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، مصادف ۲۰۱۳مه  ۵امروز، 
با صد و نود و پنجمين زاد روز کارل 

به اين مناسبت فکـر  .  مارکس است
کردم بيجا نباشد ترجمـه فصـلـي از        
کتاب مـارکـس و انـگـلـس از ديـد                 

انتشارات پروگرس، ( شان  همعصران
اي از  که مجموعه)  ۱۹۷۲مسکو، 

خاطرات نزديکان مارکس و انگلس 

از آنهاست را در اختيار عالقمـنـدان   
اولـيـن خـاطـرات در ايـن            .  قرار دهم

مجموعه، پس از دو بـيـوگـرافـي و           
معرفي کوتاه از لنين درباره مارکس 

۱۸۴۲(و انگلس، از آن پل الفارگ 
کــمــونــيــســت انــقــالبــي،     )  ۱۹۱۱-

ژورناليست و منقد ادبي فرانسـوي،  
دخـتـر دوم        (Laura)همسر الرا 

 . مارکس است
 :نوشته الفارگ سه بخش دارد

خاطرات الفارگ از رابطه خـود    -۱ 
 او با مارکس؛ 

 زندگي خانوادگي مارکس؛  -۲
شــرح کــوتــاهــي در تــوصــيــف             -۳

آنـچـه بـه      .  زندگي سياسـي مـارکـس     
آيــد بـخــش اول نــوشـتــه            دنـبـال مـي     

در روزهاي آينده ترجـمـه دو     .  اوست
ديگر اين نوشته را بـه دسـت           بخش

و بـعـدهـا       .خوانندگان خواهم رساند
هاي ديگر کتاب، کـه از       شايد بخش

جـملـه حـاوي خــاطـرات انــقـالبـيــون             
ديگري مانند ويلهلم لـيـبـکـنـشـت،         

و    [Lessner]فـردريـک لسـنـر         
ســايــر فــعــالــيــن ســيــاســي هــمــکــار          
ــگــلــس، و دخــتــران                مــارکــس و ان

و الـنـور   (Jenny)مارکس  يني 
(Eleanor)          است را بـتـدريـج

 .ترجمه و منتشر کنم
الفارگ در اين بخش از نوشتـه  
خود چند بار بر اهمـيـت بـزرگـتـريـن         

تفسير، تعبـيـر يـا        -کشف مارکس 
و بـر      -نگرش ماترياليستي تاريـخ    

عمق تاثيري که اين تفسير يا تئوري 
از نظر احساسي و علمي بـر او، کـه       
نـخـسـتـيـن بـار آن را از زبـان خـود                     
مارکس شنيده است، گذاشته، تاکيد 

حــال از آنــجــا کــه اوال،           .  کــنــد   مــي
تـريـن شـرح ايـن            ترين و کامـل  روشن

نظريه را مـارکـس در پـيـشـگـفـتـار               
کتاب در نقد سياسي بدست داده، و 
اين پيشگفتار في الحال مـوجـود و     
بعنوان ضـمـيـمـه در آخـر جـلـد اول                  
ســرمــايــه تــرجــمــه خــود مــن، نشــر           

، آمده است و ثانيا، مضمون ۱۳۸۶
اين پيشگفـتـار نـيـز شـامـل بـخـش               

علمي  –مهمي از بيوگرافي سياسي 
مارکس از زبان خود اوست، مناسب 
ديــدم ايــن مــتــن را هــم در کــنــار                  

خـاطــرات الفــارگ بـه خــوانــنــدگــان          
 . عرضه کنم

اميدوارم تصاويري کـه از ايـن       
دو نوشته در ذهـن خـوانـنـده شـکـل           

اي از رفعت  گيرد نمايانگر گوشه مي
جايگاه علمي و سـيـاسـي يـکـي از              

گران  ورزان و تالش  بزرگترين انديشه
ــاريــخ بشــر، و يــقــيــنــا                ســيــاســي ت

  .تاثيرگذارترين آنها، باشد
 جمشيد هاديان

 ۲۰۱۳مه  ۵
  ۱۳۹۲ارديبهشت  ۱۵ 

يمه 
ضم

 خاطرات من از کارل مارکس : پ ل الفار گ 
 ٢صفحھ  

 
 در نقد اقتصاد سياسیکتاب  پيشگفتار  :مارکس

 ترجمه از جمشيد ھاديان  
 ۶صفحھ 

 
بمناسبت يکصد و نود و پنجمين زادروز کارل مارکس خاطرات پل الفارگ از اين دانشمند و سـوسـيـالـيـسـت بـزرگ          

انـتـرنـاسـيـونـال ايـن فـرصـت را                .  توسط جمشيد هاديان به فارسي ترجمه و در سايت هاي اينترنتي منتشر شده است
مغتنم شمرده و اين نوشته زيبا که گوشه هايي از شخصيت علمي، اجتماعي و انساني کارل مـارکـس را نشـان مـي           

 . دهد، بصورت ضميمه منتشر مي کند تا آنرا بيشتر در دسترس عموم قرار دهد
همانطور که جمشيد هاديان در مقدمه خود توضيح داده است، پيشگفتار نقد اقتصاد سياسـي نـوشـتـه مـارکـس را             

اين اثر هم تـوسـط جـمـشـيـد هـاديـان بـه                  . نيز بعنوان تکمله اي به خاطرات پل الفارگ در اين ضميمه درج مي کنيم
انتشار اين دو اثر در ضميمه انترناسيونال همراه با تشکـر و ارجـگـذاري بـه کـار بـا ارزش                   .  فارسي ترجمه شده است

 .جمشيد هاديان براي ترجمه آثار مارکس نيز هست
 انترناسيونال

 جمشيد ھاديان



مردی بـود کـه، مـن حـيـث 
المجموع، ديگر نظيـرش را 

 به چشم نخواھم ديد
 شکسپير، ھملت

 
 بخش اول

 
نخستين ديدار و آشنـائـي مـن      

بـيـن   .  بود ۱۸۵۶ با مارکس در فوريه 
 ۱۸۶۴ سـپـتـامـبـر         ۲۸ روز  الملل اول

 سـن مـارتـيـن      اي در تـاالر           در جـلـسـه   
لندن تشکيل شده بود و مـن از لـنـدن          
ــار                    ــا اخــب ــودم ت ــتــه ب ــاريــس رف ــه پ ب
پيشرفت کار سازمـانـدهـي جـوانـان را          

ام را      نـامـه     معرفي.  به اطالع او برسانم
ســنــاتــور   (Tolain)آقــاي تــولــن      

کنونـي جـمـهـوري بـورژوائـي فـرانسـه               
 . نوشته بود

در آن زمان بيست و چـهـار سـال          
ام اثر عـمـيـقـي را        تا وقتي زنده.  داشتم

که اين اولـيـن ديـدار بـر مـن گـذاشـت                
مـارکـس از     .  فرامـوش نـخـواهـم کـرد         

. لحاظ سالمت در وضع خـوبـي نـبـود      
بـود،     سـرمـايـه   مشغول کار بر جلد اول 
بـچـاپ      ۱۸۶۷ که دو سال بعد در سال 

تـرسـيـد نـتـوانـد کـارش را                 مي.  رسيد
تمام کند و بنابـرايـن از ديـدن جـوانـان            

مـن  « :  گـفـت     مـي .  شـد    خوشحال مـي   
بايد جواناني تربيت کنم تا کار تـرويـج   

 . »کمونيزم را بعد از من ادامه دهند
مارکس از نادر کسانـي بـود کـه        

توانند همزمان در عرصه دانـش و       مي
در عرصه زندگي  اجـتـمـاعـي هـر دو              

اين دو جنبه در وجـود او    .  رهبر باشند
چنان در هم تنيده بود که شـنـاخـت او        
جز با در نـظـر گـرفـتـن هـر دو جـنـبـه                    
وجودش، يعني مـارکـس دانشـمـنـد و          
مارکس مبارز سوسياليست، مـمـکـن    

 . نيست
عقيده داشت کـه دانـش را بـايـد           
براي دانش يعنـي مسـتـقـل از ايـنـکـه              

اي خـواهـد        در نهايـت بـه چـه نـتـيـجـه             
اما در عيـن حـال     .  انجاميد دنبال کرد

دانشمندي که از فعـالـيـت اجـتـمـاعـي          
ــنــد                   ــا خــود را مــان دســت بــکــشــد ي
عنکبوت در کنج اطـاق مـطـالـعـه يـا           

آزمايشگـاهـش مـحـبـوس کـنـد و از                 
زنـدگــي و مــبــارزه هــمــعــصــران خــود            
دوري جويد يقينا ارج و قـرب خـود را         

دانـش  « :  گـفـت     مـي .  آورد   پائيـن مـي    
. » نبايد يک تفنن خودخواهـانـه بـاشـد      

ــي کــه ايــن        « :  عــقــيــده داشــت     کســان
شـــان شـــده کـــه            ســـعـــادت نصـــيـــب    

توانند زندگي خود را وقـف دانـش        مي
جوئي کنند بايد اولين کساني بـاشـنـد      

شـان را در خـدمـت بشـريـت                 که دانش
؛ " کار بـراي بشـريـت     . " »دهند قرار مي

اش    اين يکي از عبارات مـورد عـالقـه     
 .بود

مارکس هر چـنـد بـا درد و رنـج             
طــبــقــات کــارگــر عــمــيــقــا احســاس             

کــرد، آنــچــه او را بــه               هــمــدردي مــي   
نظرات کـمـونـيـسـتـي رسـانـده بـود نـه                 
احساسات سطـحـي نـازکـدالنـه بـلـکـه             
مطالعـه تـاريـخ و اقـتـصـاد سـيـاسـي                  

مصرانه بر اين عقيده بود کـه هـر     .  بود
انسان بـيـطـرفـي کـه از نـفـوذ مـنـافـع                   
خصوصي در امان مانده و تـعـصـبـات     
طبقاتي کـورش نـکـرده بـاشـد لـزومـا              

 . بايد به همان نتايج برسد
اما مـارکـس در عـيـن حـال کـه               
مطالعه تکامل سياسي و اقـتـصـادي        

نـظـري کـامـل          جامعه انساني را با بـي   
دنبال مي کرد، به منـظـوري جـز نشـر         
ــعــات                  ــتــايــج ايــن مــطــال ــرويــج ن و ت

نوشت، و عزم جزمش مـتـوجـه آن       نمي
بود که براي جنبش سوسياليستـي کـه     

ــيــاي مــه                    ــا آن زمــان در دن آلــود      ت
 [utopianism]پـردازي       آرمان

اي    گيج و گـول سـيـر کـرده بـود پـايـه                   
قصد او از انـتـشـار        .  علمي فراهم آورد

نـظــراتــش چــيــزي جــز پــيــشــبــرد امــر            
طـبـقـه       -پيروزي طبقه کـارگـر نـبـود         

اي که رسالت تاريخيش دستـيـابـي بـه       
رهبري سياسي و اقتصادي جـامـعـه و      

 ... برقراري بيدرنگ کمونيزم است و 
مارکس فـعـالـيـت هـايـش را بـه              

. کشور زادگاهش محدود نـکـرده بـود     
و    » من شـهـرونـد جـهـانـم          « گفت  مي
. » کـنـم     هر جا باشـم فـعـالـيـت مـي          « 

بطور واقعي هم قطع نظر از ايـنـکـه در      
ــع و کــدام                  کــدام کشــور، کــدام وقــاي
پيگرد سياسـي او را بـه کـدام کشـور               

فرانسه، بلژيک يا انـگـلـسـتـان          –ديگر 
هـاي انـقـالبـي        رانده بود، در جنبش   –

آورده شـرکـت      که در اين کشورها سر بر
آنهم شرکتي بارز و بـرجسـتـه، جسـتـه            

 . بود
با اينهمه مـردي کـه مـن اولـيـن            
بار در اطاق مطالـعـه اش در خـيـابـان            
Maitland Road Park 
ديدم نه مارکـس آژيـتـاتـور خسـتـگـي            
ناپذير و بـي هـمـتـاي سـوسـيـالـيـسـت                 

ايــن .  بـلــکـه مـارکــس دانشـمــنـد بــود            
اطاق خود مرکزي بود بـراي مـراجـعـه         
رفقاي حزبي که از هـمـه جـاي دنـيـاي              

آمدند تا نظر استاد مسـلـم      متمدن مي
انــديشـــه ســـوســيـــالـــيــســـتــي را در               

بـايـد   .  هاي مختلف جويا شـونـد   زمينه
نخست آن اطاق تـاريـخـي را شـنـاخـت           
تا سپس بتوان به کنج خـلـوت زنـدگـي       

 . معنوي مارکس راه برد
اطاق در طبقه اول بود و با پنجره 
بزرگي که رو به پـارک داشـت غـرق در          

روي ديوار روبروي پـنـجـره    . شد نور مي
يـک بــخـاري ديــواري در وســط  قــرار               

هائي پر  داشت که در دو طرف آن قفسه
هــاي روزنــامــه و         از کــتــاب و دســتــه       

. دستنوشته که  تا سقف باال رفته بـود 
در دو طرف پنجـره ديـوار مـقـابـل دو            
ميز بود با تلنباري از کاغذ و روزنامه 

در وسـط اطـاق،       . و کتاب روي هر يک
گـرفـت،      جائي که بيشترين نور را مـي     

يک ميز تحرير ساده کوچک شصـت در    
  نود سانتيمتري و يک صـنـدلـي دسـتـه         
دار چوبي قـرار داشـت، و در فـاصـلـه              
ميان صندلي و قفسه کتـابِ  روبـروي       
پنجره کاناپه چرمي بـود کـه مـارکـس         
گاه براي رفـع خسـتـگـي روي آن دراز               

طاقچه باالي بخاري هم پـر  .  کشيد مي
بود از کتاب و سيگار برگ و کبريت و 

هاي سـنـگـيـن      هاي توتون و وزنه قوطي
هاي کاغذ مي گذارند تا  که روي دسته

از پراکنده شدن آنها جلوگيـري کـنـنـد،       
ــا عــکــس         هــاي دخــتــران و           هــمــراه ب

همسرش، ويـلـهـلـم وولـف و فـردريـک                
 . انگلس

. مارکس سيـگـاري قـهـاري بـود         
کـاپـيـتـال پـول        « يکبار به مـن گـفـت          

ــراي             ســيــگــار بــرگ     هــائــي کــه مــن ب

نوشتنش کشـيـدم را هـم در نـخـواهـد               
او سيگارکـش قـهـاري بـود و           .  » آورد

آنقدر سيگـار يـا     .  کش قهارتري کبريت
پيپش را فراموش و بعد دوباره روشـن    

کــرد کــه ظـرف مــدت کــوتــاهــي              مـي 
تعداد باور نکردني قوطـي کـبـريـت را         

 . کرد خالي مي
داد کسـي       هيچوقت اجـازه نـمـي       

ها يا کاغذهايش را نظـم بـدهـد،       کتاب
. يا بهتر بگويم نظم آنها را بر هـم بـزنـد     

نظمي آنها ظاهري بـود؛ هـر چـيـزي          بي
در واقـع در جـائـي بـود کـه مـارکـس                  

شـد     خواست باشد و اين باعث مـي  مي
خـواهـد را بـراحـتـي             بتواند آنـچـه مـي       

گـاه حـتـي در ضـمـن يـک               .  پيدا کـنـد    
کـرد تـا جـملـه يـا               گفتگو مکـث مـي    

رقمـي کـه نـقـل کـرده بـود را در يـک                      
 . کتاب به طرف گفتگويش نشان دهد

در چيدن کـتـابـهـايـش نـيـازي بـه             
مراعات تناسب مرسوم مـيـان انـدازه        

هـا و جـزوات          کتـاب .  ها نداشت کتاب

چـيـد      را برحسب محتوا کنار هـم مـي      
ها ابـزار ذهـن        کتاب.  نه برحسب اندازه

گـفـت      مـي .  او بودند نه اشياي زيـنـتـي   
اينها بردگان منند و بايد آنطـور کـه     « 

ــه مــن خــدمــت                مــن مــي    خــواهــم ب
مـارکـس در بـنـد انـدازه يـا               .  » کنـنـد  

صــحــافــي، کــيــفــيــت کــاغــذ يــا نــوع            
گـوشــه  .  نـبـود        کـتـاب     حـروفـچـيـنــي    

زد، در      بعضي صفحـات را تـا مـي         
ــداد                ــا مـ ــحـــات بـ ــه صـــفـ حـــاشـــيـ

گـذاشـت و زيـر           هـائـي مـي        عـالمـت  
. کشـيــد    سـطــور بســيـاري خـط مـي          

هـيــچــوقــت روي صــفــحـات کــتــاب          
نوشت، اما برخي اوقـات     چيزي نمي

که نويسـنـده ديـگـر بـقـول مـعـروف               
تـوانسـت    شورش را درآورده بود نمي

از گذاشتن عالمت سوال يا تعجبـي  
سيستمـي  .  در حاشيه خودداري کند

کــه بــراي خــط کشــي زيــر خــطــوط             
داشت طوري بود که بـعـدهـا بـراحـتـي           

 ۲ انترناسيونال 

  ۳ادامه صفحه 
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توانست فراز مـورد نـظـرش را در             مي
عادت داشـت هـر     .  هر کتابي پيدا کند

هــاي    چـنــد ســال يـکــبــار بــه دفــتــرچــه            
يادداشتش مراجعه کند و سـطـوري از       

ها که زيـر آنـهـا خـط کشـيـده و                کتاب
بعد در اين دفاتر يـادداشـت کـرده بـود         
را مرور کند تا آنها را در حافظـه زنـده     

حافظـه فـوق الـعـاده قـابـل             .  نگاهدارد
اتکائي داشت کـه آن را از جـوانـي بـا               
پيروي از توصيه هگل بـا از بـر کـردن          
شــعــر بــه يــک زبــان خــارجــي کــه                        

 . دانست پرورش داده بود نمي
 

هاينريش هاينه و گوتـه را از بـر         
بود و در گفتگوهايش غـالـبـا از آنـهـا          

خواننده جـدي شـعـر        . کرد نقل قول مي
آثـار  .  به هـمـه زبـانـهـاي اروپـائـي بـود              

اسخيلـوس را بـه زبـان اصـلـي يـونـان                  
اسخـيـلـوس    .  خواند باستان هر سال مي

و شکسپير را بـزرگـتـريـن نـوابـغ درام               
نويسي که جهـان بـه خـود ديـده اسـت              

احترامش براي شکسـپـيـر    .  دانست مي
آثار او را تمامـا و    .  حد و اندازه نداشت

تـريـن      با دقـت خـوانـده و کـم اهـمـيـت               
هـايـش را        هاي نـمـايشـنـامـه        شخصيت

شکسپيـرپـرسـتـي کـيـش         .  شناخت مي
سـه  .  مارکس بود  همه اعضاي خانواده

دخترش بسـيـاري از آثـار او را از بـر                   
و پناهنده [  ۱۸۴۸ پس از سال .  بودند

براي تکمـيـل زبـان      ] شدن به انگلستان
اش، که در هـمـان زمـان هـم            انگليسي

دانست، همه کـلـمـات     خواندن آن را مي
قصار بديع  شکسپيـر را اسـتـخـراج و           

با بخشي از آثـار    .  بندي کرده بود دسته
جدلي ويليـام کـابـت کـه ارج فـراوانـي               
برايش قائل بود هم همين کار را کـرده    

دانــتــه و رابــرت بــرنــز از جــملــه             .  بـود 
از گـوش    .  شاعران مـحـبـوبـش بـودنـد        

سـپــردن بــه دخــتـرانــش کــه طــنـزهــاي             
هـاي ايـن شـاعـر            سياسي يا تصـنـيـف     

کـردنـد يـا بـا          اسکاتلندي را دکلمه مي
 . برد خواندند لذت فراوان مي آواز مي

فـــعـــال   [Cuvier]کـــوويـــه
خستگي ناپذير و استاد بـزرگ عـلـوم،      
در موزه پاريس که مديـريـت آن را بـر          
عهده داشت چند اطاق را بـه اسـتـفـاده       

هـر  .  شخصي خود اختصاص داده بـود 
هــاي    اطـاق مـخــتـص يــکـي از رشــتـه             

کـرد بـود و در آن              علوم که دنبال مـي   
اطاق همه کتب، ابزار و آالت، وسـائـل     
کمکي و غيره الزم بـراي مـطـالـعـه در          

وقـتـي از     .  آن رشته گردآوري شـده بـود    
شـد بـه اطـاق           يک نوع کار خستـه مـي    

رفـت و بـه کـار ديـگـري                 ديگـري مـي    
گــويــنــد ايــن       مــي.  مشـغــول مــي شـد      

تغيير مشغوليت ذهني سـاده بـراي او       
 . استراحتي بوده است

مارکس هم به اندازه کوويه فـعـال   

و خستگي ناپـذيـر بـود، امـا وسـعـش             
رسيد چند اطاق مـطـالـعـه داشـتـه          نمي
بنابراين براي اسـتـراحـت از ايـن         .  باشد

بـه ايـن     .  زد   سر به آن سر اطاق قدم مـي 
ترتيب به مرور زمان روي کـف اطـاق         
رد پائي بجا مانده که درسـت مـانـنـد         

اي در مــيــان         راه بــاريــکــه پــا خــورده        
بـرخـي   .   مرغزار کامال مشخـص بـود    

اوقات هم براي استراحت روي کـانـاپـه      
گـاه  .  خوانـد  کشيد و رمان مي دراز مي

خواندن دو يا سه رمان را هـمـزمـان بـه       

خوان  مانند داروين رمان.  برد پيش مي
اش  هاي مورد عالقه رمان.  کبيري بود

هاي قرن هيجـدهـم و بـخـصـوص           رمان
اثـــر فـــيـــلـــديـــنـــگ                تـــام جـــونـــز       

[Fielding]     ــود ــان       .  بــ ــيــ در مــ
تري که آثـارشـان      هاي مدرن نويس رمان

تـوان     آمد مي بنظرش بسيار جالب مي
 Paul de]از پــــل دو کـــــاک                

Cock]                   ــور ــز لــــــ ــارلـــــ ، چـــــ
[Charles Lever] ،

الکساندر دوما پدر و والـتـر اسـکـات         
اسـکـات را        اخالقـيـات قـديـم      .  نام برد

هـاي     داسـتـان  .  دانسـت    شاهکاري مـي   
ماجرائي و فکاهي هم جايگاه خاصـي  

براي سروانتس و بـالـزاک   .  نزد او داشت
بـاالتــريـن مــرتـبــه را در مـيــان هــمــه                

ــود            رمــان ــائــل ب ــويســان ق دون در   .  ن
ِ  در حـال          کيشوت حماسه سلحشـوري

ديد که فضـائـلـش در         احتضاري را مي
جهان نوپاي بورژوائي مورد تـمـسـخـر       

بـالـزاک را     .  گـيـرد     و تحـقـيـر قـرار مـي         
ستود کـه آرزو داشـت پـس             چندان مي

از اتمام کـار اقـتـصـاديـش مـروري بـر              
بـالـزاک را     .  او بـنـويسـد      کمدي انساني

نــه تــنــهــا مــورخ زمــان خــود بــلــکــه               

ــق  ــلـ ــه               خـ ــونـ ــرگـ ــبـ ــامـ ــيـ ــده پـ ــنـ ــنـ کـ
دانسـت کـه در          هـائـي مـي        شخـصـيـت   

زمــان لــوئــي فــيــلــيــپ هــنــوز دوران               
گـذرانـدنـد و تـا            جنينـي خـود را مـي         

زمان ناپلئون سوم يعني پس از مـرگ      
 .نويسنده به بلوغ کامل نرسيدند

تـوانسـت بـه هـمـه             مارکـس مـي    
هـاي اروپـائـي بـخـوانـد و بـه سـه                    زبان

زبان آلماني، فرانسه و انـگـلـيـسـي تـا             
حد برانگيختن ستايـش خـبـرگـان ايـن          

از تکـرار ايـن گـفـتـه          .  سه زبان بنويسد
هـر زبـان خـارجـي         « بـرد کـه        لذت مي

. » سالحي در مـبـارزه زنـدگـي اسـت             
استعداد شـگـرفـي در يـادگـيـري زبـان              
داشت، که دخترانش هم از او بـه ارث        

آموختن زبان روسي را در     .  برده بودند
سن پنجاه سالگي شـروع کـرد، و اگـر          

هـاي     چه اين زبان هيچ قرابتـي بـا زبـان       
دانســت    مـدرن يـا بـاســتـانــي کــه مــي             

نداشت، بعد از شش ماه آنـقـدر روسـي      
دانست که از خوانـدن آثـار نـظـم و            مي

ــويســنــدگــان روس               نــثــر شــاعــران و ن
ــل و                 ــوگ ــن، گ ــوشــکــي ــخــصــوص پ ب

زبـان روسـي را       .  شچدرين لـذت بـبـرد       
براي اين آمـوخـت کـه بـتـوانـد اسـنـاد               
رسمي تحقيـقـات دولـتـي روسـيـه کـه              
حاوي نکات منفي سياسي بـود و بـه         
همـيـن دلـيـل دولـت روسـيـه بـر آنـهـا                     

ايـن  .  گذاشـت را بـخـوانـد         سرپوش مي
اسناد را دوستان صمـيـمـيـش بـراي او          

آوردند، و او يـقـيـنـا تـنـهـا                 بدست مي
عـالــم اقــتــصــاد ســيــاســي در اروپــاي            
غربي بود که از چنين اسـنـادي اطـالع      

 . داشت
مارکس عـالوه بـر خـوانـدن آثـار            

نويسان وسيله ديـگـري      شاعران و رمان
: هم براي استراحت فکـري يـافـتـه بـود         

رياضيات، که کشش خاصي هم بـه آن    
جــبــر حــتــي مــوجــب تســالي         .  داشـت 

اي بـود کـه در          شد، وسيله روحيش مي
تــريــن لـحــظــات زنــدگــي پــر             هـولــنــاک 

در زمـان    .  بـرد    اش به آن پناه مي حادثه
بيماري آخر همـسـرش کـه قـادر نـبـود             
خود را بـه شـيـوه مـعـمـول وقـف کـار                 
ــه                    ــهــا راهــي ک ــن ــد ت ــمــيــش کــن عــل

توانست بار سنگين اندوهي کـه از     مي
هـاي او بـر دل داشـت را                 درد کشـيـدن  

سبک کنـد غـرق شـدن در ريـاضـيـات               
طــي هـمــيـن دوران زجـر روحــي             .  بـود 

اي در بـاب مـحـاسـبـه مـقـاديـر                مقاله

بسيار کوچک نوشت که به نظر صاحب 
نظران از ارزش علمي باالئي برخـوردار  
بود، و در مجموعـه آثـار او بـه چـاپ             

مارکس در ريـاضـيـات        .  خواهد رسيد
تـريـن و در عـيـن حـال                 عالي منطقـي 

ترين شکل حرکت ديالکتيکـي را     ساده
عقـيـده داشـت هـيـچ عـلـمـي               . ديد مي

بدون آنـکـه در کـار خـود اسـتـفـاده از                  
رياضيات را بياموزد بـه رشـد کـامـل         

 .نخواهد رسيد
کتابخانه شخصي مارکس بـيـش   
از يک هزار جلد کتاب داشـت کـه طـي        
يــک عــمــر کــار تــحــقــيــقــي بــه دقــت               

اما ايـنـهـا بـرايـش          .  دستچين شده بود
هـاي سـال بـطــور           کـافـي نـبـود و سـال           

مـوزه بـريـتـانـيـا        منظم به کـتـابـخـانـه          
(Br i t ish Museum)  

بــراي مــجــمــوعــه وســيــع         .  رفــت   مــي
هاي اين کتابخانـه ارزش فـراوان        کتاب

حتـي مـخـالـفـيـن مـارکـس             . قائل بود
خود را ناگزير از اذعـان بـه وسـعـت و             
عـمـق فضـل او، نــه تــنـهــا در رشـتــه                   

اش يعني اقتـصـاد سـيـاسـي         تخصصي
بلکه در تاريخ، فلسفه و ادبيـات هـمـه      

 .ديدند کشورها، مي
با آنکه بسيار دير به رخـتـخـواب      

رفت هميشه بين سـاعـت هشـت و         مي
شـد، فـنـجـان قـهـوه            نه صبح بيدار مي

هـايـش      خورد، روزنامه بدون شيري مي
اش    خوانـد، بـه اطـاق مـطـالـعـه              را مي

رفت و تا سـاعـت دو، سـه صـبـح               مي
کـارش را تــنـهـا بــراي          .  کــرد   کـار مـي    

خوردن غذا و وقـتـي هـوا خـوب بـود                
 همستـد هـيـث     براي مدتي قدم زدن در 

در طـول روز گـاه يـکـي           .  کرد قطع مي
در .  خوابـيـد   دو ساعت روي کاناپه مي

جواني در تـمـام طـول شـب کـار کـرده               
چنان غـرق    .  عاشق کار کردن بود.  بود

شــد کــه غــذا خــوردن از              کــارش مــي  
اغـلـب اوقـات بـراي         .  رفـت    يادش مـي 

صرف غـذا بـايـد چـنـد بـار صـدايـش                   
زدند تا به اطاق نهارخـوري کـه در        مي

طبقه پائين بود بيايد، و هـنـوز لـقـمـه          
آخــر را فــرو نــداده بــه اطــاق کــارش                  

 . بازگشته بود
مارکس بسيار کم غذا و کـال بـا       

اشتهائي دست بـه گـريـبـان          مشکل بي
بــراي حــل ايــن مشــکــل ســعــي           .  بــود
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کرد غذاهاي شور يا ترش تـحـريـک     مي
کننده اشتها مانند گوشـت خـوک دود       

، مـاهـي     [ham]سـود       داده يا نمـک 
ــار يــا تــرشــي بــخــورد              . دودي، خــاوي

بــايــد تــقــاص       اش مــي     گــوئــي مــعــده   
. فعاليت عظيم مـغـزش را پـس دهـد            
. تمام بدنش را فداي مغزش کـرده بـود    
. فکر کردن برايش بزرگترين لـذت بـود    

اغلب اين گفته هگـل اسـتـاد فـلـسـفـه            
کـرد کـه        دوران جوانيش را تکـرار مـي    

حــتــي تــفــکــر جــنــايــتــکــارانــه يــک            « 
کار عظمت و اصالتـي بـيـش از         خالف

 .  »عجايب کل کائنات دارد
 

اين شيوه غيرمعمول و سـنـگـيـن     
اي قـوي الرم         زندگي و کار فکري بنيه

مارکس مردي قـوي هـيـکـل،         .  داشت
با قدي بلندتر از متوسط، چهار شـانـه     

و       هـا    اندازه دسـت   .  و سينه برآمده بود
پاهايش متناسـب بـود؛ هـر چـنـد کـه               

اش مانند اغـلـب يـهـوديـان بـه              باالتنه
اگر در جـوانـي   .  نسبت پاها بلندتر بود

به ژيـمـنـاسـتـيـک پـرداخـتـه بـود مـرد                  
شـد، امـا تـنـهـا             بسيار نيرومندي مي

ورزشي که در طول عمرش کـرده بـود،     
. روي بـود      کـرد، پـيـاده        و همچنان مـي 

هـا در حـالـيـکـه             توانسـت سـاعـت      مي
کشـيـد      کرد و سيگار مـي    صحبت مي

ها بـاال بـرود بـدون           پرسه بزند يا از تپه
. آنـکـه ابــدا احسـاس خسـتـگــي کـنــد              

توان گفت کـارش را در حـال          حتي مي
اش انـجـام        راه رفتن در اطاق مـطـالـعـه    

فــکــرهــايــش را در حــال راه           .  داد   مــي
کرد و بـعـد مـدت کـوتـاهـي              رفتن مي

نشست تا آنچه فکر کـرده اسـت را        مي
دوســت داشــت    .  روي کــاغــذ بــيــاورد      

هـنــگـام صـحــبــت راه بـرود، و فــقــط                
گهگاه که توضيحات  جـانـدارتـري بـه       

تـر     داد يا بحـث جـانـانـه       مخاطبش مي
 . ايستاد شد از راه رفتن بازمي مي

ـال       ــن ســـ ـال در                  مــ هــــاي ســـ
 همسـتـد هـيـث      هاي عصرانه در  روي پياده

همراه مارکس بودم، و طـي هـمـيـن قـدم            
ها در ميان چمـنـزارهـا بـود کـه از او               زدن

ـتـم    درس  اقتصاد مي مـارکـس بـي      .  گـرف
آنکه متوجه باشـد تـمـام مضـمـون جـلـد              

ـاب        را هـمـانـگـونـه کــه             سـرمـايـه   اول کـت
هـمـيـشـه     .  داد   نوشته بود برايم شـرح مـي      

ـيـده        ـا           در بازگشت به خـانـه شـن هـايـم را ت
ــود يــادداشــت                       ــم ب ــوان ــه در ت ــجــا ک آن

ـال کـردن                .  کردم مي ـب ـتـدا درک و دن در اب
ـيـچـيـده مـارکـس            استدالل هاي عميق و پ

ــود         ــم مشــکــل ب ــراي ــه آن       .  ب ـفــان ـتــاسـ مـ
ـتـه                هـاي گـران     يادداشت بـهـا از دسـتـم رف

ـيـس در          . است ـل در پي شکست کـمـون، پ
ام در پـاريـس و بـوردو                  شبيخون به خانـه 

دلـم از    .  هـمـه اوراقـم را بـرد و  سـوزانــد                 
هـاي آن شـب          همه بيشتر براي يـادداشـت    

ـا تـوضـيـحـات             مي سوزد که مـارکـس، ب
بسيار و ادله فراوان که شـيـوه مـعـمـولـش         
ـئـوري بـرجسـتـه و ذکـاوتـمـنـدانـه                    بود، ت

اش را بـرايــم         تـکـامــل جــامـعــه انســانـي        
هــا از جـلــوي         انــگـار پـرده    .  تشـريـح کـرد     

ـار         .  رفـت    چشمم کنـار مـي     ـيـن ب بـراي اول
مــنــطــق تــاريــخ جــهــان را بــه روشــنــي                

هــاي    تــوانســتــم پــديــده      ديــدم و مــي       مــي
ـاقـض در پـروسـه تـکـامـل                     ـن بظـاهـر مـت

آنـهـا            جامعه و انديشه را تا منشأ مـادي 
بـهـت زده شـده بـودم و ايـن                .  دنبال کـنـم    

ـاقـي مـانـد               تاثير اوليه سال . هـا در مـن ب
هاي مادريد هم وقـتـي مـن         سوسياليست

ـانـه مـارکـس را،               اين تئوري بغايـت داهـي
ـيـشـک يـکـي از هـوشـمـنـدانـه                 تـريـن      که ب

ـا کـنـون            تئوري هائي است که مغز بشـر ت
ـاچـيـز                 ـا بضـاعـت ن ساخته و پـرداخـتـه، ب
خود برايشـان شـرح دادم هـمـيـن حـال را                 

 . پيدا کردند
اي    مغز مارکس به خـزانـه غـنـي        

هاي تاريخ  و علوم طبيـعـي و      از فاکت
. هــاي فــلــســفــي مســلــح بــود            تــئــوري

مهارت شـايـانـي در اسـتـفـاده از ايـن                
ــه دانــش و مشــاهــده کــه طــي                  خــزان

هـا کـار فـکـري در مـغـزش گـرد                     سال
تـوانسـتـي دربـاره        مي. آمده بود داشت

هـر مـوضــوعــي از او ســوال کـنــي و                 
ترين جوابي که خيـالـش را هـم         مفصل

ــمــي  ــا                  ن ــراه ب ــواره هــم کــردي، و هــم
هاي عـام نـاشـي از تـأمـل             فرمولبندي

. در وجه فلسفي قضيه، از او بـگـيـري       
مغز او مانند کشتي جنگي بـا ديـگ       
بخار بجوش آمده هر لحـطـه آمـاده بـه         

هـاي فـکـري         آب زدن در تـمـام عـرصـه      
 .    بود

 سـرمـايـه   شک نيست کـه کـتـاب          
نــمــايــانــگــر ذهــنــي اســت بــا قــدرت              

امـا بـراي     .  انگيز و دانش برتـر  اعجاب
من، همچنان که بـراي هـمـه آنـهـا کـه               

شناختنـد، نـه      مارکس را از نزديک مي
و نه هيچيک از ديـگـر آثـار او         سرمايه

. نشانگر درجه باالي نبـوغ او نـيـسـت        
مارکس خـود بسـيـار بـرتـر از آثـارش               

 . بود
. کـردم    من با مـارکـس کـار مـي        

امـا کــاتـبــي بــيـش نــبـودم؛ مـارکــس               
لـيـکـن    . نوشتم کرد و من مي تقرير مي

داد از نـزديـک          اين به من امـکـان مـي     
شاهد نحوه فـکـر کـردن و نـوشـتـن او               

نوشـتـن بـرايـش کـاري سـهـل و                . باشم
سهل بود زيرا ذهـنـش در       . ممتنع بود

هــا و      گــردآوردن کــامــل هــمــه فــاکــت        
تحليل جوانب مختلف يـک مـوضـوع        

مـمـتـنـع     .  با هيچ مشکلي روبرو نبـود 
بود به ايـن مـعـنـا کـه هـمـيـن کـامـل                   

ها کـار عـرضـه افـکـارش           بودن دانسته
گـيـر تـبـديـل           را به کاري شـاق و وقـت        

 . کرد مي
مارکس نـه تـنـهـا سـطـح ظـاهـر               
بلکه اليه زيرين و ناپيداي هـر چـيـز را        

همه اجزاي يک چيـز را در      .  ديد هم مي
ارتباط با هم يعني در کنش و واکنـش  

پـروسـه   .  کـرد    شان بـررسـي مـي      متقابل
تکامل تاريخي هـر جـزء را جـداگـانـه            

سپس به بررسي آن در .  کرد رديابي مي
ــيــرامــونــيــش              ارتــبــاط بــا عــوامــل پ

پــرداخـت و بـه تــحـلــيــل فــعــل و                   مـي 
او بـه    .  پـرداخـت   انفعاالت بين آنها مي

اين ترتيب منشأ و نـيـز تـغـيـيـرات و               
تطورات و انقالباتي که هر چيز از سـر      

کرد، و  گذراند را رديابي و پيدا مي مي
تا بررسي دورترين اثرات آن بـه پـيـش          

هيچ چيز را به تنهـائـي و در       . رفت مي
. ديـد    انزوا از چيزهاي پيرامون آن نـمـي  

ديـد جـهـانــي بـود بـغـايــت                آنـچـه مــي    
هـدف  .  پيـچـيـده و در حـرکـت مـداوم              

مارکس اينست که کـل ايـن جـهـان و             
فعل و انفعـاالت مـتـنـوع و مـدام در              

اديبـان  .  حال تغييرش را بر ما بازنمايد
مکتب برادران گونکور و فلوبر شـکـوه   

کنند که توصيف دقيق آنچه انسان  مي
بيند کـار بسـيـار سـخـتـي              به چشم مي

و تازه آنچه ايشان قصد بـيـانـش      .  است
را دارند سطح ظاهر چيزها يعني تـاثـر   

. حواس ايشان از مشاهده چـيـزهـاسـت    
کار ادبي ايـنـهـا در مـقـايسـه بـا کـار                   

کار او مسـتـلـزم    . مارکس بازيچه است
اي اسـت کـه          الـعـاده     توان فکري خـارق   

بتواند واقعيت را عميقا دريابد و آنچـه  
خـواهـد      بيـنـد و مـي        به اين ترتيب مي

بـا  .  ديگران ببينند را بـه کـالم درآورد        
اينحال مارکس هيچگاه از کـار خـود         

هـمـواره در حـال حـک و             .  راضي نبـود 
اصالح آثارش بود و آنچه بروي کـاغـذ     
آورده بــود را هــمــيــشــه در ســطــحــي               

دانسـت کـه        اي مـي      تر از انديشـه  پائين
 .قصد القايش به مخاطبين را داشت

مارکس هر دو کيفيت يک نابـغـه   
هــم اســتــعــداد غــيــرقــابــل        :  را داشــت  

وصفي در تجزيه يـک چـيـز بـه اجـزاي              
آن  داشـت، و هـم اسـتـاد                     مـتـشـکلـه    

مسـلـم بـازســازي يـک چــيـز از اجــزاي                
مجزاي آن، همراه بـا نشـان دادن هـمـه           
اشکال تـطـور آن و بـازنـمـودن رابـطـه                   

ــن اشـــکـــال بـــود                    ــتـــقـــابـــل ايـ . مـ
هايش متشکل از يک سلـسـلـه     استدالل

ايــرادي کـــه        –انــتـــزاعــات نــبـــود          
اقتصـاددانـان نـاتـوان از تـفـکـر بـر او                   

ــي ــتـــنـــد            مـ روش او روش         .  گـــرفـ
داني نبود کـه تـعـاريـفـش را از             هندسه

گــيــرد امــا در         دنــيــاي اطــرافــش مــي     
هـايـش بـر واقـعـيـت کـال                 گيـري  نتيجه

 سـرمـايـه    مارکـس در      . پوشد چشم مي
هــائــي جــدا از          تــعــاريــف يــا فــرمــول       

دهـد، بـلـکـه يـک             واقعيت بدست نـمـي  
هاي بسيار مـوشـکـافـانـه         رشته تحليل

هـاي     دهد کـه سـايـه روشـن           بدست مي
هـاي بـغـايـت          بسيار ظريف بـا تـفـاوت     

 . کنند ناچيز را روشن مي
ــه     او در       ــن        ســرمــاي ــيــان اي از ب

کند که ثـروت     واقعيت ساده شروع مي
اي کـه تـحـت سـيـطـره شـيـوه                    جامـعـه  

توليد کـاپـيـتـالـيـسـتـي اسـت خـود را                 
بصورت پشته عظيمـي از کـاال نشـان          

بنـابـرايـن کـاال، کـه شـيـئـي               .  دهد مي
است عيني و نه يـک انـتـزاع ريـاضـي،          

هـاي     شکل تک تک عـنـاصـر يـا سـلـول          
. ثروت جامعه کـاپـيـتـالـيـسـتـي اسـت           

مــارکــس ســپــس کــاال را بــدســت                   
گيرد، زير و بـاال و  پشـت و روي              مي

کند، و از ايـن کـنـد و         آن را بررسي مي
کاو يک سلسه اسـرار را يـکـي پـس از             

اسـراري کـه       -کشد   ديگري بيرون مي
با ديد غـيـرنـقـاد     [ اقتصاددانان رسمي 

کــوچـکــتـريــن آگــاهـي از آنــهــا           ]  خـود 
ندارند، هر چند کـه شـمـار ايـن اسـرار              

تـر از کـل          بنـيـانـي     شان بيشتر و هر يک
حـال  .  رموز مـذهـب کـاتـولـيـک اسـت           

پس از بـررسـي هـمـه جـانـبـه يـک تـک                  
کاال، مارکس آن را در رابـطـه يـعـنـي              
در مبادله بـا يـک کـاالي ديـگـر قـرار               

ــق                     مــي ــطــه دقــي ــن راب دهــد و در اي
سـپـس بـه تـولـيـد و پـيـش                 .  شـود  مي

ــاال                 شــرط ــيــد ک ــول ــاريــخــي ت هــاي ت
او اشـکـالـي کـه کـاالهــا            .  پـردازد    مـي 

کـنـد و        گيرند را بررسي مـي    بخود مي
دهد که چگونه از يـک شـکـل       نشان مي

آيند، چگونـه يـک      به شکل ديگر درمي
هـا آن       شکل کاال زيـر فشـار ضـرورت         
. آورد   شــکــل ديــگــر را بــوجــود مــي            

هـا     مارکس سير منطقي تطـور پـديـده     
کنـد کـه      را چنان هنرمندانه مطرح مي

انسان ممکن است فکر کند ايـن سـيـر      
حـال  .  منطـقـي زائـيـده تـخـيـل اوسـت              

آنـکــه ايــن ســيـر مـحــصـول واقـعــيــت               
است، بازسازي ديالکتيکـي اسـت کـه        

 . بطور واقعي در خود کاال وجود دارد
مـارکــس در کــار خـود هــمــواره            

هـرگـز   .  بينهايت صادق و امـيـن بـود         
کـرد مـگـر         فاکت يا رقمي را نقل نـمـي  

تريـن مـراجـع آن را تـايـيـد                آنکه موثق
دوم    اطــالعـات دســت   .  کـرده بــاشـنــد    

هميشه به .  کر هيچگاه راضيش نمي
کـرد، و       ماخذ اصلي مـراجـعـه مـي        

 ۴ انترناسيونال 

 !نه قومی نه مذھبی حکومت انسانی 
 ۵ادامه صفحه  

 ۱۳۹۲ارديبهشت  ۲۱شنبه 

 ۳از صفحه 

 خاطرات من از کارل مارکس ـ پ ل الفارگ



برايش مهم نبود که اين روند چـقـدر   
آور    تـوانـد پـرزحـمـت و کسـالـت              مي

بــراي آنـکــه از صـحــت يــک            .  بـاشــد 
مـوزه  فاکت کوچک مطمئن شود به   

ــه کــتــب             مــي   بــريــتــانــيــا   رفــت و ب
. کــرد   کـتــابـخــانـه آن مـراجــعـه مـي             

منتقدينش هرگز نتوانستـنـد نشـان      
هـائـي را        دهند که مـارکـس فـاکـت        

ناديده گـرفـتـه و يـا مـبـاحـثـي کـه                     
هـائـي      مطرح کرده را بر پايـه فـاکـت     

بنا کرده که صـحـت آنـهـا بـه دقـت               
 .تاييد نشده است

عادت مراجعه به منبع اصلـي  
داشـــت تــــا آثــــار               او را وامــــي        

نويسندگاني را بخواند که بسيار کم 
شناخته شده بـودنـد، و او در واقـع            

. تنها نقل کـنـنـده اقـوال آنـهـا بـود               
حـاوي چـنـان تـعـداد             سرمايهکتاب 

ــن                    ــيـ ــنـ ــول از چـ ــل قـ ــقـ ــادي نـ زيـ
نويسندگاني است که انسان ممـکـن   
اســت فــکــر کــنــد مــارکــس قصــد              
خودنمائي و به رخ کشـيـدن وسـعـت       

ابـدا  .  مطالـعـاتـش را داشـتـه اسـت            
من « گفت  مارکس مي. چنين نبود

ام، حـق هـر          مجري عدالت تاريـخـي  
خود را مـلـزم       . »کنم کس را ادا مي

دانسـت     به ذکر نام نويسندگاني مـي 
اي را      که براي نخستين بـار انـديشـه     

ترين نحو فرمـوـلـه     بيان يا به صحيح
انــد؛ و در ايــن مــوارد درجــه                کــرده

چنين نويسندگاني   اهميت يا شهرت
 .بهيچوجه برايش مطرح نبود

مارکس از لـحـاظ عـلـمـي هـم           
همانقدر پايبنـد وجـدان بـود کـه از             

نه هيچگاه سـخـنـي بـر       . لحاظ ادبي
اساس فاکتي که صـد درصـد از آن           

آورد و نـه         مطمئن نبود بر زبان مـي 
هيچگاه چيزي را کـه کـامـال مـورد         
مــطــالــعــه قــرار نــداده بــود مــطــرح           

هايـش را     هيچيک از نوشته.  کرد مي
بــدون آنــکــه بــارهــا آن را مــرور و                 
بهترين شکل را بـرايـش پـيـدا کـرده          

برايش قـابـل     .  کرد باشد منتشر نمي
تصور نبود که بدون آمادگي کـامـل   

اين بـرايـش   .  جلوي مردم ظاهر شود
حــکــم شــکــنــجــه را داشــت کــه                    

هايش را پيـش از حـک و          دستنويس
اصالح و پرداخت کـامـل بـه کسـي           

احسـاسـش در ايـن بـاره           . نشان دهد
آنقدر قوي بود که يکبار به من گفت 

هـايـم را        دهم دستـنـويـس    ترجيح مي
بسوزانم تـا آنـهـا را نـاتـمـام بـاقـي                    

 .گذارم
اين شيوه کار در اغلب مـوارد    
چنان وظيفه پرزحمتي بـر عـهـده او          

گــذاشــت کــه خــوانــنــده آثــارش            مـي 
مشکـل بـتـوانـد تصـوري از ابـعـاد                

. عظيم آن در ذهن خود شـکـل دهـد     
بعنوان مـثـال بـراي نـوشـتـن حـدود                

پـيـرامـون       سرمايهبيست صفحه در 
در انـگـلـسـتـان بـه              کارخانـه   قوانين

حاوي کتاب آبي اندازه يک کتابخانه 
هـا و بـازرسـان           گزارشات کميسيـون 

کارخانه انگليسي و اسکاتلـنـدي را     
چـنـانـکـه از         -صفـحـه بـه صـفـحـه             

اش در      هـاي مـدادي       گـذاري    عالمت
از   -ها پيداست  صفحات اين کتاب

مـارکـس ايـن      .  ابتدا تا انتها خوانـد 
تـريـن      گزارشات را مهمترين و گـويـا  

اسناد براي مطالعه شـيـوه تـولـيـدي        
بـراي  .  دانسـت    کاپيـتـالـيـسـتـي مـي         

دست اندرکاران اين گزارشات چـنـان   
ارزش و احــتــرامـي قــائــل بــود کــه             

کند که بتوان در هيچ  اظهار شک مي
مرداني بـه  « کشور ديگري در اروپا 

انـديشـي      قابلـيـت، بـيـطـرفـي و آزاد            
گزارشگران وضـع  بازرسان كارخانه، 

بهداشت عـمـومـي، مـامـوران ويـژه           
تحقيق در زمينه اسـتـثـمـار زنـان و          
كودكان، وضـع مسـكـن، تـغـذيـه و             

و با هـمـيـن       ؛» يافت  غيره انگليسي 
جمله است که چنين تقدير شـايـانـي      

از آنـان   سرمايهدر پيشگفتار کتاب 
 . آورد بعمل مي

 آبـي    هـاي  کتابمارکس از اين 
که در مـيـان نـمـايـنـدگـان پـارلـمـان               

اي از      شــد گــنــجــيــنــه        تــوزيــع مــي    
. اطالعات دست اول بـيـرون کشـيـد        

ــن                 ــنــدگــان از اي ــمــاي بســيــاري از ن
ها بعنوان هدف در تيـرانـدازي    کتاب

کردند و از روي تـعـداد        استفاده مي
صـــفـــحـــات ســـوراخ شـــده قـــدرت            

بـرخـي   .  سنجيـدنـد   شان را مي تفنگ
ديــگــر آنــهــا را بصــورت کــيــلــوئــي           

تريـن   فروختند، که شايد عاقالنه مي
توانستند بـا آنـهـا         کاري بود که مي

بکنند، زيرا به اين ترتيب مـارکـس     
توانست آنها را به قيمت خـيـلـي     مي

ارزان از فروشندگـان کـتـب و اوراق          
ــه               ــه در مــحل ــهــن ــکــر     ک ــگ اي  الن
[Long Acre]      که براي خـريـد

بـه آنـهـا سـر               کتب و اوراق قـديـمـي   
ــخــرد      مــي ــي     .  زد ب پــروفســور بــيــزل

[Beesley]         ــه اســـت ــتـ ــفـ گـ
مارکس کسي اسـت کـه بـا مـطـلـع               
کردن مردم جهان از مـحـتـواي ايـن           
گزارشات بهترين استفاده را از آنـهـا   

پروفسـور بـيـزلـي خـبـر           .   کرده است
نداشت که فردريک انگلس پـيـش از     

اســنــاد    ۱۸۴۵مــارکــس در ســال         
متعددي از اين کتب بيرون کشـيـده     

وضـع  و از آنهـا در نـوشـتـن کـتـاب               
اسـتـفـاده       طبقه کارگر در انگلستـان 

 .کرده بود
 
۱  -  Wilhelm Wolff  )

پرولتر انقالبي    -) ۱۸۶۴-۱۸۰۹
آلماني، دوست و همکار مارکـس و    
انگلس، و کسي که  مارکس کتـاب  

 . سرمايه را به او تقديم کرده است
۲  -  A e s c h y l u s  

اسخيلوس، آشيلوس يا ائيسخـلـوس   
 )۵ ۲ ۵ -۴ ۶ ) م.  ق                ۵ .

نـويــس شـهــيــر يــونــان           نـمــايشــنـامــه  
نــويســنــده هــفــت تــراژدي      .  بـاســتــان 

ــان                ــارســي ــا پ ــان ي ــي ــران مــعــروف اي
داستان لشکرکشي خشايار شاه بـه  ( 

، پرومته در زنجير، هفت تن ) يونان
عليه تـبـس، اسـتـغـاثـه کـنـنـدگـان،               

ــهــه     هــاي انــتــقــام، و          آگــامــنــون، ال
 .   اورسيتا

 ۳- William Cobbett  )
سـيـاسـتـمـدار،        –)  ۱۸۳۵-۱۷۶۳

ــي،               ــاسـ ــيـ ــزوات سـ ــده جـ ــنـ ــويسـ نـ
دار انگـلـيـسـي      ژورناليست و مزرعه

که بـراي دمـوکـراتـيـزه کـردن نـظـام               
ســيــاســي بــريــتــانــيــا، لــغــو تــعــرفــه          
حمايتي بر واردات غله از اروپـا، و      
بــهــبــود وضــع کــارگــران کشــاورزي         

 .  مترجم فارسي –کرد  فعاليت مي
۴  -Rober t  Burns  )

شــــاعــــر و        –)  ۱۷۵۹-۱۷۹۶
سراي اسکاتلندي که شـاعـر    تصنيف

. شـود    ملي اسکاتلند محسوب مـي 

پرسي کـه از       در همه ۲۰۰۹در سال 
اس تـي    ( جانب تلويزيون اسکاتلند   

بعمل آمد مردم او را بـعـنـوان        )  وي
بزرگترين اسـکـاتـلـنـدي تـاريـخ ايـن             

او را   .  ســرزمــيــن انــتــخــاب کــردنــد      
پيشتاز جنبش رمانتيک در ادبيـات  

پـس از مـرگ آثـارش          .  شـنـاسـد    مي
منبع الهام بنيانگذاران سوسياليـزم  

مـتـرجـم     –و ليبراليزم هر دو گرديد 
 .فارسي
 ۵Hampstead Heath – 

پـارک بـاسـتـانـي و          )  مرغزار هيـث (
تپه ماهوري لندن که بـا مسـاحـتـي       

هکتار در شـمـال غـربـي        ۳۲۰برابر 
مـتـرجـم       –اين شهر واقع شده است 

 . فارسي
پــس از شــکــسـت کــمــون           -  ۶

پاريس الفارگ از جانب مـارکـس و       
شوراي مرکـزي انـتـرنـاسـيـونـال اول            

هـاي     مامور مبارزه بـا آنـارشـيـسـت       
طرفدار باکونين شد و بـه اسـپـانـيـا            

 .  مهاجرت کرد
۷Goncour  -  ادموند و ژول

گـــونـــکـــور دو بـــرادر نـــويســـنـــده             
ناتوراليست قرن نوزدهم که در کـار    
ادبي همواره با يکديـگـر مشـارکـت       

 .مترجم فارسي –داشتند 
۸  -  Gustave Flaubert 

از بــزرگــتــريــن    )  ۱۸۲۱  -۱۸۸۰( 
هــاي ادبــيــات غــرب کــه بــه               چــهــره
هاي معروفش مـادام بـواري و        رمان

کــوشــي     ، و  بــه ســخــت              مــکــاتــب 
اش در کـار ادبـي و حـفـظ              خالصانه

  –سبک نگارش خود معروف اسـت    
 .  مترجم فارسي

۹ - Wilhelm Wolff 
پـــرولـــتـــر     -)  ۱۸۶۴-۱۸۰۹(  

انقالبي آلمانـي، دوسـت و هـمـکـار            
مـارکــس و انــگــلــس، و کســي کــه               

را بـه او         سـرمـايـه   مارکـس کـتـاب        
 . تقديم کرده است

۱۰  -  Aeschylus  - 
اسخيلوس، آشيلوس يا ائيسخـلـوس   

 )۵ ۲ ۵ -۴ ۶ ) م.  ق                ۵ .
نـويــس شـهــيــر يــونــان           نـمــايشــنـامــه  

نــويســنــده هــفــت تــراژدي      .  بـاســتــان 
ــان  مــعــروف      ــي ــران ــا   اي ــان     ي ــارســي  پ

داستان لشکرکشي خشايار شاه بـه  ( 
هفت تن ، پرومته در زنجير، ) يونان

 ،اسـتـغـاثـه کـنـنـدگـان          ،   عليه تـبـس  

ــهــه ،   آگــامــنــون  ، و   هــاي انــتــقــام       ال
 . اورسيتا

۱ ۱  -  W i l l i a m  
Cobbett   )۱۸۳۵-۱۷۶۳ (

سياسـتـمـدار، نـويسـنـده جـزوات              –
دار    سياسي، ژورناليسـت و مـزرعـه       

انگليسي که براي دموکراتيزه کردن 
نظام سياسي بريتانيا، لـغـو تـعـرفـه          
حمايتي بر واردات غله از اروپـا، و      
بــهــبــود وضــع کــارگــران کشــاورزي         

 .  مترجم فارسي –کرد  فعاليت مي
۱۲ -Robert Burns 

شـــاعــر و       –)  ۱۷۵۹-۱۷۹۶(  
سراي اسکاتلندي که شـاعـر    تصنيف

. شـود    ملي اسکاتلند محسوب مـي 
پرسي کـه از       در همه ۲۰۰۹در سال 

اس تـي    ( جانب تلويزيون اسکاتلند   
بعمل آمد مردم او را بـعـنـوان        )  وي

بزرگترين اسـکـاتـلـنـدي تـاريـخ ايـن             
او را   .  ســرزمــيــن انــتــخــاب کــردنــد      

پيشتاز جنبش رمانتيک در ادبيـات  
پـس از مـرگ آثـارش          .  شـنـاسـد    مي

منبع الهام بنيانگذاران سوسياليـزم  
مـتـرجـم     –و ليبراليزم هر دو گرديد 

 .فارسي
۱۳  -  Hampstead 

Heath –   )      مــرغــزار هــيـــث (
پارک باستاني و تپه ماهـوري لـنـدن      

هـکـتـار       ۳۲۰که با مساحتي برابر 
در شمال غربي اين شهـر واقـع شـده        

 . مترجم فارسي  –است 
پس از شـکـسـت کـمـون          -  ۱۴

پاريس الفارگ از جانب مـارکـس و       
 انـتـرنـاسـيـونـال اول        شوراي مرکـزي    

هـاي     مامور مبارزه بـا آنـارشـيـسـت       
طرفدار باکونين شد و بـه اسـپـانـيـا            

 .  مهاجرت کرد
۱ ۵  -  Goncour  - 

ادمـونـد و ژول گـونـکـور دو بـرادر                 
نويسنده ناتوراليست قرن نوزدهم که 
در کار ادبـي هـمـواره بـا يـکـديـگـر               

 .مترجم فارسي –مشارکت داشتند 
۱ ۶  -  G u s t a v e  

Flaubert   )۱۸۸۰-  ۱۸۲۱ (
هاي ادبيات غـرب   از بزرگترين چهره

مـادام  هـاي مـعـروفـش            که به رمـان   
کوشي  ، و  به سخت مکاتبو  بواري

اش در کـار ادبـي و حـفـظ              خالصانه
  –سبک نگارش خود معروف اسـت    

 .مترجم فارسي

 ۱۳۹۲ارديبهشت  ۲۱شنبه  ۵۰۴ضميمه شماره  _ دوره دوم  انترناسيونال 

 ۴از صفحه 

 خاطرات من از کارل مارکس ـ پ ل الفارگ



من نظام اقتصادي بـورژوائـي    
 :را به ترتيب زير بررسي خواهم کرد

کــارِ  مــالــکــيــت ارضــي؛    ســرمــايــه؛
ــزدي؛ ــت؛ مــــــ ــارت   دولــــــ ــجــــــ تــــــ
تــحــلــيــل  .  بــازار جــهــانــي    خــارجــي؛

شرايط اقـتـصـادي مـوجـوديـت سـه              
طبقه عظـيـمـي کـه جـامـعـه مـدرن               

شـود     بورژوائي از آنها تشکيـل مـي    
. تحت سه عـنـوان اول خـواهـد آمـد           

ربط متقابل سه عنوان دوم ناگـفـتـه    
بخش اول کتاب اول که بـه  . پيداست

پـردازد فصـول زيـر را             سرمايـه مـي    
پول يا   -۲کاال؛   -۱: گيرد دربر مي

 -۳؛   ] ي کــاالهــا   [ گــردش ســاده       
 1بخش حـاضـر  .  العموم سرمايه علي

کـل  .  تنها شامل دو فصل اول اسـت 
مواد و مصالح کار اکنون بصـورت    
دستنويس در دفاتري که نـه بـقـصـد       
انتشار بلـکـه بـمـنـظـور روشـنـگـري              
ــي                 شــخــصــي و در فــواصــل زمــان

ام پـيـش روي مـن             طوالني نـوشـتـه     
ريختن اين مـواد بـه قـالـب         .2 است

يـک کـلـيـت مـنـسـجـم بسـتـگـي بـه                     
 .3اوضاع و احوال خواهد داشت

بـراي ايـن     [ از مقدمه کلي که   
نويس کرده بودم صرف  پيش] کتاب

نظر کردم، زيرا اکنون، پس از تامل 
رسـد کـه        بيشتر، چنين بـنـظـرم مـي      

حرکت از نتـايـجـي کـه خـود هـنـوز              
محتاج اثباتند ايجاد سر در گـمـي       

اي کـه       و حال خـوانـنـده     . خواهد کرد
واقعا بخواهد بـا مـن حـرکـت کـنـد             
بايد تصميم خود را گرفتـه بـاشـد و        
بخواهد که از خاص به عـام حـرکـت      

 .کند
مـن فـلـسـفـه              رشته تحصـيـلـي   

حقوق بود، اما شخصا آنرا بـعـنـوان    
شاخه و تابعي از فـلـسـفـه و تـاريـخ             

۱۸۴۲-در سال   .4 کردم دنبال مي
بــــعــــنــــوان عضـــو هــــيــــئــــت                ۳

در اين   5راينيشه زايتونگ تحريريه
کننده قرار گرفتم که     محظور معذب

بايد درباره آنچه بـه مـنـافـع مـادي               
. کـردم    معروف است اظهار نظر مـي 

مــبــاحــث و مــذاکــرات مــطــرح در            
پارلمان استان راين در زمينه دزدي   

هــا و تــقــســيــم امــالک              از جــنــگــل   

اي کـه آقـاي فـن         خصوصي؛ مباحثه
 [von Schaper] شـــاپـــر

رايـنـيـشـه      استاندار رايـن رسـمـا بـا          
دربــاره وضــع دهــقــانــان        زايــتــونــگ

شـروع   [Moselle] ناحيه موزل
هــاي    کــرده بــود؛ و بــاالخــره بــحــث           
هـاي     مربوط به تجارت آزاد و تعرفه

حمايتي، مرا واداشت تا توجه خـود  
را در وهله اول به مسائل اقتـصـادي   

از سوي ديگر، در آن   .  معطوف کنم
 »به پيش تاختن«ايام که نيت خيرِ 

غالبا جاي دانش و آگاهي دقيق بـر    
گـرفـت،      چند و چون مسائـل را مـي      

طنيني از سوسيالـيـزم و کـمـونـيـزم           
فرانسوي، آميخته با زنـگ خـفـيـف       

رايـــــنــــيــــشـــــه    فــــلــــســـــفــــي، در        
من به ايـن    .  بگوش رسيد زايتونگ

گـرايـانـه در         شيوه سطـحـي و تـفـنـن         
اعتراض کـردم،      پرداختن به مسائل

ــدلـــي                         ــال در جـ ــن حـ ــيـ و در عـ
ـــر         بـــا  الــــگــــمــــايــــنـــه آســــبــــورگـ

پرده اذعان کـردم کـه        بي6 زايتونگ
ام اجازه اظهار نـظـر      مطالعات قبلي

هـــاي     دربــاره مـــحـــتـــواي تـــئـــوري        
فرانسـوي را بـه مـن          ]  سوسياليزم[

راينـيـشـه     و وقتي ناشرين.  دهد نمي
دچار اين توهم شـدنـد کـه       زايتونگ

در قـبـال     [ تـري          اگر سياست مطيـع 
در پيش گيرند ايـن امـکـان        ] دولت

وجود دارد که حکم اعدام صادره در 
ــغــو شــود، مــن               مــورد روزنــامــه ل

مشتاقانه از ايـن فـرصـت اسـتـفـاده           
کردم تا از صحـنـه عـمـومـي خـارج           

 .ام بازگردم شوم و به اطاق مطالعه
اولين کاري که بـمـنـظـور دفـع          

هائي که به ذهـنـم هـجـوم آورده          شک
بود بدست گرفتم بـررسـي مـجـدد و         

. نـقــادانـه فــلـســفـه حــق هــگـل بــود              
هـاي     مقدمه ايـن کـار درسـالـنـامـه            

در ســـال      7فـــرانســـوي-  آلـــمـــانـــي
. در پـاريــس مـنــتـشــر شــد             ۱۸۴۴

تحقيقاتم در اين زمينه مرا بـه ايـن     
نتـيـجـه رسـانـد کـه نـه مـنـاسـبـات                    
حقوقي و نه اشکال سياسي هيچيک 

به تنهائـي، يـا بـر پـايـه             توان را نمي
بـر پـايـه      ]  ماننـد هـگـل     [ خود و يا 

باصطالح پروسه شکوفـا شـدن عـام        
بـــلـــکـــه، .  ذهـــن بشـــر، درک کـــرد          

برعکس، اين مناسـبـات و اشـکـال         
کـه   - ريشه در شرايط مادي حيات

کـل آنـهــا را هــگـل، بـه پـيــروي از                   
سرمشق مـتـفـکـريـن انـگـلـيـسـي و               
فرانسوي قرن هيجدهـم، مشـمـول و        

 »جامعـه مـدنـي     « مدلول اصطالح 
دارند؛ اما آناتومـي    -دهد  قرار مي

اين جامعه مدني را بايد در اقتصاد 
مـطـالـعــه    .  کـرد    سـيـاسـي جسـتـجـو        

اقتصاد سياسي را در پاريس شـروع  
، [ اما به دستور آقاي گـيـزو     .  کردم

از آنجا تبعـيـد شـدم،      ]  وزير کشور،
بـه بــروکســل نــقــل مــکــان کــردم و              
مطالعات اقتصاديم را در اين شـهـر   

نتيجـه کـلـي کـه بـه آن              .  ادامه دادم
ــه اصــل                       ــس ب ــدم، و از آن پ رســي
راهنماي من در مطـالـعـات بـعـديـم         
تبديل شد، بطور خـالـصـه بـه شـرح            

ها در رونـد تـولـيـد          انسان:  زير است
اجتماعي موجوديت خود ناگزير بـا  

. شـونـد   يکديگر وارد مناسباتي مي
اين مناسبات، مناسبـات تـولـيـدي       
آنــهــاســت، کــه از خــواســت و اراده             

يـا  [ ايشان مستقل و مـتـنـاظـر بـا              
مرحله معينـي از    ]  منعکس کننده

. رشد نـيـروهـاي تـولـيـدي آنـهـاسـت             
مجموعه اين مـنـاسـبـات سـاخـتـار            
اقتصادي جامعه يعني آن زيـربـنـاي      

دهد که بـر آن       واقعي را تشکيل مي
روبـنــائــى حـقــوقــى و سـيــاســى ســر              

کشد، و متناظر با آن اشـکـال         برمى
معينى از آگاهى اجـتـمـاعـى شـکـل         

شيوه توليد حيات مـادي    .  گيرد مي
هاست که چند و چـون پـروسـه       انسان

کلي حيات اجتـمـاعـي، سـيـاسـي و           
آگاهي . کند فکري آنها را تعيين مي

هــا نــيــســت کــه چــگــونــگــي             انســان
کـنـد،      شان را تعييـن مـي     موجوديت

بلکه چگونگي موجوديت اجتماعي 
شـان را تـعـيـيـن             آنهاست که آگـاهـي  

اي از پروسه رشد  در مرحله.  کند مي
جامعه، نيروهاي توليد مادي آن بـا  

لـکـي            کـه  ( مناسبات توليدي يـا مـ
صرفا اصطالحي حقوقي براي بـيـان     

) همـان مـنـاسـبـات تـولـيـدي اسـت               
که تا آن زمان چارچوبي   موجودش،

براي عملـکـرد ايـن نـيـروهـا فـراهـم               
، دچــار تـــنــاقـــض             انــد     آورده    مــي 

شــونــد، و ايــن مــنــاســبــات از              مــي
اشکالي براي رشد نيروهاي توليـدي  
مبدل به قيودي بر دست و پاي آنهـا  

آنــگــاه دوران انــقــالب       .  شــونــد   مــي
تغيير شالوده . رسد اجتماعي فرامي

اقتصـادي جـامـعـه ديـر يـا زود بـه                  
ــم آن                    ــاي عــظــي ــن ــل روب ــحــول ک ت

در بـررسـي ايـن گـونـه            .  انجامد مي
تحوالت همواره بايـد تـمـيـز گـذارد          
ميان تحول مادي شرايط اقتصـادي  
توليد، که با دقـت عـلـوم طـبـيـعـي              
قابل تعيين است، و اشکال حقوقي، 
سياسي، مذهبي، هنري، فلسفي، و 
ــوژيــکــي کــه               در يــک کــالم ايــدئــول

ها در قالب آن بر اين تـعـارض    انسان
يابند و بـا مـبـارزه خـود               آگاهي مي

همانطور . کنند کار آن را يکسره مي
که هيچکس را بر مبناي آنچه خـود  

گـويـد قضـاوت         درباره خـويـش مـي       
کنند، چـنـيـن دوره تـحـولـي را                نمي

توان بر مبناي آگاهي خـود ايـن      نمي
بلکه، برعکـس،  .  دوره قضاوت کرد

ايــن آگــاهــي را بــايــد بــر مــبــنــاي                
تناقضات حيات مادي، بر مـبـنـاي    
تـعـارض مـوجـود مـيـان نـيـروهــاي               
تولـيـدي اجـتـمـاعـي و مـنـاسـبـات                 

هيچ سـامـان     .  توليدي، توضيح داد
از    اجتماعي هرگز پيش  -اقتصادي

آنکه نيروهاي توليدي ناظر بر آن بـه  
رشد کامل رسيده بـاشـنـد از مـيـان          

و مناسبات برتر تـولـيـدي      رود؛  نمي
پـيـش از آنـکـه شـرايـط             جديد هرگز 

 ۱۳۹۲ارديبهشت  ۲۱شنبه  ۶ انترناسيونال 

 ۷ادامه صفحه  

یدر نقد اقتصاد سياسکتاب  پيشگفتار   

 
کاپيتال بعالوه يک تئورى نقد اقتصاد سياسى و نقد تئوريھاى قبلى اقتصادى است که مطرح 

ھـاى مـخـتـلـف آن،  چرا؟ براى اينکه اقتصاد سياسى و شخصيتھاى مختلف و رگـه.  شده بودند
دارى را بررسى ميکردند براى اينکه نشان بدھند مکانيسم آن چيست، چـگـونـه  مجموعا سرمايه

سود بدست ميآيد و چگونه ازلى و ابدى است و چگونه ثروت انباشته ميشـود و چـگـونـه ايـن 
. کاپيتال نقد اينھاست، نقد اقتصاد سـيـاسـى اسـت.  سيستم ميتواند به کار خود ادامه بدھد

جالب اين است که مارکس خود، اسم کل فعاليت و مطالعات اقتـصـاديـش را، نـقـد اقـتـصـاد 
ھيچ جا نگفته است که من دارم اقتصاد سياسى مينويسم، ميگويد نـقـد .  سياسى گذاشته است

نقد اقتصاد سياسى، نقد فيزيوکراتھا، ريکاردو و آدام اسـمـيـت و نـقـد کـل .  اقتصاد سياسى
دار است که ھدفشان توجه دادن به جامعـه بـورژوائـى بـراى  اقتصاددانان وسيع طبقه سرمايه

 .ثروتمندتر کردن آن است
 منصور حکمت

 باز خوانی کاپيتال ـ سخنرانی در انجمن مارکس لندن 



 انترناسيونال 

شـان در چـارچـوب         مادي موجوديت
جامعه قديم فراهم آمده و بـه بـلـوغ        
رسيده باشد جانشين مناسبات قديم 

ها تنهـا انـجـام        لذا انسان.  شوند نمي
تکاليـفـي را در دسـتـور کـار خـود                 

گذارند کـه از عـهـده انـجـامـش              مي
تـر     زيـرا بـررسـي دقـيـق         .  آيـنـد     برمي

دهد که مساله خود  همواره نشان مي
کند که شرايـط   تنها زماني بروز مي

مادي حل آن ديگر شکل گـرفـتـه يـا       
. گرفـتـن اسـت        الاقل در شرف شکل

مشتـمـل بـر      ]  تاريخي[ شماي کلي 
هاي توليدي آسيائي، باستاني،  شيوه

ــورژوائــي را                ــئــودالــي و مــدرن ب ف
هـاي شـاخـص         توان بمنزله دوران مي

ــصــادي             ــت ــت ســامــان اق ــشــرف ــي  -پ
. اجتماعي جامـعـه در نـظـر گـرفـت            

شيوه توليدي بورژوائي آخرين شکل 
پروسه ] يا آنتاگونيستي[آميز   ستيز

يـا  [ توليد اجتماعي اسـت؛ سـتـيـز           
نه بـمـعـنـاي فـردي آن،          ]  آنتاگونيزم

بلکه بمعنـاي سـتـيـزي کـه از بـطـن                
شرايط حيات اجتماعي افراد پـديـد     

اما نيروهاي توليدي که در   . آيد مي
چـارچـوب جـامـعـه بـورژوائـي رشـد               

کنند، شرايط مادي حل و فصل    مي
و . آورند اين ستيزه را نيز بوجود مي

دوران ماقبل تاريخ جـامـعـه بشـري         
بدينسان با اين سامان اجتماعي بـه    

 .رسد پايان مي
فردريک انگلس که من از زمان 
چاپ رساله درخشانش در باب نـقـد     

ــادي        ــتــــصــ ــوالت اقــ ــه (   8مــــقــ کــ
- هـــاي آلـــمـــانـــي        ســـالـــنـــامـــه  در
بـا او در      )  بچاپ رسـيـد     فرانسوي 

ارتـبــاط و تــبـادل آرا بـودم، از راه                 
ديگري به همين نتيجه رسـيـده بـود      

وضع طـبـقـه       رجوع کنيد به کتاب( 
لـذا در    ).  او  9کارگر در انگلـسـتـان   

که او هم براي اقامت به  ۱۸۴۵بهار 
بروکسل آمد، باتفاق بر آن شديم تـا    

ــل درک            10درک خــود    را در مــقــاب

ايدئولوژيک فلسفه آلماني مطرح، و 
در حقيقت با وجدان فلسـفـي سـابـق       

ايــن .  خــود تســويــه حســاب کــنــيــم         
مقصود بصورت نـقـدي بـر فـلـسـفـه            

امــا .11 پســاهــگــلــي حــاصــل شــد      
ــکــه نســخــه                    مــدت ــس از آن ــا پ ه

شـامـل دو      - دستنويس اين کـتـاب  
بـدسـت    - دفتر بزرگ به قطع وزيري

ناشرين در وسـتـفـالـي رسـيـده بـود                 
مطلع شديم که چاپ آن بعلت تغيير 

مــا نــيــز   .  اوضـاع مــمــکــن نــيــســت      
دستنويس را با طيب خاطر بـه نـقـد      

ها سپرديم، زيرا اکنـون   جونده موش
خــود روشـــن شـــده و بـــا وجـــدان                  

مان به توافق رسيده بوديم، و  فلسفي
مان در انجام آن کـار      مقصود اصلي

از جـملـه کـارهـاي         .  نيز همـيـن بـود     
اي کـه در آن زمـان بـچـاپ                  پراکنده

رسانديم و در آنهـا وجـهـي از وجـوه           
مـان را بـه عـمـوم              مختلف نـظـرات    

عـــرضـــه کـــرديـــم، تـــنـــهـــا بـــه                     
ــزب          ذکـــــر ــفـــــســـــت حـــ مـــــانـــــيـــ

کنم که مـن و     بسنده مي کمونيست
انـگـلـس بـاتـفـاق آنـرا نـوشــتـيـم، و                   

 12آزاد رساله در باب تجـارت  يک
. که من به تنهائـي بـچـاپ رسـانـدم         

کننده درک ما  خطوط عمده و تعيين
براي نخستين بار بشکل آکادميـک،  

فـقـر    اما در قالب جدلي، در کـتـاب  
من بصورت کلـي مـطـرح       13فلسفه

 ۱۸۴۷اين کتاب که در سـال        .  شد
 [انتشار يافت پاسخي به فلسفه فقر

ــرودون       ــه پ ــوشــت ــود]  ن ــشــار   .  ب ــت ان
بـه    14کـار مـزدي     اي در بـاب  رساله

زبان آلماني، که مجموعه گفتارهاي 
انجـمـن    درسي من در اين زمينه در

بود،  15در بروکسل کارگران آلماني
با انقالب فـوريـه و تـبـعـيـد مـن از                

 .بلژيک متوقف شد
نـــويـــه رايـــنـــيـــشـــه       انـــتـــشـــار 

و    ۱۸۴۹و  ۱۸۴۸در  16زايتونگ
وقايع متعاقب آن رشته مـطـالـعـات     
اقتصادي مرا از هـم گسـيـخـت؛ تـا          

که توانستم مـجـددا آن      ۱۸۵۰سال 

حجم عظيم . را در لندن از سر بگيرم
ماتريال مربوط به تـاريـخ اقـتـصـاد        

مــــــوزه  ســــــيــــــاســــــي کــــــه در             
ــا     ــانـــــيـــ ــريـــــتـــ Br] بـــ i t ish 
Museum]   گردآوري شده، ايـن

واقـعـيـت کـه لـنـدن جـايـگـاه بـلـنــد                    
مـنـاسـبـي بـراي مشـاهـده جـامـعــه                
بورژوائي است، و بـاالخـره مـرحلـه           
جـديــدي از رشــد کــه ايــن جــامــعــه              
مـتــعــاقـب کشــف مــعــادن طــال در            

رسيـد   کاليفرنيا و استراليا بنظر مي
به آن گـام نـهـاده اسـت، مـرا بـر آن                 
داشت تا مطالعاتم را بـار ديـگـر از        
صفر شروع کنم و کل ايـن مـاتـريـال       
تازه را بدقت از ابتدا تا انتها مـرور    

سـيــر ايــن مـطــالـعــات گــاه           .  نـمـايــم  
هــا و      خــودســرانــه مــرا بــه عــرصــه          
کشانـد   موضوعات ظاهرا پرتي مي

کـه نــاگــزيــر بــخـشــي از وقــت مــرا               
اما عاملي که در کاهش . گرفت مي

وقتي که در اختيار داشتم نقش ويژه 
ناپـذيـر امـرار       داشت ضرورت تخطي

همکـاري هشـت سـالـه         .  معاش بود
ــا    ــبــيــون        مــن ب ــري ــيــويــورک ت  ،17ن

 -مــعــتــبــرتــريــن روزنــامــه انــگــلــو          
آمــريــکــائــي در ايــاالت مــتــحــده،           
مطالعات مرا بيش از حد دچار وقفه 

کـرد، زيـرا مـن           و نـابسـامـانـي مـي       
نگاري بمعناي  استثنائا کار روزنامه 

و از آنجا که بـخـش   .  کردم اخص مي
هايم براي اين  قابل توجهي از نوشته

روزنامه از مقاالت مربوط به وقايع 
مهم اقتصادي در بريتانيا و اروپـاي  

شـد، نـاگـزيـر           خاک قاره تشکيل مي
بايد با جزئيات عملي موضوعـاتـي   

يافتم که خـارج از     آشنائي دقيق مي
حيطه اقتصاد سياسي بمعناي اخص 

 .قرار داشت
من اين شرح مختصر از سـيـر       
کلي تحقيقاتم در عـرصـه اقـتـصـاد          
سياسي را صرفا به اين مـنـظـور در      

- اينجا آوردم که نشان دهم نظـراتـم  
مستقل از ايـنـکـه چـگـونـه مـورد               

قضاوت قرار گيرند، و تا چه حد بـا    
تـعـصـبــات بـرخـاســتـه از مــنـفـعــت               
طبقات حـاکـم هـمـخـوانـي نـداشـتـه              

هـا پـژوهـش         حاصل سـال    - نباشند
در آسـتـان     .  انـد    شائبه صادقانه و بي

صحن علم، همچنان کـه در آسـتـان          
صحن جهنم، شرط ورود بـايـد ايـن          

 :باشد
هر گونه بد گماني بايد اينجـا   

   وانهاده شود؛
هر گونه جبن بايد اينجا ديگـر  

 .18جان داده باشد
 کارل مارکس

              ۱۸۵۹لندن، 
 

در نقد  منظور خود کتاب - ۱
مـتـرجـم      –اسـت     اقتصـاد سـيـاسـي      

 فارسي
اشاره به هفت دفتري است  - ۲

ـ    ۸که مارکس در طول زمسـتـان          
نسـخـه کـامـل       .  نوشته است ۱۸۵۷

براي اولين  ١٩٥٣اين دفاتر در سال 
بار به زبـان آلـمـانـي تـحـت عـنـوان                 

نقد اقتصاد  ]شالوده يا[ گروندريسه
مـتـرجـم      –انـتـشـار يـافـت           سياسـي 
 فارسي
مارکس پـس از انـتـشـار             - ۳
در  در نقد اقـتـصـاد سـيـاسـي         کتاب

کــه هــمـان گـونــه کــه در              -  ۱۸۵۹
گويد تنها شامل دو فصل  اينجا مي

کاال و پول اسـت و در نشـر اول بـا                

مشـخـص      » بـخـش اول    « زيرعنوان 
ايـن طـرح را رهـا کـرد،               -شده بود 

ي ننوشـت، و بـجـاي         »بخش دوم«
در چـهـار      سرمايـه  آن نگارش کتاب

 .جلد را بدست گرفت
 ۱۸۳۵مارکس در اکتبر   - ۴

بقصد خواندن حقوق وارد دانشـگـاه     
اما يک سال بعد خود را بـه      .  بن شد

کـرد و در         دانشگاه بـرلـن مـنـتـقـل        
. آنجا حقوق را همچـنـان ادامـه داد       

هاي تاريخ، فـلـسـفـه و        اما در کالس
شـد، و       تاريخ هنر نـيـز حـاضـر مـي           

 ۲۳در سـن         ۱۸۴۱نهايتا درسـال    
سالـگـي از ايـن دانشـگـاه دکـتـراي                

 مترجم فارسي –فلسفه گرفت 
۵ - Zei t ung f ür  

politik, Handel und 
G e w e r b e 

Rheinische -    ــامـــه روزنـ
: سياسي، تجاري و صـنـعـتـي رايـن           

تا ۱۸۴۲ژانويه  ۱اي که از  روزنامه
در شـهـر کـلـن            ۱۸۴۳مـارس     ۳۱

مــوســســيــن آن    .  شــد   مــنــتــشــر مــي   
بورژواهاي مخالف استبـداد پـروس     

مــارکــس .  در ايــالــت رايــن بــودنــد         
روزنـامـه در      همکاري خود را با اين

 

!به حزب كمونيست كارگري ايران بپيونديد  

 ۱۳۹۲ارديبهشت  ۲۱شنبه  ۵۰۴ضميمه شماره  _ دوره دوم 

 در نقد اقتصاد سياسیکتاب  پيشگفتار  

 ۶از صفحه 

 ۸ادامه صفحه  



از طريق نوشتن مقاله  ۱۸۴۲آوريل 
براي آن آغاز کرد، و در اکتبر همـان  
سال به عضويت هـيـئـت دبـيـران آن            

خصـلـت      از اين مقطع ببعـد . درآمد
انقالبي و دموکراتيک آن چشمگيرتر 

دولت سانسور شديدي در مورد . شد
آن معمول داشت، و سپس آنرا بکلي 

    .تعطيل کرد
۶ -  Al lgemeine 

Ausburger Zeitung -
ــامــه عــمــومــي آســبــورگ               : روزن

روزنــامــه ارتــجــاعــي کــه در ســال              
تــاســيــس شــده بــود، و از               ۱۷۹۸
ــا       ۱۸۱۰ در آســبــورگ       ۱۸۸۲ت

 .شد منتشر مي
۷-D e u t s c h -

F r a n z ö s i s c h e 
J a h r b ü c h e r  -

: فـرانسـوي    -هاي آلـمـانـي    سالنامه  
اي به زبان آلـمـانـي کـه         نشريه ساالنه

ــد روگــه                   ــارل مــارکــس و آرنــول ک
مشترکـا سـردبـيـري آنـرا بـر عـهـده                 

تنها يـک شـمـاره از آن در              . داشتند
در پـاريـس مـنـتـشـر              ۱۸۴۴فوريه 

ايــن شـمــاره، کــه در واقـع دو              .  شـد 
شماره در يک مجلد بود، عـالوه بـر       

 »نقد فلسفه حق هـگـل؛ مـقـدمـه       « 
خطوط کلي نقـدي   نوشته مارکس و

بر اقتصاد سياسي نوشته انـگـلـس،      
حاوي مقاالت ديگري از ايشان نـيـز   

دهـد در آن زمـان            بود که نشان مـي 
ديگر قطعا ديدگاه ماترياليسـتـي و     

       .کمونيستي اختيار کرده بودند
ــا                  - ۸ ــه بـــ ــالـــ ــن رســـ ايـــ

ــوان  ــنـــ  Umrisse zu عـــ
e i n e r  K r i t i k  d e r 
Nat ionalökonomie 

خطـوط کـلـي نـقـدي بـر اقـتـصـاد                  ( 
ــاريــس در شــمــاره          )  ســيــاســي  در پ

ــامـــه  اول ــي         ســـالـــنـ ــمـــانـ  -هـــاي آلـ
 -در پاريس منتـشـر شـد         فرانسوي
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  ۹-Die Lage der 
arbeitenden Klasse 

in England -  -    اين کتـاب
نوشته و  ۱۸۴۴ـ۵هاي  در خالل سال

در اليپزيگ منتشر  ۱۸۴۵در سال 
 .شد

منـظـور درک يـا تـعـبـيـر                - ۰
 .ماترياليستي از تاريخ است

۱ ــه               - ۱ اشـــــــــــاره بـــــــــ
 Die(  ايدئولـوژي آلـمـانـي       کتاب

deutche Ideologie (
 ۶-۱۸۴۵هـاي       است که طـي سـال    

 مترجم فارسي -نوشته شد

۱ ۲ - Dis course  
sur le libre échange 

۱۳ -  Misére de la 
philosphie…etc . -     فـقـر

در پاسخ به فلسفه فقرِ آقـاي   فلسفه؛
 .پردون

اي اسـت       اشاره بـه جـزوه     - ۱۴
که بـعـدهـا بـه زبـان انـگـلـيـسـي بـا                    

منتشـر   کار مزدي و سرمايه عنوان
 .شد

اين جمعيت را مـارکـس     - ۱۵
 ۱۸۴۷و انگلس در اواخر اوت سال 

با هدف آموزش سـيـاسـي کـارگـران          
آلماني ساکن بلژيک و تـبـلـيـغ آراي           

 .کمونيزم علمي تاسيس کردند
۱ ۶ -  N e u e  

Rheinische Zeitung. 

O r g a n  d e r 
Demokratie -     ــشــه ــنــي راي

ارگـــــان .  زايـــــتـــــونـــــگ جـــــديـــــد       
ــراســي   ــکــال        . دمــوک ــامــه رادي روزن

 ۱۸۴۸ژوئن  ۱دموکرات چپ که از 
در شـهـر کـلـن            ۱۸۴۹مـه       ۱۹تا   

ســردبــيــري آنــرا    .  شــد   مـنــتــشــر مـي    
مـقـاالت   .  مارکس بر عـهـده داشـت     

اصلي روزنامه را مارکس و انگلس 
گيري روزنـامـه      نوشتند، و جهت مي

در قبال مسائل انقالب در آلـمـان و       
انتشار آن . کردند اروپا را تعيين مي

پس از شکست کامل انقالب آلـمـان   
        .، متوقف شد ۱۸۴۹در 

۱ ۷ -   N e w  
Y o r k   D a i l y 

T r i b un e ــه     -  ــامـــــ روزنـــــ
 ۱۹۲۴تـا     ۱۸۴۱که از  آمريکائي

 ۱۸۵۱مارکس از     . شد منتشر مي
و       از طريق نوشتن نـامـه     ۱۸۶۲تا 

ــه بــا آن هــمــکــاري داشــت               . مــقــال
ــه                بســيــاري از ايــن مــقــاالت را، ب
درخـــواســـت مـــارکـــس، انـــگـــلـــس        

مارکـس نـگـارش ايـن         . [ نوشت مي
ها و مقاالت را، به نثر زيـبـاي      نامه

انگليسي، تنها هيجده مـاه پـس از       
اقامت در لـنـدن بـعـنـوان پـنـاهـنـده              
ســيــاســي و در حــالــي کــه خــود و                

ترين شرايط فقـر   اش در سياه خانواده
ترين اوضاع سياسـي نـاشـي       و سخت

از شکـسـت انـقـالب در اروپـا بسـر               

نــيــويــورک  . بــردنــد، آغــاز کــرد        مــي
پـونـد      ۱بابت هـر نـوشـتـه            تريبيون

هـا   محتواي اين نوشته.  پرداخت مي
ي بـود       » سيالب انـقـالب    « تحليل 

سـراسـر      ۱۸۴۸-۹هاي که طي سال
هـاي     سـري نـامـه     .  اروپا را فراگرفت

تا  ۱۸۵۱مارکس در خالل سپتامبر
کـه تـحـت عـنـوان           ۱۸۵۲سپتامبر 

انــقـالب و ضـدانــقــالب در          « کـلــي    
شد، در آمـريـکـا         نوشته مي »آلمان

چنان مورد استقبال قرار گرفـت کـه     
مارکس پيش از پـايـان آن بـعـنـوان              

در  نيويورک تريبيـون  مخبر و مفسر
هـا     اين نوشـتـه  .  بريتانيا برگزيده شد

را چهل و پـنـج سـال بـعـد دخـتـرش              
النور با اضافه کردن مقاله معـروف  

ــونــيــســت            هــا در         مــحــاکــمــه کــم
در کـتـابـي      )  ۱۸۵۲دسامبر (  کلن

ــقــالب و                ــان ــا عــنــوان گــردآوري و ب
او .  در لندن منتشر کـرد  ضدانقالب
جــفــت بــغــايــت    « هــا را        ايــن نــامــه   

ــرانــبــهــاي         invaluable( گ

pendant  (        ــر اثـــــر ديـــــگـــ
هـيــجـدهـم بــرومـرِ لـوئــي           مـارکـس،  

کـه آن نـيـز در فـاصـلـه               (   » ناپلئـون 
چند روز پـس از         -۱۸۵۱دسامبر 

تـا مـارس       -کودتاي لوئي ناپلئون   
ــت               ۱۸۵۲ ــده اسـ ــه شـ ــتـ ــوشـ ) نـ

هر دو اثـر را    «خواند، و انگلس  مي
هـاي اسـتـعـداد          تـريـن نـمـونـه           عالي" 

در …  مــارکـس    …  آور      شـگــفــت 
درک روشن ماهيت، جايگاه و نتايج 
حــوادث بــزرگ تــاريــخــي در زمــان           

" وقوع و يا درست پس از وقوع آنهـا 
ــف   ــيــــــــــــــــــــ تــــــــــــــــــــــوصــــــــــــــــــــ

انــقــالب و     مــارکــس،(   » کــنــد   مــي
ضدانقالب، تاليف الـنـور اَوِلـيـنـگ        

، مـقـدمـه      ۱۹۷۱مارکس، لـنـدن،       
اما مـارکـس خـود        ).  vمولف، ص

هـا را بـنـظـر          مقام شامخ اين نوشته
تر از اين دو ارزيابي کـرده و       ما باال

ها در کـلـن،        محاکمه کمونيست در
ــن                 ــي ــال ــع ــاع از ف ــه در دف حــزب   ک

و اصول اعـتـقـادي       کمونيست آلمان
اصـول تشـريـح      « آنها نوشتـه شـده،       

انــقــالب و    شــده در ســري مــقــاالت       
ــدرج               ــان، مــن ــم ــقــالب در آل ضــدان

را بـا       » تريـبـيـون   نيويورک ديلي  در
لحن بيان يک واقعيت ساده تلـويـحـا    

) ارز   اگـر نـه هـم       ( ادامه و مـکـمـل          
اصول تشريح شده در مانـيـفـسـت     « 

بـحـسـاب آورده اسـت            » کمونيست
 –  )] ۱۰۳مــاخــذ مــذکــور، ص       ( 
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۱ ۸ - Q u i  s i  

conv ien lasc iare 
ogni sospeto; 

O g n i  v i l t à 
convien che qui sia 

 ۱۳۹۲ارديبهشت  ۲۱شنبه  ۸ انترناسيونال 
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