  بنابراین  و  تازه،  های 

گیری برای به کاراندازی سرمایه  های تازه، از سطحی که در هنگام تصمیمگذاریسرمایه
بینی شده  .  مدت بازپرداخت از آن چه که پیشباشدتر رفته  رفت نیز پایینانتظار می

به تعویق می بود درازتر شده و پروژه این قانون نقش    بدین ترتیب،افتند.   های تازه 
اقتصادی و در فاز رکود    سیکلاوج هر    یانقباضی نیرومندی را در هر بحران، در نقطه

داری نقش  تولید سرمایه  یشیوهکند.  این قانون در مسیر تاریخی رشد  اقتصادی ایفا می

گذاری را  کند؛ نیرویی است که به طور پیاپی سودآوری سرمایهمی  ازیبرا    "سد"یک  
-است بی دوآتشه کشاند.  مارکس که خود یک بالزاکیتری میبه سطوح هر چه پایین

 
21 Vol. 3, p. 304 
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داری  سرمایه  22غریِ چرم سا تردید با ما هم نظر خواهد بود اگر که بگوییم که قانون وی  
 است.

 
٢٢ Peau de Chagrin [Wild Ass’s Skin]  1٨٣1است به رمانی که بالزاک در  ایاشاره  

-نوشت.  این رمان، حکایت مرد جوانی است که پوست جادویی را پیدا کرده که تمامی آرزوهای

شود، از وسعت پوست کاسته  سازد.  اما، به ازاء هر آرزویی که برآورده میده میاش را برآور

رود.  این رمان با  شده و در عین حال بخشی از انرژی جسمانی مرد جوان نیز به کاهش می

 )م( آذین( به فارسی ترجمه شده است.عنوان چرم ساغری توسط محمود اعتمادزاده )م.ا. به
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 شکست دادِن قانون 

با گرایش تاریخی سقوط دایمی سود- در-در رو به    یسرمایه  دهیرویی  اجتماعی که 
  دارِ سرمایه  یطبقهگذارد،  ای از بحران به نمایش میدر هر دوره  شکل دردناکی خود را 

  روند   جهت این  شده  ای کهبه هر شیوه  گیرد که تابه کار می  را  اش حاکم تمامی تالش 
الگوی سیستم بسته که مبنای استنتاج قانون    یها از محدودهشیوه این  تغییر دهد.     را

شمرد: باال بردن شدت  را برمی   "گرعامل خنثی"پنج    خود  .  مارکسشودمیاست، خارج  
-به زیر میزان واقعی  مزدهادست  بردنثابت، پایین    یاصر سرمایه سازی عناستثمار، ارزان

گرایشی که قرار است  جمعیت نسبی، و بازرگانی خارجی.  از آن جایی که  -شان، اضافه
  پس گر نرخ استثمار و ترکیب آلی است،  بیان  در هر زمان معیّنیمورد مقابله قرار گیرد  

نرخ    یا باعث باال رفتنباید که  ند( میدیگر نیست-گر )که مستقل از یکهای خنثیعامل
ترکیب آلی سرمایه را کاهش دهند.  بگذارید که تا در این جا به این    یا  شده استثمار  

 یک بپردازیم.-به-ها یکعامل

o  این مقوله به طور مفهومی از گرایش اقتصادی   :شدت استثمار  افزودن بر
ارزش  تولید  جهت  آلی  ترکیب  افزایش  برای  نسبی -سیستمیک  اضافی 

، از  مطلق اضافی  - متفاوت است.  استثمار هم چنین با بیرون کشیدن ارزش 
تر تر و یا سریعل به اجبار کارگران به سختطریق تشدید روند کار با توسّ

 یطبقهیابد.  شدت کار، که  ثابت، افزایش میمزد  کار کردن به ازاء دست
-سرمایه  یطبقه  در مقابل،در تالش کمینه کردن آن بوده و    واره کارگر هم

به دنبال بیشینه کردن آن است، خود به طور میانگین برآمدِ    همواره  دار
مند  توازنِ نیروهای طبقاتی است.  از این رو، افزایش ]شدت کار[ نیاز

  یپیروزبه    در یک نبردسرمایه    طبقاتی  یمبارزه  است که در کوران  آن
.  هم چنین، برای این که امتیازی را که سرمایه از این طریق به چنگ برسد

رونقِ اقتصادی هنگامی که قدرت    یآورده پایدار بماند، و در دور بعدی
کارگر دوباره احیا گشته معکوس نگردد، سرمایه نیاز دارد    یطبقهزنی  چانه

ای از کار تشدید یافته را برقرار سازد.  بنابراین، که هنجار اجتماعی تازه
اضافی، و از این رو نرخ سود، بخواهد  -ارزش  کُلِّا اگر هم که مقدار حتّ

.  آورد منفرد نخواهد بودچیزی جز یک دستبه طرز پایداری افزایش بیابد،  
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به کاستن از سوددهی    رونق بعدی تمامی نیروهایی که  یدر شروع دوره
 وارد عمل خواهند شد. قوا بار دیگر با تمامرسانند یاری می

o  همان طور که در باال نشان داده شده،   :ثابت ی سازی عناصر سرمایه ارزان
نمی تنهایی  به  امر  آلی    هنایشتواند هیچ گونه  این  ترکیب  بر  گرایشی 

ثابت است.    یتر از سرمایهگردش مهم-در   ی]سرمایه[ داشته باشد.  سرمایه
ارزان گونه  م این  ارزشِ  کاهش  در   یسرمایه  یانبارداری  یفهلّؤسازی 

موجود کمک نموده، که به همان میزان به کاهشِ ترکیب آلی انجامیده و  
افزایش سود موجب  امامی  دهی بالطبع  ارزانشود.   این  در  ،  اگر  سازی 
کار قرار نداشته باشد، آن گاه چیزی    آوری خدمت افزایش میانگین بار

باره نبوده که بر گرایش درازمدت کاهش نرخ سود  -جز دستآوردی یک
 نخواهد گذاشت.  تأثیر

o  مزد واقعی ارزش دست   : شان مزدها به زیر میزان واقعی پایین آوردن دست
دهنده رشد  بازتو  یهزینه  ی نشان  موازات  به  است.   کار  نیرویِ  لید 

مزد واقعی در ، اگرچه دستکاهش یافتهاین ارزش گرایشاً    ،کار  آوریبار
طوالنی است سرمایه  یتوسعهمدت  -روند  داشته  افزایش  به  رو  داری 

نامد(.  پایین می  "هایابی نیازمندیقانون فزون")گرایشی که لنین آن را  
به  در هر مقطع زمانی  شان،  تر از ارزش نازل مزدها به سطحی  آوردن دست

اش بوده؛ مزد واقعی به زیر هنجار اجتماعی تاریخیمعنای کشاندن دست
کارگر است.    یهطبقیا به عبارت دیگر، به معنای کاهش استانداردِ زندگی  

این مسیر آن میزانی از فقر اقتصادی، تنها مانع موجود در  - و-از نظر 
ور مستقیم بر باروری نیروی کار اثر بگذارد، و  است که به ط   دستیتنگ

رفته تا رسیدن به آن  رسد که در کشورهای پیشدر حال حاضر به نظر می
 ی طبقهنقطه راه بسیاری مانده باشد.  مانع واقعی، اما، همواره در توان  

به   برابر  در  ایستادگی  به  که  -فالکتکارگر  زیرا  است،  نهفته  کشاندن 
زندگی مورد تهاجم قرار گرفته   هنگامی که استانداردِهای عمومی  ناآرامی 

کند.  در حقیقت، این  اش بروز می ترین شکلدر انفجاریتواند  میباشد  
نکته است که معناداری سیاسی قانون مارکس را، به ویژه بر متن تهاجم 

داری  ها در سراسر سیستم سرمایه سیستماتیک کنونی به سطح زندگی توده
 سازد.غرب، برجسته می
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o  نسبی - اضافه ذخیرهفزون  :جمعیت  ارتش  درازمدت  از    ییابی  صنعتی، 
که دارای بارآوری کم بوده و    تولیدی  خطوط  طریق جذب کارگران از

ای(، مایه کارِ زیست-و-داری )مانند کشتسرمایه-غیریا خطوط تولید  
مزدهای واقعی شده؛  دارای دو خصیصه است: یکم، باعثِ پایین رفتن دست

دوم این که برای خطوط تولیدی که دارای ترکیب آلی پایین هستند و  
می  فراهم  کار  عاملسازدنیروی  تمامی  میان  در  شاید  فاکتور  این    ها .  

خنثی  آشکارترین دستهعامل  مهاجرت  شکل  در  که  باشد  از  گر  جمعی 
نیمهجامعه یا  و  مستعمره  مستعمره )مانند آمریکای التین، آفریقا،  -های 

غربی؛ یا در کشورهایی    یرفتهقی( به سمت اقتصادهای پیشاروپای شر
 یمانند چین، هند، برزیل، و غیره، به شکل مهاجرت از مناطق دورافتاده

آورند، دهقانی به سمت شهرهای صنعتی که مثل قارچ سر برمی  یفقرزده
مدت دوام داشته  - تواند به طور درازمی پروسه  کند.  اگرچه اینبروز می
توان به  نی نیز هست که از جمله میهای معیّا، دارای محدودیتباشد، ام

تعداد    شناسیک )کاسته شدن از-های زیر اشاره نمود: جمعیتمحدودیت
مهارت دارای  که  باشندکارگرانی  الزم  شدن  های  )صنعتی  اقتصادی   ،)

برابر   در  مردمی  )مقاومت  اجتماعی  و  گر ویران  هایهنایشمحلی(، 
ابعاد وسیع(.  افزون بر آن، زمانی که مهاجرین در جامعه  مهاجرت در 

کارگر آن جامعه بدل شده و    یطبقهسان از  شوند به بخشی هم ادغام می
مستقل خنبدین ترتیب هویت به عنوان یک عامل  را  از دست ثیشان  گر 

 دهند.می

o  را به دو شکل ممکن   دهیسودقابلیت  این عامل حفظ    :بازرگانی خارجی
سازمی طریق  از  فن-و- سازد:  ریکاردوییِ  با   ورزیکار  صنایعی  در 

رس بودن کاالهای مصرفی و مواد  باال؛ و از طریق در دست  یباروری نسب
باال ر باعث  راه  از دو  اساساً  موارد  این  ارزان.   ارزش خام  اضافی -فتن 

باروری؛ و یا از طریق کاهش    یانگینشوند: یا از طریق افزایش منسبی می 
-ها عاملمزد واقعی و کاهش ارزش موجودی انبار.  اما، این ارزش دست
داری هرگز  های سرمایهمدت هستند.  بازرگانی میان سیستم-های کوتاه

  ها از این سیستم  کداممدتِ فعال در هر  -های دراز نخواهد توانست گرایش
و بدون    داری کامالً جهانی شده ا یک سیستم سرمایهرا خنثی سازد.  حتّ

قانون گرایش نزولی نرخ سود هر   کند ادغامنیز تنها کاری که می  مرز



مارکس   قانون   از  دفاع  در  – ش ی نر ی ها  به   پاسخ   

51 

 

های جداگانه در قانونِ واحدی از سیستم جهانی خواهد  کدام از آن سیستم
 .بود
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 ای تشدیدگر  ه عامل

بندی شد، سه  در طول یک و نیم سده از زمانی که این قانون توسط مارکس فرمول
به عنوان تشدید  بوده گر تمامی عوامل خنثی مجموع   تر ازگرایشی که بسیار مهم

عبارتند از: بحران   گرایش آمدهایِ این قانون بروز نمودند.  این سه پی یکننده
محیطی سیاره )به ویژه گرمایش زمین(، نابودی منابع اساسی طبیعی )آبزیان، زیست

-ها(، و بورکراتیزه شدن و مالی شدن اقتصاد سرمایهخاک، آب آشامیدنی، و کانی
ها  وسیع این عامل هایهنایشداری.  در این جا هدف این نیست که به جزییات 

سازی  های طبیعی و پاکدازه کافی است که گفته شود که فاجعهپرداخته شود.  همین ان
های هنگفت و  (، هزینههانکردن آلودگی سازیها )و یا بدتر از آن، پاکآلودگی

منابع   غارت ؛ درآمدهای هنگفت حاصل ازکندای را تحمیل میبینی ناشدهپیش
، پادشاهان خلیج، و  هایی از قبیل کارگزاران حزبی سابق روسیطبیعی را به جیب انگل 

های غیرتولیدی و سرازیر ساخته؛ و منابع هنگفتی را به سمت فعالیت 1یا برادران کوک 
و    به شکل رانتاضافی -کند.  به موازات این که ارزش د هدایت مینامولّ یسرمایه

نیز از سوی مدیران اجرایی غارت   هاشرکت  سود یمانده-شده و باقی  سرکیسهبهره 
و در    به طور ثابتی از میان رفته وگذاری تولیدی نسرمایه یع و انگیزهمنب  شود،می

-یابد.  اگرچه فنمحیطی( تولید به طور دایم افزایش می واقعی )زیست  یعوض هزینه
 تولیدگریبرند، اما، ناخالصِ کار را باال می تولیدگریهای نو در مجموع آوری

سازد.تر میتنگ هر لحظهاش را چرم ساغری حلقهخالص آن زیر فشار دایم قرار دارد.  

 
1 Koch brothers 

ی کوک(  "برادران کوک" به طور اخص اشاره به چارلز کوک و دیوید کوک )از خانواده عبارت

دارهای آمریکایی قرار داشته و از نظر سیاسی به دست ترین سرمایه است که در ردیف بزرگ

ترین جناح سیاسی در ایاالت متحده تعلق دارند.  الزم به یادآوری است که دیوید کوک در  راستی

 کرد. )م(  فوت ٢٠1٩سال 
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چ گاه ساختار منطقی را کنار  ی مارکس ه: ینریشدگاه ها ینقدی بر د. 3

 1ننهاد 

 

سود و تئوری بحران    نرخ  مقاله ای که هاینریش نوشته است به طور عمده بر محور نزولی
، و به  سرمایهروش منطقی مارکس در    این بحثدر    دیگری مهم  بوده، اما، نکته  متمرکز

بحث    یخالصه  است.    رقابتو    در مفهوم عام  سرمایه  تجرید سطوحی از    در رابطه با  ویژه
های  نوشتهمارکس در حفظ و تداوم ساختار منطقی در دستگویا  است که    این  ینریشها

  این از  ناگزیر بوده، و به این خاطر این تنگناها، مارکس به با مشکل روبرو  ٦3-1٨٦1
 . اشتدست برد سرمایه نهائی  یساختار منطقی در نسخه

مارکس    گویا  مبنی بر این که  ش را کهینرینادرستی بحث ها  1995در    ایمقاله   من در
به دقت  دست برداشت    1٨٦3پس از سال    رقابتو    مفهوم عام  به  سرمایه منطقی  از ساختار  

مفهوم عام و رقابت معطوف به دو سطح از    به  سرمایهام.  در تئوری مارکس،  باز کرده

.   اضافی-ارزش   توزیعو    اضافی-ارزش   تولیدِ   از  هستند  عبارت  که   –   باشندید میتجر
  توزیع م بر  اضافی مقدّ- ارزش  تولیدِاست که   اینساختار منطقی   ایندر    کلیدی  ینکته

  تقسیم از    پیشاضافی  - ارزش   کُلِّ معنا که مقدار    این شده است؛ به    تئوریزه اضافی  -ارزش 
گردد.  به عبارت  می  نمعیّکار اضافی(    نیروی   کُلِّواحدهای صنعتی )و بنا بر    بین آن  

  فراترِ   تقسیمِحاصل شده و سپس    صنایع   کُلِّ   نرخ سود در سطح  دیگر، در ابتدا تعادلِ
  توزیع شود.  در تئوری  بها انجام میسود بازرگانی، بهره، و اجاره  به اضافی  -زش ار  کُلِّ

 انگاشته شده است.  مفروض اضافی-ارزش  از پیش معیّنِ  کُلِّاضافی، مقدار  -ارزش 

که در بخش دوم از جلد    د یتول   های قیمت   رامون یمارکس پ   یدر تئور 
اضافی  -ارزش   کُلِّمقدار     "،گونیمشکل دگر"در ارتباط با    ،[ آمدههی سرماسوم ]

و دوم   یکمکه در جلد    ، آن گونهشده  انگاشته  از پیش مفروض  در یک سال  شده  تولید

 

 Critique of Heinrich: Marx didبا عنوان  (Fred Moseley)این مقاله به قلم فرد موزلی  1

not Abandon the Logical Structure  ویو درج در سایت مانتلی ری ٢٠1٣در دسامبر سال

 شده بود. )م( 
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برای   ی از پیش معیّناضافی ساالنه-ارزش   کُلِّمقدار از    و اینشده،    بررسی[  سرمایه]
 شده است: به کار گرفته یرسود در فرمول ز ینرخ ساالنه یمحاسبه

𝑅 =
𝑆

𝐶 + 𝑉
 

 های تولید است.گر هزینهنییر، تعیفرمول ز ییهخود و بر پا یبه نوبهکه 

𝑃𝑃𝑖 = (𝐶𝑖 + 𝑉𝑖)(1 + 𝑅) 

  توزیع مجزا به نحوی    صنایعدر سطح    از پیش مفروض  اضافی-ارزش   کُلِّ،  نتیجهدر  
 شوند. شود که همگی از نرخ سود یک سان برخوردار میمی

در    اینمارکس   ابتدا  را  منطقی  در    گروندریسهروش  و  را    زمینه  اینپروده  خود 
روش منطقی را در    این   1٨٦1-٦3های  نوشتهدستدر  مارکس     2داند. هگل می  مدیون 

کتاب    هنگامِبود که وی به خاطر خواندن به  زمان  همین  سطحی فراتر گسترش داد.  در 
تکمیر  یویدد  رانتتئوری    پیرامون  3رادبرتُس به  نظریکاردو،  خو  یهی ل  ش  یرانت 

های تولید و  بسط و رشد تئوری هزینه  نیازمندخود    ی به نوبه  امری که،  یدق گردیتشو
ها به انجام رساند.  وی هم نوشتهن دستیهم  طی  که وی آن را در  بودهتعادل نرخ سود  

رد بهره  در مو  تئوری خود  نویسپیش  برای نخستین بار  هانوشتهدست  همین، در  چنین
 1٨٦3-٦5های   نوشتهدستعرضه نمود.  مارکس، سپس، در  نیز  و سود بازرگانی را  

نمود که بعداً به    ارایهاضافی را  -ارزش   توزیع  یینهاش در زم کامل تئوری  نویسپیش
بر مبنای همان روش منطقی  نیز از هر نظر    تئوری  این.   گردید  لیتبد  سرمایهسوم  جلد  

شود.  در رابطه با  فرض گرفته می  پیشمعین  -پیشاضافی از  -ارزش   کُلِّ قرار دارد که  
-دستو  1٨٦1-٦3های نوشتهدست بین اضافی مارکس، فرقی -ارزش  توزیع تئوری 

- پیشاضافی از  -.  همان تئوری، و بر اساس ارزش وجود ندارد  1٨٦3-٦5های  وشتهن
 بحث شده است. 1٨٦3-٦5های نوشتهدستتری در گسترده عین، اما، به شکلم

 
2 Specially, Hegel’s logic of Concept and the moments of Universality and 
Particularity. 
3 Johann Karl Rodbertus 



ننهاد   کنار  را   ی منطق  ساختار   گاه   چ ی ه  مارکس   

55 

 

که مؤیّد    سرمایههای  نویسمن پیرامون وجود شواهد کتبی فراوان در تمامی پیش
ارزش  توزیع  و  تولید  تئوری  از  ترجمان  گونه  تفصیل -این  به  بوده  مارکس  اضافی 

 ام پاسخی نداده است.هایکدام از نوشته هیچاما، هاینریش هنوز به ام.  نوشته

است که نرخ میانگین سود   این ش  یر خوبیدر دفاع از تع ینریشها  یاستدالل عمده
ن  یانگین شود، در حالی که نرخ مییاش تعمفهوم عام  بهیه  د که در سطح انتزاعی سرمایبامی

  یان م  ایزروست که تم  اینح داد، و از  یتوان بدون پرداختن به رقابت توضسود را نمی

 ."بازدرنگ می"دو سطح از انتزاع  این

  توان توضیح داد،ی رقابت نمیمقولهن سود را بدون  یانگینرخ م  گویا  که  ایناما،  
تر نیز بدان اشاره شد، تئوری مارکس  شیاست.  همان گونه که پسخنی عاری از حقیقت  

توسّ  سود  بدون  میانگین  نرخ  توضیح  به  رقابت  به  عوض.   پردازدمیل  تئوری در   ،
نظر گرفتن با در  مرکّ  مارکس  به    یاضافی- ارزش   کُلِّب  نسبت  اقتصاد  تولید شده در 

که ُکل ِ    ن ی توجه به او با  ه کار انداخته شده،ب یسرمایه  مجموعبه  واحد  یک عنوان

به مفهوم    ه یسرما  یی در سطح انتزاع  ز ی]تولید شده[ ن  ی ارزش اضاف
  ن ییانجام شده در اقتصاد تع  ی عام و با در نظر گرفتن مجموع کاِر اضاف

ن سود بر اساس یانگینرخ م  یدهد.  محاسبهتوضیح مینرخ سود را  میانگین    ،گردد یم
ن آن  ییتع  یرقابت در پروسه  یست؛رقابت وابسته ن  ه ب  شکلی  هیچب به  نسبت مرکّ  این

- سانیکم  یدهد، صرفاً تحککند.  آن چه که رقابت انجام مینقشی را بازی نمی  هیچ
 میانگین   ایناجتماعی است.  اما،    میانگین]مقدار[    نفرد باع میهای سود در صنانرخ  سازی

 شود.می  تعیینشده[    انجامکند، بلکه به توسط کار اضافی ]نمی  تعییناجتماعی را رقابت  

ورزد  د میینکته تأک  این، مارکس بر  سرمایهاز بخش چهارم جلد سوم    زیردر نقل قول  
از  نقل قو  این)دقت شود که   از به اصطالح رها    1٨٦3-٦5های  نوشتهدستل  و پس 

 شد(. بامی 1٨٦3روش در  اینساختن 
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گاه به سادگی معلوم باشد، آن  اضافی-ارزش و ارزش   هایمحدودهچنان چه  "
  4های تولیدمتیها ارزش را به قه یان سرمایافت که چگونه رقابت میتوان درمی

حتّ آنو  از  فراتر  ق  ،ا  بازار  متیبه  نمودههای  باعث  تبدیل  و   یدگردیسی، 
-و-حد  این  مشخص بودن  بدون.  اما،  شودمی   میانگیناضافی به سود  -ارزش 
سود را از    عمومی د نرخ  یکه چرا رقابت با  این، مطلقاً راهی برای دانستن  مرزها

  صد به پانزده در صد درصد پان-و- به جای هزار الً، مثدیگری ک مقدار به مقدار ی

 5".نخواهد داشتبرساند، وجود 

 آورم:جا می ایننقل قول مشابه دیگری از بخش هفتم جلد سوم را در  

- ارزش   به  ی ارزش وجود دارد کهبرای مؤلّفه  مرز مطلقی- و-حد  ”به این ترتیب
؛ زمین تقسیم نمود-توان آن را به دو قسمت سود و رانتو می  شکل دادهاضافی  

تقس  این با  مطلق[  نشدهی]قدر  پرداخت  کار  مازاد  مقدار  مقدار    یم  به  روزانه 
-فرآورده  کُلِّ   ارزِش  یفهلّؤعنی، به توسط میشود؛  می  تعیین  ی آنپرداخت شده

اضافی را که  -ارزش   اینافته است.  اگر ما  یکار اضافی در آن تبلور    اینای که  
  کُلِّ، سود بنامیم، هنگامی که بر اساس  اندگشتهاین گونه معین  اش  های محدوده
گاه  م، آنیا عنی همان گونه که ما انجام داده یبه کار رفته محاسبه شود،    یسرمایه

در  این ارزش خود  مطلق  مقدار  سود،  معادل  در -،  یعنی  بود؛  خواهد  اضافی 
در این جا تعیین شده    شود که می  نمعیّ  ه همان ترتیبیاش دقیقاً بهای محدوده

اجتماعی است که در    یسرمایه  کُلِّاضافی به  -ارزش   کُلِّنسبت  .  ]سود[  است
م ... یریواحد در نظر بگ 500را   سرمایه این.  اگر مقدار تولید به کار رفته است

واحد فرض گرفته، آن گاه مقدار قدر مطلق نرخ  100و مقدار ارزش اضافی را 
در  نرخ    اینکه با    هنگامی  اجتماعی  سودِ  واحدِ  خواهد بود.    صددر  20سود  

اند ارزیابی  های مختلف تولید به کار گرفته شدههایی که در بخشمیان سرمایه
  میانگین بوده و    متفاوت  کند که از ارزش کاالمی   یجادرا ا  یمت تولیدق  شود،

 
ی تولید به افزایش سود میانگین، به  عبارت است از هزینه  (Produktionspreise)قیمت تولید  ٤

یابی به نرخ میانگین سود، به آن  عبارت دیگر، قیمتی که کاال یا خدمات تولید شده باید برای دست

 قیمت فروخته شود. )م(
5 Capital, III: 429; emphasis added. 
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از ارزش نه    راییواگ  ایناما،  کند.   بازار را کنترل می  هایمتیواقعی است که ق
نهیق  تعیین نفی نموده و  را  ارزش  به توسط  از  تیمحدود  فی نا  مت  ناشی  های 
ی ... خود به صدست دریب پرداختیاضافه  این]...[.   بوده های ما بر سود قانون

با    تناسب آن، و  کنداجتماعی تولید می  یسرمایه  کُلِّاضافی که  - توسط ارزش 
ل است که نرخ مزبور به جای آن  یدل  اینشود؛ و به  می  تعیین  سرمایه  این ارزش  

ل یاست.  در واقع، تبد  صدست دریباشد، ب  صددر  100ا  یو    صددر  10که مثالً  
ق به  تولیدارزش  م  هاییت محدود  یمت  از  را  بر سود  ن یموجود  بلکه  بردهان   ،

که مجموع    گذاردمی  هنایش  های گوناگونیه یان سرمایآن در م  توزیعصرفاً بر  

 ٦"..دهند.ل مییاجتماعی را تشک یهسرمای

خورد و  به چشم می  "مشکلی"  نه  1٨٦3-٦5های  نوشتهدستدر انتهای    ،جا  ایندر  

 شده است. تعیینل به رقابت اشاره شده است.  نرخ سود بدون توسّ  "مشکلی"نه به 

  این نقش ندارد؛ به    یین آنسازد، اما، در تعرقابت صرفاً ]نرخ سود را[ متوازن می 

  باشد  ٪1500ست که چرا نرخ سود به جای آن که ینکته ن اینح یمعنا که قادر به توض

 . است 15٪

از ترجمان خو  ینریشکه ها  سندی  تنها ا  یاست که گو  اینآورد  ش مییدر دفاع 

استفاده    "عام  مفهوم  به  سرمایه"دیگر از اصطالح    1٨٦3اش پس از  هایمارکس در نوشته
 ننموده است.

و ناکافی است.     ضعیف های مارکس استداللی  شاهدآوری از نوشته  چنین  این اما،  
از اصطالح هگلی  واقعیت  این استفاده  مارکس  به خاطر جا   به طور عام  سرمایه  که  را 

ست که وی ساختار  یمفهوم ن  این به    وجه   هیچ به کنار نهاد، به    سرمایه   یانداختن واژه
و رقابت    به طور عام  سرمایهو رقابت را رها ساخته باشد.     عامبه طور    سرمایهمنطقی  

ارا به منظور  از تولید و از    یهیاصطالحاتی هگلی بودند که  انتزاع  از  دو سطح عمده 
به کار گرفته می-ارزش   توزیع به  اضافی  از    یقینشدند.  مارکس  انتزاع  از  دو سطح 

 
6 Capital, III: 998-1000; emphasis added. 
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به   سرمایهساختار منطقی   بنابراین اضافی را کماکان ادامه داد، و -ارزش   توزیعتولید و 
 . نمودو رقابت نیز کماکان دنبال  طور عام

  مفهوم به    سرمایه  مترادف  یواژه  ندینبعدی از چ  هاینویسپیشفراتر از آن، در  

ا  ی ، و  "سرمایهسرشت درونی  "،  "مفهوم  ینبد  سرمایه"،  "سرمایه  عامفرمول  "، مانند  عام

های بعدی به نوشتهاست.  به عالوه، مارکس در دست  شدهاستفاده    "سرمایه"به سادگی  
از اصطال ب  ح رقابت طور مرتب  اگرچه وی    این گر  انیاستفاده نمود که  نکته است که 

  سرمایه زاعی  را به کار نبرد، اما، دو سطح انت  "عام  مفهومبه    سرمایه"دیگر اصطالح هگلی  
 و رقابت همواره به عنوان ساختار منطقی تئوری وی باقی ماند.  عام مفهومبه 

است که مارکس هرگز و   اینوجود دارد    ینریشه استدالل هایگواه دیگری که بر عل

-٦3های  نوشتهدستدر    "یمشکل"به اصطالح    چنین  این ک بار هم که شده باشد به  یا  حتّ
ای ننموده، و  اش اشارههای منتشر شده نوشتهری از دستجای دیگ  هیچا در  ی، و  1٨٦1

  مفهوم به    سرمایهخواهد استفاده از اصطالحات  کجا نگفته است که می  هیچهرگز نیز در  
  این ن سازد.   یگزیاش را جاان ساختار منطقی تئوریی و رقابت را به کنار نهاده و بن   عام
شی هم چون مارکس،  ی اند-گر ژرفگنجد که پژوهشروی در تصور من نمی  هیچبه  

  منطقیدر منطق است، و کسی که روش    اش صّصکسی که دارای دکترای فلسفه بوده و تخ
ان ساختار منطقی  یبحث کرده است، بخواهد بن  خود  هاینوشتهدر دست  تفصیل  را به  خود

اضافی( را  -ارزش   کُلِّتعیین  -یشپاضافی و  -ارزش   توزیععنی تولید و  یاش )تئوری
گفته    خود  هایادداشتیباره در    اینکالمی در    بخواهد  ر بدهد، اما، بدون آن کهییتغ

  اساسی   تغییر  اینا راه به  یبه اصطالح مشکالتی که گو  این ا بدون آن که به  باشد؛ و یا حتّ
 کرده باشد.   ایاشاره اندبرده

شناسیک در  -بسیار مهم روش   ینکته  اینبر سر    ینریشکه ها  گیرممی  نتیجه،  بنابراین
که    زیرا ،را کنار ننهادو رقابت   به طور عام سرمایهی اشتباه است.  مارکس ساختار منطق

اضافی مرتبط است،  - ارزش   توزیعانتزاع از تولید و از    یساختار به دو سطح عمده  این
 به کنارش ننهاد. سرمایهبعدی  هاینویسپیشروی در  هیچکه مارکس به  

هابی پاسخ  منتظر  سر    ینریشصبرانه  بر  فراتر  بحث های  مهم    یمسئله  اینو  بسیار 
شناسیک هستم. -روش 
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 1" نزولی نرخ سود قانون گرایشِ و ری بحرانتئو " ی بر مقاله قدین. 4
 

ویو است مبنی بر  در واقع ادامه همان خط قدیمی مانتلی ری  نریشهای شائیلمی یمقاله
اقتصاد در  قانون گرایش نزولی نرخ سودِ مارکس عامل اصلی بروز بحران ] گویا این که 
 2.داری[ نیستسرمایه

 سازد:مطرح می زیر شرح   هب ی رااش نکاتهاینریش در مقاله

 قانون مارکس نامعین است؛  .1

این قانون نه تنها به طور عملی اثبات نشده، بلکه حتّا با هیچ معیاری از   .٢
 سنجی نیز قابل توجیه نیست؛درستی

انگلس اثر مارکس را به نادرست ویراستاری نموده و بدین ترتیب نظرات وی   .٣
 تحریف نموده است؛  سرمایهرا در جلد سوم 

ی هفتاد نسبت به این قانون به مثابه اش در دهههای مارکس خود در نوشته .4
علّت بروز بحران تردید نموده و در شُرُف رهاسازی این قانون به نفع تئوری  

-اعتبار، نرخ بهره، و مشکل کسب نقدینگی را در نظرم میدیگری بود که 
 گرفت )مشابه تئوری کینزی(؛ 

مارکس پیش از آن که بتواند این تجدید نظرات را در مورد تئوری بحران   .5
مشروحاً مطرح سازد از دنیا رفت، و از این رو تئوری مارکسیستی منسجمی 

 از بحران در دست نیست. 

 
و  )Guglielmo Carchedi( یلمو کارکیدیگولیاین مقاله که توسط دو اقتصاددان مارکسیست،  1

 ,A Critique of Heinrich’sنوشته شده، با عنوان  (Michael Roberts) مایکل رابرتز
‘Crisis Theory, the Law of the Tendency of the Profit Rate to Fall, and Marx’s 

Studies in the 1870s’   ویو درج گردیده بود. )م(در سایت مانتلی ری 2013در دسامبر 
2 For a more detailed discussion of the critics of the law, see Carchedi, 2011a, 
pp. 92–101. 
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 . قرار دهیمبررسی  مورد ا یک به یکحال، بگذارید که این نکات ر
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 قانون مارکس  نامعیّن بودن 

گوید که نرخ سود در  می  ،"قانون به مفهوم دقیق آن"،  قانون گرایش نزولی نرخ سود
رو به سوی افزایش خواهد   1زیرا که ترکیب آلی سرمایه  نزولی دارد طول زمان گرایش 

معادله از  گزاره  این  سودآوریی  داشت.   یعنیمبنایی   ،  𝑠

𝑐+𝑣
می  ، اگر  نشأت  گیرد.  

اولی باال    رصدیرشد کند، یعنی از نظر د   3متغیر  یتر از سرمایه سریع  2ثابت   یسرمایه

- شامل نرخ ارزش   –  رفته و دومی سقوط کند، با فرض به این که فاکتورهای دیگر
بمانند، ارزش   -اضافی   ازاء واحدِ سرمایه سقوط کرده و    اضافی-ثابت  به  تولید شده 

 بنابراین نرخ سود کاهش خواهد یافت. 

 رد نمود، باید نشان داد که:  نی رابرای این که بتوان این اتهام نامعیّ

 ؛ بودهباال رفتن ترکیب آلی و از این رو کاهش در نرخ سود یک گرایش  -یکم

گر[ در جهت بازداری  های خنثی]عامل  های مخالف گرایشکرد  فرصت عمل  - دوم  
به کاهش   این رو نرخ سود سرانجام رو  از  نامحدود نبوده و  از این سرنوشت محتوم 

 خواهد گذاشت.

پاسخ دهیم    پرسشبه این    خواهیم کهمی  ؛ یعنیکنیمرا بررسی می  یکم ی  نخست نکته
شوند ترکیب آلی سرمایه به جای کاهش  که چرا زمانی که کارگران از کار اخراج می

یا  ،یافتن افزایش  نیروی کار یک  بدباید که گرایشاً  مثال مارکس که  این  .  هاینریش 
 گیرد.رسد را در نظر میمی نفر به دو نفر 24کارگاه از تعداد 

افزایش در ترکیب آلی سرمایه خواهد    یاین نظر که چنین کاهشی به منزله  در ردّ 

ای که دو کارگر توان این امکان را نادیده گرفت که سرمایهنمی"نویسد که  بود، وی می
ا چهار نفر کارگر ر-و -ای باشد که تعداد بیستتر از سرمایهگیرد کوچکرا به کار می

که وجود چنین امکانی    یم .  در این مورد ما نیز با وی هم نظر"در خدمت داشته است
 را نباید نادیده انگاشت.

 
 متغیر یثابت به سرمایه ینسبت سرمایه  1
 ماشین ابزار، کارخانه، مواد خام و غیره   ٢
 ارزش نیروی کار و تنها خالق ارزش   ٣
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تر  الزم برای به کارگیری تعداد دو کارگر بیش  یاما، نکته این نیست که آیا سرمایه 
،  د، یعنی چهار کارگر باش-و-مورد نیاز برای به کارگیری بیست ی تر از سرمایهو یا کم

شود.  این قانون در  می 4پراشیده این که آیا در این روند سرمایه انباشت شده یا آن که 
این است که آیا حجم ترکیب آلی   ی مهمنکتهدر عوض،  کند.   می   صدقهر دو مورد  

تر از مورد پیشین  تر و یا کمه شده بیشسرمایه که برای استخدام دو کارگر به کار انداخت
تر از مورد پیشین باشد  تواند بیشاست.  نرخ سود حاصل از به کارگیری دو کارگر می
تر باشد.  در حالی که در شرایط  به شرط آن که ترکیب آلی سرمایه در این مورد کم

 5معکوس نرخ سود کمتر خواهد بود.

اش مطرح ساخته ریش مسئله را به شکل درستبنابراین، بگذارید فرض کنیم که هاین
است، به این مفهوم که مسئله را در رابطه با افزایش یا کاهش ترکیب آلی سرمایه بررسی  

آورد که در آن مثال  وی مثالی را می  ،کاهش نرخ سود  ینظریه  نموده است.  در ردّ
ین رو وی نتیجه پس از کاسته شدن از نیروی کار، نرخ سود سیر افزایشی داشته و از ا

تنها با استفاده از مثالی خارج از چارچوب   است.  اما، "ننامعیّ"گیرد که این قانون می

 نشان داد. "نینامعیّ"این  توانتئوریکی مارکس می

است.  هنگامی    تنظیم شده ها  گرایش -ها و ضدگرایش  ارتباط باقانون مارکس در  
شود، قانوناً،  هی به روندِ تولید آورده می های نوین در راستای افزایش بازد آوریکه فن

یابد.  از این رو نرخ سود  سرمایه جای کار را گرفته و ترکیب آلی ]سرمایه[ افزایش می
 گرایش است. یک .  این خواهد یافتکاهش 

رو این  میاز  مطرح  هاینریش  مثالی که  با،  یا  ازنمونه   یستیسازد  یک گرایش    ای 
]ضد در  گرایش[-مخالف  که  قوّ  یصورت  چنین  باشد،  به  کماکان  ]مارکس[  ت  قانون 

اثبات    ستیخویش باقی خواهد ماند.  وگرنه، غرض وی از مطرح ساختن این مثال بای
است.    نزولی  گرایشاً  ]سرمایه[  آلی  ترکیب  که  باشد  بوده  نکته  منظور حال  این  اگر 

خویش یا   یاوست که در دفاع از نظریه  یبه عهدهوجه دوم باشد، آن گاه    هاینریش

 
4 dis-accumulate 

بر این باورند که "قانون گرایش نزولی نرخ سود افزایش    (.Kliman et. al)کلیمن و دیگران   ٥

 – 1٠فرض می گیرد، یعنی که انباشت سرمایه". ص در مقدار مخرج کسِر نرخ سود را پیش

هاست که به هرحال مورد تردید است.  نرخ سود در شرایطی که سرمایه  (  این تفسیر آن٢٠1٣)

افزایش یافته   صدیثابت از نظر در یی که سرمایهبشود نیز می تواند کاهش یابد، به شرطپراشیده 

 ها ثابت بمانند.عامل یمتغیر کاهش یابد، با این فرض که بقیه یو سرمایه
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قی را به عنوان  ثّهای تجربی موَ؛ و یا آن که دادههدیک بحث قانع کننده تئوریک ارایه د
.  واقعیت، اما، این است که وی هیچ کدام از  عرضه کند  ی بر این مدعای خویششاهد

نون ]مارکس[ را به زیر  دهد.  مثال وی به جای آن که درستی قااین دو را انجام نمی
دیالکتیکی -ت ناکه ذهنیّاست  از این واقعیت    دیگری  بارز  یال ببرد، در واقع نمونهؤس

 بیند. نی نمیدر رویارویی با حرکت دیالکتیکی چیزی جز نامعیّ

برای     کند؟ ه چرا مارکس بر سر نزولی بودن گرایش نرخ سود بحث میحال ببینیم ک
میزان تولیدگری کارگرانِ    ای جز این ندارند کهها چارهدارافزایش سوددهی، سرمایه

می  خود منظور  این  به  دهند.   افزایش  تولید  را  روندِ  به  را  تازه  تولید  ابزار  که  باید 
ای در بارآوری تولید  بیفزایند.  این افزارِ تولید تازه برای آن که بتواند نقش فزاینده

  ممکن است که   بگذارید تا فرض کنیم که  زدا باشد.  -باید کارگرداشته باشد طبعاً می
که ابزار تولیدی را در روندِ تولید به کار گیرند که دارای    پیدا شوند   دارهایی سرمایه

تری گر سطح پایینکمتری بوده و بدین ترتیب بیان   تولیدی تر و بارآوری  بازدهی کم
  دارها در این انتخاب مفروض از سرمایه گروهاز ترکیب آلی سرمایه باشد.  اما، اگر این 

سرنوشتی جز ورشکستگی محتوم   طبیعی است که  ،سماجت به خرج دهند  خویش  عجیب
های نوین، نسبت  آوری.  پس، گرایشاً، و به دلیل به کارگیری فننباشددر انتظارشان  

شود که خود به معنای افزایش  گذاری شده کم میرمایهتعداد کارگر به واحد حجم س
 ٦ترکیب آلی است. 

دار در  ی و مداوم افراد سرمایههای کلّباید بر این نکته تأکید نمود که به رغم تالش 
شان، سیر افزایش ترکیب آلی در یک اقتصاد سیری راستای افزایش ترکیب آلی سرمایه

دارها ورشکست  رکود تعدادی از سرمایه  ی رهدر دو   7خطی نبوده بلکه نوسانی است. 
ر  دارهای دیگر پُ شوند.  فضای خالی ناشی از بسته شدن این خطوط تولید را سرمایهمی
-یابد.  در ابتدای این روند، حجم خالص سرمایهکنند.  تولید دوباره افزایش میمی

تولید    زار موجودِاب  یدارها ظرفیت تولیدییابد.  در عوض، سرمایهگذاری افزایش نمی
  رسانند.  بنابراین، بازدهی ابزار تولید افزایش نیافته و از این رو صورتِ را به حداکثر می

.  به عالوه،  نخواهد یافتنیز افزایش  کند  کسری که ترکیب آلی سرمایه را تعریف می
ماشین از ظرفیت حداکثر،  استفاده  ابزار تولید و غیره سریعاً فرسود به دلیل  ه  آالت و 

 
تعداد نیروی کار  لّ کند.  کُ می صدقگذاری شده سرمایه که سرمایه این نکته در مورد واحدِ   ٦

 شاغل از جمله به انباشت سرمایه وابسته است.  
 گراف و دو پاراگراف بعدی از یک کتاب منتشر نشده کارکیدی آورده شده است. این پارا  ٧
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دارها ابزار تولید، مواد  .  سرانجام، سرمایهخواهد شدشان  شوند که باعث کاهش ارزش می
سرمایه از  را  غیره  و  تمام  نیمه  کاالهای  ارزان  خام،  بسیار  بهاء  به  ورشکسته  دارهای 

کنند.  این امر به معنی کاهش صورت کسر است.  افزایش تولید بدون  خریداری می
این امر زیاد شدن    ی ارآتر به معنای افزایش اشتغال است.  نتیجهل به ابزار تولیدِ کتوسّ

ترکیب آلی در هر دو    ،شودهمان گونه که مشاهده می  ،مخرج کسر خواهد بود.  پس
به تقویت بنیهکند.  نرخ سود افزایش میصورت نزول می   ییابد.  افزایش کارزایی 

قوّ نیز  ارتقاء سودآوری  انجامیده و  کارگران  سرمایه  یهخرید  تقویت  خرید  را  دارها 
 سازد. به تولید باز هم بیشتر فراهم می   فتنکند.  این هر دو عامل زمینه را برای دست یامی

دهد.  در این جاست که سرآغاز  اما، حرکتِ نرخِ سود در این نقطه تغییر سمت می
از سرمایهرکود رقم می  یدوره )البته آنخورد.  برخی  مبتکردارها  ند(، در  هایی که 

  ، سود به پیش رانده شده، ولی از سوی دیگر   ترباال  هاینرخ   سو به طمعحالی که از یک  
ابزا فراتر در ظرفیت تولیدِ  افزایشِ  به پس رانده    رِ به دلیل مشکل عدمِ امکانِ  موجود 

رفتن دست  یبا مالحظهو  شوند،  می باال  دلیل  به  باال  مورد  این که سودآوری  مزدها 
به سرمایه ابزار  تهدید قرار گرفته،  یعنی  باال،  با ترکیبِ آلی  ماشین آالتِ  گذاری در 

.  در چنین آورندروی می ،  ی تولیدگری باشندافزاینده  و  زدا بوده-ی که  کارتولید
کند.  ترکیب  کارزایی سقوط می  د صثابت افزایش یافته و در  یشرایطی است که سرمایه

-یابد )این در حالی است که سودآوری سرمایهآلی افزایش یافته و نرخ سود کاهش می
می  باال  مبتکر  سرمایهدارهای  به  رود(.   برخوردارند  پایینی  کارآیی  از  که  هایی 
کند.  به دلیل کاهش کارزایی و  شوند.  سطح تولید سقوط میورشکستگی کشیده می 

قوّکاهش   هم  هم  یهسودآوری،  سرمایه  هم  و  کار  نیروی  میخرید  تقلیل  یابد.   زمان 
 مشکل کسب نقدینگی نیز از راه می رسد. 

از    یدورهبنابراین،   آفریند.  رکود را می   یدوره  درون خویشرونقِ سودآوری 
ایجاد  بعدی رونقِ سودآوری را    سیکل   درون خویش خود از    ی رکود نیز به نوبه  یدوره

دارها  تر بدان اشاره شده، با توجه به این اصل که سرمایه.  همان گونه که پیشکندمی
تری که نیاز به نیروی کار را  ای جز به کار انداختن ابزار تولید مدرنبرای رقابت چاره

ها گرایش به جایگزین  کاهش داده و بر بارآوری تولید بیفزاید ندارند )به این معنا که آن
ابزار دارند(، دورهنمودن نیروی کا با  به افول    یر  رو به    یو دوره  بوده  گرایشرو 

- واکنش دیالکتیکی میان گرایش و ضد- و-است.  در واقع، کنش  گرایش -ضدرونق  
ادواری حرکت ترکیب آلی بر نرخ سود )آن چه که هاینریش   هنایشگرایش، به عبارتی  
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ا پیش از آن که افزایش نرخ  حتّ  یک واقعیت موجود است،  نامد(می  "نینامعیّ"آن را  

به عنوان یک عامل خنثی-ارزش  نظر گرفته   –  دیگر  گرهایخنثی  یا  –گر  اضافی  در 
 شود.

اضافی را هنگامی  -نرخ ارزش   یگرانه)ب(، یعنی نقش خنثی  یحال بگذارید نکته
است.     یگرایش-مارکس این امری ضدیابد در نظر بگیریم.  از نظر  که به عمد افزایش می

ای از قانون است.  وی  .  از نظر وی این خود پارهاما، از نظر هاینریش این گونه نیست

افزایش"نویسد:  می رایج،  باور  ارزش   در  برخالف  واسطه-نرخِ  به  افزایش    یاضافی 
رایطی  از جمله ش  خود  های خنثی گر نبوده، بلکه بر عکس،یکی از عامل  [کار  ]بارآوری  

.  حال، ببینیم که "نتیجه گرفته شوداز آن    اش بایدبه مفهوم دقیق   است که این قانون
 چرا؟

𝑠دهد  سود به دست می میانگین فرمولی که مارکس برای تعیین نرخ 

𝑐+𝑣
است که در   

توان هم چنین به شکل  نامیم.  این رابطه را میمی  (A)  یاین جا آن را رابطه
𝑠

𝑣

[(
𝑐

𝑣
)+1]

  

نامیم.  از نظر هاینریش، با توجه به این  می  (B)  یما در این جا آن را رابطه  نوشت که 
-ترکیب آلی، پاره  فاکتور   ، دقیقاً همانند (B)  یرابطه  اضافی در -نرخ ارزش فاکتور  که  
نرخ سود بوده، و از آن جا که گویا مشخص نیست که    یتجزیه ناپذیری از رابطه  ی

یابد، پس سمت  تر از آن دیگری کاهش و یا افزایش میکدام یک از این دو پاره سریع
 ن است. گر، نامعیّهای خنثیعامل یو سوی حرکتِ نرخِ سود کامالً فارغ از همه

لمی را به  اساسی روش ع  هایانوناین استدالل هاینریش به طور ضمنی یکی از ق
-میان سودآوری و ترکیب آلی، مارکس عامل  یبرد.  برای ارزیابی رابطهال میؤزیر س

گیرد.  این روش به مارکس  اضافی را ثابت فرض می- های دیگر و از جمله نرخ ارزش 
  (A)  یتوان رابطه.  این واقعیت که مینشان دهدرا    یگرایشدهد که تا چنین  میفرصت  

اضافی را در آن  -بازنویسی نمود به نحوی که بتوان نرخ ارزش   (B)  یرا به شکل رابطه
ثابت بودنِ    یاولیهتوان فرض  بر این نیست که پس می  دالّ  وجه  به هیچ  ساختآشکار  

میان ترکیب   ی رامعکوس  یرابطه  که  در ابتدا الزم استنرخ استثمار را نادیده انگاشت.   
- توان اجازه داد که نرخ ارزش می که  است آلی و نرخ سود برقرار ساخت.  پس از آن 

 تأثیر اولیه    یاضافی نوسان کرده تا بتوان مشاهده نمود که چگونه این نوسان بر رابطه
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-گر تبدیل میهای خنثیاضافی به یکی از عامل-گذارد.  بدین ترتیب، نرخ ارزش می
 شود.

  "درستی این قانون قابل اثبات نیست"هاینریش که گویا    دعای توان به این احال می

دلیلی بر اثبات    اگر نرخ سود در گذشته کاهش یافته باشد"  نویسد که.  وی میپرداخت

زیرا که قانون حاکی از آن است که در مورد تحوالت در    –]درستی این قانون[ نیست  
اتفاق  رف این واقعیّت که چنین کاهشی در گنموده و صِ  صدق  آینده ذشته در جایی 

این درخواست هاینریش که     "دهد.افتاده باشد، چیزی در مورد آینده به دست نمی
وی که اگر امری   یجایی است.  هم چنین این گفتهباید قضیه اثبات شود درخواست به

ت وقوع آن در آینده  در گذشته به وقوع پیوسته باشد به خودی خود به معنای حتمیّ
درست برای    هایاست.  اما، وی در به کارگیری از این گزاره  رستینیست نیز حرف د

.  در برددر اشتباه به سر می  نشان دادن این که گویا قانون مارکس غیرقابل اثبات است
از جمله قانون    یتوان برای تخطئهواقع، این گونه استدالل را می هر قانون دیگری، 

احتماالً در نظر نگرفته است(.  مشکل هاینریش ، نیز به کار گرفت )امکانی که وی  گرانش
سازد، در حالی که آینده در واقع توسعه  در این است که وی آینده را از گذشته جدا می 

و تطور گذشته است.  آن چه که ما بدان نیاز داریم ایجاد ارتباط تئوریک میان گذشته  
هاینریش کامالً نقش بر   گاه نقدو آینده است.  اگر بتوان به چنین مهمی دست یافت آن

 توان این ارتباط را برقرار ساخت[.آب خواهد شد.  حال ببینیم که چگونه ]می

اند  دادهای گذشته را تعیین نمودهکه روند رخ  عواملی هماناگر بتوان نشان داد که 
بینی نمود که کدام یک از تحوالت  توان پیشدر آینده نیز فعال خواهند بود، آن گاه می

بینی ما به وقوع بپیوندد، آن گاه  .  اگر پیشدوباره رخ خواهد داددر آینده نیز    گذشته
 آن نیز به اثبات خواهد رسید.  یپشتوانه یبینی و بالطبع تئوریدرستی این پیش

بینی نمود که اگر سنگی را به  توان پیشبگذارید تا قیاسی در این باره بیاوریم.  می
موقت( این سنگ نهایتاً به   یهای بازدارندهز برخی عاملنظر اهوا پرتاب کنیم، )صرفِ

که همین سنگ در گذشته نیز به زمین افتاده    "رفصِ  به این دلیلِ"؛ نه  افتادزمین خواهد  
، یعنی عاملی که در گذشته باعث سقوط این  گرانشبود؛ بلکه به این دلیل که نیروی  

دالل در مورد قانون مارکس نیز  سنگ بوده، در آینده نیز فعال خواهد بود.  این است
بودند   گذشته  در  سود  نرخ  سقوط  باعث  که  را  فاکتورهایی  بتوان  اگر  است.   صادق 
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گاه  ها در آینده نیز فعال خواهند بود، آنشناسایی نموده و نشان داد که همین عامل
  .  اما، این تنها گام نخستنمودبینی  توان سقوط نرخ سود در آینده را پیشاست که می

  ی آن وسیله  هکه تا ب  خواهد بود  نیاز  های تجربیبه دادهنخستین گام،    این  است.  در پی
 .زدتأیید  مُهربینی پیش بر درست بودن درستی تحلیل و از این روبر بتوان 

عامل برسد  حال، آن  اثبات  به  مارکس  قانون  تا درستی  باشند  فعال  باید  که  هایی 
، گرایش ترکیب آلی  داده شد  تر توضیحگونه که پیشاند؟  عامل نخست، همان  کدام

-امکان  اضافی-است که افزایش نرخ ارزش   ]سرمایه[ به افزایش است.  فاکتور دوم این
 از افزایش ترکیب آلی سرمایه پیشی بگیرد.  نهایتبیتا ناپذیر است که بتواند 

ارایه نمود، همان گونه که مارکسدلیلی که می نیز اشاره    توان برای فاکتور دوم 
موجود    محدودیّت  ، فراتر از کار روزانهزودن بر ساعات  اف  برای  ، این است که کرده بود

به لحاظ اجتماعی و طبقاتی  دیگری نیز وجود دارد که    غیرقابل عبور   مرز  بیولوژیک،
 گر تمامی ظرفیتگاه این عامل خنثیزمانی که به این مرز برسیم، آن  تعیین شده است. 

اش را طی خواهد نمود.   سیر نزولی   بار دیگر  از دست داده و نرخ سود   د بازدارندگی خو
فن در  رقابت  عالوه،  ارزش به  نرخ  که  آن  از  پس  باشد  -آوری  یافته  افزایش  اضافی 

اضافی با هر موج جدیدی از رقابت در  -متوقف نخواهد شد.  نیاز به ارتقاء نرخ ارزش 
تر یک  تر کردن باز هم بیشخود نیاز به طوالنی  یآوری افزایش یافته که به نوبهفن

  ی تشود.  این واقعیّتر میطلبد.  بدین ترتیب مرز مزبور نزدیک و نزدیککار را می -روز
آیا   اما،  است.   دفاع  قابل  نیز  تجربی  نظر  از  و  پیوسته  وقوع  به  در گذشته  که  است 

فی است، در حالی که پاسخ  توان این را به آینده نیز تعمیم داد؟  پاسخ هاینریش منمی
 مثبت است.  پرسشما به این 

را بنا نمود که نشان دهد که افزایش در نرخ  ای  های عددی مثالتوان  تردید میبی
تواند به طور دایم و یا دست کم برای مدت زمانی )بسیار( طوالنی  اضافی می-ارزش 

چنین کاری بیش از یک    باال رفتنِ ترکیب آلی را خنثی سازد.  اما،  یمنفی  هایِهنایش
، اما، همان گونه که بحث شده است،  حقیقتفرمالیسم توخالی ریاضی نخواهد بود.  در  

کار حاصل رویارویی مداوم میان  -تر کردن روزت موجود بر سر راه طوالنیمحدودیّ
باز و  ارزش   بینیسرمایه و کار،  بر سر نرخ  است.  در چارچوب توازن  -دایم  اضافی 

ن سرمایه و کار، حتا یک افزایش کوچک در ترکیب آلی ممکن است که  ن میاقوای معیّ
اضافی داشته باشد که اجتماعاً ناپایدار بوده،  - ارزش   نرخ نیاز به آن میزان از افزایش در  
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بنابراین  افزایشی متعارف در طول یک روز  و  به  .  این که  بسنده گرددکار  -به اجبار 
های عددی  اش برسد را مثالبه حد نهایی  اضافی-چقدر طول خواهد کشید که نرخ ارزش 

طبقاتی، یعنی مدت زمانی که نیروی    یمبارزه  بندیزمان  توسط   کند، بلکهتعیین نمی
زده و یا آن را کاهش    لگامکار نیاز دارد تا در آن مدت بتواند به افزایش نرخ استثمار  

کند دقیقاً عمل می   "در درازمدت "این که قانون مارکس    مفهومشود.   می  تعییندهد،  
 در این نکته نهفته است.

فرض کنیم که یک دالر معادل یک     نشان دهیم.  نیز   بگذارید که این را با یک مثال
معادل چهار دالر باشد.  آن گاه، اگر   (L)یک واحد از کار   یساعت کار بوده و هزینه

( افزایش  8h،  ثابت( هر بار به میزان هشت دالر )معادل هشت ساعت کار  ی)سرمایه  cکه  
و یا چهار  متغیر( به میزان یک واحد کار )معادل چهار دالر    ی)سرمایه  vیابد، مقدار  

 ( کاهش خواهد یافت. 1L=$4=4h،  ساعت کار
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مشاهده نمود که هر اندازه  توان  با این مثال که در جدول باال خالصه شده است، می
ای  اضافی به سمت نقطه-که ترکیب آلی ]سرمایه[ افزایش بیابد، به همان میزان ارزش 

تواند فراتر از آن افزایش  کار دیگر نمی-کند که در آن نقطه درازای یک روزسیر می
گاه  واحد افزایش یابد، آن  1٨واحد به    2یابد.   اگر مقدار ترکیب آلی ]سرمایه[ از  ب

به    ٪ 100باید که از  گیری از سقوط نرخ سود میاضافی الزم برای پیش- نرخ ارزش 

کار  - خود نیازمند آن است که طول یک روز  ی، امری که به نوبهفتهافزایش یا  ٦32٪
ر واضح است که این چنین امری ناممکن است.  اما، نیازی  ساعت باشد.  اما، پُ  3/29

افراطی نیست.  در مثال باال، با این فرض که درازای یک    یل به چنین نمونهبرای توسّ
ا افزایش محدود ترکیب آلی از دو واحد به سه واحد  ، حتّبودهکار هشت ساعت  -روز

تواند به ناپایداری  ساعت است که می  3/9ساعت به    ٨نیازمند درازتر کردن روز کار از  
ن که چنین تغییری را بتوان درحال به نیروی کار  ا به فرض ایاجتماعی منجر شود.  حتّ

آینده در  اما  نمود،  نوآوریتحمیل  از  بعدی  موج  پی  در  و  دور  چندان  نه    های ای 
کار باید از همین که هست هم فراتر رود.  البته، آن چه که - درازای روز تکنولوژیک،

عنوان اثبات قضیه  توان آن را به در این جا آمده تنها یک مثال بوده و بدین سبب نمی
 به کار برد.

توان استدالل نمود که نرخ سود از یک سو به  بر اساس بحثی که در باال آمد، می
گزین نمودن نیروی کار با ابزار و ماشین آالت  دارها به جایسبب گرایش عمومی سرمایه

کاهش    کارکرد درازمدت،   گر به دلیلهای خنثیو از سوی دیگر به دلیل ضعف عامل
-دارها گرایشاً روند جایتوان گفت که در آینده نیز سرمایهیافته است.  هم چنین می

توان گفت که  گزینی نیروی کار با ماشین آالت را ادامه خواهند داد، و این را نیز می
  را   خود  هنایشگر در طول زمان و به دلیل به کار گرفته شدن نامحدود،  های خنثیعامل
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 یخواهند داد.  بر پایه  دست  ]روند نزولی نرخ سود[ از  یی کنندهبه مثابه عامل خنث
بینی نمود که نرخ سود الزاماً و گرایشاً  توان پیشگرایانه است که میواقع  ضِاین دو فر

 بینی منوط به سنجش تجربی خواهد بود. این پیش ودر آینده نیز کاهش یافته  

در    دقیقاً  این قضیه را، آن هم باید  می  مطرح شود،این نظر    هر استداللی که در ردّ
بر سر به   هموارهدارها در گذشته  که سرمایه  به اثبات برساند،  چارچوب تئوریک مارکس

-کارگیری ابزارِ با کارآیی پایین )به عبارتی ترکیب آلی پایین( با یکدیگر رقابت می
یافته، و از آن رو  نهایت افزایش میکار به طور بی-کرده، و یا آن که طول یک روز 

در آینده  این آن چیزی است که  و در نتیجه    ؛گرایشاً افزایش داشته  در گذشته  نرخ سود 
آن گونه    اتفاق بیفتد(.  حال، که )و یا این که ممکن است  پیوستخواهد    به وقوع نیز  

 ٨این گوی و این میدان!  ای زمانی گفته بود:دیده-که آدم دنیا

ها از منتقدین  که در بسیاری از زمینه   اینرغم  مارکسیست، به  نویسندگانبرخی از  
-اند که قانونِ ]مارکس[ نمی، اما، این موضع وی را پذیرفتههستند سرسخت هاینریش

  از نظر ، به عنوان مثالبینی کند.  تواند ناگزیر بودن کاهش نرخ سود در آینده را پیش

و اسهاینریش  ":  کارانهم  کلیمن  اثبات    کهت  مدعی  در  ناتوانی مارکس  قانون  علت 
ی حُکمی این قانون به منزلهریشه در باور نادرست وی داشته که    گرایش نزولی نرخ سود 

اما، در حقیقت این    کاهش بیابد.  تحت هر شرایطی بایداست که نرخ سود در درازمدت  
ی  توضیحباید به وقوع بپیوندد نبوده، بلکه صرفاً  آن چه که الجرم می  بینیپیش  قانون

دهد که چرا  به دیگر سخن، این قانون توضیح می  افتد؛است برای آن چه که اتفاق می

 9."نرخ سود در درازمدت گرایش نزولی خواهد داشت

اشاره به    "درازمدت"است.  از آن جا که لفظ    ناقصاز نظر منطقی    این افراد  بحث
تشریح این که چرا نرخ سود در درازمدت گرایش به کاهش داشته،    براین، بنادارد  آینده

بینی نبوده،  اند، یک توضیح صرف و یا صرفاً توضیح یک پیشبر خالف آن چه که گفته
که این قانون   پذیرندمی.  اما، اگر نویسندگان این خطوط  بینی استیک پیش خود بلکه

پیش را  میآینده  گاه  بینی  مشاهدهپاسخکند، آن  این  به  چه    ی شان  هاینریش  درست 

رف که نرخ سود در گذشته سقوط کرده است  این واقعیت صِ": گویدکه میخواهد بود  

 
8 Hic Rhodus, hic salta! 
9 2013, P. 3 
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؟  مادامی که ایشان در مورد این  "دهدهیچ چیز مشخصی راجع به آینده به دست نمی
  نه آن اید و بینی هیچ چیز، نه آن چه که بشان توانایی پیشنکته خاموش بمانند، قانون

رسد که  اتفاق بیفتد، را نخواهد داشت.  این گونه به نظر می  در آینده  چه که ممکن است
بینی امور نباشد  قانون این آقایان تنها قادر به تشریح است.  اما، قانونی که قادر به پیش

 غریبی است. - و-حقّاً که قانون عجیب

بینی آن را ندارد، سعی  نایی پیشتوا  شانبا پرداختن به اموری که قانون  افراد  این
کند معاف  بینی مییشتواند پکه می  پرداختن به آن چه  اند تا خود را از دردسرِ نموده

  "است  حتمی  آن  آن چه که وقوعبین  پیش"  تواندها یک قانون نمیسازند.  به زعم این
پیشباشد را  قانون چه چیزی  این  می.  پس آن وقت  میکند؟   بینی  نظر  رسد که  به 

از یک سو،    ی خواننده گذاشته شده باشد.ی پُر کردن این خالء تئوریک به عهدهوظیفه
بینی از آن جایی که گرایش نزولی نرخ سود در آینده امر ناگزیری نیست، ]قانون[ پیش

وجود  است که گرایش نزولی داشته باشد.  اما، این امکان هم    ممکنکند که نرخ سود  می
.  از سوی دیگر، تغییر نکند   ده ]نرخ سود[ افزایش یافته و یا آن که که در آین  دارد
باید که یا کاهش یافته، یا افزایش  این است که نرخ سود به ناگزیر می  هاآن  بینیپیش

به وقوع  که آن چه که در آینده    پُر واضح استیافته، و یا آن که ثابت بماند.  اما،  
پیوست، ایننمی  عاًطب  خواهد  از  که    تواند  است  این خاطر  به  باشد.   سه حال خارج 

از یک واقعیت محتوم   پوچها چیزی جز بیان  این  "بینیپیش"گویم که به اصطالح  می
نیست.  به این مفهوم که اگر سه شق ممکن در آینده در نظر گرفته شود، آن گاه یکی از  

شان رخ  کدامما از پیش به این که    اگرچه  ،این سه شق الجرم به وقوع خواهد پیوست
 خواهد داد آگاهی نداریم. 

آخری که برشمردیم، سوای توخالی    ی خصیصه  ی به واسطه  "بینیپیش"این گونه  
  ناگزیری  فاجعه بار است.   اگر نتوانیم  سرمایهبر علیه    کار  یاش، در روند مبارزهبودن

های آینده  بحرانبینی  بینی نموده و از این رو از پیشپیش  رانرخ سود    نزولیگرایش  
، یعنی تالش مکرّر سیستم برای از هعینی مبارز  یهگاه است که زمنیعاجز بمانیم، آن

ایم.   سلب نموده کار  اردوی اش، را ازدور خارج ساختن خود به دلیل تضادهای درونی
نیرویِ   یبه جای آن که به کارگرفتن آگاهانه  کار  ی اردوی مبارزهدر این صورت،  

 گردد.میتبدیل  ناب    یگرایانه-داری باشد، به عمل ارادهویرانگر نظام سرمایه-کورِ خود
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پذیرند؛ و  نه تنها این است که موضع هاینریش را می  اش کاران مشکل کلیمن و هم
-شان بیبینیشان از نظر تئوریک نارساست؛ و نه تنها این که پیشنه تنها این که بحث

اش  مبارزه و  طبقه کارگری است؛ بلکه هم چنین، موضع شان به ضرر  ته-مصرف و میان
 است.  سرمایهبر علیه 

تعیین  پیش  از  را  نرخ سود  نزولی  بودن گرایش  ناگزیر  مارکس  قانون  ما  باور  به 
کند،  می داری[ به ناگزیر بحران تولید  کند.  دقیقاً به این دلیل است که نظام ]سرمایهمی

به طور دایم در تالش   ،به این معنا که، به جای بازتولید خویش در یک وضعیت متعادل
ی عینی و  پایه  است کهساختن خویش خواهد بود.  این واقعیت    از دور خارجبرای  

می سازد.  فراهم ]بر علیه سرمایه[ ی کاربرای مبارزه مستحکمی را
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 اثبات ناپذیر بودن قانون مارکس 

قانون قضیه":  این است که  کندمطرح می  هاینریش  دومی کهبحث   این  با    ی مارکس 
ن  توا سازد که به لحاظ تجربی نه قابل اثبات بوده و نه میرا مطرح میفراگیری  حیاتی  

باید  های علم اقتصاد میهای علمی و بالطبع تمامی قانونتمامی قانون  ".آن را رد کرد
و در عین   اثبات نموده  عمل  یها را در بوتهستی آنپذیر بوده و بتوان در-که تجربه
بر    ات هاینریشدر مخالفت با نظر.  ما  باشد  نیز برخوردار  گوییپیش  از کیفیت  حال باید

تر  اندکی دقیق  بگذارید.   هستواجد تمامی این شرایط    قانون مارکس  این باور هستیم که 
 م. یبه این مسئله بپرداز

می را  نخست،  سود  نرخ  سرمایهتوان  اقتصادهای  معیارهای در  از  استفاده  با  داری 
گران بسیاری عین  مارکسیستی اندازه گرفت و قانون را در آن رابطه محک زد.  پژوهش 

داری انجام  ا در ابعاد اقتصاد جهانی سرمایهی و یا حتّاین کار را در سطح اقتصادهای ملّ 
 2شود.، مارکس را نیز شامل می این خیل عظیم، اتفاقاً  1اند. داده

اند؟  آیا نرخ سود در درازمدت و به موازات  حال ببینیم که مسایل تجربی کدام
یابد،  آیا هنگامی که ترکیب آلی کاهش می  خواهد یافت؟  کاهشرشد ترکیب آلی  

که ترکیب آلی به خاطر تباهی سرمایه   صورتی  در  آیا نرخ سود   رود؟نرخ سود باال می
های  ت خویش خواهد بود؟  پاسخ به تمامی این پرسشنزول کند، قادر به مرمّبه شدت  

 
ای که در شناسی قانون مارکس آن چنان بی شمار است که کتاب یهای تجربی در زمینهپژوهش  1

دهد.  واقعا  جای شگفتی دست میانتهای این مقاله آمده است تنها بخش بسیار ناچیزی از آن را به 

 موهومهاینریش کماکان بر ادعای   ، های موجوداز پژوهش یحجم وسیع چنیناست که در پرتو 

 فشرد.خویش پای می
( به این نکته اشاره 1٩٩٥)  (Michaelson)و مایکلسن  (Cottrell)، کاترل (Cockshott)کاکشات   ٢

- برای سنجیدن ارزشهای تجربی از به کارگیری دادهود کنند که "قابل توجه این است که مارکس خمی

ثابت   یسرمایه یمزدها توانست هزینهداد.  وی با استفاده از نرخ جاری دست اضافی تردیدی به خود راه نمی

 بافیاضافی در صنعت پارچه- را تخمین زده، و محاسبه کند که نرخ ارزش ٣٢ ی و قیمت فروش نخ شماره

بود.   ٪1٠٠باالی  1٨1٥بوده و در بخش کشت گندم در سال  ٪154به میزان  1٨٧1منچستر در سال 

 ( ٢1٩-٢٢٠: صص  1٩٧٠)مارکس، 

ها برای اثبات  سرمایه به طور مداوم از آمار رسمی و گزارش بازرسان کارخانه  یکممارکس در سراسر جلد 

آمار    یاضافی مطلق، وی با ارایه-ید ارزشکند.  هنگام بررسی تولاستفاده می خویشنظرات تئوریک 

کند؛ و هنگام اضافی مطلق در انگلستان صنعتی را با رومانی فئودالی مقایسه می-موجود، تولید ارزش

های مالیاتی مبادرت به مستند کردن انباشت  انباشت سرمایه نیز وی با استفاده از آمار تعرفه ی بررسی مسئله

 نماید.ثروت می



 قانون گرایش نزولی نرخ سود 

76 

 

بستگی میان متغیرهای مارکس )یعنی ترکیب هممثبت است.  و    ]از دیدگاه ما[   تجربی
 3ها )یعنی نرخ سود( بسیار باالست.آلی، نرخ استثمار، و غیره( و تابع آن

شناسی به آن اشاره شده، در این جا سعی  هایی که در بخش کتابجدای از پژوهش
نرخ سود در    4کنیم که به چند نمونه از اقتصاد ایاالت متحده و بریتانیا اشاره کنیم. می

کاهش یافت، در حالی که در همین  %2٨به میزان  19٦3- 1975های بریتانیا بین سال
کاهش    % 19  زانو نرخ ارزش اضافی به می  داشتهافزایش    %20دوره ترکیب آلی سرمایه  

، سالی که نرخ سود در بریتانیا راکد  1975  هایبین سال  نرخ سود  .  در عوض،یافت
و   بود،  میزان    199٦مانده  ت  %50به  که  حالی  در  داشته،  سرمایه  افزایش  آلی  رکیب 
افزایش داشت.  سرانجام، بین    %٦٦اضافی  - ، نرخ ارزش ولی،  یافته  %17افزایشی معادل  

  %1٦کاهش یافت، در حالی که ترکیب آلی    %11نرخ سود    199٦-200٨های  سال
  19٦3-200٨  یدوره  کُلِّاضافی ثابت ماند.  در واقع، در  -افزایش یافته و نرخ ارزش 

اضافی افزایشی معادل - افزایش یافت، در حالی که نرخ ارزش   %٦3ترکیب آلی سرمایه  
 .به کندی کاهش یافتداشته و نرخ سود  33%

اقتصا متحده در مورد  از  نیز  د ایاالت    % 24میزان  به    19٨2تا    19٦3، نرخ سود 
داشته    %1٦کاهش یافته، در حالی که در همان دوره ترکیب آلی سرمایه افزایشی معادل  

.  پس از آن، نرخ سود  یافتکاهش    %1٦اضافی به میزان  -و در عین حال نرخ ارزش 
الی که ترکیب آلی سرمایه  ، در حبه اوج رسیده  %15افزایشی معادل  با    1997تا سال  

برخوردار بود.  از    %22اضافی از افزایشی معادل  -افزایش یافته و نرخ ارزش   %9تنها  

 
کند: گیری می( که این گونه نتیجه ٢٠٠٩) (Freeman)نه رجوع شود به فریمن برای نمو  ٣

سرمایه نسبت به  -که تولید –"استدالل مارکس این است که افزایش درازمدت ترکیب آلی سرمایه 

ترین دلیل در کاهش درازمدت نرخ سود است.  نسبت  عمده – آن دارای رابطه ساده و مستقیم است 

موجود عامل تجربی مسلط بر حرکت درازمدت نرخ سود در اقتصاد   یرمایهمیان تولید و حجم س

 بوده است.  در این زمینه هم چنین نگاه شود به:  1٩٢٩-٢٠٠٠های ایاالت متحده بین سال 
Shaikh (1992), Roberts (2009), Roberts (2010), Carchedi (2011a), Kliman 
(2012), Tapia Granados (2012), Izquierdo, S. C. (2010) 

اقتصاد ایاالت متحده   تولیدیهای را بر بخش تحقیقات خوداش( کارکیدی )در نوشته منتشر نشده

باالیی میان افزایش/کاهش در نرخ سود و کاهش/افزایش ترکیب آلی   بستگیهممتمرکز ساخته و 

 یابد. سرمایه می
 ارایه شده استفاده شده است:  برای آمارِ  از این منابع  ٤

Roberts (unpublished) 
Carchedi and Roberts (2013) 
Carchedi (unpublished) 
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کاهش یافته، در حالی که ترکیب    %12نرخ سود به میزان    ،200٨تا سال    1997سال  
  همان طور که افزایش نشان داد.     %2اضافی تنها  -افزایش داشته و نرخ ارزش   %22آلی  

باال اشاره شدههر سه دوره   ،کنیممشاهده می مارکس می  ای که در  قانون    گنجند؛ در 
با ارزش یعنی تری  اضافی با سرعت بیش-، هنگامی که ترکیب آلی سرمایه در مقایسه 

.  در طول چهل و پنج سال )تا سال  افزایش یافت، نرخ سود کاهش یافته و بالعکس
کاهش داشته زیرا که    %21تدریج و به میزان  (، نرخ سود در ایاالت متحده به  200٨

میزان   به  دوره  همان  در  آلی  ارزش   %51ترکیب  نرخ  و  یافته  تنها  -افزایش  اضافی 
از کاهش    %٦2داشته است.  در حالی که افزایش ترکیب آلی سرمایه    %5افزایشی معادل  

می را توضیح  نرخ سود  اما،  در  نمی  بستگیهمدهد،  افزایملموسی را  با  نرخ  توان  ش 
 5.مشاهده نموداضافی  -ارزش 

داری کارکرد  بنابراین، در دفاع از این نظریه که قانون مارکس در اقتصاد سرمایه 
رود شواهد انبوهی در  های رونق و رکود به شمار میداشته و فاکتور کلیدی در دوره 

دست است.  حال اگر هاینریش مخالف این نظر است، آن گاه شاهد وی بر این مدعا  
به طور  دهد که بتوان آن را  دام است و چه توضیحی را به عنوان آلترناتیو ارایه میک

 اثبات نمود؟ تجربی

 
مشابهی دست یافتند.  ایزکوآیردو  بستگیهم( هر دو به ٢٠٠٩( و فریمن ) ٢٠1٢کلیمن )  ٥

(Izquierdo, S. C. – 2010) تا  1٩٤٦-1٩٧٣ یدوره نویسد: "کاهش بارآوری سرمایه از می

در سهم   جزییاز کاهش نرخ سود بوده، در حالی که کاهش  ٪٧٨معرف   1٩٧٤-1٩٨٣ یدوره

باشد.  از این رو، زوال سودآوری که در دوره کینزی ظاهر شده، به می ٪٢٢سود معرف تنها 

ون گرایش  شود که تأییدی است بر آن چه که از قاننرخ سود معین می  یآورانهفن  یفهلّ ؤتوسط م

نولیبرال نیز به   یرود.  بهبود اندک در نرخ کلی سود در دورهنزولی نرخ سود مارکس انتظار می

از افزایش نسبی سودآوری گذاشته   ٪٨4طور عمده ناشی از بارآوری سرمایه بوده، که به حساب 

ور نسبی تنها ماند.  ]سهم سود در این دوره[ به طشود، در حالی که سهم سود تقریبا  ثابت میمی

 افزایش داشته است.  صدیک در
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 دلیل سوم هاینریش 

سازد این است که گویا مارکس خود نسبت به این سومین دلیلی که هاینریش مطرح می
  داری تشریح دالیل بحران در اقتصاد سرمایهکه قانونِ گرایش نزولی نرخ سود قادر به  

-های مارکس بر فصلدچار تردید شده بود.   وی مدعی است که انگلس یادداشت  باشد
را به طرزی ویراستاری    سرمایه های مربوط به قانون گرایش نزولی نرخ سود در جلد سوم  

،  مارکس بوده  مورد قبولکند که گویا کامالً  و تجدیدنظر نمود که این گونه الغاء می
-های مارکس خالف این امر را آشکار میتر نوشتهوارسی دقیق   به واقع،در حالی که 

یک تئوری نسبتاً منسجم از    م وجودِتوهّ"سازد.  بدین ترتیب گویا که انگلس به خطا  

 . "بحران را ایجاد نمود

بر   نیستیم، اما،  سرمایه های  تک فصل-اگرچه ما متخصص در تعیین مبدأ آفرینش تک
از فصل عنوان یکی  تغییر  نیستیم که صرفاً  نیز  باور  قانون گرایش  این  به  مربوط  های 

های وی در تنظیم  نزولی نرخ سود توسط انگلس کافی است که تا بخواهیم تمامی زحمت
ات های بسیار زیاد مارکس در این زمینه را، آن هم بدون دخل و تصرفی در نیّیادداشت

 کنیم.  واقعی مارکس، ردّ
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 دلیل چهارم هاینریش 

توان ادعا نمود که مارکس نسبت به قانون خویش دچار تردید شده  به کدام دلیل می

مارکس احتماالً دچار تردیدهای  "که  سازد این است  بود؟  دلیلی که هاینریش مطرح می

افتاده  نوشتن فصلی در مورد اعتبار   به فکرصرفاً به این دلیل که وی  "بسیاری شده بود

نوزدهم تشدید شده    ی سدههفتاد    یهای دههاین تردیدها احتماالً در طول سال".  و  بود

ای که صرفاً بر حدس و گمان بنا شده چندان  اما، واقعیت این است که هر نظریه   ".بود
 تواند باشد. قانع کننده نمی

های  نقش بانکدست به بررسی  هفتاد    یشود که مارکس در دهههاینریش مدعی می
توانسته است  گیرد که وی دیگر نمی، و از این رو نتیجه میزده بود ملی در طول بحران 

باور    اعتبار  یدخیل بودن مقوله  بدونت قانون گرایش نزولی نرخ سود  موضوعیّکه به  
توان  های مارکس را پیرامون پول و اعتبار می.  اما، حجم زیادی از نوشتهداشته باشد

.   بود هفتاد نوشته شدهی دهه "تجدید نظر طلبی"های به اصطالح یافت که پیش از سال
آن   یرا نشانه  اعتبارنوشتن فصلی پیرامون    صدتوان قدلیل میاز آن گذشته، به کدام  

زده است؟   پا می-و-دانست که مارکس در انبوهی از تردید نسبت به قانون خویش دست
توان افزودن سیستم اعتباری به این قانون را که اساساً برای تشریح بهتر  به کدام دلیل می

اعتباری بخشی به بیلقی نمود که به جای قوامبحران به کار گرفته شده، به عنوان عاملی ت
 قانون بینجامد؟ 

کند.   گر را نیز تعیین میهای خنثیگرایشی است که در عین حال عامل  ،این قانون
گر است.   های خنثیبرآمد کنش و واکنش میان گرایش و عامل  سیکل ]اقتصادی[هر  

   1قرار داده است.   بررسیرد  های اخیر را مو های پولی در بحرانکارکیدی نقش سیاست 
سیاست میاین  واقع  در  و  بر  توانند ها  بحران  وقوع    هنایش   نیز  آن  چگونگی  زمان 

-توانند از آن پیشو نه آن که می  شوندمی  ها نه باعث بحران، اما، این سیاستبگذارند
صادق  گر  های خنثیگیری عامی است که در مورد تمامی عاملگیری کنند.  این نتیجه

 است.

 
 اشاره به متنی است که هنوز انتشار نیافته است.   1



 قانون گرایش نزولی نرخ سود 

80 

 

 درگذشت مارکس

تحلیلی جامع از پول، دولت، و اقتصاد   یهمارکس پیش از آن که بتواند امر خطیر ارای
به این معنا نیست که    وجه  جهانی را به اتمام برساند درگذشت.  اما این مسئله به هیچ

  براساس قانون را    ی پیرامون بحران منسجم و به لحاظ سیاسی سودمندتئوری منطقاًنتوان  
مجازی( و    یپیرامون اعتبار و سیستم بانکی )سرمایه  وی  هاینظرنقطهو بر اساس  ،  وی

امپریالیسم   و  جهانی  نمودفرمولبازارهای  بحران  بندی  تئوری  که  آن  برای  البته،    .
ای نیاز است.  اد به کار وسیع و همه جانبهمدرن قرار د  یمارکس را در ارتباط با توسعه

بحران تشریح  در  تئوری  استوارترین  کماکان  مارکس  قانون  اما،  همه،  این  های  با 
-چون تئوری کینزی و یا دیگر تئوریهایی هماز جایگزین  برتر  داری بوده و بساسرمایه

رکود بزرگ  بینی وقوع  از پیش  جملگی به وضوح  های اقتصادی جریان مسلط است که
1عاجز ماندند.

 
 (٢٠1٠نگاه شود به رابرتز )  1
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 1پاسخ هاینریش به منتقدین -  گرایش نزولی نرخ سود  قانونِ. ٥
 

 "گرخنثی "و نیروهای   "قانون "سردرگمی پیرامون  

افزایشی ارزش از نقطه )  ، یعنیاضافی-نظر مارکس، آیا نرخ 
𝑠

𝑣
از خود قانون    ،( بخشی 

آمده است(، یا آن که یکی از   سرمایهاست )آن چنان که در فصل سیزدهم از جلد سوم 
گر است )آن گونه که در فصل چهارم بحث شده است(؟  برای یافتن پاسخ  عوامل خنثی

[ است.  در این جا  سرمایه فصل سیزدهم ]جلد سوم    یترین راه مطالعه به این پرسش آسان
گاه  اضافی آغاز نموده و آن-فرض ثابت ماندن نرخ ارزش اش را با پیشمارکس بحث

دهد که در این چنین شرایطی افزایش در ترکیب آلی سرمایه به سقوط نرخ سود  نشان می
نظر قرار    اضافی را نیز مدّ-البته، وی بالفاصله نرخ افزایشی ارزش    2خواهد انجامید. 

مارک   3دهد. می این جا،  نرخ  س حتّ در  افزایش  موازات  به  نرخ سود  امکان که  این  ا 
کند، اما، بدون آن که وارد جزییات شود این  یابد را نیز درک می   افزایشاضافی  -ارزش 

نهد.  کامالً روشن  و یا غیرواقعی به کنار می   "یک مورد منزوی"امر را تحت عنوان  

در  فی، بلکه هم چنین  اضا-نرخ ثابت ارزش   بارا نه تنها    "قانون   نفس"است که وی  
 ! پذیردمی نیز اضافی-ارزش   ینرخ فزاینده صورت

 "گرعامل خنثی"اضافی به عنوان  -حال چرا در فصل چهاردهم به نرخ افزایشی ارزش 
تواند به دالیل کامالً متفاوت روند افزایشی داشته  اضافی می-شود؟  نرخ ارزش اشاره می 

افزایش   از یک سو،  ارزش   باعثاند  تومی  تولیدگریباشد.   اضافی  -افزایش در نرخ 
کار و یا تشدید  -درازتر کردن روز   مانندکارهای دیگری  از سوی دیگر، راه   4شود.

نیز می ارزش روند کار  افزایش نرخ  به  بینجامد.  وارسی سرآغاز فصل  -تواند  اضافی 

 
 Marx’s law ofی پیشین است با عنوان اصلی این مقاله که در واقع پاسخ هاینریش به سه مقاله 1

the tendency of the profit rate to fall - Heinrich Answers Critics  در دسامبر

 ویو درج گردیده بود. )م(در سایت مانتلی ری ٢٠1٣
 ن. ئ، جلد سوم سرمایه، انتشارات پنگو٣1٧-٣1٨صص   ٢
 ٣1٩، ٣٢٢، ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٣٣، ٣٣٧های صفحه  به سرمایه، جلد سوم،  نگاه شود  ٣
-و بنابراین به نرخ ارزش برده پایین آمدن ارزش کاال به پایین آمدن ارزش نیروی کار راه  ٤

 انجامد.ضافی باالتر میا



 قانون گرایش نزولی نرخ سود 

86 

 

  تولیدگریمستقل از افزایش  که    صرفاً مورد دومدهد که  چهاردهم به سادگی نشان می

 در نظر گرفته شده است.  "گرهای خنثیعامل"است، از سوی مارکس به مثابه یکی از 

بندی قانون مورد استفاده قرار گرفته است؟  پاسخ  فرمول  درچرا مورد اول    ،حال
است این  می  من  مارکس  که که  دهد  نشان  گسترش   ی انهدارسرمایه  ی شیوه  خواهد 

تر و در  .  همان گونه که پیشبرده میلی نرخ سود رانزوتولیدگری اجباراً به گرایش  
دستدارها  سرمایهایم،  دیده  سرمایه  یکمفصل   ارزش برای  به  بیش-یابی  ، تراضافی 

با  عمدتاً  را،  کارگرفتن  تولیدگری  میبیش  زارِباماشین  به  افزایش  بهینه،  و  .   دهندتر 
به دنبال خواهد  را  کن  مم  یشود دو نتیجههنگامی که روش تولید جدید همگانی می

 داشت:

I. یعنیترکیب ارزشی میانگین سرمایه ، (
𝑐

𝑣
 یابد؛ افزایش می ،(

II.  یعنیاضافی-ارزش کاالها پایین رفته و بدین ترتیب نرخ ارزش ،  (
𝑠

𝑣
)، 

 رود. باال می 

نتیجهبارآوری    گسترش داری در  سرمایه  یشیوهدر مجموع،   به    زمانهم  یدو  را 

𝑐: روند صعودی است  متضاد بر نرخ سود  ها تأثیر آندنبال دارد که  

𝑣
به سقوط نرخ سود    

𝑠در حالی که افزایش    ؛بردراه می

𝑣
انجامد.  از این رو، هنگامی  به افزایش نرخ سود می  

  تولیدگری افزایش    یانهدار سرمایه  روش   تأثیرات  ارتباط بارا در    یزیهر چکه بخواهیم  
فوق را در نظر بگیریم.     هر دو عاملای نیست جز این که  بر نرخ سود اثبات کنیم، چاره 

به طور دلنمی به عنوان  توان  ابتدا  را  این دو عامل  از    "اولیّهفاکتور  "بخواهی یکی 

جدیدی کشف   "قانون"با تمرکز بر این عامل اعالم نمود که تنها گاه فرض گرفته و آن
 .شده است

بخ کسی  که  اگر  افزایشی    هنایش  فقطواهد  𝑐روند 

𝑣
فرض   با  ماندن    را  نرخ  ثابت 

واحد    تِیک علّ  یهمواره به هم پیوسته  دو معلولِ  در نظر بگیرد، آن گاهاضافی  -ارزش 

  ی کامالً را به سطح یک رابطه  "قانون"  ،.  این گونه رویکردجدا ساخته استرا از هم  
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  ٦بهره خواهد بود. پایین آورده که از هر گونه مفهوم واقعی بی   5ریاضی ی  پا افتاده-پیشِ
.  اما، مارکس  به این قانون از این زاویه باشد  کارکیدی/رابرتزبرخورد    رسد کهمیبه نظر  

پا -های پیشِبندیای به فرمولگر سرسخت بود.  وی به هیچ روی عالقهیک پژوهش
کوشید که تا به بینش واقعی دست  میارکس عاری از مفاهیم واقعی نداشت.  م  یافتاده

 پذیرفت.مییافته و در این مسیر خطر شکست را نیز 

 
ر واضح است که اگر صورت کسری ثابت مانده و مخرج آن افزایش یابد، قدر مطلق کسر پُ   ٥

 همواره کاهش خواهد یافت.
تی که در تغییر مخرج کسر دست دارد، در عین حال، باعث تغییر صورت کسر نیز همان علّ   ٦

 بندی این "قانون" نادیده گرفته شده است. متأسفانه در فرمولشود، امری که می
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 مشکالت موجود در مسیر اثبات این قانون 

𝑠  افزایش اشاره شد، مارکس در سراسر فصل سیزدهم به نیز ترهمان گونه که پیش
𝑣

اشاره   
توان در  ی اثر این افزایش بر نرخ سود را میاما تنها تالش وی برای محاسبهکند،  می

آورد که هر کدام دو ساعت  کارگر را می  24وی در این جا مثال     1فصل پانزدهم یافت.
ساعت کار اضافی در روز( که    4٨موع،  )در مج  انداده دکار اضافی در روز انجام می
 24که جای    است که این دو کارگر  بدیهیاند.   گزین شدهحال با تعداد دو کارگر جای

𝑠، فارغ از این که قدر مطلق  اندکارگر را گرفته

𝑣
توانند به چه اندازه افزایش یابد، نمی  

 کار اضافی در روز انجام دهند. 4٨

-کارگر را با ارزش   24اضافی تولید شده به دست  - ارزش اگر خواسته باشیم که  
ضافی تولید شده توسط دو کارگر مقایسه کرده تا بدین ترتیب مقیاسی در مورد نرخ  ا

کارگر را با    24الزم برای به کارگیری    یباید که مقدار سرمایهسود به دست دهیم، می
 ی.  نادیده گرفتن مقایسهمورد نیاز در به کارگرفتن دو کارگر مقایسه کنیم  یسرمایه

-الزم نیاز به تغییر ندارد، فرضی کامالً دل  یدوم صرفاً به این فرض که حجم سرمایه
 است. نامعقولبخواهی و 

به این امر اشراف    تنها    ام، هنگامی که ماتوضیح داده  پیشین  یهمان طور که در مقاله
زمان فرض ما بر این  اضافی( کاهش یافته، و هم-ارزش یعنی،  داریم که صورت کسر )

در این صورت  ،  کاهش نخواهد یافت(  c + v  کُلّ  یسرمایه یعنی،  که مخرج کسر )  باشد
  که   یحالدر  .   خواهد بودکسر    قدر مطلقِ  کاهشِی ممکن،  بدیهی است که تنها نتیجه

گاه هم صورت و هم مخرج کسر هر دو نزولی  ، آنشود  ستهمایه نیز کامجموع سر   از  اگر
با شدت    که کدام یک از این دو  گفتبه این پرسش پاسخ  باید  بوده و از این رو کماکان  

 . بیشتری کاهش خواهد یافت

می متهم  مرا  نادرستی  کارکیدی/رابرتز  چارچوب  در  را  مسئله  صورت  که  سازند 

در ارتباط با افزایش  "اش این است که مسئله شان شکل درستام.  از نظر ایمطرح ساخته

  انکارِ   ی الزمه  بحث شود.  این ها بر این باورند که   "و یا کاهش ترکیب آلی ]سرمایه[ 
،  شود   نزولی ترکیب آلی پیش فرض گرفته  روند   که  این است  روند نزولی نرخ سود 

 
 ٣٥٥-٣٥٦صص   1
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گیری مطرح شده است.  نتیجهجانب  وی اینامری که گویا بدون بحث و اقناع الزم از س

  ن ی از ا  یگریبارز د   یدر واقع نمونه "ایشان این است که مورد شخص من  

ذهن   ت یواقع که  رو  ی کیالکتید -نا  ت ی  است  حرکت    یی اروی در  با 
 "بیند.نی نمیی  جز نامع  ی زیچ  یک یالکتید 

م حال بگذارید که مثال را در چارچوب ترکیب آلی سرمایه قرار داده و فرض کنی
کار دوازده ساعت بوده و این که در طی هر یک ساعت کار یک واحد از  -که یک روز

فرض بر این است که هر کارگر مقدار دو ساعت   نخست شود.  در موردارزش تولید می
به این معنا که هر کارگر مزدی معادل ده ساعت کار دریافت    دهد؛کار اضافی انجام می

ارزش  مجموع  و  این  -کرده  توسط  شده  تولید  از    24اضافی  است  عبارت  کارگر 

   باشد. ساعت می  24× 10=240ی متغیر نیز معادل  و مقدار سرمایه  ساعت،  24×2=4٨
می که سرمایهحال فرض  بنابراین، تحکنیم  است.   واحد  نیز شصت  ثابت  ت چنین  ی 

𝑐  ، یعنیشرایط مفروضی، ترکیب آلی
𝑣

(  ٦0÷240)×100= %25خواهد بود از    عبارت  ،

 [ خواهد بود.4٨÷(٦0+240])×100=%1٦و نرخ سود نیز برابر با 

چهار کارگر تنها به  -و-باال رفته و به جای بیست  تولیدگریکنیم که  میحال فرض  
وی کار تابع افزایش تولیدگری سقوط ارزش نیر دو کارگر نیاز بوده، و از آنجایی که

هر کدام از این دو کارگر تحت شرایط فعلی ده ساعت کار  کنیم که بوده، پس فرض می
انجام می بدین ترتیب میاضافی  ارزش دهد.   از مقدار-بینیم که  به    4٨  اضافی  واحد 

دوازده  روز کار کماکان  -احد کاهش یافته است.  به این دلیل که طول یکو  2×10=20
بنابراین   و  شده  پرداخت  مزد  کارگر  هر  کار  از  ساعت  دو  به  تنها  پس  است،  ساعت 

واحد خواهد بود.  حال باید افزایش   2×2=4  واحد تنها  240متغیر به جای    یسرمایه
ابتدا فرض    یدر سرمایه مسئله،  منظور روشن ساختن  به  نظر گرفت.   در  نیز  را  ثابت 

به    ٦0ثابت از    یکنیم که سرمایهمی که بالفاصله   باشدواحد افزایش یافته    9٦واحد 

  به   ٪25توان محاسبه نمود که ترکیب آلی سرمایه به میزان سرسام آوری، یعنی از  می

کاهش    (9٦÷4)×100=2400٪ سود  نرخ  اما،  وجود،  این  با  است.   یافته  افزایش 

افزایش یافته است.   در این مثال،    [20÷(9٦+4)]×100=%20  به  ٪1٦نیافته، بلکه از  
  ثابت   یکه سرمایه نرخ سود رو به سوی کاهش خواهد گذاشت  تنها و تنها در شرایطی
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نیز  بوده،    واحد  121از    بیش آلی  ترکیب  بنابراین  از بزرگو  تر 

 باشد.  (121÷4)× 100=3025%

یدی و رابرتز  دیالکتیکی کارک  ذهنیّتا  ای حتّساده  یبا استفاده از این چنین محاسبه
برای اثبات    خودی خودکه افزایش ترکیب آلی به    باشنداین نکته    قادر به درک   نیز باید

بلکه   ی باید افزایش یابد،ترکیب آل  نه تنهاروند نزولی نرخ  سود کافی نخواهد بود.  
   . ان دهدارزش نیروی کار افزایش نشدر  زمان  با سقوط هم  رابطهی در  ینبه میزان مع  دبای

  % 25به جای آن که از  که این افزایش جای هیچ گونه بحثی نیستدر مورد مثال باال، 

 . باشد ٪3025 به  ٪25از  کمتِباید دس  باشد، %2400 "تنها"به 

داری  سرمایه  نظامروند تولید در    بارآوریِ  گسترش این واقعیت را گریزی نیست که  

را    این  "ون گرایش نزولی نرخ سودقان"  رفتنگذارد.  پذیدو اثر متضاد بر نرخ سود می
  نرخ افزایشی   هنایش  اثبات نمود کهتوان  میه لحاظ منطقی  ب  هک  گیرداز پیش فرض می

𝑐

𝑣
𝑠  نرخ افزایشی  شهنایبر    در درازمدت  

𝑣
غلبه خواهد کرد.  کارکیدی/رابرتز تالش     

رشد    که   کنندمی امکان  که گویا  اثبات کنند  بحث  این  با  را  قضیه  این  𝑠تا 

𝑣
به سبب    

بر سر راه طوالنی اجتماعی موجود  بیولوژیک و  کار محدود  - تر کردن روزمشکالت 
را به توسط یک مثال عددی جالب نیز    خود  کنند که تا این استداللبوده و سعی می

این واقعیت   از این چنین - نیستم که روزتوضیح دهند.  من به هیچ روی منکر  کار 
روزمحدودیت کردن  طوالنی  اما،  است.   برخوردار  وسیله-هایی  یگانه  مطلقاً   ی کار 

𝑠موجود برای افزایش  

𝑣
به بحث پیرامون تولید    سرمایهفصل اول    مبخش چهار  کُلِّنیست.     

ای که در بحث کارکیدی/رابرتز  اضافی نسبی اختصاص داده شده است.  نکته-ارزش 

𝑠ا کاهنده،  کار ثابت و یا حتّ-نادیده گرفته شده این است که با روز

𝑣
تواند به دلیل  می  

افزایش یابد.  مادامی که بتوان بارآوری کار را افزایش داد، آن گاه    تولیدگری  رشد

𝑠در باال رفتن    آشکاریهیچ گونه محدودیت  

𝑣
وجود نخواهد داشت.  اما، اگر هم تصور    

ا این نیز ضامن  رسیده و متوقف شود، حتّ  داکثر خود ارآوری کار به ح ب  زمانی  کنیم که 

به این دلیل که در این     به چه دلیلی؟   نخواهد بود.  "قانون گرایش نزولی نرخ سود"

𝑠چنین شرایطی نه تنها رشد  

𝑣
𝑐محدود شده بلکه در عین حال افزایش    

𝑣
نیز محدود خواهد    

تری به  ی ثابت بیشن نباشد، چرا باید سرمایهاگر افزایش فراتر تولیدگری ممکشد.   
 کار گرفته شود؟ 
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قانون گرایش نزولی  "شین میج، اما، استراتژی دیگری را برای حفظ و حراست از  

ریاضی نرخ سود را    یوی به سادگی رابطه  برای این کار،  کند:دنبال می  "نرخ سود

𝑠  یدهد.  در حالی که مارکس رابطهتغییر می

𝑐+𝑣
  نرخ سود به کار   یرا برای محاسبه  

ل به این  تر شده، و با توسّبه مرور زمان کوچک و کوچک v، میج مدعی است که  گرفته
از نظر ریاضی    این کاراندازد.  اگر چه  آن را از قلم می به سادگیوی  است که  استدالل

رسی کنیم.   بر  از نزدیک را وی  اندکی ماجراجویانه است، اما، بگذارید که تا مالحظات

𝑠به جای نرخ سود مارکسی  برای این کار،  

𝑐+𝑣
𝑠  "ینرخ سود میج"  در این جا  ما  ،

𝑐
را    

𝑐  ی گیریم.  میج در ارتباط با ترکیب آلی سرمایه رابطهدر نظر می

𝑣+𝑠
𝑐را به جای    

𝑣
نشانده    

𝑠به عنوان نرخ ارزش اضافی )  ’sدهد.  با نشاندن  نشان می  Qو آن را با نماد  

𝑣
(، وی  

 نویسد: این گونه می خویش سودِ  نرخِ تعیین فرمول خویش را برای

 

𝑠

𝑐
=

𝑠′

𝑄(1 + 𝑠′)
 

 

با   به  میج  فرمولاتکاء  میاین  کهبندی  رابطه  این  خواهد  در  که  مرا    ی استدالل 
اضافی در صورت کسر قرار داشته و ترکیب ارزشی  -ارزش   ،نرخِ سودِ مارکسی  ریاضی

تر از دیگری رشد خواهد  سریع  یک  توان گفت که کدامنمی  ضرورتاً  و این که  ،در مخرج
کند که نرخ  بندی جدیدش پیروزمندانه اعالم می رد نماید.  میج با این فرمول  ،نمود

 یدر حالی که سرمایه  ،قرار داشته  "هم در صورت و هم در مخرج کسر"اضافی  -ارزش 
رسد که وی دچار  گونه به نظر می  شود.  ظاهراً اینثابت تنها در مخرج کسر ظاهر می

شود  در صورت و مخرج کسر باعث می  ’sاست که گویا ظهور توأمان    شده  ماین توهّ 
به میزان معیّ این رو رشد مقدار  نی یککه  از  نموده و  تعیین    هنایش  cدیگر را خنثی 
 نهایی کسر خواهد داشت.  یکننده بر نتیجه

  یمی بیش نیست.  زیرا به جای رابطهد توهّشودر مخرج کسر ظاهر می  ’s، این که  اما

𝑄 =
𝑐

𝑣+𝑠
اشاره می بدان  نیز  به  توان معادلکند، می، همان گونه که میج خود  را  اش 
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𝑄شکل   =
𝑐

𝑣(1+𝑠′)
معادله   در  را  رابطه  این  اگر  حال  میج"  ینوشت.   سود   "ینرخ 

 جاگذاری کنیم، به فرمول زیر خواهیم رسید:

𝑠

𝑐
=

𝑠′

[
𝑐

𝑣(1 + 𝑠′)
] (1 + 𝑠′)

 

نه تنها یک بار، بلکه در حقیقت دو بار    ’sتوان دید،  همان گونه که به سادگی می  و
1) که این دو عبارت  به این دلیل گیرد.  و  در مخرج کسر قرار می + 𝑠′)    یک دیگر را

 باال را می توان به شکل زیر ساده نمود: یسازند، بنابراین رابطهخنثی می

𝑠

𝑐
=

𝑠′

𝑐
𝑣

 

شود که  در مخرج کسر توهّمی بیش نیست زمانی بدیهی می   ’sاین که قرار گرفتن  
ی تعریف میج، هر مقداری را که خواسته باشیم، مثالً تاریخ  یابیم که بنابر شیوهدرمی

توان در مخرج کسر قرار داد.  پس بگذارید که  را، می  [12از ماه    25]روز  کریسمس  

𝑅ی  ابتدا رابطه =
𝑄

2512
را    "ینرخ سود میج"آن    را تعریف نموده و سپس براساس   

 بندی کنیم: به شکل زیر فرمول دوباره

𝑠

𝑐
=

𝑠′

[𝑅(1 + 𝑠′)2512]
 

شود، ناگهان تاریخ کریسمس در مخرج کسر ظاهر شده  همان طور که مشاهده می 
که جانب حزم و احتیاط را رها نکرده و از رسیدن به هر گونه    است   شایستهاست.  اما،  

.  تاریخ کریسمس تنها به این دلیل در مخرج  کنیم  گرایانه خودداری-گیری مسیحنتیجه
نبود تاریخ  -و-نهفته است.  بنابراین، بود  Rشود که معکوس آن در  کسر مشاهده می

  (’s+1) همین نکته برای عبارت  ی بر مخرج کسر ندارد.  دقیقاًهنایشکریسمس هیچ گونه  
شود که معکوس  این عبارت تنها به این دلیل در مخرج کسر مشاهده مینیز صادق است.   

اضافی نیز هیچ گونه اثری بر مخرج این  - نهفته است.  بنابراین، نرخ ارزش   Qآن در  
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𝑠ترین عبارت، یعنی  کسر ندارد.  هنگامی که ساده

𝑐
=

𝑠′

𝑐

𝑣

  "ی میج  نرخ سود"، را برای  

  (c/v)در صورت و ترکیب ارزشی    (’s)اضافی  -بینیم که نرخ ارزش به کار بریم، می
این که قدر مطلق کسر در درازمدت افزایش یافته و یا آن    در مخرج کسر قرار دارند.  

(  c/vیا    s/vکه کاهش خواهد یافت، به این وابسته است که کدام یک از این دو )یعنی  

نیز دقیقاً با همان    "ینرخ سود میج "بینیم که  سریع تر رشد خواهد نمود.  از این رو می
ن است.  روروبه مشکلِ نرخ سود مارکسی  ارزش بنابراین،  مطلقاً  -رخ  بر    تأثیریاضافی 

مخرج کسر ندارد. 
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 تجربی قانون؟  محک

درستی و یا    ،سود  نرخِ  حرکتِ  جهتِ  یتجربی  یام که مشاهدهگفته  خود  یمن در مقاله

جهت حرکت نرخ سود صرفاً    یرساند.  بررسیرا به اثبات نمی  "این قانون"نادرستی  
آن    رایب  دهد که در گذشته چه بر سر آن آمده است، در حالی که قانونبه ما نشان می

اتفاق آینده  در  که  افتاد  چه  می  مشخصی  بینیپیش  خواهد  مطرح  .   سازدرا 
نویسند که: ها در این مورد میاند.  آن کارکیدی/رابرتز با من بر سر این نکته موافق

وی که اگر امری در گذشته به وقوع پیوسته باشد به خودی خود به معنای    یاین گفته"

استحتمیّ درستی  حرف  نیز  نیست  آینده  در  آن  وقوع  وجود،    ".ت  این  با 
توانیم از آن چه که در گذشته رخ  کارکیدی/رابرتز موردی را سراغ دارند که ما می

اگر بتوان نشان داد  "نویسند که:  داده است اتفاقات آینده را نتیجه بگیریم.  ایشان می  
رخ  عواملیهمان  که   روند  نمودهکه  تعیین  را  گذشته  فعال دادهای  نیز  آینده  در  اند 

در آینده    گذشتهبینی نمود که کدام یک از تحوالت  توان پیش خواهند بود، آن گاه می

ن عوامل تعیین  ام.  اما، ایمن نیز با این حرف موافقاتفاقاً،     ".دوباره رخ خواهد دادنیز  
چه فعال باشند.  چنان  ی همسانیدقیقاً بر اساس روابط کمّ  در آینده نیز  باید کهکننده می

  (c/v)در گذشته موردی بوده است که افزایش بارآوری به افزایشی در ترکیب ارزش 
بوده، آن گاه باید دقیقاً   (s/v)اضافی  -انجامیده باشد که فراتر از افزایش نرخ ارزش 

نشان داد که عین همین روابط در آینده نیز اتفاق خواهد افتاد.  اما، کجا این چنین  
 بحثی ارایه شده است؟ 

، در بارآوری روند تولید صورت صد-در-صداگر افزایش معینی، مثالً به میزان  
طور دقیق و بر  اضافی را در آن شرایط به  -توان نرخ ارزش پذیرفته باشد، آن گاه می

- صدن نمود.  هنگامی که بارآوری روند تولید به طور  ( معیs/vّ)یعنی    اساس تعریف
 ی ، آن گاه ارزش نیروی کار به نصف سقوط نموده و نیمهفته باشدافزایش یا  صد-رد

.  بنابراین، نرخ ارزش اضافی جدید عبارت شدخواهد    افزوده  اضافی-ارزش   به  دیگرش 
 خواهد بود از: 
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𝑠 +
𝑣
2

𝑣
2

=
2𝑠 + 𝑣

𝑣
 

 

اگر    به عنوان مثال،توان گفت؟   چه می  (c/v)اما، در مورد افزایش ترکیب ارزش  
که بارآوری تولید دو برابر شده باشد، آن گاه افزایش در ترکیب ارزش باید به چه 

( باشد  بوده    شرایطی   تابع  احتماالت  این   ؟(٪200  که  آن  یا  ،٪100  ،٪50میزان 
و از این رو هیچ گونه    تعیین نشدهسقوط مفروض در ارزش نیروی کار    توسط  که  هستند

توان یافت که بر  نیز نمی  را   دلیلیهیچ  در این مورد وجود ندارد.  به عالوه،    یتقطعیّ
الزم در مقدار ترکیب    و افزایش  تولیدگری  میزان معینی از افزایشمیان  اساس آن بتوان  

بارآوری    شدندر گذشته برای دو برابر  م که  کنیمیبرقرار ساخت.  فرض  رابطه  ارزش  

اما، هیچ    .  این،وده باشدب  ارزش   ترکیب  در  ٪200روند تولید نیاز به افزایشی معادل  
یابی  که در آینده نیز به منظور دست  بتوان گفتکه تا بر آن اساس  دهد  به دست نمی  دلیلی

افزای   تولید   از افزایش در بارآوری  میزان به همان   در    صدیش دویست درکماکان به 

𝑐مقدار  

𝑣
ها و دقیقاً همان  نیاز خواهد بود.  از این رو، روشن نیست که آیا همان عامل  

 فعال در گذشته در زمان آینده نیز فعال خواهند بود. ییکمّ روابطِ 

کننده   تعیین  تفاوت  این  این  نیوتنقانون    و   "قانون"بین  که    گرانش  است 
به طور    نیوتن نه تنها  کنند.  قانون به عنوان مقایسه به آن اشاره می  کارکیدی/رابرتز

بزرگی و کوچکی  نسبت  به    جسممیان دو    گرانش  دهد که نیرویمند توضیح میروش 
  جسم   بین دو  گرانش  ی برای تعیین مقداردقیق کمّ  ی، بلکه در عین حال رابطهها بودهآن

به سه    ها  یکی از جسمرمِن، هنگامی که جِدهد.  براساس قانون نیوترا نیز به دست می
برابر    جسم دو   دو  هر   جرم  که  سه برابر شده، و یا اگر  گرانشبرابر افزایش یابد، نیروی  

به چهار برابر مقدار پیشین افزایش یافته،    جسم میان این دو    گرانش شود، آن گاه نیروی  
میان آن دو    گرانشگاه    ، آنافزایش یابد  دو برابر  جسم به میان دو    یو یا اگر فاصله

دقیق ریاضی    یبه یک چهارم کاهش خواهد یافت.  اما، متأسفانه این چنین رابطه  جسم

𝑐میان افزایش بارآوری و افزایش در مقدار  

𝑣
 وجود نداشته و نخواهد داشت.  

   دیگر اشاره کنم: یام که به دو نکتهاین بحث مایل یپیش از خاتمه
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توان به  من که قانون گرایش نزولی نرخ سود را نمی  یگفتهدر پاسخ به این   . 1

-این گونه استدالل را می ": که  نویسندطور تجربی اثبات نمود، کارکیدی/رابرتز می
، نیز به کار گرفت )امکانی  گرانشهر قانون دیگری، از جمله قانون    ی توان برای تخطئه

که به    گرانش ن قانون  ا تفاوت می  تر بهمن پیش  "که وی احتماالً در نظر نگرفته است(
تی برخوردار ی تعیین و تعریف شده و این که قانون مارکس از این چنین قابلیّطور کمّ

دیگری نیز وجود دارد که بد نیست که بدان    یام.  اما، در این جا نکتهنبوده اشاره کرده 
قانون  نمود  اشاره نیوتن  خود.   کتاب  گرانش  در  ررا  اصول  عنوان  زیر    1یاضی اش 

انتشار یافت.  در طول دو سده پس از انتشار این    1٦٨7بندی کرد که در سال  فرمول
اثر، این قانون به طور تجربی بارها و بارها مورد تأیید قرار گرفته است.  با این وجود،  

ت عمومی انیشتین  نیوتن به توسط تئوری نسبیّ  گرانشسال پیش قانون    صددر حدود یک
 گردید.واژگون 

آفریند که گویا به آسانی  ت را میکارکیدی/رابرتز این ذهنیّ  یخواندن نوشته . 2
سال گذشته نرخ سود در چه جهتی نوسان    صد توان تعیین نمود که در پنجاه و یا  می

باید که در  داشته است.  هر کسی که بخواهد این قضیه را به طور جدی پی بگیرد می
 کند:  ابتدا دو مسئله اساسی را حل

o   دهند های جهانی ارایه می ها و سازمان: در آماری که دولتیکممسئلهء
-شود.  در آمار رسمی به هیچ وجه نمیمفاهیم مارکسی به کار گرفته نمی

اضافی و یا ترکیب آلی سرمایه یافت.  برای این  -ای به ارزش توان اشاره
ست.  اما، این  که بتوان از این آمار استفاده نمود نیاز به نوعی ترجمه ا

ها، این داده  یهنگام به اصطالح ترجمه   نخواهد بود.  ابهام  خالی ازترجمه  
  ها آن  باید از میانگیرد که میهای متفاوتی پیش رو قرار میهمواره امکان
 تأثیر  به دست آمده  ییکه طبعاً انتخاب فرد بر نتایج کمّ  ،انتخاب نمود

 خواهد گذاشت.

o دوم آمسئلهء  بنیادهای  می :  تغییر  زمان  در طول  رسمی  کند.  وضع  مار 
تازهقانون قانون  یهای  یا  و  حسابمالیاتی  برای های  جدید  داری 

شود.  بدین  آماری مقادیر بنیادی می  هایریفها باعث تغییر در تعکمپانی

 
1   Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica طبیعی(  ی)اصول ریاضی فلسفه 
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 ،1990و    1950های   میان سال  ، مثالًهای آماریمفهوم که مقایسه داده 
سان نخواهد بود.  یا این که شاید عدد مورد  های هم داده  یالزاماً مقایسه

رسی این مقدار به  حساب  ینظر به طور اسمی ثابت مانده باشد، اما، نحوه
ام در این جا این نیست که بگویم  طور اساسی تغییر کرده باشد.  هدف

.  اما، آن  های آماری امکان ناپذیر استاستخراج اطالعات الزم از داده
هم   آید آسان و بی ابهامکارکیدی/رابرتز بر می  یکه از نوشته  گونه هم

 نخواهد بود. 
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 هفتاد  ی های دایماً در تغییر مارکس در دههدیدگاه

ام نوشتم که مارکس احتماالً نسبت به قانون گرایش نزولی نرخ سود دچار  من در مقاله
ب به پژوهشود.  کارکیدی/رابرتز میتردید شده  مارکس  های  گویند که من رویکرد 

فشرده پیرامون سیستم اعتباری را به عنوان دلیلی بر این فرضیه آورده، که از نظر ایشان  
پسندی نیست.  من نیز با ایشان هم نظرم که صرف پژوهش پیرامون سیستم  -دلیل محکمه

.  شود  تلقی  ب قانون گرایش نزولی نرخ سودبه مفهوم دودلی در با  تواندنمی  اعتباری
 . امهچیزی را نگفت چنین اما، واقعیت این است که من هیچ گاه

دیدگاه با  ارتباط  سیّدر  در دهههای  مارکس  دو    یال  به  من  نوزدهم[  ]قرن  هفتاد 
 :مموضوع مختلف پرداخت

ام که  اش سعی نمودههایمارکس در نامه  هایمن با اشاره به برخی از اظهارنظر  -یکم 
کرده که تئوری بحران وی به آن شکل که در  وجه فکر نمینشان دهم که وی به هیچ  

بندی شده بود به تمام و کمال باشد.  در میان فاکتورهای بسیاری،  فرمول  1٨٦4ـ٦5
های ملی ]در فراگرد بحران اقتصادی[ پی برده و  بانک هنایشمارکس به ویژه به نفوذ و 

-خواسته که بخش مربوط به اعتبار را بازنویسی کند، امری که به نظر من میقطعاً می
 بندی تئوری بحران داشته باشد.به سزایی بر فرمول هنایشتوانست 

موضع مارکس نسبت به قانون    که تغییر  است  ام این بودهتالش من در مقاله  -دوم 
ام که  یش نزولی نرخ سود را امری ممکن نشان دهم.  من به هیچ روی ادعا نکردهگرا
،  ام هایی را در این زمینه ارایه نمودهتوانم این نظرم را به اثبات برسانم، ولی فاکتمی

از این فرضیه   ،های مارکس پیرامون سیستم اعتباری متکی نبوده، اماکه اتفاقاً بر پژوهش
 کند:ده بود دفاع می که وی دچار تردید ش

I. ریاضی میان نرخ   ی، هنگامی که مارکس رابطه1٨75های نوشتهدر دست
کند، این نکته بر وی کامالً آشکار ارزش اضافی و نرخ سود را بررسی می

دهندهمی نشان  که  دارد  متعددی وجود  موارد  که  افزایشی    یشود  نرخ 
سرمایه نیز هم زمان باال رفته باشد.  بدین    ی سود بوده، اگرچه ترکیب ارزش

تر از آن و  قضیه از آن چه که ده سال پیش  کُلِّشود که  ترتیب بدیهی می
 تر است. آمده بود بسا پیچیده سرمایههای جلد سوم  نوشتهدر دست
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II. جلد اول    یاشیهام که وی در حمن هم چنین یادداشت مارکس را آورده
اش( نوشته و انگلس بعداً آن را به شکل زیرنویس )نسخه شخصی  سرمایه

منتشر نموده بود.  این توضیح مارکس به روشنی حاکی از نرمال بودن  
 ترکیب ارزشی سرمایه است. نرخ افزایشی سود در کنار نرخ فزاینده

گاه  باشد، آنبوده    1٨70نظر مارکس در  نقطه  یاگر این توضیح به واقع بیان کننده
توان گفت که وی قانون گرایش نزولی نرخ سود را در آن زمان رها کرده  تردید میبی

توان آن را به  نمی  ، به این دلیل که این تبصره یکی از موارد پراکنده استاگرچه  بود.  
خوانی  ادداشت هماما، نکته این جاست که این ی  دانست.قطعی بر این ادعا    یعنوان دلیل

های  نوشتهاضافی و نرخ سود در دست-ریاضی میان نرخ ارزش   یکامل با وارسی رابطه
دارد.  بر این اساس است که من تغییر نظر مارکس نسبت به قانون گرایش نزولی   1٨75

 گیرم.نرخ سود را فرض می

ام.  آن نپرداخته  ام بهتأکید کنم که در مقاله  نیز  سومی  یخواهم بر نکتهدر این جا می
اش هایبحران پرداخت.  اما، نه در نامه  یهفتاد بارها به پدیده  یهای دههمارکس در سال
ای به قانون گرایش نزولی نرخ سود یافت.   اشارهتوان  نمی  ی او هانوشتهو نه در دست

ولی  نظر مارکس قانون گرایش نزاز نقطهگویا  ها که  اگر این باور بسیاری از مارکسیست
توان  ای در توضیح بحران داشته، درست باشد، آن گاه چگونه مینرخ سود اهمیت ویژه

قانون به  این چنین سکوتی را توضیح داد؟  در حالی که اگر نظر مارکس در مورد این 
 آور نخواهد بود. واقع تغییر کرده بود، آن گاه این چنین سکوتی به هیچ روی تعجب
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 سرمایهو در  گروندریسهسرمایه به مفهوم عام در 

رقابت "و    "سرمایه به مفهوم عام"گذاری میان  مرا که مارکس فرق  یاین گفته  موزلیفِرِد  

دهد.  وی،  به کنار نهاده بود مورد انتقاد قرار می  سرمایهرا در    "های متفاوتمیان سرمایه 
فرق این  همسپس،  را  فرقگذاری  ارزش ردیف  تولید  میان  توزیع  -گذاری  و  اضافی 

گذاری  نویسد که من شواهد الزم بر این که مارکس فرقاضافی قرار داده و می-ارزش 
 ام.ارایه نکرده باشداضافی را رها کرده - میان تولید و توزیع ارزش 

گذاری میان  من شاهدی بر این که مارکس فرقکامالً درستی است که    یاین گفته
در این    موزلی ام.  من با  اضافی را به کنار نهاده باشد ارایه نکرده-ارزش   توزیع  تولید و

نیز آن را دنبال نمود   سرمایهپرورده و در    گروندریسهگذاری را در  که مارکس این فرق
به مفهوم    اضافی نه تنها تولید- نیز باید بیفزایم که تولید ارزش   ام.  این نکته راموافق 

کاال و سرمایه را آن چنان    یگیرد، بلکه هم چنین گردش )سادهرا در بر می  دقیق آن
 شود. نیز شامل میرا ( نشان داده شده سرمایهکه در جلد دوم  

  وزلی میستم.   گذاری موافق نردیف قرار دادن این دو فرقدر هم  وزلیاما، من با م

خواسته  صرفاً می  "سرمایه به مفهوم عام"گیرد که مارکس زیر عنوان  فرض میاین را پیش
فرض، اما، هیچ سندی اضافی را مطرح کرده باشد.  وی برای این پیش-که تولید ارزش 

  ای از مارکس پیدا نمود که توان جملهدهد.  در واقع، در هیچ کجا نمیبه دست نمی

نمودن  عام"  مطرح  مفهوم  به  ارزش   "سرمایه  تولید  به  باشداضافی محدود  - را  .   نموده 

باید که بهره را به  می  "سرمایه به مفهوم عام"کامالً بر عکس، بنا بر طرح مارکس،  بلکه  
مقوله بگیرد،  بر  در  مقوله  بیمثابه آخرین  ارزش ای که  توزیع  به  تعلق  -تردید  اضافی 

دهد با این ادعای  می این که مارکس بهره را در بخش سرمایه به مفهوم عام جای     1دارد.
به مفهوم عام صرفاً معرّ  وزلیم اضافی است در تضاد  -ف تولید ارزش که گویا سرمایه 

 مستقیم قرار دارد.

گذاری میان سرمایه به مفهوم عام و رقابت چه بود؟ از نظر مارکس قوانین  دلیل فرق
.  از این رو،  آیندتوسط رقابت به وجود نمی ان رقابت ظاهر شده، اما،  سرمایه در کور 

 
 1٨٥٨مارس  11 –نگاه شود به "نامه به السال"   1
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که    هخواستدر نتیجه، مارکس می   2را توضیح دهد.   یقوانینچنین  این  تواند  نمیرقابت  
هایی را که صرفاً در روند رقابت ظاهر شده، مستقل از رقابت ارایه کند.   تمامی مقوله

- ، عرضهاز این روزید، اما، حاصل رقابت نیست.   ربایی در روند رقابت می  یسرمایه
 گیرد. داشت آن به بخش سرمایه به مفهوم عام تعلق می

رقابت تعلق ندارد،   یاضافی به طور دربست به زمینه- به این دلیل که توزیع ارزش 
گذاری میان سرمایه به مفهوم عام و رقابت از  گذاری )یعنی فرقاین دو فرق  از این رو

توان مساوی  اضافی و توزیع آن( را نمی-ز سوی دیگر میان تولید ارزش یک سو، و ا
  سرمایه اضافی را در  -گذاری میان تولید و توزیع ارزش .  اگر چه مارکس فرقکردفرض  

گذاری میان سرمایه به مفهوم عام و رقابت را دیگر دنبال  هم چنان حفظ نمود، اما، فرق
 ننمود. 

ارکس این بود که حذف رقابت به معنای از قلم  فرض م: پیش3بحث   یتکرار خالصه
سرمایه غرض از  منفرد و هر شکل مخصوصی از سرمایه خواهد بود.     یانداختن هر سرمایه

منفرد و یا شکل مخصوصی از سرمایه    یکه سرمایه این بودهصریح  به طور  به مفهوم عام
این نکته پی برد که  بود که مارکس به    1٨٦1ـ٦3های  نوشته.  در خالل دست4نیست

خود نیاز به   5ارایه دهد  سرمایه به مفهوم عامخواسته زیر عنوان  محتوایی را که وی می
سرمایه مخصوص  اشکال  گرفتن  نظر  سرمایه  ٦در  منفرد  و  این  داشتههای  غیر  در  چه   ،

  های بود.  انتزاع کامل از سرمایهمیصورت سخن گفتن از میانگین نرخ سود بی معنا  
های بنیادین بنای مربوط به بخش برای مارکس امکان نداشته، از این رو چارچوبمنفرد  

گذاری میان سرمایه  خوش تغییر شود.  این فرقکه دست  بایستی سرمایه به مفهوم عام می
یافت.  مارکس    سرمایهتوان در  سوی دیگر را نمی  ازیک سو و رقابت    از به مفهوم عام  

های مختلفی  اجتماعی را در سطح  کُلِّ   یمنفرد و سرمایه  یهمیان سرمای  یبه جای آن رابطه
  یکم که هم در جلد    ورزد گیرد.  مارکس خود بر این نکته تأکید می از انتزاع در نظر می

 
 .1٣٦، ص ٢٩، جلد MECWنگاه شود به گروندریسه،   ٢
ام.  سرمایه و طبقه مطرح نموده یای در نشریهتری در مقالهبه طور مفصلمن این بحث را   ٣

 . 1٩٨٩، تابستان ٣٨ یشماره
، صص  ٢٩؛ جلد ٣٤1و  ٢٣٦، صص ٢٨، جلد MECWنگاه شود به گروندریسه،   ٤

 . 11٤ـ11٥
 اضافی از طریق سود و سود میانگین تا بهره.-یعنی مقوله ارزش  ٥
 تولیدگر ابزار تولید/ابزار مصرف است. ای که یعنی سرمایه  ٦
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،  توضیحی  7کند منفرد آغاز میی  یک سرمایه  از   وی با بررسی  سرمایه و هم در جلد دوم  
.  در  داردقرار    گروندریسه  سرمایه به مفهوم عام در  در نظر گرفتن  باتردید در تضاد  که بی

ما  "شود  گوید که هنگامی که سرمایه به مفهوم عام در نظر گرفته میآن جا مارکس می
های  منفرد جدا از سرمایه  ینه نظر به شکل مخصوصی از سرمایه داشته و نه به یک سرمایه

 ٨".ایموختهدیگر نظر د

نانوشتهمارکس در دست بین سال های  هایمه ها و  نیمه  1٨57اش  از    1٨٦3  یو 

کند.  واقعیت این  مهم استفاده می   یبه عنوان یک ایده  "سرمایه به مفهوم عام"اصطالح  
ها و نه در  به بعد دیگر هرگز از این اصطالح، نه در نامه  1٨٦3  یاست که وی از نیمه

- ل به همهه تا این را با توسّکند ک سعی می   وزلی، استفاده ننمود.  مخود  هاینوشتهدست
شود،    فهم[-]به عبارتی، همه  ایباید توده  سرمایه]از آن جا که[  ”  فهمی توضیح دهد:

این استدالل به هیچ وجه قانع    "هگلی را از قلم انداخت.  بنابراین مارکس این اصطالحِ
  خود نیز   های ا در نامهدهد که چرا وی حتّ، این که توضیح نمینخستکننده نیست.   

در مورد    موزلی تر این که استدالل  ، و مهمدومگیرد.   این اصطالح را دیگر به کار نمی
 1٨٦7در    سرمایه  نخست به هیچ روی قانع کننده نیست.  در چاپ  نیز    سرمایهخود  

ره بر چاپ دوم،  خّؤهای هگلی را به کار گرفت.  اما، در ممارکس برخی از اصطالح 

کرده است.  این که مارکس از  می  "بازیعشق"مفاهیم هگلی  مارکس پذیرفت که وی با  

کرده، اما در عین حال اصطالح    "بازیعشق"  نخستیک سو با مفاهیم هگلی در چاپ  

رسیده از قلم  را به این دلیل که بیش از اندازه هگلی به نظر می  "سرمایه به مفهوم عام"
را    مفهومما، این است که وی این  انداخته باشد چندان پذیرفتنی نیست.  پذیرفتنی تر، ا

 مرتبط با آن کنار نهاده باشد.  یایدهرها ساختن  یبه واسطه

 
 .٤٦٨ـ٧1، صص پنگوئن نگاه شود به سرمایه، جلد دوم، چاپ انتشارات    ٧
 . ٢٣٦، ص ٢٨، جلد MECWگروندریسه،   ٨


