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به    ها انتظار بعد از مدت  سرانجام توانست   ،دشواراز دو دهه کار    شی، پس از ب1867 یهی در فورمارکس  

است. پس   دهیرس انیبه پااش خبر دهد که نخستین بخش از نقد اقتصاد سیاسی انگلس   شیدوست خود فردر

کار  اهاز ش(  ه«یسرما  دیتول  ندیجلد اول )»فرا م   ینوشتهدستاز آن، مارکس از لندن به هامبورگ سفر کرد تا  

  منتشر در سه بخش   هیسرماگرفته شد که   میتصم سنر، ی م اتو  راستارشی توافق با و  و در ،دهد ل یرا تحوخود 

  ه بود  یموشک  نیتر وحشتناک  د،ی»بدون ترد  ش بود، نوشت که انتشار کتاب  تی شود. مارکس که سرشار از رضا

 « .پرتاب شده است   یکه تاکنون به سر بورژواز

گسترش   بعد یهادر سال 1867 از  پیشآن  فیلأت   کار شاق و طوالنی مارکس در رغمبه هیسرماساختار 

از   یکی.  گرفتپس از انتشار همچنان توش و توان زیادی را از مارکس حتی  زین یکم و جلد گیری یافت چشم

ترجمهبندیپای  نیا  یهانمونه  نیبارزتر  در    ه یسرما  ی فرانسو  ی،    1872 یهاسال  نیب  بخش 44بود که 

شده ینیبازب  سندهیبود که »کامالً توسط نو  روایتیصرف نبود، بلکه    ایجلد ترجمه  نیمنتشر شد. ا   1875 و

  ز یتما ی  بارها درهایش راندیشهو    ، تعمیق داددر آن  نیز  را    هیانباشت سرما   ندیفرآ  تبط بامارکس بخش مرو  بود«  

سرماتراکم »  نیب »تمرکز«  و  پروراند  ه ی«  جمعبنگرید  )  بهتر  کتاب  انتشار    یبه  شرف  و  در  مارکس 

 به ویراستاری مارچلو موستو(.  2۰22، راتلج  ارزیابی، تاریخ، استقبال و پذیرشکاپیتال«:  »لو

 

 یکم جلد م یقطع روایت ی جووجست

  ی برا  یاسیس  دیشد  تی فعال  ای ، و پس از دورهاشیبد سالمت  ت یوضع  لیوقفه به دل  مدتیپس از    مارکس 

آورد.   رو  ه یسرما  یکمجلد  از    یدیجد  ویراست   ی به کار رو   187۰ یدر آغاز دههکارگران،   یالمللنیب انجمن

  چهآن  یسی بازنوبه  را    1872 یهی و ژانو  1871 ربود، دسامب  یارزش ناراض یهینظر توضیحکه از روش    مارکس

شده توسط مارکس  جادیا  رات ییکه شامل تغ  کاپیتال داسبازچاپ  .  اختصاص داد  منتشر کرده بود  1867 در

این    در این سال   را ی ، زداشت  هیسرما  ی شاعها  ی برا  اهمیتی اساسیسال    ن یمنتشر شد. ا  1872 بود در سال

که قبالً  مترجمی  سپرده شده بود،    ا رو وزفژکتاب که به  ی  ترجمه.  ترجمه شد  ز ی ن  یو فرانسو  یروساثر به  

ف  یبرخ بود،    رباخ یفو   گیلودو  یآلمان  لسوفیمتون  کرده  ترجمه  جزوهرا  شکل  دنبالهبه    توسط  دارهای 

 سپتامبر منتشر شد. 17در  شیسال پ 15۰ نخستین بخشمنتشر شد. ناشر الشاتر  سیمور
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او نوشت: »دانسترا فکر خوبی می«  قیمت و مناسب مردم ویراستی ارزان» انتشار    مارکس را  شما    نظر. 

استدالل ناشر خود  مارکس برای  «  .کنمیم  نیتحس  دارهای دنبالهبه صورت جزوهانتشار ترجمه ]...[    یدرباره

ی  ز هر مالحظهمن اقرار خواهد گرفت که برای  کارگر    یطبقهرس  تر در دستبیششکل، کتاب    ن یا  به : »کرد

مهم است.دیگری  آگاهتر  با  اما  ا  ی«  پدیگر  ی»رو   که نیاز  دارد،  وجود  سکه  »روش    ینیبشی«  که  کرد 

  کند« و ممکن است خوانندگان کهشوار میهای نخست را دخواندن فصلده بود، »بر  کاربهکه    ای«یلیتحل

کاری برای این  بتواند  کرد  مارکس فکر نمی  «سرد شوند.باره از این مرحله پیش بروند، دلتوانند به یک»نمی

که به آن دسته از خوانندگانی که با شور و حرارت در طلب حقیقت هستند، از پیش  »نقص« بکند، »جز این

ندارد و تنها کسانی که از خستگی باالرفتن از  در علم راه شاهانه.  هشدار بدهم و مجهزشان کنم ای وجود 

   های درخشان آن را دارند.«واقبال رسیدن به قلههراسند، بختوفرازش نمیهای پرنشیبراه

نظر گرفته بود، به خود   خوانی درچه ابتدا برای نمونهتر از آنزمانی بسیار بیشمارکس مجبور شد    ان،یپا  در

دهد.   اختصاص  نهمانترجمه  به  که  روس  لسون،یدان یکالیطور  رو  یاقتصاددان  خ  انوشت،    ی لی»اغلب 

کند تا    یسی بازنو  وی فرانس  به را    ی»قطعات کامل  تا   کردیرا مجبور م  مارکس و    کرد«یترجمه م  ی اللفظتحت

اوا   پذیرفتنی  فرانسوی  خوانندگان  یبرا دوست    ،کوگلمان گیلودوبه    یهمان ماه، دخترش جن  لیشود«. در 

د و »نه تنها جمالت کامل، بلکه کل  بکن  یشماریب  تصحیحات است    مجبورگفته بود که پدرش    ،یخانوادگ

به »کاری    یفرانسو  یکوگلمان نوشت که ترجمه  همان سیاق بهکند. متعاقباً، انگلس به    یسی صفحات« را بازنو

 « . کند یسیکل مطلب را از ابتدا بازنو  شدهمجبور  شیباو او »کم  بدل شدهمارکس  یبرا  شاق«

امارکس   بر  بازنگر  نیعالوه  تصم  یدر  اصالحات  میترجمه  و  اضافات  در    وارد  را   یگرفت  گفتار  پیکند. 

  یکه »حت  داشتو اظهار    شودقائل  « یاصلمتن  مستقل از    ی»ارزش علمتردید نکرد که برای آن   کاپیتال لو

به    ،یاسیاز نظر ارزش س  ژهی ونکته، به  ن یترجالب  «مراجعه کنند.   به آن  دیبا  یخوانندگان آشنا به زبان آلمان

م  ی دارهیسرما   د یتول  ی خیتار  ش یگرا در  یمربوط  اگر  که    سرمایه  یقبل  ویراست شود.  بود  نوشته  مارکس 

اش  ندهیآ ر یفقط تصو  تر یافتهتوسعهکشورهای کمبه  تر است، افتهیتوسعه یصنعت   لحاظکه از  ی کشور»

کشورهایی  به  هستند جای خود را به این عبارت داد: »  لدبُی که  کلمات  ی فرانسو  روایتدر    « دهدینشان م  را

  یرا فقط به کشورها   یدارهی سرما  یتوسعه  شیگرا   یساز شفاف  نیا  «.آیندکه در مسیر صنعتی از پی آن می

 .شده بودند یصنعت ترپیشکه محدود کرد  اییغرب
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که طرح   مارکس بود  آگاه  کامالً  طر  راستاییتک  شرفت یپ  یوارهاکنون   ،ییایآس  دیتول  یهاوهی»ش  قی از 

 میترس  1859 در سال  یاسینقد اقتصاد س  پیرامون   گفتارشیکه در پ  «مدرنبورژوایی  و    یفئودال  ،یباستان

. او  معقوالنه است   خ یتار  یفلسفه  ونهاز هرگدوری    واقع بهو    ،ناکافی بود  خ یدرک حرکت تار  یکرده بود، برا 

.  دیدیشده نمفیتعرشیازپ  غایت  کیبه سمت    ریناپذتزلزل  راستاییتک  شرفتیرا از منظر پ  یخی تار  یتوسعه

چند مشهودتری  مفهوم  سالراستایی  در  مارکس  تا  پرورانداش  زندگی  یانیپا  یها که  داشت  آن  بر  را  او   ،

و  ترموشکافانه اقتصاد  یاسیس  ی توسعه  های ناموزونیو    ی خیتار   ی ها یژگیبه  و    ی و    بافتارهای در کشورها 

جلد دوم و سوم    لیانداز تکمدستپر  ریرا که او در مس  یقطعاً مشکالت  کردیرو  نیمختلف نگاه کند. ا   یاجتماع

در مورد جوامع    یکامل  قاتیخود تحق  ی آخر زندگ  یداد. مارکس در دهه  شی رو بود افزاهبا آن روب  هیسرما

  شنهاد یاشتباه است که خالف آن را پ  سخن گفت.استعمار    ی هایرانیو  علیهخارج از اروپا انجام داد و به صراحت  

خاص    ییهامخرب استعمار، از مقوله  یامدهایکردن پانتقاد کرد که ضمن برجسته  ی. مارکس از متفکرانمیکن

  ی بار نسبت به کسان  نیجهان استفاده کردند. او چند  یرامون یمناطق پ  ی دربارهخود    لیتحلبرای    ییاروپا  بافتاردر  

در    شاینظر  یهاشرفتی پس از پ  ژهی وکردند، هشدار داد، و بهمین  تیها رعادهی پد  نیالزم را ب  زاتیکه تما

محتاط بود.    اریکامالً متفاوت بس  ییِایجغراف  ای  ی خیتارهای  حوزهدر    یری انتقال مقوالت تفس  در ،  187۰ یدهه

 تر است. واضح کاپیتال لو به لطف   هانیا  یهمه

به   د،یسنجیرا م  یفرانسو  روایت  یمثبت و منف  یها، که در آن مارکس جنبه1878 در سال  یانامه  در

بوده  نیز مجبور    یاو گاه»است، اما    «ی اریو اضافات مهم بس  راتیی»تغ  ی حاواین روایت  نوشت که    لسونیدان

اول  اساساً ــاست   فصل  ساده  ــ در  را  کند.«موضوع  اول    تر  فصل  در  مارکس  که  بود  معتقد  هم  انگلس 

  راست یکه مارکس انجام داده بود، در و  یراتییتمام تغ  لیدل  نیکرده است و به هم  یساز ساده  یفرانسوی  ترجمه

آلمان مارکس    ، هفت سال پس از مرگ مارکس منتشر کرد، نگنجاند. 189۰ که در سال  هیسرما  یچهارم 

بهبود کتابش در    ی بود که برا  ی که شامل اصالحات و اضافاترا    ه یسرماجلد اول    یی نها  تجدیدنظر نتوانست  

تکم داشت،  نسخه  لینظر  نه  واقع،  در  نه  1872- 1875 یسو فران   یکند.  و  آلمان  ویراست،  که   ــ  را  یسوم 

 . دانستمارکس  موردنظر یقطع ی نسخهآن توان ینمــ  منتشر شد 1881 در
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 تال یکاپ  لو قیاز طر  مارکس

اشاعه  گیریچشم  تیاهم  تالیکاپ  لو داشت.    یدر  سراسر جهان  در  مارکس  ویراست  آثار  این    یبرا از 

،  یطور کلاستفاده شد. به  ــ یسیر زبان انگلنخست د  مثالً ــمختلف  یها ها به زبانچکیده ی اریبس یترجمه

گذاشت.    شیمختلف به نما  یخوانندگان کشورها  یورود به آثار مارکس را برا  یدروازه  نخستین  تالیکاپ لو

ب ــ  ییایتالیا   یترجمه  نیاول انجام    یفرانسو  ویراستاز    ماًیمستق  ــ 1884و    1882 هایسال  نیمنتشرشده 

چند ویراست    کاپیتال لودر مورد زبان اسپانیایی از  منتشر شد.    1927 در  ونان یکه در    ی اطور ترجمهنیشد، هم

. از  1973 در  رس،یآدر بوئنوس  یگری، و د1967 در  د، یدر مادر  یکی:  شدانجام    کامل   یترجمهناقص و دو  

نسخه بود که نقد مارکس از اقتصاد   نیااز طریق  شناخته شده بود،    یاز آلمان  ترشی که زبان فرانسه ب  ییجاآن

  ی کشورها  در خصوصامر    ن یتبار برسد. همییایاسپان  یکا یآمر  ی از کشورها  یاریبه بستر  سریعتوانست    یاسیس

موجود به زبان    یهااز نسخه  یتعداد کم  قی طر  زتنها ا  سرمایهصادق بود. در خود پرتغال،    زیزبان نیپرتغال

ساالزار    یکتاتوریقبل از سقوط د  یکم  ی شده به زبان پرتغالخالصه  ی انسخه  کهنیمنتشر شد، تا ا  ی فرانسو

  قی مارکس از طر  فهم کارکه    افتندی در  لیو محققان در پرتغال و برز  یاسیفعاالن س  ،یمنتشر شد. به طور کل

زبان  یپرتغال  ییقایآفر   یکه به کشورها   ییهااست. معدود نسخه  یاصل  یخهتر از نس آسان  یفرانسو  ی ترجمه

 به آن زبان بود.  زین افت یراه 

در جهان عرب در دسترس    ه یسرمارا شکل داد که به موجب آن    یی سازوکارها  یتا حدود  نیهمچن  استعمار

داشت،    یینقش را در گسترش فرهنگ اروپا  نیترشی ب  یسیانگلزبان که در مصر و عراق   یقرار گرفت. در حال

مرکز    196۰ یکه در دهه  ر، یدر الجزا  ژه یکرد، به و  فایا   گر ید  ی در جاها  یتر نقش برجسته  ی فرانسو  ویراست 

 ز ین ایبه آس کاپیتال لواهمیت بود.  «متعهدری»غکشورهای در  یستی گردش افکار مارکس لیتسه یبرا  یمهم

منتشر شد، براساس   196۰ و 1959 یها سال ن یجلد اول، که ب ی تنامیو ی ترجمه  نینخست که نیا شد،  دهیکش

 . است  ت یواقع  نیهم یایانجام شد گو  ینسخه فرانسو

  189۰ ویراستبا  آن را  و    کنندیم  ه آن رجوعکه اغلب مترجمان در سراسر جهان ب  نیبر ا عالوه  ،سانبدین

  ی فرانسو  ی ترجمه  ،کنندمقایسه می  شد بدل    داس کاپیتال  استاندارد  ی نسخه  که به  شده توسط انگلس منتشر

انتشار    نخستینپنجاه سال از   و به هشت زبان بوده است. صد  هیسرماکامل    یترجمه یبرا  ییبه عنوان مبنا
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مند به نقد مارکس  محققان و فعاالن عالقه  ان یبحث م  ختن یبرانگ  ی برا  یهمچنان منبع  اما   گذرد، یم  این کتاب 

 است.  یدار هیاز سرما 

قدر  »آن  تالیکاپ لو  خاطرنشان کرد که با  زورگه آدولف شی فردر  اشنهیرید  قیبه رف  یاخود مارکس در نامه

است که اتفاق افتاد.    یزیچ  قاًیدق  ن ی. اد«خواهد کرن  یوجه در ترجمه همکار چیبه ه  گریصرف کرده که د  وقت

توجه بود. اما  متحمل شد واقعاً قابل  یممکن فرانسو   روایت   نیبهتر   ی تهیه  یبرا   مارکس که    تالشیزحمت و  

داشته است و اضافات و    گیری چشم  راژیت  کاپیتال لو  گرفت.  یپاداش خوب  این رنج و تالشتوان گفت که  یم

نقش داشت،    ه یسرما  یو جهان   ی عد ضداستعمارب    درکرد،    عمال آن ا  ی ترجمه  ینگرکه مارکس در باز  ی راتییتغ

رسمیت شناخته  وردها در مطالعات مارکسی بهآرهترین  خردمندانهو    نیدتریاز جد  یلطف برخ  امروزه بهاثری که  

 شود.می
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