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 ی مارکسسفری کوتاه به کتابنامه 1

دان و پس از مصرف آنها را به زباله بلعممیها را من مانند ماشینی هستم که کتاب»

 (۱۱۸۱آوريل  ۱۱)نامه به لافارگ، « افکنم.تاريخ می

 

افکنده بود. اما به دور « مصرف»های بسیاری را پس از ترديد، مارکس کتاببی

شماری که در دفترهای يادداشت و برداری و نقد نويسندگان بیگزيده ،نويسیحاشیه

های مارکس بجا مانده، گواه آن است که تاريخ مصرف بسیاری از آنها به دست نويس

ا گردد و بارههای مختلف بازمیسر نیامده بود. مارکس به برخی از نويسندگان در دوره

 کند.بازخوانی می دفاتر خود را

های تجملی روشنفکران نبود که کتاب جمع کند و قفسه گونهاما مارکس از آن 

ها تبعید )از کلن به پاريس، به بروکسل به هايش را نمايش دهد. وانگهی، سالکتاب

ال کم تا سهای فقیرنشین )دستهايی محقر در محلهپاريس و به لندن(، اقامت در خانه

ی برای ايجاد دفتری مستقل برای پژوهش و نگارش باقی (، محل آرام۱۱۸۱

ها از سروکول مارکس بالا ، بچهدر خانه گذاشت. دانسته است که در حین کارنمی

 برهم و تا سقفودرهمی مارکس، اتاق کار او رفتند. به روايت بازديدکنندگان از خانهمی

م خاصی نداشت اما خود های رسمی بود. نظمملو از کتاب، مجله، روزنامه و گزارش

رغم آور است که علیتعجباز محل نگهداری هر چیزی باخبر بود. بیمارکس به خو

 کرد.های خود پاسداری مینوشتهدری، مارکس با چه وسواسی از دستهدرب

ی مارکس که يک هزار جلد کتاب کتابخانه»نويسد: پل لافارگ در خاطرات خود می

آوری کرده بود، برای نیازهای او کافی جمعآنها را  داشت و او طی يک عمر پژوهش

 شد وی بريتانیا میی موزههای مديد هر روز پیاده روانهبنابراين، مارکس سال ۱«نبود.

شد. ها مشغول نگارش میکرد و شببرداری میگزيدههای مختلف تمام روز از کتاب

 وضعیت اسفناک مارکس را توصیفجا مانده که بهای به انگلس دهندهتکانی بسیار نامه

گردد را گرو گذاشتم تا برای من ديروز کتی که قدمت آن به لیورپول بر می»کند: می

ی بريتانیا اری که در موزهی( چه بسا آثار بس۱۱۸۸اکتبر  ۸۱« )نگارش کاغذ بخرم.

 ها باقی مانده باشد.که اثری از آنپژوهیده بود، بدون آن
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قیمت بودند و قرض کردن آنها ضروری بود. گاهی دوستان نگراها بسیاری از کتاب

های مورد نیاز کتاب ،ويژه انگلسمارکس در اقصی نقاط جهان، از روسیه تا آمريکا، به

ه کنندناراحتها برای مارکس بسیار کردند. از دست دادن برخی از کتاباو را تهیه می

ی من را کلن با افتخار ترتیب کتابخانهدوستان »نويسد: ای به انگلس مینامهبود. او در 

 رتوحشتناکطور گوته، هردر، ولتر و اند. تمامی آثار فوريه سرقت شده است، همینداده

فرانک ارزش داشت( و تعداد زيادی از  ۸۵۵)نو،  'اقتصاددانان قرن هیجدهم'از همه 

هگل.  طقمنو  یپديدارشناسها و نیز آثاری از جمله نويسندگان کلاسیک يونان، رسیتال

 ۸۲« )گذارم.پاسخ نمیاگر من گذارم به کلن بیافتد، آن برگرهای انجمن ملی را بی

 (۱۱۸۱فوريه 

المعارفی داشت. خود او هدائراين ادعاست که او دانشی يد ؤمدفترهای مارکس 

کنم. گفت وقتی که خیلی خسته هستم، برای استراحت ذهنم رياضیات عالی حل میمی

دانست. ی مارکس رياضی نمیاندازههب فیلسوفی  هیچبود که پس از هگل، انگلس مدعی 

طور که از همان ۸اند.های بسیاری ترجمه و منتشر شدهاو به زبان« دفترهای رياضی»

کرد در هر حوزه ای که مارکس کاوش می»آيد: سخنرانی انگلس در مزار مارکس بر می

در تمام آنها، حتی در رياضیات، به  -کاويد طور عمیق بههای بسیاری را و او عرصه -

 (۸۱:۱۸۱)آثار « کشفیات مستقلی دست يافت.

های مختلف های مارکس در حوزهتوان کتمان کرد که پژوهشبا اين حال، نمی

های نبود. در عین حال، اين ادعا که پژوهش« استراحت ذهن»به خاطر  علمی صرفاً

ساس است. انگلس در پیشگفتار چاپ آلمانی مجلد ابی مارکس هدفمند نبودند نیز کاملاً

ی ديگری ]در کار وقفه ۱۱۲۵به سبب بیماری، پس از »نوشته بود که :  کاپیتالدوم 

مارکس[ به وجود آمده بود. طبق معمول، مارکس اين زمان را برای پژوهش به کار 

 ، بانکداری وويژه روسیه، بازار پولگرفت: کشاورزی، روابط روستايی در آمريکا، و به

ل همه، کارهای مستق تر ازمهمشناسی، و فیزيولوژی، و زمینبالاخره علوم طبیعی مانند 

دهند. او در آغاز برداری اين دوره را تشکیل میگزيدهرياضی، مضمون دفترهای متعدد 

 «ی کافی بهبود يافته بود تا بتواند کار اصلی خود را از سر بگیرد.اندازهبه ۱۱۲۲سال 

به سبب بیماری کار روی مجلد دوم  ۱۱۲۲تا  ۱۱۲۵نظر انگلس که مارکس از  اين

کاپیتال را تعطیل کرده بود، با شواهد موجود خوانايی ندارد. آری اين واقعیتی است که 
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ی های بدون وقفهنظر از فعالیتصرفبرد. اما مارکس طی اين دهه از بیماری رنج می

ود، گیر باندازه وقت، که به قول خودش بی«رگریالملل کابین انجمن»عملی در -نظری

( تغییرات بسیاری ۱۱۲۸يکم: مارکس حین کار برای ويراست دوم آلمانی جلد اول )

( کاری ۱۱۲۱-۱۱۲۸مهمی به آن وارد کرده بود؛ دوم، ويراست فرانسوی کاپیتال )

رد بلکه کفرسا بود چرا که مارکس نه فقط تغییراتی اساسی در متن ايجاد طاقتبسیار 

های ی نارسا را از ابتدا تا انتها اصلاح کند؛ سوم، همانطور که از نامهمجبور بود آن ترجمه

ی زمین و مالکیت ارضی در روسیه و نیز در آمريکا، آيد، موضوع اجارهمارکس برمی

  ۱های جديدی برای او ايجاد کرده بودند که به پژوهش بیشتر نیاز داشتند.پرسش

ی )مگا« ی آثار مارکس و انگلسمجموعه»ويژه با انتشار گذشته، بهی دهه سهطی 

باطی ، ارتکاپیتالپژوهان بسیاری، بین دفترهای مارکس و نگارش مجلد دوم (، مارکس۸

ی مارکس و طور که از مکاتبات گستردهدر عین حال، همان ۱اند.مستقیم برقرار کرده

های علمی نوين ، بسیاری از عرصهآيدبرمی کاپیتال انگلس، و نیز فهرست منابع

 الکاپیتی نوزدهم ظهور يافته بودند، به نوعی در خود متن انديشمندانی که در سدهو

ی کنونی واکاوی مضامین اند. اما موضوع نوشتههای آن اثر گنجانده شدهيا زيرنويس

 یی نخست معرفی و آشنايدفترهای مارکس نیست. موضوع اصلی اين نوشته، در درجه

بندی دورهی چکیده ای از موضوعات و در حد امکان با خود اين دفترها و سپس ارايه

 کردن آنها است. 

هايش برای حفظ رغم کوششاست که انگلس علیکید أتپیش از هر چیز لازم به 

آلمان سپرد. اما اين وارثان ناخلف از  تدموکراسوسیال حزب اسناد مارکس، آنها را به 

مراقبت نکردند. بسیاری از صفحات بیدفترهای مارکس به خوها و نوشتهدست

پاره گشته و قابل خوانش نیستند. ديويد پارههای مارکس پوسیده شده، يادداشت

شی نخستین کسی بود که کوش انگلس، –انستیتوی مارکس سس ؤمريازانوف به عنوان 

ای از عمدهبخش  اما خود ريازانوف انجام دادوبسیار ولی ناتمام در گردآوری آنها 

 ی زندگی مارکسدانست. هم او بود که واپسین دههدفترهای مارکس را قابل انتشار نمی

او در سخنرانی معروف خود  ۸نامید.« يک مرگ آرام»را به تبعیت از فرانس مهرينگ 

برداری از حجم عظیم مدارک مارکس، و با ( با پرده۱۲۸۱در آکادمی سوسیالیستی )
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هنوز توانايی کار پژوهشی را از  ۱۱۱۱-۱۱۱۸های مارکس در سال کهاذعان به اين

توان تولید آثار مستقل تعقلی را از »کند که مارکس دست نداده بود، ناگهان ادعا می

شناسی قومدفاتر انگیزتر اين نظر کوته فکرانه است که شگفتاز همه « دست داده بود.
ی زمین شناسی و غیره، ها دربارهرداریبگزيدهمارکس، و نیز صرف آن همه انرژی برای 

  ۸«!بینی ناموجه استاش، يک خردهزندگیت و سومین سال صدر ش»

به هرحال اين واقعیتی تاريخی است که هر نسلی بسته به نیازهای شرايط عینی 

کند. خود مارکس به نوعی ی مارکس را کشف میانديشهزمان خود، ابعاد نوينی از سپهر

ن تاريخ انسا»کند: گونه بیان میای به انگلس به طنز ايننامها در چنین موضوعی ر

تی ح شناسی است. به دلیل نوع ويژه ای از نابینايی در قضاوت، اصولاًديرينهمانند 

ه توانند ببینند. بعدها، هنگامی کبهترين مغزها آنچه در برابر بینی آنها قرار دارد را نمی

ويم که آنچه آثارش در همه جا مشهود بود را شزده میشگفترسید،  زمانش فرا

 «کنیم از اينکه آنچه جديد است، يک چیز قديمی است.نتوانستیم ببینیم... و تعجب می

 (۱۸:۸۸۲، مجموعه آثار ۱۱۸۱مارس  ۸۸)

خوردند، با برآمد ها خاک میهای غبارآلود بايگانی سالی آثاری که در قفسهکلیه

 فلسفی-های اقتصادینوشتهدستتاريخ ظهور يافتند.  یهای جهانی، در صحنهرخداد
ی مارکس، هرکدام به ترتیب در يک وهله شناسیقومنیز دفاتر و  گروندريسه ،۱۱۱۱

ری ی نظام توتالیتاروپای شرقی علیه سلطه یهاانقلاب –معین تاريخی منتشر شدند 

رهای پیرامونی های کشوهای ضد استعماری چین و هند، سپس انقلابروسیه، انقلاب

بومی زمان حاضر نیز از اين قاعده مستثنی نیست. زيستعلیه امپريالیسم جهانی. بحران 

های حیوانی و گیاهی، آلودگی رو، با مواجهه با فجايع تخريب طبیعت، انقراض گونهازاين

ی محیط زيست، گرمايش زمین و بحران آب و خشکسالی، پژوهندگان بسیاری فزاينده

شناسی و غیره زمینی فناوری، شیمی، های مارکس در بارهنوشتهو دستبه دفترها 

ای، ابعاد تازه فرهیختهپژوهان پیگیر و ی اخیر، مارکسدهه سهظرف  ۲اند.رجوع کرده

  ۱اند.های مارکس را کشف و برجسته کردهی ايدهای از بدنه

باز  ۱۱۸۱شناسی به سال زمینرويکرد جدی مارکس به کشاورزی شیمیايی و 

اما  ۲شود.های جديدی میگردد و تا پايان عمر ادامه و گسترش يافته و شامل حوزهمی

گون زير است: اهای گونشناسی و شیمی، شامل عرصهزمیندفترهای مارکس علاوه بر 



 

 
 

 ی مارکسسفری کوتاه به کتابنامه 5

شناسی، ی علم، آسیبشناسی، فیزيولوژی، مکانیک، تاريخ علم و فناوری، فلسفهزيست

در بخش چهار  ۸ناسی، برق و انرژی، و غیره. ويراستاران مگای وهوا شآبشناسی، معدن

کاملی از منابعی که مارکس مطالعه کرده است به ترتیب  ، فهرست نسبتا۱۸ًمجلد 

ی بر مبنای محاسبه ۱۵صفحه است. ۸۵۵اند که حدود حروف الفبا منتشر کرده

صفحه است که  هزار۱۱ی اسناد و مدارک مارکس بالغ بر ، کلیه۸ويراستاران مگای 

اند. نويسندگان ديگری، فهرست منابع هنوز نیمی از آنها شناسايی و منتشر نشده

کنید، ملاحظه می ادامهآنچه در  ۱۱اند.بندی کردهدستهمارکس را برمبنای موضوعات 

ست ی کوتاهی اهای مارکس به انگلس، و سپس کتابنامهاز نامه یفهرست بسیار کوتاه

 ها را تنظیم کرده است.ضر به ترتیب زمان آنی متن حاکه نويسنده
 

 

 )در مجموعه آثار به انگلیسی( هانامه

 

 ۱۵۴:۸۳ ،به انگلس ۳۵۸۳اکتبر  ۳۱

جا سر به آن برحسب تصادف، در بازديد اخیرم از کتابخانه، که همچنان مرتباً»

 ی آن و کشاورزیی فناوری، تاريخچهطور عمده مشغول کاوش در زمینهبهزنم، می

ام، بلکه به نوعی از آنها سر در بیاورم. اگر به کتاب زير برخورد کردی )جانستون، بوده

(، در آن اطلاعات بسیار متنوعی ۱۱۸۱جلد،  ۸، در ی آمريکای شمالیها دربارهيادداشت

ی يسنده، نو'جانستون'خواهی يافت. اين جانستون، معادل انگلیسی لیبیگ است. او را با 

های ، نبايد اشتباه گرفت. شايد بتوان از يکی از کتابخانهفیزيکیاطلس جغرافیای 

های جاری و نیز پیشین در اين ی پژوهشای از کلیهمجموعهمنچستر آن را قرض کرد. 

 « زمینه است.
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 ۱۸۴۱۵۳به آدولف کلاوس،  ۳۵۸۱اکتبر  ۸

 است. تغییرات در حاصلخیزی خاک و بینس حاصلخیزی خاک... يک امر کاملاً»

ی حاصلخیزی است که به آن توجه و اين تنها جنبه –میزان آن در ارتباط با جامعه 

 «به تغییرات در علم شیمی و کاربرد آن در کشاورزی بستگی دارد. –داريم 

 

 ۲::۳۴: ،به انگلس ۳۵۲۱ژانویه  ۳۲

پردازد ترديدهای آلات میکه به ماشین[ کاپیتال]ی قسمتی از کتاب درباره»

ه کار چگون-ام که ماشین خودم. من تاکنون قادر به فهم اين موضوع نشدهبسیاری دار

جا که از نیروی بخار پیش از آن استفاده ريسندگی را تغییر داد، يا به عبارت ديگر، از آن

 خودش یمحرکه نیروی با بايستمی – بخار نیروی رغمبه –شد، چگونه ريسنده می

 «.کند دخالت

 

 ۵::۳۴: ،گلسبه ان ۳۵۲۱ژانویه  ۳۵

ود وج بیآلات هستم. مسائل عجیب و غريبه بخش ماشین بیدرحال افزودن مطال»

دارند که در ابتدا به آنها نپرداختم. برای روشن شدن اين موارد، تمام دفترهايم 

 ی عملی )صرفاً ی فناوری بازخوانی کرده و همچنین در يک دورهها( را درباره)گزيده

ی سسهؤمحضور دارم که پروفسور ويلیس )در خیابان جرمین، تجربی( برای کارگران 

داد( برگزار کرده. علم مکانیک برای هاکسلی هم درس می جا کهشناسی، همانزمین

کنم، اما کند. قوانین رياضی را درک میمن تقريبًا همان معضلات زبان را ايجاد می

ها برايم ترين ترکیبیچیدهترين واقعیت فنی که نیازمند دانش بصری است، از پساده

 ..«دشوارتر است.

 

 ۳۴۸:۸: ،به انگلس :۳۵۲ژوئیه  :

های زير را در طول اين مدت ]بیماری[ از آنجا که توان کارکردن نداشتم، کتاب»

[، تشريح میکروسکوپی ۱۱۸۸طور لرد ][، همین۱۱۱۲خواندم: فیزيولوژی کارپنتر ]
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[ و شوان و شلیدان ۱۱۸۸اب اسپوزهايم ][، آناتومی مغز و سلسله اعص۱۱۸۱کولیکر ]

 بیی لرد، با اينکه فردی مذه[. در فیزيولوژی عامیانه۱۱۸۵، ۱۱۱۲سلول ] یدرباره

گل ه پديدارشناسیاز فرنولوژی وجود دارد. يکی از صفحات آن يادآور  بیاست، نقد خو

د. به کنن ی اصلی تجزيهکوشند ذهن را به چندين فاکولتهاست. نوشته است: آنها می

کند؛ و مغز را به ی کنونی به آن اذعان نمیای که هیچ متافیزيسینی در وهلهشیوه

ن پرسند: نشاها بیهوده میکنند، که آناتومیستهای برابر تقسیم میتعدادی ارگان

ل به ی عمی قبلی را به عنوان شیوههای ثابت نشدهدهید. آنگاه در ادامه يکی از فرضیه

من  - ۱دانی، طور که میزنند. همانهای ناپیدای بعدی پیوند میتيکی از موجودي

کنم. بنابراين همواره به دنبال تو حرکت می – ۸جنبم، و ی موارد دير میهمواره در کلیه

زمان فراغتم را به آناتومی و فیزيولوژی اختصاص خواهم داد، و نیز در  احتمالاً

 «ی و تشريح وجود دارد( شرکت خواهم کرد.های عملهايی )که در آن آزمايشسخنرانی

 

 ۳۴۳۳۸: ،به انگلس ۳۵۲۲وریه ف ۳۱

نويسم. من بايد شیمی کشاورزی ها میروم و شبمن روزها به موزه ]بريتانیا[ می»

ی زمین[ از آنچه مجموعه یی اجارهکردم که برای ]نظريهمیلیبیگ و شونبین را تمام 

ا هطور از آثار متعددی که فرانسویر است، و همینتمهماند اقتصاددانان تولید کرده

 «اند.تولید کرده

 

 ۳۴۳۱۳: ،به انگلس ۳۵۲۲فوریه  ۳۲

واقعیتی که لیبیگ نقد کرده بود، و تحقیقات شونبین را موجب شد، اين است: »

تر، دارای آمونیاک عمیقهای های بالايی خاک همواره به خاطر زراعت نسبت به لايهلايه

ها تشخیص داده شده دانشیمیی تند نه کمتر. اين واقعیت توسط همهبیشتری هس

است. فقط علت آن ناشناخته بود. پیش از اين استهلاک ]خاک[ را يگانه منبع آمونیاک 

د وجموکردند که نیتروژن لیبیگ( انکار میجمله ازها )دانشیمیی دانستند. همهمی

 ی گیاهان عمل کند.ی مغذی براتواند همچون يک مادهدر هوا می
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سوزد، مقدار ای که در هوا میشعلهشونبین )از طريق آزمايش( ثابت کرد که هر 

 یکه همهکند، و اينمعینی از نیتروژن موجود در هوا را به نیترات آمونیوم تبديل می

بخیر که صرف تشود، و اينهای تجزيه باعث تولید اسید نیتريک و آمونیاک میفرآيند

نین لیبیگ برای چ 'شادی'شود. در نهايت، کل گرفتن عناصر غذايی گیاه میآب باعث ش

سنگ يا چوب، نه تنها عناصر مورد نیاز برای بازتولید غال زاحتراق يک پوند 'کشفی: 

گرداند، بلکه فرآيند بازمیسنگ را به هوا غال زاين پوند چوب، يا در شرايط خاصی، 

کن( مقدار معینی از نیتروژن موجود در هوا را ی هگلی توجه احتراق درخود )به مقوله

 «'کند.ی مغذی ضروری برای تولید نان و گوشت تبديل میبه ماده

 

 ۳۴۱۵۱: ،به انگلس ۳۵۲۸ژوئن  ۳۳

گیری فصل سوم نتیجهدر  گويی درست است. اتفاقاً هافمن می یدربارهآنچه »

ی تغییرات ر را به واسطهداسرمايه[، جايی که دگرگونی ارباب تجارت به ۱ کاپیتال]

نی آورم، يعقول مینقلبینی که از کشف هگل ام، در خود متن میدادهی نشان کمّ صرفاً

طبیعی  گويم، تاريخ و علومی صرف به تغییرات کیفی، و میقانون دگرگونی تغییرات کمّ

من هاف اند. در يادداشتی به متن )من آن زمان در سخنرانیکردهيید أتآن قانون را 

ی جز ارايهبههافمن، که  کنم، اما نه بهی مولکول اشاره میکردم( به نظريهشرکت می

مسیر کلی، هیچ چیز در اين مورد کشف نکرده است. در عوض از لورن، گرهارت و ورتز 

ی تو چیزی را در خاطرم زنده کرد. برم، که اين آخری نفر اصلی است. نامهنام می

 «هايم رجوع کردم.نوشتهرو به دستازاين

 

 ۱۴۳۲۳:به انگلس،  ۳۵۲۵نوامبر  ۳۵

های [ به خاطر اين برای من جالب است که پژوهش۱۱۸۱ی بوخنر ]اثر ناشیانه»

پروفسور جاگر )وين(  –کند قول مینقلی داروينیسم آلمانی متعددی را درباره

ان شکل عنوبهی آنها، سلول [. به گفته۱۱۸۱، ۱۱۸۸[، و پروفسور هیکل ]۱۱۸۱]

 روعی شنقطهی متراکم آلبومین به عنوان نخستین، طرد شده است. در عوض، يک ذره

و مناطق  ها در باوارياشود. اين فرضیه بعدها با اکتشافاتی در کانادا )بعددر نظر گرفته می
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شکل اولیه را بايد تا جايی دنبال کرد که در آن وهله بتواند  شد. طبعاًيید أتديگر( 

شده  ای کشفنقطهرسد راه رسیدن به چنین طور شیمیايی تولید شود. و به نظر میبه

 «است.

 

 

 ۴۱۸کتابنامه
 شناسی۴زمین

 

1851:  

Liebig, Justus Von. 1842. Die organische Chemie in ihere 

Anwendung auf Agrikultur und Physiologie. 4th ed. 

Braunschweig: F. Vieweg. 

 .، ويرايش چهارم، شیمی آلی در کاربردش در کشاورزی و فیزيولوژیجاستوس لیبیگ
 

J.F.W. Johnston, Lectures on agricultural chemistry and 

geology, 1847 
 ۱۱۱۲، «ی شیمی کشاورزیسخنرانی درباره»ج. اف. دبلیو. جانتسون، 

J.F.W. Johnston, Cathechism of agricultural chemistry and 

geology, 1849 
 ۱۱۱۲سی، تعالیم شیمی کشاورزی و زمین شناج. اف. دبلیو. جانتسون، 

1869-1870:  
J. Beete Jukes, The Student's Manual of Geology, 1862 

 ۱۱۸۸شناسی برای دانشجويان، زمین، خودآموز بیت جوکس ج.

1876-1878: Tabelle geologischer Perioden 
 های زمین شناسیجدول دوران

1878: J.F.W. Johnston, Elements of Agricultural Chemistry 

and Geology, 1856 
 ۱۱۸۸سی، عناصرکشاورزی شیمیايی و زمین شناج. اف. دبلیو. جانتسون، 

1878: J.B. Jukes, Student's Manuel of Geology, 1872 
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 ۱۱۲۸، خودآموز زمین شناسی برای دانشجويان،ج.بیت جوکس

1878: Aufzeichn. über geologische Gruppenlehre, aus: Fr. 

Schödler, Das Buch der Natur..., Braunschweig 1852 
 ۱۱۸۸های زمین شناسی، : ثبت نظريهکتاب طبیعتف. شولدر، 

H.E. Roscoe, C. Schorlemmer, Ausführliches Lehrbuch der 

Chemie, Bd. I, 1877. 
 ۱۱۲۲، جلد نخست، میکتاب جامع درسی شی اچ. ای. روسکو،

G.W. Leibniz, Hypothesis physica nova, 1671 
  ۱۱۸۱ فیزيک نوين، یفرضیه س،تج. دبلیو. لايبنی

G.W. Leibniz, Opera Philosophica, ed. Erdmann, Tl. I, 1840 
 ۱۱۱۵، اپرای فلسفیس، تج. دبلیو. لايبنی

O. Caspari, Leibniz' Philosophie, 1870; 
 ۱۱۲۵س، تی لايبنی، فلسفهیاو. کاسپار

ed.  ,Opera Philosophica ders., Briefwechsel mit Clarke, in

Erdmann, Tl. I, 1840. 
 ۱۱۱۵لايبنیس،  اپرای فلسفیمکاتبه با کلارک در کتاب 

1880 – 1881: G. Allen, Geology and History, 1880 
 ۱۱۱۵شناسی و تاريخ، زمین، جی. آلن

1880-1881 

E. Hospitalier, Les Principales Applications de l`Electricité. 

 .، اصول کاربرد الکتريسیتههاسپیتالیرای.

 

 کشاورزی۴
 

1858-1862: Samuel Turner, Considerations upon the 

Agriculture..., 1822 
 ۱۱۸۸ی کشاورزی، ملاحظاتی دربارهسامول تايلر، 

1858-1862: J. Anderson, Essays relating to Agriculture..., 

1777-1796 
 ۱۲۲۲-۱۲۲۲۸زی، ی کشاورجستارهايی دربارهاندرسون، ج.
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1859-1860: J. von Liebig, Über Theorie und Praxis in der 

Landwirtschaft, Braunschweig  
1856 

 ۱۱۸۸، ی نظر و کنش در کشاورزیدربارهج. لیبیگ، 

1863-1870: Benjamin Bell, Essays on agriculture..., 1802; 
 ۱۱۵۸ی کشاورزی، ، جستارهايی دربارهبنجامین بل

1863-1870: Hugh Smith, Free Farming to meet Free Trade, 

1850; 
 ۱۱۸۵زراعت آزاد با تجارت آزاد، ی هیو اسمیت،مواجهه

1863-1870: Charles Neale, Two lectures on the Hist. and 

Cond. of Landed Property, 1860 
 ۱۱۸۵ی تاريخ و وضعیت مالکیت ارضی، سخنرانی در باره ۸چارلز نیل، 

 

1865-1866:  
Herr Dr. E. Wolff... und die Agricultur Chemie, 1855 

 ۱۱۸۸، ی شیمی کشاورزیدربارهجناب دکتر ای. وولف، 

J. von Liebig, Einleitung in die Naturgesetze des Feldbaus, 

1862 
 ۱۱۸۸ای بر قوانین طبیعی کشاورزی، مقدمهج. لیبیگ، 

Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und 

Physiologie, 1862 
 ۱۱۸۸کاربرد شیمی در کشاورزی و فیزيولوژی، 

L. Mounier, De l'Agriculture en France..., 1846 
 ۱۱۱۸کشاورزی در فرانسه، ل. مونیه، 

L. de Lavergne, The rural economy of England..., 1855 
 ۱۱۸۸اقتصاد روستايی انگلستان، ل. لاورنیه، 

L. de Lavergne, L'Agriculture et la Population..., 1857 
 ۱۱۸۲کشاورزی و جمعیت، ل. لاورنیه، 

J. Evelyn, A Philosophical Discourse of Earth..., 1676 
 ۱۸۲۸، ی زمینگفتاری فلسفی درباره ج. اولین،



 علی رها 12 

W. Hamm, Die landwirtschaftlichen Geräte... Englands, 

1856 
  ۱۱۸۸ها، هام، ادوات کشاورزی... انگلیسدبلیو.

ders., Rich Farming and Cooperation..., 1851 
 )همان نويسنده( ۱۱۸۱زراعت غنی و همکاری، 

H. Smith, Free Farming to meet Free Trade, 1850 

 ۱۱۸۵زراعت آزاد با تجارت آزاد، ی سمیت،مواجهههیو ا

 

1867-1868 

J.L. Morton, Cyclopaedia of Agriculture, Vol. II, 1865 

[Artikel: “Valuation”, “Landlord” u. “Lease”]; 
، 'ارزش گذاری'های )مقاله۱۱۸۸، ۸جلد ی کشاورزی، دانشنامهج. ال. مورتون، 

 ('رهن'، و 'زمیندار'

C. Fraas, Geschichte der Landwirtschaft, 1852 
 ۱۱۸۸ی کشاورزی، تاريخچه]کارل[ سی. فراس، 

C. Fraas, Die Natur der Landwirtschaft…, 1857 
 ۱۱۸۲، طبیعت کشاورزی، ]کارل[ سی. فراس

Remarks on Certain Modern Theories resp. Rent and Prices, 

1827; 
، های اجاره و قیمتهای خاصی در بارهی نظريهتی دربارهنکا ،]کارل[ سی. فراس

۱۱۸۲ 

F.X. von Hlubeck, Die Landwirtschaftslehre, 1851-1853 
 ۱۱۸۱-۱۱۸۱کارآموز کشاورزی، اف. اکس. هلوبک، 

G.L. von Maurer, Einleitung zur Geschichte…, 1854 
 ۱۱۸۱مقدمه ای بر تاريخ، جرج. ل. مارر، 

Bibliographie über Landwirtschaft 

 ی کشاورزیکتابنامه

1868-1878 

G.L. von Maurer, Einleitung zur Geschichte…, 1854 
 ۱۱۸۱مقدمه ای بر تاريخ، جرج. ل. مارر، 

C. Fraas, Klima und Pflanzenwelt in der Zeit, 1847 
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 ۱۱۱۲آب وهوا و گیاهان در طول زمان،  ،]کارل[ سی. فراس

1875 

A. Engelgardt, Voprosy russkogo sel’skogo chozjajsta, 

in: Otečestvennye Zapiski, 1872, Nr. 2-3; 
 ۱تا  ۸های ، شماره۱۱۲۸، ی کشاورزی در روسیههايی در بارهپرسش آ. انگلگارت،

Chimiceskie osnovy zemledelja, ebenda, 1872, Nr. 2 u. 4.  
 (مأخذ )همان ۱و  ۸های ، شماره۱۱۲۸مبانی شیمی کشاورزی، 

Trudy kommissii…, tom XXII, čast’ III: Statističeskie 

svedenija… otdel 1: Svedenija o… nrjamych sborach, S-

Peterb. 1873; 
 ۱۱۲۱ی آمار، سن پترزبورگ، ، گزارش اداره۱ی ، پاره۸۸جريان کمیسیون... جلد 

1875-1876 

A. Fick, Die Naturkräfte in ihrer Wechselbeziehung, 

Würzburg 1869 
 ۱۱۸۲، ارتباط مقابل نیروهای طبیعی آ. فیک،

Trudy komm., tom XXII, čast’ I: Razbory soobraženij…, S-

Peterb. 1872 
 ۱۱۲۸، سن پترزبورگ، ۱ی ، پاره۸۸گزارش جريان کمیسیون... جلد 

 
Materialy. Pripoloženie k state o zemskich smetach… , S-

Peterb. 1870; u.: O smetach i raskladkach Gubernsk. I 

česdn. Zemsk učreždenija, S-Peterb. 1870; 
 ۱۱۲۵ی وضعیت آلودگی زمین، و فضولات، سن پترزبورگ، مواد. ضمیمه

Trudy komm. Etc., tom XXII, Prilozenie otzyvy 

postupivsie…, S-Peterb. 1873 
های موجود...، سن پترزبورگ، بررسی، پیوست ۸۸گزارش جريان کمیسیون... جلد 

۱۱۲۱ 
 

1876 

M.J. Schleiden, Die Physiologie der Pflanzen und der Tiere, 

1850 
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  ۱۱۸۵های تی ير، فیزيولوژی گیاهان و حیوانم. ج. شلیدان، 

J. Ranke, Grundzüge der Physiologie des Menschen, 1875 
 ۱۱۲۸مبانی فیزيولوژی انسانی، ج. رانکه، 

L. Hermann, Grundriss der Physiologie des Menschen, 1874 
 ۱۱۲۱مبانی فیزيولوژی انسانی، ل. هرمان، 

G.L. von Maurer, Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof, 

Dorf- und Stadtverfassung…, 1854 
 ۱۱۸۱مقدمه ای بر تاريخ مارک، سازمان شهر و روستا،جرج. ل. مارر، 

G.L. von Maurer, Geschichte der Fronhöfe…, 1862 
 ۱۱۸۸)زمین و تشکل ديوانی(، تاريخ فرانهوف جرج. ل. مارر، 

ders., Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland, 1863-

1866 
 ۱۱۸۱-۱۱۸۸تاريخ قوانین روستايی در آلمان، جرج. ل. مارر، 

G. Hanssen, Die Gehöftschaften… im 

Regierungsbezirk Trier, 1863 
 ۱۱۸۱ی ترير، مزارع در ناحیههانسن، جی.

F. de Cardenas, Ensayo sobre la Historia de la 

Propriedad…, 1873/75. 
 ۱۱۲۱\۱۱۲۸ی تاريخ مالکیت. هايی در بارهمقالهف. کاردناس، 

J. von Kirchbach, Handbuch der Landwirthe, 1873 
 ۱۱۲۱، ی تاريخ کشاورزیکتابجهج. کرشباخ، 

1876-1878 

Haxthausen, Die ländliche Verfassung Russlands, 1866 
 ۱۱۸۸قوانین روستايی روسیه، هکسدازن، 

H. Cabot Lodge, The Anglo-Saxon Landlaw, 1876 
 ۱۱۲۸قوانین زمین آنگلوساکسون، ه. کابوت لاج، 

Die russische Bauernkommune, Nacalo, nr. 3 v. 25.IV.1877 
 ۱۱۲۲ی سرآغاز[ ناکالو، کمون دهقانی روسیه، ]نشريه

B. Cicerin, V. Gerve, Russkij ۱۱ilettantism i obscinnoe 

zemlevladenie [Kritik an Vassilcikov ], 1878; 
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 ۱۱۲۱ب. سیسرا، و. گروه، ناکارآمدی روسی و زمینداری کريه، 

Aufzeichn. Über Mineralogie, aus: Fr. Schödler, Das Buch 

der Natur, die Lehren der Physik, Astronomie, Chemie, 

Mineralogie…, vermutl. 6.  
های فیزيک، ستاره شناسی، شیمی، معدن ، شامل نظريهکتاب طبیعت فردريش شولدر،

  [۱۱۸۸] شناسی، زمین شناسی، فیزيولوژی، گیاه شناسی و حیوان شناسی.

J.F.W. Johnston, Elements of Agricultural Chemistry and 

Geology, 1856 
 ۱۱۸۸عناصر شیمی کشاورزی و زمین شناسی، ج. اف. دبلیو. جانسون، 

J. Schleiden, Die Physiologie der Pflanzen und Thiere..., 

1850, u. J.G. Koppe, Unterricht im Ackerbau und in der 

Viehzucht, 1872 
 ۱۱۸۵وژی گیاهان و حیوانات، فیزيولج. شلیدن، 

 ۱۱۲۸های کشاورزی و دامپروری، آموزهج. جی. کوپ، 

 

1878-1881 

US-Government, Land Office Report, 1871; 
 ۱۱۲۱گزارش اداره زمین دولت ايالات متحده، 

Die Aufhebung der Leibeigenschaft in...  ,G. Hanssen

1861 ,Schleswig und Holstein 
 ۱۱۸۱هولستین، -های[ سلزويکدر... ]ايالت الغای سرواژ، هانسنج.

M. Kovalevskij, Obščinoe zemlevladjenie, 1879 
  ۱۱۲۲، مالکیت اشتراکی زمین ماکسیم کوالفسکی،

A. Loria, La Rendita fondaria, 1880 
 ۱۱۱۵، ی زمین، اجارهآ. اوريا

Aufzeichn. über Agrikultur in Frankreich 
 شاورزی در فرانسهمدارک ک

M.O'Brien, Irish Rents, Improvements and Landlords, 

in: Fortnightly Review v. 1.X.1880 
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بررسی '، در ]نشريه[ 'ها در ايرلند، اصلاحات و مالکان زمیناجاره'م. اوبرايان، 

 ۱۱۱۵، ۱۵. سال ۱ی ، شماره'هفتگی
M. O'Brien, Experiments in Peasant Proprietorship, 

in: Forthnightly Review, November 1880 

وامبر ، ت'بررسی هفتگی'در ]نشريه[  ،'هايی در مالکیت دهقانیآزموده 'م. اوبرايان، 

۱۱۱۵  

W. Baillie-Grohmann, Cattle Ranches in the Far West, 

ebenda 
 قبلی مأخذگرومان، گله داران غرب دور، -دبلیو بیلی

1881 

A.A. Golovacev, Desjat' let reform 1861-1871, S-Peterb. 

1872 
 ۱۱۲۸، سن پترزبورگ، ۱۱۸۱-۱۲۲۱آ. آ. گولواچف، اصلاحات ده ساله 

Janson, Opyt statisticeskogo issledovanija o krest'janskich 

nadelach..., S-Peterb. 1877 
سن پترزبورگ، های دهقانی، ی قطعه زمینها دربارهجنسن، آمار پژوهشی آزموده

۱۱۲۲  

The Russian Landlords and Peasant Proprietors, in: The 

Quarterly Review, No. 302, IV.1881 
اره ، شم'بررسی فصلی'های دهقانی، در ]نشريه[مالکان زمین در روسیه و مالکیت

 ۱۱۱۱، ۱، سال ۱۸

J. Caird, The Landed Interest and the Supply of Food, 1878 
 ۱۱۲۱، ی غذا، سودهای زمین و عرضهج. کرد

ders., Prairie Farming in America, 1859 

 ۱۱۸۲، های آمريکا، کشاورزی در فلاتمأخذهمان 

 

۱ Karl Marx: His Life and Work, International Publishers, NY, 1943. P.13 

تن ی ممارکس، نگاه کنید به ديدگاه نويسنده« رياضی دفترهای»ی برای بررسی اجمالی درباره۸      

 ی زير:حاضر در مقاله
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https://pecritique.com/2020/07/17/گشت%E2%80%8C-وگذاری-در

 /هE2%80%8C%نوشتهE2%80%8C%ی-دستE2%80%8C%حاشیه

 

مارکس به کوگلمان که با يادگیری زبان روسی و  ۱۱۲۵ژوئن  ۸۲ی برای نمونه نگاه کنید به نامه۱ 

ی بسیار مهمی (، و نیز به نامه۱۱:۸۸۲کند )آثار، ارضی برای جلد دوم شاره میی لهأمسی تحقیق درباره

ولای دانیلسون که تکمیل کردن جلد دوم را به بحران اقتصاد جهانی و به نیک ۱۱۲۲آوريل  ۱۵به تاريخ 

 (۱۸:۱۸۱دهد. )آثار، ی روسیه و آمريکا نسبت میی پژوهش دربارهنیز ادامه

 های زير:برای نمونه نگاه کنید به مقاله۱ 
Kohei Saito: “Emergence of Marx’s Critique of Modern Agriculture”, 

-of-critique-marxs-of-emergence-https://monthlyreview.org/2014/10/01/the

agriculture/-modern 
 

 «:سیستیدفترهای مارکس و منشاء زيست بوم شناسی مارک»ی همچنین نگاه کنید به مقاله

https://climateandcapitalism.com/2019/08/18/marxs-notebooks/ 

طور مستقیم با نقد اقتصاد ههای مارکس در علوم طبیعی را بی متفاوت که پژوهشبرای يک نظريه

 گاه کنید به:داند، نسیاسی مرتبط نمی
Pradip Baksi, “Karl Marx’s Study of Science and Technology”, 

https://www.academia.edu/2955157/A_Review_of_a_Book_on_Marxs_Stu

dy_of_Philosophy_and_the_Natural_Sciences 

 
۸ Karl Marx: the Story of His Life, Franz Mehring (1918), Routledge, 

London and New York, 2003 
۸ “New data about the literary legacy of Marx and Engels” Bulletin of 

Socialist Academy, David Ryazanov, Moscow Publishing House, 1923. 

ی متن ی زير از نويسندهی مارکس، نگاه کنید به مقاله«دفترهای فناورانه»برای يک بررسی اجمالی از ۲ 

 کنونی:

https://pecritique.com/2022/01/16/درباره%E2%80%8C-ی

 /یE2%80%8C%های-فناورانهE2%80%8C%يادداشت

 

 های زير:برای نمونه نگاه کنید به پژوهش۱ 
John Bellamy foster, Marx’s Ecology: Materialism and Nature, Monthly 

Review Press, NY. 2000 

Kohei Saito, Karl Marx’s Ecosocialism: Capital, Nature, and the 

unfinished Critique of Political Economy, Monthly Review Press, NY. 

2017 

https://pecritique.com/2020/07/17/گشت%E2%80%8Cوگذاری-در-حاشیه%E2%80%8Cی-دست%E2%80%8Cنوشته%E2%80%8Cه/
https://pecritique.com/2020/07/17/گشت%E2%80%8Cوگذاری-در-حاشیه%E2%80%8Cی-دست%E2%80%8Cنوشته%E2%80%8Cه/
https://monthlyreview.org/2014/10/01/the-emergence-of-marxs-critique-of-modern-agriculture/
https://monthlyreview.org/2014/10/01/the-emergence-of-marxs-critique-of-modern-agriculture/
https://climateandcapitalism.com/2019/08/18/marxs-notebooks/
https://www.academia.edu/2955157/A_Review_of_a_Book_on_Marxs_Study_of_Philosophy_and_the_Natural_Sciences
https://www.academia.edu/2955157/A_Review_of_a_Book_on_Marxs_Study_of_Philosophy_and_the_Natural_Sciences
https://pecritique.com/2022/01/16/درباره%E2%80%8Cی-یادداشت%E2%80%8Cهای-فناورانه%E2%80%8Cی/
https://pecritique.com/2022/01/16/درباره%E2%80%8Cی-یادداشت%E2%80%8Cهای-فناورانه%E2%80%8Cی/
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 برای نقد خاستگاه نظری سايتو، نگاه کنید به لینک زير:

https://pecritique.com/2018/08/15/رد-عنصر-فلسفی-مارکس-در-اکوسوسیالیسم-رو/ 

 

رد ی رويکهای آخر زندگی مارکس ادامهکنند که دفترهای علمی سالگونه استدلال میبرخی حتی اين۲ 

  ی دکترايش است.در دوران دانشجويی و پايان نامه« ی علمفلسفه»او به 
۱۵ MEGA 2, IV/32 

اندکی جستجوست.  قابل دسترسی است اما نیازمند ی پی دی اف اين مجلد در مگای ديجیتالنسخه

برای سهولت، از آن مجلد لینک زير را تهیه کردم. برای رجوع به مگای ديجیتال، لطفا نگاه کنید به 

 لینک بعدی.

https://docs.google.com/document/d/1nfZ-rcYCw-
JgJGc2qcKtrbZyQju1XaF_UE_AiI3mm9Y/edit 
https://megadigital.bbaw.de 

 

 برای نمونه نگاه کنید به لینک ناکامل ولی بسیار مفید زير:۱۱ 
https://drive.google.com/file/d/1zhZaiW5qjq0eeUwdVjgkAShFBHMbp9Sg

/view?usp=sharing 

 
۱۸ 

https://search.iisg.amsterdam/Record/ARCH00860/ArchiveContentList#D_

2863-2885 
 

https://pecritique.com/2018/08/15/رد-عنصر-فلسفی-مارکس-در-اکوسوسیالیسم-رو/
https://docs.google.com/document/d/1nfZ-rcYCw-JgJGc2qcKtrbZyQju1XaF_UE_AiI3mm9Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1nfZ-rcYCw-JgJGc2qcKtrbZyQju1XaF_UE_AiI3mm9Y/edit
https://megadigital.bbaw.de/
https://drive.google.com/file/d/1zhZaiW5qjq0eeUwdVjgkAShFBHMbp9Sg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zhZaiW5qjq0eeUwdVjgkAShFBHMbp9Sg/view?usp=sharing
https://search.iisg.amsterdam/Record/ARCH00860/ArchiveContentList#D_2863-2885
https://search.iisg.amsterdam/Record/ARCH00860/ArchiveContentList#D_2863-2885

