
هایارزشاضافیتئوری

جلدچهارمسرمایه

 بخش اول

سايت ترجمه كتاب تئوري هاي ارزش اضافي كه همان جلد چهارم كتاب سر مايه است از اين پس به تدريج در  :كانون مدافعان حقوق كارگر

اين كتاب كه از با ارزش ترين آثار دفاع از نيروي كار به عنوان اصلي ترين مقوله نظام سر . افعان حقوق كارگر منتشر خواهد شدكانون مد

 .گيرد  مايه داري است براي اولين بار به فارسي تر جمه شده و به تدريج در اختيار عالقه مندان قرار مي

از انجا كه هدف ان است تا اين نوشته به صورت سهل و آسان و ساده در اختيار كارگران و فعاالن كارگري قرار گيرد، از كليه خوانندگان  

 .خواهيم كه در صورت ديدن هر گونه اشكالي آن را به ايميل كانون بفرستند تا اصالح گردد مي
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كارلماركس

علیرضاثقفی:مترجم

های ماركس در حقيقت شيوه تحقيق ماركس دركشف نظرياتش در باره  اين بخش از نوشته. اين كتاب تحليل تاريخی اقتصاد سياسی است

ی ارائه  هگويد در كتاب اول سرمايه، او شيو همان گونه كه خود ماركس در مورد كتاب سرمايه می. مهمترين مسائل  اقتصاد سياسی است

 :گويد او در مقدمه بر چاپ دوم جلد اول چنين می. كند تحقيق را از شيوه تحقيق جدا می

تحقيق وظيفه دارد موضوع مورد مطالعه را . اين نكته كامال بديهی است كه سبك تشريح مطالب بايد صريحا از اسلوب تحقيق متفاوت باشد"

تنها پس از انجام اين كار است كه . ل آن را تجزيه و ارتباط درونی آنها را كشف كنددر تمام جزئيات آن روشن کند و اشكال مختلف تحو

آن ( معنوي)وقتی در اين كار توفيق حاصل شد و زندگی ماده به صورت نظری . تواند با سبك بيان مناسب تشريح گردد حركت واقعی می

 ."تجربی سر و كار داريمای غير منعكس گرديد، ممكن است چنين به نظر آيد كه گويا با بافته

های ارزش  تئوری. های ارزش اضافی مشاهده كرد توان تفاوت جلد اول تا سوم را با كتاب تئوری در اين جمالت ِماركس، به خوبی می

. يه استی چگونگی تكامل اقتصاد سياسی از ابتدا تا زمان نوشته شدن كتاب سرما اضافی  يا همان جلد چهارم كاپيتال، خود تحقيق در باره

دهد و اشتباهات  های ارزش اضافی تحليل تاريخی ِتكامل علم اقتصاد سياسی را، از ابتدای ظهور آن ارائه می نويسنده در كتاب تئوری

ی منشا  های اصلی تناقضات گفته شده را در باره ريشه ،كند و با نشان دادن اين اشتباهات نظريات ارائه شده را تا آن زمان نيز بررسی می

آنان كه تنها جلد اول و دوم كتاب سرمايه را . كند ارزش اضافی آشكار و سپس منشا اصلی ارزش اضافی را با استداللی متناسب بيان می

ا به صورت تحليلی قياسی  يا استداللی  به خوانده باشند، ممكن است گمان كنند كه نويسنده نظرات خود را بر مبنای تحليلی منطقی  و تنه

يابند كه نظرات ارائه  های ارزش اضافی در می اما با مطالعه تئوری. دست آورده است و تحليل عينی تاريخی و تجربی در آن وجود ندارد



اين .  های مولده هماهنگ استشده به وسيله ماركس بر يك تجربه عينی و تاريخی روند اقتصاد سياسی مبتنی است كه با روند تكامل نيرو

 . هماهنگی در چارچوب تكاملی تاريخی و نوسانات خط تكاملی است

دانند، در حقيقت مبتنی بر  ها هرگونه ارزش اضافی به وجود آمده در زندگی اقتصادی را مربوط به زمين می اين كه چگونه فيزيوكرات 

پردازان اقتصادی ارزش اضافی را ناشی  داری، نظريه ن رشد و گسترش سرمايهروند تكامل نيروهای مولده است و اين مساله که در دورا

داری بر زندگی بشری  دانند، نيز مربوط به رشد و گسترش توليدات صنعتی و حاكميت سرمايه از كار اضافه كارگر همراه با سرمايه می

دانند كه  نظام فئودالی قرار دارند، كار مولد را تنها كاری می داری آن گاه كه در برابر پردازان سرمايه همچنين چگونه است كه نظريه. است

داری آنگاه كه  دانان سرمايه اما همين اقتصاد. دانند ها را كار زائد می ارزش اضافی توليد كند و كار خدماتی برای حكومت اشراف و فئودال

داری مانند ادارات، قضاوت، پليس و  ، كارهای خدماتی سرمايهاند داری داده های سرمايه های فئودالی جای خود را به حكومت ديگر، حكومت

ها و ارائه نظريات در علم اقتصاد را با تكامل نيروهای  زمانی كشف پديده در عين حال او هم. شمارند ارتش را كارهای ضروری و مفيد می

زمانی به دنبال ماديتی انعكاسی نيست كه همانند  ای به صورت انطباق كند و برای هر نظريه مولده به صورت خطی و مكانيكی مشاهده نمی

ها را نه در ارتباطی انعكاسی و خطی  زمانی و تقارن پديده او هم. ای بالفاصله ماديتی عينی بيابد های مكانيكی بخواهد برای هر نظريه تحليل

پتی ارج زيادی قائل است، در حالی كه اين نظريات او برای نظريات ويليام . كند بلكه در ارتباطی ديالكتيكی و در پروسه زمانی مشاهده می

ها  به  در دوران رونق مركانتيليستی ارائه شده و درك درست اين نظرات تا حدود دويست سال بعد به طول انجاميد و رساله ويليام پتی سال

اسی باز نداشت و حتی برخی نظريات اين امر ماركس را از تحليل صحيح تكامل منطقی نظريات علم اقتصاد سي. دست فراموشی سپرده شد

دانان هر چند به طور مثال آدام اسميت را  او در بررسی نظريات اقتصاد. داند تر می متاخرين علم اقتصاد را نسبت به متقدمين، عقب مانده

ها  نه در اين مورد فيزيوكراتگويد كه به طور نمو داند، اما گاهی می ها و ريكاردو را پيشروتر از آدام اسميت می پيشروتر از فيزيوكرات

تر دارد و بدين وسيله روشن  تری داشتند، يا مورد ديگر، ريكاردو به جای پيشرفت در درك قوانين علم اقتصاد، دركی عقب درك درست

ادی را تا حدی هاست كه او توانست رابطه منطقی تكامل نظريات اقتص با اين بررسی. كند كه تكامل علم اقتصاد نيز خطی و مستقيم نيست می

 . كشف كند كه منطبق با تكامل تاريخی است و قوانين علم اقتصاد و قانون ارزش اضافی را به صورت كامل آن بيان كند

روندی و  های نيروی مولده امری اساسی است و در كنار آن هم های ارزش اضافی، تكامل علم اقتصاد در كنار پيشرفت در كتاب تئوری

های مولده بالفاصله پيشرفتی در  بدين مفهوم كه اگر در برابر هر پيشرفت در نيرو. امری است كه بر آن تاكيد شده استها  مراحل رشد پديده

توان در علم اقتصاد به عنوان روبنای  گرفت، بدين معنا بود كه تاثير و بازتاب مستقيم پيشرفت نيروهای مولده را می علم اقتصاد صورت می

نكته مهم آن است كه اين پيشرفت در خود . شد در نتيجه، تكامل امری خطی و مكانيكی می. ماعی مالحظه كردبندی اقتصادی و اجت شكل

های مختلف نيز امری پيچيده و وابسته به عوامل متعدد تاثيرگذار در آن است كه از  نواخت نيست بلكه در زمينه های مولده خطی و يك نيرو

ی توليد ضرورتا بالواسطه و  بدين معنی كه پيشرفت در يك شاخه. ديگر را نيز در نظر داشت توان تاثير يك بخش بر بخش آن جمله می

اما در . ای ديگر همراه باشد گرد در شاخه بلكه ممكن است پيشرفت در يك شاخه توليد با عقب. شود های ديگر مشاهده نمی بالفاصله در شاخه

شود و در حقيقت پيشرفت در شكل كلی خود ديالكتيكی  های ديگر منتقل می به شاخهدرازمدت و با داشتن زمان كافی است كه اين پيشرفت 

 .بوده و با دقت زمانی همراه نيست

ترين سلول جامعه  ی ارائه تحليل ماركس همانی است كه در جلد اول كتاب سرمايه آمده است و به صورت عينی از مشخص شيوه 

شود، حركت از بررسی عنصر  های ديگری نيز مشاهده می شيوه كه در آن دوره در تحليلاين . شود داری، يعنی كاال، آغاز می سرمايه

حتی آدام اسميت نيز تحليل خود را در كتاب ثروت ملل از . مشخص و معين و عزيمت به انتزاع و تبيين تعينات آن عنصر ِمشخص است

اما در تحليل خود دچار تناقضاتی بود كه ماركس با رفع اين تناقضات زيرا او نيز به تحليل عينی و منطقی اعتقاد داشت . كند كاال آغاز می



داری بايد مورد ارزيابی  ولی اين مسئله كه كاال به عنوان عنصر اوليه و سلول مشخص نظام سرمايه. توانست تئوری منسجمی را ارائه دهد

بلكه امری است كه بايد با تحليل . داری بدان دست يافت مايهقرار گيرد، امری نيست كه بتوان با نگاهی ابتدائی به ساختار ظاهری نظام سر

عناصر  ،داری های اقتصادی و از جمله نظام سرمايه های مختلف انكشاف نظام تاريخی و بررسی رشد نيروهای مولده در دوران

 .ی آن را مشخص كرد دهنده تشكيل

منظم  پيشينيان ماركس نيز تا حدودی به اين امر رسيده بودند اما در تحقيقات خود دچار منافع تنگ طبقاتی شدند و از اين رو نتوانستند قوانين

گويد خصلت دوگانه ارزش و نقش كار در ايجاد ارزش در تحقيقات آدام  و منسجم علم اقتصاد را كشف كنند و همان گونه كه خود ماركس می

ماركس اين مساله را كشف کرد كه دوگانگی ارزش مصرف و ارزش مبادله، مربوط به دوگانگی كار . ت و ريكاردو كشف شده بوداسمي

 . هاست كه يكی كار فردی و ديگری كار اجتماعاالزم است موجود در آن

آغاز تا رسيدن به رشد و تكامل دانست  توان سير تحول و پيشرفت علم اقتصاد سياسی از های ارزش اضافی را می در نتيجه، كتاب تئوری

های تاريخی جامعه بشری  تا آن حد كه پيشرفت. كه يك بررسی تاريخی منطقی است و تا حدودی با گسترش نيروهای مولده هماهنگ است

در اين كتاب  .ها متوقف شده و گاه به عقب نيز برمی گردد های منطقی هماهنگ باشد و در مواردی اين پيشرفت تواند با پيشرفت می

گردها نيز تا حدودی مشخص شده است و نويسنده اين امر را در چارچوب تكامل پيشرونده اما مارپيچی رشد نيروهای مولده و جوامع  عقب

ول جلد ا. ها را در كنار يكديگر گذارده تا قوانين را كشف كند پيشرفت برد تا  در مجموع،  بشری ارزيابی كرده و تالش خود را به كار می

توان ارائه اين قوانين كشف شده حاكم بر اقتصاد دانست كه اين كشف قوانين ناشی از همان بررسی تاريخی و منطقی اقتصاد  سرمايه را می

توان قوانين كشف شده توسط ماركس  های ارزش اضافی، نمی بدين ترتيب بدون مطالعه كتاب تئوری. های مولده است سياسی و انكشاف نيرو

زيرا كه كشف اين قوانين از يك بنيان تاريخی و تكاملی علم اقتصاد نشات گرفته است و خواننده را با چگونگی . ی درك كردرا به درست

گيری سرمايه و  دهد كه بنيان شكل های ارزش اضافی نشان می عالوه بر آن، كتاب تئوری. كند گيری و رشد علم اقتصاد سياسی آشنا می شكل

داری و ايجاد ارزش  شود كه قوانين سرمايه شوند، چيست ؟ در اين كتاب مشخص می ی قليلی كه بر جامعه حاكم میا انباشت آن در دست عده

اضافی چيزی به جز كار زنده نيروی كار نيست و اگر كار زنده، يعنی كار روزانه  كارگران وجود نداشته باشد، تمام آنچه كه به عنوان 

زيرا كه . تواند ارزش جديد  يا ارزش اضافه به وجود آورد رد، به خودی خود به هيچ عنوان نمیسرمايه، چه ثابت و چه متغير وجود دا

با درك . شود و كار انسان بر روی مواد طبيعی و اوليه است كه موجد ارزش است از جوهره كار ناشی می ،ارزش اضافی و اساسا ارزش

ای منطقی و  يابد و اين قوانين را به گونه داری دست می كم بر نظام سرمايهاين تحليل تاريخی است كه نويسنده كتاب به كشف قوانين حا

كند و به همين جهت  ی استدالل ديالكتيكی بيان می وار و پشت سرهم و به گفته خود نويسنده به شيوه پيوسته در جلد اول كتاب سرمايه زنجيره

داری  پردازان طرفدار نظام سرمايه داران و نظريه تا كنون برای سرمايه چنان استحكامی برخوردار است كه رد استداللی آن  قوانين از آن

 . مقدور نبوده است

داری بر خالف تبليغات سرسپردگان و مزدوران اين نظام به هيچ عنوان ازلی و  يابيم كه قوانين سرمايه در نتيجه با خواندن اين كتاب درمی

. تر است ی دست بشر است و به سادگی قابل جايگزينی به وسيله قوانينی پيشرفته ساخته ای، ابدی نبوده و مانند هر قانون و مقررات كهنه

های  تئوری. داری جهانی با آن دست به گريبان است رسد كه امروزه نظام سرمايه نويسنده با كشف اين قوانين به نتايج غيرقابل انكاری می

های مختلف  رف آن در بخشمبنايش توليد ارزش اضافی از نيروی كار و ص  داری نظامی است كه  كند كه سرمايه ارزش اضافی اثبات می

همه و همه از ارزش ... داران و حقوق نظاميان  های سرمايه ها و خوشگذرانی ماليات دولتی، عوارض شهرداری، نزول بانك. اقتصاد است

انجامد كه  های اضافه توليدی می داری به بحران كند و سودپرستی سرمايه شود و از نيروی كار كارگران تغذيه می اضافی توليد می

های جديدی راه بياندازد و  داری يا بايد هر روزه جنگ در نتيجه نظام سرمايه. پردازد وقفه می های بی داری برای فرار ازآن به جنگ سرمايه



مجبور است جای خود را به نظام ديگری بدهد شود يا  های جديدتری مواجه می بست به استثمار بيشتر نيروی كار بپردازد كه هرروزه با بن

های  ها و پيشرفت انسانيت در محور برنامه محور و انگيزه حركت باشد، زندگی انسان" سود"تر باشد و به جای آنكه  تر و پيشرفته كه مترقی

 . اقتصادی قرار گيرد

 (نشرپروگرس)مقدمه ناشر

. در برلين چاپ شده است   6591وی نسخه آلمانی آن صورت گرفته است كه درهای ارزش اضافی كارل ماركس  از ر ترجمه كتاب تئوری

ها، به طور كامل منطبق است  با چاپ روسی مجموعه آثار ماركس و انگلس جلد بيست و ششم، قسمت اول چاپ  ترتيب قرار گرفتن نوشته

ها در آن جا نگهداری  نوشته ، همان جايی كه دستاست لنينيسم در مسكو تنظيم شده -ی انستيتوی ماركسيسم كه به وسيله 6511مسكو 

 .شود می

در حالی كه برای رعايت روشنی متن، ضروری دانسته شد تا كلماتی . تالش شده است تا ترجمه در حد امكان به متن اصلی نزديك باشد

نوشته  يی كه بعضا به وسيله ماركس در دستبرای اجتناب از ابهام، پرانتزها. تر شود چند، در پرانتز يا كروشه گذاشته شود تا مطلب روشن

مشخص } { قولی آورده شده و طوالنی بوده؛ با عالمت يا هنگامی كه نقل. به كار رفته، در بعضی موارد با عالمت مخصوص مشخص شده 

 .شده است

در . زبان اصلی در ضميمه نقل شده استهايی از زبان نويسندگان فرانسوی، آلمانی و ايتاليايی به انگليسی آورده شده و مجددا به  نقل قول

شده  ترجمهمتن ها با  ها به وسيله ماركس از زبان فرانسه آورده شده، متن انگليسی آن مورد نويسندگان انگليسی زبان كه نقل قول از آن

ه وسيله ماركس خاطر نشان های نقل قول شده و ب افتادگی در بخش هر جا كه از قلم. به وسيله ماركس در ضميمه آورده شده است ،فرانسه

ها، آن گونه كه ماركس آورده و آن گونه كه در منابع اصلی آمده است،  ساير اختالفات بين نقل قول. آمده است} { نشده، قسمت حذف شده در

ج شده به های استخرا قول ی خودش و هم در نقل كلمات زيرنويس شده به وسيله ماركس هم در نوشته. در زيرنويس خاطرنشان شده است

چاپ شده بود، و در جمالت خارجی به صورت معمول با خط ايتاليك آمده  آورده شده كه در تيترهاوسيله او، با زبان ايتاليك، همان گونه 

سرتيترهای گذاشته شده در داخل كروشه به وسيله . قسمت و بخش سرتيتر، هم زمان به طور كلی با چاپ روسی مطابق است. است

هايی است که  ماركس در آن قسمت يا بخش موجود در آن موضوع، از آن استفاده کرده  يسم لنينيسم در مسكو بر پايه فرمولانستيتوی ماركس

 . است

های عربی  كه به وسيله شماره نوشته آن صفحات ِدست. گذاری شده است های ماركس به وسيله اعداد رومی شماره شماری از نوشته

 ی ها تنها در آغاز بخش ِمربوطه آن چنان كه نقش اين شماره. متن به وسيله خطوط عمودی مشخص شده بودگذاری شده است، جدا از  شماره

قول نشان داده  ها باز هم با شروع نقل نوشته ی صفحات دست اند شماره ها جا به جا شده اما جايی كه پاراگراف. ها چاپ شده است نوشته دست

به . )هر دو، در آغاز نقل قول نشان داده شده است( اشت ديگر آمده، همچنين در شماره يادداشتو همچنين وقتی كه تغييری در يادد)شده 

 (659II XII I-) و همچنين برای مثال در انتها  IIXII-659عنوان مثال

 ی انيستيتو ماركسيسم لنينيسم مسكو مقدمه

های حجيم  نوشته اين كار بخشی از دست. نوشته است 6611و جوالی  6611ی بين ژانويه  های ارزش اضافی را در فاصله ماركس تئوری

ی بالفصل بخش  گذارده است و به عنوان دنباله( كمك به نقد اقتصاد سياسی)است كه ماركس نام آن را نقد اقتصاد سياسی  6611-6616

صص )دفترچه است  11ل شام 6616-6611های  نوشته دست. چاپ شد 6695است كه در " كمك به نقد اقتصاد سياسی"اول از كتاب



از تمام چهار جلد كتاب سرمايه، : ورق به صورت طولی ادامه يافته است 122كه تا حدود ( 6741تا  6های  شماره گذاری شده به شماره

های ارزش اضافی  تئوری. -هر چند هنوز تنها به صورت خام و ناكامل  -نويس كار شده  اين اولين كار سيستماتيك كه به صورت پيش

نويس بخش  دهد و اولين و تنها پيش نوشته را به خود اختصاص می و بيشترين بخش اين دست( ورق  662حدود )ترين بخش است  والنیط

جلد تئوريك متمايز كرد و آن را  1ای مجزا از  ماركس اين جلد را به گونه. است" سرمايه"ی اين حجم  از کتاب  چهارم است كه در برگيرنده

 .گذاری كرد تاريخی كار خود نام -خش ادبینقد تاريخی يا ب

از همان زمان او اين . های ارزش اضافی كرده است شروع به نوشتن تئوری" نقد اقتصاد سياسی"ی اصلی  ماركس در چارچوب برنامه

كمك "خش اول ی ساختار كار خودش در مقدمه ب بر مبنای آن چه كه ماركس در باره. طرح ريزی كرد 6696 -6611برنامه را در دوره 

، برنامه او می تواند به 6616-6611هايش از  نوشته و دست 6696-6611های  های بين سال گفته است، در نامه" به نقد اقتصاد سياسی

 .صورت جدول زير نمايانده شود

   به وسيله ماركس برنامه ريزی شد 6696-6611طرح نقد اقتصاد سياسی همان گونه كه در سال  

 سرمايه

 كاال و پول    : مقدمه

(a) سرمايه به طور كلی 

(b)  ها رقابت سرمايه 

(c)   اعتبار 

(d) سهم سرمايه 

 

 مالکيت زمين -6

 كار مزدی -1

 دولت -1

 تجارت خارجی  -7

 بازار جهانی -9

ی تئوريك او در  های ارزش اضافی اساسا به عنوان بخش تاريخی مطالعه توان مشاهده كرد كه برای ماركس، تئوری در اين طرح می

اين تشريح تاريخی در انتها، به بخش . يافته است ی توليد سرمايه اختصاص است كه به مسئله پروسه” سرمايه به طور كلی“ی  باره

قسمت كاالها با تشريح تاريخی مدون شد ” كمك به نقد اقتصاد سياسی “به همان ترتيبی كه در بخش اول ِ . ی توليد سرمايه رسيد پروسه

 .”ردش و پولهای وسيله گ تئوری”و بخش مربوط به پول با تشريح تاريخی” تاريخ تئوری كاالها” که عبارت است از

های ارزش اضافی به دست آمد كه فراتر از  ی كار، تشريح تاريخی تئوری اما در پروسه. اين امر برنامه اصلی ماركس بود

هايی که در موردشان تحقيق کرده بود، منجر به گسترش  موضوع مورد تحقيق ماركس در باره تئوری .های اين برنامه بود محدوديت

های آنها  ناپذيری با تحليل ايده ی ارزش اضافی به طور اجتناب دانان بورژوازی در باره های اقتصاد ليلی نظريهنقد تح. موارد تحقيق شد

هم چنين ضروری بود كه . ی اجاره زمين همراه بود ها با اشتباهات نظري در باره ی سود در هم آميخته بود؛ همين طور اين ايده در باره

ها و نتايج آن، ماركس در برابر هر كدام از  از طرف ديگر برای بررسی اشتباهات مجموع تئوری. تئوری اجاره بررسی شود و غيره

 وسه تولید سرمایهپر .1

 

 پروسه گردش سرمایه  .2
 

 
تركیب هردو، یا سرمایه   .3

 یا سود

 

 تبدیل پول به سرمایه. 

 ارزش اضافی مطلق . 2

 ارزش اضافی نسبی  . 3 

وحدت هردو یا سرمایه و . 4
 سود 

 های ارزش اضافی تئوری. 5



هايی كه به وسيله خود ماركس  تئوری. های جديد اقتصادی، به مقابله برخاست ها به وسيله اين بخش يا آن بخش اثبات شده از تئوری آن

 .بود كه در جريان حركت كل علم اقتصاد به وجود آمده بود ای كه بيانگر بزرگترين انقالبی تئوری -ايجاد شده بود

در . های ارزش اضافی ضروری است تا مسائل زير را در ذهن مرور كنيم برای شناخت كامل وضعيت مشخص و ساختار تئوری

ه تشكيل پروس“ -های تئوريك سرمايه تنها بخش اول ها شروع كرد، از بخش زمانی كه ماركس كارش را بر روی كتاب تئوری

مورد  6686-6681نوشته در  اين مسئله در ابتداي قسمت پنجم يادداشت دست)كم و بيش نوشته شده بود و هنوز كامل نبود  -”سرمايه

كه تنها در شكل طرح اوليه در  -های آن هستند ترين بخش ترين و مشخص دقيق -بخش دوم و سوم(. بررسی قرار گرفته است

بدين ترتيب در بخش تاريخی نوشته، ماركس نتواسته است به سادگی به صفحات معينی از . ود داردوج 6684-6686های  نوشته دست

اين كار تئوريك ارجاع دهد، اما مجبور بوده است كه برداشت مثبت و منسجمی از اين مسايل تئوريك داشته باشد كه در نقد تحليلی تمام 

های مهمی  شده است كه بخشهای ارزش اضافی  تئوریمنجر به تشريح تاريخی  تمام اين مسايل. نظرات اقتصاد سياسی قبلی مطرح كند

تا  8های  نوشته، بخش های كامل دست بخش تاريخی يا بخش 1861-1863های  نوشته در انبوه دست. برای آن در نظر گرفته شده است

 .آمده است 12-11نوشته  در دستی تاريخی که  و شماری از مقاالت جداگانه 66ی بخش  را در بر گرفته، به عالوه 62

 6681تا ژانويه  6681ای از ژانويه  است، كه در دوره 18و  68تا  8های  نوشته شامل دستهای ارزش اضافی  تئورینسخه اصلی 

هم چنين، به اين متن  8 -68های  نوشته های جمع آوری شده به وسيله ماركس و نوشته شده در دست مجموع قسمت. نوشته شده است

های متفاوت آن و هم  ها برای درك ساختار عمومی كار ماركس، اهميت زيادی دارد بخش محتوای اين نوشته. جاع داده شده استار

هايی كه در  نقد اقتصادی مقاالت و نوشته. آمده است( 14-15صص )چنين برنامه آن، در چاپ حاضر، در آغاز نوشته بخش اول 

 .يادداشت شده، بخش متمم متن اصلی است 6681بهار و زمستان نوشته آمده و در  های دست آخرين جزوه

در پايان اين كار . يابد مسائل بررسی شده به وسيله ماركس دائما گسترش میهای ارزش اضافی،  تئوریی  در جريان تحقيق در باره

ی سياسی بياورد و بخش مخصوصی را ای از تمام نقد اقتصاد رسد كه بايد نقد تاريخی را به صورت جداگانه ماركس به اين نظريه می

ی كار ِماركس بر روی كتاب سرمايه، اهميت مشخص تقسيم به  در پروسه. به آن اختصاص دهد كه همان جلد چهارم كتاب سرمايه است

كه به طور اساسی در ذهن ماركس وجود داشت، ( وحدت اين دو -1پروسه گردش سرمايه،  -1پروسه توليد سرمايه  – 6)سه بخش 

اين تقسيم به سه بخش، ثابت كرد كه چقدر مهم است و چگونه . ، بيش از همه خود را نشان داد”سرمايه به طور عام”ها برای بخشتن

سرمايه به ”حتی موضوعاتی كه برطبق نقشه اصلی، در ميان مجموعه مسائلی نبودند که ماركس به بخش. تر شده است تدريجا عميق

همراه با اين پروسه انجام كار، (. ها، اعتبار، اجاره برای مثال، رقابت سرمايه)ن بخش ضميمه شدند اختصاص داده بود، به آ ”طور عام

باشند، ماركس بيشتر و بيشتر  داری می كه به تدريج در برگيرنده تمام مسائل تئوريكی اقتصاد سياسی سرمايه سرمايهسه بخش تئوريك 

 .به عنوان جلد چهارم سرمايه -ای ارائه شود ب جداگانهمتقاعد شد كه تحليل نقد تاريخی بايد به شكل كتا

به انگلس در باره ( 6681آگوست  68ای به تاريخ  در نامه)، ماركس 6686-6681های  نوشته حدود يك ماه پس از تمام شدن كار دست

ام و چگونه  ه چيزها را سروته كردهبينم چگونه هم كنم و می ها نگاه می من اكنون که به اين نوشته. “…: ها چنين نوشت نوشته اين دست

های  تئوری،  ”بخش تاريخی”منظور ماركس از عبارت… ” ام كه كامال ناشناخته بوده حتی بخش تاريخی را جدا از عينيتی قرار داده

اخر بوده است كه او قبال آن را به عنوان يك بخش جدا در نظر گرفته بود، بخش مخصوص كار او؛ در حقيقت در اوارزش اضافی 

. ، پراکنده كند”سرمايه به طور عام“های تئوريكی اين تحقيق،  تصميم گرفته بود تا اين نقد مادی تاريخی را در ميان بخش 6681ژانويه 



نگاه كنيد به )های اول و سوم سرمايه بياورد  هايی بوده كه آن را آماده كرده بود تا برای بخش همان گونه كه آشكار است اين از برنامه

 .(جلد حاضر 414-416صص 

بررسی نقد تاريخی اقتصاد سياسی به وسيله ماركس از ميانه قرن هفدهم شروع ميشود وبا طرح مقاله انتقادی تاريخی مفصل ويليام پتی 

. باشد می” پتی: تاريخی”نوشته شده است؛ اين نوشته دارای سرفصل 6681ها آمده و در  نوشته بيست و دوم يادداشت بود كه در دست

های قبل و بعد متن ندارد، به طور مشخص به وسيله ماركس آورده شده تا  ن مقاله، كه هيچ گونه ارتباط دروني با هيچ يك از قسمتاي

ی ارزش، دستمزد، اجاره، قيمت زمين، سود و غيره در مقاله مورد بررسی قرار  نظريه پتی در باره. بخش نقد تاريخی كارش باشد

 4ها را داشته و  ماركس اين ايده 6681 دهد كه قبال در می ی نظريه اقتصادی پتی نشان می عی در بارهچنين بررسی وسي. گرفته است

ای به زيگفريد ماير نوشته است، در آن هنگام، او با در نظر  او به طور واضح اين مسايل را در نامه( 6684آوريل  12در )سال بعد 

ها، جلد  جلد دوم تداوم و نتايج تئوری… داری، ی توليد سرمايه جلد اول شامل پروسه“: نويسد چنين میكتابش، سرمايه، گرفتن ساختار 

 .(اين هنگامی بود كه ماركس در نظر داشت كه جلد دوم و سوم در يك جلد بيايد)” سوم تاريخ اقتصاد سياسی از ميانه قرن هفدهم

كتاب ” ادبيات تاريخی“، ما شاهد اولين ارجاع مستقيم به جلد چهارم با عنوان 6688جوالی  16های ماركس به انگلس در  در نامه

هنوز سه بخش برای “: اش را به پيش برده است ی اين امر نوشت كه چگونه او كتاب سرمايه ماركس به انگلس در باره. هستيم سرمايه

سپس كتاب چهارم برای نوشتن وجود دارد كه به طور كلی برای من (. كتاب اول 1)ای تئوريك كامل شود ه نوشتن مانده است تا بخش

در اين . ”هاست، به طوری كه همه مسائل آن در سه كتاب اول حل شده و بيشتر تكرار آن در شكل تاريخی است ترين بخش نسبتا ساده

نويسد، در حالی كه در نامه  يد كه او هنوز دارد چهارمين كتاب سرمايه را میگو جا ممكن است اين سوال پيش بيايد كه چرا ماركس می

اختالف در . كند كه قبال نوشته شده است قضيه به عنوان چيزی صحبت می” بخش تاريخی“كه در باال ذكر شد او از  81آگوست  68

،  88و 6684های  در اين ميان گذشته، يعنی سال شود كه در دوره زماني كه با اين واقعيت توضيح داده می 6688و  6681های  نسخه

كه در ” ادبيات تاريخی“. است 4های تئوری خود بوده كه همان بخش  ريزی مجدد و بازنويسی تمام اين بخش ماركس مشغول طرح

 .بازنويسی شد نوشته شده و هنوز در شكل اوليه خود بود، بدين ترتيب مجددا در مقابله و مطابقت با سه جلد اول 81-81های  سال

شود كه وی همچنين بعدا به بخش تاريخی سرمايه به  اين امر آشكار می 6644های ماركس به زيگموند شوت در سوم نوامبر  از نامه

در حقيقت من خودم “: گويد می سرمايهها ماركس از كار خود بر روی  در اين نامه. كرده كه قبال نوشته شده است عنوان چيزی نگاه می

به اين خاطر كه ( شد در حالی كه بايد با بخش سوم، بخش تاريخی آغاز می)را آغاز كردم، به طور صريح به صورت وارونه  سرمايه

اين امر جنبه عمومی دارد، هرچند به صورت توصيفی، اين جلد اول است كه در انتها در دستور قرار گرفته و برای چاپ فوری آماده 

در اين جا بخش ” .ها در نظر گرفته شده بود هنوز در شكل خام بودند كه تحليل اساسی در آن شده بود، در حالی كه دو جلد ديگر

شود به اين دليل كه ماركس آن چنان كه قبال گفته شد در نظر داشت كه كتاب دوم و سوم را با هم  تاريخی به عنوان بخش سوم ناميده می

 .به عنوان جلد سوم باشد” تاريخ تئوری“منتشر كند و كتاب چهارم  1به عنوان جلد 

با طرح تاريخی تكميلی و  های ارزش اضافی تئوریدهد كه در نظر بگيريم  اين تو ضيحات به وسيله ماركس به ما اين حق را می

انگلس و . از سرمايه باشد -يا كتاب چهارم -نويس جلد چهارم به عنوان مطلب اصلی و تنها پيش 11تا 12های  هايی از جزوه يادداشت

در جلد حاضر ” جلد چهارم سرمايه”به همين دالئل كلمه. دانستند را به عنوان كتاب چهارم سرمايه میهای ارزش اضافی  تئورینين ل

ارائه  6686-6681های  هايش بين سال نوشته های ارزش اضافی است كه ماركس در دست در داخل كروشه آمده كه دارای تيتر تئوری

 .داده است



… 

. اشاره كرد های ارزش اضافی تئوری به كائوتسكی نوشته بود، به 6664مارس  14فوريه و  68هايی كه در  در نامه انگلس اولين بار

، ناشر كتاب سرمايه، بسته شده و قرار بودکه به عنوان يك ”ميسنر“هائی از قراردادی را فرستاد كه با  در دومين نامه، انگلس قسمت

های ارزش  در آن آمده است، و همچنين تئوری سرمايهطوری كه دومين جلد و سومين جلد به . سری كتاب به دنبال هم چاپ شوند

 .شد اضافی به عنوان بخش نهايی كل كتاب است كه بايد چاپ می

. كرده است صحبت  سرمايهنوشته شده، با جزئيات بيشتری از اين آخرين قسمت  6668اش به برن اشتاين كه در آگوست  انگلس در نامه

كمك به نقد “ .ايم نوشته است، پيدا كرده های اصلی دست تاريخ تئوری را بين خودمان كه در ميان نوشته“… : نويسد در اين جا ما او می

های  تئوریام، شامل حدود پانصد صفحه قطع خشتی  ، همان طور كه من معتقدم كه در اين جا به شما نشان داده…“اقتصاد سياسی

 ”.اند، اما كافی هستند توان گفت كه بهتر است آن را جدا كنيم، آنها با شيوه متفاوتی نوشته شده میبه طوری كه ارزش اضافی است، 

تئوری ارزش های  نوشته ی دست تری را در باره بر جلد دوم سرمايه اطالعات مفصل( را دارد6668می 8كه تاريخ) مقدمه انگلس 

سازد  او خاطر نشان می. نوشته ها را به آن صورت چاپ كند تصميم داشت دستدهد كه انگلس  دهد و شكلی را ارائه می به ما میاضافی 

تا  6686است كه در ” كمك به نقد اقتصاد سياسی“های طوالنی  نوشته دهنده اسكلت دست تشكيلهای ارزش اضافی  تئوریكه 

سياسی است كه همان تئوری ارزش اضافی اين بخش شامل نقد تاريخی مفصلی از بنياد اقتصاد “: دهد نوشته شده است و ادامه می1863

هايی  نوشته بيشتر نقاطی است كه بعدا به طور جدي و به صورت منطقي در دست. های آن، در برخورد با پيشينيان است و گسترش معادل

تصميم گرفتم كه  های دوم و سوم آمده بود، های زيادی كه در كتاب پس از حذف پاراگراف. مورد تحقيق قرار گرفته است 1و1های  كتاب

ها سبب شد كه اين قسمت ها برای چاپ  نوشته ارزشمندی اين دست. نوشته سرمايه را به صورت جلد چهارم چاپ كنم بخش نقد دست

 ”.حاضر كتاب دوم مورد استفاده قرار نگيرد

خودش را به آماده كردن جلد چهارم ، پس از چاپ جلد سوم، به طور مكرر توجه  52و ابتدای دهه  62هايش در آخر دهه  انگلس در نامه

های تئوريك موجود در  ی حذف قسمت او قبال كمتر به طور صريح در باره. های ارزش اضافی بود معطوف كرد كه همان تئوری

 .صحبت كرده بود” ها تئوری ” ی نوشته دست

 6658بود كه تاريخ دهم آوريل ” استفان برو“اش به  های ارزش اضافی كرد در نامه های تئوری نوشته آخرين توجهی كه انگلس به دست

اما . موفق شود اين كار ماركس را به چاپ برساند 6658دهد انگلس هنوز اميد داشت كه در  همان گونه كه اين نامه نشان می. را دارد

 .كردماه پس از نوشتن اين نامه فوت  4او . انگلس نتوانست جلد انتهايی كتاب سرمايه را برای چاپ آماده كند

” های ارزش اضافی تئوری”های نوشته شود كه او اهميت زيادی به دست هايی كه از انگلس در باال آورده شد مشخص می از نقل قول

-6668های  همچنين اين مسئله نيز آشكار است كه در سال. گرفته است در نظر می” كتاب سرمايه“داده و آن را به عنوان جلد چهارم  می

 ”.های مهمی را بيرون بكشد كه در جلد دوم و سوم آورده شده است بخش“ها  نوشته داشته تا از متن اين دستانگلس تصميم  6664

 آيد كه برخورد ما در اين باره با توجه به اين طرح يا تصميم انگلس چگونه خواهد بود؟ در اين جا اين سوال به طور طبيعی به وجود می

توانست از  تنها انگلس كه همكار بزرگ و همرزم ماركس بود و با مشاركت در نوشتن كتاب سرمايه، درك مشخصی از آن داشت، می

هايی كه پس  نوشته هايی از دست به طوری كه بخش. يك سری كامل از مطالب را استخراج كند های ارزش اضافه تئوریهای  نوشته دست



ای مرتب  ها را به گونه اين امر نيز ضروری است تا آن. های بی ارتباط با هم نباشند اند به صورت بخشم ها باقی می از حذف اين قسمت

ها را با عبارات تازه خاصی به هم مربوط كنيم و تنها انگلس اين حق را داشت  كنيم كه يك مطلب ارزشمندي به دست آيد و به طوری آن

 .ندهای ماركس را به اين ترتيب تنظيم ك كه نوشته

قبال مورد ” ها حجم زيادی از نوشته”های ارزش اضافی وجود دارد، اين است كه دليل ديگری كه برای هماهنگ نگه داشتن متن تئوری

زيرا كه قبال او به تفصيل در باره . ها تنها تصميم اصلی بود تصميم انگلس برای آماده كردن اين بخش .بررسی قرار گرفته بود

ی جلد سوم سرمايه  ای كه انگلس در باره دانيم، در مقدمه ما می. ای ارزش اضافی، مطالعه را آغاز كرده بوده های تئوری نوشته دست

ها و تصميمات  ی طرح های ماركس برای چاپ بوده، بعضی اوقات در باره نوشته ی كارهای او برای آماده كردن دست نوشته و در زمره

اساسا خواهان بازبينی دوباره در مورد بخش پنجم جلد سوم سرمايه بود، به اين ترتيب اين بنابراين انگلس  .اصلی تجديد نظر كرده است

گويد كه او سه بار برای تغيير اساسی اين بخش تالش  اش می انگلس در مقدمه. های ماركس هنوز به شكل ناتمام است نوشته بخش از دست

ه است خودش را قانع كند كه مسائل را آن گونه كه هستند، طوری تنظيم كند كه كرده اما در انتها اين ايده را كنار گذاشته و تصميم گرفت

در مقايسه با اين . “ها اضافه كند كه ضروری است  از همان مطالبی باشد كه امكان دسترسی به آن هست و تنها آن مقداری را به آن

های ارزش اضافی را برای چاپ آماده  ی كتاب تئوریها نوشته توان چنين تصور كرد كه اگر انگلس به طور واقعی دست مسئله، می

 .كرد كرد، اشكاالت تئوريكی آن را حفظ می می

دانسته ، به ويژه  های تئوريكی مهم می ها را تحليل تر است زيرا در ميان اشكاالت، مطالبی است كه ماركس آن اين برداشت محتمل

 .به خصوص بخش مربوط به اجاره -كتاب سرمايه 1جلد  برای مثال در. هايی كه به صورت تشريحی آمده است ضميمه

هايش  او غالبا در نوشته. وجود داشتتئوری ارزش اضافی های  نوشته های تئوريكی داشت كه در دست لنين توجه بسيار زيادی به تحليل

ا تئوريك اين كار ماركس قائل داد و به طور همسان ارزش زيادی برای هر دو بخش نقد تاريخی و محتوای صرف به اين كتاب ارجاع می

مراجعه )داد  ی خودش را به ماهيت اجاره تسري می هايی قائل بود كه ماركس نظريه او به خصوص ارزش زيادی برای آن بخش. بود

سوسيال های واقعی  ؛ برنامه686و  15صص  6584، چاپ مسكو ”نقدهای ماركس“ای لنين، مسائل ارضی و  .كنيد به كتاب و

های قابل توجهی از  در بخش“لنين (. 626-642-641صص  6584چاپ مسكو  6528-6524ر اولين انقالب روسيه، د دموكراسی

از نظر بورژوا  –های انقالبی دارد  دهد ، جايی كه برجستگی ارجاع می های ارزش اضافی تئوریهايش به ماركس در  نوشته

انقالب كارگری و كائوتسكی مرتد، چاپ ) ”ضيح داده شده استدر باره ملی كردن زمين كه با روشنی مخصوصی تو -دموكراتيك

 1954چاپ مسكو  6528-6524؛ نگاه كنيد به برنامه ارضی سوسيال دموكراسی در اولين انقالب روسيه، 681ص  6581مسكو، 

زش های ار او از تئوری(. و غيره 104ص  68و جلد  646ص  68؛ چهارمين چاپ به زبان روسی جلد 648-648-648صص 

كند كه اين تزها صحت برخورد او را با اين مسئله ثابت  اضافی ماركس تزهای اصلی را در باره اجاره مطلق ذكر و خاطرنشان می

نگاه كنيد به . )است” منتقدان ماركس”ها بوده است، اين كار لنين به نام مسائل ارضی و تزهائي كه چند سال قبل از چاپ تئوری. كنند می

 (15 ص 6584چاپ مسكو 

*** 

به چاپ رسيد و پس از آن كه بيش از يك بار اين  6528-6562های  های ارزش اضافی اولين بار به وسيله كائوتسكی در سال تئوری

 .های ديگر منتشر شد؛ اين كتاب به روسی نيز منتشر شد نسخه كائوتسكی، چه به زبان آلمانی و چه به زبان



های تئوری ارزش اضافی شده  نوشته های غلطی است كه از دست اشی از مجموعه برداشتهای اساسی دارد كه ن نسخه كائوتسكی نقص

كائوتسكی آن را خودسرانه با نظر خود منطبق كرده . ها هيچ نظمي ندارند و هرج و مرجی بر آن حاكم است نوشته است كه گويا اين دست

 .كه تجديد نظر در مورد اصول مهم ماركسيسم انقالبی است

ای  ای كه در جدول ماركس در باره مطالبی كه او تعريف كرده و درحقيقت پيوستگی چيز كائوتسكی در تنظيم مواد چهارگانه قبل از هر

كائوتسكی به طور كامل منكر اين جدول محتوائی است كه در خود نسخه آمده و حتی آن را . در كارهای اوست، تخلف بزرگی کرده است

 .در كتاب هم نياورده است

های اقتصاددانان بورژوازی  دارای يك تحليل از تالش .نوشته ماركس نظم مداومی دارد و دارای توالی منطقی معينی است دستموضوع 

كند كه در پيش ِروی حتی اقتصاد  ای را آشكار می های طبقاتی برای حل مسائل اساسی اقتصاد سياسی است كه ماركس در آن محدوديت

های علمی حل مسائلی است  ناتوانی اقتصاددانان بورژوا، در اثبات هرگونه منطق درونی و زمينه. ردسياسی كالسيك بورژوايی قرار دا

های ماركس مشخص است كه گسترش  نوشته در دست. ی اساسی آن ارزش اضافی است كه با آن روبه رو هستند و فراتر از همه، مساله

دهد كه با  اين در بررسی نظرات اسميت و ريكاردو، ماركس نشان میای است كامال متضاد؛ بنابر اقتصاد سياسی بورژوازی پروسه

ها همان  اند، اما از منظر ديگر، آن ها علم را به پيش برده ها در مقايسه با فيزيوكرات ها قائل است، آن جايگاه مشخصی كه برای آن

 .اند هتری برداشت های عقب ها را تكرار كرده و در بعضی موارد گام اشتباهات فيزيوكرات

كند تا تمام  دهد؛ او سعی می ی ماركس را كه عميقا مورد بررسی قرار گرفته، به شكل نادرستی جلوه می كائوتسكی اين ديالكتيك زنده

ی گسترش اقتصاد سياسی  نوشته را تابع يك چيز خارجی كند و صرفا نتايج توالی تاريخی از آن بگيرد و ظهور دوره های دست نوشته

 .ی تغييرات تدريجی آرام بداند ك پروسهبورژوازی را ي

به دنبال اين برنامه ترتيب تاريخی، كائوتسكی در نسخه خودش از همان آغاز نظرات جان استوارت را نياورده است، در حالی كه در 

، (ك، هيوم و ماسیدر باره پتی، اونانت، نورس و ال)بخش كوتاه  4دهد، اما  ها را تشكيل می نوشته ماركس مقدمه بخش فيزيوكرات دست

ها را در بخش اول ِجلد نخست جا به جا  هستند، آورده شده و كائوتسكی به طور مكانيكی اين بخش 11و  12های  كه بخشی از يادداشت

 از جميز)66-8های  و همچنين انجام چند باره اين امر با هم، در ارتباط با قرار دادن يادداشت( های ديگر همچنين در بخش)كرده است 

 .11-12های  نوشته همراه با ضميمه مقاالت در دست( استوارت به ريچارد جونز

های اسميت آمده  ی بازتوليد و گردش مجموع سرمايه پس از تحليل تئوری در باره“كاسنی “های ماركس تحليل تئوری  نوشته در دست

در شكل جديدی ارائه شده كه كائوتسكی تنظيم کرده  ها مقدم بر بخش اسميت است و نوشته است؛ در نسخه كائوتسكی اين قسمت از دست

ای گذاشته كه با حروف ريز چاپ شده و در متن  اين بخش از متن اصلی را برداشته و آن را در ضميمه 62/5است، او خودسرانه 

 .اصلی جا داده است

ه بيان كرده، انحرافات تئوريكی را اعمال ی بازتوليد اجتماعی سرماي هم چنين كائوتسكی در آن جا كه ماركس نظر خودش را در باره

های مختلف  ها را از مكان كائوتسكی آن. ايی با خط ريزتر چاپ شده و در متن كتاب آمده است اين نظريه در ضميمه جداگانه. كند می

 .ستنوشته جدا كرده و تخلف آشكاری در ارتباط درونی بين نقد تاريخی و تحليل تئوريكي ماركس انجام داده ا دست



ها  نوشته در جلد دوم اين دست. های ماركس است نوشته كائوتسكی همچنين مسئول انحراف از نظم و ترتيب واقعی ارائه شده در دست

  ی اجاره آغاز كرده است؛ در باره( 6628-6648اقتصاددان آلمانی )های رودبرتوس ها را با نقد تئوری نوشته ماركس اين قسمت از دست

شود كه با ريكاردو برخورد كرده است و نقد تئوری رودبرتوس تنها پس از  آغاز می ”ارزش اضافه و سود“بخش  نسخه كائوتسكی با

ی تغييرات نرخ سود پس از نقد  ی ارزش اضافی و پروسه نوشته ماركس تحليل نظريه ريكاردو در باره در دست. آيد اين بخش می

آمده كه آغاز اين جلد ” ارزش اضافی و سود“سخه كائوتسكی اين قسمت در بخش های ريكاردو در باره اجاره آمده است؛ در ن تئوری

نوشته، نكات مهمی از اصول كار ماركس را به طور  هايی از موضوعات دست در اين جا همچنين كائوتسكی با جابه جايی بخش. است

تئوری اجاره، اما شامل نظريه سود ريكاردو  خاص در ابهام فرو برده است، به خصوص، ايده ماركس در باره اشتباهات ريكاردو در

 .شود نمی

ها به وجود آورده، مسائلی ايجاد شده كه به طور به هم پيوسته، با  نوشته ی تمام اين تنظيمات ِخودسرانه كه کائوتسکی در دست در نتيجه

ی ماركس شامل نقد  نوشته در دست” ی سود تئوری ريكاردو در باره”برای مثال بخش. تكه پاره شدن نسخه كائوتسكی در ارتباط هستند 

در نسخه كائوتسكی اين . ی او در باره علت كاهش آن است گيری نرخ متوسط سود و نظريه ی شكل ی پروسه ی ريكاردو در باره نظريه

 .صفحه با يكديگر فاصله دارند 182های ماركس جدا شده و  نوشته دو قسمت از يك بخش و از همان بخش دست

كند  ها به وسيله كائوتسكی به صورتی است كه مسايل را از نقطه نظر مبارزه طبقاتی مبهم می نوشته موضوعات ارائه شده در دستتمام 

برای . كند يابند، نامشخص می ها گسترش می های اقتصادی، اجتماعی و محيط سياسی را در مسيری كه آن و ارتباط عميق بين تئوری

در قسمت . زده است” روزچر. اندرسون و مالتوس” ئوتسكی بخشی وجود دارد كه كائوتسكی تيتر آن را مثال در جلد دوم از نسخه كا

دهد كه نظريات اندرسون در باره اجاره به وسيله مالتوس تحريف شده كه بيشتر به نفع  ها، ماركس نشان می نوشته مشابه ديگری از دست

پس از آن ماركس به . ايج ريكاردو مستقيما در مقابل اشراف صاحب زمين قرار دارددر حالی كه نت. های ارتجاعی طبقه حاكم است بنيان

مسئله مشخص آن است كه . برد ای تمام تاريخ مسئله را از بين می انديشانه پردازد همان كه به طور خام می” روزچر“اقتصاددان عامی، 

ارت است از همان شيوه عميق شدن تحليل طبقاتی تاريخ اقتصاد شود كه عب ها پاك می نوشته نوك تيز سياسی محتوای اين بخش از دست

رنگ و عام فشرده شده و صرفا شمارش  سياسی كه به وسيله كائوتسكی به طورغيرسيستماتيك با يكديگر تحت يك سرفصل كامال بی

 .هاست نام

های  ها و پاراگراف ائوتسكی برای بخشهم چنين تمام تيترهايی كه ك. ی كائوتسكی است اين نوع نوشتن تيترها، وضعيت خاص نسخه

آدام اسميت و “: برای مثال ارائه تيتری نظير. خاصيت و خنثی است گرايی است كه بيانگر حالتی بی اش انتخاب كرده نوعی عينيت نسخه

های  سرفصل ، همچنين”نرخ سود“، ”نظريه ريكاردو در باره ارزش اضافی“، يا ”منظور ريكاردو از ارزش“، يا ”مفهوم كار مولد

های كائوتسكی به هيچ وجه بيانگر دو تعين مختلف از ارزش  سرفصل. ، و غيره”انواع سرمايه و انباشت“، ”ارزش و ارزش اضافی“

دهد يا ناتوانی ريكاردو را در  به وسيله اسميت نيست و طبيعت دوگانه نظريه اسميت در باره مناسبات بين ارزش و درآمد را نشان نمی

اين امور همان چيزهائی است كه ماركس آنها را به روشنی . كند قانون نرخ ميانگين سود با قانون ارزش و غيره بيان نمی ارتباط دادن

ای بر روی موارد عاميانه در مورد نظريات اسميت و ريكاردو  در گذاشتن سرفصل، كائوتسكی همچنين تفسيرهای فريبنده. گفته است

هايی حساب شده است، از اين جهت كه  سی، چربوليز و ريچارد جونز اختصاص داده كه با سرفصلهايی را به رام گزارده است و بخش

كند كه بعضی اصول اقتصاد سياسی ماركسيستی قبال در كارهای اين  دهد و چنين وانمود می های كاملی را ارائه می به خواننده غلط

ترين شكلی  ترين و روشن نظرهای كائوتسكی در نوشته ماركس به خام دها و تجدي تحريف. گذاری شده است اقتصاددانان بورژوازی پايه



كائوتسكی در نسخه خود نه تنها جمالت و كلمات . های ساخته و پرداخته او انجام شده است نشان داده شده كه در شمار زيادی از نوشته

نوشته  و يا صفحات بيشتری از دست 4يا  1ها حتی  های نقل شده را حذف كرده است که بعضی از آن فردی بلكه همچنين تمام پاراگراف

هايی را حذف كرده  ها، كائوتسكی قسمت نوشته هايی از دست در ميان قسمت. های متراكم ماركس آمده است شود كه در نوشته را شامل می

سرفصل آمده است؛ مثال  شود، آن جا كه درنوشته ماركس در باره محتواي مطالبي است كه تحت است كه حتی شامل يك بخش كامل می

 .”به عنوان دشمن اقتصاد دانان( Bray)بری” 

هايی كه ماركس در آن از  نوشته حذف كرده است، آن پاراگراف های ديگر را در دست كائوتسكی همچنين بسياری از پاراگراف

ای شروع كرده  كائوتسكی با شيوه. كند داری صحبت می های اقتصادی به فقر مطلق كشاندن طبقه كارگر تحت حاكميت سرمايه شرط پيش

است، او منكر به فقر مطلق كشاندن طبقه كارگر است، به طوری كه در ( مارکس)كه در آن تحريف و تجديد نظرهای او از نظرات 

 .كند های ماركس در باره مسائل مهم و اساسی برای خواننده ، رودرواسی نمی پنهان كردن بحث

رمقی را به كار ببرد كه ماركس در مورد نظريات  كند تا لحن انتقاد بی ، كائوتسكی سعی میهای ماركس نوشته در اصالح دست

ای كند كه به  زبانانه و مودبانه را جايگزين عصبانيت، تندخويی و زبان گزنده اقتصاددانان بورژوازی به كار برده است و عبارات چرب

های ويژه  بنابراين كائوتسكی در تمام عبارات، صفت. آيد ازي، به عمل میتعارف او از چاپلوسان بورژو وسيله ماركس در نقدهای بی

 .كند ها، اراذل و اوباش را حذف می ها، سگ هائی همانند االغ ها و لقب دهد، صفت ماركس به اقتصاد دانان بورژوازی را تغيير می

قات افراطی و اشتباهات عجيب در استخراج متن شود حجم عظيم و بعضی او ای كه وارد نسخه كائوتسكی می در انتها، وضعيت ويژه

های موجود در متن،  ها به صورت غلط و در شماری از مطالب به طور آشكار ترجمه نادرست انگليسی و فرانسه نمونه نوشته دست

ماركس با هاست كه با پويايی تفكر ماركس متناقض است؛ جايگزينی كامال غيرمجاز برخی از اصطالحات  تصحيح خودسرانه ضميمه

 .چيزهای ديگر و غيره

های نامربوطی كه اساس  نوشته، سرفصل بی توجهی كامل به مندرجات جدول ماركس، تنظيم ناصحيح و خودسرانه موضوعات دست

های اقتصادی ماركس و تمام اقتصاد سياسی  تزهای بنيانی بين آموزش گذارد، ابهام آنتی طبقاتی افكار انتقادی ماركس را كنار می

ها كه شامل تزهای مهم ماركسيسم انقالبی است، زيرا كه كائوتسكی بيشتر و بيشتر از آن جدا شده  بورژوايی، پاك كردن شماری از متن

تمام اين مطالبی كه ما در اين جا گفتيم نه فقط تخلف فاحشی از اساس مورد نياز يك مجموعه علمی است، بلكه انحراف مستقيمی از  .بود

 .ماركسيسم است

و فهرست مطالبی است كه به وسيله ماركس نوشته شده است و  های ارزش اضافی تئوری ی اصلی چاپ حاضر شامل هر دو نوشته

های پيوسته اين نوشته  و متمم – از جيمز استوارت تا ريچارد جونز است” تاريخ تئوری”دهد كه در ارتباط با همچنين شرحی را ارائه می

های مكمل در شكل ضميمه آمده، به طوری كه دخالتی در  اين بخش. آمده است 23، و 11، 16، 12، 68، 8های  اصلی كه در يادداشت

 .هايی ندارد كه در نوشته اصلی آمده است نتيجه گيری

ها در تمام  ضميمه. اين امر ضروری است كه كتاب را به سه قسمت تقسيم كنيم( ورق چاپ شده  662حدود )در طول تمام اين مطلب 

هايی آورده شده كه مستقيما به اين مطالب  يابد و نوشته های انتهايی پايان می بخش تقسيم شده است به طوری كه هر بخشی با متمم اين سه

 .ارجاع داده شده است



تنها تغييرات كمی صورت گرفته است كه ماركس . ترتيب متن اصلی دقيقا به دنبال جدول مطالبی است كه ماركس تاليف كرده است

های  برای مثال در يادداشت. نوشته آمده است های دست ها را خاطرنشان كرده و برمبنای متنی بوده كه در برخی از بخش آنخودش 

، ماركس، در برخورد با نظريه اسميت در باره كار مولد و در اين ارتباط، برخورد با عاميانه كردن نظريه اسميت به وسيله 4شماره 

قبل از برخورد با “: شود اين امر با اين جمالت آغاز می. در باره جان استوارت ميل ارائه شده است ای گارنير آلمانی، بحث حاشيه

( 6641-6628جان استوارت ميل )كه قبال از ميل جونيور [ با يك جابه جايی]گارنير، بعضی مطالب ضروری است كه آورده شود 

ش بعد است، جايی كه تئوری ريكاردو درباره ارزش اضافی بحث شده است؛ آن چه كه در اين جا بايد گفته شود مربوط به بخ. آورده شد

های شماره  در ارتباط با اين امر و در ارتباط با جدول مطالب يادداشت. ”در نتيجه نه در اين جا كه ما هنوز متوجه آدام اسميت هستيم

ها آورده شده است،  چاپ حاضر، در بخش سوم تئوری ، كه بعدا به وسيله ماركس تاليف شده، بحثی در باره جان استوارت ميل در64

مثال . ها، جايی كه ماركس يك بخش مخصوصی به جان استوارت ميل اختصاص داده است در بخش بررسی سقوط مكتب ريكاردين

-446صص )سوسياليست انگليسی است (BRAY)است كه شامل بخش كوچكی درباره باری 8های شماره  يادداشت :ديگر جابه جايی

( 64های شماره  داخل پوشه يادداشت)تاليف شد  ضافیاهای ارزش  تئوریهای  ؛ در آن چه كه بعد از طرح بخش(نوشته از دست 444

ارجاع داده است كه اين تغيير به وسيله ” رقيب اقتصاد دانان”را به قسمت” به عنوان رقيب اقتصاد دانان باری”ماركس همچنين بخش

 .آمده است و همچنين به بخش سوم نيز منتقل شده است 444-446ماركس در چاپ حاضر در صص 

های به همان گونه است كه به وسيله ماركس به طور مستقيم مطابق با جدول مطالبی است كه او وارد كرده و در  تقسيم متن به بخش

هايی  سرفصل نوشته ،در قسمت اولتيتر هاي ارائه شده براي بخش هاي مختلف دست. ها آمده است نوشته های مختلفی در خود دست بخش

كتاب سرمايه كه به بخش معينی از  1و  6های  های خالصه برای بخش هايی از برنامه سرفصل( 1) است؛ و از فهرست مطالب ماركس

ها با  هرچند تمام اين. ها آمده است ها كه از متن خود تئوری چند عنوان از سرفصل( 1)شود ؛  ها ارجاع داده می نوشته تئوری دست

نوشته  های دست ها و زيربخش ای برای بخش دهد كه به طور مقايسه هايی را تشكيل می يكديگر بوده است و تنها بخش كوچكی از سرفصل

ها بوده است و  نوشته های همانند دست های بخش به وسيله تصحيح كنندگان برمبنای نوشته -ها اكثريت آن -بقيه تيترها. آماده شده است

وبه  –تيترهايی كه به وسيله ويراستارها آمده است. شناسی خود ماركس بندی و واژه ها به وسيله فرمول يشترين امكان كاربرد آنهمراه با ب

در داخل كروشه گذارده شده است، به طوری كه به سادگی از تيترهای گذاشته شده به  -ها با مسئوليت ويراستارها طور كلی تمام آن

 .شوند می وسيله ماركس تشخيص داده 

در چند . ها برطبق قاعده، بدون آن كه در زيرنويس بيايد تصحيح شده است نوشته های آشكار قلم كه در نگارش پديد آمده ، در دست لغزش

های مخصوصی كه به وسيله  قسمت. با دست خود انگلس تصحيح شده است 62و  8های  های نوشته در متن يادداشت مورد خط خوردگی

های ذكر شده و ارجاع داده شده به وسيله ماركس  تيترهای كتاب. ها توضيح داده شده است نوشته شده در يادداشت 81-6686ماركس در 

 .در متن اين چاپ به زبان اصلی آمده است

و تصوير در شكلی كه ارائه شد برای چاپ نبوده اما با آن در ارتباط تنگاتنگ بوده است های ارزش اضافی  تئوریبه رغم اين حقيقت كه 

در اين . بود كه ماركس قصد داشت آن را در شكل نهايی، به صورت جلد چهارم كتاب سرمايه منتشر كند” تاريخ تئوری”كاملی از

كند كه  بررسی می ”افولش“قسمت چهارم، ماركس دوره كاملی از تغييرات تدريجی اقتصاد سياسی بورژوازی را از زمان تولد تا دوره 

 .سياسی عاميانه ناميدماركس آن را اقتصاد 



های ضميمه مرتبط با آن به سه قسمت  و بخشهای ارزش اضافی  تئوریهمچنان كه قبال بررسی شد در چاپ حاضر تمام موضوعات 

 .اند كند كه در آن موضوعات تقسيم شده ها مسيری را مشخص می نوشته خودمجموعه دست. تقسيم شده است

اين قسمت به طور اساسی به تحليل انتقادی  .بخش ضميمه است 61و ( 62-8های  داشتياد)قسمت اول شامل هفت بخش متن اصلی 

اختصاص يافته است كه تالش ( ”سرجيمز استوارت“)6بخش (. 4و1های  بخش)و آدام اسميت  (8و1های  بخش)ها  نظريه فيزيوكرات

ای برای تحليل تئوری  كند كه به عنوان مقدمه نااميدانه استوارت را برای شكل عاقالنه دادن به سيستم مركانتليستی و پولی مشخص می

ها و اهميتشان در گسترش اقتصاد  تر به نقش فيزيوكرات انست دقيقها با استورات، ماركس تو با تقابل فيزيوكرات .هاست فيزيوكرات

با تحليل . به حوزه توليد تغيير دهند( خريد وفروش)ها توانستند اساس ارزش اضافی را از حوزه گردش يعنی آن -سياسی بپردازد

ها از ارزش  طبيعت دوگانه تصور آن. ها تضادی وجود دارد ها، ماركس نشان داد كه در سيستم آن های اقتصادی فيزيوكرات نظريه

ها، خود را به عنوان هديه خالص طبيعت نشان داده و در ساير جاها نتيجه مولد بودن  اضافی كه در بعضی اوقات در كارهای آن

ات شود كه كليد درك تغيير اين امر سبب می. شود مخصوص كار كشاورزی جلوه داده شده است كه به وسيله صاحبان زمين، تصاحب می

ماركس برخورد نظرات در اين مكتب و تئوری عاميانه فيزيوكراتيك را به مقلدان اين مكتب نشان . ها ارائه شود بعدی مكتب فيزيوكرات

ناپذيری با مشخص كردن بنيان طبقاتی نظريه  ها به طور جدايی تحليل او از مبارزه ايدئولوژيك در درون مكتب فيزيوكرات. داد

 .بودها همراه  فيزيوكرات

هايی در كاربرد مقوالت بسيار مهم اقتصادی در تئوری آدام اسميت وجود دارد  ماركس همچنين آشكار كرد كه تناقضات و ناهماهنگی

ای را بيرون كشيد كه اين تئوری در بر  های عاميانه های اسميت با يك تحليل انتقادی، بنيان ماركس در برخورد با تئوری(. 1بخش )

های اساسی را برای درك بيشتر تكامل تدريجی اقتصاد سياسی  های عاميانه نظريه اسميت كه پايه بود بين علم و بنياناين تقابلی .دارد

كرد، به طوری كه منجر به بيشتر و بيشتر شدن شرايط متعارفی شد كه در آن مبارزه طبقاتی بين كارگران و  بورژوازی آماده می

 .كس نشان داده استبورژوازی شديدتر شد، همان گونه كه مار

شود، ماركس برای نشان دادن  گرايی اسميت كه منجر به حل ارزش كامل توليد اجتماعی در درآمد می در ارتباط با نقد جزم 1در بخش 

دهد و به طور خاصی با مسئله جايگزينی  اهميت تئوريكی عام مسئله، يك تحليل تئوريك از بازتوليد مجموع سرمايه اجتماعی ارائه می

از اهميت زيادی برخوردار است ( طوالنی ترين ضميمه تئوريكی در قسمت اول)اين ضميمه تشريحی . كند ائمی سرمايه برخورد مید

 .دهد چگونه ماركس از ميان دو بخش توليد اجتماعی به اين تئوری دست يافت زيرا نشان می

شود كه در  در كنار اين مسئله تحليلی از چالشی ارائه می .شود یدر قسمت چهارم با نظريه اسميت در باره كارمولد و غيرمولد برخورد م

ارتباط با نظريات اسميت باال گرفته است که عاميانه شدن اقتصاد سياسی بورژوايی را در ارتباط با مسئله كارمولد و غيرمولد توصيف 

اسميت در اين مسئله است، بلكه همچنين نظرات  دهد كه پروسه عاميانه شدن اقتصاد، نه فقط در باره نظرات ماركس نشان می. كند می

گيرد كه وسيعا در اقتصاد  در اين جا بسياری از تصورات عاميانه به وسيله ماركس مورد نقد قرار می. ها نيز چنين است فيزيوكرات

 .داری است های روشن از سرمايه سياسی بورژوازی معاصر نيز وجود دارد و سقوط به مجيزگوئی

برای آن كه مسائل به اين ترتيب ارائه شود، دليل . گرداند ها برمی ما را به دوران فيزيوكرات( ”دول اقتصادی كاسنیج“)قسمت ششم 

دهد،در حالی كه تئوری آدام اسميت، در گسترش اقتصاد سياسی  همان گونه كه تحليل جامع ماركس نشان می. خوبی وجود داشت

ها، يك گام به عقب  ت، اما در تحليل از پروسه بازتوليد، اسميت در مقايسه با فيزيوكراتبورژوازی گام قابل توجه و كاملی به جلو اس



كند كه يك حركت زيگزاگی در پيشرفت اقتصاد سياسی كالسيك  ماركس در برخورد با مسائل واقعی خاطرنشان می. دارد برمی

 .در برخورد با مسائل ديگر گرد حرکت رو به جلو در برخورد با مسائل خاص و عقب: بورژوايی وجود دارد

لینكاستدو بخش كوتاه در باره  و ناپذير دو طبقه در دوران  تحليلی از دو تالش ابتدايی برای نشان دادن تصوير طبيعت ِآشتینكر

 .داری است سرمايه

است و همچنين پوشه  آورده شده 11و 22، 21، 20، 5های شماره  های بخش اول شامل مقاالت نقد تاريخی است و از يادداشت ضميمه

در اين نظريات ماركس،  .هستندبز،پتی،الك،نورس،بركلی،هیوموماسیها شامل تبيين نظرات اقتصادی  4تا6های  ضميمه. 61

 62تا 6ضميه . ها مشاهده كرده است وجود تئوری ارزش كار را به صورت ابتدايی تشخيص داده و نظريه سرمايه و سود را نيز در آن

ای كه  نظريه -هاست شامل نقدی بر نظرات دفاع از مولد بودن تمام تجارت 66ضميمه . هاست كميلی در باره مكتب فيزيوكراتمسائل ت

عبارت است از مقاله تئوريكی مفصلی كه از  61ضميمه . در دوران اقتصاد سياسی بورژوايی در زمان حاضر گسترش يافته است

چيزی كه تنها يك  -دهد ه است، به طوری كه ماركس نظريه خودش را در آن جا ارتقاء میها آمد نوشته دست 16های شماره  يادداشت

گيرد،  اين مقاله تئوريكی به همان گونه كه نتايج عامی از تحليل نقد تاريخی كارمولد می. نظريه علمی در باره كارمولد و غيرمولد است

 1و6های  طرح مختصری برای قسمت 61در انتها ما در ضميمه . ودش به وسيله ماركس در بخش طوالنی چهارم متن اصلی ارائه می

ها شامل  ها برای درك تاريخ چگونگی به وجود آمدن كتاب سرمايه مهم هستند؛ همان طور اين قسمت آن. کتاب سرمايه چاپ كرديم

 .شود هايی از روش معينی هستند كه مربوط به بخش نقد تاريخی می فرمول

بررسی انتقادی نظريه ريكاردو، جايگاه اصلی را ( 61تا  62های  ، يادداشت66تا  6های  بخش)ارزش اضافی  های تئوریدر قسمت دوم 

ماركس در تحليل سيستم ريكاردو نشان . قيمت و اجاره وجود دارد -همراه با آن تحليلی از تئوری آدام اسميت در باره ارزش .دارد

هايی همانند آن را كه  در اين رابطه، ماركس نظريه. هايش مربوط به اسميت است هايی است كه ريشه دهد كه اين امر شامل غلط می

 .دهد مربوط به اسميت است، به طور دقيق مورد بررسی قرار می

شود كه با تئوری  های ماركس، قسمت دوم با مقاله طوالنی تشريحی آغاز می نوشته در مطابقت با ترتيب موضوعات در دست

های ريكاردو تصور اجاره مطلق در  حقيقت آن است كه روی هم رفته در تئوری(. 6بخش )كند  اره برخورد میدر باره اج” ردبرتوز“

های ريكاردو با  بدين ترتيب ماركس تحليل خود را در باره تئوری .مورد اجاره وجود ندارد كه به نظر ماركس عيب و نقص اساسی است

در اين رابطه، ماركس تئوری خودش را در باره . كند اش آغاز می ترش نظريهبرای گس” ردبرتوز“های  يك بررسی وسيع از تالش

 .ريزی كرد اجاره مطلق به طور اساسی پايه

ماركس در اين . های مختلف در باره اجاره است بندی تاريخی فشرده در باره گسترش نظريه يك اسكلت( 5بخش )” ضميمه تشريحی دوم

عالوه بر آن ماركس در اين بخش يك تحليل عميق از مبنای اوليه . كند را در اين باره بررسی می های مختلف های طبقاتی تئوری جا ريشه

دهد كه چگونه اشتباه در  كند و نشان می دهد و ارتباط تنگاتنگ بين تئوری اجاره و تئوری ارزش را آشكار می تئوری اجاره ارائه می

بدين ترتيب زمينه را برای تحليل همه جانبه تئوری ” ضميمه”اين دو .شود میتئوری ارزش منجر به نتايج اشتباهی در تئوری اجاره 

 .آمده است 66تا  62های  كند كه در بخش ريكاردو آماده می



ناتوانی  -های ارزشمند ريكاردو، ماركس در همان زمان نقص شيوه او را در اصول خاطرنشان كرد همچنين با تاكيد بر اهميت تئوری

دادن قانون ميانگين نرخ سود با قانون ارزش، ارائه اصول عاميانه در تئوری او در باره سود، مخلوط كردن پروسه ريكاردو در پيوند 

تمام اين معايب، آن . بندی ارزش بازار با پروسه تعادل ميانگين نرخ سود، مخلوط كردن قانون ارزش اضافی با قانون سود و غيره شكل

در نقد اين تئوری، ماركس تئوری خود را در باره . ئوری ريكاردو در باره اجاره آشكار استچنان كه ماركس نشان داده است، در ت

 .است( متغير)اجاره گسترش داد كه هم دربرگيرنده تئوری اجاره مطلق و هم تئوری اجاره متفاوت 

ماركس در  64در بخش . ت استشامل تحليل انتقادی از نظريه ريكاردو در باره ارزش اضافی، سود و انباش 64و 68، 68های  بخش

آسای خود را در باره بحران به عنوان ضرورت برآمده  ها، درك مهم و نبوغ های اشتباه ريكاردو، ، با توجه به ماهيت بحران برابر نظريه

د و همچنين نقد نظريات ريكاردو در باره مسئله درآمد خالص و ريشه درآم 66قسمت  .دهد داری ارائه می از تضادهای داخلی سرمايه

 .نظريه او در باره نتايج اقتصادی آغاز ماشينی شدن است

های ارزش اضافی به آن پرداخته دربرگيرنده تمام  بنابراين نقد تحليلی نظريه ريكاردو آن گونه كه ماركس در بخش دوم كتاب تئوری

های طبقاتی  اشكاالت تئوريكی و محدوديت دهد و در همان زمان های علمی او را نشان می های سيستم ريكاردو است و ارزش حوزه

 .كند نظريه او را بررسی می

ها شامل  آن. نيز آمده است 1ها آمده به عنوان ضميمه در بخش  های كوتاه ضميمه ماركس كه در قسمت يازدهم و سيزدهم نوشته يادداشت

 .ه استمشاهدات مختصر ماركس بر روی مسئله خاص تاريخی مرتبط با تئوری سرمايه و اجار

در اصل برخوردی است با زوال مكتب  (18-15-13های  نوشته دست 14و  65)های  بخش های ارزش اضافی تئوری قسمت سوم

گذاری شده بر مبنای  اپوزيسيون كارگری پايه“ها به عنوان  های انگليسی كه ماركس از آن ريكاردو و نظريات اقتصادی سوسياليست

 .كند ياد می” نظرات ريكاردو

داری تنها با مسائل خاصی عاميانه شده است؛ همچنين در بخش  ماركس بيان كرده كه چگونه اقتصاد سياسی سرمايه 1و  6های  بخشدر 

دهد، اصول اساسی و مقوالت  سوم، بورژوازی و پرولتاريا، پروسه عاميانه شدن اساس واقعی اقتصاد سياسی را مورد بررسی قرار می

 .اصلی آن را

دهد كه از  ماركس پوچی و عمق ارتجاعی وضعيت طرفداران مالتوس را نشان می( 65بخش )مربوط به مالتوسدر بخش طوالنی 

هايی كه او آن را به عنوان ابزاری برای جلوگيری از اضافه توليد  روی كنند و همچنين زياده های طبقات غيرمولد دفاع می روی زياده

معرفی ” شرم طبقات حاكم مدافع چاپلوس بی”ای كارش، ماركس مالتوس را به عنوانه در اين بخش، همانند ساير بخش. كند ستايش می

های به غايت ارتجاعی بورژوازی، وارونه  دار و همچنين به خاطر دفاع از منافع بخش كند كه علم را به خاطر منافع اشراف زمين می

 .دهد جلوه می

ها در  اند؛ آن هايی به عقب برداشته ره مسئله اساسی اقتصاد سياسی نيز قدمماركس نشان داده است كه جانشينان ريكاردو همچنين، در با

كند كه  او خاطرنشان می (20بخش . )اند حقيقت به طور واضح تمام عناصر ارزشمند در سيستم ريكاردو را بيش از پيش كنار گذارده

داری  رد تئوری ارزش كار به وسيله اقتصاد سرمايهدر مو( 6684-6462دان و سياستمدار لندن  رابرت تورنز اقتصاد) تورنز  انكار

. ی عرضه و تقاضا بازگشته است قابل پذيرش است و همچنين نشان داده است كه جيمز ميل در مورد مسئله دستمزد به تصور عاميانه



 1جلد )و استرلينگ (6681-6488وزير مستعمرات بريتانيا )ويكفيليد كند كه بازگشت به اين تصور در مورد  ماركس همچنين بيان می

 .نيز وجود دارد( 666ص 

اش از توليد نوع  های كلبی مسلكانه او با دفاع. دهد كلوك نشان می ی مكتب ريكاردو تكميل خود را در مكتب مك ی تجزيه اين پروسه

كلوك نظريه  نشان داده كه مكماركس  .در حوزه تئوری است( اكلكتسيسم نامعين)” های درهم برهم التقات“داری بسيار نزديك به  سرمايه

ی او به طور كامل كنار گذاشتن تئوری ارزش  كشاند و در حقيقت نظريه های طبيعی نيز می كار را تحريف کرده است و آن را به پروسه

تصاددانان ماركس عميقا كشف كرده است كه نظريات ارتجاعي در مقاالت انتقادی در باره ريكاردو وجود دارد كه به وسيله اق. كار است

، ارزش را با قيمت  ها منكر وضعيت عينی قوانين اقتصاد سياسی شده نگاشته شده به طوری كه آن 6612انگليسی بورژوا در دهه 

 .اند مخلوط كرده و حتی مقوله ارزش را به كنار گذارده

ی است كه بر مبنای نظرات ريكاردو اپوزيسيون پرولتارياي“ماركس نظريات اقتصادی را تحليل كرده است كه مربوط به  16در بخش 

داری  سازد كه شايستگی آنان اين بود كه به استثمار سرمايه ماركس خاطرنشان می(. راون استون، هوجسكين و سايرين) ”اند گذاری شده پايه

ها از تئوری هاي مدافع  آن .اند از كار اضافی كارگران از كارگران شديدا تاكيد داشتند، مطابق با نظر آنان سود، اجاره و منافع عبارت

داری ابزار  گويد سرمايه مولد است و همچنين در مقابل اين تفكر قرار داشتند كه سرمايه ای كه می كردند، تئوری داری انتقاد می سرمايه

 .كند زندگی را برای كارگران فراهم می

ها در مورد كم  برآورد آن: دهد ی پيرو ريكاردو را نشان میها در كنار اين مسئله، ماركس اشتباهات تئوريكی نظريات اقتصادی سوسياليست

وارگی  داری، فقدان درك رابطه داخلی بت ها در پروسه بازتوليد جامعه سرمايه اهميت دادن به كار ماديت يافته، كار گذشته؛ ايده نادرست آن

ماركس نشان داد كه اين پيروان سوسياليست ريكاردو . هشود و غير وارگی می ای كه ضرورتا منجر به ايجاد اين بت سرمايه و روابط واقعی

 .های واقعی نظريات او را بازسازی كنند های ريكاردو فراتر بروند تا بتوانند بنيان قادر نيستند از منطق بورژوايی تئوری

ها  كس خاطرنشان كرد كه آنمار. های رامسی، چربواليز و ريچارد جونز اختصاص يافته است به نقد تحليلی ايده 14و 11، 11های  بخش

كنند كه تركيب ارگانيك سرمايه اهميت  ها تصور می كنند تا بين سرمايه ثابت و سرمايه متغير تفاوت بگذارند و در اين رابطه آن تالش می

اقتصاددانان ناممكن شان، برای اين  های ديد بورژوايی ها، ماركس نشان داد كه چگونه محدوديت های آن در نقد تحليلی نظريه. زيادی دارد

ها با تصورات عاميانه از سرمايه و نرخ سود درهم  هائي كه در ذهن آن ايده. هايشان را گسترش دهند  های صحيح ايده سازد كه بنيان می

 .آميخته است

به وسيله ماركس در در طرح يا برنامه مطالب نوشته شده . يابد های جونز پايان می با تحليل نظريههای ارزش اضافی  تئوریمتن اصلی 

 .(جلد حاضر 16نگاه كنيد به ص )آمده است  ”(8پايان اين بخش )“كلمات ” ريچارد جنز”، پس از بخش64های شماره  نوشته پوشه دست

اقتصاد سياسی . درآمد و منابع آن”متصل شده كه سرفصل آن عبارت است ازهای ارزش اضافی  تئوریكتاب  1يك ضميمه طوالنی به بخش 

در كنار اين . را پر كرده است، مسئله درآمد و منابع آن است 68های شماره  نوشته موضوع اصلی اين بخش كه نيمه دوم دست. ”هعاميان

دهد، زيرا كه اين  های تاريخی اقتصاد سياسی عاميانه را نيز مورد بررسی قرار می های طبقاتی و محدوديت مسئله ماركس همچنين ريشه

خواهانه خودش را  پوزش” های تئوری“ها  و بر روی آن  جويد ی درآمد و منابعش تمسك می واره شده اشكال بتاقتصاد به شباهت ظاهری 

به دنبال آن ماركس همچنين نظريات اقتصادی . كند ماركس اختالف اساسی بين اقتصاد سياسی عاميانه و كالسيك را روشن می .سازد می



بدين ترتيب اين بخش نوشته شده به وسيله ماركس به آن اندازه تاريخی است كه . دهد قد قرار مینمايندگان سوسياليزم عاميانه را نيز مورد ن

در . نداردهای ارزش اضافی  تئوریپردازد و رابطه مستقيمی با مطالعات نقد تاريخی در بخش سوم  از نقطه نظر تئوريكی به مسئله می

 .در نظر آورد 1نتيجه بايد آن را به عنوان ضميمه بخش 

شامل بخش مخصوص و جامعی در باره نمايندگان اقتصاد سياسی عاميانه  سرمايههای ماركس كه به دنبال آن آمد نقد تاريخی  بعدا در نوشته

 .(6686جوالی  66های ماركس به كوگلمان،  نگاه كنيد به نامه)بود 

در . ه صورت فرمول در شكل مختصر و ساده درآوردماركس نتايج اساسی اين تحليل جامع و عميق را در باره تاريخ اقتصاد سياسی ب

تواند  اقتصاد سياسی می”تا آن جا كه مربوط به بورژوازی است: گويد می( 6641ژانويه )نوشته بعدی بر چاپ دوم جلد اول كتاب سرمايه

او نوشت . ”ه جدا نشان دهد يا پنهان كندتنها يك علم باقی بماند و اين امر تا زمانی است كه مبارزه طبقاتی خودش را تنها به عنوان يك پديد

ای است كه مبارزه طبقاتی گسترش نيافته  متعلق به دوره”كه اقتصاد سياسی كالسيك بورژوايی در انگلستان عبارت از چيزی است كه

از زمان . گيرد می با گسترش مبارزه طبقاتی بين بورژوازی و پرولتاريا وضعيت اقتصاد سياسی بورژوايی تحت تاثير شديدی قرار. ”است

مبارزه طبقاتی به خصوص به عنوان يك امر تئوريكی مناسب، بيشتر و بيشتر ”چيره شدن قدرت سياسی بورژوازی در فرانسه و انگلستان

 های به جای تحليل… اين امر ناقوس علم اقتصاد بورژوايی را به صدا درآورد. دهد در اشكال مشخص، معين و تهديدآميز، خود را نشان می

 .”های شيطانی چاپلوسانه حاكم شد ای آگاهی كاذب و نيت خواران به خدمت درآمدند؛ به جای تحقيقات علمی ريشه ، جيره غرضانه بی

گويد،  دان بودند كه ايستادگی كردند، آن گونه كه ماركس می زمينه سقوط عام اقتصاد سياسی بورژوازی، تعدادی اقتصاد در مقابل اين پيش

ها كه  يكی از اين تالش” داری را با نظرياتی كه در باره پرولتاريا عنوان شده هماهنگ كنند كه  اقتصاد سياسی سرمايه”كردندها سعی  آن

ای، در درون محدوده  های نااميدانه ماركس نوشت كه چنين تالش. به وسيله جان استوارت ميل بيان شد” آشتی دادن امور غيرقابل آشتی بود“

در اين ارتباط  .ها، ناكام مانده و به ورشكستگی كشيده شدند ژوازی به طور كامل باقی مانده و شاهد هستيم كه اين تالشاقتصاد سياسی بور

خالصه اقتصاد  ” ی شوفسكی تاكيد كرد كه در نوشته چرنی. ج. ن” بزرگترين دانشمند و منقد روسی“ماركس با تاكيد بر اهميت قابل توجه 

را بر روی ورشكستگی اقتصاد سياسی بورژوايی ” پرتوی از درك صحيح“گويد  آن گونه كه ماركس می ميل، های بر مبنای گفته“سياسی 

 .تابانيد

اين همان زمانی بود كه ماركس بر . نوشت  86تا  1860های  شوفسكی تحليل انتقادی خود را از كتاب جان استوارت ميل در سال چرنی

شوفسكی ايده نياز به ايجاد يك اقتصاد سياسی جديد به وجود آمد كه بتواند با  های چرنی م نوشتهاز ميان تما. كرد هايش كار می روی تئوری

 .را بيان كرد”تئوری مردم كارگر”او به روشنی” داری های سرمايه تئوری”ای كه به جای اقتصاد سياسی پيشين به مخالفت برخيزد به گونه

همراه با تحول انقالبی راديكال در علم اقتصاد، تنها از جانب رهبر و معلم انقالبی ايجاد يك موضوع جديد، اقتصاد سياسی علمی اصيل، 

تنها ماركس بنيان با اهميت كتاب سرمايه را بر مبنای اصول جديد راديكال پايه گذارد و توانست . پذير بود امكان( كارل ماركس)كارگران 

هایتئوری -.آوری كند كه بخشی از كار اصلی اوست آن را در نقد تاريخی جمعتاريخ علمی تمام اقتصاد سياسی بورژوايی را ارائه دهد و 

 ارزشاضافی

داری به باالترين حد خود رسيده و مبارزه طبقاتی به شديدترين وجهی رشد كرده است،  در دوران امپرياليسم تمام تضادهای سيستم سرمايه

اقتصاددانان . دهد داری نشان می د را در اقتصاد ساختگی مدافعان اخير سرمايهاين امر به حادترين شكل خود انعكاس يافته و همچنين خو



های خودشان برای دفاع از سيستم اجتماعی در حال زوال استثمارگرانه كه محكوم  های ساختگی در تالش بورژوای معاصر و سوسياليست

كنند كه به  دهد، همان نظراتی را دوباره تكرار می تر نشان می یها را به نظريات عاميانه ارتجاع به فناست و پژواك نظراتشان وفاداری آن

های ارزش اضافی ماركس  داری انحصاری بيان شده و نقد غيرعلمی بودن آنان در كتاب تئوری وسيله پيشينيان آنان در دوره ماقبل سرمايه

 .آمده است

ه طوری كه به نظر آنان هرگونه افزايشی در دستمزد ضرورتا به بنابراين در ادبيات معاصر بورژوازی تزهای مبتذل قديمی وجود دارد، ب

های  اين تزها دارای طبيعت عاميانه و غيرعلمی است و همان چيزی است كه ماركس بارها و بارها در تئوری. انجامد، ها می باال رفتن قيمت

داری به استانداردهای زندگی طبقه كارگر را به حق  رمايهبندند تا تهاجم س ارزش اضافی برآن تاكيد كرده است، اما امروز آن را به كار می

 .جلوه دهند

به صورت ( اند خود به وجود آورده” ضدبحران”های برای مثال كينز و پيروان او كه هيجانی را با پروژه)اقتصاددانان معاصر بورژوازی 

ای برای مقابله با بحران  مصرف غيرمولد به عنوان وسيلههای ارتجاعی مالتوس را در باره نقش سودمند رشد نامحدود  ای ايده شرمانه بی

در شرايط امروز مخصوصا ، تمجيد از به هدر دادن به وسيله مصرف غيرمولد . همان كه به وسيله ماركس رد شد. كنند اقتصادی تكرار می

ه به آن است و بخواهيم يك جنگ شود كه شكل مصرف غيرمولدی را ترويج كنيم كه وابست اين امر منجر به آن می: صدای شومی است

داری امروز، به خصوص  ادبيات سرمايه. داری را مصرف كنيم های سرمايه های دولت جهانی جديد به راه اندازيم و سهم فزاينده بودجه

تواند  افزايش تجهيزات نظامی و در انتها مبادرت به خود جنگ است كه می” تئوری“هايی است كه در هر صورت فقط  آمريكا، موعظه

 .بحران اقتصادی اضافه توليد را حل كند

برای محق جلوه  -كن شده بود های ديگر او ريشه های ارزش اضافی و نوشته كه به وسيله ماركس در كتاب تئوری -تئوری جمعيت مالتوس

 در آمريكا و VOGT رای مثالب)های بريتانيايی و آمريكايی معاصر مالتوسين. گيرد های امپرياليستی مورد استفاده قرار می دادن جنگ

HUXLEY مناسبی بين تعداد ” توازن”تواند دارند كه فقط يك جنگ نابودكننده می ستايش آدم خواری، اظهار می” دكترين“با ( در انگلستان

ر باال عامل مفيدی کنند كه نرخ مرگ و مي ها اظهار می آن. ها، بر روی زمين به وجود آورد ها و همچنين وسايل زندگی در اختيار آن انسان

آورند كه نرخ مرگ و مير در آن جا به خصوص سهم بسيار بااليی  ها و كشورهايی را مثال می برای تمدن است و به عنوان نمونه، تمام ملت

 .دارد

د شدن های فرسوده قرار دارند و زمان بسياری است كه از مردو تصورات ارتجاعی اقتصاددانان بورژوازی امروز كه بر اساس تئوری

ها  آن. های ساخته شده توسط اقتصاد سياسی عاميانه در نيمه اول قرن نوزدهم هستند گذرد، بخشی از نظريه ها به وسيله ماركسيسم می آن

های توليد و  طلبانه عرضه و تقاضا، ارزش عاميانه منفعت” های تئوری“كنند تا آن را با  همچنين تئوری ارزش كار را رد كرده و تالش می

كنند كه برطبق آن اجاره به وسيله طبيعت  مشهوری حفظ می” فرمول سه وجهی”ها همچنين جايگاه خودشان را در آن. ه جايگزين كنندغير

در جامعه ” همصدايی عمومی”همانند تمام مجيزگويان با يك. شود،و دستمزد به وسيله كار و ،سود به وسيله سر مايه  تعيين می

 .داری است داری هستند كه ضرورت تضاد داخلی سرمايه رت بحران سرمايهها منكر ضرو داری، آن سرمايه

رحمانه قرار  جوی اقتصاد سياسی عاميانه را مورد بررسی و انتقاد بی های ارزش اضافی، تمام اين چاپلوسان بهانه ماركس در كتاب تئوری

برای درك تاريخ اقتصاد سياسی بورژوازی اهميت دارد، بلكه اين كار بزرگ ماركس به آن دليل بسيار برجسته شده است كه نه فقط . دهد می

كنند  داری تالش می نمايندگان سرمايه. همچنين برای مبارزه در برابر نمايندگان حاضر ارتجاع بورژوازی از اهميت زيادی بر خوردار است



سيستم غيرانسانی امپرياليسم راكه مرحله آخر . نددار آن را زنده كنند و از آن برای تجارت كثيف خود استفاده كن تا تصورات كاذب ريشه

 .داری است و زمان آن به پايان رسيده است، سر پا نگه داشته و از آن دفاع كنند سيستم سرمايه

 انستيتوی ماركسيسم لنينيزم
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