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هاي مارکس بر نگاهی به افزوده
»سرمایه«چاپ فرانسوي 

فریدا آفاري

) 1872-1875نظر گرفتن اهمیتی که مارکس براي چاپ فرانسوي کتاب سرمایه (با در
هاي مارکس بر چاپ افزوده	سرمایه،	از کتاب	مرتضويحسن	ي جدیدقائل بود، ترجمه

ي هر صفحه منتشر کرده است. او با انجام این کار به خواننده این فرانسوي را در حاشیه
) مقایسه کند. 1890امکان را داده تا ویراست نهایی مارکس را با ویراست نهایی انگلس (

منتشر ي فارسی جدیدعنوان یک مقدمه در ترجمهاي از کوین اندرسون نیز که بهمقاله
گر تغییراتی در نظرات مارکس در کشد که نمایانهایی را به بحث میشده است، آن افزوده
موارد مشخص است.

هایی بپردازم که در آن مارکس لزوماً تغییر نظر نداده بلکه م به افزودهادر این مقاله مایل
استدالل خود عبارات یا جمالتی را بازنویسی کرده یا بسط داده تا نکات کلیدي را در

تر کند:روشن
خصلت «مورد مفهوم کار انتزاعی، درك او از هاي مارکس در، افزوده»کاال«کم، در فصل ی

سرشت «ترین بخش این فصل که کند. در آخرین و پرآوازهتر میرا روشن» ي کاردوگانه
هاي مورد شیوهدر1890بر چاپ آلمانی ي مبتنینام دارد، ترجمه» راز آناي کاال و وارهبت

جا در این«گوید: داري که در آن کار خصلتی دوگانه نداشت، چنین میتولید پیشاسرمایه
ي متکی بر تولید کاالیی، عام و نه همانند جامعهشکل طبیعی کار یعنی خاص بودن آن ـ 

ي فرانسوي چنین ) ترجمه106(ص » ي اجتماعی کار است.واسطهکل بیشـبودن آن
ي متکی بر و نه همانند جامعهـ جا شکل طبیعی کار یعنی خاص بودن آن ندر ای«است: 

ي واسطهشکل بیـ]تاکید از من[سرشت انتزاعی آنتولید کاالیی، عام بودن آن،
)60ي شماره ، افزوده106(ص »اجتماعی کار است.



177|»سرمایه«هاي مارکس بر چاپ فرانسوي نگاهی به افزوده

در نظام » شکل کار«به » سرشت انتزاعی آن«در این بند مارکس با ربط دادن عبارت 
ي کار و نه صرفاً با عمل مبادله شناسایی داري بار دیگر تولید کاالیی را با شیوهسرمایه

ها خصلت کند که بسیاري مارکسیسترو اهمیت پیدا میکرده است. این تمایز ازاین
دانند که از برابر دانستن انواع متفاوت کار در وط به انتزاعی میانتزاعی کار را صرفاً مرب
، دیالکتیک جدید و کتاب شود. (رجوع کنید به کریس جان ارتورفرایند مبادله ناشی می

آید که مارکس بر نظر می) اما به41-55و صص. 13، ص 2004، لندن: بریل سرمایه
داري ناشی ي تولید سرمایهد کار در شیوهي انجام خوورزد که از نحوهانتزاعی تأکید می

شود.می
ویژه فصل نهایی آن، و به» فرایند انباشت«ي هفتم، ها و تغییرات در پارهترین افزودهاساسی

ي ي هفتم را از پارهچنین پارهوارد شده است. مارکس هم» قانون عام انباشت سرمایه«
هایی را خاطرنشان ام افزودهجا مایلر اینجدا کرده. د» اصطالح انباشت بدويبه«هشتم یا 

پردازد:داري میکاري در سرمایههاي ادواري و بیکنم که به معضل بحران
، مارکس نقد خود بر آدام اسمیت»دگرگونی ارزش اضافی به سرمایه«ودوم، در فصل بیست
از زمان …«گوید: چنین می1890بر چاپ آلمانی ي مبتنیدهد. ترجمهرا گسترش می

بعد مرسوم بود که انباشت را صرفاً مصرف محصول اضافی توسط کارگران به آدام اسمیت 
مولد، یا تبدیل ارزش اضافی به سرمایه را تبدیل ارزش اضافی به نیروي کار تلقی 

ي متغیر سرمایهاین تصور، تمامی ارزش اضافی بدل شده به سرمایه،بنابه…اندکردهمی
ي ثابت و ي اولیه به سرمایهکس، ارزش اضافی مانند ارزش پرداخت شدهعشوند. اما برمی

آدام اسمیت در پایان …شودي متغیر، به وسایل تولید و نیروي کار تقسیم میسرمایه
ي انفرادي اگر هر سرمایهحتارسد که ي احمقانه میسره نادرست به این نتیجهتحلیلی یک

ي متغیر حل ي اجتماعی فقط در سرمایهسرمایهبه دو بخش ثابت و متغیر تقسیم شود،
)634-635(صص » شود.شود، یعنی این سرمایه منحصراً براي پرداخت مزدها خرج میمی

آغاز » سره نادرستآدام اسمیت در پایان تحلیلی یک«اي که با در چاپ فرانسوي، جمله
ي مازاد ناشی از هاهنگامی که مجموع ارزش«صورت بازنویسی شده است: اینشده، به

شود، آشکار است که ها به سرمایه تبدیل میي مجموع سایر ارزشانباشت به همان شیوه
ي انباشت صرفاً به خطاي بنیادي در تحلیل تولید دکترین اشتباه آدام اسمیت درباره

ي منفرد به بخش که سرمایهکند که با آنواقع وي تاکید میشود. در داري بدل میسرمایه
گونه نیست شود، اینولید و مزدها، تقسیم میت و بخش متغیر، یعنی به ارزش وسایل تثاب
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ي ي اجتماعی یکی است. برعکس ارزش سرمایههاي منفرد با سرمایهکه مجموع سرمایه
ي دیگر سرمایهبیانبهکند،اجتماعی برابر با مجموع مزدهایی است که پرداخت می

)11ي ي شماره، افزوده645(ص » ر نیست.ي متغیاجتماعی چیزي جز سرمایه
بخش قول شد، مارکس تاکید کرده که در فرایند انباشت سرمایه در بندي که نخست نقل

شود. در زیان مزدها مصرف میمنظور ابتیاع وسایل تولید و بهاي از ارزش اضافی بهفزاینده
خطاي «آدام اسمیت، له توسط افزاید که نادیده گرفتن این مسایچاپ فرانسوي او م

»داري است.بنیادي در تحلیل تولید سرمایه
، 3هاي مارکس بر بخش افزوده» قانون عام انباشت سرمایه«سوم، وسپس در فصل بیست

نقد فوق بر آدام اسمیت » ي صنعتیجمعیت نسبی یا ارتش ذخیرهي اضافهتولید فزاینده«
چنین آغاز 1890بر چاپ آلمانی ي مبتنیکند. این بخش در ترجمهیتر مرا روشن

رسید، نظر میعنوان گسترش کمّی آن بهباشت سرمایه، که در ابتدا فقط بهان«شود: می
می کیب خود، یعنی از طریق افزایش دائي ترکه دیدیم از طریق تغییر کیفی پیوستهچنان

)676(ص» یابدن جزء متغیر آن تحقق میزیاجزء ثابت آن به
گوید: ، این بند بسط داده شده است و بخشی از بند جدید چنین میدر چاپ فرانسوي

حال نهماشود دري اجتماعی میشدن سرمایهترنشان دادیم که انباشت که سبب بزرگ«
سان تقاضا براي کار نسبی را کم همیندهد و بهش متغیر خود را کاهش میمقدار نسبی بخ

»  ي مزدبگیر چیست؟خواهیم ببینیم اثر این حرکت بر سرنوشت طبقهکند. اکنون میمی
)37يشمارهي، افزوده676(ص 

ي میان افزایش تر به رابطهجا مارکس با بسط دادن چند بند دیگر، هرچه بیشایندر
بر چاپ آلمانی ي مبتنیردازد. ترجمهپي مکرر میهاکاري و بحراني ثابت، بیسرمایه

مسلماً با رشد مقدار کل سرمایه، جزء متغیر آن یعنی نیروي کار تنیده «گوید: چنین می
) چاپ 677(ص » کاهش است.حالنسبتی که پیوسته دریابد، اما بهشده در آن، افزایش می

ي شکاف دهندهکند که در آن به آمار نشانفرانسوي نیز زیرنویسی توضیحی اضافه می
بافی انگلستان استناد فزاینده میان نرخ تولید ارزش و نرخ افزایش اشتغال در صنعت پارچه

درصدي 40، تولید ارزش رشدي 1861تا 1851ي ده ساله از شده است: در یک دوره
، 40ي ي شماره، افزوده677درصد رشد کرده است. (ص4تغال صرفاً داشته، اما میزان اش
زیرنویس توضیحی)
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اي کلیدي که در چاپ فرانسوي منتشر شده و هاي ادواري، افزودهي ظهور بحراندر زمینه
اي که صنعت اما فقط در دوره«شود، از این قرار است: یافت نمی1890در چاپ آلمانی 

ازالی اعمال کرد، تنها پس تولید مکننده بر کلّانید، تأثیري تعیینماشینی عمیقاً ریشه دو
که از آنبر صنعت داخلی چیره شد، تنها پسمدد صنعت ماشینیکه تجارت خارجی بهآن

ود الحاق کرد، و خهدنیاي نو، آسیا و استرالیا را باي از پی مناطق گستردهدربازار جهانی پی
رهاي صنعتی پا به صحنه گذاشتند ـ تنها شماري کافی از کشوکه از آنسرانجام تنها پس

بخش تکراري را مشخص کرد، هاي خود تداومتوان تاریخ چرخهدوره است که میدر این
هاست و همیشه اوج آن بحرانی عمومی، و هایی که مراحل پیاپی آن شامل سالچرخه

ها ده تا یازده دّت این چرخهي دیگري است. تاکنون مي آغاز چرخهپایان هر چرخه نقطه
سال بوده است اما دلیلی در دست نیست که این مدت را ثابت بدانیم. برعکس باید نتیجه 

ایم، این مدت متغیر داري که ما شرح دادههاي تولید سرمایهبگیریم که بر مبناي قانون
ي در ترجمه. این افزوده 681رفته کاهش خواهد یافت. (صا رفتههاست و طول این چرخه

آمده است)786یسی بن فاوکس در یک زیرنویس در صانگل
داري رقابتی براي ي سرمایهکند که انگیزهچنین استدالل میمارکس در این فصل هم

ي وسایل تولید بیانجامد. در تواند به تمرکز و تراکم فزایندهافزایش نرخ انباشت سرمایه می
رقابت «نویسد: بحث قرار گرفت، مارکس میلنین مورد	امپریالیسمفرازي که بعدتر در کتاب

وري ، به بهرهچنان باشدچیز هماگر همهشود. ارزانی کاالها،با ارزان کردن کاالها برپا می
هاي تر سرمایههاي بزرگراین، سرمایهکار و این نیز به میزان تولید وابسته است. بناب

ي تولید یاد داریم که با تکامل شیوهبهبراین، کنند. عالوهتر را مغلوب میکوچک
وکار در راه انداختن یک کسبي منفرد الزم براي بهي سرمایههداري، مقدار کمینسرمایه

)673(ص » کند.رایط متعارف افزایش پیدا میش
ي بند باال افزوده شده که بخشی از آن از این قرار در چاپ فرانسوي، چند بند در ادامه

گذاري شده در ي معینی از صنعت سرمایههاي منفردي که در هر شاخهسرمایهاگر «است: 
د. در یک رسمرز نهایی خود میجا به حدوته شوند، تمرکز در آني واحد آمیخیک سرمایه

ي اجتماعی در رسد که کل سرمایهاي فرا میمرز فقط در لحظهي معین، این حدوجامعه
)674(ص » داري واحد متمرکز شده باشد.سرمایهدار واحد یا شرکتدستان یک سرمایه

		سرمایه	جلد اول1890ست که انگلس در چاپ آلمانی اهاییبند فوق یکی از معدود افزوده
ي عنوان مبنایی براي نظریهها نیز به این بند بهگنجانده است. برخی مارکسیست
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23تر پیرامون محتوي آن و کلّ فصل بحث بیش1اند.داري دولتی استناد کردهسرمایه
داري در جهان معاصر الزم است.هاي متنوع سرمایهي شکلزمینهردمایه کتاب سر

واقع ام. در ي کلیدي در چاپ فرانسوي اشاره کردهمن در این مقاله تنها به چند افزوده
از جلد 	حسن مرتضوي	ي فارسیهاي بسیاري در این اثر وجود دارد که در ترجمهافزوده

این ي چه در مقایسهگنجانده شده و سزاوار تعمق و بحث است. آن	سرمایه	اول کتاب
واره که مارکس هماستشود اینآشکار میسرمایههاي پیشین ها با روایتافزوده

چنین براي ها همهاي این اثر بود. این افزودهبازاندیشی و پرورش مفاهیم و مقولهحالدر
کند که از منظر مارکس کدام مفاهیم نیازمند کاوش فراتر و بسط دادن خواننده روشن می

بود.
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