ديدگاهھای متفاوت دربارهی جلد سوم سرمايه
س نويسنده و ويراستارش انگلس
مارک ِ
رگينا روث  /ترجمهی حسن مرتضوی

کنفرانس »مارکسيسم سال  «٢٠٠٠با ھدف کندوکار در بينشھای جديد دربارهی
ماھيّت جامعه ،اقتصاد و سياست ،با بررسی ديدگاهھای مارکسی و مارکسيستی
دربارهی اين موضوعات برگزار شد .در اين مقاله ،مايلم به مارکس و تحوالت
نظرات او در سراسر زندگيش بازگردم .آغازگاه عالی برای چنين مطالعهای
ويراست کامل آثارش يعنی مجموعه آثار کامل مارکس ـ انگلس ) (MEGAاست
که شامل ھمهی پيشنويسھا ،دستنوشتهھا ،يادداشتھا و نامهھاست و نه فقط
گزيدهای از آنھا .از اين مدارک میتوان فرايندی را کندوکاو کرد که طی آن
مارکس افکار خود را شرح و بسط داد ،بهويژه در ارتباط با تغييرات در
جستارمايه ،روش يا کانونی که در سراسر تحول فکریاش بر آن متمرکز بود.
جنبهی مھ ّم ديگر کار مارکس که به نحو متمايزی در  MEGAبازتاب يافته،
ھمکاری نزديکش با فريدريش انگلس است .اين ھمکاری که در دھهی ١٨٤٠
آغاز شد نه تنھا در سراسر زندگی مارکس بلکه حتی پس از مرگش نيز ادامه
يافت.

در اين مقاله برجنبهی دوم يعني ھمكاري مارکس و انگلس تأكيد خواھم كرد .دو
تفسير عمده را بايد مورد بررسی قرار داد :ديدگاه عموما ً مورد قبول كه بنا به آن
مارکس و انگلس تماميّت واحدي تلقی میشوند ،و ديگري مکتبی که بر تفاوتھای
بين آنھا تأکيد میکند )ريگبای  ٣ ،١٩٩٢و پس از آن؛ ھمچنين ر.ک .به کارور
 .(١٩٩٩ ،١٩٩٦مايلم با بررسی موردي مشخصتر از ھمکاری مارکس و انگلس
يعنی جلد سوم سرمايه به نظر پيشنھادی کارور و بازارزيايی »گفتوگوھای
چشمگير و متغير« بين مارکس و انگلس ) (٧٩ ،٨١ ،١٩٩٦بپردازم .بررسی نقش
انگلس در جلد سوم سرمايه حاکی از آن نيست که مارکس »حقيقی« توسط انگلس
کامل يا تحريف شده چون به نظر من مارکس »درست« يا انگلس »نادرست«
ھرگز وجود نداشته است .در عوض رھيافتی را پيشنھاد میکنم که بر تفسير انگلس
از دستنوشتهھای مارکس متکی است ،تفسيری که به نظر من شايستهی بررسی
جدی است.
ھمکاری مشترک مارکس و انگلس
شايد مھمترين واقعيّت دربارهی ھمکاری نزديک آنھا اين باشد که کارل مارکس و
فريدريش انگلس نظرات مشابھی داشتند .انگلس در اکتبر  ١٨٨٥میگويد که آن دو
در اوايل  ١٨٤٥در پاريس موافقت کامل خود را با تمامی موضوعات
موردبحثشان اعالم كردند و ھمکاریشان از اين زمان به بعد ادامه داشت
) .(٣١٨ ،١٩٩٠برداشتي كه آنان از خود به عنوان يك تيم داشتند بسيار مھم بود و
ھر دو عامدانه و آگاھانه برای اين ھمکاری متقابالً سودبخش تصميم گرفتند،
ھمکاریيی که بيش از  ٤٠سال ادامه داشت .اين ھمکاری عمدتا ً در دو قلمرو
انجام شد :فعاليتھای سياسی و آثار مکتوب.
با نگاھی دقيقتر به آثار مشترک مکتوب ماركس و انگلس میتوانيم سطوح
گوناگون ھمکاری متقابل آن دو را در تأليفاتشان بيابيم[١] .
*بحثھا
مارکس و انگلس بحثھای گستردهاي ،چه به صورت مکتوب و چه رودررو،
دربارهی مسايل نظری و موضوعات بالفعلی که کار میکردند ،داشتند.
* سردبيری مشترک مجالت

با اينکه مارکس سردبير اصلی و روح الھامبخش نويه راينيشه تسايتونگ بود،
تداوم انتشار آن بدون حمايت انگلس امکانپذير نبود .اين حمايت نه تنھا تعھد وی
را در پيشبرد مسايل سازمانی در بر ميگرفت بلکه عمدتا ً به توانايی او برای انجام
وظايف روزمرهی يک روزنامه نيز مربوط میشد[٢].
*تالشھای مشترک
تا به امروز ،ويراستاران  MEGAدوازده اثر بزرگ ،سی اثر کوچکتر و بيش
از شصت مقالهی نوشته شده برای مطبوعات را که مارکس و انگلس در نگارش
آن ھمکاری داشتند تشخيص دادهاند .در برخی موارد ،مقاالت را با ھم تأليف
میکردند .اين موضوع بهويژه در مورد برنامهھا ،اساسنامهھا ،قطعنامهھا يا
مقاالتی صادق است که برای مطبوعات مینوشتند )مثالً برای نيويورک تريبون(؛
ھمين موضوع برای مقاالتی که برای دانشنامهی نيوآمريکن نوشته شده درست
است .ھمچنين يک اثر مفصلتر ،ايدئولوژی آلمانی ،به اين طريق نگاشته شد.
مارکس و انگلس حتی از نويسندهی سومی ،موسی ھس )اسپرل ،(١٤٥ ،٢٠٠١
برای نگارش بخشھايی از اين رساله کمک گرفتند .در موارد ديگر ،موضوعات
را بين خود تقسيم میکردند و ھر کدام از ديدگاه خويش مطلب را مینوشت :به اين
ترتيب ،متنھای بسياری را مورد بحث عميقي قرار ميدادند .گاھی فقط يکی از
آنھا اثر نھايی را کامل میکرد .معروفترين نمونه خانوادهی مقدس است .در
مورد مانيفست حزب کمونيست نحوهی دقيق ھمکاریشان مورد مجادله است چون
يک صفحه ھم از دستنويسھای به اصطالح متفاوت باقی نمانده است .اما اين
واقعيّت که آنھا با ھم کار میکردند و دستکم دستنويسھای گوناگون را دقيقا ً
مورد بحث قرار میدادند عموما ً مورد توافق است) .کوژينسکی  ٣٥ ،١٩٩٥و پس
از آن؛ اسپرل (.١٤٦ ،٢٠٠١
*نمونهخوانی آثاری که در حال انتشار بود.
* تبليغ برای مقاالت و ساير آثار مکتوب.
*تعويض نقشھای سردبيری بين مارکس و انگلس
شناختهشدهترين فعاليت انگلس در گسترش نظراتشان ،انتشار ويراستھای جديد
يا تجديدنظرشدهی آثارشان ،بهويژه پس از مرگ مارکس ،بود .با اين ھمه مواردی

نيز وجود دارد که مارکس در ويرايش آثار انگلس شرکت داشته است .مثالً مارکس
پيشگفتاری بر ويراست فرانسوی سوسياليسم :آرمانشھری و علمی نوشت
) .(١٩٨٩ھمچنين طرحھای متعددی برای ويراست کارھای پيشين مثالً مقاالت
نويه رانيشه تسايتونگ وجود داشت )رويان .(١٣٩ ،١٩٩٨
نمونه :جلد يکم سرمايه
نقش انگلس در انتشار اين جلد بسيار مھم بود اما تالشھای او عمدتا ً معطوف به
مسايل ساماندھی ،ويراستاری و تا حدی »عملی« بود که صرفا ً براي طول و
تفصيل دادن به ديدگاهھا و نظريهھای مارکس بود.
مکاتبات مارکس و انگلس دربارهی جلد يکم سرمايه مھمترين منبعی است که
ھمکاری آنھا را روشن میکند ،گرچه دو قيد را بايد در نظر گرفت .يکم ،مارکس
و انگلس ديدارھای خصوصی متعددی ،غالبا ً سه يا چھار ھفته در سال ،داشتند .تنھا
استثنا در اين مورد سال  ١٨٦٣است که ھيچ مالقاتی نداشتند )دراپر .(١٩٨٥
سوابقی در مورد بحثھايی که انجام شده بود وجود ندارد و فقط میتوانيم دربارهی
مباحثشان گمانهزنی کنيم .دوم ،فقط میتوانيم از نامهھايی که باقی مانده قضاوت
کنيم و بنابراين اظھاراتی که در ادامهی مطلب ارائه میشود ،فقط میتواند شاخص
مفيدي باشد که بايد با ساير مدارک تقويت شود .با بررسی مکاتباب پی میبريم که
از سويي انگلس تا حدی بهخوبی ميدانست که مارکس مشغول کار است يا خير،
زيرا ھنگامی که مارکس ميخواست از وضعيت اثرش با کسی سخن بگويد عمدتا ً
به انگلس رجوع میکرد .مارکس اميدھايش را بيان میکرد يا دربارهی موانع
پيشرفت کارش سخن میگفت )مارکس به انگلس ١٠ ،ژوئن  ٢٧ ،١٨٦١مه
 ٣١ ،١٨٦٣اوت  ٣١ ،١٨٦٤ژوييهی  ١٣ ،١٨٦٥فوريهی  .(١٨٦٦عالوه بر
اين ،افرادی مانند لودويگ کوگلمان گهگاه برخی اطالعات را دربارهی وضعيت
کار مارکس کسب میکردند )مارکس به کوگلمان ٢٩ ،نوامبر  .(١٨٦٤از سوی
ديگر ،اين مکاتبات محدود بود :فقط چند نامه وجود دارد که بحثھا يا مجادالت
نظری را بين مارکس و انگلس دربارهی مباحث مھم »کتاب« مستند میسازد .تا
جايی که ما میدانيم ،فقط نامهای از اين دست در  ١٨٦٣يافت میشود )مارکس به
انگلس ٦ ،ژوييه  (١٨٦٣و به نظر میرسد که در  ١٨٦٤و  ١٨٦٥چنين نامهھايی
اساسا ً نوشته نشد .در  ١٨٦٧و  ،١٨٦٩چند نامه اما نه بيشتر يافت میشود
) :١٨٦٧انگلس به مارکس ٢٦ ،ژوئن؛ مارکس به انگلس  ٢٧ژوئن ،و  ٢٤اوت؛

 :١٨٦٨مارکس به انگلس ٨ ،ژانويه ٢٢ ،و  ٢٤آوريل ١٠ ،اکتبر؛ انگلس به
مارکس ٦ ،مه و  ٢٤ژوئن(.
چند نامهای که به دست ما رسيده به زحمت ردوبدل شدن نظرات را دربارهی
نظريهھای در حال تكوين به تصوير میکشند .در عوض ،بازتاب دستاوردھا و
نتايجی ھستند که خود مارکس به آنھا رسيده بود .مثالً ،وقتی مارکس عميقا ً درگير
نگارش پيشنويسھای کتابھای دوم و سوم بود ،بهندرت نامهای نوشت که به
مالحظات نظري پرداخته باشد .و ھنگامی که در سالھای  ١٨٦١تا  ١٨٦٣مشغول
نگارش دستنوشتهای بود که بخشی را در برمیگرفت كه بعدھا با عنوان
نظريهھای ارزش اضافی شناخته میشد ،ھمين وضع صادق بود .خود انگلس
عدمشناخت خود را تصديق میکند )ر.ک .به نامهھای متعدد از  ١٨٨٣تا ١٨٨٥
که در ادامه از آنھا نقلقول میشود( .عالوه بر اين ،مجموعهی مکاتبات مربوط
به جلد اول به مسايلی اختصاص يافته که به اطالعات »عملی« مربوط میشود.
مارکس سؤاالتی دربارهی عملکرد شرکتھای صنعتی داشته يا دنبال مطالبی
دربارهی دستاوردھای بالفعل در تجارت پنبه بود که انگلس میتوانست اطالعات
بيشتری بدھد .مارکس اغلب به اين اطالعات برای نمونهھا و مثالھای خود نياز
داشت يا برای اينکه يکی از ايدهھايش را »ثابت« کند[٣].
پس از اينکه مارکس جلد يکم خود را به پايان برد ،اين وضعيت از دو جھت تغيير
کرد :نمونهخوانی روايت نھايی و تبليغ برای جلدی که در آن زمان منتشر شده بود.
انگلس عمالً وظيفهی بسيار مھم نمونهخوانی صفحات چاپی جلد يکم سرمايه را به
عھده گرفت و دنبال اشتباھات چاپی میگشت و پيشنھادھايی را در مورد سبک آن
ارائه میداد .انتقاداتش عمدتا ً به نحوهی ارائهی مطلب مربوط بود تا به محتوا ،و
پيشنھاد او بود که ساختار کتاب با استفادهی بيشتر از زيربخشھا در فصل مربوط
به ارزش و نيز فصل مربوط به توليد ارزش اضافی نسبی تقويت شود )انگلس به
مارکس ١٦ ،ژوئن و  ٢٣اوت  .(١٨٦٧اما بسياری از توصيهھای وی تا ويراست
دوم نمیتوانست عملی شود )مارکس به انگلس ٢٤ ،اوت  .(١٨٦٧اگرچه درست
است که مارکس اميدوار بود که ويراست دوم کمی پس از انتشار ويراست اول
منتشر شود )مارکس به انگلس ١٦ ،ژوئ  ،(١٨٦٨اما ھمين نشان میدھد که
پيشنھادھای انگلس تأثيری بر جوھر نظريهھای مارکس نداشت .به اين ترتيب،
نقش انگلس اساسا ً ويراستاری بود.

يکی از نکات عمدهی مکاتبات آنھا به انتشار و توزيع کتاب معطوف بود .مارکس
به انگلس دربارهی مذاکراتش با ناشران مختلف خبر ميداد و از او مشورت
میخواست .پس از آن که سرانجام جلد يکم سرمايه منتشر شد ،بخش اعظم نامهھا
به قول امروزیھا به روابط عمومی متمرکز بود .بحثھايی در گرفت که چه کسی
بھتر میتواند مقاالتی دربارهی آن بنويسد و کجا انتشار داده شود .نامهھايي كه بين
اکتبر  ١٨٦٧و ژانويهی  ١٨٦٨نوشته شد عمدتا ً به اين موضوع ميپرداخت )ر.
ک .به مارکس به انگلس ٢ ،نوامبر ١٨٦٧؛ انگلس به مارکس  ٦ژانويهی ١٨٦٨؛
مارکس به انگلس  ٢٣مه  .(١٨٦٨عالوه بر اين ،نامهھايی ردوبدل کردند که چه
کسی بايد کتاب را به انگليسی ترجمه کند )انگلس به مارکس ٢٤ ،ژوئن ١٨٦٧؛
مارکس به انگلس ٢٧ ،ژوئن .(١٨٦٧
غير از اين انگلس ھميشه میکوشيد تا مارکس را به اتمام کتابش برانگيزاند يا
ترغيب کند )انگلس به مارکس ٣١ ،ژانويهی  ٢٠ ،١٨٦٠مه  ٥ ،١٨٦٣فوريهی
 .(١٨٦٥مثالً در اوت  ،١٨٦٥انگلس دغدغهھای خود را چنين بيان کرد» :بهواقع
از يکی دو عبارت در نامهی اخيرت شک کردهام که تو باز به يک نقطهعطف
غيرمنتظرهای رسيدی که ممکن است ھمه چيز را بی نھايت به درازا بکشاند«
)انگلس به مارکس ٧ ،اوت  .(١٨٦٥سرانجام حمايت مالی انگلس از مارکس و
خانوادهاش بود که بدون آن ھمانطور که مارکس به صراحت تصديق میکرد،
ھرگز قادر نمیشد کل دست نوشتهاش را بنويسد ،چه رسد به اين که نخستين جلد
انتشار يابد )مارکس به انگلس ٧ ،مه .(١٨٦٧
نويسنده و ويراستار :مورد جلد سوم سرمايه
ھنگامی که انديشهھای مارکس را که متکی بر متونش است میخوانيم ،ھميشه بايد
اين موضوع را در نظر بگيريم که اين کتابھا يا جزوات ،عمدتا ً توسط خود
مارکس انتشار نيافته است .يکی از معدود آثاري که مارکس انتشار داد ،جلد يکم
سرمايه بود که ويراست اول آن در سال  ١٨٦٧انتشار يافت .مارکس ويراست دوم
آن را در سال  ١٨٧٢و ترجمهی فرانسوی آن را بين سالھای  ١٨٧٢و ١٨٧٥
منتشر کرد .و تنھا در دھهی  ١٨٨٠شروع به کار بر ويراست سوم و نيز ترجمهی
انگليسی آن کرد که میبايد توسط انگلس کامل میشد که خود وي ھمچنين ويراست
چھارم جلد يكم را منتشر کرد .به اين ترتيب ،ھنگام بررسی بخش بزرگی از آثار
مارکس بايد به ويراستھايی رجوع کنيم که توسط افراد ديگری غير از مارکس

منتشر شدهاند .اين موضوع بيش از ھرچيز به دستنوشتهھا و پيشنويسھای متعدد
برای پروژهی اقتصادیاش مربوط میگردد .پيشنويس ھای کتاب دوم و سوم
سرمايه معموالً در ويراستی در دسترس است که انگلس آماده و در  ١٨٨٥به
عنوان جلد دوم سرمايه و در  ١٨٩٤به عنوان جلد سوم سرمايه منتشر کرد .برخی
از دستنوشتهھای قديمیتر در سدهی بيستم ويرايش شدند ،مثالً به اصطالح
گروندريسه ) .(١٨٥٧/١٨٥٨اين دستنوشته ابتدا در  ١٩٣٩ـ  ١٩٤١انتشار يافت
اما تنھا در  ١٩٥٣که نسخهي چاپ مسکو در برلين بازانتشار يافت ،به صورت
گسترده توزيع شدند )مارکس ١٩٧٣؛ برای ترجمهای برمبنای ويراست MEGA
به مارکس  ١٩٨٧ ،١٩٨٦رجوع کنيد( .ھمين موضوع در مورد دستنوشتهھاي
نظريهھای ارزش اضافی ) ١٨٦١ـ  (١٨٦٣صادق است .دستنوشتهھای  ١٨٦١ـ
 ١٨٦٣از ده دفتر که شامل نظريهھای ارزش اضافی بودند ،ھمراه با سيزده دفتر
ديگر در مجموع تشکيل میشدند .گمان میرود اينھا پيشنويس کل چھار کتابی
باشند که مارکس برای سرمايه برنامهريزی کرده بود [٤].صرف نظر از اين
موضوع ،عموما ً مطالب ناشناختهای وجود دارد که فقط اخيراً توسط MEGA
انتشار يافته است .مثالً ،دستنوشتهھای کتاب دوم و سوم و نيز بخشھايی از کتاب
اول که در  ١٨٦٤/١٨٦٥نوشته شده تازه انتشار يافتهاند )مارکس ،١٩٨٨
 ،(١٩٩٢و تمامی دستنوشتهھای اختصاص داده شده به سرمايه که پس از ١٨٦٧
نوشته شده است در فرايند ويرايش ھستند و در آينده در  MEGAانتشار خواھند
يافت.
من تحليل خود را دربارهی جلد سوم سرمايه با نگاھی به اين دستنوشتهھای
تاکنون انتشار نيافته آغاز میکنم تا دربارهی درونمايهھايی که مارکس نويسنده
تحقيق میکرده ،مسايلی که متصور میشده و روشھايی که برای ح ّل اين مسايل به
کار میبرده ،نظری داشته باشيم .تفسيری که در اين جا ارائه میشود ،نظرات يک
ويراستار جديد اين دستنوشتهھاست و بايد با نظرات انگلس مقايسه شود.
ديدگاه نويسنده
اوراق زيادی به سرمايه مربوط ھستند .نخست ،دستنوشتهھای متعدد دربارهی
کتاب دوم که در سالھای  ١٨٦٤ـ  ١٨٦٧ ،١٨٦٥ـ  ١٨٦٨و  ١٨٧٧ـ ١٨٨١
نگاشته شده و نيز دستنوشتهھايی برای کتاب سوم که تاريخ آن  ١٨٦٤ـ  ١٨٦٥و
 ١٨٦٧ـ  ١٨٧٥است [٥].در ارتباط با جلد سوم ،مارکس زمان و صفحات زيادی

را به بحث دربارهی نرخ سود و بهويژه رابطهی بين نرخ سود و نرخ ارزش
اضافی اختصاص داد .صرفنظر از دستنويس عمدهی کتاب سوم ،ساير مدارک
بخش بزرگی از متونی را تشکيل میدھند که مارکس در ارتباط با اين کتاب باقی
گذاشت [٦].بيش از دويست صفحه در مدتی بيش از ده سال نوشته شد .اين متنھا
کار مارکس را در سطوح متفاوتی عرضه میکند .روايتھای متعددی از بندھای
مقدماتی فصلھا و نيز طرحھای خالصه و رسالهھای بند بدون اشارهی مستقيم به
بخش يا فصل کتاب و حتی يادداشت ھايی در کتابھا و دفاتر وجود دارد .با اين
ھمه ،مھمترين دستنوشتهھا به شرح زير ھستند:
*دستنوشتهی  ١٨٦٤ـ ١٨٦٥
تنھا دستنويس کتاب سوم در  ١٨٦٤ـ  ،١٨٦٥پيش از آن که مارکس جلد يكم
سرمايه را به پايان ببرد ،نوشته شد .انگلس اين پيشنويس کتاب سوم را
»دستنوشتهی عمده« يا »دستنوشتهی  «Iمینامد .اين دستنويس پيشتر در
 MEGAچاپ شده است }.{II//٤٫٢
*دستنوشتهھای  ١٨٦٧ـ ١٨٦٨
مارکس پس از انتشار نخستين جلد سرمايه ،پروندهای درست کرد با اين عنوان
»متعلق به کتاب سوم« که در کنار پروندهای بود با عنوان »متعلق به کتاب دوم«.
در  ١٨٦٧ـ  ،١٨٦٨اوراق متفاوت با جزيياتي متفاوت را کنار ھم قرار داد و
درونمايهھايی را به عنوان مسايلی مشخص کرد که بايد در کتاب سوم روی آنھا
کار میکرد ،بهويژه دربارهی »قوانين نرخ سود« ) ،IISHمجموعهی مارکس ـ
انگلس .(A, f, 1, op, 1, d. 2037 A 64,A 73-6; R G ،آن در MEGA2
 II/4.3انتشار خواھند يافت.
*دستنوشتهی مه ١٨٧٥
در مه  ١٨٧٥پس از اتمام ترجمهی فرانسهی جلد يكم سرمايه ،مارکس شروع به
پر کردن  ١٣٠صفحه از دفتری با تأمالتش دربارهی نرخ سود کرد .مارکس
عنوانی به آن نداد فقط آن را چنين تاريخ زد» :شروع  ٢٩مه  «.١٨٧٥بعدھا،
انگلس عنوان »بررسی رياضی نرخ ارزش اضافی و نرخ سود« را به آن داد

) ،IISHمجموعهی مارکس ـ انگلس .(A ٧٧ ،اين دفتر در MEGA2 II/4.3
انتشار میيابد.
عالوه بر اين دستنوشتهھا ،اوراق زيادی به موضوعات ديگری اشاره میکند که
در کتاب سوم به آن پرداخته شده است )تاريخ پول ،شکلھای پول ،اعتبار،
بانکھا ،مالکيت ارضی ،رانت در روسيه و اياالت متحد( و ھمچنين گزيدهھای
زيادی از اين کتابھا وجود دارد که به موضوعات کامالً متفاوتی مربوط است
)زمينشناسی ،شيمی ،فيزيک ،تاريخ([٧].
در بحثی که در ادامه مطرح خواھد شد ،بر اوراقی متمرکز خواھم شد که به رابطه
ی بين نرخ سود و نرخ ارزش اضافی میپردازند و بخش عمدهی دستنوشتهھای
باقیمانده برای کتاب سوم را تشکيل میدھند .در اين اوراق ،مارکس کوشيد
رابطهی بين سود و ارزش اضافی يا بين نرخ سود و نرخ ارزش اضافی را روشن
کند .ھدف او نشاندادن عواملی بود که نرخ سود را تعيين میکند و از اين طريق
قوانينی استنتاج میشود که بر تغييرات نرخ سود حاکم است.
يکی از نتايجی که از اين اوراق به دست ميآيد اين است که ھيچ کدام از اين متنھا
انديشهی مارکس را به صورت نظاممند و فشرده نشان نمیدھند .مارکس تصميم
نگرفته بود که کدام يک از راهھای گوناگون برخوردش با موضوعات راه
»درست« است؛ بنابراين »روايت مجاز« از لحاظ ويراستار به واقع وجود ندارد.
فقط صرفا ً قطعاتی در دسترس بودند .میخواھيم سه ويژگی متمايز دو متن عمده
يعنی ھفتاد صفحهی نخست پيشنويس کتاب سوم و دستنويس مه  ١٨٧٥را
خاطرنشان کنم.
نخست ،مارکس برخی از تأمالت خود را بين کروشه ميان استداللھايش اضافه
میکرد .بسياری از آنھا يادآوری دربارهی انديشهھايی است که بايد به طور جزيی
مورد بررسی قرار گيرند و نيز به محتوا و نيز به روش و ساختار اثر اشاره
میکنند .اغلب فقط انديشهای را يادداشت میکرد ،در حالی که در موارد ديگر آنھا
را با جزييات بيشتر بسط میداد .نقلقولھای ديگر نشان میدھد که وی در مورد
موضوعات خاص مردد بود )مثالً ر.ک .به مقالهی فولگراف و يونگ نيکل،
 ٢٤ ،١٩٩٤ـ  .(٢٧مثالً در دستنويس  ١٨٦٤ـ  ١٨٦٥مینويسد» :در مرحلهی
نھايی ويرايش اين روايت فقط آن بخش که منطقی است بايد استفاده شود .البته،

برای پژوھش الزم است به جزييات رفت اما يقينا ً نه برای خواننده« )،٨٣ ،١٩٩٢
ترجمهی من( .اين حاشيهنويسیھا نشان می دھد که اين دستنوشتهھا فقط
پيشنويسھای خام بودند.
دوم ،مارکس ھم در  ١٨٦٤و ھم در  ،١٨٧٥عوامل تعيينكنندهي نرخ سود را به
طور نظاممند موردبحث قرار نداد .وی به بررسی اثراتی که اين يا آن عامل متقابالً
میتوانست داشته باشد میانديشيد اما ھيچکدام از اينھا او را راضی نکرد .حتی
پس از فرمولبندی جمالتی که آنان را »قوانين« میناميد به نتيجه نرسيد .بلکه ھمه
چيز را از نو آغاز کرد )ر.ک .به مارکس  ٢٠ ،١٩٩٢ـ  .(٣٠مارکس ابتدا
مالحظاتش را دربارهی نرخ سود در نه نکته خالصه کرد .سپس کوشيد تا »اين
قوانين را نه از تفاوت بلکه مستقيما ً از نرخ ارزش اضافی و نرخ سود استخراج
کند« )٢٧؛ ترجمهی من( گرايش مشابھی را می توان در دستنوشتهی ١٨٧٥
يافت ) ،IISHمجموعه آثار مارکس و انگلس .(١١٢ ,٤٠ ,A 77, 2 ،واضح است
که مارکس نه تنھا به اين تکرارھا نياز داشت تا استراتژی راهحلھای ممکن بلکه
اھدافی را که دنبال میکرد برای خود روشن سازد.
مانع عمده آميختن سطوح متفاوت تحقيق بود .ابتدا سه مقدار متغير ارزش اضافی،
سرمايهی متغير و سرمايهی ثابت بايد تحليل شوند که از آنھا دو عامل ديگر
استخراج میشود :نرخ ارزش اضافی و ترکيب سرمايه .تمامی اين ھا میتواند بر
نرخ سود تأثير بگذارد و می تواند در انواعی از ترکيبھا رخ دھد ،و تحليل
پيوندھا با استفاده از فقط مثال ھا با اعداد متفاوت دشوار است .عالوه بر اين،
برخی از اين عوامل به يکديگر وابسته ھستند چنانکه تغيير يکی نمیتواند بدون
بررسی رفتار ديگری مورد تحقيق قرار گيرد .سرانجام ،کافی نيست که فقط اين
تغييرات را از لحاظ رياضی بررسی کنيم بلکه بايد اھميت اقتصادیشان را نيز در
نظر بگيريم.
ت مقادير متغير يکی از روشھای عمده ای است که
سوم ،مقايسهی مراحل متفاو ِ
مارکس در تحليل خود ،بهويژه در مطلب  ١٨٧٥خود به کار میبرد .مارکس برای
توضيح چنين تغييرات مقادير بايد نمادھا و فرمولھای متفاوتی را به کار میبرد ،و
بنابراين ،انواع عاليم را برای تشخيص دگرگونی مقادير استفاده میکرد تا آن را از
مقدار اوليه متمايز سازد .با اين ھمه ،اغلب روش تمايز را تغيير میداد .در نتيجه
اين تغييرات در نشانهھا آشکار میکند که مارکس ھنوز راه کوتاه و مختصری

برای توصيف راهحل مسئلهاش نيافته بود [٨].در عوض ،ھنوز در جستوجوی
راهحل بود و وسايل متفاوتی را برای يافتن آن امتحان میکرد.
از ھمه اينھا نتيجه ميگيريم كه مارکس »روايت مجاز« را پشت سر خود باقی
نگذاشته است .فقط قطعاتی ب ما رسيده و متأسفانه ھيچکدام از آنھا نمیتواند به
نحو نظاممندانهای آنچه را که وي در اين باره میانديشيد ارائه كند.
ديدگاه ويراستار
انگلس چهگونه از پس اين ميراث ادبی برآمد؟ برای فھم پايهای که از آن شروع به
کار کرد ،بايد پرسيد :انگلس دربارهی سرمايه چه میدانست؟ رابطهای که در
قسمتھای پيشين اين مقاله توصيف کردم کموبيش در اوايل دھهی  ١٨٦٠برقرار
بود .شايد در سالھای پيش از آن مکاتبات بيشتری انجام شده باشد ،به ويژه
ھنگامی که مارکس تصميم گرفت تا نخستين ويراست در نقد اقتصاد سياسیرا
منتشر سازد .احتماالً قضيه به ھمين منوال بوده است چون تا  ،١٨٦٠مارکس و
انگلس بيشتر و برای دورهھای طوالنیتری نسبت به بعد ھمديگر را مالقات
میکردند )دراپر  .(١٩٨٥با اين ھمه ،ما بهزحمت شناختی از محتوای بحث آنھا
داريم .اما پس از  ،١٨٦٧با وجود کار مشترک اوليهشان ،انگلس اطالعات کم تر،
و نه بيشتری ،نسبت به گذشته از پيشرفت کتابھای ناتمام دوم و سوم سرمايه
داشت .صرفنظر از وعدهھايی که مارکس در  ١٨٦٧برای اتمام کار خويش داده
بود ،ھيچ بحثی دربارهی گامھای مشخصی که مارکس میبايد برای پيشبرد کارش
بر میداشت در مکاتبات وی با انگلس وجود ندارد .فقط پرسشھايی دربارهی
مسايل »عملی« وجود دارد )مثالً ر.ک .به نامهی مارکس به انگلس  ٢٤اوت
١٨٦٧؛ نامهی انگلس به مارکس  ٢٦و  ٢٧اوت ١٨٦٧؛ نامهی مارکس به انگلس
 ١٤نوامبر  ،١٨٦٨نامهی دوم؛ ھمچنين ر.ک .به فولگراف  ١٠٠ ،١٩٩٦و پس از
آن؛ فولگراف  .(٢٠٠١عالوه بر اين ،بايد توجه کرد که مارکس بخش عمدهی
کارش را بر کتاب سوم در سال  ١٨٦٥انجام داده بود .خود او به انگلس دربارهی
اتمام آنھا اينگونه ھشدار داده بود» :اگرچه دستنوشته آماده است ،که در شکل
کنونیاش بسيار عظيم است ،برای چاپ برای ھيچکس به جز خودم مناسب نيست،
حتی برای تو« )مارکس به انگلس ١٣ ،فوريهی ١٨٦٦؛ تأکيد افزوده شده است(.

میتوان گمانهزنی کرد که پس از اين که انگلس در سپتامبر  ١٨٧٩به مح ّل زندگی
مارکس نزديکتر شد بحثھای بيشتری داشتند ،اما ھيچ سابقهای از اين موضوع
در اختيار نداريم .عالوه بر اين ،آنچه بسيار مھم میدانم اين است که پس از مرگ
مارکس ،انگلس مطمئن نبود که آيا دستنوشتهھای مربوط به جلدھای مفقود ھنوز
وجود دارند يا خير .نامه ھای او در اين زمان حالت ناآگاھی او را نشان میدھد:
»او }مارکس{ ھميشه وضعيت کارش را از ما پنھان میکرد« )نامه انگلس به
پيوتر الورف ٢ ،آوريل ١٨٨٣؛ ترجمهی من( .ھمچنين به آگوست ببل در  ٣٠اوت
 ١٨٨٣نوشت» :از من میپرسی چهگونه است که حتی من نيز نمیدانم که چه
مدت او مشغول اين کار بوده است؟ موضوع خيلی ساده است :اگر خبر داشتم ،ھيچ
وقت او را تنھا نمیگذاشتم تا کار کامل و منتشر شود .و م }مارکس{ بھتر از
ھرکس ديگری اين را میدانست« )ترجمهی من( .دو سال بعد ،ھنگامی که انگلس
کتاب سوم را به اسکار آيزنگارتن ديکته میکرد ،تعجب کرده بود» :تقريبا ً
باورنکردنی است که چهگونه مردی که اين کشفيات عظيم را کرده چنين انقالب
علمی کامل و يکپارچهای را در سر داشت و به مدت  ٢٠سال آن را در آنجا حفظ
کرده بود« )نامهی انگلس به لورا الفارگ ٨ ،مارس  .(١٨٨٥ھمچنين شدت
مطالعهي دستنوشتهھای مارکس از سوي انگلس نشان میدھد وی چهقدر کم از
پيشرفت مارکس در مورد سرمايه مطلع بود )فولگراف  ١٠٢ ،١٩٩٦و پس از
آن(.
انگلس سالھای زيادی را روی مطالب مارکس کار کرد .در اين مدت ،منابع
گوناگونی را برگزيد و تصميم گرفت کدام قسمتھا را بايد در شکل اصلی خود
حفظ کند و کدام قسمتھا را بايد تغيير دھد .انگلس در پيشگفتار به جلد سوم
سرمايه ،خواننده را با پيشزمينهی روش خود در ويرايش کتاب سوم آشنا ساخت
) ١٩٩٨ب ،ص .(٧ .در ارتباط با فصلھای نخست به منابع متعددي اشاره کرد که
در تأليف روايت نھايی مورد استفاده قرار داده بود و تصديق کرد که از
دستنوشتهی  ١٨٦٥-١٨٦٤نمیتوانسته چندان استفاده کند و توضيح داد كه در
عوض به دو قطعهی کوتاهتر برای شروع کتاب و خالصهای دفتر رياضی که
ساموئل مور برای او تھيه کرده بود استناد کرده است ) ،IISHمجموعه آثار
مارکس و انگلس .(Q 14 ،به اين ترتيب ،انگلس مطالب يادشده را در چھل و
چھار صفحهی نخست روايت ويرايششدهي متن تنظيم کرد )مارکس  ٢٧ ،١٩٩٨ـ
.(٧٣

برای اين که برداشتی از نحوهی کار انگلس در فشردهکردن بيش از دويست
صفحهی مارکس داشته باشيم [٩]،بررسی فصل سوم ،صص ) ٢٤-٢٨مارکس
 (٧٣-٥٢ ،١٩٩٨ارزشمند است .در اين صفحات به رابطهی بين نرخ سود و نرخ
ارزش اضافی ميپردازد ،مسئلهای که بخش اعظم مطالب پاياننيافتهی مارکس به
آن اختصاص يافته بود .انگلس موضوع را با بحثی دربارهی مقاديری آغاز میکند
که در محاسبات استفاده خواھد شد و برخی فرضيهھای پايهای را مطرح میکند که
شالودهی تحليلش بودهاند ،و اصطالحات و نشانهھايی را به کار میبرد که در کتاب
اول }جلد يکم{ يافت میشود .پس از مالحظات مقدماتی ،عواملی را مورد بحث
قرار میدھد که نرخ سود را تعيين میکنند تا تشخيص دھد چهگونه ترکيبھای
ت عوامل نتايج متفاوتی را به وجود میآورد .سپس به دو عامل اصلی ،يکی
متفاو ِ
نرخ ارزش اضافی و ديگری نسبت بين سرمايهی متغير و ک ّل سرمايهی
پرداختشده ،اشاره میکند.
اگر تدوين انگلس را با دستنوشتهھای مارکس مقايسه کنيم ،ھم مفاھيم مشترک و
ھم تفاوتھای چشمگيری را میتوانيم بيابيم .ابتدا به تفاوتھا میپردازم :انگلس
بحث نظاممندي را دربارهی عواملی مطرح کرد که بر نرخ سود اثر میگذارند.
وی به دو عامل عمده توجه كرد و بر اساس آنھا پیآمدھای بالقوه را مورد بحث
قرار داد .يکم ،به نرخ ارزش اضافی به عنوان عامل ثابت پرداخت و سپس
رابطهی بين سرمايهی متغير و ک ّل سرمايهی پرداختشده را در نظر گرفت .اين
اثر نظاممند را میتوان در واپسين بند اين فصل ديد .در حالی که مارکس اظھارات
کموبيش عامتری را مطرح کرده بود )مثالً ،IISH ،مجموعه آثار مارکس و
انگلس ،(A 77, 8 ،انگلس جملهی خالصهشدهای را نوشت که وابستگیھای
روشنی را بيان می کرد )مارکس .(٧٢ ،١٩٩٨
پس از آن ،انگلس نشانه ھا ،فرمولھا و مثالھا را يکدست کرد تا موارد متفاوت
قابل مقايسه شوند .انگلس از ساموئل مور کمک گرفت که تبعيت از نشانهگذاری
واحد را توصيه و پيشنھادھايی را در مورد خالصهی مکتوبش از دستنوشتهی
 ١٨٧٥مطرح کرده بود ) ،IISHمجموعه آثار مارکس و انگلسQ 14 ،؛ مارکس
 .(٦٣ ،١٩٩٨انگلس ھمچنين ارقام مورد استفاده در مثالھا را تنظيم کرد ،اين در
حالی است که مارکس با اعداد متفاوتی به آنھا پرداخته بود؛ در واقع ،انگلس آنھا
را قبالً در يادداشتھايی که از دستنوشتهھای مارکس استخراج کرده بود يکدست

کرده بود .وی ھميشه يک مجموعه از اعداد را به عنوان نقطهی آغاز انتخاب
میکرد ) 80c ،v٢٠و  (s٢٠و روش خود را در روايت انتشاريافته توضيح میداد
) ،IISHمجموعه آثار مارکس و انگلسH 83 ،؛ مارکس .(٥٧-٥٥ ،١٩٩٨
عالوه بر اين ،انگلس بندھای مقدماتی نوشت )مثالً در آغاز فصل سوم( و
پيوندھايی را با فرازھای ديگر برقرار کرد )مارکس [١٠].(٥٩ ،٥٧ ،١٩٩٨
عالوه بر اين ،مباحثی وجود دارد که مارکس فقط به آنھا اشاره کرده بود ،اما
انگلس آنھا را با جزييات بيشتری مورد تجزيه و تحليل قرار داد .مثالً فھرستی از
عوامل گوناگونی را تھيه کرد که بر سرمايهی ثابت ،سرمايهی متغير و ارزش
اضافی تأثير میگذاشت .اگرچه وی آنھا را مفصالً مورد بحث قرار نداد ،پس از
اشاره به آنھا در جمعبندی مقدماتیاش ) ،IISHمجموعه آثار مارکس و انگلس،
 (H83جمالتی را نيز به آنھا اختصاص داد )مارکس  .(٥٣ ،١٩٩٨در حقيقت،
مارکس فقط به صورت پراکنده به برخی از آنھا اشاره کرده بود ) ،IISH
مجموعه آثار مارکس و انگلس٧ ،ـ .(A 77 ،٦انگلس در نمونهی ديگري ،به
سراغ يادداشتی انتقادی که مارکس دربارهی ريکاردو نوشته بود رفت ،آن را
توضيح داد و مرجعی برای آن ذکر کرد )  ،IISHمجموعه آثار مارکس و انگلس،
 .(A 77, 108و از ھمه معروفتر ،شرح و بسط کامل فصل چھارم دربارهی
برگشت سرمايه است که از مارکس فقط عنوان آن باقی مانده بود )مارکس ،١٩٩٨
 ٧٣ـ .(٨٠
برعکس ،فرازھای ديگری وجود دارد که انگلس در آنھا واژهھای اصلی مارکس
را بدون دخل و تصرف حفظ کرده است .بهويژه ،انگلس روش مارکس را در بحث
دربارهی تأثيرات گوناگون بر نرخ سود اقتباس کرد .ھمچنين موارد و نمونهھای
خاص را با ھم مقايسه کرد و بيشتر از مارکس تعميمی در اين مورد نداد .انگلس
در فصلھای مقدماتی ،ھرجا که ممکن بود ،از عبارات مارکس پيروی میکرد.
مثالً اين موضوع برای سرفصلھای توصيفکنندهی نمونهھای خاص صادق بود.
ماکس نوشت» :تغييرات  cرا که از  vنشأت میگيرد بررسی میکنيم« )مارکس
٨٤ ،١٩٩٢؛ ترجمهی من( و انگلس آنھا را با جملهبندی ديگری چنين نوشتs» :
ثابت v ،متغير C ،از طريق تغييرات  vتغيير میکند« )مارکس .(٦٢ ،١٩٩٨
فرازھای ديگری از مارکس وام گرفته شده است ،بهويژه در موارد نادرتری که
مارکس نظراتش را دربارهی معنای اقتصادی تغيير موردنظر بيان میکند .اين

موضوع بهويژه در مورد جمالت مربوط به متغيرھا ) ،IISHمجموعه آثار
مارکس و انگلسA 77 ،III-2 ،؛ مارکس  (٧٣ ،١٩٩٨صادق است .به طور کلی،
انگلس فقط جنبهھايی از کار مارکس را انتخاب کرد که برايش معنا داشت،
جنبهھايی که احساس میکرد خواننده درک میکند .مفاھيم گنگتر در متن انگلس
گنجانده نشدهاند .آنچه در اينجا توصيف میشود عمدتا ً ساختار پارهی نخست کتاب
سوم است .فولگراف و يونگنيکل ) (١٩٩٥ ،١٩٩٤به مقولهبندی مفصل
شکلھای گوناگونی پرداختهاند که انگلس ھنگام کار بر دستنوشتهھای مارکس
برای تھيهی روايت چاپی جلد سوم به کار برده بود :افزودهھا ،حذفھا ،ارتقادادن،
فرمولبندی دوباره و تصحيحات متن و اصطالحات.
انگلس مسئوليت ويراستاری کار مارکس را چهگونه درک میکرد؟ وي به معنای
معاصر کلمه ويراستار نبود .کسی نبود که فقط عالقهمند به آماده کردن مجلدی
باشد .برعکس ،انگيزهھا و عاليق ويژهای در برعھدهگرفتن اين وظيفه داشت.
مسئلهی درست و غلط به اين بحث مربوط نيست ،چه رسد به ھر شکلی از نقد
دربارهی اھميّت کار انگلس .با اين ھمه ،الزم است بپرسيم چرا وی کتابھای دوم
و سوم سرمايه را به نحوی که انتخاب کرده بود ارائه کرد ،درست ھمانطور که
میکوشيم انگيزهھای او را برای موضوعات ديگر درک کنيم )مثالً در مورد
سياستھای حزبی(.
کمی پس از مرگ مارکس ،روزنامهھای فرانسوی و آلمانی گزارش کردند که
انگلس سرمايه را به پايان خواھد برد .در حقيقت ،افراد پيرامون انگلس نيز اين
انتظار را داشتند )آگوست ببل به انگلس ١٧ ،مارس ١٨٨٣؛ ادوارد برنشتين به
انگلس ١٥ ،مارس  .(١٨٨٣با اين ھمه ،خود وي فقط بعدھا ھنگامی که
دستنوشتهھا کشف شد اين قصد را تأييد کرد .از آن لحظه به بعد ،مشخص کرد که
مدارکی که مارکس باقی گذاشته در شکلی پايانيافته نيستند .با اين ھمه ،انگلس بنا
به اعتبار خود تمايز مھ ّمی را بين محتوا و شکل قائل شد .وی در فوران شور و
شوقش که ناشی از خواندن دستنوشتهھا برای نخستين بار بود ،در بھار  ١٨٦٥به
محتوای کتاب سوم چنين اشاره کرد» :حيرتآورترين مطلبی که تاکنون خواندهام«
)انگلس به نيکالی دانيلسون ٢٣ ،آوريل » ،(١٨٨٥انقالب علمی تمام و کمال«
)انگلس به لورا الفارگ ٨ ،مارس » ،(١٨٨٥در حقيقت ،برخی ايدهھای درخشان
آن علم اقتصاد را زيرورو میکند« )انگلس به يوھان فيليپ بکر ٢ ،آوريل ،١٨٨٥

ترجمهی من( [١١].در ارتباط با شکل ،بسياری از اين تفسيرھا با اين شکايت
ھمراه بود که اثر يادشده ناقص است .انگلس در پيشگفتار به جلد دوم اين موضوع
را تأييد و تصديق کرد که ميراث مارکس »عمدتا ً شامل متنھای پراکنده است« اما
اشاره کرد که تمامی اين قطعات بايد به ھم وصل شوند و تا ح ّد امکان اثر کاملی را
به وجود آورند(٥ ،١٩٩٧) «.
ھنگامی که انگلس کتاب سوم را برای انتشار آماده میکرد ،دريافتش از
دستنوشتهھا دستخوش تغيير شد .در پيشگفتار خود به حلد سوم در  ١٨٩٤تلويحا ً
به اين امر اشاره کرد که کار مارکس نه تنھا در زبان و شکل ،بلکه در جستارمايه
نيز ،نيمهتمام است .انگلس بخشھای از کار را »سردستی و ناقص« توصيف کرد.
توضيح داد که »گريزھای« مارکس به »موضوعات حاشيهای« سبب ميشود كه
توصيف نسبتا ٌ دو پھلو رسيد:
دنبال کردن استداللھا دشوار شود و سرانجام به اين
ِ
»اما ھرچه كار … ادامه میيافت ،جمالت نيز که در آنھا انديشهھا در حالت
نوپای خود ) (in ststu nascendiنمودار میشدند ،بيش از پيش طوالنیتر و
پيچيدهتر میشدند« ) ١٩٩٨ب ،ص .(٦ .در نامهای به ورنر زومبارت در ١٨٩٥
نوشت که اثر مارکس بيش از يک »پيشنويس اول« نيست که مسايل زيادی را که
ارزش بحث دارند مطرح میکند ،بدون اينکه به آنھا پاسخ بدھد .بيان کرد که
»رھيافت مارکس نه با يک آموزه بلکه با يک روش سروکار دارد .اين رھيافت
جزمھايی کاملشدهاي را ارائه نمیكند بلکه چشماندازھای پرباري را برای پژوھش
بيشتر و روشن برای اين پژوھش در اختيار میگذارد «.انگلس بهصراحت
زومبارت و ديگران را به فراھم کردن »مکملھايی ارزشمند به سرمايه« دعوت
کرد تا در آن اين نکات مھم را که »مارکس ھنوز بسط نداده بود« مورد توجه قرار
دھند )انگلس به ورنر زومبارت ١١ ،مارس ١٨٩٥؛ ترجمهی من( .در حقيقت،
انگلس در متن خود »قانون ارزش و نرخ سود« که در بھار  ١٨٩٥نوشته شده،
جلد سوم سرمايه را صرفا ً »پيشنويس اوليهای که با شتاب خطوط کلی آن شرح
داده شده و تاحدی ناقص است« توصيف ميكند ) ١٩٩٨الف.(٨٧٦ ،
در واقع ،انگلس کامالً میدانست که ھر متنی که »مارکس را با کالم مارکس«
) ١٩٩٨الف (٨٧٥ ،بيان نکند ،تفسير است ،تعبيری که ناگزير مجادالتی را
برمیانگيزاند و خواست دسترسی به متون »راستين« مارکس را برميانگيزاند.
وي در  ١٨٨٥به خواننده در مورد دو ھدف خود اطالع داده بود که قصد دارد

مارکس را به زبان خودش ارائه دھد و کتابی قابلفھم عرضه کند .با اين ھمه،
انگلس تا حدی بلندپرواز بود .او فقط نمیخواست که »سبک را در جاھايی تغيير
دھد که اگر خود مارکس ھم بود تغيير میداد« .وی ھمچنين کوشيد تا تمامی
ابھامات متن را »صرفا ً با روح خود مؤلف« حل کند ) ،١٩٩٧ص .(٩ ،٥ .بعدھا
در نامهای خصوصی قصد خود را روشنتر بيان کرد» :اما چون اين مجلد،
سرسبد اثری است باشکوه  ،خودم را موظف دانستم که آن را به شکلی انتشار دھم
که در آن ک ّل خط استدالل با وضوح تمام و به شکلی برجسته خود را نشان دھد«
)نامه انگلس به نيکالی دانيلسون ٤ ،ژوييه  .(١٨٨٩انگلس در واپسين
دستنوشتهی خود با پرداختن به جزييات تأييد کرد که برای توضيح قطعات دشوار
بر جنبهھای مھم تاكيد و مدارک و شواھد مکمل را افزوده است ) ١٩٩٨الف،
 .(٨٧٦در پيشگفتار به جلد سوم ،بهوضوح مسئلهی تفسير را مورد توجه قرار
نداد .بنابراين ،انگلس متوجه نشده بود که تغييراتی که در فصلھای آغازين جلد
سوم سرمايه وارد کرده است میتواند بين دو ھدفش ناسازگاری ايجاد کند .به اين
ترتيب ،میتوان نتيجه گرفت که انگلس تشخيص نداده بود که نحوهی تنظيم مطالب
چيزی بيش از يک تفسير نيست .اين ديدگاه با عبارتی مورد تأييد قرار میگيرد که
انگلس کمی پس از مرگ مارکس بيان کرد و در آن خود را رھبر تئوريک جنيش
کارگران دانست .انگلس بيان کرد که او در جھان سياست جايگزينپذير است در
حالی که در موضوعات نظري »ھنوز کسی را نديده که در موقعيتی باشد که
جايگزين من و مارکس شود« )انگلس به آگوست ببل ٣٠ ،آوريل ١٨٨٣؛ ترجمهی
من(.
نتيجهگيری
مطالعهی دستنوشتهھای کتاب سوم مارکس و ويراست انگلس از آنھا در جلد
سوم سرمايه نه تنھا به برخی پرسشھا پاسخ میدھد بلکه مسايل جديدی را نيز
مطرح میکند .يقينا ً انگلس خود را شخص مشروعی برای ارائهی تفسيری مناسب
میدانست و رھبری حزب سوسيالدموکراتيک از اين اعتقاد او حمايت میکرد.
پرسشی که بايد مطرح شود اين نيست که آيا وی در ارائهی تصويری مناسب از
انديشهھای مارکس موفق بوده است يا اين که وی بهدرستی نظرات مارکس را
درک کرده است يا خير .موضوع بر سر اين نيست که انگلس مارکس را تحريف
کرده است .در حقيقت ،انگلس ھنگام آماده کردن اسناد مارکس برای انتشار

خودسرانه عمل نمیکرد ،چرا که انبوه فراوانی مدارک در تأييد تصميماتی است که
وی گرفته است .برعکس ،وظيفهی ما اين است که بپرسيم آيا اين تصميمات تنھا
موارد ممکن بودند ،و آيا طريق ديگری وجود ندارد که مارکس درک شود؟
بنابراين ،ضروری است که تفسيری را که انگلس به ما انتقال داده است تحليل کنيم.
پايهی چنين تحليلی تنھا با ارائهی متون راستين خود مارکس و متون مربوط به
انگلس توسط  MEGAپديد میآيد .عالوه بر اين ،بايد کامالً منابع خود انگلس و
نيز رشد بينش و آگاھی اقتصادیاش را در نظر بگيريم .او چهگونه انديشهھايش را
دربارهی علم اقتصاد گسترش داد؟ او دقيقا ً چه چيزی دربارهی کاری که مارکس
انجام داده بود میدانست؟ اگر تاحدی اين نکات را روشن کنيم آنگاه میتوانيم از نو
وجوه مشترک و تفاوت مارکس و انگلس را مورد بررسی قرار دھيم .در ارتباط با
مارکس پی میبريم که راهحلھای موضوعات دشوار را نيافته بود و پيوسته برای
يافتن زبانی که بتواند به نحو مناسبی انديشهھايش را بيان کند دستوپنجه نرم
میکرد .بنابراين ،انتشار دستنوشتهھا مجادله در اين باره که کارل مارکس چه
میانديشيده يا چه میخواسته را پايان نمیدھد بکه فقط از نو آن را آغاز میکند.
مايلم از يورگن ھرس ،جرالد ھوبمان ،نورمن لوين ،کارل اريش فولگراف برای
بحثھای مفيد دربارهی اين موضوعات و نيز از روری جانستون برای دقت به
زبان انگليسی متن سپاسگزاری کنم .بیترديد ،تمامی مسئوليتھا برای تفسيرھا و
خطاھا با من است.
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*مقالهی باال در سال  ٢٠٠٢در مجلهی بازانديشی مارکسيسم ،شمارهی ،٤:١٤
صص ٥٩ .ـ  ٧٢به چاپ رسيده است.

] [١از ريچارد سپرل سپاسگزارم که بدون ھمکاری او ارائهی فھرست
امکانناپذير بود )ر.ک .به اسپرل  ،٢٠٠١ص ١٤٥ .و پس از آن(
] [٢مايلم از فرانسوا مليس برای اطالعات مفصلی که دربارهی اين موضوع داد
تشکر کنم.
] [٣مثالً ر.ک .به نامهی مارکس به انگلس ١١ ،ژانويهی  ٦ ،١٨٦٠مارس ١٨٦٢
و  ٢٨ژانويهی  ١٨٦٣و  ٢٠نوامبر  .١٨٦٥مارکس ھمچنين از انگلس برای
تھيهی کتابھايی کمک خواسته بود ـ مثالً ر.ک .به مارکس به انگلس ١٧ ،دسامبر
.١٨٦٦
] [٤ر.ک .به مارکس ) ١٩٧٦ـ  (١٩٨٢ـ يعنی  MEGA2جلد  II/3.1.١-٦که
اخيراً برمبنای اين ويراست جلدھای  ٣٤-٣٠از مجموعه آثار به زبان انگليسی
انتشار يافت )ر.ک .به مارکس  ١٩٨٨ـ  .(١٩٩٤ترجمهھای پيشين عمدتا ً متکی بر
ويراست گزيدهای بود که توسط کائوتسکی در سالھای  ١٩٠٥ـ  ١٩١٠انتشار
يافت.

] [٥برای دستنوشتهھای  ١٨٦٤ـ  ١٨٦٥مربوط به کتاب دوم ،رجوع کنيد به
مارکس ) (١٩٨٨يعنی  . ٢MEGAدستنوشتهھای  ١٨٦٨ـ  ١٨٦٨قرار است در
 ،٢MEGAجلد  II/4.3و دستنوشتهھای سالھای بعد در جلد  II/11از
٢MEGAانتشار خواھد يافت.
] [٦مارکس در دھهی  ١٨٧٠به ھيچ وجه دستنوشتهی زيادی ننوشت .عالوه بر
اوراق مربوط به نرخ سود ،فقط مطالب کوتاھی دربارهی رانت ،بھره و برگشت
سرمايه وجود دارد )بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيهRGA], ] ،
d, 2940 ,f.1. op.1؛ مؤسسهی بينالمللی تاريخ اجتماعی ) ،(IISHمجموعهی آثا
مارکس و انگلس.(B 105, A 72 ،
] [٧تمامی اين مطالعات کتابھا ،کتابھای آبی ،جزوهھا و غيره در بخش چھارم
 MEGAانتشار میيابد که گزيدهی کتابھا ،يادداشتھا و حاشيهھا را ارائه
میدھد .مثالً گزيدهھای مربوط به شيمی در ) ١٩٩٩مارکس و انگلس (١٩٩٩
انتشار يافت }.{IV/31
] [٨گاھی مارکس از حروف زيرنگاشت يا يک اپوستروف استفاده میکرد تا
مقادير تغييريافته را مشخص کند ) ،IISHمجموعه آثار مارکس و انگلسA 77, ،
 .(1, 48در موارد ديگر ،حروف آلمانی را به جای حروف التين مورد استفاده
قرار میداد ) ،(٦٠ ,١٤يا حروف بزرگ را به حروف کوچک ترجيح میداد.
] [٩اين صفحات عبارتند از  ١ـ  ٧٠از دستنوشتهی اصلی )مارکس  (١٩٩٢و
دستنوشتهھای متعدد دربارهی نرخ سود ) ،IISHمجموعهی آثار مارکس و
انگلس.(RGA F. 1, op.1. d.3601; A 78, A 77, A 76, A 71 ،
] [١٠اين طبقهبندی که »بنابراين ،اين تحليل صرفا ً در قلمرو رياضی انجام
میشود« نيز از انگلس نشأت میگيرد )مارکس .(٥٣ ،١٩٩٨
] [١١انگلس دستنوشتهھا را ھنگام ديکته کردن به اسکار آيزنگارتن میخواند.
وی آيزنگارتن را به عنوان منشی خود استخدام کرده بود تا مطمئن شود که اسناد
دستنوشتهی مارکس میتواند برای افرادی ديگر غير از او خوانا باشد .ديکته
کردن کتابھای دوم و سوم در  ١٨٨٤ـ  ١٨٨٥انجام شد.

