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 مارکس در مگا
 

 2021ژوئیه  30

 

 (Pradip Baksi) باکسی پنویسنده: پرادی

 

خاصی،  حقوقی -قانونیدلیل نابینایی شناسی است. بهتاریخ انسان مانند دیرینه"

بینند. شان قرار دارد را نمی، آنچه که در مقابل بینیها نیز، اصوالًبهترین ذهن حتی

هایی از آنچه که موفق کنیم که نشانهها، وقتی که زمانش فرا رسید، تعجب میبعد

 از) 1868مارس  25 ،مارکس به انگلس ".به دیدنش نشدیم همه جا وجود دارد

نظام سرمایه صحبت  ۀهای ذهن انسان تحت سلطاینجا از محدودیتنظر ما، مارکس 

 کند(.می

...و در اینجا، مانند هر جای دیگر، مهم است که نقاب راز را از صورت علم 

 -« عملکرد تحلیلی الگرانژی ۀمک لورین و نظری ۀتیلور، قضی ۀقضی» «برداریم

دانان معروف هم ها فرضیات ریاضی است که ریاضیهر سه این) 1868مارکس 

 اند(.عصر مارکس طرح کرده

 

متون  به 1شدن مقاالت کارل مارکساین یک گزارش مقدماتی از روند تبدیل

با مداخالت  1880 ۀدوم ده ۀمنتشرشده پس از مرگ او است. این روند در نیم

از سوی فردریش انگلس شروع شد.  کاپیتاله ـخطی مربوط ب ۀـتحریری در نسخ

                                                 

    .IISH، مقاالت کارل مارکس/ فریدریش انگلس، A-E بخشـ 1
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کامل ۀ فردریش انگلس، نسخ کارل مارکس/ ۀشدل چند جلدِ سِقطاین امر از خال

ادامه یافت و هنوز  1شودنامیده می 1ـکه اکنون مگا 1935تا  1927تاریخی انتقادی، 

 نامیده شد، ادامه دارد.  2 2ـکه مگا 1975کامل مارکس/ انگلس، سال  ۀدر نسخ

عنوان بخشی از به( 168-1)ب ای مارکسه( و گزیده115-1 )آمحتویات بررسی 

گیرند: مقاالت می بر های وی انواع مختلفی را درکه نوشته 3دهدآثار وی نشان می

کارگران،  المللیهای سیاسی، بخشی از اسناد انجمن بینژورنالیستی، اعالمیه

های ناکاملی که در طی تحقیقات نوشتهها، و دستنویسها، پیشها، گزیدهیادداشت

نقد اقتصاد سیاسی  ۀبسیاری از موضوعات، منجمله تالش وی در زمین ۀعلمی در بار

 شوند.را شامل می

سیاسی، کشاورزی، تکنولوژی  سیاسی، فلسفه، اقتصاد و او به حقوق، تاریخ اجتماعی

 ادبیات، مذهب، شناسی،قوم فیزیولوژی، فیزیک، شیمی، شناسی،زمین صنعتی،

تحوالت آلمان، فرانسه،  و طور فعال تغییرهاو بمند بود. ریاضیات و چندین زبان عالقه

انگلیس، ایرلند، کشورهای اسکاندیناوی، لهستان، روسیه، کشورهای بالکان، ایتالیا، 

 کرد.اسپانیا، آمریکای التین، الجزیره، چین و هندوستان زمان خود را تعقیب می

یک  ۀلأمس 1851هایش در سال در بعضی از نامه 4دوست نزدیک وی رونالد دانیالز

به بعد، تحقیقات  از آن زمان 5المعارف جدید را با وی در میان گذاشته بود.دائر

به ابعاد  آن واقعاً  ۀدامن 1883وسیع مارکس شروع به گسترش کرد و در حدود سال 

                                                 

 1مگاــ 1

 2مگاــ 2

 .IISHفریدریش انگلس،  ، مقاالت کارل مارکس/A-E  هایبخشـ 3

  https://de.wikipedia.org/wiki/Roland_Daniels (5518-1918رونالد دانیالز )ـ 4

 ,III/4 (1984), Text ،2ـ: مگا1851آوریل  24و  12دانیالز به مارکس به تاریخ  ۀنامـ 5

Anhang: 357, 363. 
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ما سعی خواهیم کرد خطِ سیرِ تبدیل نتایج  در ادامه، 1المعارف رسید.یک دائر

 رات بررسی کنیم.تحقیقات وی را به انتشا

 3، یکی از ناشرین آن1845انگلس و مارکس در سال  2مقدسِ  ۀبعد از انتشار خانواد

 1846اواخر سال  گرفت. درزاکاریاس لونثال تحت آزار و اذیت شدید سیاسی قرار 

-هایش را از بروکسل با منتقد ادبی و یادبودمارکس مشکالت و موانع انتشار نوشته

واسیلیویچ آننکوف در پاریس در میان گذاشت: با این نامه دوست نویسِ روسی 

اما تا کنون نه موفق به چاپ  4اقتصاد سیاسی به شما بفرستم ۀداشتم کتابم را دربار

که در بروکسل به  5های آلمانیسوسیالیستام و نه نقد فیلسوفان و این کتاب شده

با چه مشکالتی در آلمان روبرو چنین چیزهایی  کنید که نشریشما ذکرکردم. باور نم

فروشانی که ، از سوی دیگر از طرف کتاب6شود، از یک سو از طرف پلیسمی

و  7اند.من قرار گرفته ۀکنند که مورد حملخودشان همان گرایشاتی را نمایندگی می

                                                 

المعارفی رئرویکرد دا ۀکنندگفتمان سایبری منعکسکتابشناسی جزئی  نگاه کنید به:ـ 1

 (:2013تاریخ ) ۀکارل مارکس نسبت به مطالع

https://www.academia.edu/5512520/A_Partial_and_Partially_Cyberdiscursive_
flecting_Karl_Marxs_Encyclopedic_Approach_to_the_Study_Bibliography_Re

of_History 

 1845انگلس و مارکس  ـ2

 (1810-1844زاکاریاس لونثال/ کارل فردریش لونینگ ) ـ 3

https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Friedrich_Loening 
and, Jacob Beer Rindskopf/Joseph Rütten (1805-1878): 

 (1805-1878و ژاکوب بیر ریندسکوف/ ژوزف روتن )

%BCttenhttps://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_R%C3 

 1859مارکس ـ 4

 .MEGA-II I/5 2017  ؛ و 2010: مارکس/ انگلس/ ویدمیر 1932مارکس/ انگلس ـ 5

نگاه کنید به  1840 ۀآلمان در ده مطبوعات توسط پلیس دردر رابطه با آزار و اذیت ـ 6

 ، همین صفحه(3)زیرنویس شماره  2000زاکاریاس لونثال در و هاردت 

ایدئولوژیکی رادیکال/کمونیست/لیبرال/محافظه -های سیاسیدربارۀ برخی از گرایشـ 7

 کار که ناشران مارکس قبل از مرگ او داشتند.
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مایه است، بلکه یک جناح بزرگ در حزب در مورد حزب خودمان، نه تنها کم

وجود  (.کمونیستهاست ۀور مارکس جناح غالب در اتحادیمنظ) 1کمونیست آلمان

این مشکالت  2.ها و اظهارات آنها مخالفمدارد که با من کینه دارد زیرا من با اوتوپی

طور مداوم بیشتر شد. بعد از گذشت چهار سال از نوشتن این جمالت، هرمن هب

مجموعه مقاالت کارل مارکس  ۀشدبینیپیش ۀاولین کتابچه از مجموع 3هنریک بِکِر

 4را منتشر ساخت.

 .را منتشر ساخت 6اولین کتابچه در نقد اقتصاد سیاسی  5هشت سال بعد، فرانز دانکر

نظام " :پیشگفتار این جزوه مارکس نوشت که او تصمیم داشت ۀدر اولین جمل

ارضی، اقتصادی بورژوازی را بدین ترتیب مورد بررسی قرار دهد: سرمایه، مالکیت 

 ". کار مزدی، دولت، تجارت خارجی، بازار جهانی

تکرار کرد. مارکس به  1859-1858های او این نیات خود را چهار بار در طی سال

پیشگفتار  در و 1858 آوریل 2؛ مارکس به انگلس 1858مارس  11 فوریه و 22 السال،

طور قِسمی ههم ب. از میان این شش موضوع، مارکس تنها آن1859به مارکس 

در زمان حیات خود بپردازد. ماتریال آمادگیِ مربوط  کاپیتالتوانست به اولی یعنی 

ها و قطعات از سوی های وسیع، یادداشتنوشتهبه پنج موضوع دیگر در میان دست

 وی بجا ماند.

                                                 

 1885نگاه کنید به انگلس  1840 ۀهای آلمانی دهکمونیست ۀباردر ـ1

 .MEGA-II III/2: 79-80; MECW 38:105: 1846دسامبر  28مارکس به آننکوف  ۀنامـ 2

 (1885-1820هرمان هنریک بِکر ) ـ3

https://www.ub.uni-

koeln.de/collections/becker/index_eng.html#akkordeon_oeffner12327_uzk15__a

kkordeon2-titel1 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Becker_(Politiker,_1820) 

 1851مارکس  ـ4

  https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Duncker (8818-2218فرانز دانکر ) ـ5

 1859مارکس  ـ6
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انتشار داد. مارکس همچنین  1867را در سال  کاپیتالجلد اول  1اوتو کارل میسنر

یید قرار داد که در أفرانسوی این جلد را خود خواند، ادیت و مورد ت ۀاولین ترجم

 1875تا  1872پاریس در چند قسمت از سال 
 یافت. انتشار 2

 1863شده از سوی فردیناند السال در سال سیسأت-انجمن عمومی کارگران آلمان 

سیس شده از سوی آگوست ببل و أت -با حزب کارگران سوسیال دموکرات آلمان

هم ادغام شدند و حزب کارگران سوسیالیست  با -1869ویلهلم لیبکنخت در سال 

وحود آوردند. هتشکیل شد، ب 1875ای که در گوتا در می سال آلمان را در کنگره

این انتقاد  3.مورد انتقاد مارکس قرار گرفت گوتا شدیداً  ۀنویس پالتفرم کنگرپیش

آنتی اشت. چند سال بعد، انگلس کتاب ثیری بر روی نمایندگان در آن کنگره ندأت

در ورواتز انتشار  1878 ۀژوئی 7تا  1877 ۀژانوی 3را در سلسله مقاالتی بین  دورینگ

 داد.

عنوان انواع مارکسیسم و تنوعات آن به ۀاین متن نقش مهمی در ظهور و توسع

کارگران سوسیالیست  فوت نمود. حزب 1883سال  کرد. مارکس در ایدئولوژی بازی

 ۀحزب سوسیال دموکرات آلمان نامگذاری شد. نقد برنام 1890سال در آلمان مجدداً

از حول و حوش ویراستاری و منتشر شد.  1890-1891 گوتا از سوی انگلس در

ها را های آلمانی رسماً انواع متعدد مارکسیسمدموکراتسوسیال 1950تا  1890 دهۀ

 )جامعۀ بورژوایی( ی در داخلمورد حمایت قرار داده و برای کسب قدرت سیاس

ها استفاده بورژوایی و سیاست آن، از انواع مارکسیسم ۀشداقتصاد صنعتی ۀو ادار

                                                 

 (1902-1819اوتو کارل میسنر ) ـ1

https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Meissner_(Verleger) 

 1875ـ1872، پاریس، کاپیتال( 1989) 7ـ مگا/2 

 (1875گوتا )می  ۀحزب کارگران سوسیالیست آلمان، برنامـ 3

https://ghdi.ghi-

dc.org/pdf/eng/726_Soc%20Wrkrs%20Party_Gotha%20Program_231.pdf 
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 روی کردند.ها هم از آنها دنبالههای سایر کشورسوسیال دموکرات .کردند

 

 1اـو بعد از مگ 1883بعد از 
را  کاپیتال ومو س مپس از فوت مارکس، انگلس مجری آثار او شد. او جلدهای دو

 ۀو  بدین ترتیب یک پروس 1انتشار داد 1894و  1885ترتیب در سال ویراستاری و به

های نوشتهدست و های ناتمامنویسپیش از را مارکسیستی طوالنی ویراستاری تاریخی

اساس  تحقیقات علمی باز را به محصوالت نهایی تبدیل نمود، که بر ۀناقص برنام

ایدئولوژیک حزب سوسیال  -آنها در سیاست و ادبیات سازمانیالزامات عملی از 

 دموکرات با محوریت تبلیغات و آژیتاسیون انجام گرفت.

ای به بررسی انتقادی و گسترش بیشتر های مختلف عالقههای طیفمارکسیست

های مختلف موجود و ها و جهتتحقیقات علمی ناتمام مارکس در زمینه ۀبرنام

دنبال ها بـآنه .هایی جوامع مختلف انسانی و علوم آنها نداشتندنوظهور، به نفع ر

ها و و دستورالعمل بدبینی /شهریآرمان یدتیعق - یمختلف فلسف یهایزنگمانه

مارکس بودند و  یهااز نوشته یاز برخ یانتخاب ۀبر استفاد یمبتن یفرمول یهاوهیش

 ایجادامر باعث  نیتوسعه دادند. ا یدولت لیخود را به دال یها سمیاز مارکس یاریبس

 یدانشگاه یهاها در رسانهستیمتون مارکس با مارکس قیدر تلف یافرهنگ گسترده

 شد. نیفراتر از ا یو حت ن بیستمقر ینگارو روزنامه

انگلس چند طرح انتشار متون خود و مارکس را در داخل و یا خارج از آلمان با 

کدام  ریخته بود. هیچ 2ریچارد فیشر قبل از فوتش وآگوست ببل، فرانس مهرینگ 

                                                 

 ۀافتیشکلرییتغ یو جلدها "کاپیتال"دو جلد  نیمارکس مربوط به ا یخط یهانسخه ـ1

 با این عنوان در دسترس هستند. ریشده توسط انگلس اکنون به صورت زشیرایمربوطه و
MEGA II/11-15. 

، MECW 50 :-39-437 ،45-442 ،459 ،91-490 ،98-496 ،02-501 ،06-503 ـ2

16-515 ،521 
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 به ریچارد فیشر نوشت: 1895آوریل سال  15ها تحقق نیافت. او در از این طرح

های کمِ خودم به عموم های مارکس و نوشته... من طرحی برای ارائه مجدد نوشته"

در جا بلکه یک ،به عبارتی نه به صورت بخش بخش-دارم  کامل ۀنسخیک  در

ام و هنوز در با آگوست در این رابطه در حال مکاتبه بوده مجلدات کامل. من قبالً 

توانید با او در این زمینه، موقع برگشت صحبت کنیم، بنابراین میاین مورد بحث می

دانم که ای باشد، و نمیوجه مطمئن نیستم که چنین امری کار سادههیچکنید. من به

جداً از  -باشند ها برای این کاربهترین آدم "هاوروارت" آیا برای مثال انتشارات

ام که ما ممکن است مجبور شویم از قبل من بدین نتیجه رسیدهمزاحمت مطبوعات، 

 یطرح انیب نیاول دیشا نیا 1.وری آلمان متوسل شویمتبه ناشری خارج از امپرا

واحد از کل جلدها  ۀنسخ کیمارکس و انگلس باشد که در  یانتشار کارها یبرا

 2ـو مگا 1ـمگا یبعد رانیسردب ۀطرح صادقانه توسط هم نی. اباشندجمع شده 

 اجرا شد.

، مقاالت ترکیبی مارکس و انگلس به 1895مدتی پس از مرگ انگلس در سال 

های این برخی از بخش حزب سوسیال دموکرات آلمان تبدیل شد. بخشی از آرشیو

 ۀمجموع .ویرایش شد 1917ها قبل از از مارکسیستمقاالت متعاقباً توسط برخی 

های کارل مارکس و فردریش انگلس و فردیناند السال توسط بعضی از متون و نامه

 0219جلد در سال  4فرانس مهرینگ ویراستاری و در 
سه جلد اول  انتشار یافت. 2

به شود که های مارکس و انگلس را شامل میمجموعه بعضی از نوشتهاین کتاب

های السال شوند؛ و جلد چهارم آن بعضی از نامهمربوط می 1850-1841هایسال

های نویسشوند. پیشرا شامل می 1862-1849 هایبه مارکس و انگلس در سال

-1905های در سالهای ارزش اضافی توسط کارل کائوتسکی ویراستاری و تئوری

                                                 
 

 .MECW 50: 497 ـ1

 1902انگلس/ السال  مارکس/ـ 2
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 1.اندانتشار یافتهدر سه جلد  1019

در وین برگزار شد، بعضی از ویراستاران  1910دسامبر  30در روز  ای کهجلسه در

و رهبران مارکسیست نظیر دیوید بوروسویچ، ریازانوف، کارل رنر، ماکس آدلر، 

طرحی مبنی  ۀدربار آدولف بران، اوتو بائر، رودولف هیلفردینگ و گوستاو اکشتاین

سال  امینمناسبت سیبه 1913در سال  های مارکسای از نوشتهانتشار نسخه بر

 2درگذشت وی بحث کردند.

این طرح نیز تحقق نیافت. یک دهه بعد، ریازانوف تالش کرد این طرح را از طریق 

های ای از نامهانتشار دهد. مجموعه 1ـعنوان مگاهایی از انگلس بهانضمام متون

ط نوشته شده بودند و توس 1884تا  1883های که در بین سال ،مارکس و انگلس

در  1913فردیناند آگوست ببل و ادوارد برنشتاین ویراستاری شده بودند، در سال 

 3.چهار جلد انتشار یافت

 

های که مربوط به سال ،های مارکس و انگلس به زبان انگلیسیبعضی از نوشته

 -توسط لوئیس کائوتسکی ترجمه شده و توسط دیوید ریازانوف ،بود 1856-1852

در دو جلد به زبان  1917در سال ن. ریازانوف ویراستاری و اِ تحت نام مستعارِ

طور مارکس به یهااز نوشته یو انتشار برخ شیرایانتخاب و و 4آلمانی انتشار یافت.

 یهاتیاولو توجه به با 1917تا  1883از سال  سندگانینو ریهمراه با سا ایجداگانه 

 انجام شد. هیلمان و روسآ یهادموکرات الیسوس یستیمارکس یاسیس

 

                                                 

 1910-1905مارکس ـ 1

 Langkau 1983 ـ 2

 1913مارکس  وانگلس  ـ3

 1917انگلس  و مارکسـ 4
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 1ـمگا

 -های صنعتیوری روسیه، مارکسیسمتها در امپرارسیدن بلشویکقدرتبعد از به

 ،سرمایه ۀانباشت اولی های روسیهای آلمان، ایدئولوژیمدیریتی سوسیال دموکرات

نینیسم، استالینیسم، به ل ،دـوری بودنتاین امپرا ۀدـشدن آینآرزوی صنعتی که در

جهش پیدا کردند. آنجا، ریازانوف توانست نیازهای مالی و اداری غیره تروتسکیسم و

وری مانند لنین تانتشار کارهای مارکس و انگلس را از طریق حاکمان جدید امپرا

تضمین کند. او همچنین موافقت رهبران حزب سوسیال دموکرات آلمان را برای 

-مارکسیست از عضیب همکاری و آنها کردنمنظورکپیبه انگلس و مارکس آثار کنترل

 دست آورد.هبرداری از همان آثار را بنویسی و عکسهای فرانکفورت برای فهرست

 نیترستهیشا شاید ازانوفیر خود رسید. اوج به 1مگاـ آثار در آن راستاری و انتشاروی

 مارکس ۀشدآوریهای جمعنوشتهزمان بود.  آنپروژه در  آن یفرد برا نیترو باهوش

، های انگلسنوشته ،کسارهای منوشته: سه بخش منتشر شوند در بایستانگلس می و

 نیز هر بخش ند؛امشترک توسط مارکس و انگلس نوشته شده طورهکه ب یمتون و

 ۀ، متون منتشرنشدشدهمتون منتشرد: داشته باش هتوانست چندین زیرمجموعمی

 مکاتبات و هاگزیده ،هایادداشت ها،نویسپیش ،منتشرنشده خطی هاینسخه ناشناخته،

 .وندترتیب زمانی مرتب شبه توانستمی همهکه -

 1895با این حال، ریازانوف به سنت ویراستاری مارکسیستی انگلس و طرح آوریل 

که از  ،وی وفادار ماند و سنت یکجاآوردن متون مارکس و انگلس را در یک جلد

ی شده بود، گذارقبل توسط ویراستاران ارشدی نظیر مهرینگ، ببل و برنشتاین پایه

های که از قبل  نشانه "کاپیتال"های مربوط به نوشتهمتون و دستادامه داد. غیر از 

های مارکس و نوشته ۀدستِ انگلس را با خود داشت، ریازانوف تصمیم گرفت هم

ترتیب زمانی جمع کند. این تصمیم های منفرد بهصورت مجلدجا بهانگلس را یک
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عنوان بنیانگذاران ایدئولوژی مارکسیسم مفید انگلس به -مارکس ۀبرای ایجاد اسطور

 یعلم قاتیتحق ۀبرنام یانتقاد یبررس ریدر مس یمانع بزرگ ، این امرحالنیعدربود. 

 ۀدر نتیجه وقیحاناین امر به ترویج مفهوم ضد تاریخی و  .کرد جادیمارکس ا تمامنا

بعالوه، در مسیر تعامل . آلیستی از مارکس که اولین مارکسیست است کمک کردایده

های انگلس نویسریازانوف دست. های انگلس قرار گرفتانتقادی جداگانه با نوشته

های زنیداد که معلوم شد برای گمانه اولویت قرار را در"طبیعت دیالکتیک"عنوان  با

مدت پنج سال ایدئولوژیک مارکسیستی مفید است، اما از انتشار آن بهبعدی 

مارکس را منتشر نساخت  1های ریاضینوشتههای روشن دستخودداری کرد و کپی

 .بودسازگار ن هاستیشده توسط مارکسیدستکار مارکسِ  یریاساط ریبا تصاوزیرا 

های متعدد مارکس گزیده ها وعالوه بر این، در طرح ریازانوف جایی برای یادداشت

تفصیلی و دقیق مارکس در  ۀاو مطالع ها وجود نداشت.در مورد بسیاری از رشته

وسواسیِ غیرقابل "را عملی  ،انجام گرفته بود 1881که در سال  ،شناسیزمین ۀرشت

 .سالگی دانست 63در سن  2 "بخشش

برخالف انتظارات  ریزی،برنامه ۀبنابراین، ریازانوف و تیمش از همان مراحل اولی

از ویراستاران چنین  کار کردند. انتقادی-تاریخی ۀنسخ ۀشده توسط پروژمطرح

های تاریخی و انتقادی داشته باشند: )الف( در رود که دیدگاههایی انتظار میپروژه

-عنوان منابع تاریخنویسندگان مربوطه که باید به ۀمورد آثار منتشرشده و منتشرنشد

آن آثار  مورد تصورات نادرست ایدئولوژیکی گرفته شوند. و )ب( در نگاری در نظر

 ۀشد های غلوها و بیوگرافیها، اسطورهها، افسانهو نویسندگان آنها از طریق داستان

 .هاموجود پیرامون آن

تنها  شیرای. او قادر به ومدت زیادی دوام نیاوردپروژه  این ریعنوان مدبه ازانوفیر

                                                 

 Vogt 1995؛ 1968مارکس  ـ1

 1923:368ریازانوف ـ 2
 

 



 

13 

 ۀفیاز وظ یو جلد ویراستاری و منتشر شوند. 42قرار بود  ،شد. بنا به طرح جلد 5

 ۀمحاکم یک دنبالبه 1938 ۀیژانو 21برکنار شد و در  1931 در سالمگا  شیرایو

 ،یستیالیسوس یشورو ریاتحاد جماه یعال وانید ینظام ۀدانشکد ساختگی از سوی

  تیرباران شد.

والدیمیر ویکتوروویچ آدوراتسکی، ایدئولوگ درباری پس از برکناری ریازانوف، 

چند سال  عنوان سردبیر پروژه منصوب شد.لنینیستِ تبدیل شده به استالینیست، به

ی ستیالیسوس یشورو ریحزب حاکم اتحاد جماه که ایدئولوژی ،هابوروکرات ،بعد

مگا قبل از انتشار  یگرفتند که اجازه ندهند کار بر رو میتصم کردند،را مدیریت می

خوانش  باحزب از متون مارکس و انگلس  از سویشده دییأثابت و ت یروس ۀنسخ

  بسته شد. 1935سال  در 1ـانتشار مگا 1.ابدیادامه  یگرید

به قدرت رسید، آرشیو حزب سوسیال دموکرات آلمان  1934که هیتلر در سال زمانی

در محل امنی در کپنهاگ نگهداری شد. شد. ابتدا این آرشیو باید به برلین منتقل می

حزب سوسیال دموکرات آلمان تصمیم به فروش این  ۀ، رهبری ورشکستمتعاقباً

 ۀسسؤکار وجود داشت: منیا یبرا -مشتری - یاصل ۀدهندشنهادیدو پ آرشیو گرفت.

 مستردامآیاجتماع خیتار یالمللنیب ۀسسؤ( مسکو و مIMEL) نیانگلس و لن ،مارکس

(IISH) .کنندگان مذاکره نکهیپس از اIMEL پس  نیدستور استالخود را به شنهادیپ

 1938 هِم 19را در  یگانیبا المللی تاریخ  اجتماعی آمستردامبین ۀسسؤ، مگرفتند

در آن زمان آرشیو حزب سوسیال دموکرات آلمان حاوی مقاالت  2کرد. یداریخر

نشتاین، و ویلهلم لیبکنشت کارل مارکس، فردریش انگلس، آگوست ببل، ادوارد بر

 .و دیگران بود

توسط   MEGA انتشار ۀپس از پایان جنگ جهانی دوم، تقاضا برای ازسرگیری و ادام

                                                 

  252-250:  2010موسولوف:  ـ1

  42-37: 1938در آمستردام  IISH ۀگزارش ساالن ـ2
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حاکمان اتحاد جماهیر  ها در اروپای غربی و روسیه مطرح شد.برخی از گروه

مگای جدید )که  شوروی و جمهوری دموکراتیک آلمان توافق الزم را برای یک

های مشترکِ مؤسسه ۀکردند. این پروژ 1964نامیده می شود( در سال  2ـمگا اکنون

 .لنینیسم مسکو و برلین بود-مارکسیسم

 

 2ـمگا

را از عنوان سلسله   Historical-Criticalانتقادی -تاریخی مدیریت دومین مگا کلمات

دهد، ویراستاران که عنوان جدید مجموعه نشان میطورها حذف کرد. همانویراستار

آنها  .ادامه دادندانگلس با خط تیره -مارکس ۀقدیمی تداوم اسطور ۀجدید به روی

-سمیمارکس دیحاکم جد ایدئولوژیبه  دنیبخشتیداشتند: عقالن یبار اضافیک 

 شدهنظردیمگا با ابعاد تجد نی. سه بخش اول از اولویراستاریدر دستگاه  سمینیلن

 نظر ها درها و حاشیهها، یادداشتبرای گزیده بخش چهارم ؛نخورده حفظ شددست

پس از فروپاشی جمهوری دموکراتیک آلمان و اتحاد جماهیر  1گرفته شده بود.

 2ـمگا ۀلنینیسم آنها، مدیریت جدید ادار-همراه مؤسسات مارکسیسمشوروی به

II-MEGA- اما  3؛ برخی از اصول ویرایشی جدید تدوین شد2را در دست گرفت

اغلب ویراستاران قدیمی  .نخورده باقی ماندندمنتشرشده دستمجلدات قبالً 

متعاقباً، برخی از ویراستاران جدید  جای خود باقی ماندند. لنینیست سر-مارکسیست

 یدتیاگرچه چمدان عقاین دسته  .با صالحیت بیشتر در علم ویرایش وارد شدند

که  از مارکس بودندهایی بدون شناخت آدمرا در سر نداشتند اما اکثرا  سمیمارکس

کرده  لیو تحص شده بزرگ یغرب یجنگ سرد گذشته در اروپا آخرین در طول

                                                 

   1992روژان ـ 1

 1991روژان ـ 2

 Editionsrichtlinien… 1993 ـ3
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ا خود حمل را ب تیترب آنشده توسط کاشته یهاو ارزش یدتیبودند و تعصبات عق

-ضد رانیسردب ای هاستیمارکس ریو هم غ هاستیهم مارکس ،عالوههب .کردندمی

-را در انقالب خود یتیترب یهافرهنگ یهاتیمحدود همه متون مارکس ستیمارکس

 داشتند. گذشته یصنعت یها

به پایان برسد و نسل جدیدی از محققین  MEGA-II انتشار تمامی مجلداتزمانی که 

مند به اند و عالقههای صنعتی در حال رشد پرورش یافتهکه در جریان انقالب

تحقیقات علمی مارکس هستند، به صحنه خواهند آمد تا  ۀگسترش انتقادی برنام

آن وقت و تنها در این صورت است که این متون  .متون او را از نو ویرایش کنند

 .شده توسط ویراستاران دو مگا رهایی خواهند یافتاز اسارت ایدئولوژیک تحمیل

 

 جهانی کارگران -طبقاتی -پویندگان تجاربِ تاریخیبرگردان : 

 

 :منابع
 Annual Report of the IISH 1938: Internationaal Instituut voor Sociale 

Geschiedenis, Jaarverslag 1938: archief.socialhistory.org 

  

 1938اجتماعی، المللی تاریخ بین ۀسسؤم ۀگزارش ساالن: 
archief.socialhistory.org 

  

 Editionsrichtlinien der Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) 

Herausgegeben von der Internationalen Marx-Engels-Stiftung; Berlin: 

Dietz Verlag, 1993. 

 برلین  .المللی مارکس انگلسبنیاد بین : Dietz Verlag ،1993. 

  

 Engels, Friedrich (1885), “Zur Geschichte des Bundes der 

Kommunisten”, Der Sozialdemokrat (12-26 November 1885); MEGA -

II I/30: 89-108; MECW 26: 312-330. 

 ( 1885انگلس، فردریش ،)"سوسیال دموکرات "هاکمونیست ۀتاریخ اتحادی ۀدربار ،

 .MEGA-II I/30: 89-108; MECW 26: 312-330  (1885نوامبر  12-26)
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Kritik der kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer & Consorten, 

Frankfurt a. Main: Literarische Anstalt (J. Rütten); MECW 4:5-211. 
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К.Маркса и Ф. Энгельса, II (1925): 117-395, Москва—Ленинград: 
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II (1925): 117-395لنینگراد: انتشارات دولتی-، مسکوMEGA2 I/26; MECW 25. 

  

 Hardt, Hanno (2000), “Communication is Freedom: Karl Marx on 

Press Freedom and Censorship”, Javnost – The Public (Ljubljana), 

Volume 7, 2000, Issue 4: 85-99: 

 javnost-thepublic.org/article/pdf/2000/4/6/ 
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javnost-thepublic.org/article/ pdf/2000/4/6/ 
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 /المللی تاریخ اجتماعیبین ۀمؤسس :فریدریش انگلس مقاالت کارل مارکس (IISH) ،

دو سوم کل مقاالت را  search.iisg.amsterdam/Record/ARCH00860 :]آمستردام

 ودر: آرشیو[. شده و برای بررسی آنالین در دسترس هستند دیجیتالیدر اختیار دارد، همه 

  /rgaspi.info/fonds/1-1:]مسکو ، (RSAS-PH) روسی سیاسی -دولتی تاریخ اجتماعی

کدام ست، هنوز دیجیتالی نشده است، هیچیک سوم از کل مقاالت را در خود جای داده ا

 .برای بررسی آنالین در دسترس نیست
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 Marx, K. und F. Engels (1917). Gesammelte Schriften von Karl Marx 

und Friedrich Engels 1852 bis 1862. Hrsg. von N. Rjasanoff, Die 
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