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  :اشاره
نوشته دکتر مرتضي محيط به تازگي در ايران توسط نشر " زندگي و ديدگاههاي او: کارل مارکس"کتاب 

انندگان عزيز براي معرفي کتاب بي مناسبت نديديم تا پيشگفتار آن را تقديم خو. اختران منتشر شده است
  .شهروند کنيم

  .براي تهيه کتاب ميتوانيد با ناشر به آدرسي که در انتهاي مطلب آمده تماس بگيريد
 شهروند

 
  پيش گفتار

نخست آن که تحليل هاي او در بسياري مواقع : مطالعه و بررسي آثار مارکس دو مشکل اساسي دارد
پيچيده است و شيوه ي تفکرش براي کساني که در جوامع بورژوازي زندگي ميکنند و ارزشهاي آن را دروني 

رد به طور حساب شده دوم آن که انديشه ي مارکس در بسياري از موا. کرده اند کامال بيگانه به نظر ميرسد
از طنزهاي عجيب روزگار يکي آن که هيچ حد و مرزي بر سوءتفاهم : "به قول اريش فروم. تحريف شده است

نسبت به تئوريها و تحريف آنها وجود ندارد، آن هم در دوراني که امکان دسترسي به منابع نامحدود است و 
ههي اخير بر سر تئوريهاي کارل مارکس رفته است، در اين پديده هيچ نمونهيي جدي تر از آن چه در چند د

در مطبوعات، در سخنرانيهاي سياستمداران، در کتابها، در مقاالت دانشمندان علوم اجتماعي و . وجود ندارد
فالسفه ي سرشناس دائم به مارکس و مارکسيسم اشاره ميشود، اما جز مواردي استثنايي به نظر 

مطبوعات چيان هرگز حتي به يک سطر از نوشته هاي مارکس هم نگاه  ميرسد که اين سياستمداران و اين
  (1." (نکرده اند

نظريه . اما اين تحريفها تنها توسط دشمنان قسم خورده ي مارکس در جوامع سرمايه داري صورت نگرفت
کس يک اينان از مار. پردازان شوروي سابق و اقمارش نيز در دامن زدن به اين تحريفات نقش موثري داشتند

فرهنگ توده ها و تاريخ ، جبرگراي اقتصادي ـ تکنولوژيک و تک بعدي ساختند که اهميتي براي نقش انسان
قائل نيست و گويي که تنها بر آن بوده که به نظام سرمايه داري بتازد و نقد او اوضاع موجود در جوامع به 

  .را دربرنميگيرد" سوسياليستي"اصطالح 
 هنوز بحثهاي داغ و سرزنده اي در تمام زمينهها از جمله ديدگاه 1920ه ي اگر در شوروي سالهاي ده

مارکس وجود داشت، با قدرتگيري استالين، مارکسيسم به صورت ايدئولوژي رسمي درآمد و به ابزاري در 
چنين جامعه اي  دست هيأت حاکمه آن کشور براي توجيه رژيمي سرکوبگر تبديل شد و از آن جا که خصلت

ي ترين وجوه اش تناقضي تام با شيوه ي تفکر مارکس داشت ـ تفکري که هدف سوسياليسم را در اساس
در درجه ي نخست رهايي جامعه از بالي از خودبيگانگي ميديد ـ محتواي اين ديدگاه را تا جاي ممکن از 

  .لهاي مکانيکي بدل کردعنصر نقادانه و انقالبياش تهي ساخت و به مجموعه اي عقيم از فرمو
پس از مرگ استالين و محکوميت او از سوي حزب کمونيست شوروي، تئوريهاي تازه اي بويژه در اروپاي 
. غربي پا گرفت که گرچه استالينيستي نبود اما فاقد جنبه هاي تاريخي و انسان گراي ديدگاه مارکس بود

چون لوي اشتراوس با  (Structuralist) به طور مثال آلتوسر دست به آميختن نظرات متفکرين ساختارگرا
ـ مفهومي که مارکس صرفا به عنوان يک " روبنا"و " زيربنا"ديدگاه مارکس زد و با برجسته کردن مفهوم 

تمثيل درباره رابطه ي عامل اقتصادي با عامل سياسي به کار برده بود ـ ساختاري منجمد از مارکسيسم به 
  .يز بودچوجود آورد که در آن نقش انسان ناپيدا يا بسيار نا

کوهن بر آن شدند که با کاربرد فلسفه ي تحليلي در مورد تمثيل . اي. در سالهاي بعد افراد ديگري چون جي
در حالي که اين هر دو شيوه ي برخورد ـ مارکسيسم . روبنا ـ زيربنا کل ديدگاه مارکس را توضيح دهند

انشگاهي و آکادميک  از فضاي دـ هيچ استفاده ي عملي بيرون" تحليلي"و مارکسيسم " ساختارگرا"
اينان در عوض، موارد اتهام به مارکس توسط دشمنان سرسخت او در غرب را با آغوش باز پذيرفته . نداشتند

  .و به دفاع از آن پرداختند
در "ژان پل سارتر در کتاب . در واقع به قدمت خود مارکسيسم است" پسامارکسيست"نظريه پردازي نوع 

در بدترين حالت : "هتر از هر کسي خصلت اين گروه اخير را نشان ميدهد و مينويسدب" جستجوي يک روش
ي است که و در بهترين حالت فقط کشف مجدد نظريه ا. نظريات اينان برگشت به ماقبل مارکس است

  ".مارکس نه تنها قبال به آن رسيده بلکه شايد از آن فراتر نيز رفته بود
ماترياليستي مارکس، ديدگاهي که نقش انسان، فرهنگ، سياست و تاريخ در تعبير جبرگرايانه از نظريه ي 

آن ناديده گرفته و يا کم بها داده ميشود، در واقع به نظريه پردازان جنبش سوسيال دموکراسي در آلمان 
نوشته هاي بنيانِي مارکس ـ  اين نظرات زماني تدوين شد که بسياري از. پيش از جنگ جهاني اول برميگردد

، ايدئولوژي آلماني و 1844ز جمله نقد فلسفه حق هگل، دست نوشته هاي اقتصادي ـ فلسفي ا
 به 1927انتشار اين آثار تازه از سال . گروندريسه ـ هنوز حتي به زبان اصلي آن چاپ و منتشر نشده بودند



بسياري از اين . بار به زبان اصلي به چاپ رسيد  براي نخستين1939بعد آغاز گرديد و گروندريسه در سال 
  .آثار نيز پيش از جنگ جهاني دوم به ندرت مورد توجه قرار گرفتند

 آغاز شد و 1960انتشار ترجمه ي انگليسي بسياري از دست نوشته هاي مارکس در سالهاي دهه 
 جلدي مارکس و انگلس ـ که باز هم چنان که خواهيم ديد دربرگيرنده کل آثار مارکس 50مجموعه ي آثار 

و اين در حالي .  هنوز به پايان نرسيده بود1990 آغاز شد و تا اواخر دهه ي 1970 ـ از اواسط دهه ي نيست
ست که بحثهاي انسان گرايي مطرح شده در زمان مارکس، در همين نوشته هاي پراهميت دوران جواني ـ 

  .همچنين گروندريسه ـ است که وسيعا مورد بررسي قرار ميگيرند
 .عيت، ضروري است تاريخچه سرنوشت آثار مارکس در اين جا آورده شودبه دليل همين واق

 درگذشت، عمال کوهي از دست نوشته، نامه، يادداشت و کتاب و 1883هنگامي که مارکس در ماه مارس 
 12انگلس، مدت . مجله و نشريات مورد مطالعه و حاشيه نويسي شده براي فردريش انگلس بر جا گذاشت

رد اما جز جلد با کوشش شبانه روزي، روي اين ميراث کار ک) 1895هنگام درگذشتش در تا (سال پس از آن 
دوم و سوم سرمايه و چند نوشته ي ديگر، نتوانست اثر ديگري را از مارکس براي چاپ آماده کند و بقيه ي 

تين که در پس از درگذشت انگلس اين ميراث به آگوست بيل و ادوارد برنش. آن کوه، دست نخورده باقي ماند
گرديد و چند سال بعد، صندوقها از لندن به برلين  آن هنگام امناي حزب سوسيال دموکرات آلمان بودند واگذار
نوشته هاي مارکس، سپس بنا به وصيت نامه . منتقل شد و در آرشيو حزب سوسيال دموکرات جاي گرفت

 در لندن نگهداري ميشدند و پس از مرگ ي انگلس، به دختران مارکس داده شد، که ابتدا توسط النور اولينگ
  .النارگ داده شدند که در آن موقع در دراوي نزديک پاريس زندگي ميکرد  به خواهرش لورا1898او در 

پس از مرگ لورا، بخش عمده ي آثار، دوباره به آرشيو حزب سوسيال دموکرات آلمان در برلين منتقل شد و 
  . در آرشيو مارکس ـ انگلس آن حزب نگهداري ميشدند1933ر از آن زمان تا روي کار آمدن هيتلر د

فکر انتشار مجموعه اي از آثار مارکس در زمان حيات خود او مطرح شد اما ميدانيم که در طول حيات او تنها 
بخش کوچکي از نوشته هايش مجال انتشار يافت، چه رسد به اين که همه ي آثار او در يک مجموعه ي 

اي که تمام اصول علمي  فکر انتشار مجموعه ي کارل مارکس و انگلس ـ يعني مجموعه. کامل انتشار يابد
ويراستاري بين المللي در آن رعايت شده باشد ـ براي نخستين بار در يک گردهمايي از مارکسيستهاي 

حضور در اين گردهمايي ديويد ريازانف نيز .  در وين مطرح شد1910برجسته ي آلماني ـ اتريشي در دسامبر 
  .داشت

 سالگي به نارودنيکها پيوست و به خاطر فعاليتهاي 15در .  بود1870ريازانف، اهل اودسا و متولد مارس 
 با محافل سوسيال دموکرات روس در خارج ارتباط 1891 و 1889در سالهاي .  سال زندان کشيد5سياسي 

وسيال دموکرات اجر که حزب سپيدا کرد و با گرايشات مختلف سياسي در ميان گروههاي تبعيدي و مه
او پس از آن که دوباره به دام پليس تزاري افتاد، چهار .  بنيان گذاردند، آشنا شد1898روسيه را در سال 

 به بخش منشويکي حزب سوسيال 1903سال ديگر از زندگي خود را در زندان به سر برد و سپس در 
 بالفاصله پس 1905در . مکاري داشت آلمان نيز هدر اين سالها با حزب سوسيال دموکرات. دموکرات پيوست

 براي سومين بار 1907در . از آغاز انقالب به روسيه برگشت و فعاالنه در کار سنديکاهاي کارگري شرکت کرد
از آن هنگام به بعد، تحقيقاتي را . دستگير شد اما چيزي نگذشت که از روسيه خارج شد و به آلمان برگشت

ادامهي اين فعاليتها بود که او را به . ه هاي تاريخي سوسياليسم آغاز کردانگلس و زميندرباره آثار مارکس و 
  .يکي از پژوهشگران برجسته ي زندگي و آثار مارکس و انگلس بدل کرد

اهميت کار ديويد ريازانف از آن جا آشکار ميشود که در آغاز قرن بيستم شمار نامعلومي از مدارک مربوط به 
 ـ که برخي بسيار پراهميت بودند ـ در آرشيوها، کتابخانه ها و مجموعه هاي خصوصي تاريخ مارکسيسم

وسيال دموکرات درک چنداني خاک ميخوردند و يا البهالي روزنامههاي قديمي پنهان بودند که نه محافل س
وشت نسبت به اهميت اين مدارک داشتند و نه محافل آکادميک؛ بويژه از جهت شرايط گذشته و حال و سرن

  .آيندهي جنبش سوسياليستي
نخستين کاري که ريازانف پيش پاي خود گذاشت، مطالعهي نوشتههاي گستردهي مارکس در مورد رابطه 

بود، که نتيجه ي اين کار انتشار مقاله ي ) 1854ـ56(ي انگلستان با دولت روسيه بويژه هنگام جنگ کريمه 
اريخ بين الملل اول را در همان سال مطالعه ي ت.  بود1909در  (Neue Zeit) مفصلي در مجله ي نويه زايت

وي براي ادامه ي مطالعات خود به کتابخانه ي موزه ي بريتانيا رفت و در آن جا به تمام نشرياتي . آغاز کرد
 به آنها مقاله داده بودند ـ بويژه روزنامه ي نيويورک تريبون ـ 1862 و 1852که مارکس و انگلس ميان سالهاي 

ت را پيشتر النور دختر مارکس و شوهرش ادوارد اولينگ در سال بخشي از اين مقاال. ي پيدا کرددسترس
فرانتس مهرينگ نيز در سال . منتشر کرده بودند (Eastern Question)  در نشريه ي مسئله ي شرق1897
ا تقريبا  نوشته شده و دسترسي به آنه1851 و 1841 بخشي از آثار مارکس و انگلس را که ميان 1901

  .د منتشر کردناممکن بود، در سه جل
فکر انتشار مجموعه ي کامل آثار مارکس و انگلس که در گردهمايي مارکسيستهاي برجسته ي آلماني ـ 

 مطرح شده بود نه تنها به خاطر آغاز جنگ جهاني اول بلکه به دليل ضعف حزب سوسيال 1910اتريشي در 
خي از آثار مارکس و  ريازانف زير سرپرستي آن حزب بر1917ين که در دموکرات آلمان به جايي نرسيد، تا ا

 People’s) انگلس را که شامل ترجمه ي آلماني مقاالت آن دو در نيويورک تريبون و نشريه ي چارتيست ها



Paper)  اين .  منتشر شده بود در دو جلد به چاپ رساند1862 و 1852و چند مقاله ي ديگر که ميان سالهاي
 در دو جلد منتشر کرده بودند، 1913و برنشتين در  د به اضافه ي نامه هاي مارکس و انگلس که ببلدو جل

همراه با سه جلد کار فرانتس مهرينگ، کل مجموعه ي آثاري را تشکيل ميداد که پيش از انقالب اکتبر از 
  .مارکس و انگلس انتشار يافته بود

ن الملل اول نيز، به دليل آغاز جنگ جهاني اول متوقف گرديد و انتشار نتايج تحقيقات ريازانف درباره ي بي
 به عنوان بخشي از چاپ اول مجموعه ي آثار 1926تا اين که در سال (مجالي براي چاپ آنها پيدا نشد 
ز زندگي نامه نويسان اصلي يکي ا(ريازانف نه تنها با فرانتس مهرينگ ). مارکس و انگلس انتشار يافت

درباره نقش افرادي چون السال و ) آشنايي نزديکي با خانواده ي دختران مارکس داشتمارکس و کسي که 
 "اتحاديه کمونيستي"باکونين و رابطه ي آن دو با مارکس بلکه با مارکس و انگلس نيز بر سر منشاء 

(Communist League) اختالف داشت.  
وت آن سال به حزب بلشويک پيوست در  به روسيه برگشت و در ماه ا1917ريازانف پس از انقالب فوريه 

پس از انقالب اکتبر و قدرت گيري حزب . حالي که اختالف نظر ديرين خود را با لنين همچنان حفظ کرد
آغاز به  1918 از سال. بلشويک، ريازانف فرصت يافت تا دانش خود را در خدمت دولت جديد قرار دهد

در . را بنياد گذاشت) بعدا کمونيستي(ياليستي  آکادمي سوس1919سازماندهي يک آرشيو کرد و در 
، انستيتو مارکس ـ انگلس 1920در . چارچوب اين آکادمي بود که به جمع آوري تاريخ مارکسيسم پرداخت

قل بود اما بعدها زير نظر حزب زير نظر او برپا شد که ابتدا نهادي مست) بعدا مارکس ـ انگلس ـ لنين(
  .فتکمونيست و دولت شوروي قرار گر

ريازانف به اتفاق چند نفر از همکارانش از آن موقع به بعد کمر همت به جمع آوري تمامي مطالب مربوط به 
البته اولويت اصلي در اين فعاليتها تهيه ي . منشا و تکامل جنبش سوسياليستي در سراسر جهان بست

هم حزب به تصويب رسيد  سيزد در کنگره ي1924مجموعه آثار مارکس و انگلس بود، برنامه اي که در سال 
اما انجام اين کار ساده نبود چرا که . و در کنگره ي پنجم کمينترن در همان سال مورد تاييد قرار گرفت

آثار . انستيتو در مجموع چيزي بيش از چند صد کتاب کهنه و فقط هشت سند دست اول در اختيار نداشت
س و با تاييد آنها به چاپ رسيده باشد بسيار  انگلچاپ شده و قابل اعتمادي که در زمان خود مارکس و

چاپهاي بعدي اين آثار که زيرنظر کائوتسکي و برنشتين انجام شده بود نه تنها ناکامل بلکه . معدود بود
  .چندان مورد اعتماد نيز نبود

 فرستادگان دولت شوروي سخت سرگرم خريداري مجلدات بسيار نادر و کالسيک 1920در سالهاي دهه 
آيا ميشود نامه هاي : " خود به ريازانف مينويسد1921لنين در نامه ي ماه فوريه . مارکس از اين و آن بودند

عد ريازانف دست به کار شد از آن به ب" مارکس و انگلس يا حتي فتوکپي آنها را از شايدمان و شرکا بخريم؟
ثار مارکس را آغاز کرد، اما پس از دو و با پرداخت پول به حزب سوسيال دموکرات آلمان، کپي برداري از آ

 4200 ريازانف با پرداخت 1924سرانجام در .  برگ فتوکپي به مسکو بفرستد7000سال نتوانست بيش از 
آثار مارکس و انگلس موجود در آرشيو آن حزب  مارک به حزب سوسيال دموکرات حق دسترسي به همه ي

، به دليل تبليغات شديد حزب کمونيست شوروي بر ضد هنگامي که استالين به قدرت رسيد. را پيدا کرد
حزب سوسيال دموکرات آلمان؛ حزب اخير خيال پا پس کشيدن از اين قرارداد را داشت اما ديگر دير شده بود 

ريازانف فقط به . مسکو، اکثر آن چه را که ميخواست به دست آورده بود چرا که انستيتو مارکس ـ انگلس
و ) محل تولد و دبيرستان مارکس(کرات آلمان اکتفا نکرد بلکه به منابع شهر ترير آرشيو حزب سوسيال دمو

 او براي به دست. نيز مراجعه کرد) که مارکس دکتراي خود را از دانشگاه آن جا دريافت کرده بود(شهر ينا 
ا ارتباط آوردن اسناد و مدارک موجود در مجموعه هاي شخصي و حراجي ها، با انگلستان، فرانسه و آمريک

انستيتو مارکس ـ انگلس مسکو از اين طريق توانست چند کتابخانه ي کامل . مکاتبه اي برقرار کرده بود
  .حاوي مطالب جامعه شناسي روسيه، آلمان، انگلستان و فرانسه به دست آورد

 
اي با  جزوه و کتابخانه 32000 صفحه فتوکپي، 55000 صدها مدرک دست اول، 1930اين انستيتو تا سال 

انستيتو، غير از ادارات و آرشيو و کتابخانه .  جلد کتاب و مجموعه مجالت جلد شده در اختيار داشت450000
دف انستيتو، انتشار آثار ه. ي خود، داراي اتاق هاي مطالعه، موزه و موسسه ي انتشاراتي خود نيز بود

سرانجام چاپ روسي . ي آن آثار بودمارکس و انگلس به طور کامل به زبان روسي و زبانهاي اصلي نوشتار
 جلد چاپ شده 5از چاپ آلماني اين آثار تنها .  انتشار يافت1951 تا 1931 جلد ميان سالهاي 28اين آثار در 

  . متوقف شد1935دو جلد ديگر، ادامه ي آن در  بود که هيتلر به قدرت رسيد و پس از انتشار
 Marx – Engels Gesamtausgabe-MECA1 لس است و بهاين چاپ که نخستين مجموعه آثار مارکس و انگ

اما براي نخستين بار .  در بر ميگيرد1848معروف شده، گرچه تنها نوشته هاي مارکس و انگلس را تا سال 
االت مارکس و  و مق1844آثار پراهميتي چون ايدئولوژي آلماني، دست نوشته هاي اقتصادي ـ فلسفي 

چاپ آلماني اين . (نگ را به عالقمندان آثار مارکس و انگلس معرفي کردانگلس در نويه راينيشه تسايتو
ـ و ميدانيم که بحثهاي بسيار پراهميتي در سالهاي )  انتشار يافت1968 و 1961مجموعه تازه ميان سالهاي 

با تين چاپ مجموعه آثار، نه تنها ناکامل بلکه انتشار اين نخس.  پيرامون همين نوشته ها آغاز شد1950دهه 
با اين . مشکالت جدي روبرو بود چرا که خواندن دست خط بسيار ناخواناي مارکس کاري بس مشکل بود



همه شايد بتوان گفت که ريازانف در آن شرايِط سخِت بعد از انقالب، بزرگترين خدمت را در راه جمع آوري 
  .آورده است نوشته هاي اصلي مارکس به عمل
انف به دليل گذشته ي منشويکي خود مورد غضب قرار گرفت و در جريان پس از قدرت گيري استالين، رياز

 به قولي در شهر 1938 از حزب اخراج شد و سرانجام در 1930تصفيه هاي سياسي سالهاي دهه ي 
وين اندرسون رالف هکر، ک(و به قول ديگران تيرباران شد ) 9مقاله ي اشتروک ـ صفحه ي (ساراتف درگذشت 
  .(30ـ31شماره ي  (Critique)  مجله ي نقدو يورگن رويامن در

 که ميرسيم هنوز بسياري از نوشته هاي پراهميت مارکس به کلي 1930به اين ترتيب به سالهاي دهه ي 
 با روي کار آمدن هيتلر، با ارزش ترين بخشهاي آرشيو حزب سوسيال دموکرات 1933در . ناشناخته مانده بود

ال بعد به يک شرکت بيمه  مارکس و انگلس ـ به خارج فرستاده و چند سآلمان ـ از جمله نوشته هاي اصلي
اين شرکت نيز آنها را به انستيتو بين المللي تاريخ اجتماعي که تازه در آمستردام . ي هلندي فروخته شد

م، قدرت گيري هيتلر و به دنبال آن جنگ جهاني دو. تاسيس شده بود سپرد و تا امروز نيز در آن جا قرار دارند
  .وته ي فراموشي سپردادامهي چاپ آثار مارکس و انگلس را به ب

 انستيتو مارکس ـ انگلس در برلين و مسکو براي چاپ دوم 1960به اين سان هنگامي که در اواخر دهه ي 
ميرفت ـ  MEGA-1 آغاز به فعاليت کردند ـ فعاليتي که دامنه اش خيلي فراتر از (MEGA-2) مجموعه ي آثار

ابتدا در همکاري با برلين و ، اين موسسه.  مراجعه به انستيتو بين المللي تاريخ اجتماعي شدندناچار به
مسکو شک و ترديد نشان ميداد، اما از سوي ديگر چاپ يک دوره ي کامل و نقادانه ـ تاريخي از آثار مارکس و 

جه ي الزم براي اين کار انگلس را نيز مدنظر داشت در حالي که خود به تنهايي از نيروي انساني و بود
يک سو اطمينان نداشت که اگر پروژه زيرنظر يک موسسه ي غربي  انستيتوي بين المللي از. برخوردار نبود

باشد، انستيتو مارکس ـ انگلس مسکو به آن کمک خواهد کرد يا نه و از سوي ديگر، خود نيز مايل به در 
انستيتو بين المللي، . زب کمونيست شوروي نبوداختيار گذاشتن مدارک به يک انستيتوي وابسته به ح

انستيتو مارکس ـ انگلس در مسکو و برلين اجازه دهد از مدارک استفاده کنند بي آن  سرانجام حاضر شد به
انستيتو مارکس ـ انگلس نيز قول داد همه ي . که خود به طور مستقيم در اين پروژه شرکت داشته باشد

نبه ي اين دو کار دو جا. براي بازبيني در اختيار انستيتو بين المللي قرار دهدمطالب تهيه شده توسط خود را 
موسسه در سالهاي بعد تبديل به يک همکاري ثمربخش و مفيد گرديد و پژوهشگران دو طرف روابط خود را 

  .با هم بهبود بخشيدند و همکاري تنگاتنگي را با هم ادامه دادند
انتشار اين .  آغاز شد1975دات چاپ دوم مجموعه ي آثار از سال به اين ترتيب انتشار نخستين مجل

 هنوز به اتمام 90 جلد باشد تا اواخر دهه ي 50به زبان انگليسي که قرار بود  (MEGA-2) مجموعه ي آثار
 جلد آن 47فته و تاکنون  انتشار يا1990نرسيده بود و برخي از جلدهاي پراهميت آن تازه در اواسط دهه ي 

  :ترسي است که از سه بخش اصلي به قرار زير تشکيل ميشودقابل دس
ـ مقاالت، پيش نويس ها، برخي نامه ها و بسياري از کتابها و جزوات فلسفي، سياسي، اقتصادي و 1

  . جلد27جامعه شناسي مارکس و انگلس ـ شامل 
 1861ـ64صادي دست نوشته هاي اقت") گروندريسه"معروف به  (1857ـ58ـ دست نوشته هاي اقتصادي 2
 10و سه جلد سرمايه ـ شامل ) 1859(گامي در نقد اقتصاد سياسي ") تئوريهاي ارزش اضافي"معروف به (

  .جلد
  . به بعد که تاکنون به اتمام نرسيده است38ـ نامه هاي مارکس و انگلس ـ از جلد 3

ترجمه شده، توسط نويسنده ي ) از جمله انگليسي(اين مجموعه آثار که در حال حاضر به زبانهاي اصلي 
مورد استفاده قرار گرفته است، گرچه از نظر " زندگي و ديدگاه او: کارل مارکس"اين سطور براي نوشتن 

ر جهان قرار گرفته، اما رعايت اصالت متن مورد استقبال بسياري از شخصيتها، نهادها و دانشگاههاي سراس
پيش گفتارها و برخي پانويس هاي آن از رنگ و بوي تعصب آميز و جانبدارانه ي حزب کمونيست شوروي بي 

  .نصيب نيست
سرنوشت مجموعه ي آثار مارکس و انگلس، پس از فروپاشي شوروي و فرو ريختن ديوار برلين، چرخش تازه 

لمللي تاريخ اجتماعي در آمستردام و خانه ي کارل مارکس در ترير  انستيتو بين ا1990در سال . اي پيدا کرد
  :ندآمادگي خود را براي ادامه کار مجموعه ي آثار تحت شرايط زير اعالم داشت

  .ـ چاپ مجموعه ي آثار بايد صرفا يک کار آکادميک باشد يعني زير نفوذ سياسي هيچ حزب سياسي نباشد1
لمللي وسيع تري صورت گيرد، يعني هر موسسه يا فردي که قادر به ـ اين کار بايد در چارچوب بين ا2

  .شرکت در اين کار باشد و بخواهد اين کار را بکند بايد اجازه داشته باشد در آن شرکت کند
در  (IMES) ، بنياد بين المللي مارکس ـ انگلس1990پس از رسيدن به توافق بر سر اين اصول، در پاييز 

اين بنياد هيچ وظيفه اي جز اتمام چاپ مجموعه ي آثار مارکس و انگلس نخواهد . آمستردام برپا گرديد
عالوه . برلين و ترير است ، نفر مستقر در مسکو، آمستردام4بنياد، داراي يک هيئت مديره مرکب از . داشت

کار را زير بر آن کميته اي از پژوهشگران و ويراستارهاي بين المللي دارد که هماهنگي ترکيب متن و کيفيت 
 نفر در شهرهاي مختلف اروپا و چين و ژاپن است و نيز يک هيأت 12نظر دارند و در حال حاضر مرکب از 

  .( نفر محقق40نزديک به (ته در سراسر جهان است مشاور دارد که دربرگيرنده ي پژوهشگران برجس



لمان شرقي نيز نزديک به همين  پژوهشگر ـ و در آ40پيش از فروپاشي شوروي، تنها در آن کشور نزديک به 
اما پس از فروپاشي، همه ي اين برنامه ها در آن دو کشور تقريبا به . تعداد ـ روي مجموعه آثار کار ميکردند

وي مجموعه آثار کامال نااميدکننده به تا مدت کوتاهي پس از فروپاشي، شرايط کار ر. طور کامل از ميان رفت
لي مارکس ـ انگلس حاضر به رها کردن برنامه نشد و پس از يک کار تبليغي اما بنياد بين المل. نظر ميرسيد

نسبتا وسيع، مورد حمايت گسترده ي بسياري از دانشمندان، محققان، هنرمندان، سياستمداران و 
دولت آلمان بودجه اي براي يک گروه هفت نفره ي تمام . رفتبسياري افراد ديگر در سراسر جهان قرار گ

در .  آکادمي علوم و هنر برلين ـ براندنبورگ مسئول تامين مالي اين گروه شد1993د و از سال وقت تعيين کر
 يک تيم آلماني ـ فرانسوي ديگر، مرکب از کارکنان خانه ي کارل مارکس به عالوه اعضاي اکيپ 1992سال 

 گروه مسکو باقي  آنچه از1992پس از . تشکيل گرديد) در فرانسه(آلمان در دانشگاه پرونس  تحقيق تمدن
 کمک مالي آن را 1995مانده بود زير حمايت مالي انستيتو بين المللي آمستردام قرار گرفت که تا سال 

ر و فعاليت روي پروژه،  کا1992به اين ترتيب از سال . دولت هلند و از آن به بعد اتحاديه ي اروپا تامين ميکرد
کميته ي . روي کار اصلي يعني انتشار آثار گذاشته شدشکل اميدوارکننده اي به خود گرفت و تمرکز قوا 

به اين . ويراستاري احساس ميکرد که اصول ويراستاري مجموعه آثار بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد
در اين کنفرانس، امضاي هيات ها و . تشکيل شد) نسهفرا(منظور کنفرانس بين المللي در ِا ـ آن ـ پرونس 

مجموعه آثار به عالوه ي شمار زيادي از ويراستاران قديم و جديد و متخصصان برجسته کميته هاي مربوط به 
پس از يک سلسله بحثهاي زنده و سازنده، اصول ويراستاري جديدي . در رشته ي ويراستاري شرکت کردند

تصميم بر سر اين که اين اصول بايد توسط خوانندگان مجموعه آثار دانسته شود،  اتخاذ شد و پس از توافق
حال ميبايست تصميم گرفته ميشد که چه مقدار از کوِه نام برده . به ادامه ي چاپ مجموعه آثار گرفته شد

  .بايد منتشر شود
انتشار مجموعه اي به .  جلد داشتند170تدوين کنندگان پيشين، برنامه ي انتشار مجموعه اي با بيش از 

د و اين کميته ها چاره اي نداشتند جز آن که شمار اين وسعت، بيرون از توان مادي نهادهاي مربوط بو
جموعه نيز لطمه اي مجلدات را کاهش دهند، در عين حال که به اصول کامل بودن و همه جانبه بودن م

  .معناي کامل بودن نيز در اين جا خيلي کشدار بود و نياز به توضيح مختصري دارد. نخورد
برنامه ي عظيمي پيش ) 1843(زنامه نگاري و مهاجرت به فرانسه ميدانيم که مارکس پس از فراغت از کار رو

 سال کار شبانه روزي تنها توانست بخش کوچکي از آن را به پايان رساند و 40پاي خود گذاشت که پس از 
يه نويسي شده و کتابچه در نتيجه صندوقهاي پرشماري از يادداشت، دست نوشته، کتابها و نشريات حاش

تنها چاپ همه ي آن چه در زمان حيات او به چاپ رسيد، به عالوه اين . جاي گذاشتو جزوه از خود بر
يادداشتها و دست نوشته هاست که ميتواند درک کاملي از روند مطالعه و پژوهش او و تکامل فکري اش به 

ن بيستم درباره مارکس درگرفته، پس از بي جهت نيست که بحثهاي اصلي و داغي که در قر. دست دهد
تشار آثار چاپ نشده و ناشناخته ي او بوده است که به عنوان نمونه ميتوان از دست نوشته هاي اقتصادي ان

 مثال يکي از کارهاي پراهميتي که طرح جديد. ، ايدئولوژي آلماني و گروندريسه نام برد1844ـ فلسفي 
(MEGA-3) گلس ويراستاري شده اند  سرمايه است ـ که توسط ان3 و 2چاپ جلد  پيش پاي خود دارد، تجديد

  .ـ به همراه بسياري از دست نوشته هاي مربوط به سرمايه که هنوز دست نخورده باقي مانده اند
يا به طور مثال پيشنهاد شده است که از چاپ يادداشت برداريهاي مارکس از کتابهاي مورد مطالعه اش و 

اما . لد را دربرخواهد گرفت ـ خودداري شود ج30حاشيه نويسي هاي او بر اين کتابها ـ که در صورت چاپ 
داشت مارکس از آن کتابها و همان گونه که گفته شد، تنها در صورت چاپ اين يادداشتها است که ميتوان بر

همچنين پيشنهاد شده است که از چاپ . نظر او در مورد آنها و در نتيجه به شيوه ي خلق آثار او پي برد
 جلد را دربرخواهد گرفت ـ خودداري شود و يا الاقل از چاپ 30نها نيز بيش از همه ي نامه هاي مارکس ـ که آ

اما اين پيشنهاد نيز لطمه ي . س نوشته اند خودداري نمودنامه هايي که ديگران براي مارکس و انگل
با بيش از ) 1895 تا 1835( سال 60مارکس و انگلس طي نزديک به . سنگيني به مجموعه آثار خواهد زد

 نامه از آنها 10000 نامه به اين افراد نوشته اند و 4000اين دو، نزديک به .  نفر مکاتبه داشته اند2000
اين نامه ها نيز منبع پراهميتي از اطالعات درباره ي تاريخ جنبش کارگري چه در آلمان و چه . دريافت کرده اند

  .ند باشد ميتوا19در سطح بين المللي و نيز تاريخ عقايد و فرهنگ، در قرن 
اگر همه ي اين مدارک به طور کامل چاپ شود و از تکرار مطالب نيز جلوگيري شود، مجموعه آثاري که 

 جلد را دربرخواهد گرفت که 114ميتواند ديدگاه و روند تکامل فکري مارکس و انگلس را منعکس کند الاقل 
 :شامل چهار بخش اصلي زير خواهد بود

به (ا، کتابها و طرحهاي منتشر شده و منتشر نشدهي تاکنوني مارکس ـ مقاالت، جروات، پيش نويسه1
   جلد از اين بخش منتشر شده است15 جلد را دربرخواهد گرفت ـ تا امروز تنها 32که ) استثناي سرمايه

 جلد را دربر خواهد گرفت ـ و 15که ) سرمايه و پيش نويس هاي آن(ـ نوشته هاي عمده اقتصادي مارکس 2
  جلد آن منتشر شده استتاکنون ده 

 را 1857 جلد آن منتشر شده و تا سال 8که تاکنون تنها ( جلد 35ـ نامه نگاريهاي مارکس و انگلس شامل 3
  (دربرميگيرد



 جلد ديگر را دربرخواهدگرفت و هنوز بخش 32ـ خالصه برداري ها و دفترچه هاي يادداشت مارکس که 4
  !عظيم آن دست نخورده مانده است

 مثال در اين بخش آخر براي نخستين بار ميتوان شاهد يادداشت برداريهاي گسترده ي مارکس درباره به طور
مثال ديگر آن که مارکس يادداشتهاي وسيعي در موارد .  بود1858 تا 664قوم شناسي و تاريخ هند از سال 

  :زير برداشته است که هنوز ناشناخته مانده اند
   او درباره جاوه و تاريخ آن1880ـ81 و 1853ـ يادداشتهاي 1
   او درباره ي تاريخ زنان و روابط ميان زن و مرد1852ـ يادداشتهاي سال 2
  . راجع به کشاورزي در روسيه و آمريکا1880 و 1870ـ يادداشتهاي گسترده ي او در سال هاي 3
  1860ـ نوشته هاي او درباره ي ايرلند در سالهاي دهه 4
  باره کشاورزي در رم قديم و فرانسه قبل از ميالدـ دست نوشته هاي او در5
ـ طرح زمان بندي شده عظيم وقايع تاريخي که از پيش از ميالد آغاز ميشود و تا قرن شانزدهم ادامه 6

  .مييابد
  .ـ و باالخره دست نوشته هاي رياضي او که دست کم يک جلد را دربرخواهد گرفت7

*** 
در واقع يکي از .  کمابيش در مورد زندگي خصوصي او نيز صادق استآنچه در مورد آثار مارکس گفته شد

انگيزه هاي اصلي تصميم نويسنده ي اين سطور به نوشتن مطلبي مفصل درباره زندگي و ديدگاه مارکس، 
ن معروف وست مشاهده ي کتاب قطور و جلد قرمزي به زبان فارسي در يکي از کتاب فروشي هاي خيابا

  .اجع به زندگي خصوصي مارکس بودر" تهرانجلس"وود در 
البته پيش از آن چند . کتاب را با اشتياق خريدم و در بازگشت به نيويورک در هواپيما مشغول خواندنش شدم

اما خواندن اين کتاب مرا به تهوع . شرح حال مختلف و بخشهاي وسيعي از آثار مارکس را خوانده بودم
ل فحاشي ها، بدگويي ها و ارتعاش هواپيما نيست وحتي به دليواداشت و ميدانستم که اين حالت در اثر 

دليل اصلي آن عدم رعايت ابتدايي ترين اصول صداقت در . اتهامات نويسنده به شخص مارکس هم نيست
  .نويسندگي از سوي نويسنده ي آن بود

آن فهرستي از چند بود که در پايان " کتابهاي زرد"چند صد صفحه ترجمه از " کتاب جلد قرمز"محتواي اين 
کتاب ـ از جمله خاطرات النور مارکس ـ به عنوان منبع به چشم ميخورد بي آن که هيچ يک از ادعاهاي 

يي به او به افراد اما تحريف زندگي شخصي مارکس و بدگو. موجود در کتاب مرجع مشخصي داشته باشد
عضاي برجسته ي حزب سوسيال فرانتس مهرينگ، از ا. حقيري چون نويسنده کتاب فوق محدود نميشود

دموکرات آلمان و دوست خانواده ي مارکس در کتاب معروف خود درباره زندگي مارکس، که براي نخستين بار 
از جمله آن که در . واني شده است به زبان اصلي انتشار يافت، نيز دچار انحرافات فرا1918در سال 

  .ت محکوم ميکندبرخوردهاي مارکس با السال و باکونين، مارکس را سخ
پس از جنگ اول جهاني، هنگامي که مخازن امپراتوري آلمان و مدارک پليس تزار روس باز شد، آشکار گرديد 

در اين ميان تاريخ، صحت برخورد مارکس با . که قضاوت مهرينگ درباره السال و باکونين نابه جا بوده است
گران آلمان رابطه ي مخفي با گذاشتن منافع کارآنها را نشان داد چرا که معلوم شد السال با زير پا 

  .بيسمارک داشته است و باکونين نيز سر و سري جدي با تزار روس
انتشار مجموعه ي بزرگي از نامه هاي مارکس و انگلس به عالوه ي نامه هاي پدر مارکس به او و نامه ي 

ي چاپ شد ـ کمک بزرگي به روشن  به زبان انگليس1970مفصل او به پدرش ـ که تازه در سالهاي دهه ي 
  .شدن بسياري از زواياي زندگي شخصي و خانوادگي مارکس کرد

و " پيغمبر"جنبه ي پراهميت ديگر مطالعه ي آثار مارکس و زندگي او اين است که درمييابيم مارکس آن 
ي نيست که در شوروي از او ساخته بودند، بلکه انساني است اين جهاني با نقاط ضعف و " امام معصوم"

  .و اين مسئله نه تنها زندگي شخصي او بلکه ديدگاه او را هم شامل ميشود. قدرتش
هم مارکس و هم انگلس در نوشته هاي اوليه شان نه تنها از جهت فلسفي بلکه از لحاظ نگاه به جوامع 

استاداند ـ فلسفه اي که شديدا آلوده به " فلسفه ي تاريخ"انساني مختلف، هنوز آشکارا تحت تاثير 
ر جنوب آمريکا را به  دمارکس در نامه ي معروف خود به آننکو برده داري. نژادپرستي و اروپا محوري است

انگلس، تسخير شمال آفريقا را از سوي نيروهاي متجاوز . مفيد ارزيابي ميکند" تمدن"نوعي براي پيشرفت 
و مارکس تسخير مکزيک توسط نيروهاي متجاوز اياالت متحده را پيشرفت . فرانسوي به آنان تبريک ميگويد

  .ميخواند" تمدن"
 تنها از جنبه ي انساني آن خطاست بلکه ـ و از آن مهمتر ـ واقعيات تاريخي به نظر من ابراز چنين عقايدي نه

  .بر ادعاي ترقي خواه بودن اين تجاوزات خط بطالن کشيده است
اما نکته در اين جا است که با وجود تمام اين خطاهاي کوچک دوران جواني، وجود هر دو آکنده از عشق به 

ل نيز هم مارکس و هم انگلس به تدريج و با عمق و وسعت بخشيدن انسان و انسانيت بوده و به همين دلي
ز اين جهت نيز از هگل جدا  ـ راه خويش را ا1870به دانش و تجربه ي خود ـ بويژه پس از سالهاي دهه ي 

  .از بنيان تغيير دادند" نباتي"و " ايستا"، "وحشي"کردند و نظر خود را نسبت به جوامع 



همه ي اين پيچ و خم هايي که بر سر راه مطالعه آثار مارکس وجود داشته و بي جهت نيست که به رغم 
دارد، با وجود آن که مارکس و ديدگاهش تا حال بارها و بارها به خاک سپرده شده، درست در سالهاي 

استريت به عنوان  پاياني قرن بيستم، مارکس دوباره و اين بار حتي توسط بعضي از دست اندرکاران وال
سي به عنوان بزرگترين . بي . سربرميآورد و در نظرسنجي دستگاه عظيم سخن پراکني بي"  آيندهمتفکر"

  .متفکر هزاره ي دوم انتخاب ميشود
آيا کشف مجدد مارکس به عنوان سرآمد متفکرين هزاره دوم ميالدي در اين سالهاي اخير، سالهايي که 

و " پايان تاريخ"، " پايان ايدئولوژي" نظريه پردازانش از قدرت نظام سرمايه بالمنازع در سراسر جهان ميتازد و
يا در واقعيات کتمان ناشدني  داد سخن ميدهند، يک نابه هنگامي تاريخي است و" ظهور عصر پساصنعتي"

  :و دو دليل اساسي بر اين ادعا ميتوان اقامه کرد. زمان ما نهفته است؟ به نظر من فرض دوم درست است
بود، " مرگ سوسياليسم" اگر از ديد بسياري از نظريه پردازان نظام سرمايه به معناي ـ فروپاشي شوروي1

اما در واقع نشان داد که جامعه ي شوروي در اساسي ترين وجوه اش تناقضي بنياني داشت با آن چه 
 ن که اين فروپاشينتيجه آ. مارکس خطوط کلي آن را براي جامعه ي سوسياليستي آينده ترسيم کرده بود

گرچه در کوتاه مدت ضرباتي کاري به جنبش چپ در سراسر جهان زد و نظام سرمايه را هارتر کرد، اما از نظر 
تاريخي و درازمدت حکم برداشتن سنگي بزرگ از روي سينه ديدگاه مارکس و رها کردن آن از يک مانع بزرگ 

  .را داشت
ـ آثار واقعي بحران ساختاري نظام سرمايه  ـ برخالف نيمه ي اول آن 1990ـ در سالهاي پاياني دهه ي 2

ترکيدن حباب بورس سهام نيويورک و رکود اقتصادي در . دوباره چون اژدهايي کريه المنظر سربرآورده است
و " دوران پساصنعتي"و " عصر پساصنعتي"، "اقتصاد نوين"سطح جهاني، از يک سو داد و فغان مربوط به 

ش خفه کرده و از سوي ديگر هيأت حاکمه ي آمريکا را به سوي جنگي غيره را به سرعت در گلوي طرفداران
  .جنگي که جامعه ي بشري را به سرعت به سوي بربريت ميبرد! بي انتها کشانده است

پس بي جهت نيست که برخي متفکرين غرب دوباره فرصت يافته اند نگاهي مجدد به فهرست عظيم و بي 
رکس بيندازند و درباره اين گفته ي پيش گويانه ي مارکس ـ و رزا مانند پيش بيني هاي تحقق يافته ي ما

  .و يا بربريت لوگزامبورگ ـ بينديشند که تنها دو راه پيش پاي بشريت وجود دارد، يا سوسياليسم
*** 

اين پروژه در حال حاضر ادامه دارد و .  در بر ميگيرد1848کتاب حاضر زندگي و آثار مارکس را فقط تا اوايل سال 
عنوان کتاب را از . اميد من اين است که بتوانم شرح زندگي و تکامل ديدگاه او را در مجلدات آينده ادامه دهم

در نوشتن . گرفته ام "Karl Marx: His Life and Thaught" :زندگي نامه ي مارکس به قلم ديويد مک للن
 برخالف مک للن به جاي نقل قولهاي به اين معنا که کوشش کرده ام. کتاب اما روش او به کار گرفته نشده

در واقع اگر کتاب مک للن . مختصر و پراکنده، بخشهاي وسيعي از نوشته هاي مارکس را در متن بياورم
است تا ديدگاه او، هدف اين کتاب آن بوده است که ضمن دنبال کردن  بيشتر درباره زندگي شخصي مارکس

اليت سياسي اش از طريق نقل بخشهاي اصلي نوشته ديدگاه مارکس و تکامل آن در مراحل مختلف فع
  .هاي او به زندگي خصوصي و شخصي او هم اشاره کند

تظاهر به انعکاس "به قول مک للن، . دست زدن به چنين کاري البته خطرات خود را نيز خواهد داشت
اين همه، با ." تصويري بي طرفانه از زندگي هر کس کاري ناممکن است ـ چه رسد به زندگي مارکس

ممکن جبران  کوشش من اين بوده است که اين نقص را با نقل بخشهاي هر چه وسيع تري از آثار او تا جاي
  .کنم

 
 

  :براي نوشتن اين پيش گفتار از منابع زير استفاده شده
  بر کتاب ريازانف؛ Dirk J.struik ـ مقدمه ي1

Karl Mars & F. Engels: An Introduction to Their Lives and work, MR press 1973, pp. 3-9 
ـ سه مقاله درباره تاريخ مجموعه آثار مارکس و انگلس توسط سه نفر دست اندرکار مستقيم تهيه ي اين 2

 Kevin ـ چاپ گالسکو، اين مقاالت به قلم) 1998سال  (30ـ31مجموعه، در مجله ي کرپتيک نقد شماره ي 
Anderson, Rolf Hecker, Jurgen Rojahn است.  

در مجله ي نقد شماره (، ترجمه ي م ـ ربوبي 1995 فوريه 8، 33شماره  (Faz) ـ بخش ادبي روزنامه ي فاز3
  (72 صفحه 7
  بر کتاب (John Bellanry Foster) ـ مقدمه ي4

Ernst Fischer: How to Read Marx, HR, Press, N.Y. 1996, pp 7-12 
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