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 پیشگفتار – ۱

همی م یای از افرا   یگر،  ریچهمکاتبات مارکس با انگلس، و نیز با طیف گستتتهر  

 –قشری مکاتبه با اقصی نقاط جهان اوپ . مارکس به یبرای شتاات  پترهر انشیشه

های مهم گرف  که اغلب یک نستت ه از نامهرا جشی می –از روپتتیه گرفهه تا رمریکا 

های او ازبین رفهه بو نش. برای ما که وگرنه بستتیاری از نامه ،کر تو  را نگهشاری می

 یهنگاری  ر قرن نوز هم و نیز شام  کایم،  شتواری نامه ر عصتر  یییها  زنشگی می

س، راحهی قابل تصور نباشش. اما برای مارکبهشایش ویژ   ر رلمان، تیز پلیس پیاپی، به

های نظری بو .  هی زیرپات ازمانمعیای از پ یمکاتبه  ر عین حا   رحکم شتیو 

به تاطر  اشتهه باشیش که مارکس از فرط تاگشپهی  ر تبعیش، زمانی برای تریش کاغ  

 حهی ک  تو  را گرو گ اشهه بو !

کر ،  تأپتتتیس 1۴۸۱که مارکس  ر اوایل پتتتا  « تشتتتکیلتاتی» ر واقع اولین 

 ر میامع کارگری  نام  اشت  که  ر عین حا  شتامل پ ارانی« های مکاتباتیکمیهه»

 هایی اپ  که مارکس، یکی از ن سهین پ ارانی«کار  پهمز ی و پرمایه»گش . می

یات کل» ر بروکستل برای جمعی از کارگران ایرا  کر . مکاتبات مارکس و انگلس  ر 

ماه ب »طور که از ( رن۸۴تا  ۸۴جلش اپ . ) هش ها به زبان انگلیسی شامل رن« رثار

 –ریتش، ویراپتتتهاران این میموعه به تاطر برتی ملاحظات ر می و برن« مکتاتبتات

کل ح ف بستتیاری از کلمات و جملات مارکس را بریش  و یا به –و نظری « اتلاقی»

انش و یا ماهشم! با های مارکس و انگلس یا مفقو  شش گمان بستیاری از نامهکر نش. بی

 یت رثار نیز به انشاز شتتش   ر کلیاهشتت  جلش ماهشتتراین حا ، برای شتترو ، همان 

 کافی گویا هسهاش.
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 واهش اگر کسی ب»چه شیواپ  کلام لاین  ر توصیف مکاتبات مارکس و انگلس: 

ها  ر رن بیان و که کل پیکر  ایش را  ر یتک کلمته کتانون کتل مکتاتبات، مرکز ثقلی 

( ۴، ص «ماه ب مکاتبات« )»اپ . دیالکتیک بحث شش  اپ  تعریف کاش، رن کلمه

امل ، که  نبا  کر ن پیر تک«هاکل پیکر  ایش »پیش رو، نه تبیین  یاما معضتل نوشتهه

  و.اپ : فرریاش نگارش نقش اقهصا  پیاپی  ر پرتو مکاتبات رن« یک ایش »

 

 سازملاقات تاریخ – ۲
ماچسهر راهی رلمان پتاز اپ . انگلس که از ، تاریخ یک  یشار  وران1۴۸۸اوت  ۴۴

 و به  رتواپ  انگلس کاش. رنبو ، پر را   ر پاریس برای ملاقات مارکس توقف می

 café de laکااش. )بستیار مشتهور پاریسی به نام رییاس  یشار می ی ر یک کافه

Regenceپتتتا  قبل،  ر   و  یشنش.همشیگر را می ان( این  ومین بتار بو  کته رنت

که به  رتواپ  پشرش برای کار راهی ماچسهر شش  بو ،  ، انگلس1۴۸۴اواتر پتا  

کاش. اما به پر بیری مارکس،  یشن می« رایایشه زایهونگ»پیش از پفر  ر کلن از  فهر 

مقالاتی  «رایایشه زایهونگ»که افهش. البهه با ایناتفاق تاصی از پس رن  یشار نمی ظاهراً

بو ، تصتتور مارکس این بو  که انگلس ماهشتتر کر   « یک گماام»از انگلس را زیر نام 

 های جوان اپ . هاوز جزو محافل هگلی

روز تمام  رگیر بحث و  هش  و، شو  که رنبه هر حا ، رن  یشار  وم باعث می

تبتتا   نظر گر نتتش.  ر این زمتتان،  ر همتتان مکتتان، بین انگلس و متتارکس پیمتتانی 

ارکس، به قوت تو  باقی ها پس از مرگ مشتو  که حهی پا ناگستستهای برقرار می

 «رئوس اقهصتتا  پتتیاپتتی»مانش. ناگفهه نمانش که انگلس همچاین مقالاتی، از جمله می

، به پر بیری مارکس و روگه، نگاشهه بو . این «فرانسوی-های رلمانینامهپتا »برای 

ماهشتتر شتتش، همچاین  1۴۸۸ یشتتمار  از رن  ر فوریهها که فقط یک تکنامهپتتا 

 گش . را شامل می« یهو  یلهأمس ی ربار »و « حق هگل ینقش فلسفه ای برمقشمه»
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را  انگلس یبار  یگر مقالهوقهی کته مارکس و انگلس ملاقات کر نش، مارکس یک

، از رن « فهرهتتای پتتاریس» ر معمو  تو ،  ی، بتته شتتتیو ۸۸توانتتش  و  ر ئوئن 

ترین قستتتمتت  روری اپتتت  کتته متتارکس رلتتازم بتته یتتا  بر اری کر   بو .گزیتش 

تو  را پیش از ملاقات انگلس نگاشهه بو . « 1۴۸۸فلسفی -های اقهصا ینوشهه پ »

مارکس را  1۴۸۸وقهی که  ر تابسهان »کاش که اذعان می 1۴۴۱ها بعش، انگلس  رپتا 

های تئوریک واضتت  عرصتته یکلیه ی ر پاریس ملاقات کر م، توافق کامل ما  ربار 

بار   ر  و 1۴۸۱رو  شتتش. وقهی که  ر بهار رن تاریخ شتتگر یش و کار مشتتهرم ما از 

  را ماتریالیسهی تاریخ تو یبروکستل یکشیگر را  یشیم، مارکس تووط اصلی نظریه

 (۴۱:۸1۴)رثار، « طور کامل پرورش  ا   بو .به

 یتانوا  » و  ر پاریس تصتتتمیم به نگارش اثر جایالی ماحصتتتل گفهگوی رن

به 1۴۸۱ یصفحه از رن را نوشهه بو ،  ر فوریه 1۱س فقط که انگلبو . با این« مقشس

ایشئولوئی »ها ماهشتتر شتتش. این اثر پتتررغاز یک همکاری پایشار بو . نام هر وی رن

هاپ  که باز ب ش اعظم رن به قلم (  ومین کار مشتهرم و جشلی رن1۴۸۱« )رلمانی

کس بعشها از رن طور که مارمارکس بو  اما  ر زمان حیات مارکس ماهشتر نگش . رن

کاش، من و انگلس قصتتش پالایش افکار تو  را  اشتتهیم و رن اثر را به  پتت  یا  می

 پرر یم.« جویشن انهقا ی موش»

 کر  که از رن پس، لااقل  ر تأکیش، بایش ارپیش از ورو  بته مهن اصتتتلی این گفهت

الشتعا  نگارش اقهصتا  پیاپی مارکس قرار گرف . نظری، همه چیز تح  یعرصته

انگلس یار مهواضتع، صمیمی، وفا ار، مهعهش، راز ار، پ اوتماش، و عضوی از اعضای 

اش، حهی پس از مرگ متتارکس بو . از تعهتتش او بتته متتارکس و تتتانوا   یتتتانوا  

، «عشا بااپه»توان براین باور بو  که انگلِس وجه کاپتهه نشش. رری، میهیچمارکس، به

 بو !« مارکسیس »ن نیس ، اما او ن سهی« نابغه»مارکسِ 
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 «منافع مادی»رویکرد به  – ۳
« خفلسفه و تاری» یبر زمیاه« حقوق»توانش گ ار از توبی تو ِ مارکس نمیکس بههیچ

اهمی  این موضتو ، ضتروری اپ  که کل  را توضتی   هش. نظر به« ماافع ما ی»به 

)از  اپیاقهصا  پیپهمی بر نقش جا بازگو شتو . او  ر پیشگفهار مارکس  ر این ارگفه

 نویسش:( مینقشاین پس 

 

،  ر مباحث مربوط «رایایشه زایهونگ»عاوان ویراپتهار ه، ب1۴۸۴-۸۸ ر پتا  

رور یتافهم.  ر بته رنچتته ماتتافع متا ی اپتتت ، تو  را  ر موقعیهی تیتتالت 

های جاگل و تقستتتیم  ز ی چوب یراین  ربتار  یهتای ماوقتهجروبحتث

را جااب شتتاپر « رایایشتته زایهونگ»علیه های رپتتمی مالکی  اراضتتی، جش 

 هقانان موز ، و بالاتر  ماازعات  یبار شرو  کر  و پرس فرمانشار راین  ر

او  به  یمربوط به تیارت رزا  و گمرکات حراپتهی، باعث شش که  ر  رجه

ام را مهمایل کام. از پوی  یگر، نیات توبی که  ر رن مستایل اقهصا ی توجه

بو  و اغلب جایگزین  انش واقعی « تشتتشیش حرک  به پیش»زمان تواپتتهار 

گشت ، پژواکی از پوپیالیسم و کمونیسم فرانسوی با یک چاشای فلسفی می

گری حضوری محسوس  اش . من به این ناشی« رایایشه زایهونگ»بو  که  ر 

رم « الیمین اپبرگر زایهونگ»اعهراض کر م اما  ر عین حا   ر مشتاجر  با 

 ی هش  ربار هتای قبلی من اجاز  نمی  اذعتان کر م پژوهشکاتشو پوپتتت 

« هونگرایایشه زای»ی نظرات فرانسوی ابراز عقیش  کام. وقهی که ناشرین امحهو

 گیری از مرگ رن بو نش، من با اشهیاقگرانه تواپهار پیشبا پتیاپهی مصالحه

 رور کشتتیش  و به موالعاتم علای کاا یفرصتت  را غایم  شتتمر  ، از صتتحاه

 (۴۶:۴۱1)رثار،  رور م.

 



 : در پرتو مکاتبات مارکس و انگلسکاپیتالسیر تکوینِ  6 

با ورو  به پاریس شرو   1۴۸۸اش را  ر اواتر پتا  مارکس موالعات اقهصتا ی

فهرپ  کاملی از  1«مارکس  ر پاریس»ای زیر عاوان کاش. مارچلو موپهو  ر مقالهمی

ها را ماهشتتر بر اری از رنمارکس، به همرا  زمان توانش و گزیش  یرثار مور  موالعه

های پاریس معروف شش  اپ ، عاوانی «نوشهه پت »یا «  فاتر» . رنچه به کر   اپت

را « 1۴۸۸فلسفی -های اقهصا ینوشهه پ » یبستیار کلی اپت  که وجه مشت صته

ها، به موالعه، نوشتتتهه پتت موازات این زمان با و بهپوشتتانش.  رواقع مارکس هممی

 هش. یکی از موالبی که  امه مینگاری رثار اقهصا ی مهعش ی ابر اری و حاشتیهگزیش 

انگلس « رئوس نقش اقهصتتا  پتتیاپتتی»کاش، موالعه می ۸۸ ییهیمارکس  ر حوالی ئو

از  ،نقشباشی از  یشگا  مشتتهرم تو  و انگلس  ر پیشتتگفهار اپتت . مارکس  ر جمع

کاش (( یا  می1۴۸۱)کارگر  ر انگلیس  یوضعی  طبقهاو )و نیز « بسیار عالی»این اثر 

 جا(ش. )همانشمایر « می از طریق مکاتبهیتبا   نظری  ا» که به

 ائمی اپتت  که  یهمین مکاتبه یواپتتوههتر یا روری شتتش، بهمانوور که پیش

 کاش.حاضر پیر تحو  اقهصا  پیاپی مارکس را  نبا  می ینوشهه

 

 «اقتصاد»های کتاب نخستین نشانه – ۴
های اقهصتتا ی مارکس باتبر پژوهشکس، حهی انگلس، از ابعا  وپتتیع و عمیق هیچ

های نوشتتهه پتت مرگ مارکس و مواجهه با  فهرهای یا  اشتت  و   ر پینبو . تاز  

ها بعش، انگلس  ر پاپخ پرپشی . پا ششها مولع مارکس بو  که انگلس از وجو  رن

 هش: ارائه می ایکااش ، توضتتتی  قانعکاپیها های جلش  وم نوشتتتهه پتتت  یبار  ر

 تبریمیزان رما گی رن کارها  ر بی یپرپی چگونه اپ  که حهی من هم  ربار می»

بر م. بسیار پا   اپ . اگر من نسب  به رنها رگاهی  اشهم، روز و شب به او پر میهب

                                                      

1 https://www.marcellomusto.org/marx-in-paris-manuscripts-and-

notebooks-of-1844/268 
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، 1۴۴۸اوت  ۸۳نامه به ببل، «) که رنها را کامل کر   و ماهشتتر کاش. ا م تا اینامان نمی

 1(۸۵:۱۴رثار، 

روشتن تواهش پات ، کلام انگلس، عین حقیق   گفهاراین  یکه ا امهطور همان

  و نقش پیاپمارکس برای نگارش کهابی زیر عاوان  یها از انگیز اپ . اولین نشانه

ای که از انگلس به مارکس باقی مانش  اپ ، توان  ر اولین نامهرا می اقهصتا  پتیاپی

اقات مارکس  ر پاریس، به او پیشتتاها  پس از مل ۸۸ل اکهبر یمشتتاهش  کر . او  ر اوا

ای، هرچه زو تر به جهانیان عرضه روری کر  مومئن شو موالبی که جمع»کاش که: می

ببین ریا »ستتش: نویمی ۸۱ئانویه  ۴۳ یگری  ر  ی( پتترس  ر نامه۸۴:۸)رثار، « شتتو .

شتتی. ااقهصتتا  را تمام کای، حهی اگر تو ت از رن راضتتی نب یبار توانی کهاب   رمی

توانی پیش از ما  روریل تمامش کای. مثل من کار کن. مهلهی ببین می مهم نیستتت ...

ر، )رثا« ریزی کن.برای پتایتان قوعی تعیین کن و هرچته زو تر برای انهشتتتار برنتامه

۸۴:1۱) 

با ناشتتری  ر  ارمشتتهات به نام کار  لستتکی قرار ا   ۸۱ یمارکس  ر او  فوریه

. از او نقش پتتتیاپتتت  و اقهصتتتا  ملیکاش زیر عاوان جلتش امضتتتا می  وکهتابی  ر 

جا مانش  اپت  که برای اولین بار  ر جلش پوم هاین اثر ب یبار هایی  رنوشتهه پت 

طور که از ش. رنشتت ر برلین ماهشتتر  1۶۸۴میموعه رثار مارکس و انگلس  ر پتتا  

که « جلش او  نویس پتتت » (، ظاهرا۸۱ًریش )او  اوت میی مارکس به ناشتتتر برنامه

 یر جابهکه بیشه« جلش  وم نویس پ »به پایان رپیش  و   ار  تقریباً« علمی»پرشهی 

( اما پیش از انهشتتتار این کهاب، ۸۴:۸۴ ار  نیز  رحا  اتمام اپتتت . )رثار، « تاری ی»

موضع من نسب  به اقهصا ، ی  ربار ضتروری بو  تا برای رما   کر ن اذهان عمومی 

                                                      

 را هم تا قبل از انهشتتتار نشیش  کاپیها لازم به یا روری اپتتت  که انگلس حهی پیش نویس جلش او  1 

را   پتتهه رنهامهن بو  که مارکس  پتتهه یشتتش یچیاحروفگیری از صتتفحات هاگام غلطهبو . فقط ب

 کر .تواهی میبرای انگلس پس  کر   و از او نظر
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م رلمانی بستتیار مه یاثری جشلی علیه فلستتفه»ی کهاب را مهوقف کام چراکه کار رو

چون مشتی از نگارش »گویش (  پ  رتر به ناشر میایشئولوئی رلمانی)اشار  به « بو .

جلش او  گ شهه اپ ، بشون رنکه یک بار  یگر  یشش تکمیل های تقریباًنویس پت 

 برپایان نوامتا »کاش که پتترس ابراز می«  ر رن تیشیش نظر کام، ماهشتتر ن واهم کر .

به  نبا  رن تواهش  رما   چاپ تواهش شتش و جلش  وم که بیشهر تاری ی اپ  پریعاً

 جا()همان« رمش.

همانوور که مشتتاهش  شتتش، با گ شتت  یک پتتا  و نیم از تاریخ قرار ا ، مارکس 

به مارکس اطلا   ۸۱ پرهامبر 1۶ناشتر  ر  بو . مالاً« اقهصتا »کماکان  رصتش  انهشتار 

بعش  پا   و هش که به تاطر پانسور ششیش  ر رلمان، قا ر به انهشار رن اثر نیس . می

 شو .، قرار ا  کهاب فسخ می۸۵ یاز انعقا  قرار ا ،  ر فوریه

 

 ، نقطه عزیمتی جدیدفقر فلسفه – ۵
ثر،  . این ابو کر  فقر فلسفه، ، شرو  به نگارش اثری  یگر، ۸۱اما مارکس از  پامبر 

فلسفی مارکس اپ . او که این کهاب را به زبان -اقهصا ی یشتش اولین کهاب ماهشتر

همان پا   ر  ییهیبه پایان رپتانش و  ر ئو ۸۵فرانسته نگاشتهه بو ، رن را  ر روریل 

بو . او  الوصفن انگلس از انهشار این اثر، زائشپاریس و بروکسل ماهشر پات . هییا

کارگری  ر  یپتتتازی برای مهحش کر ن جوامع پراکاش ر زمیاهکته  ر رن زمتان  رگی

س توانیش رقای مارکشما می»گویش: پتراپر اروپا بو ،  ر ملاقات با لوئی بلان به او می

عاوان برنامه ]رن هشتتتمار روریش و کهاب اتیرش علیه پرو ون را برا رهبر حزب ما به

  ر ۸۵،  ر  پتتامبر فقر فلستتفه ( مارکس نیز پس از انهشتتار۸۴:1۸۸)رثار، « حزب[.

« کار  پتتهمز ی و پرمایه»ی  ربار میامع کارگری بروکستل، یک پتری پت ارانی 

  . شوماهشر می« نیو رایایشه زایهونگ»  ر ۸۶کاش که  ر روریل ایرا  می
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برتی از مفاهیم رن ی  ربار ، تتاملی هرچاش گ را فقر فلستتتفتهنظر بته اهمیت  

« غیر تاری ی»،  یشگا  فقر یفلستتفهنمایش. مارکس  ر پاپتتخ به کهاب ضتتروری می

رلات، رقاب  و انحصتتتار و نیز م الف  او با تقستتتیم کار، ماشتتتینی  ربار پرو ون 

معروف مارکس که  یکشتتتش. جملههای کارگری را به نقش میاعهصتتتاب و اتحتا یه

، نافی  یشگا  تمام اقهصتتا  انان، از «پس تاری ی نیستت  تاریخ بو   اپتت  اما از این»

« طبیعی» اری را جملته ریکتار و و نیز پرو ون اپتتت  کته قوانین روابط پتتترمتایه

نویستتش: ای به انگلس می،  ر نامه۱۶نوامبر  ۴۱ها بعش،  ر انگاشتتهاش. مارکس پتتا می

زمین ریکار و را  یاجار  ینظریه کماکان ر کهتابی که علیه پرو ون نوشتتتهه بو م، »

او  ر همان مور   یبا رنچه  ر نظریههم از همان موقع اما طور کامل پ یرفهه بو م، هب

 هش که: یمه م، ا افقر فلستتفهپتترس با گفهمانی از « اشتتهبا  بو  م الف  ورزیش  بو م.

عاوان یک ضتتترورت جه  تعیین نشتتتانتشن تولیش بورئوایی بهریکتار و پس از بر»

کاش. ،  ر عین حا  این مفهوم را به تمام اعصتتار و کشتتورها مرتبط میزمین یاجار 

ازلی  عاوان مقولاتیاین توای تمام اقهصا  انانی اپ  که روابط تولیش بورئوایی را به

 (۸۸:۸۴۸رثار، « )  هاش.ارائه می

عش  یگر،  ر یک تاپهگا  فلسفی اپ  که او از نقش پرو ون  ر یک بُ یاما ریشه

 ر نامه ای به رنکوف  ۸۵ پامبر  ۴۴طور که مارکس  ر کر   اپ . همان هگل عاریه

« بتته  یتتالکهیتتک هگلی رلو   کر م.»بیتتان کر   بو ، این من بو م کتته پرو ون را 

جز لفاظی از هگل به هرقای پرو ون هیچ چیز ب»متارکس،  ی( بته  یتش ۸۴:1۱۳)رثتار،

 «ی جزمی بین توب و بش اپ .ارث نبر   اپت . به نظر او، حرک   یالکهیکی تمایز

« کل فلستفه  ر مهش تلاصته شتش  اپت . مولق، مهش اپ .»( نز  هگل، ۱:1۱۴)رثار، 

حرک   ر تفکر، جهان را  یواپتتوهکر  که بهتصتتور می»( ولی هگل 1۱۸)همانیا، 

که  ر مغز تمام را هایی انشیشتته که او توپتتط مهش مولق صتترفاًپتتاز ،  ر حالیمی

 (1۱۱جا، )همان« باشی کر   اپ .یافهه بازتولیش و طبقهجهی نظامهاپ  به وانسان
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ولی پرو ون بتا اقهبتاپتتتی غیرنقتا انته از  یالکهیک و ماوبق کر ن رن با مقولات 

 . تحمیل کر   اپ« مهافیزیکی»اقهصتا  پتیاپتی، به روابط اجهماعی موجو ، ماوقی 

را جایگزین حرک  « پتلستله ای از مقولات اقهصا ی»جای یک کلی  انضتمامی، هب

ها که از حقیق  وجو ی انسان« عقل کل»بالفعل تاریخ کر   اپ . تاریخ توپط یک 

ها هم نگارنشگان و هم عاملان  رام انستتان»کاش پتتاتهه نشتتش  اپتت . بر اری میپر  

 « باشاش.]تاری ی[ تو  می

 کااش. اماهای مارکس را مهوقف میپژوهش 1۴۸۴ هایشتتکی نیستت  که انقلاب

، یعای  ر ۸۴پتتا   ی ر فوریه مانیفستت  کمونیستتهیاپتت  که نگارش  تأکیشلازم به 

ه گرانه ب، و  گرگونی یک تشتتتکیلات م فی ماجراجو وتوطئههارن انقلاب یرپتتتهانه

 ر  فهفقر فلس، ماحصل چاش پا  کار نظری بو  که  ر رن مسیر، «جمعی  کمونیسهی»

- ر پرتو مبانی فلستتفی انیفستت محکم یک نقوه عزیم  جشیش اپتت . بازتوانی 

 ، گ اری کر   بوفکری پایه یای که مارکس طی چاش پتا  فعالی  فشتتر  اقهصتا ی

 روی مفاهیم رن بگشایش.هانشاز جشیش بتوانش چشممی

افی پ یر نیس . کپاز امکانالبهه  ر چارچوب مبحث کاونی بررپی این اثر  وران

باشی انضتمامی  پتتهاور های نظری معهم معرف ج مانیفستت اپت  اشتار  کایم که 

 کاپیها گر رغازی نوین که ر  پای مفاهیم رن را بعشها  ر مارکس اپ  و هم گشایش

ا را ، صح  این ا عمانیفس وضوح مشاهش  کر . شایش گفهاور  زیر از توان بهنیز می

 به اثبات برپانش:

 

 یگستتهر   از ماشتتین، کار پرولهرها کلیه یتاطر تقستتیم کار و اپتتهفا  به 

را از  پ   ا    شاتصوصیات فر ی و  ر نهییه، برای کارگر تمام ج ابی 

ترین ترین، یکاوات پا   شو  و صرفاًای از ماشین مبش  میاپ . او به زائش 

ک تولیش ی یرو . باابراین، هزیاهافها   از او انهظار میپاوهتایی پیشو مهتارت
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معیشتهی که برای حف  و تولیشِ مثل نسل او لازم  لیپتاطور کل به وگر بهکار

اما به همان نسب  که اپهفا   از ماشین و تقسیم کار  گر  ...اپت  محشو  می

شو ، حا  این چه از طریق یابش، بر میزان تحمل رنج نیز افزو   میافزایش می

 زایش پرع  ماشین.کر ن پتاعات کار باشتش، چه تشتشیش کار و یا افطولانی

 1(۱:۸۶۳)رثار، 

 

 پربار ی، یک دهه۵۵ یدهه – ۶
، اتراج مارکس از رلمان و پتترس از فرانستته، مارکس ۸۴ هایپس از فروکش انقلاب

 کاملاً ی، پتترفصتتل یک  ور ۸۶اوت  ۴۵راهی انگلستتهان شتتش. ورو ش به لاشن  ر 

جتشیتش  ر زنشگی فعا  مارکس اپتتت . اما او حهی پیش از تروج از پاریس به فکر 

 «نیو رایایشه زایهونگ: ارگان  موکراپی»جشیش بو . روزنامه  یانشاتهن یک نشتریهرا 

، شتتش ر هزاران نستت ه ماهشتتر می ۸۶مه  1۶تا  ۸۴شتتمار  رن از او  ئوئن  ۸۳1که 

به انگلس  ۸۶رو، مارکس  ر او  اوت اینوپتتتط  ول  پروس تعویل شتتتش  بو . ازت

اقهصا ی )ماهیانه( را  ر -پتیاپتی یام که یک نشتریهمن  رحا  م اکر »نویستش: می

 (۸۴:۴۳۵)رثار، « را  انشازم.برلین به

شتمار  از رن نشریه ماهشر گر یش. نام جشیش رن  شتش، ۱۳تا نوامبر  ۸۶از مارس 

بو .  ر همان زمان، مارکس قصش « اقهصا ی-نیو رایایشته زایهونگ: بررپتی پتیاپی»

به  ای، ناشری پیشا کاش.  ر نامه«کار  پهمز ی و پرمایه» ی اشت  برای انهشار جزو 

                                                      

، معیار نظر از کیفی  رنکمی  کار، صرف چاانچه صرفاً»مقایسته کایش:  فقر فلستفهاین جملات را با 1 

ین تاطر انقیا  انسان به ماشهاش تبشیل کار پا   به محور صاع  اپ . یعای بنها  ارزش باشتش، پیش

ن زمان همه چیز است، انساتقستیم کاری مفرط، کار به کاری برابر تبشیل شش  اپ ...و یا به واپتوه 

 ]تأکیش از من[( ۱:1۴۵)رثار، .« زمان است یلاشه یمنزلهههیچ نیست. او حداکثر ب
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« ریا لستتکی با رن موافق  تواهش کر  »پرپتتش: ( از او می۸۶ ییهیویشا مایر )رتر ئو

وجو  هب هافروکش انقلاب یواپتتوه( با توجه به اوضتتا  جشیشی که به۸۴:۴۳۶)رثار، 

ی بررپ»نویستتش: مااپتب  رغاز انهشتار رن ماهاامه میای بهرمش  بو ، مارکس  ر بیانیه

تر ا رام کاش و انشازی وپتتیعتوانش حوا ث را با چشتتم ارای این امهیاز اپتت  که می

رایط ش یجانبهتر تمرکز نمایش؛ و کار تحقیقی علمی و همهبر روی مسائل مهم صترفاً

را  ظاهر ررام کاونیمباای کل جابش پیاپی اپ  میسرپاز . زمان بهکه را اقهصتا ی 

 شتتشربه تازگی تیکه بهرا ای انقلابی ی رپتتهی به تشم  گرف  تا بهوان  ور بایش به

 (1۳:۱)رثار، « توضی   ا .

من شک نشارم که به محضی که »نویستش: اما حهی پیش از انهشتار به ویشامایر می

ماهاامه ماهشتتر گر  ، تلاطمات جهانی  تال  کاش و این  یشتتمار   ویا حهی  پتته

طور که ( رن۸۴:۴1۶)رثار، « فرصت  موق  برای اتمام اقهصتا  پیاپی از  پ  برو .

های انقلابی را، حهی پس از کو تای بااپارت،  ائمی پیشاپ ، مارکس فروکش جابش

اگران کیمی»پتتتان هپاشاشتتت . اما برتلاف جمع کثیری از پیکارگران تبعیشی که بنمی

رمش های جشیش را پی رصتتتش  برانشازی بو نش، مارکس امکان ظهور حرک « انقلتاب

ی جهانی،  ارپتترمایهکه کر . قشر مستتلم رنیک بحران اقهصتتا ی جشیش ارزیابی می

 یویژ  پس از کشتتتف معا ن طلا  ر رمریکا و اپتتتهرالیا، وار  فاز جشیش توپتتتعهبه

 ا امه یاف . ۱۵ن صاعهی و مالی اقهصا ی شش  بو  که تا بحرا

 هایباابراین، مارکس فرصت  را غایم  شمر   و بار  یگر تو  را غرق پژوهش

بریهانیا به او امکان  یموز  یویژ  کته عضتتتوی   ر کهاب انهکاتش، بتهاقهصتتتا ی می

از »نویسش: به انگلس می ۱1فوریه  11 ا   بو .  ر را عظیم  ی پهرپی به یک گاییاه

( ۸۴:۴۴۱)رثار، « شتتتاو م.یابیم بستتتیار تا تو  را  ر رن میکه هر وی م نابی یانزوا

اصلی این اپ  که  یلهأمس»گویش: ییش میأفوریه( ضمن ت 1۸انگلس  ر پاپتخ به او )
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 «های کل مهاجران پاپتتخ  هی.گویییاو »را ماهشتتر کای تا به « اقهصتتا  پتتیاپتتی»

 (۴۶۳جا، )همان

 های پیشین تو شنوشهه پ بر اری از توانش و گزیش مارکس ابهشا شترو  به 

کشتتتش که  فهر یا  اشتتت  به قلم می ۴۱، ۱۸تا اوت  ۱۳کاش. پتترس از پتتترهامبر می

بر اری رثار بستتتیاری از انش. این  فاتر یا  اشتتت  و گزیش نام گرفهه«  فهرهای لاشن»

نش. شوسی( را شامل میبار به زبان انگلی انان، از جمله اپمی  و ریکار و )ایناقهصتا 

قشری پیشرف  کر   اپ  نویستش: کار من به، مارکس به انگلس می۱1روریل   وم ر 

 و هفهه تمام کام...به زو ی  پاجتوانم کل این مزترفات اقهصتا ی را  ر ظرف که می

( روز بعش انگلس  ر پاپخ ۸۴۱جا، )همان« ای را رما   تواهم کر ...صتفحه ۱۳جلش 

قشر توشحالم که بالاتر  این اقهصا  پیاپی را تمام کر ی. این بیش هچ»نویستش: می

از حش طو  کشیش . تا وقهی که حهی یک کهاب ناتوانش  که به نظرت مهم برپش باقی 

 (۸۸۳جا، )همان« کای.مانش  باشش، برای نوشهن ررام و قرار پیشا نمی

 بش ۵صب  تا  ۶از  مولاًمن مع» نویسش:ئوئن به ویشامایر می ۴۵چاش ما  بعش،  ر 

که  قشری پرمایه هسهاشکام بهبریهانیا هسهم. موضوعاتی که روی رن کار می ی ر موز 

 «توانم رن را تمام کام. یگر هم نمی یهفهه هش یا  ششهرچقشر هم تلاش کام، تا 

طور انش، اینای که مارکس و انگلس با هم ر وبش  کر  نتامه  و( از ۸۵۵جتا، )همتان

طور ضمای او به ینانوشهه« کهاب»به نام لوئاها  با چاپ  نریش که ناشری  ر برلیمیبر

را پ یرفهه بو . اما معلوم « جلش او »، فقط «جلش چهاریا  پتته»موافق  کر   بو . اما از

هم ه ر رن صورت کل طرح ب»کاش یا نه. را قبو  می« تاریخ اقهصا »نبو  که شترو  با 

 (۸۶1جا ، همان۱1نوامبر  ۴۸« )ریز .می

نوامبر به مارکس  ۴۵رو  ر ایننگلس، طبق معمو ، انهشتتتار اپتتت . ازاولویت  ا

کاش که چاانچه لوئاها  جشی باشش، و را   یگری نباشش، بههر اپ  قرار ا  پیشاها  می

ها جلش پوم نوب  پوپیالیس  بایش رهن را تا  اغ اپت  کوبیش...»جلش را بر یری.   و
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رمیز، یعای رنچه تحسین« مثب »و  –رنچه از رن باقی مانش  اپ   –ارم، نقش و جلش چه

لوئاها  از انهشتتتار کهاب  ( نهایها۸۶۸ًجا، )همان« تو  تو تواهان رن هستتتهی. واقعتاً

رپش. مارکس یک بار  یگر پعی کر  با وپاط  جایی نمیشو  و کار بهماصترف می

ون الوصف، مارکس بشبار نیاور . معاصلی بهویشامایر ناشری  ر رمریکا پیشا کاش که ح

 هیشهم برومر لوئیکوتا  برای نگارش  ییوس شش  باشش، پس از یک وقفهأکه ماین
و  ، به موالعات تهای کلن ا گاهی کمونیستت ، و نیز مر ان بزرگ  ر تبعیش، بااپارت

 ا امه  ا .

ر  زمین، تکامل تمرکز او  ر این زمتان بیشتتتهر روی تکاولوئی و تتاریخ رن، اجا

جمله هاشوپهان، بو . چاشی نگ ش  که انگلس  وبار  به او فشار تاری ی جوامع، از

تو مان را را  انشاتهیم،  ی، وقهی نشتتریهبایش اقهصتتا  را تمام کای. بعشاً»رور  که: می

رای ما مباایی ب یشتتش توانیم رن را هفهگی ماهشتتر کایم. این برای میامع بازپتتازیمی

، ۱۱و  ۱۸های ( اما بین پتتا ۸۶:۴۶۸، رثار، ۱۸مارس  11« )رور .وجو  میهمیا له ب

های ، مصتتتیب «نیویورم  یلی تریبون»وعاتی جه  امرار معاش برای بکار مشاوم مو

اش، کار مهمرکز روی اقهصتتا  پیاپی را پتالههشت تانوا گی، از جمله مرگ پستر 

ری که طوهگیر بو  که او را ذله کر   بو ، بقشر وق وعاتی رنکاش. کار موبمهوقف می

برای چاش ما  به انزوا »شش نویستش: کاش میبه ر ولف کلاوس می ۱۸پترهامبر  1۱ ر 

 (۸۱۵جا، )همان« بروم و روی اقهصا م کار کام.

گیر . ماحصل پر میکار ماظم را از ۱۱ ر اواپتط پا   که مارکسقشر مستلم رن

این  یاپ . نویساش « 1۴۱۵-۱۴های نوشتهه پت »یا  گرونشریستهشتر  ، این کار ف

 طور مشتتروحه، بگرونشریستتهای از تاز  یمااپتتب  انهشتتار ترجمهپتتوور ما  پیش به

کاوی  ر کاشو»ای تح  عاوان را  ر مقاله نقش فرریاتش نگتارش این اثر و تشاوم رن  ر

مبحث کاونی  یچه  ر ا امهمور  بررپتتی قرار  ا   اپتت . رن« مارکسگرونشریستته 

 اپ . کاپیها به  نقشنیازماش تشری  اپ  فرریاش انکشاف 

https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
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 پیتالکاتا  نقداز  – ۷
، یاپیپهمی بر نقش اقهصا  پ، بالاتر  ن سهین اثر مارکس، فقر فلسفهپا  پس از  1۴

 پار  تقسیم  وطور که  انسهه اپ ، این اثر به رپش. همانبه چاپ می 1۴۱۶ ر ئوئن 

، په وم، فصتل  یبو . اما پار « پو »و « کالا»فصتل   واو  شتامل  یشتش  بو . پار 

گا  ماهشتتر نگر یش.  ر نهای  رنچه یک فصتتل از یک کهاب بو ، ، هیچ«پتترمایه عام»

ر تحو  ، به چاپ رپیش. پیکاپیها : نقشی بر اقهصا  پیاپیپا  بعش زیر عاوان  هش 

مارکس  یاوم تکامل انشیشتتتهبه اثری کامل،  ر عین حا  نمایان گر تش« فصتتتل»این 

 اپ  و نیازماش بررپی.

نویس مقشماتی رن ریش، پیشمیمارکس به لاپتتتا  بر ۱۶ی اکهبر طور که از نامهرن

گویش، با گ ش  بیش از یک به قلم کشیش  بو . اما به او می ۱۴فصتل را حوالی اکهبر 

 ۸۳ی به لاپتتا   ر  یگر ی(  ر نامه۸۳:۸۶۴پتتا ، احهیاج به بازنویستتی  ار . )رثار، 

 از کهاب« فصل پوم»، کماکان رن را نقشکهاب «  وم یپار »، با اشتار  به 1۴۱۳ئانویه 

کهاب تقستتیم کر    شتتشتر رن را به جزئی از یک طرح عظیم که پیش –نامش او  می

از همه »ورز  که انهشتار کهاب به مارکس اصترار می ۱۳ یئانویه ۸1انگلس  ر  1بو .

اپتتت . من امیتشوارم که به تو ت اجاز  نشهی که ماجرای ووگ  تو را تر چیز مهم

این اپ  که نوشهه و ماهشر شو . کمبو هایی که به نظر عمده  یمهوقف کاش... مسئله

که کل کاش. و اگر پیش از رنها توور نمیاین الاغ یتو  ر رن وجو   ار ، بته م یلته

                                                      

 -1پ : کهاب تقسیم شش  ا ششکل به »گونه بیان کر   بو  مارکس طرح کلی اقهصا  پیاپی را این1 

 یمبا له -۱ ول ؛  -۸کار  پتهمز ی؛  -۸مالکی  ارضتی؛  -۴هایی مقشماتی(؛ پترمایه )حاوی فصتل

 (۸۳-۴۵۳)رثار، « بازار جهانی. -۱المللی؛ بین
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پرتلاطم به وقو  پیونش  و کل کار  ی ر کلی  رن تمام شتش  باشش، یک  ور  سررمایه

 انم که امور بستتتیاری مانش  من میوق  چه چیزی برای  باقی میمهوقف شتتتو ، رن

تیر وپواس تو  توپ . أ انم که  لیل اصلی تشونش. من همچاین میمانع کار تو می

 شیشارگا  پکه به تاطر برتی ملاحظات، هیچبههر اپتت  که ماهشتتر شتتو  تا این نهایهاً

 (۸1:1۸)رثار، « نگر  .

 وم تا عیش  یفکر کام پار »نویسش به لاپتا  می ۱۳پترهامبر  1۱تو  مارکس  ر 

را مهوقف  نقش، مارکس کار روی این ( با وجو 1۶۸جا، )همان« [ ماهشر شو .۱1پام ]

جااب اثر جشلی ی  ربار کاتش.  رعوض حتشو  یک پتتتا  تمام نگارش و بحث می

بر اری از  فهرهای با تلاصه 1۴۱1تو  جلب کر . ولی  ر اوت توجه او را به ووگ 

پرمایه نوشهه بو ، کار را ازپر ی  ربار که گرونشریسه هایی از ویژ  فصلتو ش، به

 گرف . 

 کاپیها کهاب « نویس ومین پیش»که نز  برتی « 1۴۱1-۱۸های نوشتتتهه پتتت »

نظر تو  مارکس هاوز  رحکم تکمیل کر ن همان فصل پوم   ر 1تلقی شتش  اپ ،

صفحه گسهرش یافهاش  1۱۳۳ها  ر فرریاش نگارش حشو ا به نوشهه پت بو . این  نقش

ی بر پهم»ها نوشهه بو  گشهاش. عاوانی که مارکس بر روی رن فهر را شامل می ۴۸که 

و . نامیش  ب« عام ییهفصل پوم، پرما» فهر او  رن را   وبو  و « نقش اقهصتا  پتیاپی

 وم بالاتر  رما    یاکاون پار » نویستتش:، مارکس به انگلس می1۴۱۴ پتتامبر  ۴۴ ر 

صتفحه اپت . رنچه مانش ، پاکاویس و تمیزکاری رن برای انهشار  ۸۳شتش  که حشو  

نقد و  سرمایه،طور جشاگانه تح  عاوان هاو  اپت  ولی ب یپار  یاپت . این ا امه

                                                      

1  “Four Drafts of Capital”, Enrique Dussel; 

https://www.mtholyoke.edu/~fmoseley/Dussel.pdf 

 

https://www.mtholyoke.edu/~fmoseley/Dussel.pdf
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به موضوعی که فصل پوم  زیرعاوان رن اپ .  رواقع صرفاً صترفاً اقتصراد سریاسی

 (۸۸۱جا، همان«  )بط اپ .، مرت«عام یپرمایه»او  باشش، یعای،  یپار 

ریش که میطور بر( این۱۸اوت  1۱، و ۱۸مه  ۴۶از مکتاتبتات متارکس و انگلس )

 ای تمیز برایهنستت » یتهیه ها به پایان رپتتیش  و رنچه مانش  صتترفاًنوشتتهه پتت کار 

لیس »شو . رنچه عوض انهشار، بلافاصله مشغو  نگارش میاپ . اما مارکس به« ناشر

گر   تبشیل می« 1۴۱۸-۱۱های نوشتتهه پتت »نویس بو ، به ، یعای کار پام«ز ن بچه

ها را نشیش  نوشهه پ نویسش. البهه انگلس این می ۱۱تا  پتامبر  ۱۸که بین تابستهان 

ها را گا  مارکس برتی از مضتتامین رنور  ر جریان کار قرار  اشتت . گهبو  اما  ورا 

ی عمل یجابه کر  که عمشتاًهایی میگ اش  و پرپشبرای مشتورت با او  رمیان می

کر  که از ماچستتتهر به لاشن بیایش تا )پراتیکا (  اشتتتهاش. حهی گاهی  رتواپتتت  می

از  ۱۸مارس  ۱نمونه، مارکس  ر عاوان هگو کااش. بومستتائل گف ی  ربار  حضتتوراً

کاش و یا  ر مور  کر  پرپش میای که ا ار  میانگلس  رمور  تقسیم کار  ر کارتانه

از  ( حهی  ر موار ی مش صا۱۴ًاوت  ۴۳ها. )رلات و مشت زمان اپتههلام رنماشتین

اوت  ۴۸تواپتت  نظر تئوریک نشهش و فقط رونش بالفعل کار را توضتتی   هش. )او می

از  پیشثاب ،  ی انی که با باز   پتتترمایهعاوان یک کارتانه  ار حهما میهتو ب( »۱۵

با نو  مشتتتابهی تعویو شتتتو ، چکار بایش کر . و تو بایش  ر این مور  به من  کهآن

انهشتتار  ی( اما  ر رپتتهانه۸۴:۸۳۵(.« )طور عملیهبتوضتتی   هی )بشون تئوری، فقط 

مبانی   رگیر مفاهیم و ویژ  جه  ترویج رن پس از انهشار، انگلس را ششیشاً، بهکاپیها 

 کاش. نقش اقهصا  پیاپی می
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مقولات و  ی ارنش  ربر 1«۱1-۱۸های نوشتتهه پتت »ذکر اپتت  که  یشتتایستتهه

 زمین یاجار  یزباشی نهایی با نظریهاش. مرهستتتهمفتاهیم بایتا ین و بتشیع متارکس 

های وریثاب  و مهغیر، تئ یریکار و، ترکیب ارگانیک پرمایه و تفکیک رن به پرمایه

ارزش اضتافی )نر  ارزش اضتافی، ارزش اضتافی نستبی و مولق( و بسیاری مفاهیم 

 ها ازنوشهه پ شک مضامین این انش. بیها پرورش یافههنوشهه پت  یگر  ر همان 

بو  بستتتیار فراتر رفهه بو نش. اما مکاتبات نقش «  وم یپار »از « فصتتل پتتتوم»چه رن

کااش. پس از اشتتتار  مینقش «  وم یپار »معین کمتاکتان بته  یمتارکس  ر این  ور 

، رنچه با نگاهی بیرونی هاوز ۱۸ویژ   ر اواپتط پا  ها، بهنوشتهه پت نگارش این 

کاش. ، تکامل پیشا میکاپیها جشیش، به  ک کهاب کاملاًرپتتتش، به ینظر میبهنقش  یا امه

 ر محهوا، که  ر شتتتکل و پتتتاتهمان بازنمایی، تحولی  جا، اگر نه لزوماً ر این طبعاً

 اپاپی صورت گرفهه اپ .

ز نیازماش پژوهش بیشتتتهر رلات، هاوویژ   رمور  ماشتتتینها، بهبرتی از پرپتتتش

هاوز  ر مور  »گویتتش: بتته انگلس می ۱۸ یئانویتته ۴۸رو، متتارکس  ر اینبو نتتش. از

 ۴۴( پتترس  ر ۸1:۸۸۸)رثار، « رلات  ر کهابم تر یشهای بستتیار  ارم.قستتم  ماشتتین

ام. چاشین رلات اضتتافه کر  چیزی را به قستتم  ماشتتین»نویستتش: ، می۱۸ یئانویه

کر    پوشیها چشمنویس او  از رنپرپش کایکاوی مرا برانگی هه اپ  که  ر پیش

م. جه  وضتوح بیشهر،  فهرهای تکاولوئی تو م را بازتوانی کر م و  ر کلاپی بو 

( حهی  ر ۸۸۴جا، )همان« ام.تیربی( برای کتارگران شتتترک  کر   عملی )صتتترفتاً

رلات ماشین»و یا « روزانه کار»نیز هاوز فصلی تح  عاوان « ۱۸-۱۱های نوشهه پ »

 شو .یاف  نمی« و صاع  بزرگ

 

                                                      

باقی مانش  اپت ،  ر میموعه رثار  ۱۸-۱۱های نوشتهه پت چه از ها و نیز رننوشتهه پت کل این 1 

 ، ماهشر شش  اپ .۸۸تا  ۸۳انگلیسی مارکس و انگلس، جلشهای 
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جای مانش  اپ . اما به احهما  قوی، هب ۱۸های معشو ی  ر پتا  نامهاز مارکس 

،  ر عین حا  پا  ۱۸ریزی کر   بو . پا  کهاب را پی پهطرح کلی اثری جشیش  ر 

 ۱۱ ییهیئو ۸1پتت . مارکس  رمارکس اهای مهعش  الملل او  و بیماریبین تأپتتیس

ام گویم. هاوز برای اتمه تو میکارم را ب یحقیق  صاف و پا  »نویسش: به انگلس می

فصتل  یگر را باویسم. کهاب چهارم، که  پتهکهاب او (، بایش  پتهقستم  تئوریک )

مگر  توانم تصمیم به انهشار بگیرما بی اپت ، بایش نگاشهه شو ... اما من نمی-تاری ی

 ، برتری کارهای من  رنظر از هر کمبودیصرفبرابر  یشگانم باشش.  که کل اثر  ررن

یابی  هاش، و این فقط موقعی قابل  پ این اپت  که یک کلی  هاری را تشکیل می

ن ها را ماهشر نکام. برای چایپیش رویم نباشش، هرگز رن کلیت آناپت  که تا وقهی 

رلمتانی[ غیر ممکن اپتتت  و به  ر   ینتامتهگرایم ]مؤلف وائ کتاری، روش ئاکوب

 (۸۴:1۵۴« )تور  که پاتهمانی  یالکهیکی نشاشهه باشاش.هایی میکهاب

غیر از هباقی نمانش  اپتت . ب« ۱۸-۱۱های نوشتتهه پتت »مهاپتتفانه چیز زیا ی از 

زیرنویس،  چاش یعلاو ههایی  یگر بو تکه« نهایج فرریاش بلافصل تولیش»، ششفصتل 

نویستتش که کامل ، مارکس به انگلس می۱۱ ر او  ما  مه  1انش.و  شتتش ها مفقباقی رن

 فشار بیش از حشی بر من»الملل از پوی  یگر، پتو، و پازمان بینکر ن کهابم از یک

« تا او  پرهامبر» هش که مه به او گزارش می ۶( پرس  ر ۸۴:1۸۶« )وار  کر   اپت .

کار روی این  ۱۱مارکس  ر  پتتتامبر حا  هره( ب۸۴:1۱۸کتار را تمتام تواهم کر . )

تهیار  اشت ، بار ا را  ر« کلی  کهاب»رپتانش. حا  که ها را به پایان مینوشتهه پت 

                                                      

ت  أعاوان نمونه انریکه  وپتتل )مهثمر اپتت . بها، کاری بیعل  نابو  شتتشن رن یزنی  ربار گمان1 

ها را بو ، مارکس رن کاپیها نویس نهایی ها شتتتبیه پیشنویس پتتت کاش که چون این قبلی( ا عتا می

ماهشم کر   اپت . اما با شااتهی که از مارکس و وپواس او  ر حف  و نگهشاری میموعه  فهرهایش 

 رپش.اپاس به نظر میبی  اریم، چاین نظری کاملاً
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 اپیها کنویس نهایی ، پیش«تمیزکاری» یگر مشتتغو  پالایش رن گر یش. ماحصتتل این 

 اپ !

 

 : نقدی بر اقتصاد سیاسیکاپیتال – ۸
ها را نوشتتهه پتت روزی که این »نویستتش: ، مارکس به انگلس می۱۱اوت  پایم ر  

)برای انهشتتار( پستت  کام، تا ابش تواهم نوشتتیش، مگر ایاکه تو هم روز بعشش بیایی 

 یگری  ی ر نامه ۱۱ یفوریه 1۸( او  ر ۸۴:1۵۸« )جا و با هم کار را فیصله  هیم.این

که رتر  پتتتامبر تمام شتتتش  بو ... با این این کهاب لعاهی...  ر»گویش: بته انگلس می

به  کستمام شتش  اپ  ) ر شکل کاونی بسیار پرحیم اپ ( برای هیچ نویس پت 

ریش، طور که از این نامه برمی( همان۸۴:۴۴۵« )غیر از تو م، حهی تو، قابل فهم نیس .

 کهاب بو . « اصلاح پبک»مارکس کماکان مشغو  بازبیای و 

، «تا رتر اوت کهاب را تمام تواهش کر »نویسش که انگلس می به ۱۱ ییهیئو ۶ ر 

کاش که جلش او  را جشاگانه ماهشتتتر تواهش کر . امتا برای ن ستتتهین بتار بتازگو می

ای به  ر نامهرا  کاپیها ( متارکس برای بتار ن ستتت  پتتتاتهمان  قیق کل ۸۴:۴۴۴)

 :شو کل اثر به اجزای زیر تقسیم می»کاش: کوگلمان بازنمایی می

 ،فرریاش تولیش پرمایه کتاب اول 

  ،فرریاش گر ش پرمایهکتاب دوم 

  ،های کل فرریاشباشیصورتکتاب سوم 

  ،(۸۴:۸۴۵« )تاریخ تئوریکتاب چهارم 

جلش ن س  شامل کهاب او  و  وم اپ ، و کهاب پوم، »کاش که پرس اضافه می

 «گر  .جلش  وم، و ]کهاب[ چهارم، جلش پوم را شامل می

، با ۱۱ نویسجمله پیشازهای پیشین مارکس، نویس پ کر  که تمام  تأکیشبایش 

ها حاوی مبحثی جشاگانه یک از رنشرو  شش  بو نش. هیچ« پو  به پرمایه یاپهحاله»
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ش نقرا  ر « پو »زعم تو  این مبحث و نیز مبحث نبو نش. مارکس به« کالا»ی  ربتار 
گ شهه بو ، و  وم، به قو   نقشا  از انهشار پ هش پرورش  ا   بو . اما یکم، حشو  

ضتتتروری بو  که کهاب او  را از نو شتتترو  کام، یعای »بالا،  یتو  مارکس  ر نامه

کهابی را که  ونکر ماهشتر کر   بو   ر یک فصل کالا و پو  تلاصه کام. من این کار 

ا  بته تاطر تکمیل کر ن ضتتتروری نشیشم بلکه از رن جه  که حهی افر را صتتترفتاً

ی او ،  ر بازنمای  رپهی نفهمیش  بو نش. به بیان  یگر، قوعاً هوشتماش نیز مستئله را به

 جا()همان« هایی وجو   اشهه اپ .کاپهی تحلیل کالاها،ویژ   ر مور  به

 یگر بالاتر  اولین  پهه  یهفهه» هش که نوامبر به انگلس تبر می 11مارکس  ر 

( ) رواقع مارکس چاین ۸۴:۸۸۴« )فرپهم.]ناشر[ میها را برای میسار نوشتهه پت از 

شو .  هش.( اما تا اواتر  پامبر از ناشر تبری نمیکاری را  ر اوایل  پامبر انیام می

قبو   هش که طرح کاونی او قابلبه مارکس اطلا  می ۱۱ یل ئانویتهیتپتتترس  ر اوا

 1۶مارکس  ر  جلش باهم چاپ شتتونش. اما  و نیستت . تواپتت  ناشتتر این بو  که هر

گویش: چاین  رتواپتتهی کار انهشتتار را به تعویق ای به انگلس می ر نامه ۱۵ یئانویه

به تاطر »نظر از ضتتترورت کار برای تکمیل کر ن جلش  وم، انشاز ، چون صتترفمی

 (۸۴:۸۸۸« )ام که شش ، بایش  پ  نگهشارم.پلامهی

کاش و او هامبورگ پفر می برای ملاقات ناشر به ۱۵تو  مارکس  ر روریل  نهایهاً

 هش که روریل به انگلس تبر می 1۸پتاز . پرس  ر را برای چاپ جلش او  قانع می

گویا مارکس با ناشر به توافق «  ر چاش روز ریاش  شترو  شو .»قرار اپت  کار چاپ 

( ن ستتتهین ۸۴:۸۵۳یز پتتتا  جاری تحویل  هش. )یرپتتتیش  بو  که جلش  وم را تا پا

 برای، 1۴۱۵مه  ۱ ر روز تولش مارکس،  کتاپیهتا  یی شتتتش چیاحروفصتتتفحتات 

شتتو . از رن تاریخ به بعش، ناشتتر صتتفحات گیری و اصتتلاح به او تحویل  ا   میغلط

کاش و مارکس نیز برای بازبیای میش  به  پتتهه به مارکس ارپتتا  میکهاب را  پتتهه

 بیاش.را می پیها کا مهون اصلی ۱۵فرپهش. انگلس برای بار ن س   ر ئوئن انگلس می
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وار ، گیر  که  ر برتی م و صورت می ر حین بازبیای و تصتحی ، گفهگویی بین رن

مارکس،  یحا ، به  یش اینبا 1شو .نظر تبشیل میویژ  فصتل او  کهاب، به اتهلافبه

به او ابراز  ۱۵ئوئن  ۴۴طور که  ر تر از مهقاعش کر ن انگلس نبو . همانچیز مهمهیچ

تر از هر چیزی اپتت  که کل که رضتتای  تو را جلب کام، برای من مهماین»کاش: می

 (۸۴:۸۴۸« )رن بگویش. ی نیا  ربار 

تا اواتر اوت ا امه کاپیها   یشتتش یچیاحروفگیری و تصتتحی  صتتفحات غلط

شتتتو . مارکس به از چاپ تارج می 1۴۱۵پتتترهامبر  1۸یابش. بالاتر  جلش او   ر می

مشیونم. بشون ازتو   توپت یر شتتتشن رن را فقط به من امکتان: »ویستتتشنمی انگلس

کر  جلش طلب می پتتتهکه این را توانستتتهم کار عظیمی های تو، من نمیگ شتتتهگی

( ۸۴:۸۳۱، ۱۵اوت  ۴۸« )گیرم. با پتتراس فراوان.پترپرپتتهی کام. تو را  ر رغوش می

کهاب  یضتتتمیمهگفهار، و  هش که پیشمتارکس  ر همتان نتامته بته انگلس تبر می

 را هم تمام کر   و فرپها   اپ .« شکل ارزش»ی  ربار 

را نشار . چاین مهمی را بشون  کاپیها حاضتتر گایایش بررپتتی جلش او   یمقاله

حا ، اشتتار  به چاش این ر یک جستتهار کوتا  تلاصتته کر . باتوان ، نمی«پتتازیعامی»

 طور کهرپتتش. یکم، همانضتتروری به نظر می کاپیها پتتاتهمان  یمهم  ربار  ینکهه

های مارکس شتتامل فصتتلی به نام کالا نبو . مارکس نویستر مشتتاهش  شتتش، پیشپیش

فصتل کالا را پس از اتمام جلش او  به قلم کشتیش و پترس قستم  چهارم رن فصل، 

لی اص ی، را اضافه کر .  ر حقیق  این فصل  ریچه«کالا و راز رن یوار پرش  ب »

  . گفهار اپرو  به کل کهاب اپ . پرس رترین مبحثی که نگاشهه شش، پیشو

،  رتلا  نگارش «روزانه کار»و « رلات و صتتاع  بزرگماشتتین»های  وم، فصتتل

  ویژ  نسب  به رن  و فصل حساپیکهاب حیمی عظیم و برجسهه یافهاش. مارکس به

                                                      

بسیار مهمی اپ  که تبعات رن هاوز  ر زمان ما نیز موضوعی   ار . ل ا ضروری اپ   یاین مسئله 1

  که  ر نوشهه ای جشاگانه به بحث گ اشهه شو .
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که این فصتتو  به قشری با  ریشطور برمیهای مارکس ایننگاریزیا ی  اشتت . از نامه

ماشتتین و کوتا  کر ن روزانه  یکارگر برای رهایی از پتتلوه یگری بالفعل طبقهکاش

پاع  گر  تور   بو نش که تشری  و ترویج رن را  ر میامع کارگری  هشت کار به 

  انس . ضرورتی حیاتی می

 ها به فاکت حضررور بالفعلمعرف دگردیسرری تاریخ فاکت کاپیتالسررامتمان 

مرد در تاریخ اسرت. این پیوستگی درونی اجزای کتاب در یک کلیت انضمامی 

کند؛ به وجهی که از دیالکتیک فرد میبهاسرت که دیالکتیک مارکسری را منحصر

 گردد.تر نمادین میتر و تاریخیتر، واقعیتر، عمیقاسررتاده هگل، بسرریار درونی

 ت آنچهاجتماعی، تمامی یتنیدگی اقتصاد، با فلسفه، با تاریخ و کنش نقادانهدرهم

 کند.رو مینیز زیرو نام گرفته بود« اقتصاد سیاسی»تا آن زمان  را

 

قرن  ر تکاپوی نگارش ایم، مارکس بیش از نیمشاهش بو   ارطور که  ر این گفههمان

مهن نهایی، شتتتکل مور  نظر او را به تو  این اثر بو  که تاز   ر رترین لحظات،  ر 

های کهاب، و یا ها و پار پیش کر ن فصلوکاری  ر پتاتهمان رن، پسگرف .  پت 

ه معای ، فقط بکاپیها ب واهی و تصاعی  ر توانش و تشری     یشرو  از یک نقوه

پش  کر ن به حاصل یک عمر تلاش مارکس نیس ، بلکه نظم  یالکهیکی رن را برهم 

 پاز .او را مسشو  می یز   و را  شاات  پرهر انشیشه

به پایان  کاپیها ( 1۴۱۵بتا این وصتتتف، تو انکشتتتافی مارکس با ویرایش او  )

که مارکس  ر ویرایش را حاضتتتر ظرفی   نبا  کر ن تغییراتی  ینرپتتتیش. نوشتتتهه

 1( و نیز چاپ  وم رلمانی کهاب وار  کر  نشار .1۴۵۴-۵۱فرانسوی )

                                                      

حسن  فارپی یرجو  کایش به ترجمه، کاپیها جلش او  تغییرات ویراپ  فرانسوی  برای شترح اهم 1 

 . بر رن کوین انشرپون یمرتضوی، و مقشمه
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 انستتت  و یافهه نمیبشانیم که مارکس کار روی جلش او  را تاتمهکافی اپتتت  

ها و یا  اشتتت   ا ، قوعاًاش اجاز  میمتانش و وضتتتع پتتتلامهیچاتانچته زنتش  می

  . کرهای مهعش  رن وار  میهایش را  ر ویرایش پوم رلمانی و ترجمهنویسیحاشیه

چرا  ر زمان حیات  به چه پرنوشهی  چار ششنش و کاپیها که جلشهای بعشی این

مارکس تکمیل و ماهشتتر نگر یشنش، نیازماش فرصتت   یگری اپتت  که از چارچوب 

رو . کافی اپتت  بشانیم، هاوز جوهر چاپ جلش او  تشتتک حاضتتر فراتر می بحث

رور  که معول نکن و هرچه زو تر جلش نشتش  بو  که باز انگلس به مارکس فشار می

 افهش!پس از مرگ مارکس به گر ن تو  او می اًلآ وم را تمام کن... وظیفه ای که م

 

 علی رها
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