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  ! عزيزنخوانندگا

کتاب ايدئولوژی آلمانی، که تحت شرايط خفقان ارتجاعيون خون آشام 

  .به زير چاپ رفته بود، به دست ما رسيد

اخل  چند از ده هائی شيوای آن امکان تهيه نسخۀتحت تأثير ترجم

 مترجم و با ۀبه همين دليل آن را بدون اجاز. کشور ميسر نگرديد

خواست عالقمندان فراوان تجديد چاپ کرديم و همان طور که در 

کرديم اين عمل ما مورد  شروع کار مطبوعاتی خود گفتيم و آرزو می

انش و مبارزان ضد جهل و نادانی قرار گرفت که داستقبال عالقمندان 

  .تبهترين مشوق ماس

 اين اثر مشهور مارکس و انگلس نيز با ۀاميد است که بهترين ترجم

  .استقبال خوانندگان آن رو برو گردد

  

  1360اروپا  آذر 
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  يادداشت مترجم
 ،ای که انتشارات پروگرس مسکو به زبان انگليسی منتشر کرده است  حاضر از دو ترجمهۀبرای ترجم

 است که 1976 سال ۀ تجديد نظر شديشمل ايدئولوژی آلمانی، ويرا اول، کتاب کاۀترجم. ام استفاده کرده

در همان سال " آليستی  ماترياليستی و ايدهۀنظريتضاد : فويرباخ"فصل اول آن در کتابی جداگانه به نام 

است که برای اولين بار در "  ماترياليزم تاريخیۀدربار" دوم، فصلی از کتاب ۀترجم. منتشر شده است

بندی هر دو ترجمه يکی است، منتهی از لحاظ جمله بندی در  تقسيم و عنوان. يده است چاپ گرد1972

 ۀدر اين گونه موارد، هر جا که يکی از دو ترجم. خورد هائی به چشم می بسياری از جاها تفاوت

  . از آن استفاده شده است،پيشگفته در روشن کردن ابهامی کمک بوده

دان که  اند، از دوستی آلمانی  مورد نظر، کمکی به رفع ابهام نکردهۀ کدام از دو ترجم در موردی که هيچ

ای که قبال بدون نام   فارسیۀترجم. ام  سود برگرفته،سری در متون اجتماعی و دستی در ترجمه دارد

ای که به مترجمان دست  مترجم يا مترجمان چاپ شده بود، در بسياری از جاها مرا از شک خورنده

   . است نجات داده،دهد می

 کتاب ايدئولوژی آلمانی، را با تمام حجم و قطر آن ترجمه کنم و تا به حال مقدار زيادی ۀقصد دارم هم

اميد است، اگر به قول . شود، فصل اول کتاب مزبور است آن چه بدين صورت چاپ می. ام هم پيش رفته

ها بسپارم، با اين   موشۀجوند کتاب را به انتقاد تمام ۀمارکس مجبور نشوم به علت تغيير شرايط، ترجم

 با هر طرز تفکر – ايرانی ۀترجمه و انتشار آن خدمتی هر چند مختصر برای آشنائی خوانند

  . با متون کالسيک انجام داده باشم–ئولوژيک ايد

 ويراستاران روسی کتاب نيز آمده است فصل اول کتاب ايدئولوژی آلمانی، به علت نا ۀچنان که در مقدم

بدين .  کافی غامض و پيچيده هستۀهای اصلی و انگليسی به انداز ش آن، حتی در زبانتمامی نگار

 سعی خود را برای برگردان هر هلحاظ، ابهام متن همه جا به علت زبان الکن مترجم نيست، اين کمين

  .تر متن کرده است چه صحيح

  1359 زوبين، مرداد ماه
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  :چند توضيح ضروري
  

از  ،زوبين قهرمان ۀ، ترجم"ئولوژی آلمانی ايده" پيش آمد تا بتوانم کتاب ت برايمصخوشبختانه اين فر

 مرکزی حزب کمونيست شوروی را به کتابی اينترنتی ۀ لنينيسم کميت– مارکسيسم ۀ مؤسسانتشارات

  . قرار گيردمندان، عالقه وسيع ۀتبديل کنم تا مورد استفاد

 با ديگر به طوری که در قياس. کرده استآقای زوبين قهرمان اين اثر را دقيق و شيوا ترجمه 

  .  ترين استطلغترين و بی  ترين، علمی ، صحيحها ترجمه

  :ام، به قرار زير با اين وجود من در مواردی مجبور به اصالحاتی گرديده

من جهت . استفاده شده است"*" و يا " 3"، " 2"، " 1"در زير نويس صفحات، از عالئمی از قبيل  -1

ای سود  برای هر صفحه) A, B, C: مثل(اتوماتيک حروف ها فقط از  نويسيک دست کردن زير

 درست کهبايست بعضی از جمالتی   میان جهت صورت گرفته است که ناچاراين تغيير بد. ام جسته

به اين ترتيب من از .  شوندهاد مربوطه جای دۀدر زير نويس صفح"*" ، با عالمت اند ترجمه نشده

"*"  به بيان ديگر توضيحات با عالمت .ام  زير نويس جلوگيری کردهتداخل عالمات مختلف در

 .های من هستند نوشته

و يا " هيچ گونه " بهکه در اين متن" هيچگونه"مثل . ام لغات ترکيبی را از هم جدا کرده -2

 .تبديل گرديده است" تر خطرناک"به " ناکتر خطر"

تبديل " ماکس اشتيرنر"من آن را به   ،آمده است" ماکس استيرنر"در هر جا که در متن کتاب  -3

 را "Stirner" هاي در نتيجه آلمان.دهد صدای شين می T" "پيش از "S"ام زيرا در زبان آلمانی  کرده

 "راوساشت":  صادق است"Strauß "و همين مسئله در مورد. خوانند  می"اشتيرنر"

، يک خط " ن" زير ۀاز کسرآمده است، برای امتناع " جهان تاريخی" ترکيبی ۀدر آن جا که واژ -4

 : ، متن آلمانی اين واژه چنين است) تاريخی–جهان  (برای مثال. ام بين جهان و تاريخ قرار داده

"Zusammenwirkens  weltgeschichtlichen  

 82 ۀدر صفح" فقر فلسفه"ام مثل  هائی را که در گيومه نبودند، به ميان گيومه برده اسامی کتاب -5

د زبان فارسی درست ولی نامأنوس عن حال بعضی لغاتی را که از نظر قوا در عي.34 يادداشت

 بنويسیبدون اين که هيچ گاه شکارچی، ماهيگيری، چوپانی يا نقد : "مثل. ام هستند، اصالح کرده

  .ام تبديل کرده" نقد نويس"را به " نقد بنويسی"من ) 36 ۀصفح(." بشوم

گذاشته و "*"  ترجمه شده عالمت ۀام، بعد از جمل  ديدهدر جاهائی که ترجمه را نادرست و يا نادقيق -6

 . ام در زير همان صفحه، متن آلمانی و توضيحات را درج کرده
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. در همان متن آورده شده است"*" کتاب چاپی، بعد از عالمت در )15 ۀصفح(" A"تمام زيرنويس -7

ورت زيرنويس اين قسمت را به ص Deutsche Ideologieمن در تطابق با متن کامل آلمانی 

"A "ام جا داه. 

نمايم نظرات و انتقادات خود را به آدرس اينترنتی زير ارسال  از شما محقق محترم درخواست می -8

 .داريد

 

  غالمرضا پرتوی

 25.06.2009هامبورگ  

ashkan43@gmx.de  
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  مقدمه
  

 جديدی است که به Aشي ويرا، که در اين کتاب آمده استايدئولوژی آلمانی انگليسی فصل اول ۀترجم

 در 1965 مرکزی حزب کمونيست شوروی نخست در سال ۀ لنينيسم کميت– مارکسيسم ۀ مؤسسۀوسيل

 به صورت کتاب مستقلی چاپ شده 1966 مسائل فلسفه و سپس در سال ۀ مجل11 و 10های  شماره

  . انتشار يافت آلمانی برای فلسفهۀ مجل1966 سال 10 ۀ مزبور نخست در شماريشيراودر آلمان . است

های   مارکس و انگلس است که به نسلۀنوشت دستترين متن  کامل) 1965 – 66( مورد بحث يشويرا

های پيشين اين تفاوت را دارد که به منظور مطابقت حداکثر با  يشدر ضمن با ويرا. بعدی رسيده است

  .ای برخوردار است ، از ترتيب و تقسيم بندی تازهنوشته دستطرح و محتويات 

مارکس و انگلس در ايدئولوژی آلمانی به اولين بيان جامع برداشت ماترياليستی از تاريخ، يعنی 

  .اند  کمونيزم علمی پرداختهۀ نظريۀماترياليزم تاريخی، به مثابه شالود

اين فصل در قياس با .  مقام خاصی در اين اثر دو جلدی داردايدئولوژی آلمانیفصل اول از جلد اول 

که عمدتًا جدلی است، به عنوان يک مقدمه کلی بر بيان برداشت ماترياليستی از تاريخ فصول ديگر، 

 اثر را به صورت فشرده ارائه ۀمورد نظر نويسندگان آن بوده، و در واقع، محتوای اساسی نظری کلي

 ۀ را در بيان نظريترين سهم  است و مهمايدئولوژی آلمانیترين قسمت  اين فصل مهم. دهد می

  . ستی داردمارکسي

 به علم از دو ته است، تبديل سوسياليزم از تخيلشماری خاطر نشان ساخ رد بیاچنان که انگلس در مو

کشف اول .  ارزش اضافیۀبرداشت ماترياليستی از تاريخ و نظري :شود کشف بزرگ مارکس نتيجه می

کس و انگلس اولين ، در ايدئولوژی آلمانی، که در آن مار1845 – 46های  برای اولين بار در سال

  .اثبات فلسفی کمونيزم علمی را ارائه دادند، به طور جامع مورد بحث قرار گرفت

  

، برای اولين بار با شرح ايدئولوژی آلمانیمارکس و انگلس بيان برداشت ماترياليستی از تاريخ را در 

و شرايط مادی ها  آنيت اين مقدمات مردم واقعی و زنده، فعال. کنند کار خود را آغاز می،  Bمقدمات

 ۀرابط(و مراوده )  مردم با طبيعتۀرابط(توليد :  فعاليت مردم دارای دو وجه است.هاست آنفعاليت 

  .  يکديگر هستند، ليکن توليد، عامل قاطع استۀتوليد و مراوده عوامل تعيين کنند). مردم با يکديگر

                                                            

A  - Edition 
B - Premises 



 7     ایدئولوژی آلمانی      

 زندگی جامعه درعنی، نقش قاطع توليد مادی اصلی ماترياليزم تاريخی، ي) تز(مارکس و انگلس، نهاد 

اولين . کند توليد است که بين انسان و حيوان تمايز ايجاد می. دهند را در تمام وجوه آن بسط و توسعه می

 غيره تاريخ انسان اينست که مردم بايد زندگی کنند و چون بايد زندگی کنند غذا، آب، لباس و ۀمقدم

وجوه .  توليد آنستۀ معين شيوۀ يک جامعۀامل تعيين کنندع". را بسازندتاريخ "تا بتوانند خواهند  می

توليد وسائل معيشت، توليد : شوند اصلی فعاليت اجتماعی به صورت انواع مختلف توليد ظاهر می

   .نيازها، توليد خود مردم، توليد روابط اجتماعی و توليد آگاهی

 نقش قاطع توليد در زندگی جامعه ۀبيان همه جانب، مارکس و انگلس نه تنها به آلمانی ايدئولوژیدر 

پردازند، بلکه عمًال برای اولين بار، ديالکتيک تکامل نيروهای توليدی و روابط توليدی را آشکار  می

اين کشف بسيار مهم، در اين کتاب به صورت ديالکتيک نيروهای توليدی و مراوده بيان شده . سازند می

  .است

با تکامل نيروهای توليدی، شکل . دنکن را تعيين می) روابط اجتماعی(اوده نيروهای توليدی، شکل مر

دهد و به صورت غل و زنجير  قديمی مراوده، قدرت انطباق خود را با نيروهای مزبور از دست می

 برخوردهای ۀ همۀاين تضاد بين نيروهای توليدی و شکل مراوده، عامل تعيين کنند. آيد ها درمی آن

به جای شکل پيشين مراوده، که به صورت . شود های اجتماعی حل می  انقالبۀه وسيلتاريخی است و ب

. آيد تر به وجود می نيروهای توليدی تکامل يافتهيک محدوديت درآمده است، شکل جديدی منطبق با 

  بين مراحل پياپی آن برقرار A مستمر و پيوستگیۀ تکامل تاريخ يک رابطۀ، در طی کليسان بدين

  .شود می

 فراگرد تاريخی را به دست داد و ارائه برداشت ماترياليستی از تاريخ را به ۀاين کشف کليد فهم کلي

 علمی تاريخ و Bبندی  آغاز دورهۀکشف مزبور نقط.  الينفک امکان پذير ساختۀيعنوان يک نظر

 کمونيستی و اثبات علمی اجتناب ناپذيری يک انقالب پرولتاريائی و.  اجتماعی شدCهای  سازندهۀنظري

   .را ممکن کرد

در ايدئولوژی آلمانی، مارکس و انگلس مراحل اساسی تکامل تاريخی توليد را بر اساس تکامل 

با . تجلی بيرونی سطح تکامل نيروهای توليدی، تکامل تقسيم کار است. کنند نيروهای توليدی بيان می

 Dقضايای. نيز همراه است) يدیبيان قانونی روابط تول(ل مالکيت کهر مرحله از تقسيم کار يک ش

                                                            

A - Continuity 
B - Periodisation 
C - Formations 
D - Propositions 
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 در همان موقع نگارش ، آمده استايدئولوژی آلمانیمارکس و انگلس در اساسی مورد بحث که توسط  

  . روابط توليدی هستندۀکرد که نيروهای توليدی عامل تعيين کنند کتاب نيز بر اين داللت می

 تحت تأثير مستقيم تکامل نيروهای  بعدی تکامل اجتماعی،ۀگذار از روابط تاريخی ابتدائی به مرحل

توليدی و تقسيم کار، يعنی از طريق گذار از تقسيم ابتدائی و طبيعی کار به تقسيم کار به شکلی که 

 ما قبل طبقاتی ۀاين گذار، گذار از يک جامع. پذيرد متضمن تقسيم جامعه به طبقات است، صورت می

  . طبقاتی استۀبه جامع

" بيگانگی"ای نظير مالکيت خصوصی، دولت، و  های تاريخی ار، پديدههمراه با تقسيم اجتماعی ک

 ۀ بدوی عامل تعيين کنندۀه تقسيم طبيعی کار در جامعهمان طور ک. ندفعاليت اجتماعی نيز به وجود آمد

 کار عامل تعيين ۀاست، همان طور نيز تقسيم اجتماعی فزايند) خانوادگی(ای  اولين شکل مالکيت قبيله

، شکل سوم Aشکل دوم مالکيت، مالکيت باستانی. ل و تغييرات بيشتر اشکال مالکيت است تکامۀکنند

 مارکسيستی و ۀگونه تحليل اشکال مالکيت، اساس نظري اين . ودالی و شکل چهارم، بورژوائی استفئ

و مراحل  Bتر ماقبل تاريخ مارکس و انگلس به طور مفصل. های اجتماعی را به دست داد علمی سازنده

  تکامل آخرين شکل مالکيت، يعنی بورژوائی را با دنبال کردن گذار آن از نظام صنفی بهۀدعم

  .کنند  و از آن جا به صنعت بزرگ مقياس، بررسی میمانوفاکتور

 مادی، برای يک انقالب پرولتاريائی ۀ بورژوائی، دو پيش شرط عمدۀتکامل نيروهای توليدی در جامع

اول، سطح باالئی از توليد، که با غل و زنجيرهای مالکيت خصوصی : آورد و کمونيستی را فراهم می

 است؛ و دوم ی کمونيستی، ضرورۀ سازمان بندی اجتماعی بر يک شالودیناسازگار و در عين حال برا

انقالب کمونيستی، تقسيم . شود  انقالبی منجر میۀپرولتريزه شدن انبوه مردم که به تشکيل يک طبق

يل فعاليت مردم به نيروئی بيگانه دراه با آن مالکيت خصوصی، تسلط سياسی و تبجامعه به طبقات و هم

، منسوخ  Cشود، يعنی کار مزدوری برد؛ کاری که تحت اجبار برونی انجام می ها را از بين می با آن

  .گردد  اصيل افراد جايگزين آن میDفعالیشود و خود می

 ساخت طبقاتی جامعه، ، يعنی روابط اجتماعی مراوده،یمارکس و انگلس از توليد، پا به قلمرو

  .نهند همبستگی بين افراد، طبقات و جامعه می

                                                            

A - Ancient Property 
B - Pre-history 
C - Wage labor 
D - Self-Activity 
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ها،  آن. پردازند با مالکيت می بين دولت و قانون، ۀ سياسی يعنی رابطAآن دو سپس به بررسی روساخت

های ديگر، جوهر دولت به طور اعم و دولت بورژوائی به طور اخص را آشکار  عالوه بر موضوع

 حاکم منافع خود را ابراز و ۀها، دولت شکلی است که از طريق آن افراد يک طبق به اعتقاد آن. سازند یم

دولت . گردد يک دوره در آن متجلی می) يعنی روابط اقتصادی( مدنی ۀ جامعۀکنند، و کلي تحميل می

نی و به منظور ای که بورژواها به داليل درونی و برو بورژوائی چيزی نيست بجز شکل سازمان بندی

  .تضمين متقابل دارائی و منافع خود، مجبور به پذيرش آن هستند

پردازند، و به  شکال مختلف آگاهی اجتماعی، روساخت ايدئولوژيکی میسرانجام مارکس و انگلس به َا

 کالسيک راه حل ۀ مهم، ارائۀنکت. کنند  مسلط را روشن میۀ آگاهی مسلط با طبقۀويژه رابط

تواند چيزی بجز هستی آگاه باشد، و  آگاهی هرگز نمی:  زير استۀ فلسفی عمدۀرای مسئلماترياليستی ب

کند، بلکه زندگی  هاست؛ آگاهی نيست که زندگی را تعيين می آنها فراگرد زندگی واقعی  هستی انسان

  .  آگاهی استۀاست که عامل تعيين کنند

اين برداشت از : "نويسند  تاريخ چنين می برداشت ماترياليستی ازۀ خالصۀمارکس و انگلس ضمن ارائ

تاريخ بستگی دارد به توانائی ما، اوًال در تبيين فراگرد واقعی توليد، که از خود توليد مادی زندگی آغاز 

 مدنی در مراحل ۀيعنی جامع( توليد ۀ اين شيوۀ مربوط و ساخته و پرداختۀشود، و درک شکل مراود می

 ۀ همينتاريخ؛ و ثانيًا نشان دادن آن در عمل در نقش دولت، تبي ۀ بنياد همۀبه مثاب) مختلف آن

. ها از اين مبنا  و رشد آنأمحصوالت نظری و اشکال آگاهی، دين، فلسفه، اخالق و غيره، و رديابی منش

را )  اين جوانب مختلف بر روی يکديگرۀو هم چنين، کنش متقابل هم(بدين ترتيب، البته همه چيز 

آليستی از تاريخ،  مجبور نيست که مانند برداشت ايده] گونه ادراک اين . [ن نمايش دادتوان در کليت آ می

. ماند  واقعی تاريخ ثابت باقی میۀدر هر دوره به دنبال يک مقوله بگردد، بلکه هميشه بر روی پاي

نای عمل ها را بر مبايده کند، بلکه شکل گيری   تبيين نمیايدهادراک يا برداشت فوق عمل را بر مبنای 

 انواع ۀکه نيروی سائق تاريخ، دين، فلسفه و هم...  رسد میکند، و از اين رو بدين نتيجه  مادی تبيين می

  )از همين کتاب("  ديگر نظريه، نه انتقاد بلکه انقالب است

، به بيان کالسيک از ای بر انتقاد اقتصاد سياسی مقدمهبعدها، مارکس در پيش گفتار کتاب خود به نام 

  . ر برداشت ماترياليستی از تاريخ پرداختجوه

آيد ضرورت  ، به دست میايدئولوژی آلمانیکه از برداشت ماترياليستی تاريخ در  ای ترين نتيجه مهم

  .تاريخی و اجتناب ناپذيری يک انقالب پرولتاريائی و کمونيستی است

                                                            

A  - Super-Structure 
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 کمونيزم ۀ و متمايز کنندها، بر روی وجه اصلی مارکس و انگلس، برعکس پيشينيان خود، يعنی تخيلی

 ما، کمونيزم يک حالت از امور نيست که بايد استقرار يابد، آرمانی یبرا: "ورزند علمی اصرار می

خوانيم که  ما کمونيزم را جنبشی واقعی می. نيست که واقعيت مجبور  است خود را با آن منطبق سازد

  )از همين کتاب." (حالت فعلی چيزها را از ميان برميدارد

در ايدئولوژی آلمانی، مارکس و انگلس برای اولين بار از ضرورت فتح قدرت سياسی توسط پرولتاريا 

ای قصد  اگر طبقه: "سازند  ديکتاتوری پرولتاريا را مطرح میۀکنند و برای اولين بار عقيد صحبت می

کل قديمی جامعه و تسلط دارد، حتی هنگامی که مانند مورد پرولتاريا تسلط آن به از ميان رفتن کامل ش

 که در آغاز  –گردد، بايد به منظور نشان دادن نفع خود به صورت نفع عام  تسلط به طور کلی منجر می

در اين قضيه ). از همين کتاب("  ابتدا قدرت سياسی را به درست آورد–مجبور به انجام آن است 

مارکس در . ينی، وجود داردديکتاتوری پرولتاريا، به صورت جن) دکترين (ۀمارکس و انگلس، آموز

انقالبی، تغيير در شرايط ) پراتيک(، به طرح اين قضيه پرداخت که در عمل " فوئرباخۀتزهائی دربار"

ن ، مارکس و انگلس، با نشاايدئولوژی آلمانیدر . زندگی مردم، تعادل يا تغييری در خود مردم است

بنابراين، اين : "گذارند تری می محکم ۀ مهم صحۀ، بر اين قضيدادن ضرورت يک انقالب کمونيستی

ای ديگر سرنگون ساخت،  توان به گونه  حاکم را نمیۀ است که طبقیانقالب، نه فقط بدين خاطر ضرور

 کثافات عصرها ۀتواند خود را از هم  سرنگون کننده، فقط در يک انقالب میۀبلکه بدين دليل نيز که طبق

  ) همين کتاباز." ( جديد گرددۀپاک کند و فراخور جامع

 آن در فصل اول کتاب آمده است، از اين دست ۀ، که فشردايدئولوژی آلمانیعناصر اصلی محتوای 

   .است

  

ای که مارکس و انگلس   عمدهۀ، از وظيفايدئولوژی آلمانیدر تحليل نهائی، نياز نگارش اثری مانند 

 برخاسته – علمی ۀز با يک نظريعنی مسلح ساختن پرولتاريای مبار ي–برای خود تعيين کرده بودند 

  .بود

مارکس و انگلس در مقاالتی .  فرانسوی در پاريس انتشار يافت– آلمانی ۀ، سالنام1844در بهار سال 

آليسم و دموکراسی انقالبی به ماترياليزم و کمونيزم را کامل   فوق منتشر شد، گذار از ايدهۀکه در سالنام

.  حزب کمونيست پايان يافتۀ با نگارش بياني1848ائل سال  سازندگی مارکسيسم در اوۀدور. کردند

   . اين دوره بودۀ، اثر عمدايدئولوژی آلمانی

فلسفی و ) های دکترين(های   بيان نظراتشان در مخالفت با آموزهۀمارکس و انگلس نيت خود را دربار

پس از . شته بودند مقدس ابراز داۀگفتار کتاب خانواد  در پيش1844اجتماعی آن زمان در سپتامبر 
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  در پايان همان سال، نيت فوق به شکل مشخص فرد و دارائی اورنر به نام يانتشار کتاب ماکس اشت

پاشی آن بود، در  آليستی و آخرين محصول ازهم  ايدهۀنگارش انتقادی بر اين اثر، که آخرين کالم فلسف

جهان بينی جديد خود به صورت ، مارکس و انگلس تصميم به شرح 1845بهار سال در سرانجام . آمد

   . مابعد هگلی آلمان گرفتندۀانتقادی بر فلسف

انگلس در اوائل آوريل به .  مارکس از پاريس اخراج شد و به بروکسل رفت،1845 سال ۀدر آغاز فوري

 اصلی برداشت ماترياليستی از تاريخ را بسط داده بود که ۀدر آن هنگام، مارکس عقيد. او ملحق شد

های  و نيز در اين هنگام بود که مارکس در يادداشت.   به صورت نهائی در اختيار انگلس گذاشتتقريبًا

.  نوشت– گذشته را کامل کردند ۀ فلسفۀتزهائی که گسستن از هم – مربوط به فويرباخ را تزخود يازده 

مارکس و . بودند"  بی نظير جهان بينی جديدۀاولين سند حاوی هست"تزهای مزبور به قول انگلس، 

، ايدئولوژی آلمانی.  وجوه جهان بينی خود را روشن کنندۀليککاری يکديگر  انگلس تصميم گرفتند با هم

  .  اين تصميم بودۀنتيج

 خود به ۀانگلس در مقال. دساز ن کتاب روشن میاچگونگی اتخاذ تصميم و اجرای آن را شهادت نويسندگ

هنگامی که در : " منتشر شد چنين نوشت1885سال ، که در "ها  کمونيستۀ تاريخ جامعۀدربار"نام 

ليستی خود اي برداشت ماترۀم، مارکس وجوه عمد يکديگر را در بروکسل مالقات کردي1845بهار سال 

 مختلف و ما به کار تکميل تفصيلی جهان بينی جديد در جهات کامًال.... از تاريخ  را کامل کرده بود

   .مشغول شديم

ای که من رسيده بودم  فردريک انگلس از راه ديگری به نتيجه"، 1859ل  مارکس در ساۀبه نوشت

 به بروکسل آمد که زندگی کند، تصميم گرفتيم با هم برداشت 1845رسيد، و هنگامی که در بهار سال 

 وجدان فلسفی پيشين خود تسويه ليستی فلسفه بنويسيم و در واقع باآ خود را در مقابله با برداشت ايده

نوشته در دو جلد  دست.  عمل پوشيدۀبعد هگلی جام ماۀ نيت به شکل انتقاد از فلسفاين. حساب کنيم

ها اعالم کردند که به علت تغيير شرايط قادر  بزرگ و قطور به ناشران در وستفالی رسيده بود، ولی آن

ا که به هدف ها سپرديم، زير  موشۀ را به انتقاد جوندنوشته دستما با کمال ميل . به انتشار آن نيستند

   ". رسيده بوديم،اصلی خود که روشن کردن مسائل برای خود ما بود

 تکامل بعدی ۀ، برای خود روشن کرده بودند، شالودايدئولوژی آلمانیآن چه که مارکس و انگلس در 

ای که اين دو در آن کتاب به دست آورده بودند، اولين بار در  نتايج عمده. ها را تشکيل داد  آنۀنظري

 ۀهائی دربارتز "نسا بدين.  انتشار يافته بود حزب کمونيستۀبياني و در فقر فلسفهاب مارکس به نام کت

 و فقر فلسفه آن، و ۀين پرداخت همه جانبلوا، ايدئولوژی آلمانی جهان بينی جديد، ۀهست" فوئرباخ

ای که مارکس و  ه دليل عمد. حاوی قضايای اصلی آن بودندۀ اولين آثار منتشر شد حزب کمونيستۀبياني
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 لودويک فوئرباخ ۀ، به ويژه فصل اول آن کرد، انتشار مقالايدئولوژی آلمانیانگلس را وادار به نوشتن 

 ۀنام  فصل1845 دوم سال ۀدر شمار" فرد و دارائی او"در رابطه با "  جوهر مسيحيتۀدربار"به نام 

و ماکس اشتيرنر " لودويگ فوئرباختوصيف شخصيت "ويگاند، و به ويژه مقاالت برونو باوئر به نام 

 18 و 16 سوم مجله بين ۀشمار.  همان مجله بود1845 سوم سال ۀدر شمار" منتقدان اشتيرنر"به نام 

ن، در نوامبر سال يبنابرا. تبر منتشر شد و در حدود اول نوامبر در اختيار خريداران قرار گرفتاک

، 1846در آوريل . ، کردندايدئولوژی آلمانیل  بود که مارکس و انگلس شروع به نوشتن فصل او1845

عليرغم .  هيچ گاه تمام نشد،ليکن کاری که بر روی فصل اول شده بود. نوشتن کتاب عمدتًا پايان يافت

 که هم چنين، فصل اول کتاب،.  آن را منتشر کنندۀهای متعدد، نويسندگان کتاب نتوانستند هم کوشش

 ۀنوشت دستپس از مرگ انگلس، . سندگان آن منتشر نشدبهترين بخش آنست، در زمان حيات نوي

عمًال ادوارد (های آلمان  ، به دست رهبران جناح دست راستی سوسيال دموکراتايدئولوژی آلمانی

  .  سال منتشر کردند37افتاد که کمتر از نيمی از  کتاب را در مدت ) برنشتاين

  

 ۀاين انتشار توسط مؤسس. ماهير شوروی منتشر شداولين بار در اتحاد ج، ايدئولوژی آلمانیفصل اول 

و در سال ) های مارکس و انگلس، کتاب اول آرشيو( به زبان روسی 1924مارکس و انگلس در سال 

انتشار مزبور که بالفاصله پس از موفقيت مؤسسه در به دست .  به زبان آلمانی انتشار يافت1926

اران مارکسيسم را در ذگ  بنيانۀين بار يکی از آثار عمدنوشته انجام شد، برای اول ستدآوردن فتوکپی 

های متعددی از فصل اول کتاب  سپس بر اساس اين نشر، چاپ. فل دانشگاهی و عموم گذاشتاختيار محا

  .در کشورهای گوناگون منتشر شد

  مؤلفان و طرح و محتوای آن، به طور کامل و مفصل مورد بررسی قرار نگرفته بودۀنوشت دستليکن، 

 منطبق نوشته دسترايش متن به طور کلی با آترتيب و . های متعددی بود و اولين ويرايش دارای کاستی

متن، که به خودی خود غامض .  کتاب اعمال نشده بودۀبود، ولی اين اصل صحيح در آن مرحله در هم

ها   اينۀهم.  داده بودرائه شده و در پياده کردن آن اشتباهاتی رخاو پيچيده است، عمًال بدون تقسيم بندی 

  .مطالعه و تفسير اثر را بسيار مشکل ساخته بود

 ۀای که به ما رسيده است، به وسيل نوشته دست کامل ايدئولوژی آلمانی، به همان صورت يشاراولين وي

 به زبان روسی 1933 به زبان آلمانی، و در سال 1932 لنين در سال – انگلس – مارکس ۀمؤسس

   .های متعددی بر اساس آن چاپ شده است يشمان اين انتشار، ويرااز ز. انتشار يافت

 به دقت نوشته دستپياده کردن . ، فصل اول کتاب را به شکل جديدی ارائه داد1932 – 33 يشويرا

برای تسهيل مطالعه، متن . مورد کنترل قرار گرفت، که متن دقيق و رضايت بخشی از آن حاصل آمد

  .های مختلف تقسيم شد ، به بخشيراستاران انتخاب شده بود توسط واز طريق عناوينی که
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 ناقص به يک اثر کامل ۀنوشت دستهای مختلف متن،  در عين حال، کوشش شد که با تغيير توالی قسمت

 نشان داد که داليل کافی برای تغيير نوشته دست بيشتر ۀليکن نتايج اين کوشش و مطالع. تبديل شود

  .آرايش فوق وجود ندارد

های پيشين در رابطه با ترتيب و  يش ويراۀگفت های پيش  فصل اول، کاستی1965 – 66 سال يشويرادر 

ای که بر حسب مفاد آن   و با تقسيم بندینوشته دستمتن مطابق با ترتيب . تقسيم بندی متن اصالح شد

 ناشناخته  قبًالها که نوشته دست فوق شامل دو قسمت از يشبه عالوه ويرا. انجام شده بود، انتشار يافت

المللی تاريخ  بررسی بين(ردام تالمللی تاريخ اجتماعی در آمس  بينۀبود و برای اولين بار توسط مؤسس

، 1965 – 66 سال يش، ويراسان بدين.  نيز بود،انتشار يافت) ، جلد هفتم، قسمت اول1962اجتماعی، 

  .گيری دارد فاوت چشمهای پيشين ت يشاز لحاظ کمال، ترتيب و تقسيم بندی متن با ويرا

  

ها   متعدد جداگانه که در زمان های  فصل اول جلد اول ايدئولوژی آلمانی، به صورت قسمتۀنوشت دست

 متن را به چهار قسمت ،بدين دليل، در انتشار فعلی. و شرايط مختلف نوشته شده، به ما رسيده است

فوق مکمل   های قسمت. ی همبسته استدست و از لحاظ منطق  يکهر قسمت، يک کِل. ايم تقسيم کرده

يکديگر هستند و در مجموع بيان کاملی از برداشت ماترياليستی از تاريخ را بدان گونه که مارکس و 

  .دهند  تشکيل می، بدان رسيده بودند1845انگلس در سال 

ام در کتقسيم شده و به ه) شامل مقدمه که فاقد عنوان است( بخش 27متن حاضر، توسط ويراستاران به 

تقسيم . فقط دو عنوان، عنوان اول و ماقبل آخر، از مارکس و انگلس است. عنوانی تعلق گرفته است

برداشت ماترياليستی از . کند بندی فوق کمک زيادی به روشن ساختن و پيگيری منطق درونی اثر می

. ت استادستی از نظر  يک نظام منطقًا،بينيم می تاريخ، که ما به شکلی تکامل يافته در ايدئولوژی آلمانی

از تجزيه و تحليل .  اول استل فصۀنوشت دست مطالب ۀ ترتيب ارائۀمنطق اين نظام، عامل تعيين کنند

 اول، ۀ مرحلۀنتيج: اند ين فصل را در سه مرحله نوشتهآيد که مارکس و انگلس ا  چنين برمینوشته دست

 سوم، قسمت اول است ۀ مرحلۀ، و نتيجسوم و چهارم های  دوم، قسمتۀ مرحلۀقسمت دوم فصل، نتيج

  .) تشکيل شده استنوشته دست پاکنويس ۀهای مختلف نسخ که از ترکيب بخش(

 فصل اول، دستيابی به نيت مؤلفان و  منطقِی ساخِت، تعييِننوشته دستمختلف  های  قسمتۀمقايس

ای از ايدئولوژی در  مارکس و انگلس ابتدا شرح کلی. سازد بازسازی طرح کلی فصل را امکان پذير می

آليستی از آن را در مقابل هم  رياليستی از تاريخ با برداشت ايدهتدهند، سپس برداشت ما آلمان به دست می

قسمت مرکزی فصل، دارای ساخت زير . کنند آليستی انتقاد می قرار داده و سرانجام از برداشت ايده

. آيد ها به دست می  آنۀريخ و نتايجی که از نظريها از تا مقدمات مؤلفان؛ برداشت ماترياليستی آن: است

 –) روابط اجتماعی( مراوده –تکامل توليد : شود  زير ارائه میۀبرداشت ماترياليستی تاريخ به گون
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را، که مطابق با قصد مارکس و  در مجموع، طرح فصل.  اشکال آگاهی اجتماعی–روساخت سياسی 

  :ه کردض زير عرۀتوان به گون  می،انگلس بازسازی شده است

هايی به سياق مقدمه و بخش اول؛ قسمت  قسمت اول، يادداشت(شرح کلی ايدئولوژی در آلمان  )1

 ).دوم، بخش اول

 ).  قسمت اول، بخش دوم( مقدمات برداشت ماترياليستی از تاريخ  )2

؛ )5 تا 1های  ؛ قسمت چهارم، بخش3؛ قسمت اول، بخش 5 تا 3های  قسمت دوم، بخش(توليد  )3

؛ )11قسمت چهارم، بخش (؛ روساخت سياسی )10 تا 6های  قسمت چهارم، بخش(مراوده 

 ).12قسمت سوم، بخش اول؛ قسمت چهارم، بخش (اشکال آگاهی اجتماعی، 

؛ قسمت اول، 7 تا 6های  قسمت دوم، بخش(رياليستی از تاريخ ت برداشت ماۀايج و خالصتن )4

 )4بخش 

های جوان و فويرباخ به طور  ور اعم، و هگلیانتقاد از برداشت ماترياليستی از تاريخ به ط )5

 )وم، بخش اولس ؛ قسمت 2 و 9 تا 8های  قسمت دوم، بخش(اخص 

 ثروت بزرگی از عقايد را که در ۀانتشار فصل اول کتاب به شکل حاضر، به مقدار زياد، مطالع

يخ و پيگيری تبلور ليستی تاراي ماترۀتر نظري کند و فهم کامل  آسان می،ايدئولوژی آلمانی، نهفته است

  .سازد  امکان پذير می،اش  حساس تشکيلۀ در مرحل،قضايای اصلی آن را

   مرکزیۀ لنينيسم کميت– مارکسيسم ۀمؤسس            

  .حزب کمونيست شوروی
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  پيشگفتار
  

 آن چه که هستند و آن چه بايد ۀ دربار، خودۀها به ساختن عقايد نادرستی دربار تا کنون هميشه انسان

 غيره انسان عادی و ۀ خدا، دربارۀها روابط خود را مطابق با عقايدشان دربار آن. اند  پرداخته،باشند

 در برابرفرينندگان، آاين . شان خارج شده است شان، از کنترل محصوالت اذهان. اند تنظيم کرده

های جزمی و موجودات  ها را از تصورات واهی، عقايد، انديشه بيائيد آن. اند های خود زانو زده آفريده

شخصی . عليه اين حکومت مفاهيم طغيان کنيمبيائيد  . برهانيم،اند شان يوغ نهاده تخيلی که بر گردن

هائی که معادل جوهر انسان  ها چگونگی جايگزينی اين تصورات را با انديشه ، بيائيد به انسانAگويد می

تقادی در مقابل اين تصورات صحبت  گزينش يک گرايش انۀ دربارB بياموزيم؛ شخص ديگری،هستند

؛ و  گويد ها می  بيرون ساختن تصورات مزبور از اذهان انسانۀ نحوۀ، دربارCکند؛ شخصی سوم می

  .ريزد واقعيت موجود فرو می

توسط مردم وان امروزين هستند که نه تنها های ج  هگلیۀ فلسفۀاين تخيالت بی تزوير و کودکانه، هست

ای، خطر جهان   ما با آگاهی موقرانهۀيرفته شده است، بلکه قهرمانان فلسفآلمان با وحشت و ترس پذ

هدف جلد اول اين کتاب اوًال نقاب برداشتن از . اند  آن را اعالم کردهۀکاران برانداز و بی رحمی جنايت

اند، ثانيًا نشان داده خواهد شد که بع بع  شان پنداشته های فوق است که خود و ديگران گرگ گوسفند

لسفی است و الف اين مفسران فلسفه فهای طبقه متوسط آلمان به شکلی  وسفندان مزبور تقليد برداشتگ

هدف اين کتاب تمسخر و بی اعتبار ساختن مبارزات . تابد  باز میفقط بيچارگی شرايط واقعی آلمان را

  . است برای ملت رؤيا زده و گيج آلمان جذبه پيدا کردهههای واقعيت است ک فلسفی با سايه

 ۀايدآب غرق می شوند که از در ها فقط بدين دليل  روزگاری دالوری دچار اين توهم شده بود که انسا ن

بيرون ها   انسانمذهبی بودن آن از سر اعالم خرافی و  بارا مثًال ايده اين اگر و .نيروی ثقل برخوردارند

  نيروی ثقل،خود با توهم عمر سراسر دالور ما در .آب خواهند شد لی ضدمتعا ای گونهه ها ب آن کنيم،

اين دالور، الگوی . آن فراهم آورده بود، جنگيد که آمار، شواهد تازه و متعددی دال بر پيامدهای مضر

   D*.آلمان بود فيلسوفان جديد انقالبی در

                                                            

A  - Ludwig Feuerbach 
B  - Bruno Bauer 
C  - Max Stirner 

D -] در دست نويس، برروی قسمت زير خط کشيده شده است[:←   
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  فصل اول
  

  نظريةتضاد .  باخرفوي
  آليستي ماترياليستي و ايده

]1[  
. ای گذشته است سال اخير اين کشور از انقالب بی سابقهن، در چند های آلما به اعتقاد ايدئولوژيست

در آن " های گذشته قدرت "ۀ، به جوششی همگانی که هم)2(تراوس آغاز شد شتالشی نظام هگلی که با ا

اند تا  های قدرتمندی به پا خاسته در هرج و مرجی عمومی، امپراطوری.  منجر شده است،اند جارو شده

 رقبای ۀاند تا به وسيل هائی به طور موقت ظهور کرده ی کشيده شوند، قهرمانده نابودر مدت کوتاهی ب
                                                                                                                                                                                          

ئولوژی نيز دنيا را  اين ايد.  ملل ديگر وجود نداردۀئولوژی هم آليسم آلمان و ايد تفاوت خاصی بين ايده
، و ايده ها و مفاهيم را اصول تعيين کننده و بعضی تصورات )Ideas(تحت تسلط ايده ها 

)Notions (داند را راز دنيای قابل حصول فالسفه می .  
 دنيای مادی را به دنيای ۀاو تنها هم. يل کرد را تکم)Positive Idealism(آليسم اثباتی  هگل، ايده

 تاريخ را به تاريخ ايده ها تبديل نکرد، او به ثبت حقايق فکری قانع نبود، بلکه در ۀايده ها و هم
  . جستجوی شرح آفرينش نيز برآمد

  آلمان که از دنيای تخيالت خود برخاسته بودند، به دنيای پندارها اعتراض کردند، به دنيائیۀفالسف
  [...] واقعی و مادی [...] برداشت [...] که 

ها زير تسلط و تعين ايده ها،  دارند که تاکنون جهان واقعی انسان همه نقادان فلسفی آلمان اظهار می
.  و مفاهيم بوده است و دنيای واقعی محصول دنيای ايده هاست)Images(های ذهنی  صورت

شان در نجات بشريت  ها در نوع نيت تفاوت آن. ندموضوع تاکنون چنين بوده است که بايد تغيير ک
ها، در  ها در زير بار ايده های تثبيت شده خود به فغان افتاده است؛ تفاوت آن است که به گمان آن

سانی دارند؛  ها در مورد برتری ايده ها رأی يک شان از ايده های تثبيت شده است؛ آن  برداشتۀنحو
: ها بايد به نابودی نظم موجود چيزها بيانجامد، هم نظرند نقاد آنها در اين عقيده که عمل خرد  آن

 Universal(حال اگر فعاليت عقالنی مجرد خود را کافی بدانند يا بخواهند به فتح آگاهی کلی 
Conssciousness( ديگری استۀمسئل[، بپردازند  .[  

  ..]. [.اين عقيده که دنيای واقع محصول دنيای ايده است و دنيای ايده ها 
ها، ايده ها و  اند، به تسلط انديشه  آلمان که اعتقاد خود را به دنيای ايده های هگلی از دست دادهۀفالسف

، تاکنون دنيای واقع را ايجاد و تعيين کرده و آن توهم هگلها، يعنی مطابق با  مفاهيمی که به گمان آن
  . کند سپری می[...] نند و ک ها اعتراض می آن. کنند اند، اعتراض می را زير تسلط گرفته

ها و روابط  ها، دنيای مادی آن ها و مفاهيم، دنيای واقعی انسان طبق نظام هگلی، ايده ها، انديشه
گيرند  می[...] گيرند مريدان طاغی او اين  شان را ايجاد و تعيين کرده و آن را زير تسلط می واقعی

   [...] 
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 ۀاين انقالبی بود که انقالب فرانسه در قياس با آن بازيچ. تر به گمنامی رانده شوند تر و قوی گستاخ

. رسيد میدر مقابل آن ناچيز به نظر ) 3(ها  ای جهانی بود که مبارزات ديادوچی کودکان بود، و مبارزه

اصول، يکديگر را از ميدان به در بردند، قهرمانان فکری با سرعتی بی سابقه همديگر را ساقط کردند، 

لمان، با سرعتی بيش از سه قرن ادوار ديگر، به کنار آ ۀ، آثار گذشت1842 – 45 سه سال ۀو در فاصل

  .گذاشته شد

  . گرفته باشد محض صورتيشۀ اندها در قلمرو  بر اين است که تمام اينضفر

 ۀبا خاموش شدن  آخرين جرق. رسيم می  را برAيعنی فساد روح مطلق لب،ويدادی جاربراستی که داريم  

مواد جديدی  و وجود آمده ، ترکيبات جديدی بشد آن آغاز ۀ مرکباجزایتجزيۀ زندگی اين پس مانده، 

اکنون  ق زندگی کرده بودند،که تا آن موقع از قبل استثمار روح مطل گران فلسفه، تعصن. تشکيل شد

لق عخرده فروشی سهمی را که به آنها ت گران فوق با حرارت تمام، صنعت .را قاپيدند ت جديدترکيبا

نحوی ه ابتدا ب که در ايجاد کرد که انتظار می رفت، رقابت نناچاين فرا گرد، .  کردندزگرفته بود، آغا

 ۀبازار جهانی عليرغم هم تی که بازار آلمان اشباع شد، وموقرانه انجام شد، بعدها، وق  متمدنانه وتقريبًا

  کيفيت،ینشد، توليد کاالهای ارزان و بدلی، سير قهقرائ )آلمان( طور کافی پذيرای کاالی ه ب ها، کوشش

 داللی اسناد و خريدهای ساختگی و موهوم، ،)ها مارک(ها  ها و عالمت سبچبر تقلب در قلب مواد خام،

 تلخی انجاميد ۀرقابت به مبارز. کسب و کار را خراب کرد از هرگونه اساس واقعی،نظام اعتباری تهی 

 ۀايجاد کنند جهانی و نوان يک رويداد با اعتباره عدهند و آنرا ب الی میعکه اکنون به آن صورتی مت

  .کنند ها تعبير می فقيت مون نتايج ويحيرت آورتر

 ای از شعله  شهروندان پرهيزکار آلمانیۀ که در سين،بخواهيم ارزش واقعی اين حقه بازی فلسفی را اگر

ردی کوته نظری طور روشن ُخه بخواهيم ب  ارزيابی کنيم، اگر،فروزد احساسات ميهن پرستانه را برمی

خود  هايشان و  موفقيتۀويژه تضاد سه گانه بين توهمات اين قهرمانان درباره اين جنبش هگلی جوان و ب

    B.ای فراسوی مرزهای آلمان بنگريم  نشان دهيم، بايد به کل نمايش از نقطههای واقعی آنها را موفقيت

                                                            

A - Absolute Spirit. 

B -] از نسخه اصلی قسمت زير که بر روی آن خط کشيده شده است وجود دارددر اولين متن [:  
پردازيم و بدين   کلی میۀبنابراين ما قبل از انتقاد خاص بر نمايندگان اين جنبش به بيان چند مشاهد

اين مالحظات برای نشان دادن موضع انتقاد . کنيم شان را روشن می گونه مقدمات عقيدتی مشترک
ما اين مالحظات را به . کند که برای فهم و علت انتقادهای بعدی ما الزم است، کفايت میما، تا آن جا 

خصوص در انتقاد فويرباخ، بدين دليل به کار ميبريم که تنها فيلسوفی است که در کارش تکامل کم و 
  .توان با صميميت بررسی کرد بيش زيادی يافته و آثار او را می

  آلمان به طور اخص ۀفایدئولوژی به طور اعم، و فلس -1
توان به تاريخ از دو وجه نگريست و آن را به  می. شناسيم  ما تنها يک علم، علم تاريخ را می-الف

ليکن، دو وجه مزبور جدائی پذير نيستند، تا زمانيکه . ها تقسيم کرد تاريخ طبيعت و تاريخ انسان
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 :ايدئولوژي به طور اعم، ايدئولوژي آلماني به طور اخص -1

، هيچ گاه قلمرو فلسفه را ترک نگفته است، اين نقد گرائی به هيچ وجه به بررسی Aدر آلمان نقدگرائی

ل آن از يک نظام فلسفی خاص، يعنی نظام فلسفی هگلی  مسائۀپردازد، بلکه هم مقدمات کلی فلسفی نمی

اين . های اين نقدگرائی پيچيدگی وجود دارد ها، بلکه حتی در پرسش نه تنها در پاسخ. دنگير سرچشمه می

 دليل چرائی خودداری نقادان مدرن از به عمل آوردن يک انتقاد جامع از نظام هگلی ،وابستگی به هگل

. کند ه باشند، در مسئله تغييری ايجاد نمیتشاور ادعای فرا رفتن از هگل را داست و اين که نقادان مزب

از هائی   هر يک جنبه–عليه يکديگر محدود به اين فراگرد است ها عليه هگل و  های آن جدل و بحث

که به توسط ديگران انتخاب شده هائی  عليه جنبه نظام و نيز ۀگيرند و آن را عليه هم ظام هگلی را مین

و  B"جوهر" هگلی نظير ۀها در ابتدا مقوالت خالص و تحريف نشد آن. برند  به کار می،تاس

، "بی نظير"، "انواع"ها، نظير  تر به آن های بی حرمت  را گرفتند و سپس با دادن نامC"خودآگاهی"

  . کردند Eها را ناسوتی  به اين مقوالت، آنغيره و  D"انسان"

های دينی، محدود  ، به انتقاد از برداشتFتراوس تا اشتيرنرش از ا نقدگرائی فلسفی آلمانۀکل مجموع

سپس آگاهی مذهبی و برداشت مذهبی .  حقيقی آغاز کردندHنقادان از دين واقعی و دين شناسی G،است

های به ظاهر مسلط   بعد مفاهيم و برداشتدر مراحل. های مختلف تعريف کردند را به گونه

های   مفاهيم و برداشتۀهای ديگر در مقول  اخالقی و مفاهيم و برداشتمابعدالطبيعی، سياسی، قضائی،

                                                                                                                                                                                          

جا، ما با تاريخ  در اين. يگر بستگی دارندها به يکد ها وجود دارند، تاريخ طبيعت و تاريخ انسان انسان
. ها هستيم شود، کاری نداريم، ليکن مجبور به بررسی تاريخ انسان طبيعت، که علم طبيعت خوانده می

 ايدئولوژی يا به برداشتی تحريف شده از اين تاريخ يا به انتزاعی کامل از آن ۀ همزيرا که تقريبًا
  .کی از وجوه تاريخ استخود ايدئولوژی تنها ي. شود منجر می

آيد که در اين کتاب حذف شده و در  سپس قسمتی در رابطه با مقدمات برداشت ماترياليستی تاريخ می
  .بخش دوم آمده است

 

A - Criticism 
B - Substance 

C - مقوالت اساسی ديويد فريدريک اشتراوس و برونو باوئر .  
D -رنر مقوالت اساسی لودويک فوئرباخ و ماکس اشتي.  

E - Secularisation 
F  - Stirner 

G -] نوشته بر روی قسمت زير خط کشيده شده است در دست  [:  
دين به طور مداوم دشمن بزرگ و علت غائی .  خبائث استۀکند ناجی مطلق دنيا از هم که ادعا می

 .گرفت  روابطی بود که خوشايند اين فالسفه قرار نمیۀهم
H  - Theologie 
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" انسان "–دينی يا دين شناختی جا داده شدند، و گفته شد که انسان سياسی، قضائی و متمايل به اخالق 

 مسلطی ۀبه تدريج، هر رابط. تسلط دين امر مفروضی بود.  انسان متمايل به دين است–در نهايت کلمه 

 تبديل غيرهستی و پر، يک کيش قانونی، يک کيش کشور A دينی اعالم شد و به يک کيشۀيک رابط

ای  به دنيا به طور فزاينده. های جزمی بود های جزمی و اعتقاد به انديشه  سرتاسر انديشه،مسئله. گرديد

 و بدين  توانست آن را يک جا مقدس سازدB تقدس داده شد، تا اين که بالمآل ماکس مقدس عالی مقامۀجنب

  .اش را يک جا برای هميشه روشن کند گونه تکليف

 فهميده ، منطقی هگلی تبديل شده بودۀهای قديمی، همه چيز را، به مجرد اين که به يک مقول هگلی

جوان همه چيز را از طريق منسوب ساختن مفاهيم دينی به آن يا گفتن آن که اين  های هگلی. بودند

های جوان در اعتقاد خود به قانون دين،  هگلی. انتقاد قرار دادند مورد ،موضوعی دين شناختی است

با اين تفاوت که . اند رأی های قديمی هم قانون مفاهيم، قانون يک اصل کلی در دنيای موجود، با هگلی

برد و ديگری آن را به عنوان امری مشروع تعالی  يکی به اين قانون به عنوان غصب حمله می

  .بخشد می

 محصوالت آگاهی را که ۀ و در واقع همايده هاها،  های جوان، مفاهيم، انديشه  هگلیاز آن جا که

های قديمی  هائی که هگلی همان(دانند  ها می برايشان قائل به يک وجود مستقل هستند، قيود واقعی انسان

هی وهمات آگاعليه اين تند فقط واضح است که مجبور.) خوانند  انسانی میۀهای حقيقی جامع پيوند

های  ها، قيود و محدوديت ها، رفتارهای آن های جوان روابط انسان ، به خيال هگلیاز آن جا که. بجنگند

 تعويض Cها، اصل اخالقی ، به انسان)های جوان هگلی(شان هستند، اين گروه  ها محصوالت آگاهی آن

های  و بدين گونه محدوديت را تحميل کردند Dآگاهی فعلی خود با آگاهی انسانی، انتقادی يا نفس پرستانه

 ديگر، ۀاين نياز برای تغيير آگاهی، به نياز برای تغيير دنيای موجود به گون. ها را از ميان برداشتند آن

، )4( عليرغم عبارات به ظاهر پر نفوذشان. شود يعنی شناخت آن توسط يک تعبير متفاوت، منجر می

  گويد متأخرترين هگلی جوان، آن گاه که می. تندهای جوان، محافظه کاران بسيار ثابت عزمی هس هگلی

ها فراموش  ليکن، آن. اند شان پيدا کرده ترين بيان را برای فعاليت جنگد، صحيح می" عبارات"فقط با 

آورند، و وقتی فقط با عبارات اين  کنند که خود برای مخالفت با اين عبارات، فقط عبارات ديگری می می

نتايجی که اين نقد فلسفی . ونه در حال جنگ با دنيای موجود واقعی نيستندگ جنگند، به هيچ  دنيا می

 ۀ مسيحيت از نظر تاريخ دين بود؛ بقيۀروشن کنند) يک سويه (ۀتوانست به دست آورد، فقط چند نکت
                                                            

A   - Cult 
B -مقصود ماکس اشتيرنر است   

C  - Moral Postulate 
D -ها به ترتيب   اشاره به لودويگ فويرباخ، برونو باوئر و ماکس اشتيرنر که مقوالت اساسی آن

 "نفس"و " نقدگرائی"، "انسان"عبارت بود از 



   مارکس و انگلس     20

ها چيزی بيش از زينت کردن اضافی ادعايشان در مورد نيل به کشفيات مهم تاريخی، در  های آن گفته

  .ای غير مهم فوق، نبوده روشن سازی

 آلمان با واقعيت آلمان، ۀ بين فلسفۀکدام از اين فالسفه خطور نکرده است که در مورد رابط به ذهن هيچ

  A.شان تحقيق کنند ها با محيط مادی  بين نقد آنۀرابط

   مقدمات برداشت ماترياليستي از تاريخ-2
 بلکه مقدمات ،های جزمی نيستند اه و انديشهبخو کنيم، دل مقدماتی که ما کار خود را با آن آغاز می

اين مقدمات افراد واقعی، . ها فقط در خيال وجود دارد ای هستند که امکان انتزاع امور از آن واقعی

ند و چه شرايطی که رها، چه شرايطی که هم اکنون وجود دا ها و شرايط مادی زندگی آن فعاليت آن

توان صحت و سقم مقدمات مزبور را به  از اين رو، می. شوند، هستند شان ايجاد می توسط فعاليت

  . تجربی تعيين کردای کامًال گونه

  از اين رو اولين امر واقعی که بايد B. تاريخ انسان، وجود افراد انسانی استۀ کليۀالبته، اولين مقدم

توانيم  جا نمی  اينالبته، در.  طبيعت استۀها با بقي  آنۀ سازمان جسمانی اين افراد و رابط،تصديق شود

 زمين شناختی، آب و کوه شناسی، اقليم –به طبيعت جسمانی واقعی انسان، يا شرايط طبيعی انسان 

 نگارش تاريخ بايد هميشه با توجه به اين بنيادهای طبيعی، و اصالح و C. بپردازيم– غيرهشناختی و 

  .ها، صورت گيرد ها در مسير تاريخ، از طريق کنش انسان تعديل آن

ها، به  خود انسان. تان باشد، تميز داد توان با آگاهی، دين يا هر آن چه که ميل انسان را از حيوان می

ست که از سازمان جسمانی  اای  و اين مرحله–کنند  مجرد آن که شروع به توليد وسائل معاش خود می

با توليد وسائل معيشت خود، به ها،  ناانس. شوند ل میئ بين خود و حيوانات تميز قا–پذيرد  ها تأثير می آن

  . پردازند شان می طور غير مستقيم به توليد زندگی مادی

 اول به ماهيت وسائل معيشت قابل ۀها، در درج ها توسط خود آن  توليد وسائل معيشت انسانۀنحو

  .ها و وسائلی که بايد باز توليد شوند، بستگی دارد دسترس آن
                                                            

A -ر اين نوشته آمده است د  بعد دستۀمتنی که در صفح. نوشته سفيد است  بقيه اين صفحه از دست
 . نقل شده است3کتاب به صورت بخش 

B -] نوشته بر قسمت زير خط کشيده شده است در دست [.  
ها، بلکه توليد  سازد، نه انديشيدن آن ها را از حيوانات متمايز می  اين افراد که آنتاريخیاولين کنش 

 .وسائل معاش توسط آنهاست
C -] ستنوشته خط کشيده شده ا بر روی قسمت زير در دست[.  

ها، به ويژه   انسانۀ سازمان اصلی، يعنی سازمان خود انگيختۀاين شرايط نه تنها عوامل تعيين کنند
ها تا عصر   ميزان تکامل يا عدم تکامل بعدی انسانۀهای نژادی، بلکه عوامل تعيين کنند تفاوت

  .حاضر نيز هستند
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 توليد مزبور، شکل ۀبرعکس شيو. وليد وجود جسمانی افراد انگاشت توليد را فقط بازتۀنبايد اين شيو

ها،  انسان.  معينی از زندگی آنهاستۀشان، و شيو معينی از فعاليت اين افراد، شکل معينی از بيان زندگی

ها، از نظر نوع توليد و چگونگی  ها با توليد آن بنابراين هستی آن. يابند با بيان زندگی خود، هستی می

  .ها بستگی دارد ها به شرايط مادی توليد آن از اين رو، هستی انسان. ، منطبق استتوليد

در بين افراد ) A )5 خود، متضمن مراودهۀاين به نوب. يابد اين توليد فقط با افزايش جمعيت نمود می

  .کند را توليد تعيين میجا نيز شکل اين مراوده  در اين. است

  اي، قديمي و فئودالي  قبيله –و اشكال مالكيت  تقسيم كار .   توليد و مراوده-3

 داخلی هر کدام از ۀروابط بين ملل مختلف، به ميزان گسترش نيروهای توليدی، تقسيم کار و مراود

 يک ملت با ديگران، بلکه کل ۀ ليکن نه تنها رابط.اين قضيه را همگان قبول دارند. ها بستگی دارد آن

 ۀميزان توسع.  توليد و ارتباط داخلی و خارجی آن وابسته استۀع توسۀساخت داخلی خود ملت به مرحل

يد، دهر نيروی توليدی ج. شود نيروهای توليدی يک ملت به وضوح در ميزان تقسيم کار نشان داده می

)  به زير کشت بردن اراضی جديدمثًال(های توليدی شناخته شده وتا حدی که فقط گسترش کمی نير

  .گردد ر تقسيم کار مینباشد، باعث تکامل بيشت

 از کشاورزی، و در نتيجه یرتقسيم کار در درون يک ملت، ابتدا به جدائی نيروهای کار صنعتی و تجا

نيروهای تجاری تکامل بيشتر تقسيم کار، به جدائی . انجامد جدائی شهر از روستا و به تضاد منافع، می

  .گردد از صنعتی منجر می

های گوناگون فوق، تقسيمات متعددی در ميان افرادی که  درون شاخهزمان، به علت تقسيم کار در  هم

های  موقعيت نسبی اين گروه. پذيرد  صورت می،کنند  میکاری همدر انواع مشخص کار با يکديگر 

، Bپدرساالری(کند  عت و تجارت تعيين مین سازماندهی کار در کشاورزی، صۀمنفرد را نحو

توان در روابط بين  همين شرايط را می) تر  گستردهۀرت مراودصو در). (داری، امالک، طبقات برده

  .ملل مختلف با يکديگر مشاهده کرد

 فعلی تقسيم ۀمراحل مختلف تکامل تقسيم کار، در واقع همان اشکال مختلف مالکيت است، يعنی مرحل

  .کند ن میکار، مناسبات بين افراد را با يکديگر در رابطه با مواد، ابزار و محصول کار نيز تعيي

                                                            

A - 1                 . مراجعه شود5 ۀحتمًا به توضيحات آخر کتاب، شمار. Intercourse (Verkehr) 

   2. Proposition    

B  ‐ Patriarchalism 
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 توليد که در آن قومی ۀ توسعه نيافتۀاين شکل، به مرحل) 6. (ای آن است اولين شکل مالکيت، شکل قبيله

در صورت .  تعلق دارد،کند از طريق شکار و ماهيگيری، دامداری يا در نهايت کشاورزی زيست می

اين مرحله، تقسيم در . ای است استفاده از کشاورزی، شکل مزبور متضمن اراضی وسيع کشت نشده

و بنابراين،  کار هنوز بسيار مقدماتی و محدود به گسترش بيشتر تقسيم کار موجود در خانواده است

 زيرين، اعضای قبيله و ۀرؤسای پدرساالر، در رد: ساخت اجتماعی به گسترش خانواده محدود است

عيت، فزونی نيازها و تکامل داری پنهان در خانواده، به تدريج با افزايش جم برده. باالخره بردگان

  . کند  خارجی حاصل از جنگ و حاصل از تهاتر، نمو  پيدا میۀمراود

خصوص از اتحاد چند قبيله و تشکيل  قديمی و دولتی است که به) کمونی(شکل دوم؛ مالکيت گروهی 

لکيت گذشته از ما. داری همراه است شود و هنوز با برده يک شهر از طريق توافق يا جنگ نتيجه می

 بعد غير قابل انتقال نيز ۀشکل ابتدائی مالکيت خصوصی قابل انتقال و در مرحل) کمون(گروهی 

 .است) کمونی(شود، ليکن اين شکل از مالکيت شکلی غير عادی و تابع مالکيت گروهی  مشاهده می

الکيت  خود بر بردگان مسلط اند و بنابراين، فقط از اين لحاظ به شکل مۀشهروندان فقط در جامع

روندان فعال را در مقابل بردگان خود، همالکيت خصوصی کمونی است که ش. گروهی وابسته هستند

بدين دليل، تمام ساخت جامعه که بر اين . کند  ، میAهمائی  وادار به ماندن در اين شکل خودجوش

قابل  يرمالکيت گروهی استوار است، و همراه با آن قدرت مردم، پا به پای نمو مالکيت خصوصی غ

تضاد بين شهر و . تری پيدا کرده است در اين مرحله، تقسيم کار صورت تکامل يافته. پوسد  می،انتقال

گی هائی که نمايند رها هستند و دولت منافع شهۀهائی که نمايند  بعد تضاد بين دولتۀروستا در مرحل

در اين . ائی مشهود است و در داخل شهرها تضاد بين صنعت و تجارت دري،منافع روستاها را دارند

  . کاملی يافته استۀحالت، روابط طبقاتی بين شهروندان و بردگان توسع

خوريم که بار ديگر در مقياسی   همان روابطی برمیه مالکيت خصوصی، برای اولين بار بۀبا توسع

از يک سو، تمرکز مالکيت خصوصی وجود . تر، در مورد مالکيت خصوصی مدرن صادق است وسيع

خيلی زود در رم آغاز شد و از زمان ) کند  ثابت میBسينين چنان که قانون کشاورزی لين(که دارد 

به بعد با سرعت گسترش يافت؛ و از سوی ) 7(های داخلی و به ويژه تحت حکومت امپراطورها  جنگ

های کشاورزان کوچک به پرولتاريا، که به علت موقعيت  ديگر، همراه با فراگرد فوق، تبديل توده

  . مستقلی دست نيافتۀاش بين شهروندان مالک و بردگان هيچ گاه به توسع اسطهو

 کوچک آن ۀاگر عهد باستان از شهر و خط. سومين شکل مالکيت، مالکيت فئودالی يا زمينداری است

 آغاز فوق، کمی جمعيت در آن زمان ۀعلت تفاوت نقط. شروع شد، قرون وسطی از روستا آغاز گرديد

                                                            

A  ‐ Association 
B ‐ Lincinian 
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بنابراين، برخالف يونان . عث افزايش آن نشدنداای بزرگ بود که فاتحان ب بر روی ناحيهو پراکندگی آن 

 و گسترش کشاورزی مهای رو سازی فتح ای بس بزرگتر و با زمينه   فئوداليزم، در خطهۀ، توسعو روم

م و فتح  زوال امپراطوری روهای آخر زندگی رو به قرن. ها همراه بود، آغاز شد که در ابتدا با اين فتح

گيری از نيروهای توليدی را از بين برد؛ کشاورزی رو به زوال  وحشی، قسمت چشم های توسط قومآن 

نهاده بود، و صنعت به دليل عدم وجود بازار دچار فساد شده بود، بازرگانی مرده يا به سختی متوقف 

يابی فتوحات   سازمانۀاين شرايط و نحو. شده بود، و جمعيت روستاها و شهرها دچار نقصان گشته بود

اين . که از اين شرايط متأثر بود، همراه با نفوذ قانون نظامی ژرمن، به ايجاد مالکيت فئودالی منجر شد

جا   بر يک جامعه استوار است؛ ليکن در اين،)کمونی(ای و گروهی  ، مانند مالکيت قبيله نيزمالکيت

 قديم، نه بردگان، بلکه خرده ۀرخالف مورد جامع ب، مستقيمی که در تعارض با آن استۀ توليد کنندۀطبق

ساخت . شود  تکامل فئوداليزم، تضاد با شهرها نيز آغاز میۀبه مجرد توسع. دهقانان سرف شده، است

سازمان . ها مسلط ساخت داری و مالزمان مسلح همراه با آن، اشراف را به سرف سلسله مراتبی زمين

 مقهور توليد ۀباستانی، همائی مردم بر ضد يک طبق) کمونی(فئودالی، مانند سازمان مالکيت گروهی 

کنندگان مستقيم متفاوت  کننده بود؛ ليکن به علت شرايط متفاوت توليد، شکل همائی و رابطه با توليد

   .بود

، يعنی سازمان بندی فئودالی Aهمتای اين ساخت فئودالی زمينداری در شهرها به شکل مالکيت شرکتی

لزوم . شده بود اول از کار يکايک افراد تشکيل ۀجا، مالکيت در درج در اين.  بودگر ها، جلوه پيشه

 در عصری که ، گروهیۀهای اشراف غارتگر، نياز به بازارهای سرپوشيد عليه همائیها  تشکيل همائی

کردند  ام میهای فراری که در شهرهای نوپا ازدح  سرفۀ يک بازرگان نيز بود، رقابت فزايندگر صنعت

های  انباشت تدريجی سرمايه.  شدندBاخت فئودالی تمام کشور، همه و همه باعث ايجاد اصنافو س

 ۀها، در قياس با جمعيت در حال رشد، باعث به وجود آمدن رابط  و تعداد ثابت آنگران صنعتکوچک 

ا در  و شاگردان، و در نتيجه سلسله مراتبی مشابه با سلسله مراتب روستاهCبين کارگران کار آموخته

  . شهرها گرديد

بسته   اول از يک سو از دارائی ارضی و کار سرفی همۀاز اين رو در عصر فئودالی، مالکيت در درج

 کوچک خود، از کار کارگران کار ۀبا آن، و از سوئی ديگر، از کار شخصی افرادی که با سرماي

 کشت مختصر –محدود توليد سازمان بندی هر دو را شرايط . شد  تشکيل می،کردند آموخته استفاده می

در دوران رونق فئوداليزم، تقسيم کار به مقدار کمی . کرد  تعيين می–ای  و ابتدائی زمين و صنعت حرفه

                                                            

A - Corporative property 
B - guilds 
C - Journeymen 
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شهر و روستا به وجود آمده و تقسيم جامعه به ) تز آنتی (Aدر هر کشور برابر نهاد. صورت گرفته بود

زادگان، اشراف، روحانيون  گذشته از تمايز بين شاهليکن ، به طور نيرومندی شکل گرفته بود؛ Bها مرتبه

 کارگران ۀو دهقانان در روستاها، و استادکاران، کارگران کار آموخته، شاگردان و به زودی تود

 که در کنار آن Cدکشیدر کشاورزی، نظام خر. گاهگاه در شهرها، تقسيم بندی مهمی وجود نداشت

ها  ون پيشهدردر صنعت، در . يم فوق را مشکل ساختصنايع روستائی خود دهقانان رشد کرد، تقس

در شهرهای قديمی، جدائی بين . ها بسيار محدود بود تقسيم کاری وجود نداشت، و اين تقسيم بين پيشه

ها روابط متقابل شهرصنعت و تجارت شکل گرفته بود؛ در شهرهای جديد اين فراگرد بعدًا، هنگامی که 

    .يافتند، تکامل يافت

های فئودالی، هم برای اشراف زمين دار و هم برای شهرها يک  لمروهای بزرگ در پادشاهیادغام ق

، يعنی اشراف، يک شاه وجود  حاکمۀا در رأس سازمان بندی طبقضرورت بود، بنابراين، همه ج

  D.داشت

  موجود اجتماعي و آگاهي اجتماعي هر برداشت ماترياليستي تاريخ، و ج-4

 با يکديگر روابط ،ت که، افراد معينی که به نوعی از لحاظ توليدی فعال هستندبنابراين، واقعيت اين اس

  . کنند معين اجتماعی و سياسی فوق را برقرار می

 بين ۀ، رابطظنی تجربی، به طور تجربی و بدون هيچ گونه ابهام و ۀبايد در هر مورد جداگانه، مشاهد

، ساخت اجتماعی و دولت به طور مداوم از ليکن. ساخت اجتماعی و سياسی، با توليد را مشخص کند

 است ظاهر شوند، بلکه ممکن خود و ديگران خيال، نه بدان صورت که در  معينفراگرد زندگی افراد

که  طور و در نتيجه آنکنند،  کنند، توليد مادی می بدان گونه که واقعًا هستند، يعنی آن طور که عمل می

  A.پذيرد کنند، تأثير می شان کار میه شرايط مستقل از اراد و Eها معين، پيش فرضمادی شرايط تحت 
                                                            

A - Antithesis  

B - Estate 
های سياسی  ه از قدرتشود ک  اطالق می  اجتماعیۀهای فئودالی، به سه طبق اين واژه، به ويژه در دوره

  :خاصی برخوردار بودند و عبارت بودند از
  )روحانيون(بندگان روحانی خداوند  -1
  )بورژوازی(عوام  -2

C - Strip System  
D -ای از برداشت   بعد با خالصهۀصفح. نوشته سفيد باقی مانده است  اين صفحه از دستۀ بقي

هارمين شکل مالکيت، يعنی بورژوازی، در  تکامل چۀشود، مراحل عمد ماترياليستی تاريخ آغاز می

  . آمده است4 تا 2های  قسمت چهارم اين فصل، بخش

E  - Presuppositions 
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 ۀ مستقيمی با فعاليت مادی و مراودۀها، يعنی توليد آگاهی، در ابتدا رابط ها، مفاهيم و برداشتايده توليد 

له، حها در اين مر  ذهنی انسانۀتصور کردن، انديشيدن، و مراود.  دارد– زبان زندگی واقعی –مادی 

همين موضوع در مورد توليد ذهنی، به صورت . ها ريشه دارد  مستقيم در رفتار مادی آنهنوز به طور

ها، توليد  انسان.  يک قوم نيز صادق استۀ و غيرهزبان سياست، قانون، اخالق، دين، مابعدالطبيع

ی از های واقعی و فعالی که زير تأثير نوع خاص  انسان-  خود هستندۀها و غيرايده ها،  کنندگان برداشت

 آگاهی - ها، قرار دارند  متناسب با آن، در تمام اشکال آنۀوع مراودنتکامل نيروهای توليدی خود و 

اگر در . هاست ها، فراگرد زندگی واقعی آن تواند چيزی جز موجود آگاه باشد، و وجود انسان هرگز نمی

سی واژگونه به نظر رسند، ها، مانند تصوير يک دوربين عکا ها و روابط آن ، انسان ها ايدئولوژیۀهم

ها نتيجه  اين پديده، به همان اندازه که واژگونگی اشياء بر روی شبکيه از فراگرد زندگی جسمانی آن

  .گردد ها و روابط شان نتيجه می شود، از فراگرد زندگی تاريخی انسان می

به . رويم آسمان میجا از زمين به  آيد، در اين  آلمان که از آسمان به زمين میۀفدرست برخالف فلس

هائی  کنند، يا از انسان کنند، تصور می ، خيال می گويند ها می عبارت ديگر، مسئله را از آن چه که انسان

های واقعی   تا به انسان،کنيم  آغاز نمی،شود  خيال و تصور میشان انديشه، شوند، درباره که نقل قول می

شان،   فراگرد زندگی واقعیۀلی هستند که بر پايهای واقعی و فعا بلکه اساس موضوع انسان: برسيم

هائی که در  خيال. دهند های اين فراگرد زندگی را نشان می های ايدئولوژيکی و پژواک تکامل بازتاب

 فراگرد زندگی که تعيين صحت و سقم آن با تجربه Bهای گيرند، ضرورتًا واالئيده ها شکل می ذهن انسان

بدين ترتيب، اخالق، دين، مابعدالطبيعه، و . هست  نيز،ادی پيوند داردامکان پذير است و به مقدمات م

ها، ديگر استقالل ظاهری خود را حفظ  ال مختلف آگاهی مربوط به آنکو نيز اشها  ايدئولوژی ۀبقي

 مادی خود را ۀها، که توليد مادی و مراود ها نه تاريخی دارند و نه تکاملی؛ ليکن انسان آن. کنند نمی

. دهند میغيير  خود را تۀبخشند، همراه با آن، دنيای واقعی و نيز انديشه و محصوالت انديش تکامل می

                                                                                                                                                                                          

A -] نوشته بر روی قسمت زير خط کشيده شده است در دست[  

شان، يا   روابط متقابلۀ روابط آنها با طبيعت، يا دربارۀايده های اين افراد، ايده هائی است يا دربار

 واقعی يا وهم – ۀ های آنها، بيان آگاهانايده اين موارد، ۀ طبيعت خود، واضح است که در همۀدربار

. هاست  آنها، و رفتار اجتماعی و سياسی آنۀها، مراود ها، توليد آن  فعاليت واقعی آن روابط و–انگيز 

 ديگری به فرض مخالف تنها موقعی امکان پذير است که عالوه بر روح افراد واقعی و مادی، روح

ها  اگر بيان آگاهانه روابط واقعی اين افراد مبتنی بر توهم باشد، اگر آن. عنوان فرض، پذيرفته شود

ها و روابط   مادی فعاليت آنۀ محدود بودن شيوۀدر خيال خود واقعيت را واژگون کنند، اين خود نتيج

  .اجتماعی محدود ناشی از آنست

B  - Sublimates 
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در حالت .  آگاهی استۀکند، بلکه زندگی است که تعيين کنند اين آگاهی نيست که زندگی را تعيين می

 واقعی شود؛ در حالت دوم، که با زندگی  آغاز آگاهی است که به صورت فرد زنده فرض میۀاول، نقط

  .شود و آگاهی فقط آگاهی اين افراد انگاشته می  خود افراد زنده هستند، آغازۀتطابق دارد، نقط

شود و حتی برای  بلکه با مقدمات واقعی شروع می.  نيستA برخورد با موضوع، فاقد مقدماتۀاين نحو

يالی، بلکه در فراگرد ها، نه در تجرد و جزميت خ اين مقدمات، انسان. کند ها را ترک نمی يک لحظه آن

به مجرد . گيرد، هستند تکامل واقعی و از لحاظ تجربی محسوس خود، که در شرايط معينی صورت می

ه، ردای از واقعيات م اين که اين فراگرد فعال زندگی به شرح آمد، موجوديت تاريخ به صورت مجموعه

، يا به صورت يک )اعی هستندکه خودشان هنوز انتز( چنين است Bگرايان در مورد تجربهچنان که 

   .شود ها چنين است، متوقف می آليست انکه در مورد ايدهنفعاليت خيالی موضوعات خيالی، چ

، Dشود، علم واقعی و اثباتی ، هر جا که زندگی واقعی آغاز میيابد می پايان Cهر کجا که نظر پردازی

عبارت پردازی تهی در مورد . ددگر تشريح فعاليت علمی، تشريح عملی تکامل انسان نيز آغاز می

 ۀهر گاه واقعيت تشريح گردد، يک فلسف. شود يابد و معرفت واقعی جايگزين آن می آگاهی پايان می

ای از  در بهترين وضعيت، جای آن را فقط خالصه. دهد سنده، محيط وجود خود را از دست میبخود

مزبور، تواند بگيرد و انتزاعات  ها می نسان تکامل تاريخی اۀمنتج از مشاهدنتايج خيلی کلی، انتزاعات 

ها فقط آرايش و مرتب ساختن  آن. اند، به خودی خود دارای ارزشی نيستند که از تاريخ واقعی جدا افتاده

ليکن به .  آن به کار ميروندۀهای جداگان کنند و برای نشان دادن توالی اليه مطالب تاريخی را تسهيل می

دستورالعمل يا طرحی برای پيرايش تر و تميز اعصار تاريخ ارائه وجه، بر خالف فلسفه،  هيچ

د که بررسی و مرتب ساختن مطالب مربوط به يک نشو برعکس، مشکالت از زمانی آغاز می. دهند نمی

از ميان برداشتن اين مشکالت با مقدماتی .  مورد نظر باشد– واقعی آن ۀ و ارائ–عصر قديم يا جديد 

 فراگرد واقعی زندگی و ۀها پرداخت، بلکه مطالع توان به شرح آن جا نمی  اينامکان پذير است که در

جا بعضی از اين انتزاعات را  ما در اين. فعاليت افراد هر عصر آن را روشن خواهد ساخت

شان  های تاريخی روشن دهيم؛ و با مثال ها را در مقابل ايدئولوژی مورد استفاده قرار می آن. گزينيم برمی

  E.کنيم می

                                                            

A  - Premises 
B  - empiricists 
C  - Speculation 
D   - Positive 

E  - ۀآيد سه قسمت از نسخ آن چه به دنبال می. يابد جا پايان می  پاکنويس شده دست نوشته در اينۀ نسخ 
  . دست نوشته استۀپاکنويس نشد
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   ]2[  

 هاي رهائي واقعي انسان پيش شرط -1

" انسان" "رهائی" خود متحمل نخواهيم شد که ۀالبته زحمت تبيين اين موضوع را برای فيلسوفان فرزان

و از طريق " خودآگاهی"شناسی، جوهر و اراجيف ديگر به  حتی يک قدم، از طريق تقليل فلسفه، دين

اند، تحقق نخواهد پذيرفت  داشته خود نۀ که هرگز او را بنداز استيالی اين عبارات" انسان"رها ساختن 

ها توضيح نخواهيم داد که به رهائی واقعی فقط در دنيای واقعی و از طريق وسائل واقعی   به آنو

کند، بردگی را از ميان  اثقال دوار که با قاطر کار میرتوان بدون ديگ بخار و ج توان رسيد، و نمی می

توان بدون کشاورزی پيش رفته از بين برد، و در مجموع، رهائی مردم تا  می را نA؛ سرواژبرداشت

های کافی به دست آورند، امکان پذير  زمانيکه نتوانند غذا و آب، مسکن و لباس در مقادير و کيفيت

رفتگی   عملی تاريخی و نه ذهنی است، و با توجه به شرايط تاريخی، ميزان پيش،"رهائی ".نيست

ها،   بعدًا، مطابق با مراحل مختلف تکامل آنB.آيد فراهم می... کشاورزی، مراودهصنعت، تجارت، 

 ، و نيز مهمالت دينی و دين شناختی را خلق Cمهمالتی شبيه به جوهر، ذهن، خودآگاهی و نقد محض

در در آلمان، کشوری که . گذارند ها را کنار می  آن،کنند، و سپس آن گاه که به حد کافی تکامل يافتند می

های ذهنی، اين چيزهای مبتذل ستوده شده  آن فقط تکامل تاريخی ناچيزی در حال وقوع است، اين تکامل

شوند و ريشه  و بی خاصيت که بايد مورد مبارزه قرار گيرند، طبيعتًا جايگزين فقدان تکامل تاريخی می

  . مزبور فقط دارای اهميت محلی استۀليکن مبارز. گيرند می

  فويرباخE و ناهماهنگDيلياليسم تأمتر ما -2

(...)F در واقعيت و برای ماترياليست اهل عمل، يعنی کمونيست، مسئله بر سر دگرگون ساختن دنيای 

هر موقع، گاه و بی گاه، با چنين . زند موجود، و برخورد عملی با اشياء موجود و تغيير آنها دور می

ها بر  يابيم و تأثير آن ای بيش نمی ت جدا افتادهها را اشارا خوريم، آن نظراتی در کارهای فويرباخ برمی

های قابل تکامل، قلمدادشان  توان بيش از جنين اش به قدری ناچيز است که نمی روی جهان بينی کلی

                                                            

A  - Serfdom 
B - يک سطر از نوشته آسيب وارد آمده، و قسمت زيرين صفحه پاره شده است،  جا به دست در اين

  نوشته مفقود گرديده است دست
C -  Pure Criticism 
D  - Contemplative 
E   - Inconsistent 

F  -نوشته مفقود شده است  پنج صفحه از دست.  
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 از سوئی به تأمل و تفکر محض آن، و از سوی ديگر به Aفويرباخ از دنيای حسی" برداشت. "کرد

. دهد ، را قرار می"انسان) "8(، "ن تاريخی واقعیانسا"احساس محض محدود است؛ او به جای 

در مورد اول، يعنی تأمل بر روی دنيای حسی، او باالجبار ناگهان به . است" آلمانی"در واقع " انسان"

، و هماهنگی از پيش فرض آورد خورد که بين آگاهی و احساس او تضاد به وجود می چيزهائی برمی

 دنيای حسی و به ويژه هماهنگی انسان و طبيعت را آشفته  یها  قسمتۀ او يعنی هماهنگی همۀشد

 پناه ببرد؛ يک C  برای برطرف ساختن اين آشفتگی، او مجبور است به يک ادراک دوگانهB.زدسا می

تر که  کند، و يک ادراک متعالی و فلسفی را درک می"  آشکارفقط امور کامًال"ادراک کفر آميز که 

او متوجه نيست که دنيای حسی پيرامون او چيزی نيست که به . يابد یچيزها را درم" جوهر واقعی"

. يد و برای هميشه ثابت باشد، بلکه محصول صنعت و موقعيت جامعه استبياطور مستقيم از ابديت 

ست که هر يک بر  اهای پی در پی ای  فعاليت نسلۀمحصول در اين معنا که محصولی تاريخی و نتيج

اش  پردازد، و نظام اجتماعی  خود میۀ مراودۀه است، به تکامل صنعت و نحوروی دوش نسل قبل ايستاد

 برخوردار D"ايقان حسی"ترين  حتی امور واقعی که از ساده. دهد را مطابق با نيازهای جديد تغيير می

چنان که همه . گيرند  بازرگانی به او تعلق میۀ فقط از طريق تکامل اجتماعی، صنعت و مراود،هستند

 ۀگانی به منطقزر درختان ميوه فقط چند قرن قبل از طريق باۀ هميم، درخت گيالس، مانند تقريبًادان می

 معين در يک عصر معين، ۀاز اين رو، برای فويرباخ، درخت مزبور از طريق عمل يک جامع. ما آمد

  .تبديل شده است" ايقان حسی"به يک 

 که واقعًا آن طوربه چيزها بدين گونه، يعنی توان گفت که وقتی   می،جا کشيد حال که صحبت به اين

 مسائل ۀتر خواهيم ديد، هم  واضحشود، چنان که بعدًا يابند، نگريسته می  که وقوع میآن طورهستند و 

 انسان با ۀ مهم رابطۀبرای مثال مسئل. شوند عميق فلسفی، به سادگی به يک امر واقع تجربی تبديل می

کند و،  صحبت می" برابر نهادهای طبيعت و تاريخ"گذارد و از  ر میبرونو پا را بسيار فرات(طبيعت 

جداگانه هستند و هميشه در رو به روی انسان يک طبيعت تاريخی و يک تاريخ " چيز"ها دو  گوئی اين

، "خود آگاهی"و " جوهر" مربوط به E،"آثار متعالی درک ناپذير "ۀ، که هم)طبيعی وجود نداشته است

                                                            

A - Sensuous 
B -آشکار، يعنی نمود حسی را تابع واقعيت حسی اشتباه فويرباخ اين نيست که امر کامًال:  توجه 

دهد، اشتباه او در اين است که در تحليل نهائی   واقعيات حسی قرار میحاصل از بررسی مفصل
فيلسوف " عينک"، يعنی با "ها چشم"تواند با دنيای حسی بجز از طريق نگاه کردن به آن با  نمی

 . کندبرخورد
C  - Double Perception 
D  -Sensous Certainty 

E - اثر گوتهتفاوسای از کتاب  ای از جمله  صورت تغيير يافته .  



 29     ایدئولوژی آلمانی      

هميشه در صنعت و در هر عصر " وحدت انسان و طبيعت"فهميم  ، آن گاه که مینداز آن نتيجه شده ا

انسان و طبيعت، " ۀمبارز"آن  ، و پا به پایهای مختلف وجود داشته بسته به تکامل صنعت، در شکل

. ريزد  به خودی خود فرو میاش در هر عصر نيز موجود بوده است، بسته به تکامل نيروهای توليدی

 ضروريات زندگی، توزيع و ساخت طبقات مختلف اجتماعی را تعيين ۀت، توليد و مبادلصنعت و تجار

 در بدين گونه است که مثًال: شوند وسط اين ساخت تعيين میشان   انجامۀ با توجه به شيوکنند و خود می

ه و  تنها کارخانند،های بافندگی وجود داشت های ريسندگی و دوک منچستر که در صد سال قبل فقط چرخ

 که در زمان آگوستوس چيزی بجز بوستان و Aخورد، يا در کامپانيادی روما ماشين به چشم فويرباخ می

. گيرد شد، اکنون فقط مراتع و باتالق مورد توجه او قرار می داران رومی پيدا نمی ويالهای سرمايه

کند که فقط به  ؛ او از اسراری صحبت می گويد  از ادراک علوم طبيعی سخن میبه خصوصفويرباخ 

داشت؟  آيد؛ ولی آيا علوم طبيعی بدون صنعت و تجارت وجود می ها می دان ها و شيمی دان چشم فيزيک

: آيد  حسی انسان می، از تجارت و صنعت، از فعاليت"حضم"هدف و موضوع حتی اين علوم طبيعی 

که اساس کليه دنيای حسی در صورتی که اين فعاليت، اين کار حسی و آفرينش وقفه ناپذير، اين توليد، 

شد، او نه تنها شاهد تغييرات زيادی در  موجود است، در زمان فويرباخ فقط به مدت يک سال قطع می

 ادراک او، عالوه بر ۀها و قو  دنيای انسانۀکرد که کلي بود، بلکه بسيار زود مشاهده می دنيای طبيعی می

ه باقی ردلويت طبيعت خارجی دست نخوها او اين ۀ، در همالبته.  وجود او از دست رفته استۀآن، هم

خود به های آغازينی که از آفرينش  ها کار بردی در مورد انسان يچکدام از اين موضوعهماند، و  می
 متمايز شناخته ، ندارد؛ ليکن اين تمايز تا وقتی با معنی است که انسان از طبيعت،اند  نتيجه شدهBخودی

تی که قبل از تاريخ انسان وجود داشت، به هيچ وجه طبيعتی که از اين بابت طبيعت، طبيع. شود

شايد به استثنای ( نيست، آن طبيعتی است که امروزه هيچ جا وجود ندارد ،کند فويرباخ در آن زندگی می

    .اخ نيز دارای موجوديت نيستو از اين رو برای فويرب) االصل د مرجانی استراليائی جديۀچند جزير

متعلق "پذيرد که انسان يک  دارد، چه، می" محض"های  زيت زيادی بر ماترياليستالبته فويرباخ م

و نه به عنوان " متعلق حواس"ليکن گذشته از اين که فويرباخ انسان را فقط يک .  نيز هستC"حواس

ها را در ارتباط معين  ماند و انسان زيرا که او هنوز در قلمرو نظريه می –پندارد  می" فعاليت حسی"

های فعالی که   او هرگز به انسان–گيرد  شان در نظر نمی ماعی، و در شرايط موجود زندگیاجت

انسان واقعی، "شود و از قبول  انتزاعی متوقف می" انسان"رسد، بلکه در   نمی،موجوديت واقعی دارند

ستی، ديگری جز عشق و دو" روابط انسانی: "رود، يعنی  ی فراتر نمیفبه طور عاط" انفرادی، جسمانی
                                                            

A  - Campagna di Roma 
B  - Generatio Aequivoca = Spontaneous Generation  

  . مرده يا غير آلی استۀ زنده از مادۀمقصود ايجاد ماد
C  - Object of Senses 
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از اين . آورد او از شرايط زندگی فعلی، انتقادی به عمل نمی. شناسد آن هم به صورت آرمانی، بازنمی

اش متصور   افراد متشکلهۀشود دنيای حسی را به صورت کل فعاليت حسی زند رو، هيچ گاه موفق نمی

زيری، خسته از کار، های سالم، جمعيتی از مردم خنا ، وقتی او به جای انسانبنابراين، مثًال. شود

" Aجبران انواع"و به امر آرمانی " ادراک متعالی"شود به  بيند، مجبور می زده را می مسلول و قحظی

 ۀای که يک ماترياليست کمونيست، ضرورت، و در عين حال شرايط استحال پناه برد، و درست در نقطه

  .شود میس کشانده پآليسم باز بيند، فويرباخ به ايده صنعت و ساخت اجتماعی را می

گيرد، و وقتی که تاريخ را در نظر   تاريخ را در نظر نمی،فويرباخ تا وقتی که يک ماترياليست است

گرايند،  ليسم و تاريخ به طور کامل از يکديگر وامیااز نظر او ماتري. گيرد يک ماترياليست نيست می

    B.مان دارد های قبلی يشه در گفتهرحقيقتی که 

  :هاي اساسي فعاليت اجتماعي ابتدائي تاريخي، يا جنبه مناسبات – 3
  توليد وسائل معيشت،
  توليد نيازهاي جديد،

  ،)خانواده(ها  بازتوليد انسان
   اجتماعي، آگاهيةمراود

 

 ۀ کليۀ بايد با بيان اولين مقدم،کنيم  صحبت می،هستند ها که فاقد مقدمات ی آلمانۀاز آن جا که داريم دربار

ساختن " برای : تاريخ شروع کنيم؛ و آن مقدمه عبارت از اين است کهۀز آن رو هموجود انسان و ا

ليکن زندگی بيش از هر چيز درگير خوردن  C.انسان بايد در موقعيتی باشد که بتواند زندگی کند" تاريخ

 بنابراين، اولين کنش تاريخی، توليد وسائل D.و نوشيدن، مسکن، پوشاک و چيزهای متعدد ديگر است

راستی اين کنشی ه و ب. زم برای برطرف ساختن اين نيازها، يعنی توليد خود زندگی مادی استال

 تاريخ است که امروز مانند هزاران سال قبل، بايد همه روزه و همه ساعته ۀتاريخی و شرط اساسی هم

وی مانند چوب دست بروندنيای حسی، هنگامی که حتی .  زندگی انسان برآورده شودنبرای نگه داشت

ست را به عنوان يک پيش فرض در خود تقليل يابد، فعل توليد اين چوب د، به يک حّداقل )11(مقدس 
                                                            

A  -Species 
B -] دليل اين که با تمام اين تفاصيل در:] نوشته بر روی قسمت زير خط کشيده شده است در دست 

" تاريخ"های  ها واژه کنيم، اين است که برای آلمانی  تاريخ صحبت میۀتر دربار جا به طور مفصل اين
مثال بارزی از اين موضوع، شخص برونوی مقدس : دهند بجز واقعيت هر معنائی می" تاريخی"و 
 .اوست" علم بيان سکوی خطابه"با 

C -مراجعه شود به صفحات اين کتاب .  
D -] بدن –) 10( نگاشتی و غيره – شرايط زمين شناختی، آب هگل:] کس در حاشيهيادداشت مار 

 انسان، نيازها، کار
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 اهميت و ۀبنابراين، در هر گونه برداشت از تاريخ، بايد پيش از همه اين واقعيت اساسی را با هم. دارد

اند، و از اين رو، هر   نکردهچنينها هيچ گاه  یدانند که آلمان همه می. ه قرار دادجپيامدهای آن مورد تو

ها، گو اين  ها و انگليسی فرانسوی. اند گز دارای مبنائی خاکی برای تاريخ، و در نتيجه يک مورخ نبوده

 به ويژه تا –خوانند   بين اين واقعيت و آن چه که تاريخ میۀای متوجه رابط  بسيار يک جانبهۀکه به گون

 ۀهای جامع اند، معهذا با نوشتن تاريخ  شده–رفتار بودند که در ستيزهای ايدئولوژی سياسی گ زمانی

هائی در جهت بخشيدن يک مبنای ماترياليستی به  صنعت برای اولين بار، کوشش مدنی، بازرگانی و

  ).12(  .اند تاريخ نويسی به عمل آورده

ست آمده  دوم اين که، برآوردن نياز اول، عمل برآوردن و ابزاری که برای اين برآوردن به دۀنکت

جا  ما در اين. نجامد، و اين ايجاد نيازهای جديد اولين کنش تاريخی استا است، به نيازهای جديدی می

شناسيم که هر موقع مواد و  ها را باز می بالفاصله دودمان روحانی حکمت بزرگ و تاريخی آلمانی

مانند،   میزی بيشتر عاج مهمالت دين شناختی، سياسی يا ادبۀشود و از ارائ شان تمام می مطلب مثبت

کنند که  مان نمی  ليکن روشن.است" عصر ماقبل تاريخ"کنند که اين اصال نه تاريخ، بلکه  اظهار می

توان به خود تاريخ رسيد؛ گر چه، از سوئی ديگر، در نظر  چرند می" ماقبل تاريخ"چگونه از اين 

بند؛ زيرا که در آن جا خود را از سچ يار میشتياق بسابا " ماقبل" تاريخ، به اين ۀهای خود دربار پردازی

 نظرپردازی خود را رها کنند و ۀتوانند عنان غريز بينند و می در امان می" واقعيات ناپخته"دخالت 

  . بسازند و خراب کنندAهزار هزار فرضيه

 به ها، که همه روزه  اين است که انسان،شود سومين عامل که از همان آغاز به تکامل تاريخ وارد می

و بدين گونه : کنند های ديگر و توليد مثل می پردازند، شروع به ساختن انسان باز آفرينی زندگی خود می

خانواده که در ابتدا تنها . شود  بين مرد و زن، پدر و مادر و فرزندان و خانواده مطرح میۀرابط

تر و جمعيت بيشتر،  تازه بعدها، هنگامی که نيازهای بيشتر، مناسبات اجتماعی ،مناسبت اجتماعی است

کند که بايد مطابق با  تری پيدا می مقام پائين) بجز در آلمان(ورد،  آنيازهای جديدتری را به وجود می

مورد " مفهوم خانواده" مطابق با ،های تجربی موجود، و نه همان طور که در آلمان معمول است داده

  .تحليل قرار گيرد

اعی را نبايد به صورت سه مرحله، بلکه به صورت سه جنبه، يا برای البته اين سه جنبه از فعاليت اجتم

های اوليه  زمان از ابتدای تاريخ و انسان پذيرفت که به طور هم" لحظه"ها بهتر بفهمند، سه  اين که آلمانی

  .کنند اند، و هنوز در تاريخ امروز خود نمائی می وجود داشته

 ۀو  زندگی ديگران در توليد مثل، به عنوان يک رابطتوليد زندگی، چه توليد زندگی خود در کار 

 اجتماعی بدان معنا که بر –ی، و اجتماعی از سوی ديگر يطبيعی از سو: رسد میدوگانه به نظر 

                                                            
 



   مارکس و انگلس     32

  از آن چه که -کند   چندين نفر، بدون توجه به شرايط، به چگونگی، و به نوع هدف، داللت میکاری هم

 خاصی از ۀ صنعتی، با شيوۀ خاص توليد، يا مرحلۀ يک شيوشود که هميشه گذشت چنين نتيجه می

به . است" نيروی توليدی" خود يک کاری هم ۀ اجتماعی همراه است، و اين شيوۀ، يا مرحلAیهمکار

تاريخ "ها، حالت جامعه و از آن رو   نيروهای توليدی قابل دسترس انسانیعالوه، اين موضوع که اجزا

. ايد هميشه در رابطه با تاريخ صنعت و مبادله مورد مطالعه قرار گيردکند، ب را تعيين می" انسانيت

ها نه تنها فاقد   است که نوشتن اين نوع تاريخ در آلمان غير ممکن است، زيرا آلمانیحليکن اين نيز واض

نيز هستند، چرا که چون در آن سوی " ايقان حسی" الزم و مطالب مربوط، بلکه فاقد درک قدرت

.  چنين چيزهائی برخوردار باشدۀتواند از تجرب  تاريخ متوقف شده است، شخص نمی راينۀرودخان

 ۀها يک ارتباط مادی که توسط نيازها و شيو بنابراين، از همين آغاز روشن است، که بين انسان

اين ارتباط دائمًا اشکال .  وجود دارد،رسد ها می شود و قدمت آن به قدمت خود انسان توليدشان تعيين می

خصوص ه ونه چرنديات سياسی يا دينی که بدين گونه بدون توجه به وجود هر گکند، و ب ديدی پيدا میج

   .پردازد می" تاريخ" يک ۀدارد، به ارائ ها را در کنار هم نگه می انسان

فهميم انسان   تاريخی است که میۀفقط پس از در نظر گرفتن چهار لحظه، چهار جنبه از روابط اولي

از همان " ذهن "،نيست" محض" ليکن حتی از همان آغاز نيز، اين آگاهی B.نيز هست" یآگاه"دارای 

 هوا، ۀهای آشفته شد جا به شکل اليه بودن ماده رو به رو است که در اين" زير فشار"آغاز با نفرين 

قدمت زبان به قدمت آگاهی است، زبان عملی . شود  ظاهر مینصداها، به طور خالصه، به شکل زبا

های ديگر نيز وجود دارد، و فقط از اين روست که برای  ، زبان آگاهی واقعی است که برای انساناست

های ديگر نتيجه  من نيز وجود دارد؛ زبان، مانند آگاهی، فقط از نياز، از ضرورت ارتباط با انسان

چ چيز حيوان خود را با هي: ای وجود داشته باشد، برای من وجود دارد  هر گاه رابطهC.شود می

اش با ديگران به   حيوان، رابطهبرای. کند نمی" مرتبط" خود را سازد؛ حيوان اصوًال نمی" مرتبط"

  بنابراين، آگاهی از همان ابتدا يک محصول اجتماعی است و تا زمانی. صورت يک رابطه وجود ندارد

، تنها آگاهی مربوط به محيط البته، آگاهی در ابتدا.  بدين گونه باقی خواهد ماند،ها وجود دارند که انسان

  و آگاهی دارای ارتباط محدود با اشخاص و اشياء بيرون از فردی است که دارد Dحسی بی ميانجی

                                                            

A ‐  Corpration 
B -] ها بدين دليل تاريخ دارند که بايد  انسان:] نوشته آورده است  دستۀيادداشتی که مارکس در حاشي

بندی  يرد، اين را سازمانزندگی خود را توليد کنند، و اين توليد بايد به نوع خاصی صورت گ
 .شود ها نيز درست بهمين ترتيب تعيين می آگاهی آن: کند ها تعيين می فيزيکی آن

C -] من با پيرامون من آگاهی من ۀ رابط]:نوشته بر روی کلمات زير خط کشيده شده است در دست 
 .است

D  - Immediate  
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 بيگانه، در عين حال، آگاهی نسبت به طبيعت است که ابتدا به عنوان نيروئی کامًال. شود خودآگاه می

 حيوانی است و ها با آن کامًال د و روابط انسانايست ها می نيرومند و غير قابل حمله رو در روی انسان

) دين طبيعی( حيوانی از طبيعت ترسند؛ از اين رو اين آگاهی کامًال ها از آن مانند حيوانات می انسان

  .است

توسط ها و طبيعت   خاص بين انسانۀاين دين طبيعی يا اين رابط: کنيم ما اين را بالفاصله مشاهده می

جا مانند همه جا، همانندی طبيعت و انسان به نحوی ظاهر  در اين. شود و بالعکس شکل جامعه تعيين می

 ۀکند، و رابط ها را با يکديگر تعيين می  محدود آنۀها با طبيعت، رابط  محدود انسانۀشود که رابط می

ليل که  بدين ددارد، و اين درست ها با طبيعت را تعيين می  محدود انسانۀها با يکديگر، رابط محدود آن

، آگاهی انسان نسبت به ضرورت وسط تاريخ تغيير داده شده است؛ و از سوئی ديگرتطبيعت به زحمت 

اين . کند  در جامعه زندگی میبرقراری رابطه با افراد پيرامون او، آغاز اين آگاهی است که او اصوًال

، توار اس اهی، آگاهی گلهاين آگ.  خود زندگی اجتماعی در اين مرحله، حيوانی استۀآغاز بهمان انداز

و در اين مرحله فرق بين انسان با گوسفند فقط در اين است که در مورد انسان، آگاهی جای غريزه را 

ای، از طريق  يا قبيله اين آگاهی گوسفندگونه. ای آگاهانه است  او غريزهۀگيرد، يا اين که غريز می

و اساس است، از طريق افزايش جمعيت تکامل وری، افزايش نيازها، و آن چه برای هر د افزايش بهره

 تکامل ،ها، تقسيم کار که در ابتدا چيزی جز تقسيم کار در عمل جنسی نبود با اين. يابد و گسترش می

، ) قدرت جسمیمثًال(با توجه به استعدادهای طبيعی " طبيعی"يابد و تقسيم کار خود انگيخته يا  می

يابد، که   تقسيم کار فقط از زمانی صورت واقعی میA:آيد د مینيازها، حوادث و غيره و غيره به وجو

تواند ادعا کند چيزی  از اين لحظه به بعد است که آگاهی می B.شود تقسيم کار مادی و ذهنی ظاهر می

 است، و بدون اين که بيانگر چيزی واقعی باشد، واقعًا بيانگر بغير از آگاهی نسبت به عمل موجود

حظه به بعد، آگاهی در موقعيتی است که بتواند خود را از دنيا رها سازد و به چيزی است ؛ از اين ل

ليکن حتی اگر اين نظريه، دين .  بپردازدغيرهدين شناسی، فلسفه، اخالق و " محض "ۀتشکيل نظري

 با روابط موجود تضاد پيدا کند، اين تنها بدين علت امکان پذير است که غيرهشناسی و فلسفه، اخالق و 

 خاص ۀوزحبه عالوه، در يک . اند ط اجتماعی موجود با نيروهای توليدی موجود تضاد پيدا کردهرواب

از روابط يک ملت، اين موضوع فقط از طريق تضاد، نه آن تضادی که در درون مدار ملی به وجود 

ک  يعنی بين آگاهی ملی و آگاهی عمومی يCو عمل ملل ديگر  بلکه تضاد بين اين آگاهی ملی،آيد می

رسد اين تضاد فقط به صورت يک  دهد؛ ليکن چون به نظر می ، روی می)چنان که در آلمان(ملت 
                                                            

A -] آگاهی انسان در :] خط کشيده شده استنوشته که بر روی آن   دستۀيادداشت مارکس در حاشي
  .يابد طی تکامل تاريخی واقعی تکامل می

B -] ها، يعنی کشيشان تصادفی است، اولين شکل ايدئولوگ:] يادداشت مارکس در حاشيه  

C -] ها و خود ايدئولوژی آلمانی. اديان:] نوشته يادداشت مارکس در حاشيه دست 
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رسد که چون دقيقا تجسم کثافت ملی  تضاد در درون آگاهی ملی وجود داشته باشد، به نظر اين ملت می

   .است، مبارزه نيز فقط محدود به اين کثافت است

 اين مهمالت فقط ۀاز هم:  بی اهميتی استکند، چيز کامًال ه میبه عالوه اين که آگاهی به طور مستقل چ

 توليدی،موقعيت جامعه و آگاهی، کنيم و آن اين که اين سه لحظه، يعنی نيروهای يک چيز استنتاج می

توانند و بايد به تضاد با يکديگر برخيزند؛ زيرا تقسيم کار، داللت بر اين امکان، بلکه بر اين واقعيت  می

گيرد و به   به افراد مختلفی تعلق می– لذت و کار، توليد و مصرف -  Aه فعاليت فکری و مادیکند ک می

به عالوه، واضح است که : ها تنها وقتی امکان پذير است که تقسيم کار نفی شود تضاد برنخاستن آن

ر پردازانه و آليستی نظ های ايده تنها بيان" ترديد"، "مفهوم"، "موجود متعالی"، "ها ميثاق"، "اشباح"

های   محض قيود و محدوديتBهای ذهنی ذهنی، مفاهيم به ظاهر متعلق به افراد منفرد، صورت

   C. همراه با آن در حرکت استۀ توليد زندگی، و شکل مراودۀای هستند که در درون آن شيو تجربی

 :تقسيم اجتماعي كار و پيامدهاي آن -4

  مالكيت خصوصي، دولت،
  تماعي فعاليت اج"بيگانه شدن"

  

 اين تضادها به تلويح در آن واقع است، و خود بر تقسيم طبيعی کار در خانواده و ۀتقسيم کار که هم

های منفرد مخالف؛ با يکديگر استوار است، متضمن توزيع، و به راستی توزيع  تقسيم جامعه به خانواده

ت که هسته، يعنی اولين اس) مالکيت(نابرابر، کمی و کيفی کار و محصوالت آن و در نتيجه دارائی 

اين بردگی که به  .شکل آن در خانواده که در آن زن و فرزندان بردگان شوهر هستند، قرار دارد

اش، اولين شکل مالکيت است؛ ليکن حتی در   خامیۀدر خانواده وجود دارد، با وجود هم صورت پنهان

را قدرت استفاده از نيروی کار های امروزين که آن  اين مرحله، به طور کامل با تعريف اقتصاددان

سانی  های يک خصوصی، بيان) مالکيت(در نهايت، تقسيم کار و دارائی .  مطابقت دارد،دانند ديگران می

، همان چيز در رابطه با فعاليت، و در ديگری در رابطه با محصول فعاليت تصديق در يکی: ستنده

  .شود می

                                                            

A -] فعاليت و انديشه، يعنی عمل :] وی آن خط کشيده شده استيادداشت مارکس در حاشيه که به ر
 بدون انديشه و انديشه بدون عمل

B  - Images 
C -] های فعلی اقتصادی، نه  آليسيتی محدوديت اين بيان ايده:] نوشته خط خورده است  زير در دستۀجمل

سازد و  ود را رها میای که خ يعنی آگاهی. تنها از لحاظ نظری بلکه در آگاهی عملی نيز وجود دارد
 .گردد ها، بلکه کشورها نيز می نه تنها موجد اديان و فلسفه. خيزد  موجود توليد به تضاد برمیۀبا شيو
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 افراد که با ۀها با منافع عمومی هم منافع افراد و خانوادهبه عالوه، تقسيم کار به تلويح بر تضاد بين 

در تخيل " نفع کلی" فقط به صورت ،و به راستی، اين نفع عمومی. اند، داللت دارد يکديگر در مراوده

شود، وجود  ها تقسيم می  متقابل افرادی که کار بين آنۀوجود ندارد، بلکه پيش از همه، به صورت رابط

  A.دارد

يابد که از منافع  اد بين منافع خاص و عام، منفعت عام شکل مستقلی به صورت دولت میاز اين تض

 يک ،شود شکل ديگری که منفعت عام بدان صورت متجلی می. افتد واقعی فردی و گروهی جدا می

 با –ای  موهوم است که معهذا بر پيوندهای واقعی تجمعات خانوادگی و قبيله) کمونی(زندگی گروهی 

چنان  و به خصوص –شترک خويشاوندی، زبانی و تقسيم کار در مقياسی بزرگتر و منافع ديگر منافع م

 ۀ اين طبقات با توجه به اصل تقسيم کار از افتراق يک تود. بر طبقات استوار است، خواهيم ديد  که بعدًا

نين نتيجه  چ،از آن چه گذشت: يابد ها بر ديگران تسلط می بزرگ جمعيت به وجود آمده و يکی از آن

 بين دمکراسی، آريستوکراسی، و نظام پادشاهی، مبارزه ۀ مبارزات داخل دولت، مبارزۀشود که کلي می

 در مجموع، نفع کلی، –برای به دست آوردن حق رأی، غيره و غيره، فقط اشکال موهومی هستند 

کديگر به ها، مبارزات واقعی طبقات مختلف، بين ي  که در آن–شکل موهوم منافع عمومی است 

های آلمانی، با وجود دريافت مقدمات کافی از موضوع در  در اين باره تئوريسين(رسد  سرانجام می

به عالوه چنين نتيجه ). ، کوچکترين دانشی ندارند)13 ( مقدسۀ فرانسوی و خانواد– آلمانی ۀسالنام

رولتاريا تسلط آن به از ای قصد تسلط دارد، حتی هنگامی که مانند مورد پ شود که اگر طبقه گرفته می

گردد، بايد به منظور نشان دادن نفع  ميان رفتن کامل شکل قديمی جامعه و تسلط به طور کلی منجر می

  . ابتدا قدرت سياسی را به دست آورد– که در ابتدا مجبور به انجام آن است –خود به صورت نفع عام 

ها   با نفع عام آنها آنهستند، که از نظر درست بدين دليل که افراد فقط به دنبال منافع خاص خود 

خاص و " کلی"ها، و نفعی  از آن" مستقل"ها و  برای آن" بيگانه"کند، نفع دوم، نفعی  مطابقت نمی

چون دموکراسی در درون اين ناسازگاری باقی  ها بايد، هم شود؛ يا اين که خود آن مشخص خوانده می

نافع خاص، که در واقع هميشه در جهت مخالف منافع عام و از سوی ديگر، برخورد عملی اين م. بمانند

موهوم به شکل دولت را " کلی"توسط نفع کنند، دخالت و ممانعت عملی  میمنافع عام موهوم حرکت 

  .گرداند  مییضرور

 ۀکه انسان در يک جامع دهد که مادامی و باالخره، تقسيم کار اولين مثال از اين حقيقت را به دست می

ای وجود دارد،  که بين نفع خاص و نفع عام فاصله  ماند، يعنی مادامی د طبيعی باقی میدارای رش

شود، رفتار خود انسان   بلکه به طور طبيعی تقسيم می،بنابراين، مادامی که فعاليت نه به طور داوطلبانه

او را برده  ،آيد، که به جای اين که در کنترل او باشد ای مخالف با او درمی به صورت قدرت بيگانه

                                                            

A -دو پاراگراف بعد، اولی به توسط انگلس و دومی به توسط مارکس در حاشيه نوشته شده است . 
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 فعاليت خاص ۀ از يک حوزیکند، هر انسان زيرا به مجرد اين که تقسيم کار موجوديت پيدا می. سازد می

او يک . گردد  برخوردار می،شود و گريز از آن امکان پذير نيست و استثنائی که بر او تحميل می

سائل معاش خود را از خواهد و نويس است و اگر نمیک ماهيگير، يک چوپان، يا يک نقد شکارچی، ي

 ۀ کمونيستی که در آن هيچ کس دارای حوزۀدست بدهد، بايد چنان باقی بماند؛ حال آن که در جامع

 جامعه، توليد همگانی را . موفق شود،ای که بخواهد تواند در هر رشته خاصی از فعاليت نيست و می

 انجام دهم، رااری و فردا کاری ديگر زد که امروز کسا میکند و بدين گونه برايم امکان پذير  تنظيم می

داری، و چون دارای ذهن نيز هستم  گيری بپردازم و عصر به دام صبح شکار کنم، بعد از ظهر به ماهی

 اين که هيچ گاه شکارچی، ماهيگير، چوپان يا نقد نويس همه بدونها  اينپس از شام نقد بنويسم، و 

  *.شوم

 ساختن توليدات خود به قدرت مادی حاکم برخود، که از کنترل ما اين تثبيت فعاليت اجتماعی، اين تبديل

ريزد، تا کنون يکی از   محاسبات ما را بر هم می وسازد شود، انتظارات ما را خنثی می خارج می

قدرت اجتماعی، يعنی نيروی توليدی تکثير يافته، که از  A. تکامل تاريخی بوده استۀعوامل عمد

ساس تقسيم کار نتيجه شده است، در نظر اين افراد، نه به صورت قدرت  افراد مختلف بر اکاری هم

 بلکه ،ها داوطلبانه نيست  آنکاری هم زيرا –شود  ای ظاهر می ها، بلکه به صورت نيروی بيگانه متحد آن

 منشأ و هدف آن ۀدربارها  ها وجود دارد، و آن  که در خارج از آن–به طور طبيعی ايجاد شده است 

عکس از فازها و مراحل مستقل و خاصی براز اين رو قادر به کنترل آن نيستند، و دانند و  چيزی نمی

 در .ندستر، حاکم اصلی فازها و مراحل فوق هکنند و از آن باالت انسان عبور می) 14(از اراده و عمل 

خود توانست دارای يک تاريخ باشد، اشکال مختلفی به  ، چگونه مالکيت میغير اين صورت، مثًال

بگيرد، و برای مثال مالکيت اراضی، مطابق با مقدمات گوناگونی که ارائه شده است، در فرانسه از 

دود، و چنان که امروز صادق است، در عهای جزء به مالکيت متمرکز در کف تعدادی م مالکيت

 يا چگونه  جزء تبديل شده باشد؟یها انگلستان از مالکيت متمرکز متعلق به تعدادی معدود، به مالکيت

 محصوالت افراد و کشورهای گوناگون نيست، ۀدل، که هر چه باشد چيزی بيش از مبااست که تجارت

ای که به قول يک اقتصاددان انگليسی مانند سرنوشت   رابطه– بين عرضه و تقاضا ۀاز طريق رابط

ها   انسانهبهای نامرئی ثروت و فقر را   در پرواز است و با دستينهای قديم بر روی زم انسان

 ۀ بر هم–گردد  ها می ريزد، موجب ظهور و سقوط ملت ها را فرو می دهد، امپراطوری تخصيص می

کند، ولی با از ميان برداشتن اين پايه، يعنی مالکيت خصوصی، و با تنظيم توليد  دنيا حکومت می

بار ديگر ) ا با توليد خوده و همراه با آن، از ميان برداشتن بيگانگی انسان(ها به طريق کمونيستی  انسان
                                                            

A -ت که در اين چاپ از کتاب در دو جا در حاشيه، قسمتی به توسط مارکس اضافه شده اس  در اين
  .پاراگراف اول بخش پنجم آمده است

 بوده است" نقد بنويسی" در متن کتاب -* 
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ها کنترل خود را بر  شود و يک بار ديگر انسان  بين عرضه و تقاضا به هيچ تبديل میۀقدرت رابط

  يابند؟  باز می، رفتارشان با يکديگرۀمبادله، توليد و نحو

 كمونيزم ة يك مقدمةكامل نيروهاي توليدي، به مثابت -5

توان در صورت وجود دو  را فقط می) وفان قابل فهم استای که برای فيلس واژه(" بيگانگی"البته اين 

ها بر  يعنی قدرتی که انسان" تحمل ناپذير"برای اين که به يک قدرت .  عملی از ميان برداشتۀمقدم

کرده و در " فاقد مالکيت"ها را   بزرگی از انسانۀ بايد ضرورتًا تود،کنند، تبديل شود ضد آن انقالب می

علی ثروت و فرهنگ تضاد به وجود آورده باشد؛ پيش شرط اين دو مقدمه افزايش عين حال، بين دنيای ف

که در عين حال (زياد قدرت توليدی و تکامل زياد آن است و از سوی ديگر، اين تکامل نيرهای توليدی 

شان  ها به جای هستی موضعی  آنA تاريخی–ها در هستی جهان   واقعی انسانمتضمن وجود تجربی

 فقط ،نياز است، زيرا که اوًال بدون آن، فقر يا به عبارت ديگر ی ضرور عملی کامًالۀ يک مقدم)است

گيز نشود و همان روال تنفرا  نياز مبارزه برای ضروريات دوباره آغاز میشود، و با بودن عمومی می

ها به  سان همگانی بين انۀشود، و ثانيًا با اين تکامل همگانی نيروهای توليدی يک مراود قديمی ابقا می

" فاقد مالکيت "ۀ تودۀها باعث ايجاد پديد آيد که از يک سو به طور هم زمان در تمام ملت وجود می

اند، و باالخره افراد از لحاظ دگر  انقالبات ديگران میۀها را وابست شود که ملت می) رقابت همگانی(

   :ر اين صورتدر غي. سازد  تاريخی را جايگزين افراد موضعی می–تجربی کلی و جهان 

  موضعی وجود داشته باشد؛ۀتواند به صورت يک پديد کمونيزم فقط می -1

اين : آيند های تحمل ناپذير کلی در نمی يابند و به صورت قدرت خود نيروهای مراوده تکامل نمی -2

 مانند؛ و  باقی می،ها را گرفته است ت گرداگرد آنابومی که خراف" شرايط"نيروها به صورت 

از نظر تجربی، کمونيزم فقط به صورت .  رود مراوده کمونيزم موضعی از ميان میبا هر گسترش  -3

های توليد و وامکان پذير است که تکامل کلی نير) 15(های مسلط  و همزمان قوم" همگانی"عمل 

 B. شرط مقدماتی آنست، جهانی مالزم با آنۀمراود

يروی کار در يک مقياس وسيع که از  ن– نيستند هيچ چيز بجز کارگر کارگرانی که ۀبه عالوه، تود

ز کار به سرمايه يا حتی تأمين محدود نيازهای خود محروم است و از اين رو ديگر محروميت او ا

های مربوط به آن    و رقابتبازار جهانی از يک – موقت نيست ،ران زندگیعنوان يک منبع مطمئن گذ

 تاريخی وجود داشته باشد، چنان که کمونيزم، –هان تواند ج بنابراين، پرولتاريا فقط می. آيد به وجود می

  . تاريخی برخوردار باشد–تواند از يک موجوديت جهان  فعاليت آن، نيز می

                                                            

A - World Historical 
B -] کمونيزم:] آيد، مارکس نوشته است نوشته می  بعد دستۀ اين قسمت که در صفحۀدر باالی ادام 
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برای ما، کمونيزم يک حالت از امور نيست که بايد استقرار يابد، آرمانی نيست که واقعيت مجبور 

خوانيم که حالت فعلی چيزها را از   میما کمونيزم را جنبشی واقعی. است خود را با آن منطبق سازد

   A.شود  نتيجه می،دنشرايط اين جنبش از مقدماتی که اکنون وجود دار. دارد ميان برمی

  

شود، و به   مراحل تاريخی پيشين تعيين میۀتوسط نيروهای توليدی موجود در همای که  شکل مراوده

چنان که، از آن چه در فوق گفته شد به . است B مدنیۀکند، جامع  خود اين نيروها را تعيين میۀنوب

شود،   مرکب، که قبيله خوانده میۀ ساده يا خانوادۀ اين جامعه، خانوادۀآيد، مقدمه و پاي روشنی برمی

بينيم  در همين جا می.  ارائه شده است، مزبور در نکاتی که در باال گفتيمۀتر جامع است و تعريف دقيق

 تاريخ است، و برداشت تا کنون معمول تاريخ که ۀأ واقعی و تأتر هم مدنی منشۀکه چگونه اين جامع

سازد، تا چه حد  دنی محدود میيگيرد و خود را به رويدادهای تاريخی د روابط واقعی را ناديده می

  )16. ( استمضحک

ها را مورد  توسط انسان انسان، يعنی تغيير شکل طبيعت تا کنون در مجموع فقط يک جنبه از فعاليت

   C...ها توسط انسانها   دوم، تغيير شکل انسانۀجنب. ايم ه قرار دادهجوت

  D. مدنیۀ دولت با جامعۀمنشأ دولت و رابط

  

 :نتايج برداشت ماترياليستي تاريخ -6

   يك فراگرد پيوسته،ةتاريخ به مثاب
  تبديل تاريخ به يك تاريخ جهاني،

  ضرورت انقالب كمونيستي
  

ای  ای جدا از هم، که هر کدام، از مواد، سرمايه، نيروهای توليدیه تاريخ چيزی نيست جز توالی نسل

گيرد، و بدين گونه از يک سو، فعاليت سنتی   استفاده برمی،های قبل به او انتقال يافته است که توسط نسل

 دهد، و از سوی ديگر، شرايط قديمی را با يک فعاليت کامًال ای ادامه می  تغيير يافتهرا در شرايط کامًال

توان با نظر پردازی اين حقيقت را تحريف کرد و تاريخ متأخر را هدف  می. کند تغيير يافته اصالح می

بدين وسيله . دانند  هدف از کشف آمريکا را تسريع انفجار انقالب فرانسه میتاريخ متقدم جلوه داد، مثًال

                                                            

A -ی اولين پاراگراف اين بخش جا داده استنوشته، مارکس اين پاراگراف را در باال  در دست. 
B  - Civil Society 

C -] مراوده و قدرت توليدی:] نوشته يادداشت مارکس بر حاشيه دست. 
D  -صفحه بعد با شرح نتایج برداشت . نوشته سفيد مانده است  انتهای این صفحه از دست

 .شود ماتریاليستی از تاریخ آغاز می
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: يعنی(شود  میبا اشخاص ديگر " رازت شخصی هم" و يابد میهای خاص خود را  تاريخ هدف

"  ايده"، يا "اصل"، "هدف"، "سرنوشت"های  حال آن که واژه". غيرهمانند و  خودآگاهی، نقادی، بی"

تاريخ متقدم، بر چيزی جز انتزاعی از تاريخ متأخر از تأثير فعالی که تاريخ متقدم بر تاريخ متأخر 

  .)دننک گذارد، داللت نمی می

يابند، و  کنند، در طی اين تکامل گسترش می  يکديگر عمل میهای جداگانه، که بر روی هر چه حوزه

های جداگانه را از   ملتۀها، انزوای اولي  پيشرفته، و ارتباط و تقسيم طبيعی کار بين ملتۀهر چه، شيو

، در انگلستان ماشينی اختراع شود که در بنابراين، اگر مثًال. شود بين ببرد، تاريخ بيشتر تاريخ جهان می

 شکل موجوديت اين ۀو چين کارگران بيشماری را از نان خود محروم سازد، و هم نهندوستا

يا، مورد شکر و قهوه . شود  تاريخی می–ها را واژگون کند، اين اختراع يک واقعيت جهان  امپراطوری

 ۀرا در نظر بگيريد، که فقدان اين محصوالت به علت اعمال سياست بازرگانی ناپلئون در مورد قار

 1813های با شکوه رهائی    ضد ناپلئون قيام کنند، و پايگاه جنگها به ، موجب شد که آلمانی)17 (پاارو

از آن چه گفته شد، .  تاريخی پيدا کند–گردند و دو محصول مورد بحث در قرن نوزدهم اهميت جهان 

 –خود  "شود که تبديل تاريخ به تاريخ جهان به هيچ وجه فقط يک عمل انتزاعی از سوی نتيجه می

که صحت و سقم آن ( مادی بح مابعدالطبيعی ديگر نيست، بلکه عملی کامًال، روح جهان، يا هر ش"آگاه

و عملی است که هر فرد با آمدن و رفتن، خوردن، نوشيدن و لباس ) يين کردعتوان با تجربه ت را می

  . کند اش آن را اثبات می تهيه کردن

نون در تاريخ گذشته است، اين يک واقعيت تجربی است که افراد به همين نحو، بر اساس آن چه که تا ک

 تاريخی، بيشتر و بيشتر زير انقياد –يابی به فعاليت جهان  مستقل، از طريق گسترش فعاليت خود و راه

)  بوده استغيرهها، کلک ناجوری از سوی روح جهانی و  فشاری که در نظر آن(ها  قدرتی بيگانه با آن

های آلمانی را   تجربه به همان شدت ثابت کرده است که اوًال اين قدرت که تئوريسينليکن. آيند درمی

که  (توسط انقالب کمونيستیطريق سرنگونی وضع موجود جامعه چنين متحير ساخته است، از 

 از بين خواهد رفت ،سان است و از ميان برداشتن مالکيت که با آن يک )اش بيشتر خواهيم گفت درباره

 A.رهائی هر فرد به تناسب مقداری که تاريخ به تاريخ جهانی تبديل شده است، تحقق خواهد يافتو ثانيًا 

های واقعی او   به ثروت ارتباط روشن است که ثروت واقعی فکری فرد کامًال،از آن چه که گذشت

زد، بين اس می را از موانع گوناگون ملی و محلی آزاد لفقط اين عامل است که افراد مستق. بستگی دارد

ها را در موقعيتی قرار  کند و آن  دنيا ارتباط عملی برقرار میۀهم) شامل توليد فکری(ها و توليد  آن

را پيدا )  های انسان آفريده( خاک ۀ تمام کرۀدهد که بتوانند ظرفيت برخورداری اين توليد همه جانب می

 تاريخی افراد، توسط انقالب – جهان کاری هم ۀ اين شکل طبيعی اوليۀوابستگی همه جانب. کنند

                                                            

A -] توليد آگاهیۀدربار:] نوشته  دستۀياداشت مارکس در حاشي . 
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ها بر  هائی که از عمل انسان ها تبديل خواهد شد، قدرت کمونيستی به کنترل و تسلط آگاهانه بر اين قدرت

ها را ترسانده و زير  ها، آن  بيگانه با انسانهائی کامًال يکديگر نتيجه شده و تا کنون به صورت قدرت

توان به صورتی نظر پردازانه و پندارگرايانه، يعنی  ا میليکن اين نظر ر.  خود در آورده استۀسلط

های پياپی  بيان کرد و بدين گونه رشته)  ذهنۀجامعه به مثاب( انواع  A"خود توليدی"خيالی، به صورت 

. زد، تصور نمودسا میافراد به هم پيوسته را به صورت يک فرد واحد که راز توليد خود را محقق 

زند، ليکن، خود را، سا مینه، بدون شک افراد، جسمی و ذهنی، يکديگر را آشکار است که در اين زمي

   .سازند نمی" ساخته شده"، يا انسان "مانند بی"به معنای مهمالت برونوی مقدس، يا به معنای انسان 

  :آيند میباالخره از برداشت تاريخ، که در فوق طرح گونه آورديم، نتايج ديگر زير نيز به دست 

تحت ، آيد که در آن نيروهای توليدی و وسائل مراوده ای فرا می روهای توليدی، مرحلهدر تکامل ني -1

 به صورت ،کنند و به جای اين که نيروهای توليدی باشند شرايط موجود، فقط ايجاد شرارت می

آيد که  ای به وجود می آيند؛ و در اين ارتباط طبقه درمی) ماشين آالت و پول(نيروهای ويرانگر 

اين طبقه که از . ست بدون برخورداری از مزايای جامعه، تمام بار آن را بر دوش بکشدبور اجم

ای است  اين طبقه. شود  طبقات رانده میۀترين تضاد با بقي  به مصممانه،جامعه بيرون رانده شده است

دهد، و آگاهی ضرورت يک انقالب اساسی، آگاهی   اعضای جامعه را تشکيل میۀکه اکثريت هم

 موقعيت اين طبقه به وجود ۀ طبقات از طريق تعمق دربارۀ که البته ممکن است در بقي–تی کمونيس

 . گيرد  از آن سرچشمه می–آيد 

توانند به کار بسته شوند، شرايط حکومت يک طبقه  تحت آن نيروهای توليدی خاصی میشرايطی که  -2

 در هر مورد به ،شده استاش نتيجه  خاص از جامعه هستند که قدرت اجتماعی آن، که از مالکيت

های انقالبی به طور مستقيم   تالشۀ رو همينيابد، و از ا آليستی می  ايده–شکل دولت، بيان عملی 

 B.قدرت بوده است ای است که تا آن موقع دارای متوجه طبقه

 توزيع اين ۀ فعاليت هميشه بدون تغيير باقی مانده، و فقط مسئلۀهای پيشين، شيو  انقالبۀدر هم -3

عاليت، توزيع جديدی از کار در ميان اشخاص ديگر مطرح بوده است، در صورتيکه انقالب ف

 طبقات و خود ۀ، و حکومت همCبرد  پيشين فعاليت است، کار را از بين میۀکمونيستی متوجه شيو

شود که در جامعه به  ای انجام می اندازد؛ و دليل اين که انقالب مزبور از طريق طبقه طبقات را برمی

، در درون غيرهها و   طبقات، ملتۀشود، و بالذاته بيان انحالل هم صورت يک طبقه شناخته نمی

 جامعه فعلی است، و

ها در  برای توليد بزرگ مقياس اين آگاهی کمونيستی، و برای موفقيت خود آرمان، تغيير انسان -4
                                                            

A  - Self Generation 
B -] خواهند حالت فعلی توليد را حفظ کنند مردم می:] نوشته  دستۀيادداشت مارکس در حاشي. 
C -] شکل فعاليتی که تحت آن حکومت:] ... اند نوشته خط خورده کلمات زير، در دست... 
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. ان پذير است است، تغييری که تنها در يک جنبش عملی، يک انقالب، امکیمقياس وسيع ضرور

ای ديگر  توان به گونه  را نمی حاکمۀی است که طبقبنابراين، اين انقالب، نه فقط بدين خاطر ضرور

تواند خود را از   سرنگون کننده، فقط در يک انقالب میۀسرنگون ساخت، بلکه بدين دليل نيز که طبق

  A. کثافات عصرها پاک کند و فراخور جامعه جديد گرددۀهم

  اشت ماترياليستي از تاريخ بردة خالص -7

 واقعی توليد، که از خود توليد اين برداشت از تاريخ بستگی دارد به توانائی ما، اوًال در تبيين فراگرد

يعنی ( توليد ۀ  اين شيوۀ مربوط و ساخته و پرداختۀشود، و درک شکل مراود مادی زندگی آغاز می

قش ن تاريخ؛ و ثانيًا نشان دادن آن در عمل در ۀم بنياد هۀ، به مثاب) مدنی در مراحل مختلف آنۀجامع

 محصوالت نظری و اشکال آگاهی، دين، فلسفه، اخالق و غيره و غيره، و رد يابی ۀدولت، تبيين هم

 اين جوانب ۀو هم چنين، کنش متقابل هم(بدين ترتيب، البته همه چيز . ها از اين مبنا منشأ و رشد آن

 که مانند مجبور نيست) اين گونه ادراک. (ادن در کليت آن نمايش دتوا را می) مختلف بر روی يکديگر

 واقعی ۀآليستی از تاريخ، در هر دوره به دنبال يک مقوله بگردد، بلکه هميشه بر روی پاي برداشت ايده

کند، بلکه شکل    تبيين نمیB ايدهادراک يا برداشت فوق عمل را بر مبنای . ماند تاريخ ثابت باقی می

 اشکال و ۀ که همرسد میکند و از اين رو بدين نتيجه  ها را بر مبنای عمل مادی تبيين میه ايدگيری 

يا تبديل به " خود آگاهی"توان نه از طريق نقد ذهنی، از طريق تبديل به  محصوالت آگاهی را می
                                                            

A -]های فرانسه،   کمونيستۀ که هم در حالی:] يده شده استنوشته بر روی قسمت زير خط کش در دست
اند، برونوی مقدس به آرامی به  هاست که بر ضرورت انقالب صحه گذاشته انگليس و آلمان مدت

جای روح "، يعنی کمونيزم "انسان باوری واقعی"دهد، و عقيده دارد که  رؤيا ديدن خود ادامه می
برونو سپس در . گيرد ور اين که احترامی به دست آورد، میفقط به منظ) که جائی ندارد(را " باوری

رستگاری به چنگ خواهد آمد، زمين آسمان خواهد شد و آسمان "دهد که  رؤيای خود ادامه می
سپس شادی و برکت با ). "دين شناس هنوز نتوانسته است آسمان را فراموش کند". (زمين

پدر روحانی کليسا آن ) 18) (140ص ". (يافت ابديت انعکاس خواهد ۀهای آسمانی در هم هارمونی
ها بگذرد روزی که انعکاس شهرهای   اينۀشود، روزی که هم هنگام که روز قيامت بر او غالب می
با نواهای مارسی و " های آسمانی هارمونی"دهد، هنگامی که  سوزان در آسمان از طلوع خبر می

افکند، آن گاه که  ها طنين می ن در گوشکارمانيوله، همراه با غرش محتوم توپ، و ضرب گيوتي
را بر تير چراغ به دار " خود آگاهی"دهند و   سرمیCa  Ira  Ca  Iraنام فرياد  های گم توده
برونوی مقدس هيچ دليلی برای ترسيم يک تصوير ) 19. (کشند، در شگفت فراوان خواهد شد می

 ۀ ما از لذت پيشگوئی قبل از تجرب.ندارد"  ابديتۀاز شادی و برکت برای هم" اخالقی ۀآموزند
به عالوه تصميم در اين باره مشکل است که آيا . پوشيم رفتار برونوی مقدس در روز محشر چشم می

خواهد نقادی را واژگون سازد، در  که می" توده"، "جوهر"بايد پرولترها را در انقالب به عنوان 
ماهنگی و يک دستی الزم برای هضم عقايد روح که هنوز فاقد ه" تجلی"نظر بگيريم، يا به عنوان 

    .  باوئر است

B  - Idea 
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، بلکه تنها از طريق سرنگونی عملی مناسبات واقعی غيرهو ) 20" (تخيالت"، "اشباح"، "ارواح"

ديگر اين که نيروی سائق . آليستی شده است، حل کرد ای که باعث به وجود آمدن اين فريب ايده اجتماعی

برداشت ماترياليستی از . [تاريخ، دين، فلسفه و همه انواع ديگر نظريه، نه انتقاد بلکه انقالب است

پايان ) 21" (روحروح  "ۀ به مثاب"خود آگاهی"دهد که تاريخ از طريق تبديل به  نشان می] تاريخ

شود که عبارتست از جمع نيروهای توليدی،   مادی يافت میۀجتيبلکه در هر مرحله يک ن. پذيرد نمی

؛ رسد میشود و از نسلی به نسل ديگر   تاريخ ايجاد میۀ افراد با طبيعت و با يکديگر که در زمينۀرابط

يابد، و از  توسط نسل جديد تغيير میای از نيروهای توليدی، سرمايه و شرايطی که از يک سو به  توده

اين . بخشد کند و به آن تکاملی مشخص و خصلتی خاص می سوی ديگر شرايط زندگی آن را تجويز می

زند، شرايط محيط نيز سا میها شرايط محيط خود را  دهد که به همان اندازه که انسان برداشت نشان می

   .سازد ها را می انسان

ليدی، سرمايه و اشکال اجتماعی مراوده، که هر فرد و هر نسلی آن را به اين حاصل جمع نيروهای تو

و " جوهر" واقعی چيزی است که فيلسوفان به عنوان ۀيابد، پاي عنوان چيزی مفروض، موجود می

ای که طغيان   واقعیۀپاي: اند تصور کرده، و به مقام اولوهيت رسانده و به آن حمله کرده" جوهر انسان"

مختصر تغييری بر تأثير و نفوذ آن بر روی " فرد"و " خود آگاهی" بر عليه آن به عنوان اين فيلسوفان

يابند، بر روی قوت و قدرت  های مختلف موجودش می  اين شرايط زندگی که نسل.گذارد ها نمی انسان

  تمام نظام موجود را سرنگون کنند يا نکنند نيز تأثيرۀتشنجات انقالبی ادواری تا آن حد که پاي

الزم برای يک انقالب  اين عناصر مادی اگر A،*دهد چنان که تاريخ کمونيزم نشان می. گذارند می

 انقالبی ۀ يک توديعنی از يک سو نيروهای توليدی موجود، از سوی ديگر تشکيل(کامل، موجود نباشند 

کل "يعنی موجود، " توليد زندگی"عليه خود  بلکه ، موجودۀ جامعۀيط جداگانعليه شراکه نه تنها 

 در اين صورت تا آن جا که به عمل مربوط است، اين ،)شورد که بر آن استوار بوده است، می" فعاليتی

                                                            
A* -دهد، اين عناصر   و اگر چنان که تاريخ کمونيزم نشان می: " در متن کتاب فارسی چنين آمده است

را از اول جمله حذف و به " اگر"من در تطابق با متن آلمانی کتاب، ..." مادی الزم برای يک انقالب
باين ترتيب، جمله، مفهوم روان خود را باز . ام اضافه کرده..." اين عناصر مادی الزم"ی  فرعۀاول جمل
  :متن آلمانی جمالت فوق چنين است.  يافته است

  und wenn diese materiellen Elemente einer totalen Umwälzung, nämlich 
einerseits die vorhandenen Produktivkräfte, andrerseits die Bildung einer 
revolutionären Masse, die nicht nur gegen einzelne Bedingungen der bisherigen 
Gesellschaft, sondern gegen die bisherige "Lebensproduktion" selbst, die 
"Gesamttätigkeit'., worauf sie basierte, revolutioniert - nicht vorhanden sind, so 
ist es ganz gleichgültig für die praktische Entwicklung, ob die Idee dieser 
Umwälzung schon hundertmal ausgesprochen ist - wie die Geschichte des 
Kommunismus dies beweist. 



 43     ایدئولوژی آلمانی      

   . اين انقالب صد بار نيز بيان شده باشد، سر سوزنی اهميت نداردايدهکه 

 

آليستي از تاريخ به طور اعم   ناهماهنگي برداشت ايده8 - 
 خص مابعد هگلي آلمان به طور اةو فلسف

  
کل برداشت تاريخی تا کنون، بنيان واقعی تاريخی را يا به طور کامل ناديده گرفته است و يا به آن فقط 

  .*نگرد  هيچ پيوندی ندارد، می به عنوان چيزی جانبی، که با روند تاريخ

توليد واقعی زندگی غير تاريخی، و : بنابراين، تاريخ را بايد بر حسب يک استاندارد خارجی نوشت

 انسان ۀبدين طريق، رابط. رسد دنيوی به نظر می ی، چيزی فرادور تاريخی چيزی جدا از زندگی عاام

در نتيجه، نمايندگان . گردد طبيعت و تاريخ خلق می) آنتی تز(با طبيعت از تاريخ جدا شده و برابر نهاد 

مبارزات دينی و ساير اند در تاريخ رويدادهای سياسی جالب و   برداشت از تاريخ فقط توانستهۀاين نحو

ها مجبور به شرکت در توهم  رزات نظری را ببينند، و به خصوص در مورد هر دوره تاريخی، آنامب

برانگيخته شده " دينی"يا " سياسی "های کامًال توسط انگيزه اگر يک دوره خود را مثًال. داين دوره شدن

های واقعی آن هستند، مورخ اين  انگيزهفقط اشکالی از " سياست"و " دين"کند، حال آن که  تصور می

شان، به تنها نيروی تعيين   عمل واقعیۀمردم مورد نظر دربار" ادراک"، "تصور. "پذيرد عقيده را می

هنگامی که شکل خام تقسيم کار . گردد شود، تبديل می ها می  عمل آنۀيين کنندعکننده و مؤثر که عامل ت

کند، مورخ گمان  ها ايجاب می  کاستی را در دولت و دين آنها وجود نظام ها و مصری در ميان هندی

   . اين شکل خام اجتماعی استۀکند که نظام کاستی قدرت به وجود آورند می

 ،تر است  که الاقل به توهم سياسی، که باالخره به واقعيت نزديک،ها ها و انگليسی برعکس فرانسوی

. زندسا میشوند و توهم دينی را نيروی سايق تاريخ   وارد میA"روح ناب "ۀها به خط چسبند، آلمانی می

                                                            

 ۀترجم. ترجمه زوبين قهرمان با متن اصلی تطابق ندارد.  يک خط و نيم فوق، ترجمه من است-*
  :رمانزوبين قه

 واقعی تاريخ نه به طور کامل ناديده گرفته شده، نه ۀ ادراک و برداشت از تاريخ تا کنون، پايۀدر هم"
  ".اين که به عنوان موضوعی کوچک که به جريان تاريخ ربطی ندارد، تصور شده است

  :متن آلمانی مربوط به آن
"Die ganze bisherige Geschichtsauffassung hat diese wirkliche Basis der 
Geschichte entweder ganz und gar unberücksichtigt gelassen oder sie nur als 
eine Nebensache betrachtet, die mit dem geschichtlichen Verlauf außer allem 
Zusammenhang steht." 
A - Pure Spirit 
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  A اين تاريخ نگاریۀ هم– خود تبديل شده است ترين بيان   که به روشن– ۀ هگلی تاريخ آخرين نتيجۀفلسف

های ناب  برای تاريخ نگاری مزبور، نه منافع واقعی، يا حتی سياسی، بلکه فقط انديشه. آلمانی است

به نظر " هائی انديشه" که اين تاريخ نگاری به نظر برونوی مقدس رشته مطرح است، و از اين روست

 که سير رسد میبه نظر . شوند  بلعيده میB"خود آگاهی"بلعند و بالمآل در   که يکديگر را میرسد می

داستان "داند و آن را فقط   تاريخ واقعی نمیۀکس اشتيرنر مقدس، که چيزی دربارتاريخ برای ما

امکان " ناحضرت"ها فقط به توسط  که خالص شدن از دست اشباح آن) 23" (ها و ارواحها، دزد شواليه

انسان دينی را به . اين گونه برداشت به راستی دينی است. تر باشد  يکنواخت،خواند  می،پذير است

های دينی را جايگزين  کند، و در تخيل خود توليد خيال  آغاز تاريخ فرض میۀعنوان انسان اوليه، نقط

  .زدسا میتوليد واقعی وسائل معيشت و خود زندگی 

 ملی های ناشی از آن، امری کامًال ها و بيم  برداشت از تاريخ، همراه با انحالل و وسواسۀکل اين نحو

توان مسئله مهمی را که به تازگی  برای مثال می. هاست و فقط برای آلمان اهميت محلی دارد یآلمان

، )24 ( رود می" قلمرو خدا به قلمرو انسان"به چه دقتی شخص از :  نقل کرد،مورد بحث بوده است

در جائی جز در خيال وجود داشته است، و آقايان فاضل، بدون اين که " قلمرو خدا" اين زمانی انگار

گشايند، زندگی  ها اکنون به آن راه می که آن" قلمرو انسان"نسبت به آن آگاه باشند، به طور دائم در 

تبيين راز اين بازی با ) در واقع چيزی بيش از اين نيست( فاضالنه حد؛ و گوئی برعکس تفريان کرده نمی

ها  آن چه برای اين آلمانی.  خاکی واقعی نيستۀهای نظری متضمن نشان دادن منشأ آن در رابط حباب

نای  اين مهمالت معۀ يعنی اين فرض که هم–مل ديگری همهم است، تبديل مهمالت حاضر و آماده به م

 مهم تبيين اين عبارت نظری بر اساس روابط موجود ۀ است، حال آن که مسئل–خاص قابل کشفی دارد 

 جدا کردن اين مفاهيم از آگاهی ،چنان که قبال نيز گفتيم، انحالل واقعی و عملی اين عبارات. واقعی است

ها،   انسانۀبرای تود. يافتتوسط تغيير شرايط تحقق خواهد  بلکه ،های نظری ها، نه توسط استنتاج انسان

ها باشد، و اگر اين توده در  يعنی پرولتاريا، اين مفاهيم نظری وجود ندارند که احتياج به انحالل آن

ها را از هم فرو  هاست که شرايط آن ای بوده است، مدت گذشته دارای مفاهيم نظری، يعنی دينی

  .اند پاشيده

شود که اين   به مقدار بيشتر توسط اين حقيقت نشان داده میهای فوق  ملی مسائل و راه حلخصلت کامًال

، رياست غيرهو " انسان"، " انسان–خدا "ير ظای ن های واهی جد اعتقاد دارند که خيالب ها تئوريسين

فقط "گويد  برونوی مقدس تا آن جا پيش رفته است که می(اند  های مستقل تاريخ را به عهده داشته دوره

                                                            

A - Histography 

B -] عينی معروف است، روابط تاريخی ) 22( تاريخ نگاری آن چه به:] يادداشت مارکس در حاشيه
 .کرد را جدا از فعاليت بررسی می
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پردازند، با  های تاريخی می ، و وقتی خود به ساختن نظام)25 ()"اند ريخ را ساختهنقادی و نقادان تا

به تاريخ ) A) 26"مغول ساالری"له از صگذرند و بالفا های پيشين می شتاب فراوان از روی دوره

 ، و تبديل مکتب)27 (*"آلمانی"های  سالنامه و "هال"سالنامه ، يعنی به تاريخ "دارای محتوای با معنی"

کنند و   فراموش میراهای ديگر، رويدادهای ديگر  ها ملت آن. رسند های بحثی کلی، می هگلی به ستيزه

. شود محدود می B"مانند بی"و " انسان"، "نقادی"های متقابل  زيک و ستيزهپتر جهان به بازار کتاب اليأت

 قرن هيجدهم را مثًالهای واقعی تاريخی،  بار بخواهند موضوع بور برای يکزهای م اگر تئوريسين

پردازند؛ و   تاريخ عقايد، جدا از واقعيات و رويدادهای عملی مبنای آن میۀبررسی کنند، فقط به ارائ

 ناقص مقدماتی، که هنوز سلف محدود ۀحتی اين را به منظور نشان دادن آن دوره به صورت يک مرحل

شود، انجام   محسوب می1844 تا 1840های فلسفی آلمان در   تالشۀعصر واقعًا تاريخی، يعنی دور

 خاص به منظور برجسته ساختن هوش يک ۀ، هر گاه تاريخ يک دور رود چنان که انتظار می. دهند می

های   رويدادهای واقعًا تاريخی، حتی دخالتۀشود، هم های او نوشته می شخص غير تاريخی و خيال

 ،ای نه استوار بر تحقيق در عوض، با قصه. شود واقعًا تاريخی سياست در تاريخ، ناگفته باقی گذاشته می

ای که برونوی مقدس در تاريخ  های خودسرانه و شايعات ادبی، از گونه بلکه بر داستان پردازی

خر اين دست فروشان ف. شويم  رو به رو می،نوشته است) 28( قرن هجدهم ۀ خود دربارۀفراموش شد

ای   در عمل از آبجو خوران ساده،دانند بات ملی می تعصۀفروش و متکبر عقايد، که خود را مافوق هم

های ديگر را تاريخی  رفتار ملتها  آن. ترند که رويای يک آلمان متحد را در سر دارند، بسيار ملی

آوازهای راين ها  آنکنند؛  ها در آلمان، در چهار ديواری آلمان و برای آلمان زندگی می دانند؛ آن نمی

 فرانسه، به ۀکنند و آلزاس و لرن را از طريق لخت کردن فلسف تبديل میرا به يک سرود دينی ) 29(

در . کنند جای دولت فرانسه، از طريق آلمانی کردن عقايد فرانسوی به جای اياالت فرانسه، فتح می

کنند، آقای  قياس با برونو و ماکس مقدس که در استيالی کلی نظريه، استيالی کلی آلمان را اعالم می

  . استDهریش جهان يکCدی ونه

                                                            

A  - Mongolism 
جمالت کتاب . در کتاب فارسی با متن آلمانی آن تطابق ندارد"*"  جمالت پيش از عالمت ۀ ترجم-*

های آلمانی  سالنامه"و  علم و هنر آلمان ۀ سالنامه هال در بار–يعنی به تاريخ نشريات : "اند فارسی چنين
  ، " علم و هنرۀدربار

  : متن آلمانی ولی چنين است
" nämlich die Geschichte der "Hallischen" und "Deutschen Jahrbücher" und..." 

  .مضمون اين جمالت را توضيح داده است) 27(مترجم به درستی در يادداشت 
B -شتيرنر يعنی برونو باوئر، لودويگ فويرباخ و ماکس ا. 

C  - Herr Venedey 
D  - Cosmopolitan 
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  آليستي از تاريخ و شبه كمونيزم فويرباخ رداشت ايده ب- 9
با استفاده از صفت )  ويگاندۀفصل نام( هنگامی که ،از براهين باال، ميزان خود فريبی فويرباخهمچنين 

کند و  تبديل می" انسان "Aحمولو آن را به يک م) 30(خواند  خود را يک کمونيست می" انسان عادی"

 که در دنيای واقعی به معنای پيرو يک حزب ،را" کمونيست "ۀتوان واژ کند که بدين گونه می ن میگما

 استنتاج فويرباخ در ۀهدف هم. ، آشکار می شود محض تبديل کردۀ به يک مقول،انقالبی معين است

کديگر نياز هميشه به يها  ها با يکديگر فقط متوجه اثبات اين موضوع است که انسان  انسانۀمورد رابط
خواهد آگاهی اين امر واقع را تصديق کند، يا به عبارت ديگر، مانند بقيه  او می.  و دارندداشته

خواهد برای يک امر واقع موجود يک آگاهی صحيح به دست آورد؛ حال آن که  ها او فقط می تئوريسين

اين  متوجه  کامًال مانليک.  سرنگونی حالت موجود چيزها مطرح استۀبرای کمونيست واقعی، مسئل

موضوع هستيم که فويرباخ در کوشش برای ايجاد آگاهی نسبت به فقط اين امر واقع، بدون اين که از 

امّا .  رود  پيش می،تئوريسين و فيلسوف بودن باز بايستد، تا آن جا که برای يک تئوريسين امکان دارد

داشت فويرباخ را از کمونيست غير منتظره نيست که برونوی مقدس و ماکس مقدس بالفاصله بر

ها اين است که بتوانند با کمونيزم نيز به  جايگزين کمونيست واقعی کنند؛ قسمتی از دليل اين عمل آن

راز بجنگند و در مورد برونوی مقدس داليل ت فلسفی، يک دشمن هم ۀيک مقول" روح روح"عنوان 

  .عملی ديگری نيز وجود دارد

ر عين حال سوء تفاهم فويرباخ از واقعيت موجود، که در آن مورد هنوز به عنوان مثالی از پذيرش و د

کنيم که نويسنده در آن به   استفاده می آيندهۀفلسفداستان است، ما در آن قسمت از کتاب  با مخالفان ما هم

) 31(پردازد که هستی يک چيز يا يک انسان در عين حال جوهر آن يا او نيز هست   اين نظر میۀارائ

 همان شرايطی هستند که ، زندگی و فعاليت يک فرد حيوانی يا انسانیۀ وجود، شيوۀايط تعيين شدو شر

های نامساعد، و به عنوان  جا، استثناها به عنوان بخت در اين. داند ها می خود را واجد آن" رجوه"

ا پرولتر از ه از اين رو، اگر ميليون. شوند  تصور می،توان داد که تغييرشان نمی Bهائی نابهنجاری

ها مناسبتی نداشته  آن" جوهر"ها به هيچ وجه با  آن" هستی"شرايط زندگی خود راضی نباشند، اگر 

باشد؛ در اين صورت، بنا به قسمتی که نقل شد، بد اقبالی گريز ناپذيری است که بايد به آرامی تحمل 

ند، که با هماهنگ ساختن انديش  ديگری میۀها پرولتر و کمونيست فوق به گون ليکن، ميليون. شود

. ق يک انقالب به اثبات خواهند رسانديای عملی، يعنی از طر خود به گونه" جوهر"با " هستی"

کند، بلکه به طبيعت خارجی و  بنابراين، فويرباخ در اين گونه موارد هرگز از دنيای انسان صحبت نمی

ليکن هر اختراع جديد، هر . برد ناه می پ،ها قرار نگرفته است ی که هنوز تحت استيالی انسانتبه طبيع
                                                            

A  - Predicate 
B - Abnormality 
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زد، و بدين وسيله سرزمينی را که در آن اين گونه سا میپيشرفت صنعت، قسمتی از اين قلمرو را جدا 

 –ماهی، هستی آن، آب است " جوهر. "کند تر می تر و کوچک  کوچک،شود قضايای فويرباخی توليد می

 ليکن به ،های شيرين، آب رودخانه است  ماهی آب"جوهر ".اجازه بدهيد از اين قضيه فراتر نرويم

نگ و ساير فضوالت آن را مجرد اين که آب رودخانه به مصرف صنايع برسد، به محض اين که ر

 ۀگردد که با يک تخلياين که آب آن به انهاری منحرف شود، به مجرد آلوده سازد و در آن کشتيرانی 

اين . دهد نوان يک محيط مناسب وجود از دست میها، محيط زيست و خاصيت خود را به ع  آنۀساد

های گريز ناپذيری هستند، در اصل با تسالی خاطری که  ، نابهنجاریيی چنين تضادهاۀتوضيح که هم

و اين حالت را حالت خود ها  آندهد و اين تضاد را تضاد خود  ماکس اشتيرنر مقدس به نارضايان می

ه رها ابراز نگردد و يا عليه آن بفها راحت شود، تن س آن خيالداند و انتظار دارد که بر اسا ها می آن

توضيح فوق با اين ادعای برونوی مقدس تفاوت کمی . کند  خيالی طغيان شود، فرق زيادی نمیۀگون

گير " جوهر"نفع در کثافت  دارد که اين شرايط اسف انگيز حاصل اين حقيقت هستند که اشخاص ذی

ها  اعد روح روح خود آنسفهمند که اين شرايط نا م اند و نمی نرسيده" قخود آگاهی مطل"، به اند کرده

  )32. (هستند
  

 ]3[  
  

  حاكم و عقايد حاكمةطبق -1

  چگونگي ظهور ادراك هگلي از استيالي روح در تاريخ
  

ای که نيروی مادی حاکم در جامعه  يعنی، طبقه: ، عقايد حاکم است حاکمۀای، عقايد طبق در هر دوره

ای که وسائل توليد مادی را در اختيار دارد،  طبقه. ن حال نيروی فکری حاکم نيز هستاست، در عي

کند، به طوری که  عقايد آن کسانی که فاقد وسائل توليد ذهنی  وسائل توليد ذهنی را نيز کنترل می

ات  حاکم چيزی بيش از بيان آرمانی مناسبات مسلط مادی، مناسبعقايد.  در مجموع تابع آن است،هستند

شوند و در نتيجه بيان آرمانی مناسباتی که يک طبقه را  ای که به عنوان عقايد گرفته می مسلط مادی

، دنآور های الزم برای استيالی آن را نيز به وجود میايده د و در نتيجه عقايد و نساز  می حاکمۀطبق

هی نيز دارند و بنابراين  بر چيزهای ديگر آگاهدهند، عالو  حاکم را تشکيل میۀ افرادی که طبق.نيست

کنند و گستره و حدود و ثغور يک  کومت میحاز اين رو، مادامی که به عنوان يک طبقه . نديشندا می

بر از اين رو عالوه . دهند  انجام مینکار را در طيف کامل آ کنند، اين  تاريخی را تعيين میۀدور

کنند و به تنظيم توليد و توزيع  يز حکومت میچيزهای ديگر به عنوان انديشمند و توليد کنندگان عقايد ن
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برای مثال، در عصر و در . ها عقايد حاکم دوره است از اين رو، عقايد آن: پردازند عقايد عصر خود می

ورژوازی برای استيال در منازعه است و در نتيجه در اين بکشوری که در آن قدرت پادشاه، اشراف و 

آيد و به   مسلط درمیۀها به صورت عقيد  جدا سازی قدرتAۀوزآيد، آم استيال مشارکت به وجود می

  .شود بيان می" قانون ابدی"صورت يک 

ريخ ديديم تا کنون به عنوان يکی از نيروهای اصلی تا ... ) -... صفحات (تقسيم کار چنان که در پيش 

به طوری که در شود،   نيز به صورت تقسيم کار ذهنی و مادی ظاهر می حاکمۀعمل کرده است، در طبق

کی که ايجاد توهمات ردمهای فعال و   ايدئولوگ( قسمتی به صورت متفکران طبقه  حاکمۀون اين طبقرد

آيند، حال آن که گرايش ديگران نسبت  درمی) سازند  خود منشأ اصلی گذران زندگی میۀطبقه را دربار

ها اعضای فعال طبقه   اين،ندگی واقعیتر است، چرا که در ز تر و پذيرنده به اين عقايد و توهمات انفعالی

 مورد نظر، اين ۀممکن است در درون طبق. هستند و برای ساختن توهمات و عقايد وقت کمتری دارند

لی که خود طبقه را در مافتراق به نوعی مخالفت و دشمنی بيانجامد، ليکن هنگامی که برخوردی ع

 و همراه با آن اين تظاهر نيز از بين  رود  بين میآيد، به طور خودکار از دهد به وجود می خطر قرار می

وجود عقايد . اند  نبوده و قدرتی متمايز از قدرت طبقه داشته حاکمۀکه عقايد حاکم، عقايد طبق  رود می

 ۀاين طبقه به انداز)  مقدمات ۀ انقالبی است؛ دربارۀ خاص، متضمن وجود يک طبقۀانقالبی در يک دور

   B.کافی گفته شده است

و به آن وجود   جدا کنيم حاکمۀ حاکم را از خود طبقۀ مسير تاريخ، عقايد طبقۀکنون اگر در بررسی هما

 در يک هيدعقمستقلی را نسبت دهيم، اگر خود را فقط به گفتن اين موضوع محدود کنيم که اين يا آن 

نندگان اين عقايد را  شرايط توليد و توليد کۀاند، بدون اين که زحمت تأمل دربار زمان خاص مسلط بوده

  ناديده بگيريم، مثًال، اين عقايد هستندۀمتحمل شويم، اگر بدين گونه افراد و شرايط جهانی را که سرچشم

 استيالی ۀ، و در دورغيره استيالی اشرافيت مفاهيم شرافت، وفاداری و ۀتوانيم بگوئيم که در دور می

 چنين تصور مک حاۀ در مجموع، خود طبق،اند ه رواج داشتغيرهبورژوازی مفاهيم آزادی، برابری و 

 مورخان مشترک است، ۀاين برداشت از تاريخ، که به ويژه از قرن هجدهم به بعد، در نزد هم. کند می

 حاکمند، –يابند   يعنی عقايدی که به طور فزاينده شکل کلی می–تر  لزومًا با اين پديده که عقايد انتزاعی

شود، مجبور است فقط برای نيل به   پيشين می حاکمۀای که جايگزين طبق ر طبقهزيرا ه. در تضاد است

 اعضای جامعه، يعنی به صورتی آرمانی، ۀهای خود، منافع خود را به صورت منافع مشترک هم هدف

بايد به عقايد خود شکلی کلی بدهد و آن را به صورت تنها عقايد عقالنی و از لحاظ کلی : جلوه دهد

 شايد تنها بدين دليل که –آيد  کند از همان ابتدا به پيش می  میبای که دارد انقال بقهط. معتبر عرضه کند

                                                            

A  - Doctrine 
B - 40 - 39 – 38 – 37 در اين کتاب مراجعه شود به صفحات 
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 جامعه که ۀود کل تۀ کل جامعه، نمايندۀای مخالف است و به صورت، نه يک طبقه بلکه نمايند با طبقه

ه در اصل تواند چنين کند ک  اين طبقه بدين دليل میA.کند گيرد تجلی می  قرار می حاکمۀروياروی طبق

 مربوط است، و بدين دليل که تحت فشار  طبقات غير حاکمۀنافع عمومی بقي به مهنوز منافع آن عمدتًا

از . يابد  خاص تکامل میۀ يک طبقۀشرايط تا کنون موجود، منافع آن نتوانسته است به عنوان منافع ويژ

يابند  ک موقعيت مسلط دست نمیاين رو، پيروزی اين طبقه، به بسياری از افراد طبقات ديگری که به ي

هنگامی که بورژوازی فرانسه، . رساند  برسانند، نيز نفع می حاکمۀشوند خود را به طبق فق میولی مو

ای  افراد پرولتر به اليه  موقعيت را برای رساندن بسياری از،حکومت اشرافيت را سرنگون ساخت

وا ژها به صورت بور ا آن جا تحقق يافت که آنباالتر از پرولتاريا امکان پذير ساخت، ليکن اين امر ت

تری دارد؛ از   وسيعۀاي پيشين پحاکم ۀ جديد نسبت به طبقۀبنابراين، استيالی هر طبق. درآمدند و نه بيشتر

هر دوی اين عوامل . شود تر می  جديد حادتر و ژرفاکم حۀ با طبق غير حاکمۀلفت طبق مخاسوی ديگر،

 در  طبقاتی که قبًالۀ جديد در قياس با کلي حاکمۀکه مبارزه با اين طبقرند گذا بر اين حقيقت صحه می

  . شرايط پيشين جامعه استۀتر کلي تر و راديکال صدد حکومت بودند، متضمن نفی قاطع

البته به مجرد اين که به طور کلی حکومت طبقاتی خاصيت خود را به عنوان شکلی که جامعه طبق آن 

 يک ۀ مزبور نمايندۀدهد، يعنی، به مجرد اين که ديگر الزم نيست طبق  از دست می،يابد سازمان می

 کل اين نمود که  باشد، منفعت حاکمۀبه مثاب"  عاممنفعت" يا ، منفعت عام ۀمنفعت خاص به مثاب

  .رسد  معين فقط حکومت عقايد معينی است، به پايان طبيعی خود میۀحکومت يک طبق

 ۀوض شيور مفۀحلمر، و بيش از همه، از مناسبات حاصل از يک اکمدا شدن عقايد حاکم از افراد حبا ج

توان به آسانی از عقايد گوناگون  گيری که تاريخ هميشه تحت نفوذ عقايد است، می يجهتتوليد، و اين ن

 اين عقايد و ۀ مسلط تاريخ انتزاع کرد و بدين گونه همۀ را به عنوان عقيدغيره، انديشه و B" اعلیۀعقيد"

 پس . تاريخ، تلقی نمودۀدن مفهوم تکامل يابC"اشکال خود سامانی"داگانه و مستقل را به عنوان مفاهيم ج

ها از مفهوم انسان، انسان متصور شده، جوهر   مناسبات انسانۀيجه گرفت که ممکن است همنتتوان  می

ای خود هگل در انته.  چنين کرده استD نظریۀفلسف. جه شودينتانسان، انسان متعالی مثالی 

                                                            

A -] کليت :] ياداشت مارکس در حاشيهUniversalityمعادل است با  :  
    طبقه در مقابله با مرتبه-1
 ه، جهان و غيرۀرقابت مراود -2
  حاکم،ۀقدرت عددی طبق -3
 توهم منافع همگانی، اين توهم در آغاز درست است، -4
  ها و تقسيم کار توهم ايدئولوگ -5

B - The Idea 
C - Self-Determination 
D - Speculative Philosophy 
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Geschichtsphilosophieيخ رو در تا" فقط پيشرفت مفهوم را در نظر گرفته"کند که او   اقرار می

، "مفهوم"توان دوباره به توليد کنندگان   اکنون می.را نمايانده است"  راستينAخدا شناسی استداللی"فقط 

لسوفان، يعنی متفکران، در ها و فيلسوفان بازگشت و بدين نتيجه رسيد که في ها، ايدئولوگ به تئوريسين

توسط هگل ، هم اکنون )33(بينيم  که می اننای که، چ نتيجه: اند تمام اوقات در تاريخ مقام مسلطی داشته

  . ابراز شده است

وشش زير به سه ک) Bبه قول اشتيرنر سلسله مراتب( نيرنگ اثبات تفوق روح در تاريخ ۀبدين گونه، هم

  :محدود است

 را که به داليل تجربی، تحت شرايط تجربی و به عنوان افراد تجربی هائی بايد عقايد آن -1

 از اين حکام واقعی جدا ساخت و بدين گونه حکومت عقايد يا توهمات را در ،کنند حکومت می

 .تاريخ بازشناخت

 متوالی يک ارتباط عرفانی حت نظم درآورد، و بين عقايد حاکمبايد اين حکومت عقايد را ت -2

امکان پذير " اشکال خود سامانی مفهوم"ها به عنوان  برقرار کرد که از طريق تصور آن

 تجربی خود با يکديگر ۀاين بدين دليل ممکن است که اين عقايد با توجه به پاي(گردد  می

يزهائی ، يعنی تمCمربوطند، و در صورتی که به عنوان عقايد محض درک شوند، خود متمايز

 ). برداشته شود،پذيرد توسط انديشه انجام میکه 

خود  "–برداشته شود، به يک شخص " مفهوم خود سامانی"برای اين که ظاهر عرفانی اين  -3

 ۀ مادی به نظر رسد، به رشته اشخاصی که نمايندشود، يا برای اين که کامًال  تبديل می–" آگاهی

ها که خود سازندگان تاريخ،  ، ايدئولوگ"فيلسوفان"، "متفکران"در تاريخ هستند، به " مفهوم"

 عناصر مادی از ۀبدين ترتيب، هم D.گردد شوند، تبديل می ، حکام شناخته می"شورای نگهبان"

 .  به توسن نظرپردازی واگذاشتتوان کامًال  و مهار را میندتاريخ جدا شده ا

 را بايد با توجه به ارتباط آن با توهمات اين روش تاريخی که در آلمان حاکم بود، و به خصوص دليل آن

، با توجه به )شامل دولت مردان اهل عمل(مداران  ها به طور اعم، يعنی قضات، سياست ايدئولوگ

توان از روی موقعيت   اين اشخاص تعيين کرد؛ اين را به خوبی میۀگرايان های جزم رؤياها و تحريف

 . توضيح داد،ارها و تقسيم ک شان در زندگی، از شغل آن عملی

تواند بين شخصيت ادعائی و واقعی افراد فرق   که در زندگی عادی می،دار درست برعکس هر دکان

های مختلف را  ها حرف دوره آن. اند پا افتاده دست نيافتهپيش بگذارد، مورخان ما هنوز به اين بينش 
                                                            

A - Thocity 
B  - Heirarchy 
C  - Self-Distinctions 

D -] قلی انسانروح تع "–انسان :] ياداشت مارکس در حاشيه." 
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  .ندارندپ  درست می،کند  خودش تصور میۀ و يا دربار گويد کنند و هر چيزی را که می قبول می
  

]4[  
  ابزار توليد و اشكال مالكيت -1

[...]Aشود و   تکامل يافته و يک بازرگانی گسترده نتيجه میيک تقسيم کار کامًال ) ۀ اول، مقدمۀ از نکت

ها، پهلو به  در حالت اول افراد را بايد گردهم آورده باشند، و در حالت دوم آن. B دوم محلۀاز نکت

  . ر توليد معين، خود ابزارهای توليد هستندپهلوی يک ابزا

اند،  جا، تفاوت بين ابزارهای طبيعی توليد و ابزارهای توليدی که توسط تمدن ايجاد شده بنابراين، اين

در مورد اول، يعنی در . توان يک ابزار طبيعی توليد انگاشت را می) آب، غيره(مزرعه . شود ظاهر می

بنابراين، در .  تابع محصول کار هستند، تابع طبيعت، و در مورد دوممورد ابزار طبيعی توليد، افراد

به صورت استيالی مستقيم طبيعت، و در مورد دوم، به صورت ) مالکيت زمين(مورد اول، مالکيت 

در مورد اول، فرض اين . رسد استيالی کار، به ويژه استيالی کار انباشته يعنی سرمايه، به نظر می

شوند؛ و   با يکديگر همبسته میغيره نوعی پيوند، خانواده، قبيله، خود زمين و ۀلاست که افراد به وسي

در مورد دوم فرض اين است که اين افراد مستقل از يکديگر هستند و فقط از طريق مبادله با هم رابطه 

 کار ۀها و طبيعت به صورت مبادل  بين انسانۀدر مورد اول، اساس موضوع، مبادل. کنند برقرار می

در مورد . ها مطرح است ها بين آن  انسانۀها با محصوالت طبيعت است؛ در مورد دوم، مبادل نسانا

های جسمانی و ذهنی هنوز از يکديگر جدا   فعاليت–اول، فهم متعارف متوسط انسان کافی است 

استيالی در مورد اول، .  باشداند؛ در مورد دوم، تقسيم کار بين جسمانی و ذهنی بايد تحقق يافته نشده

 استوار باشد؛ و در مورد دوم اين C خاصۀمالک بر غير مالک بايد بر روابط شخصی، بر نوعی جامع

در مورد اول، .  گرفته باشد– يعنی پول –استيال بايد به خود يک شکل مادی به صورت يک عامل سوم 

پذيرد و  أثير میصنعت کوچک مقياس وجود دارد، ليکن اين موجوديت از کاربرد ابزار طبيعی دولت ت

شود؛ در مورد دوم، صنعت فقط از طريق تقسيم کار وجود  از اين رو، کار بين افراد مختلف توزيع نمی

  .دارد

ايم که مالکيت خصوصی برای بعضی  بررسی ما با ابزارهای توليد شروع شده و تا کنون نشان داده

، مالکيت خصوصی هنوز )34(در صنايع استخراجی . مراحل صنعتی خاص يک ضرورت بوده است
                                                            

A -نوشته گم شده است  چهار صفحه از دست. 
B  - Locality 
C  - Community 
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 محتوم ابزارهای ۀبا کار منطبق است؛ در صنعت کوچک مقياس و تا کنون در کشاورزی، مالکيت نتيج

تضاد بين ابزار توليد و مالکيت خصوصی، فقط محصول صنعت بزرگ مقياس . توليدی موجود است

.  توسعه يافته است به وجود آمدن اين تضاد، وجود يک صنعت بزرگ مقايس کامًالۀاست؛ البته الزم

  .گردد بنابراين، فقط با صنعت بزرگ مقياس است که منسوخ شدن مالکيت خصوصی امکان پذير می

  نظام صنفي. جدائي شهر و روستا. تقسيم كار مادي و ذهني -2

تضاد بين شهر و روستا با گذار از . ذهنی، جدائی شهر و روستا است مهمترين تقسيم کار مادی و

شود و تمام تاريخ تمدن را تا به  ، به کشور شروع میA، از قبيله به دولت، از محلبربريت به تمدن

  ).35) ( ضد قانون ذرتۀجامع(پيمايد  امروز می

، B و به طور خالصه، شهرداریغيرهوجود شهر، ضرورت وجود يک دستگاه اداری، پليس، ماليات و 

 بزرگ، که ۀولين بار تقسيم جمعيت به دو طبقجا برای ا در اين. و به طور اعم سياست را به همراه دارد

در واقع، شهر محل . شود به طور مستقيم بر تقسيم کار و بر ابزارهای توليد استوار است، مشاهده می

حال آن که روستا درست بر واقعيتی . تمرکز جمعيت، ابزارهای توليد، سرمايه، لذات، نيازهاست

تواند در چهار چوب  تضاد بين شهر و روستا فقط می. کند مخالف، يعنی انزوا و جدائی، داللت می

 تحت استيال بودن فرد در حالت ترين بيان خشاندراين تضاد . ه باشدمالکيت خصوصی وجود داشت

، استيالئی که يک انسان را به وجود تقسيم کار، در حالت وجود يک فعاليت معين تحميل شده بر اوست

 و همه روزه سازد  بند تبديل میدر را به يک حيوان روستائی يک حيوان شهری در بند، و انسان ديگر

جا نيز، کار عامل اصلی، يعنی قدرتی است که بر  در اين. کند ن دو را تجديد میبرخورد بين منافع اي

 بايد وجود داشته جود داشته باشد، مالکيت خصوصی نيزشود، و مادامی که اين قدرت و افراد اعمال می

است، ) کمونی( زندگی گروهی ۀ تضاد بين شهر و روستا، يکی از شرايط اولياز بين بردن. باشد

 ،نانکه بر همه کس مشهود استچمادی بستگی دارد، و  شرطی که خود به مقادير زيادی از مقدمات

جدائی بين .) ای نشده است اين شرايط هنوز اشارهبه . (فقط با اراده کردن ممکن نيستامکان تحقق آن 

توان به صورت جدائی بين سرمايه و مالکيت زمين، به صورت آغاز وجود و  را نيز میشهر و روستا 

 آغاز وجود مالکيتی که فقط بر کار و مبادله ، مستقل از مالکيت زمين، مشاهده کردۀتکامل سرماي

  .استوار است

ه وجود های آزاد شده ب از دوران پيشين به جا نمانده، بلکه توسط سرفکه  ،در شهرهای قرون وسطی

 ۀ حرفی قليلی که عمدتًا به صورت ابزارهای ضرورۀآمده بودند، تنها دارائی يک فرد، گذشته از سرماي

ريختند، جنگ دائم  هائی که به طور مدام به شهرها می رقابت سرف. خود آورده بود، نيروی کار او بود
                                                            

A - Locality 
B - Municipality 
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ها، پيوند حاصل از  اری نظامی شهردۀروستاها با شهرها و از آن رو لزوم يک نيروی سازمان يافت

ای که  های مشترک برای فروش اجناس در دوره مالکيت عمومی در يک کار خاص، لزوم ساختمان

ها، برخورد  داشتن غير مجازها از اين گونه ساختمان   بازرگان نيز بودند، و دور نگه،کاران صنعت

بندی  ت آمده بودند، و سازمانهائی که به سختی به دس لزوم حمايت از مهارت ،های مختلف  حرفهافعمن

جا قصد نداريم  در اين. های صنفی بودند ها دالئل جمع شدن کارگران در اتحاديه اين:  کشورۀفئودالی هم

فرار .  سخن بيشتری بگوئيم،های بعدی تحقق يافت  نظام صنفی که در دورهۀ تکامل چند جانبۀدربار

های فوق، که در روستاها مورد  امه يافت، سرفها به شهر در سراسر قرون وسطی بدون وقفه اد سرف

 سازمان ۀو در اين شهرها با جامع. گرفتند، جداگانه به شهرها آمدند اذيت و آزار اربابان خود قرار می

ها راهی بجز قبول موضعی که با   شدند که در مقابل آن بدون قدرت بودند؛ برای آنای رو به رو  يافته

.  وجود نداشت،شان تعيين شده بود  شهریۀها و نفع رقبای سازمان يافت توجه به تقاضا برای کار آن

به قدرتی را نداشتند، زيرا اگر شدند، هرگز توانائی رسيدن  کارگران فوق، که جداگانه وارد شهرها می

 خود ۀها را به اراد شد، رؤسای اصناف آن ها از نوع کار صنفی بود که بايد آموخته می ار آنک

ای نبود  ها از نوع صنفی و به گونه دادند؛ يا اگر کار آن  با توجه به منافع خود سازمان میآوردند و درمی

توانستند سازمان يابند و به  که آموخته شود، کارگران غير ماهر روزمزدی بودند که هيچ گاه نمی

جود آمدن نياز به کارگران غير ماهر روزمزد، باعث به و. ماندند  سازمان نيافته باقی میۀصورت تود

  . اين توده شد

ای بودند که از نياز مستقيم حمايت از مالکيت و تکثير  واقعی) 36" (های اتحاديه"شهرهای مزبور، 

 عام اين شهرها، به علت اين که از افراد بيگانه با ۀتود. عضا نتيجه شده بودنداوسائل توليد و دفاع از 

کيل شده بودند، و اين افراد در مقابل يک قدرت  تش،يکديگر که به طور جداگانه به شهر آمده بودند

کارگران ماهر و .  بدون سازمان بودند، فاقد قدرت بود، هوشيار و مسلح برای جنگۀسازمان يافت

 موجود بين ۀروابط پدر ساالران. شاگردها، مطابق با منافع استادان، در هر حرفه سازمان يافته بودند

 از يک سو به دليل نفوذ مستقيمی که اين –م، قدرت مضاعفی بخشيد ها، به گروه دو ها و استادان آن آن

گروه بر کل زندگی کارگران ماهر داشتند و از سوی ديگر بدين دليل که کار چندين کارگر ماهر برای 

 و اين کارگران را از هم آورد يک استاد، پيوندی واقعی در مقابل کارگران استادان ديگر به وجود می

ای که به استاد شدن داشتند، با نظم  و باالخره کارگران مورد بحث، به علت عالقه. ساخت جدا می

ظم حکومت شهری ن عامی که الاقل بر ضد ۀاز اين رو برعکس تود. موجود پيوند پيدا کرده بودند

 کارگران از گردن – بال تأثير بود ها کامًال هائی که به علت بدون قدرت بودن آن غيانطکرد،  طغيان می

 فراتر ،ای که با ماهيت نظام صنفی انطباق دارد های جداگانه، به گونه های کوچک در داخل صنف کشی

علت انزوا و در نتيجه خامی های بزرگ قرون وسطی همگی از روستا نتيجه شدند، ليکن به  قيام. نرفتند
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   ) 37. (به کل نامؤثر باقی ماندندان، دهقان

گری، و مشتريان  ی به دست آمده و شامل يک خانه، ابزار صنعت، سرمايه به طور طبيعدر اين شهرها

،قابل نقد کردن Aطبيعی و موروثی بود؛ و چون به علت عقب مانده بودن سطح مراوده و نبودن گردش

که برحسب پول قابل ) مدرن( امروزين ۀبر خالف سرماي. شد قل میتنمنبود، بايد از پدر به پسر 

 مزبور به طور ۀجا و يا آن جا به دلخواه سرمايه گذاری شود، سرماي تواند اين ارزيابی است و می

  . بودB ملکیۀ آن مرتبط و از آن جدائی ناپذير، و تا اين حد سرمايۀمستقيم با کار به خصوص دارند

ها بين کارگران  های مختلف تکامل مختصری يافته، و در خود صنف فندر شهرها، تقسيم کار بين ص

شد با  می کرد، و هر چيزی را که گر بايد در تمام وظايف و کارها مهارت پيدا میهر کار. وجود نداشت

ارتباط محدود و پيوندهای ضعيف بين شهرها، فقدان جمعيت و قلت . ساخت ش بسازد، میابزارهاي

 ،خواست صاحب کار شود نيازها، باعث تکامل بيشتر تقسيم کار نگرديد و از اين رو، هر کسی که می

ه کار خاص  قرون وسطی بگران صنعتبنابراين . بود  خود وارد میۀرفحهای  ام ريزه کاریبايد به تم

ليکن درست به همين .  خاصی داشتندۀ، عالقبود، که به نوعی هنر نزديک خود و کسب مهارت در آن

 ای داشتند، کامًال  قناعت آميز و برده گونهۀبا آن رابط، که  قرون وسطی در کار خودگران صنعتدليل، 

غرق بودند و در قياس با کارگران امروزين که نسبت به کار خويش بی تفاوتند، پيوستگی بيشتری حس 

  .کردند می

  

 . تكامل تقسيم كار -3

  .ي بازرگاني از صنعتيجدا
  .  تقسيم كار بين شهرهاي مختلف

  مانوفاكتور
  

ای  یي؛ جدا بازرگانان بود خاصی ازۀی توليد و بازرگانی، يعنی تشکيل طبقي بعدی تقسيم کار جداۀمرحل

به ارث رسيده بود و به زودی در شهرهای ) همراه با يهوديان(های پيشين  که در شهرهای ميراث دوره

با اين جدائی، امکان برقراری ارتباطات بازرگانی فراتر از فواصل کوتاه به . جديد نيز به وجود آمد

 که ،د، حالت ايمنی عمومی در خارج از شهرها به وسائل ارتباطی موجونوجود آمد؛ امکانی که تحقق آ

دانيم، در طی قرون وسطی، بازرگانان به  چنان که همه می(پذيرفت  خود از شرايط سياسی تأثير می

 ۀبا توجه به مرحل(، و نيازهای ابتدائی يا پيشرفته )کردند های مسلح مسافرت می صورت کاروان

                                                            

A  - Circulation 
B  - Estate Capital 



 55     ایدئولوژی آلمانی      

  .ی داشت مورد تجارت بستگۀمنطق) فرهنگی به دست آمده

توسط بازرگانان از فواصل ص شده است، اکنون که بازرگانی  خاۀطبقيک اکنون که بازرگانی امتياز 

شهرها . آيد نزديک شهر فراتر رفته است، بالفاصله بين توليد و بازرگانی يک عمل متقابل به وجود می

شود، و  ديدی وارد میشوند، از يک شهر به شهر ديگر ابزارهای ج وارد روابط جديدی با يکديگر می

، و هر کدام در آورد  بين شهرها تقسيم کار جديدی به وجود می،به زودی جدائی بين توليد و بازرگانی

های گذشته  های محلی زمان يج، محدوديتربه تد. کنند يک رشته از صنعت تخصص نسبی پيدا می

  .دنکن شروع به از بين رفتن می

که در فرصتی اين  ،روند  از دست می، محل، به ويژه اختراعاتنيروهای توليدی به دست آمده در يک

 ۀمادامی که بازرگانی از حوم.  به ميزان گسترش بازرگانی بستگی داردديگر تکامل يابند يا نه، کامًال

. ها يا نقاط گوناگون تکرار شود رود، بايد يک اختراع به طور جداگانه در محل ها فراتر نمیرشه

های معمولی، برای اين که يک کشور  ی، يا حتی جنگشير خروج اقوام وحهای محض، نظ تصادف

 در تاريخ بدوی، اختراعات ، کافی هستند،دارای نيروهای توليدی و نيازهای پيشرفته از نو شروع کند

اين که نيروهای توليدی . آمدند بايد هر روز از نو و در هر محل يا نقطه به طور مستقل به عمل می

 بدون حفاظ ، حتی با يک بازرگانی بالنسبه گسترده، در مقابل تخريب کاملفته تا چه قدر پيشرکامًال

، به علت بيرون راندن اين های زياد ها تا مدت تراعات فنيقیاخ. ها آشکار است هستند، از مورد فنيقی

در قرون نقاشی روی شيشه . ها و سقوط بعدی آن، از ميان رفت  اسکندر بر آنۀملت از بازرگانی، غلب

هنگامی که بازرگانی به صورت بازرگانی جهانی درآمده و از فقط . وسطی نيز داستان مشابهی دارد

ها وارد کارزار رقابت  دهد، هنگامی که تمام ملت مبنای آن را صنعت بزرگ مقياس تشکيل می

  .شود  تضمين می،يروهای توليدی به دست آمدهنشوند، دوام  می

هائی از توليد بود که  ، يعنی شاخهAمانوفاکتورهان شهرهای مختلف، پديد آمدن پيامد فوری تقسيم کار بي

 شکوفايی تاريخی ۀبازرگانی با ملل خارجی، مقدم. با رشد خود نظام صنفی را پشت سر گذاشته بودند

،  در انگلستان و فرانسهدر کشورهای ديگر، مثًال. ، نخست در ايتاليا و سپس در فالندر بودمانوفاکتورها

گذشته از مقدماتی که تا کنون مشروح افتاده است، .  ابتدا محدود به بازار داخلی بودندمانوفاکتورها

 به تمرکز جمعيت، به ويژه در روستاها، و به تمرکز سرمايه بستگی دارد که ابتدا در مانوفاکتورها

ان، شروع به انباشت ها، و قسمتی در ميان بازرگان قسمتی در اصناف عليرغم قوانين آن  ،دست افراد

   .کرد

شد، کاری بود که باالترين  ترين نوع خود، انجام می از ابتدا با ماشين، حتی از خام آن نوع از کار که

وسط دهقانان و به عنوان يک اشتغال ثانوی به  تپارچه بافی، که قبًال.  داشتآمادگی را برای تکامل
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 کاری بود که با گسترش بازرگانی رونق و تکامل شد، اولين  لباس در روستاها انجام میۀمنظور تهي

افزايش تقاضا برای .  باقی ماند عمدهمانوفاکتور  مانوفاکتور بود و نخستينی فپارچه با. بيشتر يافت

 طبيعی به علت افزايش شتاب آلود ۀ سرمايۀجمعيت، انباشت و بسيج فزايندرشد  ۀپارچه در نتيج

ه از عامل فوق نتيجه شده بود و گسترش عمومی بازرگانی به  و تقاضا برای کاالهای تجملی کAگردش

پا به پای . ه بافی رونقی کمی و کيفی داد و شکل توليد آن را دگرگون ساختچآن رونق داده بود، به پار

 پارچه باف جديدی به وجود ۀبافند، در شهرها طبق بافتند و هنوز می يانی که برای خود پارچه میيروستا

  .شد  داخلی و معموًال به بازارهای خارجی ارسال میهایبه تمام بازارآمد که کااليش 

 های بی پارچه بافی، کاری که در بسياری از موارد به مهارت کمی نياز داشت و به زودی به شاخه

 به مقابله ،کردند ی که اصناف ايجاد میيها شماری تقسيم شد، به علت طبيعت خاص خود با محدوديت

ی اغلب در روستاها و مراکز بازار فاقد سازمان بندی صنفی، انجام شد ف، پارچه بااز اين رو. برخاست

ترين شهرهای هر  و همين روستاها و مراکز بودند که به تدريج به شهر و به راستی گسترش يابنده

  .سرزمين ، تبديل شدند

 – آنان ۀن که سرمايظهور بازرگانا.  غير صنفی، روابط مالکيت نيز به سرعت تغيير کردمانوفاکتوربا 

 از ابتدا منقول بود، باعث –داد   تا آن جا که شرايط آن زمان اجازه می،سرمايه به معنای امروزين آن

 برداشته مانوفاکتورگام دوم، با .  ملکی حاصل از طبيعت شدۀتکامل سرمايه يک گام فراتر از سرماي

 منقول را ۀد و به طور کلی مقدار سرماي طبيعی گرديۀشد، که باز هم باعث بسيج مقدار زيادی سرماي

   . طبيعی افزايش دادۀدر مقابل سرماي

در عين حال، درست به همان گونه که شهرهای صنفی به عنوان گريزگاه دهقانان در مقابل اربابان 

ها را به خود راه  نيز پناهگاهی برای دهقانان در مقابل اصناف شد که يا آن مانوفاکتورعمل کرده بودند، 

  .پرداختند ها می دادند و يا مزد بسيار کمی به آن نمی

د که از پراکنده شدن مالزمان  به وجود آمBدوشیه ای از خانه ب  دورهمانوفاکتورها،هم زمان با آغاز 

بزرگ  زمين هایهای محافظ شاهان در مقابل رعايا، بهبود کشاورزی، تبديل  ، انحالل ارتشفئودال ها

 ۀتجزيدوشی با ه  تنگاتنگ اين خانه بۀهمين موضوع به تنهائی، رابط. ده بودزراعی به مرتع، نتيجه ش

 ليکن ،بينيم ای، از اين نوع را می های جدا افتاده تا قرن سيزدهم، دوره. دهد نظام فئودالی را نشان می

فقط در پايان قرن پانزدهم و آغاز قرن شانزدهم است که خانه به دوشی فوق، نمودی کلی و دائمی 

ها را به   هزار نفر آن72انگليس  هانری هشتم اين خانه به دوشان، که چنان زياد بودند که مثًال. يابد می

، با اشکال تمام و ضرورت فراوان، و پس از مقاومت طوالنی حاضر به کار )38(دار آويخت 
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  .دها را جذب کر ، به خصوص در انگلستان به تدريج آنمانوفاکتورهاافزايش سريع . شدند می

ای شدند که به   بازرگانیۀهای مختلف وارد روابط رقابت آميز، يعنی مبارز ، ملتمانوفاکتورها ظهوربا 

در حالی که . گرديدند  حل و فصل می،ها  و ممنوعيتAصورت جنگ، عوارض گمرکی حمايتی

ای  غير خصمانه ۀ پيدا کنند، با يکديگر به مبادل رابطهبا هم البته اگر توانسته بودند های پيشين،  ملت

   .بازرگانی از اين پس مفهومی سياسی يافت .اشتغال داشتند

ساالرانه بين   پدرۀابط، ردر اصناف.  بين کارگر و کارفرما تغيير کردۀابط، ر مانوفاکتورهاظهوربا 

 ۀابط فوق جای خود را به رۀابط رمانوفاکتورکماکان ادامه پيدا کرد؛ ليکن در ماهر و استاد کارگر 

را  پدر ساالرانه که در روستاها و شهرهای کوچک رنگ رابطه ای ،دار داد بين کارگر و سرمايه پولی

های   خصلتۀ، از همان ابتدا همتر، شهرهای مانوفاکتوری واقعی کرد، ليکن در شهرهای بزرگ حفظ

    .پدر ساالرانه را از دست داد

ه با کشف آمريکا و راه دريائی به  توليد به طور کلی، با گسترش بازرگانی کمانوفاکتور و حرکت

، به ندمحصوالت جديدی که از اين نقاط وارد شده بود.  تکان شديدی خورد،جزاير هند شرقی همراه بود

، موقعيت طبقات را نسبت به يکديگر تغيير کلی ندويژه مقادير زياد طال و نقره که به گردش درآمده بود

؛ ندلکيت ارضی فئودالی و به کارگران وارد ساخته بود سختی به ماۀو بدين ترتيب ضرببودند داده 

ها، و باالتر از همه گسترش بازارها و ادغام  های حادثه جويان، مستعمره سازی سرزمين اردو کشی

 ۀها در بازار جهانی، که اکنون امکان پذير و واقعيتی روزمره شده بود، باعث به وجود آمدن مرحل آن

با مستعمره کردن :  گرديد، اين مقاله استۀه طور کلی خارج از حوصلجديدی از تکامل تاريخی، که ب

ای ريخته شد و به  ها عليه يکديگر آب تازه  بازرگانی ملتۀ آسياب مبارزهکشورهای تازه کشف شده، ب

  .های جديد نيز به وجود آمد ها و خصومت تناسب آن گسترش

 شتاب بخشيد، حال آن که در اصناف که  منقول راۀ، انباشت سرمايمانوفاکتورگسترش بازرگانی و 

.  طبيعی ثابت ماند يا حتی نزول پيدا کردۀانگيخته نشده بودند، سرماي، بربرای گسترش توليدات خود

، بورژوازی بزرگ را به وجود آورد؛ در اصناف خرده بورژوازی تمرکز يافته مانوفاکتوربازرگانی و 

 مانوفاکتورداران  و شت و در مقابل قدرت بازرگاناند ندابود که مانند قبل شهرها را در تسلط خو

   .بزرگ عقب نشينی کرده بود

در ابتدا قليل . ها از لحاظ بازرگانی، دو شکل مختلف يافت  مورد بحث ما، روابط بين ملتۀدر دور

 در گردش، باعث تحريم صادرات اين فلزات گرديد؛ و صنعت، که از نياز به ۀ و نقربودن مقدار طال

توانست بدون   نمی،شد، ضرورت يافته بود  شهری که غالبا از خارج وارد میۀل جمعيت فزاينداشتغا

امتياز . د ادامه دهد به حيات خو،شد  خارجی اعطا میامتيازاتی که در مقابل رقابت داخلی و عمدتًا
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عوارض .  بود،شد  که به تمام کشور تعميم داده می،های اوليه  در اين گونه ممنوعيتاصناف منطقه

ها  هائی نتيجه شده بود که اربابان فئودال از بازرگانانی که از قلمرو آن گمرکی از باج و خراج

هائی که بعدها توسط شهرها  گرفتند؛ باج و خراج حق حمايت، در مقابل دزدی می  به عنوان،گذشتند می

به دست آوردن پول  خزانه، برای ۀهای جديد، آشکارترين وسيل  که با ظهور دولت،نيز گرفته شدند

  .گرديدند

 آمريکا در بازارهای اروپا، تکامل تدريجی صنعت، گسترش سريع بازرگانی و ۀظهور طال و نقر

دولت که .  پول، به تدابير فوق اهميت ديگری بخشيدۀژوازی غير صنفی و اهميت فزايندرظهور بو

ره را به داليل قصدور طال و نشد، اکنون ممنوعيت  اش بدون پول روز به روز کمتر می توانائی عملی

 موضوع اصلی ،مالی و پولی حفظ کرد؛ بورژوازی برای آن که اين مقادير پول سرازير شده به بازار

 به دست آمده بود، منبع  به اين جريان قانع بود؛ امتيازاتی که قبًال کامًال، شده بودAخريد سوداگرانه

مرکی عوارض صادرات پيدا رفت؛ در قوانين گ میپول به فروش درآمدی برای دولت شد و در مقابل 

  .شد، تنها هدف مالی داشت شد که چون فقط باعث کند شدن کار صنعت می

 بازرگانی و ، تا پايان قرن نوزدهم دوام پيدا کرد دوم در اواسط قرن هفدهم آغاز شد و تقريبًاۀدور

تری يافته بود؛ مستعمرات  ش سريعکرد، گستر  ايفا می دومۀدرج ی که نقشمانوفاکتوردريانوردی از 

 بازار جهانی در حال تأسيس را بين ،شدند و پس از مبارزات طوالنی، ملل مختلف مشتريان خوبی می

تا آن جا . و انحصارات مستعمراتی آغاز گرديد) 39( دريانوردی ناين دوره با قواني. خود تقسيم کردند

شد؛ و  ها جلوگيری می ها و پيمان ، ممنوعيتتوسط وضع تعرفهها  ه امکان داشت از رقابت ملتک

انجام و حل و فصل ) های دريائی به ويژه جنگ(مبارزات مبتنی بر رقابت در نهايت، با جنگ 

نيرومندترين کشور از لحاظ نيروی دريائی، يعنی انگلستان، تسلط خود را در بازرگانی و . گرديد می

   .کنيم ار، تمرکز در يک کشور را مشاهده میجا، برای اولين ب در اين.  حفظ کردمانوفاکتور

 انحصارات در بازار مستعمراتی، و ،توسط عوارض حمايتی در بازار داخلی مانوفاکتور اوقات ۀدر هم

 نهائی .رفتگ  در خارج، مورد حمايت قرار میBتا آن جا که امکان داشت توسط عوارض تفاضلی

، )پشم و کتان در انگلستان، ابريشم در فرانسه(شد   میساختن مواد توليد شده در داخل مورد تشويق واقع

ئی ساختن مواد خام او نه، )پشم در انگلستان(گرديد   میصدور مواد خام توليد شده در داخل ممنوع

ملتی که در بازرگانی و قدرت مستعمراتی تفوق ). پنبه در انگلستان(شد  وارداتی ناديده يا سرکوب می

، مانوفاکتور. داشت  را برای خود محفوظ میمانوفاکتوررش کمی و کيفی داشت، طبيعتًا حداکثر گست

داد، ممکن بود  ترين تغييری در کشوری ديگر رخ می بدون حمايت امکان پذير نبود، زيرا اگر کوچک
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معقول به سادگی مساعد  ممکن است تحت شرايط  مانوفاکتور.برود و از بين دهدبازارش را از دست 

در عين حال، به . بهمين دليل به سادگی از بين برود ليکن ممکن است درست وارد يک کشور شود،

  حد باآنبه ويژه در قرن هجدهم در روستاها، تا در آن ادامه می يابد،   ای که مانوفاکتورعلت شيوه

 با پذيرش رقابت آزاد جرأت نمی کند بزرگی از افراد عجين است که هيچ کشوری ۀشرايط زندگی تود

 شود، وجود آن به اتصادرتا آنجا که مانوفاکتور موفق به ، بنابراين. ود را به خطر بيندازدموجوديت خ

العمل بالنسبه کوچکی در مقابل  طور کامل به توسعه يا محدود ساختن بازرگانی بستگی دارد و عکس

ز همين جا بازرگانان در قرن هجدهم، ابر  تأثيرش و مانوفاکتور ثانوی اهميت. کند  میايجادبازرگانی 

داران بودند که بيش از همه کس به دنبال حمايت دولت و  بازرگانان و به ويژه کشتی. شود نتيجه می

شدند، ليکن  مند می نيز به دنبال حمايت بودند و از آن نيز بهرهمانوفاکتورداران . انحصارگری بودند

 به ويژه بنادر تا حدی متمدن ی،شهرهای تجار. سياسی کمتری داشتند نسبت به بازرگانان اهميت هميشه

 ای کامًال بينی ای جهان شدند و جهان بينی بورژوازی بزرگ را پيدا کردند، ليکن در شهرهای کارخانه

قرن هجدهم، قرن ) 40. (غيره و Aمراجعه شود به ايکين. خرده بورژوازی به زندگی خود ادامه داد

هاست که  مدت: "؛ و "بازرگانی جنون قرن است: " اين را به خوبی باز گفته استBپينتو. بازرگانی بود

  )41." ( گويند  بازرگانی، دريانوردی و نيروی دريائی سخن میۀمردم فقط دربار

 بانک ۀ پايان ممنوعيت صادرات طال و نقره و آغاز تجارت با پول، به وسيلۀاين دوره هم چنين به وسيل

 کاالها، به ۀبورس و سهام و داللی سهام در هم سفته بازی در ۀ ملی، پول کاغذی، به وسيلۀها، قرض

سرمايه بخش عظيمی از مشخصه ای طبيعی را، که .  گسترش دارائی در کل، مشخص شده استۀوسيل

  . هنوز محکم در دست داشت، دوباره از دست داد

 بازار تقسيم. گير شتاب يافته بود، ليکن هنوز بالنسبه کند بود  سرمايه، گو اين که به مقدار چشمحرکت

قابت بين رجداگانه، که هر کدام مورد استثمار يک کشور بود، جلوگيری از  های جهانی به قسمت

 در مراحل خيلی ابتدائی خود C توليد و اين حقيقت که تأمين اعتبارۀئين بودن نحواکشورهای مختلف، پ

نه و تنگ نظرانه بود که زن، لئيما ای چانه نتيجه، روحيه. بود، به مقدار زياد گردش را دچار کندی کرد

بازرگانان در مقايسه با .  انجام تجارت چسبيده بودۀ بازرگانان و به کل شيوۀهنوز به هم

ن در ، البته بورژوازی بزرگ بودند، ليکگران صنعت، و بيشتر از آن در مقايسه با دارانمانوفاکتور

مراجعه شود به آدام . شدند ب می بعد، خرده بورژوا محسوۀان صنايع دورمقايسه با بازرگانان و صاحب

  )42. (اسميت
  

                                                            

A - Aikin 
B - Pinto 
C - finance 
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 .ترين فراگرد تقسيم كار گسترده -4

  صنعت بزرگ مقياس
  

 که در قرن هفدهم به شدت توسعه يافت، به ، در يک کشور، انگلستانمانوفاکتورتمرکز بازرگانی و 

 محصوالت تدريج باعث به وجود آمدن يک بازار جهانی نسبی برای اين کشور شد، و بدين گونه برای

 تقاضائی را به وجود آورد که برآوردن آن توسط نيروهای توليدی صنعتی ، کشورمانوفاکتوری اين

ای بود که از   نيروی محرکه،اين تقاضا که از نيروهای توليدی فراتر رفته بود. موجود امکان پذير نبود

 ماشين آالت و ،صنعتی های عی در هدفي کاربرد نيروهای طب–طريق ايجاد صنعت بزرگ مقياس 

.  سوم مالکيت خصوصی از قرون وسطی به بعد را به وجود آوردۀ دور–ترين نوع تقسيم کار  گسترده

قابت در داخل کشور، تکامل آزادی ر:  جديد وجود داشتۀن مرحلهای ديگر اي در انگلستان، پيش شرط

ترين  در مجموع معروفواقع، مکانيک که توسط نيوتون کامل شده بود،  در. (غيرهمکانيک نظری و 

آزادی رقابت در خود کشورها با انقالب به دست آمده بود  (.)علم در فرانسه و انگلستان قرن هجدهم بود

  .) در فرانسه1789 در انگلستان و 1688 و 1640 –

 وادار کرد ،خواستند نقش تاريخی خود را حفظ کنند به زودی رقابت، آن دسته از کشورهائی را که می

عوارض قديمی برای صنايع ( خود را توسط تجديد قوانين گمرکی حمايت کنند فاکتورهایمانوکه 

. ض حمايتی ببرندرو به زودی صنايع بزرگ مقياس را زير پوشش عوا) بزرگ مقياس مناسب نبودند

موضوع بازرگانی آزاد در ( اين تدابير حمايتی، صنايع بزرگ مقياس رقابت را جهانی کرد ۀعليرغم هم

، )رح است؛ عوارض حمايتی فقط يک ُمَسکن و تدبيری دفاعی در درون بازرگانی آزاد استعمل مط

 سرمايه ۀوسائل ارتباطی و بازار جهانی امروزين را به وجود آورد، بازرگانی را تابع خود ساخت، هم

و تمرکز سرمايه را ) تکامل نظام مالی( صنعتی تبديل کرد و بدين گونه گردش سريع ۀرا به سرماي

.  کشيدشان کار  افراد حتی بيش از توانائیۀصنعت بزرگ از طريق رقابت همگانی، از هم. موجب شد

ها را به   را از بين برد، و هر جا که نتوانست، آنغيرهئولوژی، دين، اخالق و تا آن جا که ممکن بود ايد

مدن به بازار های مت  ملتۀصنعت بزرگ از طريق وابسته ساختن هم. های آشکار تبديل ساخت غرود

 تاريخ جهان ها، برای اولين بار به ايجاد بيعی پيشين آنطجهانی و در نتيجه از بين بردن استقالل 

به .  آخرين اثر از خصلت طبيعی آن را گرفت،علوم طبيعی را تابع سرمايه کرد و تقسيم کار. پرداخت

ير است، آن را از بين برد و ن پذخصلت طبيعی در رابطه با کار امکاعالوه در مجموع تا آن جا که 

الساعه  به جای شهرهای طبيعی، شهرهای خلق.  مناسبات طبيعی را به مناسبات پولی تبديل کردۀهم

 مراحل پيشين ۀ صنايع دستی و هم،هر جا که تسلط پيدا کرد. امروزين و بزرگ را به وجود آورد

ای از نيروهای   صنعت، تودهاين. کار استاساس صنعت بزرگ، سيستم خود. درصنعت را از بين ب

 مالکيت خصوصی همان قدر غل و زنجير بود که اصناف برای ، که برای آن، ايجاد کرد مولد
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در نظام مالکيت .  در حال تکاملگران صنعتهای کوچک روستائی برای   و کارگاهمانوفاکتور،

روهای مخرب ای يافته و برای اکثريت به صورت ني جانبه  تکامل يکمولدخصوصی، نيروهای 

توانند در نظام مالکيت خصوصی کاربردی داشته  یآيند؛ به عالوه، تعدادی از اين نيروها نم درمی

به طور کلی، صنعت بزرگ مقياس در همه جا مناسبات طبقاتی مشابهی به وجود آورد و بدين . باشند

رژوازی هر و سرانجام، برعکس بو. های گوناگون را از بين برد های خاص مليت گونه مشخصه

ای را به وجود آورد که در  کرد، صنعت بزرگ مقياس طبقه  که هنوز منافع ملی خود را حفظ می،کشور

ای در آمده است؛  هدرست و برای او مليت به صورت چيز م مشابهی اۀ دارای نفع و عالق، کشورهاۀهم

برای کارگر، نه تنها . ای که از دنيای قديم بريده و در عين حال روياروی آن ايستاده است طبقه

  .دار، بلکه با خود کار، غير قابل تحمل است هاش با سرماي رابطه

ليکن اين .  مناطق يک کشور يک سان نيستۀ است که سطح تکامل صنعت بزرگ مقياس در همحواض

 ،اندازد، زيرا که اوًال پرولتاريای حاصل از صنعت بزرگ عامل جنبش طبقاتی پرولتاريا را عقب نمی

دا مانده برد و ثانيًا کارگران ج  توده را با خود به همراه میۀگيرد و هم  اين جنبش را به دست میرهبری

تری  توسط همين صنعت، در قياس با کارگران صنعتی در موقعيت وخيماز صنعت بزرگ مقياس، 

رفتار کشورهای صنعتی با کشورهای غير صنعتی، در صورتی که بازرگانی جهانی . گيرند قرار می

  . رقابتی جهانی کشانده باشد، کم و بيش با فراگرد فوق مشابه استۀگروه دوم را به مبارز

  

در . يابی کار و در نتيجه مالکيت هستند ل مختلف سازمانادر واقع همان اشک) توليد(اين اشکال مختلف 

  .يابند  نيروهای موجود توليدی وحدت می،د، در هر دورهنصورتی که نيازها ايجاب کن

 ضاد بين نيروهاي توليد و ت -5

     اساس انقالبةابشكل مراوده به مث
  در گذشته بدون به خطر انداختن اساس،تضاد بين نيروهای توليدی و شکل مراوده، که چنان که ديديم

 در هر مورد به يک انقالب منجر گرديده است که در عين حال ،، چندين بار اتفاق افتاده است]توليد[

رد ا همه جانبه، برخورد طبقات مختلف، تضاد آگاهی در موAی نظير برخوردهایاشکال فرعی متعدد

از يک نقطه نظر محدود، ممکن است . ، يافته استو غيرهگوناگون، جنگ عقايد، مبارزات سياسی 

ها پنداشت؛ و اين عمل   اساس اين انقالبۀ کرد و آن را به مثابابتوان يکی از اين اشکال فرعی را جد

ها را شروع کرده بودند، مطابق با سطح  پذيرد که افرادی که انقالب تر صورت می آسانبدين دليل 

  . فعاليت خود بودندۀ تکامل تاريخی، دچار توهماتی دربارۀفرهنگ و مرحل

  

                                                            

A - Collision 
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 برخوردهای تاريخ در تضاد بين نيروهای توليدی و شکل مراوده ۀ همۀشي به گمان من، ر،بدين گونه

رضه بايد گفت که برای به وجود آمدن اين برخورد در يک کشور، الزم نيست به عنوان معت. واقع است

رقابت با کشورهای .  به حد غائی خود رسيده باشند، در آن کشور به خصوصکه اين تضادها حتمًا

شابه، در م جهانی نتيجه شده است، برای ايجاد تضادی ۀتر صنعتی، که از گسترش مراود توسعه يافته

، در مورد پرولتاريای غير آشکار در آلمان که با مثًال( صنعتی کافی است ۀوسعه يافتکشورهای کمتر ت

  ).رقابت صنعت انگلستان، حالت آشکارتری به خود گرفت

 .رقابت افراد و تشكيل طبقات -6

  .ها تضادها بين افراد و شرايط زندگي آن
  .ونيزمتجمع وهم آلود افراد در جامعه بورژوائي و اتحاد واقعي افراد در كم

  .تابعيت شرايط اجتماعي زندگي، در مقابل قدرت افراد متحد
  
 نه تنها در مورد بورژواها، بلکه بيشتر در ، و اين موضوع،سازد  افراد را از يکديگر جدا می،رقابت

از اين رو، صرف . شود، صادق است شان می مورد کارگران، عليرغم اين حقيقت که باعث گردهم آمدن

 نخست بايد صنعت - اگر قرار نيست اين اتحاد محلی باشد–ت که برای اتحاد افراد نظر از اين حقيق

های ارزان و سريع را فراهم آورد، با   وسائل الزم، شهرهای صنعتی بزرگ و ارتباط،اسيبزرگ مق

لبه بر هر قدرت سازمان يافته رو در روی از اين رو، غ. رای اتحاد الزم استاين همه، زمان درازی ب

کنند، فقط پس از  شان انزوای مزبور را باز توليد می  که شرايط زندگی روزمره،فراد منزویاين ا

 ۀايم که در اين دور  در واقع خواسته،اگر عکس اين را بخواهيم. مبارزات طوالنی امکان پذير است

که در انزوای  رقابتی وجود نداشته باشد، يا اين که افراد بايد از اذهان خود شرايطی را ،معين از تاريخ

  .ها کنترل ندارند، بزدايند خود بر آن

  

در اقوام وحشی، هر خانواده، همانند چادرهای خانوادگی جدا از هم چادر نشينان، دارای . خانه سازی

تر ی تکامل بيشتر مالکيت خصوصی اين اقتصاد خانگی جدا از هم را ضرور. ای است غار يا کلبه

 غير ممکن است که  همان قدر) کمونی( اقتصاد خانگی گروهی برای اقوام کشاورز، يک. سازد می

های پيشين،   دورهۀليکن در هم. ساختن شهرها، پيشرفت بزرگی بود. زمين) کمونی(کشت گروهی 

ليل داقتصاد فردی که از منسوخ کردن مالکيت خصوصی جدائی ناپذير است، بدين ) 43(منسوخ کردن 

ايجاد يک اقتصاد خانگی گروهی متضمن . الزم وجود نداشت که شرايط مادی ،ساده غير ممکن بود

 آب لوله کشی، مثًال –تکامل ماشين آالت، استفاده از نيروهای طبيعی و بسياری نيروهای توليدی ديگر 

 يعنی از ميان برداشتن تضاد بين شهر و -غيره های گرم کن بخاری و  هروشنائی گازی، دستگا
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به خودی خود به ايجاد يک نيروی توليدی ) کمونی(اقتصاد گروهی  بدون اين شرايط، يک .روستاست

.  نظری خواهد داشتۀ مادی خواهد بود و ريشه در يک شالودۀپردازد؛ اقتصاد مزبور فاقد پاي جديد نمی

  A بيش از يک چيز عجيب و غريب نخواهد بود و به چيزی بيش از يک اقتصاد رهبانی،به کالمی ديگر

های گروهی   تجمع و بنای ساختمانبه وجود آمده باتوان در شهرهای  امد ممکن را میپي. نخواهد انجاميد

اين که منسوخ کردن اقتصاد . مشاهده کرد) غيرهزندان، سربازخانه و (برای مقاصد مختلف خاص 

  .فردی ، از منسوخ کردن خانواده جدائی ناپذير است، امر واضحی است

  

در اساس ) 44(ن چه يک انسان هست از طريق دولت است،  مکرر ماکس مقدس که هر آۀ گفتاين(

 ۀای که فرض بر وجود طبق ای از انواع بورژوا است؛ گفته معادل همان گفته است که بورژوا فقط نمونه

  )B. آن داردۀبورژوا قبل از وجود افراد تشکيل دهند

اشرافيت صاحب زمين در قرون وسطی، شهروندان هر شهر برای حفظ خود مجبور به اتحاد در مقابل 

ای که در مبارزه با  گسترش بازرگانی، برقراری ارتباطات منجر به تماس شهرهای جدا افتاده. بودند

از ميان جوامع متعدد محلی شهروندان .  با يکديگر شد،سانی بودند سان دارای منافع يک دشمن يک

 به علت –ان منفرد شرايط زندگی شهروند.  متوسط ظاهر شدۀشهرهای مختلف، به تدريج طبق

ها و   آنۀ به صورت شرايطی مشترک برای هم- ن کار منتج از آۀتضادشان با روابط موجود و شيو

 شهروندان شرايط مذبور را به ميزانی که خود را از پيوندهای فئودالی رها . درآمد،مستقل از افراد

د آورده شدند که با نظام فئودالی  و توسط اين شرايط به ميزانی به وجو، به وجود آوردند،ساخته بودند

با برقراری ارتباطات بين شهرها، شرايط مشترک فوق به شرايط طبقاتی . قرار گرفتندموجود در تضاد 

  در همه جا رسوم و عادات لزومًا،شرايط مشابه، تضاد مشابه، و منافع مشابه به طور کلی. تبديل شد

يابد، طبق  اش، به تدريج تکامل می  مراه با شرايطخود بورژوازی، ه. آورد مشابهی را به وجود می

در عين حالی که ( طبقات مالک موجود را ۀشود و سرانجام کلي ی مختلف تقسيم میاجزاتقسيم کار به 

 جديد، يعنی پرولتاريا ۀاکثريت افراد غير مالک پيشين و قسمتی از طبقات مالک قبلی را به يک طبق

 جذب ،دن صنعتی و بازرگانی تبديل شوۀسرمايبه های موجود   مالکيتۀتا آن جا که کلي) کند تبديل می

  . Cکند می

 ديگری ۀپردازند که موضوع يک جنگ مشترک با طبق افراد فقط تا آن جا به تشکيل يک طبقه می

از سوی ديگر، طبقه . ای هستند مطرح باشد؛ در وجوه ديگر، به عنوان رقيب دارای مناسبات خصمانه

                                                            

A - Monastic 
B -] وجود قبلی طبقه در نزد فيلسوفان:] يادداشت مارکس در حاشيه. 
C -] هائی از کار را که مستقيمًا به دولت تعلق دارد،   رشتهۀدر ابتدا کلي:] يادداشت مارکس در حاشيه

 .يدتی راهای عق کند و سپس کم و بيش حرفه جذب می
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ها در زندگی و  ، موقعيت آنها آنکه شرايط زندگی  یيابد، به طور  موجوديتی مستقل میدر مقابل افراد

ای مشابه با زير تسلط قرار  اين، پديده. کند  مزبور شکل پيدا میۀشان تحت تأثير طبق تکامل شخصی

اش فقط با منسوخ کردن مالکيت خصوصی، و  گرفتن افراد توسط تقسيم کار است که بر طرف کردن

 موجب تابعيت ، چندين بار اشاره کرديم که اين تابعيت افراد در طبقهقبًال. A امکان پذير استرکاخود 

  .شود  میغيرهافراد در مقابل همه گونه عقايد و 

 و طبقات Bها ، اين تکامل افراد در چار چوب شرايط عمومی وجود مرتبهاگر از نقطه نظر فلسفی

دن اين  در نظر گرفته شود، تصور کر،شود ها تحميل می بر آنای که  پياپی، در چار چوب ادراکات کلی

 يا اين که آنان انسان را ، اين افراد، نوع، يا انسان تکامل يافته استموضوع بسيار آسان است که در

ها و  توان مرتبه می. های محکمی به گوش تاريخ نواخت توان سيلی و بدين طريق می. اند تکامل داده

  .های فرعی انواع، يا مراحل تکاملی انسان دانست ت خاصی از بيان کلی، گونهطبقات فوق را عبارا

 وجود آيد که در ای به توان از بين برد که طبقه اين شمول افراد در طبقات معين را فقط در صورتی می

  .، دارای نفع طبقاتی خاصی برای ابراز نباشد حاکمۀمقابل طبق

  

توان با دور  های مادی، از طريق تقسيم کار را نمی درتشخصی به ق) روابط (یها  قدرتۀاستحال

انقياد درآوردن اين به  کلی آن از ذهن برطرف ساخت، بلکه اين عمل فقط از طريق ۀايدساختن 

. اين کار بدون جامعه امکان پذير نيست. های مادی و از بين بردن تقسيم کار امکان پذير است قدرت

 جهات برخوردارند؛ از ۀاز وسائل پرورش استعدادهای خود در همفقط در درون جامعه است که افراد 

های قبلی جامعه، دولت  در جايگزين. گردد  فقط در درون جامعه امکان پذير مییاين رو آزادی شخص

 حاکم رشد کرده، و ۀ، آزادی شخصی فقط برای افرادی وجود داشته است که در شرايط طبقغيرهو 

اند، هميشه وجودی   وهم آلودی که تا به حال افراد در آن جمع شدهۀجامع. ندا افراد اين طبقه باقی مانده

 ديگر بوده است، برای ۀعليه طبقو چون اين جامعه تجمع يک طبقه مستقل از اين افراد داشته است، 

 ۀدر جامع.  وهم آلود، بلکه يک غل و زنجير جديد نيز بوده است کامًالۀ محروم نه تنها يک جامعۀطبق

  .يابند ی، افراد آزادی خود را در درون و از طريق همائی و پيوستگی خود میواقع

ناسبات تاريخی  شرايط و ماند، ولی البته خودی که در چارچوبرا ساخته خويش  ،افراد هميشه خود

ليکن در طی تکامل تاريخی، و . ها در نظر دارند که ايدئولوگ" یضحم"خود د، نه کن معينی زندگی می

يابند، در زندگی فرد   علت که مناسبات اجتماعی، در چارچوب تقسيم کار، وجود مستقلی میدرست بدين

 خرده مالک، د که مثًال چنين نتيجه گرفته شو گوئيم انتظار نداريم از آن چه می(شود  شکافی پيدا می
                                                            

A - 109 – 108 – 84 – 83مراجعه شود به همين کتاب صفحات " منسوخ کردن کار" در مورد – 
114 – 115 – 117 – 118. 

B - 24 ۀمراجعه شود به پانويس صفح) مرتبه( برای توضيح در مورد. 
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خواهيم بگوئيم که  ؛ بلکه میدهند خص بودن خود را از دست میش خصلت غيره،دار و  سرمايه

کند، و شکاف مورد نظر فقط  بخشد و تعيين می  معينی شکل میها را مناسبات طبقاتی کامًال ت آنشخصي

شوند، ظاهر  ای ديگر، و در مورد خودشان آن گاه که ورشکست می ها با طبقه در مخالفت آن

نجيب زاده  يک مثًال: ماند اين هنوز پنهان باقی می) و حتی بيشتر در قبيله (A در مرتبه،.)گردد می

ماند، کيفيتی که عليرغم مناسبات  هميشه يک نجيب زاده و يک آدم عادی هميشه يک آدم عادی باقی می

 Bتفاوت بين فرد خصوصی و فرد طبقاتی، ماهيت عرضی. ديگرش از فرديت او جدائی پذير است

اين . شود ی که خود محصولی از بورژوازی است، ظاهر م ایشرايط زندگی فرد، فقط با پيدائی طبقه

در از اين رو، . يابد  افراد با يکديگر پيدائی و رشد میۀخصلت عرضی فقط از طريق رقابت و مبارز

رسند، زيرا که  های پيشين آزادتر به نظر می  نسبت به دوره،تخيل، افراد، تحت استيالی بورژوازی

 زيرا ،ها محدودتر است نرسد؛ ليکن البته در واقعيت، آزادی آ ها عرضی به نظر می شرايط زندگی آن

ها با يکديگر، به خصوص به  تفاوت مرتبه.  نيروهای مادی هستندۀکه به مقدار زيادتر تحت سلط

های شهر نشين، اصناف و  هنگامی که مرتبه. شود  بين بورژوازی و پرولتاريا ظاهر میتضادصورت 

 و کار منقول دارائی ،ها ، شرايط وجود آنند در مخالفت با اشرافيت فئودالی به وجود آمدغيره

 به ،ها از نهادهای فئودالی نيز به طور غير آشکار وجود داشت  که پيش از جدائی آنگران صنعت

رو به طريق خاص  ابراز شده بود و از آن) زمين( ضد مالکيت فئودالی صورت چيزی مثبت که به

ی، بردگی پيشين خود را به های فرار محققًا سرف.  به نظر رسيد،خود در ابتدا شکل فئودالی يافت

 ۀکردند که هر طبق ها فقط داشتند کاری را می ليکن آن. ديدند صورت چيزی بيرون از شخصيت خود می

 بلکه به صورت ،ها خود را نه به صورت يک طبقه کند، و آن در حال کسب آزادی از غل و زنجير می

 ۀ بلکه فقط مرتب، فئودالی رها نساختندتبها خود را از نظام مرا به عالوه آن. کردند يک فرد آزاد می

 قبلی کارشان را حفظ کردند و از ۀحتی در موقعيت جديد خود شيوجديدی را تشکيل دادند، و بدين گونه 

 مطابقت به دست آمده آن از غل و زنجيرهای پيشين که ديگر با سطح تکامل رطريق رها ساختن بيشت

   .نداشت، بر تکامل آن نيز افزودند

 امروزين، ۀی ديگر، برای پرولترها، شرايط زندگی، کار، و همراه با آن تمام شرايط وجود جامعاز سو

 و هيچ ها به صورت افراد مستقل است به صورت چيزهای خارجی، چيزهائی که خارج از کنترل آن

ضاد بين ت. اند  درآمده،ها قرار دهد تواند قدرت کنترل مزبور را در اختيار آن ای نمی سازمان اجتماعی

ت زندگی تحميل شده بر او، برايش آشکار يبه کار، موقع) به صورت منفرد(فرديت يک پرولتر 

 خود اقبالی برای رسيدن به شرايطی که ۀشود، زيرا که از جوانی به بعد قربانی شده است، و در طبق می
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  . ندارد،دهد  ديگر قرار میۀاو را در طبق

 وجود اقتصاد بزرگ مقياس و امکان ناپذيری آن، باعث تقسيم ها به نبايد فراموش کرد که نياز سرف

 به ،دادند شان انجام می  انها برای ارباب ها گرديد و به زودی خدماتی را که سرف اراضی بين آن

ها به انباشت دارائی  با اين عمل، سرف. ها کاهش داد های متوسط جنسی و مقداری کار برای آن پرداخت

به عالوه با . روند شدن خود را تسهيل کردندهها و امکان ش ار از زير يوغ ارباب موفق شدند و فرمنقول

شان به صورت نيمه شهروند در  نوع فراربا ها سلسله مراتبی به وجود آمد و  اين عمل در ميان سرف

ی اقبال بيشتری برای به دست گر صنعتهای دارای تجربه در نوعی   و نيز واضح است که سرف. آمدند

   . داشتندمنقول دارائی آوردن

خواستند از امکانات کاملی برای تکامل و تحقق  های فراری که فقط می از اين رو، برعکس سرف

شرايط موجود زندگی برخوردار باشند و در نتيجه سرانجام فقط به کار آزاد رسيدند، پرولترها، اگر 

که شرايط وجود تمام (د خود را بخواهند بر وجود خود به صورت فرد تأکيد ورزند، بايد شرايط وجو

 با ها خود را مستقيمًا از اين رو، آن.  از بين ببرند، يعنی کار را،)جامعه تا اين مرحله نيز بوده است

 رو – و اين تجلی گروهی همان دولت است –دهند  شکل تجلی گروهی افراد، که جامعه را تشکيل می

  .بينند و میردر 

  

ای که افراد يک طبقه پيدا   گروهیۀشود که رابط  چنين نتيجه می،ايم  آن چه تا کنون گفتهۀاز هم

 ۀ، هميشه رابطتپذيرف ها عليه يک طرف سوم تأثير می کردند، و اين رابطه از منافع مشترک آن می

 بود که افراد فقط به عنوان افراد متوسط و مادامی که در درون شرايط A خاصیۀمربوط به جامع

ها در آن نه به عنوان افراد بلکه  ای که آن  رابطه،کردند، بدان تعلق داشتند  می خود زندگیۀوجودی طبق

 پرولترهای انقالبی که شرايط ۀ ليکن، در مورد جامع.کردند به عنوان اعضای يک طبقه شرکت می

 درست عکس موضوع صادق است؛ در اين ،گيرند  اعضای جامعه را زير کنترل میۀوجود خود و هم

البته با فرض (زيرا همائی و پيوستگی افراد است که . به عنوان افراد مشارکت دارند افراد ،جامعه

شرايط تکامل و حرکت آزاد افراد را در ) ای از نيروهای توليدی امروزين  پيشرفتهۀو مرحلوجود 

  به شانس و اقبال رها شده و در برابر افراد منفرد وجود شرايطی که قبًال- ،آورد ها درمی کنترل آن

ها به عنوان افراد و بدين دليل که پيوستگی اجتناب  مستقلی پيدا کرده بود؛ و اين خود به دليل جدائی آن

ها، برايشان به صورت يک پيوند خارجی  ها که از تقسيم کار نتيجه شده بود، به علت جدائی آن ناپذير آن

 در قرارداد  صورت که مثًالبه هيچ وجه نه بدان(ا پيوستگی ي Bو تا اين زمان، همائی درآمده بود
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 شرايط فوق که در ۀفقط موافقتی دربار) یبخواه، بلکه ضرور آمده است دل) 45(اجتماعی روسو 

 تشکيل دولت مقايسه کنيد مثًال(های اقبال برخوردار شوند  داخل آن افراد آزاد بودند از بوالهوسی

بدون از شانس و اقبال ن حق برخورداری اي.  بود،)های آمريکای جنوبی را آمريکای شمالی و جمهوری

 البته اين شرايط – تسامزاحمت، در چارچوب شرايط خاص، تاکنون آزادی شخصی خوانده شده 

   . فقط عبارتند از نيروهای توليدی و اشکال مراوده در هر زمان خاص،وجود

  

 گذشته را ۀليدی و مراود روابط توۀ کليۀهای پيشين در اين است که شالود  جنبشۀتفاوت کمونيزم با هم

اند را   مقدماتی که به طور طبيعی به وجود آمدهۀسازد و برای نخستين بار آگاهانه کلي واژگون می

زدايد و مقهور قدرت افراد متحد  شان می خصلت طبيعی ها را از بيند، آن ها می های انسان آفريده

 مبتنی بر توليد مادی شرايط اتحاد فوق  يعنی، اقتصادیبنابراين، سازمان بندی آن اصوًال. سازد می

های پيشين افراد   تا آن جا که واقعيت فقط محصول مراوده–واقعيت آفريده شده توسط کمونيزم . است

بدين گونه، .  مستقل از افراد است، راستين امکان ناپذير ساختن وجود چيزهاۀ دقيقًا شالود–است 

ايط توسط توليد و مراوده ايجاد شده است، به صورت شرها در عمل، به شرايطی که تا کنون  کمونيست

های قبل بوده است   بدون اين که فکر کنند که نقشه يا سرنوشت نسل–نگرند  می) رگانيکغير ا(غيرآلی 

، ها  آنۀها بگذارند و بدون اين که معتقد باشند اين شرايط برای افراد ايجاد کنند  در اختيار آنAکه مواد

  .اند بوده) نيکرگاغير ا(غيرآلی 

  

 .  تضاد بين نيروهاي توليدي و شكل مراودهها به مثابة تضاد بين افراد و شرايط زندگي آن -7

  . مراودهةتكامل نيروهاي توليدي و اشكال تغيير يابند
  

 بلکه ،B نه يک تفاوت مفهومیتفاوت بين فرد به عنوان يک شخص و آن چه که بيرون از اوست،

 چيزی ۀ مرتبه به مثاب مثًال–های مختلف اهميت متفاوتی دارد  تمايز در زماناين . واقعيتی تاريخی است

تمايز فوق تمايزی نيست که ما بايد برای . ، خانوادهر قرن هجدهم و هم چنين، کم و بيشبيرون از فرد د

هر عصری بسازيم، بلکه تمايزی است که هر عصر از عناصر مختلف موجود، در واقع نه مطابق با 

  .سازد  بلکه زير فشار برخوردهای مادی زندگی، می،هايديک 

 و اين در مورد -رسد   عرضی به نظر می  عصر در مقايسه با عصری قبلیآن چه که برای يک

 مربوط به يک ۀ شکل مراود– نيز صادق است ،عناصری که از يک عصر قبلی به ارث رسيده است

                                                            

A - Material 
B - Conceptual 



   مارکس و انگلس     68

 شکل ۀ رابط،وهای توليدی به شکل مراوده نيرۀرابط. عصر معين از تکامل نيروهای توليدی است

 ذهنی، – اشکال ۀ که بقي،ادی استم ،البته شکل اساسی اين فعاليت. مراوده به شغل يا فعاليت افراد است

و نيز البته، اشکال مختلف زندگی اجتماعی در هر مورد .  به آن بستگی دارند–و غيره سياسی، دينی 

يد و نيز برطرف ساختن اين نيازها، فراگردی تاريخی است که در اند، و تول به نيازهای موجود وابسته

 شود،  مشاهده نمی،)46 ()ها عليه انساناستدالل اصلی و قاطع اشتيرنر (مورد يک گوسفند يا يک سگ 

که تضاد   تا زمانی.اندها، عليرغم ميل خود، محصوالت يک فراگرد تاريخی  اگر چه گوسفندها و سگ

تحت آن با يکديگر مراوده دارند، شرايطی است که به  باشد، شرايطی که افراد نداشتهپيش گفته وجود 

ها  ها، که به هيچ وجه خارج از ايشان نيست، مربوط است؛ بنابراين، شرايطی که فقط تحت آن فرديت آن

توانند به توليد زندگی مادی خود و آن چه  کنند، می اين افراد خاص، که تحت مناسبات خاص زندگی می

از . Aشوند  اين افراد هستند و توسط اين فعاليت توليد میفعالی بپردازند، شرايط خود، آن مربوط استبه

 به ،کنند  که هنوز تضاد ظاهر نشده است، شراط خاصی که افراد تحت آن توليد میاين رو، مادام

 که فقط با به  ای امر يک جانبه.ها، مربوط است  آنۀها، وجود يک جانب آن Bۀواقعيت طبيعت شرطی شد

.  وجود دارد،کنند  زندگی می هائی که بعدًا شود و بدين ترتيب فقط برای آن د آشکار میاميان آمدن تض

کند و آگاهی از قيد بودن آن نيز به عصر قبلی  پس، اين شرط به صورت يک قيد عرضی نمود می

  . شود نسبت داده می

، و بعدها به صورت قيدهائی بر آن ظاهر فعالیوداين شرايط گوناگون، که در ابتدا به صورت شرايط خ

به . آورند به وجود میرا های مراوده  شکلاز ای  های به هم پيوسته شوند، در کل تکامل تاريخ، رشته می

 پيشين که به صورت يک محدوديت يا غل و ۀيک شکل مراود:  مزبور بدين گونه استCهم پيوستگی

تر، و از اين رو با  لی جديد که با نيروهای توليدی تکامل يافتهزنجير درآمده است، جای خود را به شک

 خود به صورت غل و زنجير ۀ شکلی که به نوب،دهد  می، افراد، منطبق استفعالیتر خود  پيشرفتهۀشيو

 شرايط مزبور در هر از آن جا که. گذارد آيد و جای خود را به شکل ديگری وامی و محدوديت درمی

ها، تاريخ نيروهای توليدی رسيده به  مان نيروهای توليدی مربوطند، تاريخ آنز  تکامل هممرحله به

  .های جديد، و در نتيجه تاريخ تکامل نيروهای خود افراد نيز هست نسل

 ۀ کلی ساخته و پرداختۀدهد، يعنی تابع يک برنام از آن جا که تکامل فوق به طور خود انگيخته روی می

 مختلف  های نيست، پس، از مناطق، قبايل و ملل گوناگون و شاخه،اند هافرادی که آزادانه گرد هم آمد

شود، که در ابتدا هر کدام به طور مستقل از ديگران عمل کرده و به تدريج با   ناشی میغيرهکار و 

به عالوه، اين تکامل دارای سرعت بسيار کندی است؛ مراحل و منافع . کنند ديگران رابطه برقرار می
                                                            

A -] توليد خود شکل مراوده:] يادداشت مارکس در حاشيه.  
B - Conditionel 
C - Coherence 



 69     ایدئولوژی آلمانی      

ها بعد  گردند و تا قرن شوند، بلکه تابع نفع و مصلحت رايج می  نمیمغلوبه به طور کامل مختلف هيچ گا

شود، که حتی در درون يک ملت، افراد،  از اين گفته چنين نتيجه می. کنند در امتداد آن طی طريق می

 ۀدنظر از شرايط مالی خود، دارای تکامل متنوعی هستند، و يک نفع پيشين که شکل مراو حتی صرف

های   شده است، برای مدترانده خاص متعلق به يک نفع بعدی از ميدان ۀخاص آن توسط شکل مراود

دامه داده ه مستقل از افراد به زندگی خود ارا ک) دولت، قانون( وهم آلود ۀمديد قدرت سنتی يک جامع

وضوع روشن اين م. رودب قدرتی که بايد سرانجام توسط يک انقالب از بين ؛ در اختيار دارد،است

تر از شرايط  بندی، بعضی اوقات آگاهی، پيشرفته های مستقل قابل جمع کند که چرا با توجه به داده می

های پيشين به عنوان مرجع  توان به تئوريسين  و در مبارزات يک عصر میيابد تجربی معاصر نمود می

  .اشاره کرد

 عصر تاريخی پيشرفته از صفر از سوی ديگر، در کشورهائی نظير آمريکای شمالی، که در يک

مقدمات طبيعی اين کشورها چيزی جز افرادی که در . سريع پيش می رودد، تکامل بسيار نکن شروع می

شان   کشورهای سابقۀاند و اين مهاجرت و اقامت را به علت عدم تطابق اشکال مراود ها اقامت گزيده آن

ترين  ب، کشورهای مزبور کار خود را با پيشرفتهبدين ترتي. با نيازهای خود انجام داده بودند، نيست

 ۀاين موضوع دربار. ترين اشکال مراوده، آغاز کردند افراد کشورهای قديمی، و در نتيجه با پيشرفته

های   کارتاژ، مستعمره. های نظامی يا بازرگانی نباشند، صادق است  مستعمرات، مادامی که پايگاهۀهم

 مشابهی از فتح ۀرابط. هائی از اين مورد هستند زدهم و دوازدهم، مثالهای يا ايسلند در قرن يونان، و

شود که از طريق آن، شکلی از مراوده که در سرزمين ديگری نشو و نمو  های جديد نتيجه می سرزمين

 که در آن شکل ،یبرعکس کشور اصل: يابد  به طور کامل به سرزمين فتح شده انتقال می،يافته است

ين در تنگنا بود، در سرزمين جديد، حتی اگر های پيش روابط باقيمانده از دورهافع و مراوده به علت من

انگلستان . (تواند و بايد به طور کامل و بدون ممانعت مستقر شود ، میباشدبرای تداوم قدرت فاتحان هم 

ين دو ترين شکل سازمان بندی فئودالی به ا ، که بدين وسيله کامل)47(ها  و ناپل پس از فتح رومی

  .)سرزمين انتقال يافت

  

 در تاريخ) فتح (غلبهنقش  -8

تا کنون خشونت، جنگ، تاراج، . تاريخ، با واقعيت فتح در تناقض باشد ادراک ۀرسد اين نحو به نظر می

جا، بايد خود را به نکات  در اين. اند  تاريخ پذيرفته شدهۀ به عنوان نيروی پيش برندغيرهدزدی و ، قتل

و فقط بارزترين مثال، يعنی نابود ساختن يک تمدن قديمی توسط يک قوم وحشی و اصلی محدود کنيم 

؛ اه روم و بربرها؛ فئوداليزم و گل. (يمر جديدی از جامعه را در نظر بگيتشکيل سازمان کامًال

  .)ها امپراطوری بيزانس و ترک
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از رابطه است که هنوز شکل منظمی ، برای قوم فاتح وحشی، جنگ Aچنان که در فوق نشان داده شد

 باعث – ابتدائی ممکن نيز هست ۀ که تنها شيو– سنتی توليد ۀون افزايش جمعيت، و همراه با آن شيوچ

با اشتياق بيشتری استفاده به ) جنگ(گردد، از آن  جديد توليد میتوليد به وجود آوردن نياز به وسائل 

حاصل از خريد اراضی و  فقط نه(يت اراضی کاز سوی ديگر، در روم، تمرکز مال. آيد عمل می

های بی بند و بار و ندرت ازدواج،  بدهکاری، بلکه هم چنين از ارث، بدين دليل که با وجود زندگی

ها به  و تبديل آن)  معدودی افتادۀها به دست عد فتند و دارائی آنرهای قديمی به تدريج از بين  خانواده

 بلکه حاصل از وارد کردن ، که امروزه هم مؤثرندای حاصل از عوامل اقتصادی معمولینه فقط (مرتع 

 کامل ، باعث از بين رفتن تقريبًا) و در نتيجه فقدان تقاضا برای ذرت روم،ذرت غارت شده و خراجی

ها استفاده از   از بين رفتند و برای جايگزين کردن آنجمعيت آزاد گرديد؛ بردگان بارها و بارها کامًال

 مردم، ۀتود.  کلی فراگرد توليد باقی ماندۀداری به صورت شالود برده. ير شدبردگان جديد اجتناب ناپذ

در .  پرولتر گردندۀ هيچ گاه نتوانستند چيزی بيشتر از يک تود، آزاد و بردگان قرار داشتندۀکه بين طبق

 با  سياسی بود و بنابراين کامًال آن با اياالت تقريبًاۀواقع، رم هرگز بيش از يک شهر نشد؛ رابط

   .رفت رويدادهای سياسی به آسانی از بين می

   

بربرها امپراطوری .  بوده استغلبه ۀ تاريخ، مسئلۀ اين است که تا کنون مسئل عاميک تصور کامًال

ن انتقال از جهان باستان به نظام فئودالی به کار ي برای تبيغلبه، و اين واقعيت اشغال می کنندروم را 

 مسئله اين است که آيا کشور فتح شده، مانند مورد ملل امروزين، ، بربرهاۀغلبليکن، در اين .  رود می

نيروهای توليدی صنعتی را تکامل داده است يا اين که نيروهای توليدی به مقدار زياد فقط بر تمرکز 

ثروت يک . شود نيز دارد  میمغلوب بستگی به چيزی که غلبه به عالوه، .خود و بر جامعه استوارند

توان به هيچ وجه بدون تسليم گيرنده در مقابل شرايط  نمی، شود ، که از کاغذ تشکيل می رادار بانک

 صنعتی يک کشور ۀاست در مورد کل سرماي وهمين نحبه . مغلوب، گرفتکشور  ۀتوليد و مراود

چيز آيد، و هنگامی که   به وجود میغلبهصنعتی امروزين، و باالخره، به زودی در همه جا پايانی برای 

از اين ضرورت توليد که به زودی خود را نشان . بيشتری برای گرفتن وجود ندارد، بايد توليد کرد

 تکامل نيروهای ۀ مورد انتخاب فاتحان مهاجر، بايد با مرحلۀشود که شکل جامع دهد، چنين نتيجه می می

شد، بايد مطابق با نيروهای توليدی سرزمين فتح شده مطابقت داشته باشد؛ يا، اگر از همان ابتدا چنين نبا

 پس از مهاجرت، اقوام ۀکند که در دور اين موضوع اين حقيقت را نيز تبيين می. توليدی تغيير کند

آيند و فاتحان به زودی زبان، فرهنگ و رفتارهای ملل مغلوب را  گزار به صورت ارباب درمی خدمت

                                                            

A -مشابهی در پاکنويس ۀعقيد. نوشته است  دستۀ احتماًال اشاره به يکی از صفحات مفقود شد 
 )22 – 21در اين کتاب مراجعه شود به صفحه (نوشته آمده است  دست
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  .کنند جذب می

از آلمان وارد نشد، بلکه تا آن جا که به فاتحان مربوط نظام فئودالی به هيچ وجه به طور تمام عيار 

 فتح واقعی داشت، و تنها پس از فتح بود که نظام مزبور ۀ ريشه در سازمان نظامی ارتش در دور،است

ميزان تأثير پذيری اين شکل مراوده از . از طريق عمل نيروهای توليدی به نظام فئودالی کامل تبديل شد

هائی که برای تحقيق ساير اشکال حاصل از بقايای روم  توان در شکست کوشش نيروهای توليدی را می

  ).غيرهشارمانی و ( ديد ،استقديم به وجود آمده 

  ... ادامه دارد

  

تضاد بين نيروهاي توليدي و شكل مراوده در شرايط وجود صنعت بزرگ مقياس و رقابت    -9
 تضاد بين كار و سرمايه  . آزاد

ها، تعصب افراد، در دو شکل  محدوديت:  شرايط وجودۀگ مقياس، کل مجموعدر صنعت و رقابت بزر

ود  اشکال مراوده و خۀبا پول، هم. مالکيت خصوصی و کار: شوند خيلی ساده ترکيب و تبديل می

کند که تا کنون  از اين رو، وجود پول بر اين موضوع داللت می. نددرگ مراوده، برای افراد عرضی می

اين . ندافراد بوده ا  افراد به عنوانۀ افراد در تحت شرايط خاص، و نه مراودۀفقط مراودها،  تمام مراوده

اگر هر دو . کار انباشته يا مالکيت خصوصی، و کار واقعی: يابند شرايط، به دو شرط زير تقليل می

خود . شود نيز متوقف می] مبادله[شرط يا يکی از آن دو از ميان برود، در اين صورت مراوده 

" همائی سرمايه"را در مقابل "  افرادAهمائی"وليز و غيره  سيسموندی، شربامروزين، مثًال ان قتصاددانا

 تابع تقسيم کار هستند، به يکديگر وابستگی از سوی ديگر، چون خود افراد کامًال). 48(دهند  قرار می

شود، از   به رو می با کار رو،مالکيت خصوصی، مادامی که در چارچوب کار. کنند کامل پيدا می

شود و شکل آن در آغاز عمدتًا گروهی است که بعدًا ضمن تکامل بيشتر  ضرورت انباشت نتيجه می

تقسيم کار از همان آغاز . گردد خود، بيشتر و بيشتر به شکل امروزين مالکيت خصوصی نزديک می

انباشت شده بين مالکان  ۀ سرمايۀمتضمن تقسيم شرايط کار، ابزار و مواد و در نتيجه تقسيم و تجزي

هر چه تقسيم . مختلف، و نيز بر اثر آن جدائی سرمايه از کار، و تقسيم اشکال مختلف خود مالکيت است

. کند  فوق تکامل بيشتری پيدا میۀقسيم و تجزيتشود، ميزان   بيشتر يابد و انباشت کار تکامل بيشتری 

  .دهد يت خود ادامه می اين تقسيم و تجزيه به موجودۀخود کار فقط بر شالود

  

اول اين که، يا نيروهای توليدی به صورت دنيائی . گردد جا دو حقيقت آشکار می  در اين،بدين گونه

شوند؛ دليل اين است که افراد مزبور، که  ها نمودار می برای خود، مستقل و جدا از افراد، و در امتداد آن

                                                            

A - Association 
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کنند، حال آن که  رق و رو در روی يکديگر زندگی می به طور متف،ها هستند نيروهای توليد نيروهای آن

از اين رو، . از سوئی ديگر، اين نيروها تنها نيروهای واقعی در امر مراوده و همائی اين افراد هستند

اند و برای خود افراد، ديگر  که شکل مادی به خود گرفتهيم از سوئی، کليتی از نيروهای توليدی را دار

ه نيروهای مالکيت خصوصی، و در نتيجه نيروهای افراد صاحب دارائی  بلک،نه نيروهای افراد

 ۀ نسبت به مراوداعتناهای قبل، هرگز نيروهای توليدی شکلی چنان بی   دورهۀدر هم. خصوصی هستند

از .  محدودی بودۀها خود هنوز مراود  آنۀرا که مراودچافراد به عنوان افراد، به خود نگرفته بودند، 

اند، اين نيروها را از دست  ريت افراد که روياروی نيروهای توليدی فوق قرار گرفتهسوی ديگر، اکث

ليکن . اند  به صورت افرادی انتزاعی در آمده،محتوای واقعی زندگی هستندفاقد داده و چون بدين گونه 

با يکديگر گيرند که بتوانند به عنوان افراد  افراد مزبور، درست به علت اين حقيقت در موقعيتی قرار می

  .رابطه برقرار کنند

 تشابه خود ۀدهد، کلي ها ربط می کار، تنها پيوندی که هنوز افراد را با نيروهای توليد و با وجود خود آن

ها، اين زندگی را پايا   از دست داده است و فقط از طريق جلوگيری از رشد زندگی آنفعالیرا با خود

 بدين علت از هم جدا ، و توليد زندگی مادیفعالی خود،شينهای پي که در دوره در حالی. دارد نگه می

که به علت کوته فکری خود افراد، توليد حال آن و ،شان به افراد مختلفی واگذار شده بود  که انجامندبود

حاضر اين دو عامل چنان از هم  در حال . شد  محسوب میفعالی خودۀزندگی مادی تابعی از شيو

 اين زندگی مادی است، وسيله به نظر ۀ که توليد کنندAادی، هدف و کاراند که زندگی م واگرائيده

  .رسد می

  .ها و پيامدهاي از بين بردن مالكيت خصوصي ضرورت، پيش شرط -10
  

 بلکه برای حفاظت از ،فعالی، وضع به جائی رسيده است که افراد بايد نه تنها برای تحقق خودسان بدين

  .تصاحب کنندی را موجوديت خود نيز، کليت نيروهای توليد

ی که تا حد کليت تکامل مولد، يعنی نيروهای تصاحب گردد فوق قبل از همه از شيئی که بايد تصاحب

بنابراين، حتی فقط از اين . پذيرد کنند، تأثير می  کلی زندگی میۀراودماند و فقط در چارچوب يک  يافته

 اين تصاحبخود . دی و مراوده است مزبور دارای خصلتی کلی منطبق با نيروهای توليتصاحبجنبه، 

درست به همين . های فردی منطبق با ابزارهای مادی توليد نيست نيروها، چيزی بيش از تکامل ظرفيت

   .های خود افراد  کل ابزارهای توليد، عبارتست از تکامل کل ظرفيتتصاحبدليل، 

فقط پرولترهای امروزی . پذيرد  کننده تأثير میتصاحب مورد بحث، از اشخاص تصاحببه عالوه، 

                                                            

A -حال حاضر تنها شکل ممکن، و ليکن همان طور که خواهيم ديد شکل منفی خودفعالی  کار که در 
 .است
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 تصاحب، که از محدود کامل و غير فعالی، در موقعيت نيل به يک خودفعالیهستند که محروم از خود

تصاحب  ۀهم. ، قرار دارندستا  های ناشی از آن تشکيل شده کل نيروهای توليدی و تکامل کل ظرفيت

ها   آنفعالی محدود، خودۀيد و يک مراودهای انقالبی قبلی محدود بودند؛ افراد، که ابزارهای ابتدائی تول

کردند، و بدين گونه فقط به موقعيت تصاحب را در تنگنا قرار داده بود، ابزارهای ابتدائی توليد فوق را 

ها تحت انقياد  ها درآمد، ليکن خود آن ها به مالکيت آن توليدی آنابزار . ی از محدوديت دست يافتندجديد

هائی که تا کنون صورت پذيرفته است،  تصاحب  ۀدر هم. ود باقی ماندندتقسيم کار و ابزار توليدی خ

دهد، بايد   که پرولتاريا انجام میتصاحبیای از افراد، تحت انقياد يک ابزار توليدی باقی ماندند؛ در  توده

  همگانی امروزين،ۀمراود.  افراد درآيد و دارائی همگان شودۀانبوهی از ابزارهای توليد زير تسلط هم

  .تا زمانيکه تحت کنترل همگان درنيايد، قابل کنترل توسط افراد نيست

بور فقط از طريق ز متصاحب.  اعمال آنستۀگذارد، نحو  فوق تأثير میتصاحب عامل ديگری که بر

يک اتحاد، که به علت خصلت پرولتاريا اتحادی همگانی و کلی خواهد بود، از طريق يک انقالب 

 پيشين توليد و مراوده و سازمان اجتماعی ۀقالب، از يک سو، قدرت شيودر اين ان. شود اعمال می

 فوق تصاحبگردد، و از سوی ديگر خصلت همگانی و کلی و نيروی پرولتاريا که برای  سرنگون می

 او دراش در جامعه  که از موقعيت گذشتهيابد، و به عالوه پرولتاريا هر آن چه را   تکامل می،الزم است

   .زدايد  می،مانده است

 با زندگی مادی مطابقت دارد، افراد به افراد کاملی تکامل پيدا فعالی است که خود فقط در اين مرحله

، معادل با تبديل فعالیاين تبديل کار به خود. ريزند های طبيعی را دور می  محدوديتۀکنند و کلي می

راد متحد، کل نيروهای ی که افدر صورت.  افراد استۀمثاب  افراد بهۀ محدود پيشين به مراودۀمراود

در گذشته، که در  در حالی. شود  مالکيت خصوصی متوقف می،توليدی را ضبط کنند و در اختيار گيرند

رسيد، اکنون انزوای افراد و  يک شرط خاص هميشه به صورت چيزی عرضی به نظر میتاريخ، 

  .دشو ، خود عرضی می خاص تأمين معاش هر شخصۀنحو

تصور " انسان"ی را که ديگر تابع تقسيم کار نيستند، به عنوان افراد آرمانی، زير نام فيلسوفان، افراد

" انسان"ايم، به عنوان فراگرد تکامل  وار بيان کرده اند، و کل فراگردی را که ما در فوق خالصه کرده

ين وجود را جايگزين افرادی که تا پيش از ا" انسان "، تاريخیۀپنداشته و بر اين اساس در هر مرحل

 فراگرد مورد ۀبدين گونه هم. دهند  تاريخ ارائه می، و آن را به صورت نيروی محرککنند  می،اند داشته

دليل اين است که هميشه يک فرد . شد فرض می" انسان"بحث به عنوان يک فراگرد از خود بيگانگی 

از . شد  نسبت داده می قبلیۀ قبلی، و آگاهی يک مرحله، به افراد مرحلۀمتوسط يک مرحله، به مرحل

 تاريخ به يک ۀگيرد، تبديل هم طريق اين سوء تعبير، که از همان ابتدا شرايط واقعی را ناديده می

  .فراگرد تکاملی آگاهی، امکان پذير گشت
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اين . گيرد دی را دربرمی معين از تکامل نيروهای توليۀ مادی افراد يک مرحلۀ مراودۀ مدنی، همۀجامع

شود، و تا اين حد، از دولت و   معين را شامل میۀدگی بازرگانی و صنعتی يک مرحل زنۀجامعه هم

ت و ود را در روابط خارجی به صورت ملبور است خج گر چه از سوی ديگر م-  رود ملت فراتر می

در قرن هجدهم، آن گاه که ) 49" ( مدنیۀجامع "ۀواژ. در روابط داخلی به صورت دولت تحميل کند

. ، ظهور کردند بوده خود را از جوامع قديمی و قرون وسطائی آزاد کرد،بر مالکيتروابط مبتنی 

ای که مستقيمًا  ليکن سازمان اجتماعی. آيد  مدنی، به معنای فوق، فقط با بورژوازی به وجود میۀجامع

 روساخت ايدئولوژيکی را ۀ دولت و بقيۀ و در تمام اعصار شالود،شود از توليد و مراوده نتيجه می

  . هميشه با اين نام خوانده شده است،دهد، نيز تشکيل می

   . دولت و قانون با مالكيتةرابط -11

ها  ای است که در مورد رومی اولين شکل مالکيت، در دنيای باستان و قرون وسطی، مالکيت قبيله

ستانی، چون در ميان اقوام با. شود ها از طريق پرورش دام نتيجه می  از جنگ، و در مورد آلمانیعمدتًا

ای به صورت مالکيت دولتی، و حق  کنند، بدين جهت مالکيت قبيله چندين قبيله در يک شهر زندگی می

ای، فقط به مالکيت زمين   که مانند مالکيت قبيله،شود تنها ظاهر می" تملک"فرد نسبت به آن به صورت 

 واقعی، با مالکيت قابل در مورد مردم باستانی، مانند ملل امروزين مالکيت خصوصی. گردد محدود می

 که در مورد شهروندهای کامل ،مالکيت مطابق با قانون (A) خاصۀبردگی و جامع (شود انتقال آغاز می

ای از مراحل   در مورد مللی که از قرون وسطی نتيجه شدند، مالکيت قبيله.)رومی صادق است

 به کار رفته مانوفاکتورای که در  يهداری فئودالی، مالکيت قابل انتقال تعاونی، سرما  زمين–گوناگونی 

نايع بزرگ مقياس و رقابت همگانی نتيجه شده است، يعنی ص امروزين که از ۀ گذشته و به سرماي–بود 

مالکيت خصوصی ناب که هر گونه تشابه خود را با يک نهاد گروهی از دست داده و دولت را از هر 

با .  دور نگه داشته است، تبديل گرديده است،شودتأثيری که ممکن است بر تکامل مالکيت وارد  گونه

دولت مزبور که به تدريج توسط صاحبان . آيد اين مالکيت خصوصی امروزين، دولت امروزين می

 در چنگ Bلیت، به طور کامل و از طريق بدهی م ماليات بندی خريداری شده اسۀبه وسيلدارائی و 

ای که صاحبان دارائی، يعنی   به اعتبار تجاریصاحبان فوق افتاده، و موجوديت آن به طور کامل

وابستگی مزبور و اعتباراتی که بورژوازی در اختيار .  وابسته است،گذارند بورژواها، در اختيارش می

بورژوازی .  به خوبی از صعود و سقوط اوراق بهادار دولتی در بورس هويدا ست،گذارد دولت می

لکه يک طبقه است، مجبور است خود را نه به طور  مرتبه، ب که اکنون نه يک،بدين علت خاص
                                                            

A - Community 
B - National Debt 
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دولت، از . ای و محلی، بلکه در سطح ملی سازمان دهد، و به منافع متوسط خود شکلی کلی بخشد منطقه

 مدنی، ۀهای خاص و کوچک، پهلو به پهلو و بيرون از جامع طريق رهائی مالکيت خصوصی از جامعه

ای که بورژواها، به   دولت چيزی بيش از شکل سازمانیموجوديت مستقلی پيدا کرده است؛ ولی اين

 ،داليل داخلی و خارجی، و به منظور تضمين متقابل دارائی و منافع خود مجبور به پذيرفتن آن هستند

ها به طور کامل به طبقات تبديل  امروزه، دولت در کشورهائی مستقل است که در آن هنوز مرتبه. نيست

ها  کنند و در آن اند، هنوز نقشی ايفا می تر از بين رفته  کشورهای پيشرفته که در،ها اند، مرتبه نشده

تواند بر  در اين کشورهاست که هيچ بخشی از جمعيت نمی. ای از مرتبه و طبقه وجود دارد آميخته

ترين مثال  کامل. اين موضوع به خصوص در مورد آلمان صادق است. های ديگر تسلط داشته باشد بخش

بر اين  نويسندگان امروزين فرانسوی، انگليسی و آمريکائی ۀهم. ن، آمريکای شمالی استدولت امروزي

های معمولی نظر   که دولت فقط به خاطر مالکيت خصوصی وجود دارد، و از اين روست که آدمباورند

  .اند مزبور را پذيرفته

د، و نکن از و تحميل می منافع عام خود را از آن طريق ابر حاکمۀلت شکلی است که افراد طبقچون دو

 نهادهای عمومی به ۀشود که هم يابد، پس چنين نتيجه می  مدنی يک عصر در آن تجسم میۀ جامعۀهم

 ۀ قانون، اراده، و در واقع ارادۀاين توهم که شالود. يابند آيند و شکل سياسی می کمک دولت به وجود می

به همين نحو، عدالت نيز به . شود  جا نتيجه می از همين، آزاد استۀ واقعی، يعنی ارادۀمستقل از شالود

  .يابد  تقليل میAقانون موضوعه

ها،  در مورد رومی. به وجود می آيد طبيعی ۀ جامعۀزيقانون مدنی هم زمان با مالکيت خصوصی از تج

تکامل مالکيت خصوصی و قانون مدنی با پيامدهای صنعتی و بازرگانی بيشتری همراه نبود، چرا که 

 صنعت ۀ به وسيل،ها  فئودالی آنۀدر مورد ملل امروزين، که جامع. Bها تغيير نکرد  توليدی آنۀکل شيو

ای آغازشد، که   تازهۀ مرحل،و بازرگانی از هم پاشيده شد، با ظهور  مالکيت خصوصی و قانون مدنی

ای  گسترده، اولين شهری که در قرون وسطی به بازرگانی دريائی Cامالفی. قادر به تکامل بيشتری بود

به مجرد اين که، نخست در ايتاليا و سپس در ) 50. (اشتغال داشت، قانون دريائی نيز پيدا کرد

  بيشتر مالکيت خصوصی گرديد، قانون مدنی کامًالۀکشورهای ديگر، صنعت و بازرگانی باعث توسع

عدها، تی که بوق. ر گرفت و به قدرت رسيدمورد استفاده قرابی درنگ  روم بار ديگر ۀتکامل يافت

 ۀبورژوازی به چنان قدرتی رسيد که شاهزادگان به منظور سرنگون ساختن اشرافيت فئودال به وسيل

 تکامل واقعی –در فرانسه در قرن شانزدهم  - کشورها ۀبورژوازی، متولی منافع آن شدند، در هم

 در انگلستان نيز.  رفتين روم پيش کشورها بجز انگلستان بر اساس قوانۀقانون آغاز گرديد، که در هم
                                                            

A - Statute Law 
B -] رباخواری:] (يادداشت انگلس در حاشيه(! 

C - Amalfi 
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به کار ) به ويژه در مورد مالکيت قابل انتقال(اصول قانون روم اجبارًا برای تسريع تکامل قانون مدنی 

  .)مانند دين از تاريخ مستقل مختصری برخوردار استنيز نبايد فراموش کرد که قانون . (رفت

خود حق استفاده و . شود گاشته می همگانی انۀ ارادۀابط موجود مالکيت، نتيجودر قانون مدنی، ر

 مستقل از جامعه يافته کند که مالکيت خصوصی وجودی کامًال  از يک سو چنين ادعا می،مصرف

 ۀ که خود مالکيت خصوصی فقط بر ارادآورد است، و از سوی ديگر اين توهم را به وجود می

ی مالک خصوصی، در عمل، مصرف، برا. بخواه اشياء استوار است خصوصی، يعنی مصرف دل

های اقتصادی  محدوديت و در نتيجه حق مصرف آن به ديگران منتقل شود، شاگر نخواهد دارائی ا

 شئ او در نظر گرفته شود، به هيچ وجه يک ۀدارد، زيرا شئ، اگر فقط با توجه به اراد برمعينی را در

ش ايده ا فيلسوفان ای که رابطه. (شود  میشئ ،نيست، بلکه فقط در مراوده و مستقل از قانون

د، در تکامل بيشتر روابط ده  محض تقليل میۀون را به اراداين توهم قضائی، که قان). Aخوانند می

مالکيت، لزومًا به موقعيتی منجر خواهد شد که در آن يک انسان بدون داشتن چيزی، حقی قانونی بر آن 

بين برود، باز هم مالک حق قانونی خود را ه زمين به علت رقابت از ع، درآمد يک قطاگر مثًال. پيدا کند

کند، ولی مالک مزبور با اين قطعه زمين  همراه با حق استفاده و مصرف بر آن قطعه زمين حفظ می

باشد، در واقع به عنوان نداشته  کافی برای کشت زمين خود ۀاگر او سرماي: تواند بکند هيچ کاری نمی

ها، مانند هر  کند که از نظر آن ن اين حقيقت را نيز تبيين میدانا اين توهم حقوق. نداردزميندار چيزی 

 اين قتوهم فو. ، رويدادی عرضی است)، قراردادهامثًال(قانون ديگر، برقرار شدن رابطه بين افراد 

 مزبور را برقرار کنند يا نکنند، ۀ خود رابطۀ به اراددنتوان میکند که چرا افراد  موضوع را نيز تبيين می

  . آزاد دو طرف قرارداد بستگی داردۀ روابط فقط به ارادو محتوای

های بيمه و   شرکتمثًال( اشکال جديدی از مراوده ، از طريق تکامل صنعت و بازرگانی،هرگاه که

های تحصيل مالکيت شده  عداد شيوهاها در  اند، قانون هميشه مجبور به قبول آن به وجود آمده) غيره

  .است

  : بعدی نوشته شده استۀسط مارکس برای بسط و توسعيادداشت های زير تو** 

 اشكال آگاهي اجتماعي -12

  .تأثير تقسيم كار بر علم
  .غيرهنقش سرکوبی در رابطه با دولت، قانون، اخالق و 

  .يابد کند، در قانون نيز يک بيان کلی می چون بورژوازی به عنوان يک طبقه حکومت می

  .علم طبيعت و تاريخ

                                                            

A -] انسان با خود آشنا  ۀها فقط با رابط آن. ايده= رابطه از نظر فالسفه :] يادداشت مارکس در حاشيه
 .   روابط واقعی به صورت ايده درمی آيندۀها، هم هستند و در نتيجه از نظر آن
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  . وجود نداردغيره، و تاريخ هنر، دين و غيره علم و قانون،. تاريخ سياست

  .کنند ها همه چيز را واژگونه می چرا ايدئولوگ

  .ن، حقوقدانان، سياست پيشگانروحانيا

ن، در مورد اين تقسيم ، اخالق گرايان، روحانيا) طور کلیدولت مردان به(ن، سياست پيشگان روحانيا

هر کس گمان . يابد  تقسيم کار، شغل وجود مستقلی میبه علت) 1: بندی ايدئولوژيکی در يک طبقه

ها و واقعيت، به دليل   آنۀيشپ بين ۀتوهمات مربوط به رابط. ای راستين است  او پيشهۀکند که پيش می

 روابط به صورت مفاهيم – غيرهه، سياست و  فق–در آگاهی . يابد طبيعت پيشه، توسط افراد گسترش می

ها مفاهيم روابط نيز به صورت  روند، در ذهن آن ها از اين روابط فراتر نمی آيند؛ از آن جا که آن درمی

 مقننه را به صورت ۀبرد و از اين رو قو ، قاضی قانون را به کار میمثًال. آيند مفاهيم تثبيت شده درمی

ها با مواد   آنۀگذارند که پيش شان احترام می بدين دليل به کاالهای. انگارد نيروی سائق واقعی و فعالی می

  .کلی سر و کار دارد

  .معمولی ماده واژگونه می شوددر آگاهی .  دولتۀايد قانون، ۀايد

_________________  

تر  در اين باره عوامانه. گردد دين از آغاز آگاهی بر متعالی است که از نيروهای واقعًا موجود نتيجه می

  .نوشته شود

________________  

  غيره دين و سنت در رابطه با قانون،

  

آن ها، روابط فراگرد زندگی واقعی  روابط آن. شوند اند و می افراد واقعی هميشه از خود ناشی شده

  يابند؟  ها می ها و در برابر آن ها، وجود مستقلی از آن چگونه است که روابط آن. هاست

انی خاص بستگی مل نيروی توليدی در هر مقطع زمأتقسيم کار، که سطح آن به ت: به طور خالصه

  .دارد

  

  

  .امروزين. فئودال). کمونی( گروهی دارائی.  اراضیدارائی

     . صنعتیۀسرماي. مانوفاکتور مبتنی بر دارائی. ای  مرتبهدارائی
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  ها ياداشت
های مختلفی که در اوقات و   فصل اول از جلد اول ايدئولوژی آلمانی، به صورت قسمتۀنوشت دست )1(

ده، به دست ما رسيده است، علت، تغييراتی است که مارکس و انگلس با شرايط متفاوت نوشته ش

 .پيشرفت کار، در طرح کلی کتاب به وجود آوردند

زمان به لودويگ فويرباخ،   انتقادی که هم به نوشتن يک اثر کامًالشروعدر ابتدا مارکس و انگلس 

 برونو باوئر و ۀند بحث دربارسپس تصميم گرفت.  کردند،رداختپ برونو باوئر و ماکس اشتيرنر می

فصل "و " فصل دوم، برونوی مقدس("ای موکول کنند  های جداگانه ماکس اشتيرنر را به فصل

ای کلی برای اظهار نظرات مؤلفان در مخالفت با  فصل اول به عنوان مقدمهو ") سوم، ماکس مقدس

هائی را که در آن   قسمتۀ کلي اصلی تقريبًاۀنوشت دستدر از اين رو، . نظرات فويرباخ باشد

بدين گونه .  خط زدند و به فصول دوم و سوم انتقال دادند،شتيرنر شده بودااشاراتی به باوئر  و 

 صفحه 29(داد   فويرباخ را تشکيل میۀ مرکزی فصل دربارۀکه هست) از لحاظ زمانی(اولين قسمت 

  . شکل گرفت،)که به وسيله مارکس شماره گذاری شده بود

مارکس و انگلس در . س فصل دوم را نوشتند و کار بر روی فصل سوم را آغاز کردندمؤلفان سپ

هنگام تحليل انتقادی از کتاب اشتيرنر به نام  فرد و دارائی او، چندين بار بر روی مسائل نظری که 

ن نتيجه اين که بر اثر اي. شان را از تاريخ تکامل بخشيدند، تعمق کردند طبق آن برداشت ماترياليستی

قسمت اول .  به فصل مربوط به فويرباخ انتقال يافت،تعمقات، دو قسمت از فصل مربوط به اشتيرنر

آليستی اشتيرنر مبنی بر اين که تاريخ تحت تسلط روح   ايدهۀ در انتقاد از نظري– صفحه 6 شامل –

 ۀع جامۀ در انتقاد از نظرات اشتيرنر دربار– صفحه 37 شامل –قسمت دوم .  نوشته شد،است

از لحاظ زمانی، .  بين مالکيت خصوصی، دولت و قانون نگارش يافتۀبورژوائی، رقابت و رابط

  .های دوم و سوم فصل مربوط به فويرباخ را تشکيل دادند اين دو قسمت، قسمت

 فصل ۀ شماره گذاری شدند که چرکنويس هم72 تا 1از  مارکس ۀصفحات اين سه قسمت به وسيل

  .ند يافته نشده ا،نوشته دست 39 تا 36 و 7 تا 3صفحات . دهند اول را تشکيل می

مارکس و انگلس سپس آغاز به تجديد نظر در چرکنويس و نگارش يک پاکنويس کردند، که از 

 را که کم و بيش نوشته دستنه، چهار قسمت از بدين گو.  آن، دو متن در دست استقسمت آغازين

  ).ويس و يک قسمت از پاکنويسسه قسمت از چرکن( دست داريم رد ،ستندمستقل ه

قسمت .  حاضر، به تبعيت، فصل مربوط به فويرباخ به چهار قسمت تقسيم شده استAيشدر ويرا

 فصل را تشکيل  اصلی کلۀقسمت دوم هست. س است پاکنويۀاول، شامل ترکيب قطعات جدا افتاد

                                                            

A - Edition 
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ربوط به اشتيرنر به  هستند که از فصل م  دو تعمق نظریۀ و چهارم، نتيجهای سوم قسمت. دهد می

ها  قسمت. دست و از لحاظ منطقی همبسته است هر قسمت، يک کل يک. اند فصل اول انتقال يافته

  .مکمل يکديگر، و در مجموع بيان جامعی از برداشت ماترياليستی از تاريخ هستند

ظات  مقدمه، مالح–قسمت اول :  زير خالصه کردۀتوان به گون مفاد چهار قسمت مورد نظر را می

مقدمات، جوهر و طرح کلی برداشت ماترياليستی از .  مابعد هگلی آلمانۀآليسم فلسف  ايدهۀکلی دربار

 برداشت ماترياليستی از تکامل تاريخی و نتايج حاصل از برداشت ماترياليستی –تاريخ؛ قسمت دوم 

های جوان و فويرباخ  یآليستی از تاريخ به طور اعم، انتقاد از هگل انتقاد از برداشت ايده. از تاريخ

 تکامل نيروهای –قسمت چهارم . آليستی از تاريخ  منشأ برداشت ايده–به طور اخص؛ قسمت سوم 

توليدی، تکامل تقسيم کار و تکامل اشکال مالکيت، ساخت طبقاتی جامعه، روساخت سياسی، اشکال 

  .آگاهی اجتماعی

، 1883 مرگ مارکس در سال ز اپس".  فويرباخ–يک : "، عنوان فصل اين استنوشته دستدر 

ايدئولوژی آلمانی برخورد و بار  نوشته دستانگلس در هنگام منظم کردن کاغذهای مارکس به 

 ۀنظريتضاد .  فويرباخ–يک : " اضافه کردراديگر آن را خواند و در پايان فصل اول اين يادداشت 

  ".آليستی ماترياليستی و ايده

اين تقسيم بندی و اغلب عنوان . اند ی مختلفی تقسيم شدهها  فصل به بخشۀهای چهارگان قسمت

 ويراستاران گذاشته ۀ عناوينی که به وسيلۀکلي.  ويراستاران صورت پذيرفته استۀها به وسيل گذاری

  .اند ها در قالب آمده شده و اضافات آن

، انتقاد که با آن) 1835 – 36( ديويد فردريک اشتراوس به نام زندگی مسيح ۀاشاره به اثر عمد )2(

 .های قديمی و جوان آغاز شد فلسفی از دين و تقسيم مکتب هگلی به دو مکتب هگلی

ای سبعانه با  های اسکندر کبير که پس از مرگ او، بر سر کسب قدرت به مبارزه  ژنرال–ديادوچی  )3(

، )اواخر قرن چهارم و آغاز قرن سوم قبل از ميالد(در طی اين مبارزه . يکديگر پرداختند

 اياالت مستقل متعددی تجزيه  نظامی و اداری بی ثبات بود، بهۀيوری اسکندر، که يک اتحادامپراط

 .شد

 .327، صفحه 4 ۀ، شمار1845 ويگاند، ۀم در فصل نامعباراتی از يک مقاله بی نا )4(

 – 45های   اتو ويگاند در سالۀهای جوان بود که به وسيل  فلسفی هگلیۀ ويگاند، مجلۀفصل نام

 ماکس اشتيرنر و لودويگ فويرباخ از جمله ،برونو باوئر. شد يک منتشر میز در اليپ1844

  .نويسندگان اين مجله بودند

در معنای بسيار وسيعی به کار رفته است و ) مراوده (Verkehr ۀدر ايدئولوژی آلمانی، واژ )5(

 ومارکس . گيرد های اجتماعی و کليه کشورها را در برمی  مادی و معنوی افراد، گروهۀمراود
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ها در فراگرد توليد،   انسانۀ مراودۀ، و از همه باالتر هم مادیۀدهند که مراود انگلس نشان می

مارکس و انگلس، در ايدئولوژی آلمانی، مشتقات مختلفی از .  اشکال ديگر مراوده استۀ کليۀشالود

 به کار ،تگرف شان شکل می  که در آن زمان داشت در ذهن،"روابط توليدی"اين واژه را برای بيان 

 .اند برده

ترجمه " قبيله" که توسط مارکس و انگلس استفاده شده، در اين کتاب به صورت Stamm ۀواژ )6(

تری داشت و برای نشان  اين واژه، در زمان نگارش کتاب نسبت به امروز، معنای وسيع. شده است

و مفاهيم امروزين رفت   به کار می،ای از مردم که از نيای مشترکی نتيجه شده بودند دادن جامعه

اولين کسی که به تعريف و تمايز مفاهيم مزبور پرداخت . شد را شامل می" قبيله"و " دودمان"

، يا،  باستانۀ خود به نام جامعۀشناس و مورخ آمريکائی، لوئيس هنری مورگان در اثر عمد قوم

رگان برای وم. بود) 1877( تکامل انسان از توحش بر بربريت تا تمدن ۀهائی در زمين پژوهش

 نظام گروهی بدوی نشان داد و بدين وسيله ۀ اوليۀاولين بار اهميت دودمان را به عنوان ياخت

انگلس در اثر خود به نام منشأ خانواده، .  بدوی را بنا نهادۀ تاريخ جامعۀهای علمی مطالع پايه

" قبيله"و " ندودما" کشفيات مورگان و مفاهيم ۀ، اهميت گسترد)1884(مالکيت خصوصی و دولت 

 . بدوی نشان دادۀ جامعۀاو را در مطالع

 توده بر عليه ۀ مبارزۀقانون ارضی که توسط ليسينيوس و سکتيوس نمايندگان مردم روم در نتيج )7(

طبق اين قانون شهروندان . سيدر قبل از ميالد به تصويب 367نجيب زادگان پيشنهاد شد در سال 

 .اراضی عمومی باشند)  هکتار125حدود (وگرا توانستند مالک بيش از پانصد ي روم نمی

 روم است که در اواخر قرن  حاکمۀهای مختلف طبق  بين گروهۀهای داخلی، مبارز مقصود از جنگ

های مزبور و تضادهای  جنگ.  قبل از ميالد ادامه داشت30دوم قبل از ميالد شروع شد و تا سال 

 روم را تسريع کرد و به استقرار های بردگان، سقوط جمهوری  طبقاتی و شورشۀفزايند

  . قبل از ميالد انجاميد30امپراطوری روم در سال 

اشاره ) 1843( آينده ۀو در ذيل مارکس و انگلس عمدتًا به اثر فويرباخ به نام اصول فلسفجا  در اين )8(

 .نمايند های متعددی از آن را نقل می کنند و اصطالحات و واژه می

 ويگاند، ۀبه قلم برونو باوئر در فصل نام" خصيت لودويک فويرباخشرح ش "ۀمقصود مؤلفان، مقال )9(

 . است146 تا 82 سوم صفحات ۀ، شمار1845

 ۀ فلسفۀهائی دربار سخنرانی"در کتاب " بنيان جغرافيائی تاريخ جهان"مراجعه شود به بخش  )10(

 . هگلۀنوشت" تاريخ

 ويگاند، ۀ در فصل نامربه قلم برونو باوئ" ودويگ فويرباخشخصيت ل"مراجعه شود به شرح  )11(

 .130 ۀ سوم، صفحۀ، شمار1845
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 مدنی، ادينبورگ،  ۀ تاريخ جامعۀای دربار  آدام فرگوسن به نام مقالهۀ مراجعه شود به مقالمثًال )12(

 ديگر او به نام استنتاج تاريخی و زمانی از منشأ بازرگانی از گذشته تا حال، لندن،  ۀ و مقال1767

1764. 

 آلمانی زبان که به سردبيری کارل مارکس و آرنولد ۀ يک نشري–انسوی  فر– آلمانی ۀسالنام )13(

 با آثار زير 1844 دو جلدی در فوريه ۀاز اين نشريه فقط يک شمار. روگ در پاريس منتشر شد

ای بر انتقاد از  مقدمه"و "  يهودۀ مسئلۀدربار"های  دو مقاله از کارل مارکس به نام: منتشر گرديد

هائی از انتقادی بر اقتصاد  طرح"های  و دو مقاله از فردريک انگلس به نام، " قانون هگلۀفلسف

آثار فوق، ": 1843شرايط انگلستان، گذشته و حال به قلم توماس کاراليل، لندن، "و " سياسی

انتشار نشريه بيشتر به علت .  گذر نهائی مارکس و انگلس به ماترياليزم و کمونيزم بودندۀمشخص

 . متوقف شد،رکس و روگ که يک راديکال بورژوا بودااختالفات اساسی م

الجرم نه از : " پولس رسول به روميان، باب نهم ، آيه شانزدهمۀکتاب مقدس، عهد جديد، رسال )14(

 چاپ شده در ۀ، ترجمه از نسخ" بلکه از خدای رحم کننده،خواهش کننده و نه از شتابنده است

 .1904بيروت،  

 ۀ کشورهای پيشرفتۀتوان به طور هم زمان در هم ئی را میاين نتيجه که انقالب پرولتاريا )15(

داری به انجام رساند، و از آن رو پيروزی انقالب در يک کشور غير ممکن است، با تأکيدی  سرمايه

کن مارکس و انگلس، در آثار بعدی يل.  آمده است1847 انگلس ۀنوشت" اصول کمونيزم"بيشتر در 

ی ابراز کرده و تأکيد کردند که انقالب پرولتاريائی را بايد به خود، اين عقيده را با قاطعيت کمتر

داری به طور  های سرمايه تواند در کشور عنوان يک فراگرد بالنسبه طوالنی و پيچيده که ابتدا می

کرد کاردر شرايط تاريخی جديد، لنين، بر اساس شرايط خاص . جداگانه به وقوع بپيوندد، انگاشت

داری در عصر امپرياليزم، بدين نتيجه رسيد  نواخت سرمايه سياسی غير يکدی و اقتصاۀقانون توسع

اين تز اولين بار، در . تواند حتی در يک کشور به پيروزی دست يابد که انقالب سوسياليستی می

 ).21 آثار، جلد ۀمجموع(بيان شد ) 1915" ( اروپاۀ شعار يک اياالت متحدۀدربار" لنين به نام ۀمقال

 ،که دارای معانی متعددی است" عمليات عمده و نمايشی"آلمانی از اصطالح در متن اصلی  )16(

هائی که توسط   اول قرن هجدهم، بر نمايشۀاين اصطالح در قرن هفدهم و نيم. استفاده شده است

 ، بی شکل بودندهای مزبور که تقريبًا نمايش. گرديد شد، اطالق می های سيار اجرا می گروه

ای مبالغه آميز و در عين حال خام و فکاهی عرضه  ژيک را به گونهرويدادهای تاريخی ترا

 .کردند می

کند و بدين معنا توسط يک جريان در علم   سياسی داللت میۀيور بر رويدادهای عمدزاصطالح م

لئوپولد رانکه يکی از نمايندگان . به کار برده شده است" تاريخ نگاری عينی"تاريخ آلمان به نام 
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تاريخ . رفت موضوع عمده به شمار می" عمليات عمده و نمايشی"به گمان او . ن بود اين جرياۀعمد

 سياست خارجی را بر ،پرداخت نگاری عينی که عمدتًا به تاريخ سياسی و ديپلماتيک ملل می

ها در تاريخ را انکار  ها و نقش فعال آن  و روابط اجتماعی انسانارجح می دانستسياست داخلی 

  .کرد می

 پس از شکست پروس 1806که توسط ناپلئون اول در سال  ای  قارهۀای، يا محاصر رهنظام قا )17(

با اين عمل صادرات کاالهای متعدد .  اروپا با بريتانيا را منع کردۀاعالم شد، تجارت کشورهای قار

 به 1812شکست ناپلئون در روسيه در سال . از جمله شکر و قهوه به اروپا بسيار مشکل شد

 .ای خاتمه داد  قارهۀمحاصر

 ".شرح شخصيت لودويگ فويرباخ"برونو باوئر،  )18(

گردان آخرين سرود از اين گونه سرودها چنين ربند ب.  انقالب فرانسهۀودهای انقالبی دوررس )19(

 !".ويزيدا روی خواهد داد، اشراف را بر تيرهای چراغ به دار بيآه، حتمًا: "بود

 .1845اليپزيک، ".  و دارائی اوفرد"اصطالحاتی از کتاب ماکس اشتيرنر، به نام  )20(

مورد استفاده قرار " شرح شخصيت فويرباخ"ونو باوئر در مقاله رصطالحات به توسط بااين  )21(

 .اند گرفته

 .16مراجعه شود به يادداشت  )22(

ای  اشاره به نوع ادبيات سبکی که در اواخر قرن هجده و اوائل قرن نوزده به طور گسترده )23(

 .شد خوانده می

 جوهر مسيحيت در رابطه با فرد و دارائی ۀدربار"کار لودويگ فويرباخ به نام مراجعه شود به  )24(

 . دومۀ، شمار1845 ويگاند، ۀنام ، فصل"او

 ويگاند، ۀ، فصل نام "شرح شخصيت لودويگ فويرباخ" برونو باوئر به نام ۀاصطالحی از مقال )25(

 . سومۀ، شمار1845

 .به کار رفته است" ی اوفرد و دارائ"اصطالحی که به توسط ماکس اشتيرنر در  )26(

های   ادبی و فلسفی متعلق به هگلیۀ يک نشريۀ عناوين خالصه شد– آلمانی ۀ هال و سالنامۀسالنام )27(

 ۀهای هال دربار م سالنامه به نا1841 تا ژوئن 1838 ژانويه جوان که در اليپزيک به شکل جزوه از

های آلمانی درباره علم و هنر  لنامه به نام سا1843 تا ژانويه 1841علم و هنر آلمان و از ژوئيه 

 آرنولد روگ و تئودور اکترماير در هال و از ژوئيه 1841سردبيری نشريه را تا ژوئن . منتشر شد

  .عد را آرنولد روگ در درسدن به عهده داشتب به 1841

 برونو ۀاشاره به تاريخ سياست، فرهنگ و روشنگری در قرن هجدهم، جلدهای اول و دوم نوشت )28(

 .رباوئ
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ای از آن به سود خود  گرايان به طور گسترده سرود يا آواز راين، شعری از نيکوالس بکر که ملی )29(

سازان متعددی به صورت آهنگ   سروده شد و توسط آهنگ1840اين شعر در سال . استفاده کردند

 .درآمد

 ۀنام ، فصل" جوهر مسيحيت در رابطه با فرد و دارائی اوۀدربار"اشاره به مقاله فويرباخ به نام  )30(

از اين رو فويرباخ  نه يک ماترياليست : "يابد اين مقاله چنين پايان می. 2 ۀ، شمار1845ويگاند، 

پس چيست؟ او در تفکر خود همانست که واقعًا . آليست و نه يک فيلسوف هويت است، نه يک ايده

او . ای حسیه  در روح خود همانست که در جسم، و در جوهر خود همانست که در برداشت. هست

دهد، او  يک انسان است، يا به عبارت ديگر از آن جا که فويرباخ جوهر انسان را در جامعه قرار می

 ."ان گروهی، يک کمونيست استسيک ان

 .47، صفحه 1843 آينده،  ۀيرباخ، اصول فلسفولودويگ ف )31(

نقل قول و تفسير " فويرباخ"های خود با عنوان  انگلس اين قسمت از کتاب فويرباخ را در يادداشت

  .رسد اين تفسير برای فصل اول ايدئولوژی آلمانی، نوشته شده باشد به نظر می. کند می

 . برونو باوئرۀ نوشت  "شرح شخصيت لودويگ فويرباخ"مراجعه شود به  )32(

 فويرباخ در اصل ۀاشاره به فصل سوم از جلد اول ايدئولوژی آلمانی، اين بخش از فصل دربار )33(

در اين قسمت، مؤلفان از . آمد بود و بالفاصله پس از قسمت مورد نظر میقسمتی از فصل سوم 

 .کنند و ساير آثار هگل نقل قول می"  تاريخۀ فلسفۀدربار"

يه در کتاب خود به نام  اصطالحی که اقتصاددان فرانسوی شارل دونو–" صنايع استخراجی" )34(

از " فقر فلسفه"وع شود به رج. گيری و استخراج معدن اطالق کرد آزادی کار به شکار، ماهی

 .مارکس، فصول اول و دوم

داران منچستر   به توسط کوبدن و برايت، کارخانه1828 ضد قانون ذرت که در سال ۀجامع )35(

های سنگينی بر  قانون ذرت در انگليس که در قرن پانزدهم به تصويب رسيد، تعرفه. تأسيس شد

در سی سال اول . ر در بازار داخلی بستغالت وارداتی برای باال نگه داشتن قيمت غالت مزبو

های متعددی مبنی بر تغيير شرايط واردات   و بعدها، قانون1822و 1815های  قرن نوزدهم، در سال

های واردات ذرت در   با تصويب يک مقياس نزولی، تعرفه1828ذرت به تصويب رسيد و در سال 

 هنگام صعود قيمت در انگلستان پائين زمان در هنگام نزول قيمت در بازار داخلی باال رفت و هم

 .آمد

های ذرت استفاده به عمل   مزبور به طور گسترده از نارضائی عمومی در مورد افزايش قيمتۀجامع

اين جامعه به منظور ملغی کردن قوانين ذرت و استقرار آزادی کامل تجارت، تضعيف . آورد

 زندگی را هدف قرار داد و بدين گونه ۀدار و کاهش هزين موقعيت اقتصادی و سياسی اشراف زمين
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  .پائين آوردن دستمزد کارگران را امکان پذير ساخت

دار بر سر قوانين ذرت با ملغی شدن اين قوانين در   بين بورژوازی صنعتی و اشراف زمينۀمبارز

  . خاتمه پذيرفت1846سال 

 .A خودپرستان همائی داوطلبانه–پيشنهادی اشتيرنر " اتحاديه"ای طنز آميز به  اشاره )36(

های قرون وسطائی دهقانان، چه  های بعد، مارکس و انگلس ارزيابی خود را از شورش در سال )37(

 دهقانان بر ضد فئوداليزم و چه به علت اعمال انقالبی ۀ مبارزۀ در زمينشانات بيشترعبه علت مطال

 نام جنگ دهقانی به ويژه انگلس در اثر خود به.  تغيير دادند،1849 و 1848های  دهقانان در سال

ها  های روستائی و نقشی را که آن  ماهيت انقالبی شورش،) نوشته شد1850که در سال (در آلمان 

 . نظام فئودالی داشتند، نشان دادۀدر سست کردن شالود

اين حقيقت در توصيف انگلستان در جلدهای اول و دوم تاريخ، به جمع آوری و انتشار رافائل  )38(

مارکس  نيز از آن در سرمايه، جلد .  آمده است،1587سون و ديگران، لندن،  هاري هولينشد، ويليام

 .کند  ياد می684 ۀ، پانويس دوم، صفح28اول فصل 

 قوانين متعددی که در انگلستان برای حمايت از دريانوردی اين کشور در –قوانين دريا نوردی  )39(

 است که مستقيمًا 1651ون سال نترين اين قوانين، قا معروف. های خارجی اعمال شد مقابل رقابت

 قانون اين. ها که کنترل اکثر بازرگانی محموالتی را به عهده داشتند به تصويب رسيد عليه هلندی

 کاال حمل نشده ۀهای کشور توليد کنند های انگليسی و نيز کشتی توسط کشتیواردات کاالهائی را که 

توسط  دريائی با مستعمرات فقط بايد رگانی منع کرد و چنين مقرر داشت که داد و ستد و باز،باشد

 1849قوانين دريانوردی در اوائل قرن نوزدهم تعديل و در سال . های انگليسی صورت پذيرد کشتی

فقط قوانين مربوط به بازرگانی دريائی با مستعمرات به جای خود باقی ماند که در سال . ملغی شدند

 . از بين رفت1854

 .1795 لندن، هل ميلی اطراف منچستر،چز سی تا شرح روستاها اجان آيکين،  )40(

گردش و  ۀای دربار که در کتاب مجموعه"  رقابت در بازرگانیۀای دربار نامه"نقل قول از  )41(
 283 و 234، صفحات 1771آمستردام، .  ايساک پينتو منتشر شده استۀ، نوشتاعتبار

 1776، لندن،  ماهيت و علل ثروت مللۀای دربار مطالعهآدام اسميت،  )42(

)43( Aufhebung –ای که توسط هگل برای اطالق بر نفی يک شکل قديمی در عين حفظ   واژه

 .محتويات مثبت آن در يک شکل جديد به کار رفته است

 .فرد و دارائی اوماکس اشتيرنر،  )44(

 1762آمستردام،  . قرارداد اجتماعی؛ يا اصول قانون سياسی. ژان ژاک روسو )45(

                                                            

A - Egoists 
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. 1845 ويگاند، ۀنام ، فصل"منتقدان اشتيرنر" وی به نام ۀاشاره به استدالل اشتيرنر در مقال )46(

 .187 ۀصفح.  سومۀشمار

 اعالم 1130بنياد پادشاهی سيسيل که در سال . ها فتح شد  توسط نرمن1066انگلستان در سال  )47(

  دوم قرن يازدهم توسط روبرۀ در نيم،شد و شامل سيسيل و جنوب ايتاليا به مرکزيت ناپل بود

 .گذاشته شدتحان نرمن گيسار، رهبر فا

 .140صفحه . 1840.   ژانو-نی يا فقير، پاريس شربوليه، غ آنتوان آليزه )48(

 :شود  مدنی، در دو وجه مشخص به توسط مارکس و انگلس استفاده میۀ جامعۀواژ )49(

ای که نهادهای   تاريخی تکامل و جمع روابط مادیۀنظام اقتصادی جامعه بدون توجه به مرحل -1

 .کنند ئولوژيکی را تعيين میسياسی و اشکال ايد

از اين رو، . داری و روابط مادی سرمايه) يا جامعه به طور کلی( بورژوائی ۀروابط مادی جامع -2

، يا )در مورد اول" ( مدنیۀجامع" مطلب به صورت ۀ مزبور بسته به محتويات آن و زمينۀواژ

 .ترجمه شده است) در مورد دوم" ( بورژوائیۀجامع"به صورت 

قانون . های دهم و يازدهم به صورت مرکز تجاری پر رونقی درآمد ليائی آمالفی در قرنشهر ايتا )50(

ای توسط ساير کشورهای مديترانه در قرون  دريائی آن در تمام ايتاليا معتبر بود و به طور گسترده

  .گرفت وسطی مورد استفاده قرار می

  


