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اي از سنتي  مانده تر، ته و بيشچرا انگلس؟ مگر نه اين است كه او بابِ روز نيست 

 اي مانده تهاش گرفت؛  تمامي ناديده شود به آيد كه مي شده به نظر مي فراموش

 !به گند كشيده است؟ ـ ماركسيسم رارا ـ  شده آن سنتِ فراموش نظري/عملي كه

ي نظرياتِ ماركس را  باورانه انسان‘ پاكيِ’ي مردي حرف زد كه  اصالً چرا بايد درباره

 بدل كرد؟  ناانسانيِ جبرباوري ‘زشتيِ’به 

ي انديشه و  شده هايِ تحريف بر سويه پرتوافكندننه صرفاً  گذاشتن بر انگلس دست

گيري در برابرِ  ماركسيسم كه در واقع، موضع عملِ يكي از بنيادگذارانِ

وطردِ انتزاعيِ بخشي از آن است. در تمامِ  انگاشتنِ كليتِ اين نظريه با حذف ناديده

شصتِ ي  دهه شكلي جدي، از اواخرِ برايِ ما، به ي كنارگذاشتنِ انگلس كه ورهد
______________________________________ 

ان طرحي اوليه در نظر گرفته شود، اش را ترسيم كرده ام، بايد چون جا خطوطِ كلي اي را كه در اين بايد تأكيد كنم كه فرايندِ تاريخي 1

كردهايِ موجود در اين طرحِ اوليه را اثبات يا  ها و روي توانند گزاره تر مي تر و دقيق هايِ بيش شک پژوهش رسيده. بي انجام نه پژوهشي به

 رد كنند. 
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هايِ انگلس كه ردوطردِ  شود، مسئله، نه نقدِ نظرات و ديدگاه رشيدي آغاز ميخو

: جبرباوريِ اقتصادي، يافتند گويا در انگلس تجلي ميي معناهايي بوده كه  زنجيره

 ردوطردِ سياسيِي  سويهتر،  ز همه مهماو برايِ ما  ي نوزدهمي باوريِ سده علم

 . لنينيسم ماركسيسم

اي  ي نظري كوبيدنِ آن پايه كوبيدنِ انگلس، درهم هرشكل درهم شد به تصور مي

باوريِ چيره بر چنين  بر آن قرار گرفته است. ذات لنينيسم است كه ماركسيسم

 ـ “هِ نخستينوجو برايِ گنا جست”گويد:  چنان كه جان ريز مي كردي ـ يا آن روي

ي عطفِ  باور را نقطه ست كه انگلسِ علماهايي  ي آن تحليل باوريِ چيره بر همه ذات

گوهر پاكِ آغازين را وارثِ ’شناسند:  تحريفِ ماركسِ فيلسوف و كلِ نظريه مي

  .‘نااليق آلوده است

صدا با جان ريز بايد به نقدهايي كه در خودِ جنبشِ ماركسيستي به  جا هم در اين

گونه  ها را در جايگاهي جدا از اين اركس و انگلس شده است اشاره كنم و آنم

ي مرگِ  ها بنشانم. هر چند خودِ ماركس و انگلس، تا لحظه ها و كژديدن زدن اتهام

ي خود را  شده ي اين را داشتند كه كارهايِ انجام شان همواره دغدغه جسمي

وتعديلِ نظراتِ خود  به بسط يا جرحاي دست  شده نپندارند و با هر فاكتِ تازه تمام

ي ادغام و هضمِ  توانست دربردارنده شک نمي چه به انجام رساندند بي ببرند اما آن

 اين بر دوشِتر پيش آمدند.  هايِ سپس هايي باشد كه در دهه نظريِ دگرگوني

بوخارين، رزا لوكزامبورگ، افرادي مانندِ لنين،  ها و ها، حزب ها، گروه سازمان

هايِ آن دو ـ  كردنِ ديدگاه افتاد تا با بسط يا دگرگون ديگران و ، گرامشيسكيتروت

ها را از كارِ  كار آنهايِ نظريِ آن دو كه همين،  و البته با وفادارماندنِ به بنياد

ي ماركسيستي را گامي  كند ـ نظريه مانندِ برنشتاين و كائوتسكي جدا مي كساني

ايِ نظريِ كساني مانندِ كارل كُرش، جرج ه به جلو برند. نقدهاي جدي و بسط

 گيرند.  نيز در چنين چارچوبي قرار مي و ديگران لوكاچ
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تر، پرداختن به روندِ طرحِ اين مسئله در  گفتار، بيش ي من در اين پيش اما دغدغه

تر، چشم  چنين مسائلي، بيش نكردنِ كردن يا طرح ايران است. هرچند ما، در طرح

 ‘جايي هايي اين ضرورت’ايم اما   داشته يه(تر روس اروپا )و پيش هايِ نظريِ به توفان

 كردي وجود داشته است.  نيز برايِ سربرآوردنِ چنين روي

 

1 

ي انتشارِ مسكو، بخشِ  را اداره مانيفستِ حزبِ كمونيستبار  نخست كه با اين

ي شگفتِ  خورشيدي منتشر كرد اما در دهه 1231هايِ خارجي، در سالِ  زبان

 د.كر چپ را تعيين ميفضايِ نظريِ حزبِ توده لنينيسمِ  ماركسيسم تر، بيشست، بي

را در كمونيسم « روي چپ»مرضِ بچگانه دو اثر از لنين )اثرِ لنين با عنوانِ  يكي

تر  كند(، چند اثر از استالين و بيش چاپ مي 1231همان انتشارات در سال 

در آن زمان در  هايِ حزبي( ها و مجله راه با روزنامه )هم هايِ آموزشيِ حزبي جزوه

كنند )گروهِ  اند. افرادي هم كه در همين دهه از حزب انشعاب مي  رس بوده دست

كردِ نظريِ حزب است  گاه كه نقدشان مربوط به روي همراه با خليل ملكي(، حتا آن

ي هايِ كل اي(، گويا مسئله را صرفاً مرتبط با سياست )برايِ نمونه موردِ انورخامه

هايِ  بينند. ديدگاه لنينيستيِ حزب مي كردِ  ه با شوروي( و رويي رابط )درباره

 ماركس و انگلس موردِ مناقشه نيستند. 

شود بر همين فضايِ جدليِ ناچيز. تا اواخرِ  ي پاياني مي مرداد نقطه 32كودتايِ 

 شكلي ناچيز در خارج از ها و به زندگيِ نظريِ چپ ـ جز در زندان ،ي سي دهه

چيز به  ي رژيمِ كودتا همه در فضايِ كشتار و سركوبِ گسترده ومرده است  كشور ـ

سو  آرام از يک ي چهل است كه آرام ي سي و در دهه در اواخرِ دهه. رود محاق مي

اي كه پيش و پس از كودتا كشور را ترك كردند  خودآمدنِ نيروهايِ سياسي با به
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هايِ سياسي  و از سويِ ديگر با دگرگوني( آلمان شرقيتر به سمتِ شوروي و  )بيش

ي  شويم. پاگرفتنِ جنبشِ چريكي در اواخرِ دهه رو مي و اجتماعي در كشور روبه

ي سياسي است. اين  كردي نو به مبارزه ي پنجاه، پاگرفتنِ روي چهل و اوايلِ دهه

ها و  جنبشِ چريكي در تحليلِ نهايي در واكنش به و در ستيز با روش’ گزاره كه

تأييدش را صرفاً در اتخاذِ روشِ مبارزاتيِ  ‘كردهايِ حزب توده پا گرفت وير

مبارزاتي  كردي ديگر به كنشِ سياسي ب و رويهايِ حز چريكي، نقدِ سياست

را  لنينآثارِ  مجموعهفِشُرد ) پاي مي ‘لنينيسم’هر قدر حزب بر  1يابد. گويا نمي

كوشيد به  نبشِ چريكي ميكند(، ج محمد پورهرمزان در همين زمان ترجمه مي

 كه در تحليلِ نهايي،فهمي دست يابد؛  ‘ي ماركسيستي نظريهتر از  گسترده فهمي’

ي آثارِ ماركس و  )آغاز به ترجمه ا حفظ كرداش ر بودن سرشتِ واكنشيمشخصاً، 

(. شايد بشود 3ي برخي آثارِ لنين انگلس و بعدتر رزا لوكزامبورگ و بازترجمه

منشاءِ خانواده، مالكيتِ ي  پارسا در آغازِ بازترجمه اي را كه خسرو نكته

دادنِ دركي  دست ي باال و به شكلي در تأييدِ گزاره آورد، به ميخصوصي و دولت 

اي بود كه در  سعود احمدزاده نخستين ايرانيم”بهتر از فضايِ آن دوره بسط داد: 

نشاءِ خانواده، مي اثرِ درخشانِ انگلس  ي چهل به ترجمه هايِ پايانيِ دهه سال

گرفتن از دانشِ  پرداخت. او باور داشت كه بدونِ بهرهمالكيتِ خصوصي و دولت 

جا  مانندِ نخستين نويسندگانِ ماركسيست، فهمِ ماترياليسمِ ديالكتيكي ـ و از آن بي

سويه با شرايطِ  ماترياليسمِ تاريخي ـ ناكافي و ناگزير، برخوردِ آفريننده و همه

انقالبيِ ژرف ناشدني خواهد بود. از ديدگاهِ احمدزاده تئوري و  يابيِ جامعه و راه

______________________________________ 
 د يا رد كند.تر بايد اين نكته را تأيي هايِ تاريخيِ دقيق بيش از ترديدي ساده است. بررسي ‘گويا’اين  1
مين، آثارِ مرتبط با روشِ  كنند. وگرنه آثارِ مائو، هوشي كردها را بهتر نمايان مي ام كه روي هايي اشاره كرده جا صرفاً به نام در اين 3

اي سياسي  ي سويه ي برخي آثارِ لنين دربردارنده كه همين بازترجمه شوند. و اين مبارزاتيِ چريكي و... ، نيز در همين دوره ترجمه مي

 كند.    ي ترجمه ـ پررنگ مي كردِ چريكي( را ـ حتا در عرصه اي/روي كردِ توده كرد )روي است كه مرزِ مياني اين دو روي
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نا[  تا[ و ]بي هايِ ]بي  ترِ كتاب . بيش1“دادند عملِ انقالبي يک كليت را تشكيل مي

 ي پنجاه.  ي چهل تا اواسطِ دهه مربوط به همين دوره اند: از اواخرِ دهه

ي برخي آثارِ  ويژه بازترجمه هي كارهايِ ماركس و انگلس و ب اين پرداختن به ترجمه

زدن به آن  با چنگ خواست ي شكلي بازانديشيِ نظري/عملي بود كه مي لنين زاييده

ي آثارِ  و سياسيِ بازترجمه  و با كنشِ سوگيرانه ‘نخستين نويسندگانِ ماركسيست’

ها و آن  ها، آن سازش  )آن ناكامي گذشته( Traumatic) امرِ تروماتيکِ ،لنين

)چه بايد كرد؟(  كنوني (Problematic) و امرِ پروبلماتيکِرا ها(  دوهوابودنو بام يک

وجويي  هايي دورتر پي بگيرد؛ جست در ريشهـ  پنداشت چنان كه خود مي آنرا ـ 

هايِ چريكي امريكايِ التين،  هايِ نظري/عمليِ جهان )مائوييسم، جنبش كه توفان

هايِ  . با برآمدنِ گرايش3اه بودي شصت( نيز با آن همر اروپايِ راديكالِ دهه

ها، مجاهدها و...( و هم چندپارگيِ درونيِ  ها، فدايي گوناگونِ چريكي )مائوييست

ضرورتي ’ي بنيادهاي كالسيکِ نظريه، از  ها، ضرورتِ كارِ نظري و ترجمه آن

بدل شد. اكنون مسئله  ‘تي درونيخواس’اي( به  كردِ توده )واكنش به روي ‘بيروني

رسيد. سركوب/افولِ جنبشِ  شد و به لنين و مائو مي س و انگلس آغاز مياز مارك

 رد، به پستوها كشاند. بُچريكي اين مناقشه را از ميان نَ

، فضايي “رخ داد”كه چند سالي پس از سركوب/افولِ جنبشِ چريكي  71انقالبِ 

مين دوره در هچه به گفت و عمل نيامده بود.  كشاندنِ آن ميدان گشوده بود برايِ به

______________________________________ 
 گفتارِ مترجم  پيش، خسرو پارسا، نشرِ ديگر، در منشاءِ خانواده، مالكيتِ خصوصي و دولتفردريک انگلس،  1
ي  اند. درست است. يک نمونه ي آثاري اثرگذار در اين دوره دست داشته ورِ حزب در ترجمههايِ خارجِ كش شايد استدالل شود، شاخه 3

كشيد. اما مسئله، چيزِ  به ميان ميشده را  انگاشته  اي ناديده است كه دستِ كم مسئله 1277در سال ي زن  مسئلهجالب چاپ كتابِ 

ي  تر به دوره تر سخن بگوييم بايد آن را بيش اگر بخواهيم دقيقي ماركسيستي كه  تر به نظريه كردِ گسترده ديگري است. آن روي

نظرانه )استالينيسمِ( حزب حتا به  ي حزب جايي نداشت. لنينيسمِ تنگ آغازينِ جنبشِ چريكي منسوب كنيم، در كارهايِ انتشاريافته

كرد. سازوكارِ  را بر انگيخته بودند، توجهي نميكساني مانندِ رزا لوكزامبورگ، آنتونيو گرامشي و ديگر كساني كه از قضا ستايشِ لنين 

پردازانِ شوروي مانندِ بوخارين و  شود در برخوردِ حزب با ديگر نظريه بود. اين نكته را مي به نامِ لنين و به كامِ استاليننظريِ حزب 

 طور كه برايِ ما مطرح است، مطرح نبود.  دوره گويا اصالً مسئله اين تروتسكي ديد. در آن
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ي كالسيكِ  فلسفه لودويگ فوئرباخ و پايانِ، طبيعت ديالكتيكِاست كه 

 شوند. مي منتشرو چند اثرِ ديگر از انگلس ي مسكن  ي مسئله درباره، آلمان

تر، درگيريِ هرروزه در فرايندِ  هايِ كوچک ي چپ و سازمان هايِ عمده برايِ جريان

اي را سبب  ها، زمينه و ديگر عاملوشكوفايي  آرامشي  انقالب، كوتاهيِ دوره

ا در يازيدنِ نظري به بنيادها ر دست يا نخواهند نتواننددر واقع  شوند كه در آن، مي

فكراني با گرايشِ چپ و  روشن از ها بايد در كنارِ اينالبته  .1دنگذاراولويت ب

هايِ چيره بر  كردها و ديدگاه هايِ كوچكي نام برد كه با بررسيِ روي گروه

شدت بر كارِ نظريِ گسترده و ژرف و دركِ  ي چپ در آن دوره، به هايِ عمده يانجر

كه بعدها از  هستند ها فشردند. همين سويه از نظريه و كنشِ انقالبي پاي مي همه

ي آثارِ كالسيکِ ماركسيستي  ي گسترده ي هفتاد دست به كارِ ترجمه آغازِ دهه

 زنند.  مي از آن رت متنوعو تفسيرهايِ  ويژه آثارِ ماركس به

كننده بر زيستِ  ي شصت بر سرِ نيروهايِ چپ آمد، اثري تعيين چه در آغازِ دهه آن

اش را هم  اجتماعي ي سرمايهاش بلكه  اجتماعيِ چپ گذاشت. چپ، نه تنها هژموني

 . از دست داد. او در هم شكست

 توان تشخيص داد:  كردِ عمده را مي از اين لحظه به بعد سه روي

ها و باورهايِ حزبي و سازمانيِ خود باقي  ها، ديدگاه چنان بر ايده هايي كه هم نآ( آ

حزبي/سازمانيِ خود مرتبط  را با بنيادهايِ نظريِ ‘چه پيش آمد آن’ماندند و علتِ 

انگار نه انگار كه  :درك كردند ‘بيروني’ويرانيِ كنوني را چونان چيزي  وندانستند 
 وز هم نامِ حزب و سازمانِ خود را بر خود دارند. ها هن اين. چيزي رخ داده است

ها به كردوكارِ  ها و شكست ها، ناكامي ي نادرستي دادنِ همه هايي كه با ربط ب( آن

ها با خودِ بنيادهايِ نظريه،  ي اين گرفتنِ همه حزب يا سازمانِ خود و سپس با يكي
______________________________________ 

كردي كه  اين نكته بايد توضيح داده شود. مسئله اين نيست كه اصالً كاري انجام نشد، مسئله اين است كه گويا تفسيرها )با هر روي 1

 هايِ كالسيک.  تر اثر داشتند، تا خودِ متن دارند( بيش
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ها يا به كناري  . اينچيز را به دور افكندند اي مضاعف دست زدند و همه به ويراني

سره در تضاد با كلِ  هايي يک يا به نظريه درآوردن پرداختند( )به نان رفتند

 . )از عرفان تا پسامدرنيسم( ي ماركسيستي چنگ زدند ي نظريه گستره

 ي پيوند بگسلند و نه خواستند به توجيهِ نظريِ هايي كه نه توانستند عُلقه پ( آن

درك  ‘دروني’ويراني را، چونان چيزي  ،يازند دستناپذير  ي تحمل گذشتهآن 

شده، چيزي ديگر بر پا كنند.  كردند، پس در پيِ آن بر آمدند كه بر بنيادِ ويران

نه  ؛شان وفادار ماندند شان ـ به وفاداري گوني ها و گونه ي كاستي رغمِ همه اينان ـ به

گير در  ظريِ پيبسته با كاوشِ ن هماي  وفاداري كهبلوفادارماندني كوركورانه 

 . سرتاپايِ نظريه و كنشِ مبارزاتي

نيرومندتري  آن ميراث به ابزارهايِ نظريِ( Aufheben) اما برايِ نفي/رفع/تعاليِ

طلبيد. آن  تري مي تر و ژرف نياز بود كه اين، خود، كارِ نظري و مطالعاتيِ گسترده

كشاندنِ آن  درون به هايِ نظريِ اروپا در دست داشتند و تنها راهِ ابزار را توفان

و ترجمه، از قضا، برايِ ما همواره شكلي از انديشيدن و ها، ترجمه بود.  توفان

  بازانديشيدن بوده است.

آغازِ برباليدنِ اين  شود، زمان مي ي شصت كه با فروپاشيِ شوروي هم پايانِ دهه

ي  آشكارشدنِ شكافي در سرتاپايِ نظريه البته، آغازِ مردان و زنان است و

آمد كليدِ گشودنِ  ماركسيستي؛ شكافي بازيافته ميانِ ماركس و انگلس. به نظر مي

بازگشت به  :ي تروماتيک يافته شده بود ي آن گذشته ي درهايِ فروبسته همه

ي  ناديالكتيكيِ انگلس كه سرچشمه ِ كتيكيِ ماركس، در برابرِ نگرشنگرشِ ديال

جبرباوري، اقتصادباوري، ردِ اين نام )هايِ شناور در گِ ي دال استالينيسم و همه

چه در شوروي روي  مسئولِ تمامِ آنكه  يسمو بعدتر لنينشدنِ نظريه و...(  جزمي

مطالعاتي كه خود را وا داشته بود، بحران را به  شد. آن كارِ نظري داد، خوانده مي

ا پي ه ي بحران را تا دورترين ريشه هايِ سازنده درونِ نظريه بكشاند، بايد عامل
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اش  مقاله كه جان ريز در اي نظري هايِ وفاني آن ت گرفت. تحتِ تأثيرِ ترجمه مي

، بود كه اين مردان و زنان نيز انگلس را در برابرِ ماركس نهادند گيرد را پي مي ها آن

باور از انگلسِ جبرباور روي  دادنِ به ماركسِ انسان ي راديكال، با پروبال‘ژست’و در 

 گرداندند.  

ي  در دهه ريز، گويا دقيقاً در توصيفِ همين دوره و كردوكارِ اين مردان و زنانجان 

شد نشان از  چه گفته و نوشته مي آن  ترِ بيش”نويسد:  است كه مي هفتاد خورشيدي

اي سخت بر  منديِ دوباره به سنتِ ماركسيستيِ راستين و واردكردنِ ضربه عالقه

ها به دامنِ  ي اين همهت... ]اما[ ستي داشهايِ رفرميستي و استاليني ي سنت پيكره

برايِ ضديت با شايد شده از ميراثِ ماركسيستي افتادند.  هايي تحريف برداشت

در  كندوكاومنتقدان،  بود كه ي استالينيسم و ورشكستگيِ رفرميسم وتركه تخم

بر  ويژه . بسياري از اين تحوالت بهكردندآغاز  هايِ بنيادگذارانِ ماركسيسم را نوشته

جويان اثر گذاشت و به گسترشِ ماركسيسمِ دانشگاهي دامن زد. در همين  دانش

ي ماركس به  ي اوليه‘باورانه انسان’هايِ  تر به نوشته رسيِ گسترده دست ،هنگام

ها  هايِ دانشگاهي و هم در ميانِ چپ اي هم در حلقه سربرآوردنِ اتفاقِ نظرِ تازه

 . “ي انگلس ي سرشتِ انديشه انجاميد؛ اتفاقِ نظري تازه درباره

چنان سلطه يافت كه اصوالً انگلس دقيقاً خالفِ ماركس، سرآغازِ  ‘اتفاقِ نظر’اين 

د. حاال ديگر شوكه بايد دور ريخته  شد انگاشته ميآن گرايشي در ماركسيسم 

هايِ لنيني و  ي نظريِ تمامِ گندكاري چيز سرِ جايِ خود قرار داشت: ريشه همه

ها  شده زيرِ بارِ تحريف ماركسِ خفه ي ‘كشفِ دوباره’د و يرس نگلس مياستاليني به ا

تا ماركسيسمي سرتاپا  نمود اش كافي مي ايِ انگلس و دارودستهه و نابكاري

 ديگرگونه و بركنار از آن فجايع سر بر آوَرَد. 

تنها ويژگيِ برخي ديگر هم بودند كه  فكري، ي روشن ، در حاشيهها در كنارِ اين

چپ بود. اينان كه به شان در فضايِ ميانيِ راست و  زي كه داشتند، شناوريمتماي
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پا  سيدموكرا بر سنتِ سوسيالدر برابرِ نگرشِ لنينيستيِ حزبِ توده قولِ خودشان 

با ردوطردِ ماركس و انگلس، از نظرِ جايگاهِ تاريخي، خود را در كنارِ  فشردند، مي

و ابايي هم از بيانِ اين  دادند قرار مي جريانِ رفرميستيِ كائوتسكي ـ برنشتاين

ماركس و گونه و سطحيِ  هزل. مصطفي رحيمي با كتابِ گيري نداشتند موضع

  گيرد. در اين رده قرار ميهايش  سايه

 شود و تا امروز ادامه دارد.   ي هفتاد آغاز مي اين فضا از آغازِ دهه

  

2 

ِ نظري/عملي ميانِ  هماني اين’ي شصت  ي پنجاه و آغازِ دهه برايِ مبارزانِ دهه

ند: ها بديهي بود ها اين جمله برايِ آن واقعيتي انكارناپذير بود. 1‘ماركس و انگلس

دست.  و ازاين “كنند... ماركس و انگلس ثابت مي”، “گويند... ماركس و انگلس مي”

شويم آوردنِ چنين جمالتي  تر مي ي هفتاد، هر چه به امروز نزديک اما از دهه

 .معني شده است دار و حتا بي يش مسئلهزپا بيش

و  هايِ نظريِ چيره وارِ جريان ي سستِ تكرارِ طوطي كه خود بر پايه ‘هماني اين’آن 

نجاميد ا ‘قاطع ميانِ ماركس و انگلس اي جداييِ’قرار داشت، به جزمي  اي نگري كل

ت، بر بنيانِ چنان كه جان ريز در اين اثر در پيِ اثباتِ آن اس كه اين، خود نيز آن

 اي نيرومند و درست استوار نبود.  انتقادي

______________________________________ 
هايِ  ي چهره انگاشت همه دانست كه مي ناپذير مي ي ماركسيستي را يک كلِ جدايي چنين لنين. در آن دوره، سخنِ چيره، نظريه و هم 1

سازند كه زنجيروار در پيِ هم و در  ناپذير را بر مي پيوسته و خدشه هم عمده تا پيش از جنگِ جهانيِ دوم در ماركسيسم، كليتي به

 گيرند.  ديگر قرار مي تكميلِ يک
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در همان  نه تنها خوانده نشد بلكه ماركس خوانده و ترجمه شد اما انگلس

. انگلس ديگر بابِ روز 1ي شصت افول كرد ي پنجاه و آغازِ دهه هايِ دهه ترجمه

 نبود. 

حد اين افول به خودِ توان در اين افول مؤثر دانست؟ تا چه  هايي را مي اما چه عامل

گشت؟ اما مگر كارهايِ مشتركِ آن دو از بارزترين و  كارِ نظريِ انگلس بر مي

شود عاملِ اصلي را تأثيرِ  ترين كارهايِ نظريِ مشترك نبودند؟ آيا مي هماهنگ

ي ماركسيستي دانست كه به مرزي قاطع  ي تفسيرهايي از نظريه كارايِ ترجمه

 س قائل بودند؟ ميانِ نظراتِ ماركس و انگل

اعتناييِ  اند تا با فضايِ بي  هايي ديگر در كار بوده ها و عامل ي اين عامل شايد همه

را  عامل يک جا، در اينرو شويم.  و بررسيِ كارهايِ انگلس روبه  گسترده به ترجمه

تر به آن  كه كم عاملي استنباشد اما   عاملترين  كنم كه شايد مهم جسته ميبر

 به عالقگي گرفتنِ انگلس، در واقع در پيِ بي ناديده كنم گمان مي: توجه شده است

تر بر  ي ماركسيستي بود كه بيش كلِ نظريه اي از ستيز با آن سويه ،تر و بيش

ي كارگر،  پيوندي با جنبشِ طبقه ي طبقاتي، هم مبارزه مانندِ مفاهيمي بنيادي

رد. شُفِ سمِ ديالكتيک و... پاي ميديكتاتوريِ پرولتاريا، ماترياليسمِ تاريخي، ماتريالي

تر بگويم. اين مردان و زنان در پيِ برافكندن و بازساختنِ انتقاديِ  بگذاريد روشن

رو  همواره با مازادي روبه باورانه ـ تر با گرايشي انسان ـ البته بيش خود و نظريه

ين پيش ي خوانده ايدئولوژيک كردهايِ كه هم نشان از آن روي ؛ مازاديشدند مي

: كردهايِ پيشين دور نبود خوديِ خود، چندان از افقِ نظريِ آن روي به داشت و هم

 اي از زنجيرهمازادي به نامِ انگلس. نه صرفاً خودِ انگلس كه در واقع، دالِ انگلس كه 

______________________________________ 
نادرست بوده اند: نه دقتِ نظري در اصطالحات و مفاهيمِ  اي نادقيق و گاه شدت از نظرِ كارِ ترجمه ها از كارهاي انگلس به ترجمه آن 1

ها در همين چند سالِ اخير نيز بازآورده شده  كاررفته، نه دقتِ مترجمانه در كارِ ترجمه. و تمامِ آن اشكاالت در بازچاپِ برخي از آن به

 است. 
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ي طبقاتي، ماترياليسمِ تاريخي،  مبارزهبودن،  ي“علم”پافشاري بر ) ها دال

. شكلي به او نسبت داده شده بود بهو...(  مِ لنيني، كمونيسماترياليسمِ ديالكتيک

ها كنار نهاده شد. اما اين مازاد )يعني  شدنِ ديگر دال نهاده انگلس، به دنبالِ كنار

كردند؟  تأكيد بر مفاهيمِ باال( در خودِ ماركس هم بود. با ماركس چه بايد مي

جدا  او ترِ فيلسوفانهو  ترسازگارهايِ  تكه و تكه تكه بخواهانه شكلي دل به ماركس بايد

شدند كه بايد  بخشي از آن مازادي مي ،هايِ ديگر . تكه1آمد شد و به ميان مي مي

 شد.   ناديده گرفته مي

توانست  ماركس هم ديگر نمي ، ‘جداييِ قاطع’با كنارنهادنِ انتزاعيِ انگلس، در اين 

  واقعي باشد. يماركس

 

9 

گونه است كه ماركس چنين  چههمواره با اين پرسش درگير بودم كه 

ي كارهايِ  ي حتا بازترجمه شود اما درباره خوانده/ترجمه و بازخوانده/بازترجمه مي

  اش ناباوري همه ترديد در كار است؛ چرا اگر از انگلس نام بياوري، پاسخ انگلس اين

چيز  گرفتني ضمني است اما با آوردنِ نامِ ماركس همه يا دستِ باال ناديده

هايِ جدليِ  ، نامههمه نقلِ قول توانستم آن . نميگيرد ويِ تازگي به خود ميوب رنگ

راهي  رزمي و هم اي سراسر هم ويژه زندگي بديل و به درخشان، كارهايِ مشتركِ بي

شدن،  ي عطفِ آغازينِ جزمي گفت انگلس نقطه اي كه مي را در برابرِ سخنِ چيره

اين شكاف ركسي است، ناديده بگيرم. ي ما شدنِ نظريه فروكاهيدگي و جبرباورانه

ام  اش از تواناييِ نظري/عملي بودن ام دورنمايي كاذب داشت اما اثباتِ كاذب براي

 بيرون بود. 
______________________________________ 

پردازي در مرزهايِ اين  ( است. نظريهسرمايهماركسِ پير )( و ها نوشته دستاي از اين، شكافِ ژرفايافته ميانِ ماركسِ جوان ) نمونه 1

 نهد. )رايا دونايفسكايا در برابرِ آلتوسر( شكاف دستِ آخر يكي را در برابرِ ديگري مي
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ي  برخوردم. ترجمهانگلس اي از توني كليف با عنوانِ  اين دغدغه ماند تا به مقاله

دغدغه را جدي توانم اين  ام روشن كرد كه مي ناتمامِ آن دستِ كم اين را براي

را ديدم كه خواندن و ماركسيسمِ انگلس ي بلندِ جان ريز  ها بعد، مقاله بگيرم. مدت

. خودش استام نگذاشت كه  هايِ آغازينِ آن، شكي براي ي صفحه سپس ترجمه

ي  ي شماره نامه اي است در ويژه در واقع مقالهاركسيسمِ انگلس مبعدها فهميدم كه 

هايِ انقالبيِ فردريک  انديشه»با نامِ  1المللي بين سوسياليسمِي  مجله 57

نامه يكي  . مقاالتِ ديگرِ اين ويژهه استمنتشر شد 1991كه در دسامبر « انگلس

، ديگري ي انساني انگلس و منشاءهايِ جامعهي كريس هارمن با عنوانِ  مقاله

ي و آخرفردريک انگلس؛ زندگيِ يک انقالبي ي ليندزي گِرمان با عنوانِ  مقاله

هايِ ديگر  . بجا بود كه مقالهنداانگلس و علمِ طبيعي گار با عنوانِ  ي پُل مک مقاله

 . نشدانجام هم ترجمه شوند اما اين كار 

  آورده ام: منتشرنشده از انگلس را ي مقاله سه هاآورد پيدر بخشِ 

از  نوشته شده است و جدا 1213در سالِ ( autorityي اقتدار ) دربارهبا عنوانِ اولي 

پردازد، در  مي ويژه در صنعتِ مدرن( )به كه به موضوعِ اصليِ خود يعني اقتدار اين

كند كه هنوز هم برايِ ما  ي بنيادي اشاره مي آخر خيلي گذرا به دو كليدواژه

اهميتي حياتي دارند؛ خشونت و انقالب؛ دو كليدواژه كه پيامدِ منطقيِ انديشيدن 

بگذاريد به اين گستاخيِ نظري  يِ اجتماعي اند.ده ي اقتدار در سازمان به مسئله

دوستي و  انسانمانندِ بگذارم ي انگلس را در كنارِ آثاري  دست بزنم و اين مقاله

چندان خوبِ روشنکِ داريوش  ي نه ِ موريس مِرلوپونتي كه با ترجمهخشونت

قانون و چاپ شد و  در انتشاراتِ روشنگران و مطالعاتِ زنان ها پيش سال

ها از جورجو آگامبن، والتر بنيامين، كارل اِشميت  اي از مقاله كه گردآمده خشونت

______________________________________ 
1 International socialism, No. 57  
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ي  ي صالح نجفي، مراد فرهادپور و ديگران در مؤسسه و... است و با ترجمه

يافتگيِ اين مقاله با آثارِ  كه بسط با ايندادِ نو به چاپ رسيده است.  انتشاراتيِ رخ

ي كوچک را در  شدني نيست اما اگر اين مقاله باال مقايسهآثارِ اي مانندِ  يافته بسط

است، دورينگ  آنتيكه بخشي از نقشِ قهر در تاريخ كنارِ اثرِ ديگرِ انگلس يعني 

 هم رسيد.  به هايي نزديک شود به دغدغه قرار دهيم، مي

نويسِ نامه را انگلس نوشته است(  اي است كه ماركس و انگلس )پيش ، نامهدومي

چه  دموكراتِ آلمان نوشته اند كه آن ي ]حزبِ[ سوسيال اوليهبه رهبريِ  1219در 

اين آمده.  MIAاي از آن نامه است كه در سايتِ  جا ترجمه كرده ام، خالصه در اين

ي آن دو  گيريِ هوشمندانه خاطرِ موضع نامه، مشخصاً، اهميتي بنيادي دارد؛ هم به

بار  ن را به وضعيتي اسفدموكراتِ آلما دربرابرِ گرايشي كه بعدها حزبِ سوسيال

 كنند. ي بنياديِ خود مي ها از چند ايده خاطرِ دفاعي كه آن دچار كرد و هم به

هايِ  كنم يكي از نوشته فكر ميي تاريخِ مسيحيتِ اوليه  دربارهبا عنوانِ سومي 

ي  مكاشفهرواقع و دكتابِ مقدس ترِ ارجاعاتِ او به  باشد. بيش انگلسدرخشانِ 

كتابِ مقدس ي تفسيري  دِ متنِ او ترجمه كرده ام و تنها از ترجمهرا از خويوحنا 

بار  اين مقاله، نخستهايي ميانِ آن دو وجود دارد.  كمک گرفته ام چرا كه تفاوت

منتشر شده است. تازگيِ اين  1297و  1291هايِ  در سالنيو زايت ي  در روزنامه

ها،  هايِ آن مسيحي و انديشه هايِ اوليهِ هايِ جماعت كردنِ مبارزه مقاله به نزديک

اي كه ما را به سطحي فراتر از برداشتِ  ي پرولتاريا است؛ نكته هايِ اوليه ارزهبه مب

ي  ها به سوژه شدنِ هر دويِ آن ها يعني به فرايندِ بدل از آن اقتصادي شناختي جامعه

گرايي؛ پلِ  بنيادِ كليجا به كتابِ  دوست دارم در اين بَرَد. مبارزه برايِ رهايي مي

و مراد  صالح نجفيي  ي آلن بديو با ترجمه نوشتهقديس و منطقِ حقيقت 

بديو هر دو  كتابِكنم اين مقاله از انگلس و اين  اشاره كنم كه گمان ميفرهادپور 
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آن گوژپشتِ استادِ  كند به اشاره مياي كه  اي اشاره دارند؛ دغدغه به حضورِ دغدغه

آن بازي  رويِكه آن عروسک )ماترياليسمِ تاريخي(  در زيرِ ميزي)الهيات( ج نرشط

  . و قرار است همواره پيروز شود كند مي

شناسيِ  يک كتاب هايِ هر صفحه از مترجم است. پانوشتبايد در پايان بگويم كه 

شناسيِ انگليسي  و يک كتاب )از آثارِ انگلس كه به فارسي ترجمه شده اند( فارسي

اين ترجمه افزوده ام كه اولي بر  دو( به آخرِ آثارِ آن نِشد نوشته بنديِ زمان طبقِ)

هايِ  و دومي برگرفته از سايت ي ملي خانه يِ موجود در كتابها ي داده پايه

 اينترنتي است.

ه رويِ شد خم’و مادرم؛ مردي و زني  پدرمكنم به  ي اين اثر را تقديم مي ترجمه

اي  كشتي’ه زندگي را گا هيچكه  ‘ي زندگيِ كوچکِ خويش كارِ سرسختانه

ترين  شان به آينده، حتا در سخت نگاهِ پيروزمندانهندانسته اند و  ‘نشسته گِل به

 مار بيرون است. يْنِ من به اين دو تن از شُدِ بديل بوده است. گشايي بي ها، راه رههبُ
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 مارکسیسمِ انگلس 
 

گذرد، او به چيزي غريب شهرت يافته  كنون كه صد سالي از مرگِ انگلس ميا

 يارِ غارِكه او  بودند  عقيده اش هم نگلس و هم دشمناناست. بسياري از دوستانِ ا

(Alter Ego)  ِرا برايِ  ‘يارِ غار’ماركس بود. در واقع خودِ ماركس بود كه تركيب

ي  ترِ شارحان و در حقيقت همه يشاش با انگلس به كار برد. ب توصيفِ رابطه

كاريِ سياسي و  ها هم يک عمر كارِ مشترك و سال ،كردند ها گمان مي ماركسيست

ديگر نيازي به توضيح ندارد و  ،شخصيِ انكارناپذير و همواره بدونِ آشفتگي

 [ 1الشمس است.] اظهرمن

با چالشي شده  گرفته اين امرِ مسلم واقع بهي شصت ميالدي بود كه  اما در دهه

 در حالِها در اجماعِ عموميِ جنگِ سرد  رو شد. نخستين شكاف پايدار روبه

CNDد. رشدِ بوآشكارشدن 
، برآمدنِ چپِ نو و سپس اعتراض به جنگِ ويتنام 1

______________________________________ 
زِ جنبشِ صلح در اي( كه پيشتا )كمپين برايِ خلعِ سالحِ هسته  The Campaign for Nuclear Disarmamentمخففِ  1

 بريتانيا بوده است.  
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هايِ  هايِ راديكال در كل و به انديشه مندي به انديشه ناگزير به افزايشِ عالقه به

زد. چنين  ميبُرد، دامن  كسيستي راه ميي مار چه به انديشه ماركسيستي و آن

ي  رميسم و سلطهفُي رِ شندههايِ كُ روندي ضرورتاً به واكنش عليهِ سازش

شد نشان از  چه گفته و نوشته مي آن  ترِ انجاميد. بيش ي استالينيسم مي سركوبگرانه

اي سخت بر  منديِ دوباره به سنتِ ماركسيستيِ راستين و واردكردنِ ضربه عالقه

 هايِ رفرميستي و استالينيستي داشت.  ي سنت كرهپي

كه  همين واكنش نيز در دو جا زيرِ تأثيرِ استالينيسم بود: يكي اين ،با وجودِ اين

هايِ  كردند جز برگزيدنِ ديگرگونه مياين كسان در واكنش به استالينيسم كاري ن

چه  و (Third Worldism) گرايي سوم چه جهانِ ،استالينيسم؛ چه مائوئيسم

ي خود در  هايِ كمونيستِ اروپايِ غربي را به سلطه كه حزب ‘خواه كمونيسمِ رفرم’

سره از استالينيسم دل كندند، به  ها كه يک كه حتا آن آورده بود. دوم اين

ي جبرباوريِ  كردنِ عناصري از سنتِ راستينِ ماركسيستي با شاخصه آميخته

 اقتصاديِ استالينيسم روي آوردند. 

شده از ميراثِ ماركسيستي افتادند.  هايي تحريف ها به دامنِ برداشت يني ا همه

 بود كه ي استالينيسم و ورشكستگيِ رفرميسم وتركه برايِ ضديت با تخمشايد 

. بسياري از كردندآغاز  هايِ بنيادگذارانِ ماركسيسم را در نوشته كندوكاومنتقدان، 

و به گسترشِ ماركسيسمِ دانشگاهي جويان اثر گذاشت  ويژه بر دانش اين تحوالت به

ي ‘باورانه انسان’هايِ  تر به نوشته رسيِ گسترده دست ،دامن زد. در همين هنگام

هايِ دانشگاهي و هم  اي هم در حلقه ي ماركس به سربرآوردنِ اتفاقِ نظرِ تازه اوليه

 ي انگلس.  ي سرشتِ انديشه ها انجاميد؛ اتفاقِ نظري تازه درباره در ميانِ چپ
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 نقدهایي بر انگلس
 

اي سيستماتيک به شكافِ ميانِ  گونه هايي كه به يكي از نخستين بررسي

اي انتقادي و  ماركسيسم: بررسيهايِ ماركس و انگلس توجه كرد،  انديشه

 1951شده در  چاپ (George Lichtheim) يِم ثي ي گئورگ ليچ نوشته تاريخي

گذرِ  ي انتقادي از ره انديشه”د كه در نظرِ ماركس كر يِم ادعا مي ثي [ ليچ3بود.]

د نظامي پوالدين از يآ به نظر مي”اما در طرحِ انگلس  “بديا كنشِ انقالبي اعتبار مي

وار كه بايستي از ناگزيريِ سوسياليسم استنتاج  ي با قطعيتي رياضي‘قوانين’

افقِ دوردستي كه ديگر  واكنونيِ فعاليتِ آگاهانه به جايي را از اين ‘هدف’... ندشد مي

 [ 2].“رانده است ،آيد به چشم نمي

، دركِ تاريخ رايِب مناسب تنها سرشتِ”كرد، برايِ ماركس  يم ادعا مي ثي ليچ

اي از  جنبه ،تكاملِ تاريخي”كه  . بنابراين انگلس با پذيرفتن اين“سرشتِ انسان بود
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[ از ماركس روي 1]“دشو مشروط مي ‘نقواني’ همانتكاملِ عام )طبيعي( است و با 

ميراثِ هگل را  ،شكلي تماماً متفاوت با ماركس يعني انگلس به ،بر گردانده بود. اين

. ماركس از هگل اهميتِ فعاليتِ خودآگاهانه را در ساختنِ تاريخ كند مي از آنِ خود

جبرباوريِ هگل است:  ،كند چه انگلس را شيفته مي آن”گرفت اما برعكس 

يافته  جهت كه طبيعت )و تاريخ( از خطِ سِيْري ازپيش دادنِ اين اش در نشان توانايي

ناگزير  ي ماركسيسم به كردنِ دوباره ريزي جور قالب [ اين7].“كنند روي مي پي

 رد: آوَ پيامدهايي سياسي به دنبال مي

د. انجام انديشي در كنش مي به جزم ،جبرباوري در انديشه ...

ورزيِ ماركسيستي وارد  شهقطعيتِ پوالديني كه انگلس به اندي

ناپذير  اش را در اين اعتقادِ تزلزل المثناي ،كرد، در سطحِ سياسي

گان و قضايِ  كه گويا پيروزيِ سوسياليسم را گردشِ ستار بديا مي

 [ 5].دوْرِ گردون تعيين كرده است

ل مكتبِ دركُ”المللِ دوم ـ و  بين ي برجسته متفكرِدر نتيجه انگلس، كائوتسكي ـ 

يكتا به  (breakthrough) جَستي شكاف و برون از راه”ماركسيسم را  ،“كيش تراس

پذير  ند كه با طرحِ تكاملِ دارويني قياسا  هي روندي اتفاقاً قطعي بدل كرد آموزه

 [ 1].“است

شده در  كه در ديگر كارهايِ چاپ موضوعاتي را يِم بسياري از ثي كتابِ ليچ

برداشتي  ،كه انگلس به ميان آورده است: اين اند،  سالِ گذشته تكرار شده بيست

كه  گرايانه از دانش را به جايِ برداشتِ ماركس از فعاليتِ آگاهانه نشاند، اين تجربه

ي  اشتباه ماركسيسم را چنان بسط داد كه جهانِ طبيعي را به همان اندازه او به

دامنِ  ناگزير او را به كه چنين چيزي به جهانِ اجتماعي در بر گيرد، اين

ها  كه اين و جبرباورانه انداخت و اين (reductionist) هايِ فروكاهنده بندي فرمول

كه در پايانِ عمر از كنشِ رفرميستيِ بخشي از  ندجا كشاند يک او را به آن يک
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. و بارِ ديگر ـ نه برايِ آخرين بار ـ نددموكراتِ آلمان پشتيباني ك حزبِ سوسيال

شد، آن  بي در برابرِ انگلسِ جبرباورِ رفرميست قرار داده ميباورِ انقال ماركسِ انسان

 ،مخالفِ ماركسيسم و در عمل ،يِم كه در نظر ثي اي مانندِ ليچ هم به دستِ نويسنده

 راسخ بود.  يرفرميست

ترِ  تر و جالب آسا فرود آمد. كتابِ از جهاتِ ديگر دقيق يِم بارانِ سيل ثي پس از ليچ

جا  آن” :كرد ( تأييد مي1953)آلمان،  طبيعت نزدِ ماركسمفهومِ آلفِرِد اشميت 

پا  اجتماعي و تاريخِ يطبيعتاريخِ ي ميانِ  كه انگلس از برداشتِ ماركس از رابطه

چنين به  [ اشميت هم2].“رود ، به متافيزيكي جزمي واپس ميگذارد فراتر مي

برايِ انگلس ”كرد:  هايِ آغازينِ ماركس اشاره مي جداشدن و انحرافي از دغدغه

 (historical practic) صورتِ پيشيني از رهگذرِ كردارِ تاريخي طبيعت و انسان به

ي تكامل و بازتابِ منفعلِ  چونان فراورده ،تنها ،شوند. برايِ او انسان يگانه نمي

[ با اختياركردنِ چنين 9].“نيرويي مولدچونان كند، نه  فرايندِ طبيعت جلوه مي

گونگيِ  ي چه است كه از ديدگاهِ ماركس درباره انگلس كسي ،كردي روي

 گيريِ آگاهي دست كشيده است:  شكل

وارِ امرِ  وجه به بازتابِ صرفاً آينه هيچ پويشِ انديشه نزدِ ماركس به

 the) شود. بازتوليدِ ناانتقاديِ روابطِ موجود واقعي محدود نمي

existing relationships) خصلتي برايِ ماركس دقيقاً  ،در آگاهي

 [ 11].ايدئولوژيک دارد

كنش  گرفته از برهم ها را شكل جا كه ماركس ايده چنين اشميت باور داشت، آن هم

ها  انگلس تنها به بازتابِ خامِ واقعيتِ بيروني در مغزِ انسان ،بيند با جهانِ مادي مي

 ي آگاهي.  عوامانه “ي بازتابِ نظريه”نظر دارد؛ 

 : داد ميموردِ ترديد قرار بايد  ـ  يباً گذراتقرتي ـ  لوچيو كوله 1959در 
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ي ماركس به دستِ كائوتسكي و  قدر از تحريفِ انديشه چه

هايي از كارِ  در سويه ،اش ي اوليه خانف... حتا در حدِ نطفه پله

وجو برايِ  گونه جست انگلس تدارك ديده شده بود؟ و در كل چه

طبيعت و  1(development) وپيشرفتِ هايِ تحول ترين قانون كلي

گي به هگليانيسم  ي آلود هايِ اوليه ها را به بنيان اين كوشش ،تاريخ

 [ 11و داروينيسم بدل كرد؟]

ي  المللِ دوم تا حدي نتيجه تا سپس تأكيد كند كه تأثيرِ انگلس بر رهبرانِ بين

پيشرفتِ فلسفي ـ  و به تحول ي طبيعت فلسفهجايگاهي بود كه در اثرِ انگلس ”

ماترياليسمِ تاريخي به  ‘بسطِ’اختي داده شده است، به سخنِ ديگر شن كيهان

 [ 13].‘“ماترياليسمِ ديالكتيک’

ي  ( جان لوئيس، جزوه1913) ماركسيسمِ ماركسگوني مانندِ  هايِ ناهم در كتاب

 ي سياسي و اجتماعيِ كارل ماركس انديشه آوينريلومو ي شُ شده بسيارخوانده

ستيزِ لِشِک كوالكوفسكي  و عميقاً ماركسيسم آميز ( و كتابِ سفسطه1911)

 ،كه انگلس نيز اعتقادي راسخ هست به اين هايِ اساسيِ ماركسيسم جريان

 [ 12].ماركس را تحريف كرده است

از بيگانگي گاني مانندِ پُل والتون و اندرو گَمبل كه در هنگامِ نوشتنِ  حتا نويسند

 گيرند كه:  داشتند، نتيجه مي ( به ماركسيسم گرايش1913) به ارزشِ افزوده

رسد ]انگلس[ مانعِ دركِ بنيادهايِ واقعيِ روشِ ماركس  به نظر مي

كوشد ماركسيسم را مانندِ علومِ طبيعي،  شده است زيرا او مي

كوشد  كند... او مي (objective science) انگار علمي عينيت

______________________________________ 
رفت،  ام مانندِ رشدوپيش  هايي متفاوت را به كار گرفته داللتِ معناييِ اين اصطالح گسترده است. متناسب با نوعِ كاربردِ آن اصطالح 1

 وپيشرفت، رشدوتحول و... . تحول
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ها  سانكنشيِ ان درستيِ ماترياليسمِ تاريخي را با درنظرگرفتنِ هم

 [ 11].كنشِ ذراتِ شيميايي اثبات كند چونان برهم

 ،جونز كه زيرِ تأثيرِ ساختارگراييِ لويي آلتوسر است، مسئله برايِ گَرِت استدمن

بود كه  “ناتوانيِ انگلس در انديشيدن با روشِ ماترياليسمِ تاريخي چونان يک علم”

ي  فلسفه كشاند؛ فلسفه ها با او را به سمتِ كوششي طبيعي برايِ پركردنِ شكاف”

ي سطحِ  فقدانِ هرگونه نظريه درباره”نه تنها به  ،. اين“اش هگليِ دورانِ جواني

ي  نظريه دخالتِ خطرناكِ”بلكه به پذيرشِ  “هايِ اجتماعي بندي سياسيِ شكل

اصل  ي آن هر چيزي در واقعيت در كه بر پايه (knowlage) هگليِ شناخت

سهواً علمِ نوپايِ ”انجاميد. بنابراين انگلس  ،“است شده كم تا كنون شناخته دستِ

كند؛  شده و حاضروآماده بدل مي اي از نظامي تمام ماترياليسمِ تاريخي را به جلوه

 [ 17].“اند ي كلِ واقعيتِ تجربي هايِ شناختِ مطلق كه دربرگيرنده قانون مجموعه

كار بود و به  جنايت ،تمامي تثبيت شد؛ انگلس اين روند به 1911ي  در اوايلِ دهه

كند ـ  اي كه نويسنده با آن آغاز مي آمد ديدگاهِ نظري يا سياسي نظر نمي

 Newيارانِ  شميت و آلتوسرباوريِ قلمايا  آوينريباوريِ  تي، انسان ولهنوكانتيسمِ ك

Left Review ي  سان بود: انگلس ريشه همواره يک ،ـ  اهميتي داشته باشد. هدف

[ استدالل عليهِ 15ماركسيسم است. جز برخي استثناها]هر چيزِ نادرست در 

شد كه شايد به بهترين  اي واقعي بدل مي كيشي انگلس حاال ديگر داشت به راست

 كاريِ تراژيك: ماركس در برابرِ انگلس فريبوين  هايِ نورمن له شكل در كتاب

ده ( شرح دا1922) فكرياي  ماركس و انگلس، رابطهرِل كاروِر  ( و ته1917)

 كند:  اش اعالم مي كيشيِ ضدِانگلس را در بنيادهايِ عريان وين راست شده باشد. له

گير بود كه در آن  رحم و پي روح، بي ماترياليسمِ انگلس... نظامي بي

پيشرفتِ تاريخ و  و   دادن به روندِ تحول انسان اثري ناچيز در شكل



 جان ریز

28 

 

 ،ر بنيادها د ي تاريخ بودن، انسان طبيعت داشت. به جايِ سوژه

بودند... ماترياليسمِ انگلس  رحمِ بيروني منفعلِ نيروهايِ بي هايِ ابژه

 [ 11].مكانيستي بود

ي بازتابيِ شناخت پا  سره بر نظريه انگلس يک”دهد كه  وين ادامه مي طبيعتاً له

تفاوتي حتا ـ ميانِ دركِ ما از  اي كه[ مطلقاً تفاوتي ـ اندك فشرد... ]نظريه مي

 [ 12].“گذاشت ني و خودِ جهانِ بيروني نميجهانِ بيرو

طبيعت بود...  برايِ هايِ درخود ديالكتيكي ختنِ قانونبرسا”خطايِ جديِ انگلس 

 راستايي باوري تک تكامل”[ انگلس 19].“چيزي كه ماركس هرگز به آن اقدام نكرد

(unilinear evolutionist) يندي آ عليت... پي”خاطر كه برايِ او  [ به اين31]“بود

اش  [ و از انديشه31]“آمد به حساب مي (additive sequence) و تسلسلي افزاينده

 . بنابر اين: “حذف شده بود (human praxis) انسان كردارِ مفهومِ”

ي انگلس از نگرشِ ماترياليستيِ مكانيستي به جهان به  انديشه

كند... نه  سمتِ نگرشي جبرباورانه به تاريخِ انسان حركت مي

 [ 33].ي جبرباوريِ اقتصادي بود كس كه انگلس پديدآورندهمار

سان  تر است اما به نتايجي يک تر و دقيق اش باصالحيت هر چند اثرِ كاروِر در بحث

كردنِ  هايِ علّيِ علمِ فيزيک و تلقي واردكردنِ قانون”[ انگلس به سمتِ 32].رسد مي

و تا حدي باورنكردني  ‘نديشها’ها چونان مدلي برايِ بررسيِ دانشگاهيِ تاريخ،  آن

 [ كشيده شده بود. 31]“برايِ سياستِ جاري

اند انگلس مسببِ دگرديسيِ   گاني هستند كه پذيرفته نويسندآن ها شماري از  اين

يسمِ ي طبيعت بود كه به رفرم درباره ناپختهاي  ي جبرباورانه ماركسيسم به فلسفه

بايد ريچارد گان در  ها مي د. به جمعِ آندوم و حتا به استالينيسم انجامي المللِ بين

Marxism Todayُلتِر در ، جِف كSocialist Register ِماركس بهخيانت ، كتاب 
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ز. آ. جُردن و بسياري ديگر  تكاملِ ماترياليسمِ ديالكتيكيفِرِدريک بِندر، كتابِ 

هايِ  گان اجزايِ مختلفِ بحث را به شكل [ هر چند اين نويسند37].را افزود

ها عليهِ  ي اين بحث كاررفتنِ همه با به ها شماري از آن كنند و گونيِ تركيب ميوناگ

 اي برايِ گفتن ندارند.  حرفِ تازه ]اما[ اند،  انگلس موافق

كاريِ  ي هم ها هست. يكي توجه به پيشينه دو راه برايِ آزمودنِ ادعاهايِ آن

 ،ه جداگانه و چه با همچ ،است كه آن دو آثاريماركس و انگلس و ديگري بررسيِ 

 اند.   شان را شرح داده هاي انديشه ها در آن
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 ي مارکس و انگلس  یگانگيِ اندیشه
 

ي ماركس و  اي بنيادي ميانِ نظريه ي نگرشي كه به جدايي گيرترين جنبه چشم

گي را  دشان در سراسرِ زن كاري ي انگلس باور دارد، اين است كه گواهِ هم انديشه

 ي نگارانه ترين واقعياتِ زيست ساده كنارافكندنِ بهبرايِ گيرد.  ناديده مي

(biographical) هايِ  غمزهبرخي دامنِ  به بايد دستگيِ ماركس و انگلس  زند 

(contortion) اين دو مردِ  فكريِي  رابطه”. برايِ تِرِل كارْوِر شد  فكرانه روشن

اين  .“آن بود كه مستقالً به انجام رساندند از تر هرحال بسيار بيش استوار به

 ،پس از مرگِ ماركس .“وجه به شكل نظري سازگار نبودند هيچ به”ها  يافته دست

ديالكتيک را ”جايگاه،  اينكه در  “رسد انگلس به جايگاهِ قادرِ مطلق مي”

ر [ كارْو35ِ].“گي و كارهايِ ماركس را هم كند و بر همين قرار زند بندي مي سرهم

وجه تنها نيست. در نقدِ انگلس تأكيدكردن بر اين كه او  هيچ جور ادعاها به در اين

ي  چونان يک فلسفهبدونِ تأييدِ آشكارِ ماركس و پس از مرگِ او ماركسيسم را 
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وين عقيده  كاري رايج است. نورمن له ،تدوين كردديالكتيكيِ سنگيده و منجمد 

 دارد: 

رو  گيِ ماركس تطابق دارد. ازاين تنِ زندگرف اوجِ كارِ انگلس با پايان

هايِ  كه پنج كارِ بزرگِ انگلس دقيقاً در سالكامالً منطقي است 

منتشر  او گيِ گرفتنِ زند از پايانپس مرگِ ماركس يا  نزديک به

سوسياليسم: علمي و ، 1212در  دورينگ آنتي. باشند شده

صي و منشاءِ خانواده، مالكيتِ خصو، 1223[ در sic] تخيلي

ي  لودويگ فوئرباخ و پايانِ فلسفهو  1221در  دولت

برايِ  ديالكتيكِ طبيعتدر آمدند.  1222در  كالسيكِ آلمان

هايي  نوشته به دستِ ريازانف از ميانِ دست 1931بار در  نخستين

 [ 31].خودِ انگلس تكميل كرده بود، منتشر شد 1223كه در 

كوشد به اين پرسشِ بديهي كه  وقتي ميكند  ترين ادعا را مي توجه وين جالبِ له

اي و  بنيادي ميانِ اين دو مرد به سطحِ برخوردِ مشاجرهفكريِ هايِ  چرا تفاوت”

به  در واقعپرسشي است كه  ،پاسخ دهد. اين “شده و آشكار نرسيد واقعي، اعتراف

اهميتِ ”وارِ  وين ما را به جهانِ شبح رسد. پاسخِ له كننده نمي پاسخي قانع

د. در اين عرصه رَبَ مي “ها داشت اي كه اين دوستي برايِ هر دويِ آن شناختي روان

خواست برايِ او هم  مي”زيرا ماركس  “ي خود را با ماركس بر گزيد انگلس رابطه”

و ماركس به انگلس نياز داشت چرا كه  “اي دست و پا كند وآوازه ديريازود شهرت

ر برابرِ همسرش به او نياز داشت، اي و احساساتي كه د ماركس پشتيباني حرفه”

mills & boon[ اما اگر قلمرويِ 32 ]“كرد پيدا نمي
را ترك كنيم و به جهانِ  1

 گيرد.  ماركس و انگلس برگرديم، تصويري متفاوت در برابرِ چشمانِ ما جان مي

______________________________________ 
 پسند دارد.   هايِ عامه شناسانه و رمان روان ي شبهِ هاي عوامانه شركتي انتشاراتي كه دست در انتشارِ كتاب 1
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ي ماركس و انگلس قدرتمنديِ  ي رابطه گيرترين نكته درباره نخستين و چشم

هر دو به آن  1211ي  ها تكيه داشتند. در دهه كه آن دو بر آنبنيادهايي بود 

عنوانِ نگرشِ ماترياليستيِ تاريخي به جهان  چيزي دست يافتند كه بعدها به

لوحانه از  وجه به آن معنا نيست كه انگلس ساده هيچ به ،شناخته شد. اما اين

طرزِ ژيکِ ي استرات مسئلهاهميتِ حياتيِ ي  كرد. درباره رَوي مي ماركس پي

، اين انگلس بود كه راه را گشود. در پيش گرفتندها  به اتحاديه كه آن دو برخوردي

 حزبِ كمونيستمانيفستِ مشتركِ ماركس و انگلس  نقصِ اثرِ و محتوايِ بي

 مشخص شده بود.  هايِ كمونيسم اصلتنهايي به دستِ انگلس در  نخست به

كه كارِ بعديِ ماركس در  رغمِ اين قدم بود، به انگلس در مسائلِ اقتصادي پيش

كشيدنِ خود از  . ماركس هنوز در حالِ بيروناي جدي بود تشريک مساعيسرمايه 

را   هايي برايِ نقدِ اقتصادِ سياسي طرحي هگلي بود كه انگلس  كالفِ فلسفه

ي ماركس در تحليلِ  ساله وريِ چهل ي غوطه تنها انگيزه نه ،نوشته نوشت. اين

چنين منبعِ الهامي بود برايِ گذرِ ماركس به يک تحليلِ  هم كهاقتصادي شد 

هايِ اقتصادي و  نوشته دستتمامي طبقاتيِ ماترياليستي؛ فرايندي كه در  به

كارِ انگلس را  ،رو بود كه ماركس به ثبت رسيد. ازاين 1211اش در  فلسفي

د داشت. را بر خونقدي بر اقتصادِ سياسي عنوانِ  سرمايهدانست و  مي “درخشان”

ي  ي ماركس درباره نوشته هايِ دست يادداشت”كند كه  كارْوِر حتا اعتراف مي

ي ماركس  سرمايه”و  “اش داشت گي ي زند ي انگلس نشان از مسيرِ كارِ عمده مقاله

هايي است كه انگلس در  ها و تناقض سازي ي ناهم يافته تربسط عمالً تصريحِ بيش

 [ 39].“كرده بودها بحث  ي آن درباره يي...ها طرح

تر بايد گفت، ماركس و انگلس به همراهِ هم دو  يافتن به دورنمايي كلي برايِ دست

ي  خانواده: داده شده استشرح  در آنشان  كارِ كليدي را نوشتند كه نظرات
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ها دوشادوش برايِ موفقيتِ آن سازماني كه  . آنايدئولوژيِ آلمانيو  مقدس

شان ـ دگرگونيِ آن به  هاي خاطرِ انديشه به ـعدالت  انجمنِدرگيرش بودند ـ 

به همين دليل  مانيفستِ حزبِ كمونيستانجمني كمونيستي ـ مبارزه كردند. 

هاي  خواستند در كنار هم در انقالب ها مي با چنين نامي انتشار يافته بود. آن

سنگرها  دست بااليِ به گي تپانچه ساد بهشد  ميشركت كنند ـ انگلس را كه  1212

 ر كرد. وُصَتَ

يافته با كارِ  ي رفاقتِ ماركس و انگلس بود؛ رفاقتي قوام چيزي پايه پس چنين

 گير.  پي فكريِعملي و  سياسي

ناگزير چارچوبِ كارِ  گيِ انگلس در منچستر به آغازِ تبعيدِ ماركس به انگلستان و زند

انگلس ماركس و  ،شان را دگرگون كرد اما به آن پايان نداد. تا حدي پيوسته

چنين تا حدي اين  هايِ متفاوتي به كار بپردازند. هم تصميم گرفتند در حوزه

ي ماركس و تصميمِ انگلس به  ها را به خاطرِ اوضاعِ اقتصاديِ فقيرانه آن ،افتراق

كند، تحتِ فشار قرار  كار مي سرمايهكه رويِ  اش تا هنگامي پشتيباني از دوست

ها را در هم  ميانِ آن فكريِاعتمادِ سياسي و  ،جديدواحوالِ  داده بود. اما اين اوضاع

قاله ها م آوردنِ كمي پول، براي روزنامه دست نشكست. هنگامي كه ماركس برايِ به

انگلس  ها را ، آنواقعنامِ خود را پايِ مقاالتي كه در نوشت، هرگز ترديد نكرد مي

 ، نگذارد. بودنوشته 

ي ماركس بود، چه در  يِ همواره نما س راه، انگلسرمايهي طوالنيِ تكوينِ  در دوره

ديگر  هنگامي كه با يک هاوگو شان چه در گفت اي ي نامه ترِ مبادالتِ روزانه بيش

ي  كرد: از ترجمه كردند. ماركس در هر موردي با انگلس مشورت مي ديدار مي

 ارزشِ ، ي ثابت و متغير ، سرمايه بها ي اجاره ا نظريهت “gigs” مستقيمِ آلماني برايِ
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درخواست او  ازماركس در ديدار با انگلس  1253كشي. در آگوستِ  افزوده و بهره

 : كرد

[ چه بسيار نظراتِ كهن را سرمايهمن در نقدم ]يعني در 

ي برخي نكات با تو  ام كه دوست دارم در آخر درباره  برانداخته

ي اين مزخرفات برايِ تو و من  مشورت كنم. نوشتن درباره

 [ 21خواهد بود.] كننده كسل

هاي چاپي  و تا خواندنِ نمونه سرمايههمكاريِ پيوسته در هر مرحله از نوشتنِ 

چنان كه ماركس كار را تا حدِ زيادي به انگلس وا گذاشت. حتا  ادامه پيدا كرد، آن

هايِ  هم نشانِ انگلس را بر خود دارد. با بررسيِ نمونه سرمايه فنيِ ي اجرايِ نحوه

شود به  را مي )جدلي( ه ماركس توصيه كرد كه نكاتِ ديالكتيكيچاپي، انگلس ب

ي  نامه دانشنكردنِ الگويِ  كه ماركس با دنبال تر مطرح كرد و اين شكلي تاريخي

مرتكب  “اشتباهي بزرگ”هايِ فرعيِ بسيارش،  هايِ كوچک و سرفصل هگل با بخش

، دها را رد كردنها [ ماركس اين توصيه را پي گرفت اما ديگر پيش21].شده است

شكلي ديالكتيكي در اين خصوص اقدام  به”گفت  شوخي مي چنان كه در پاسخ به آن

خشنوديِ تو برايِ من از هر چيزي در دنيا ”همه تأكيد كرد  با اين. “خواهد شد

شكي نداشت. او  اش به انگلس ي ديْن درباره رگز[ ماركس ه23].“تر است مهم

 نوشت: 

ستم اين كار را به پايان برسانم و به تو توان بدونِ تو، هرگز نمي

 كه صرفِ اين كار كردي و باارزشي دهم، انرژيِ اطمينان مي

عالوه هنوز هم  در مسائلِ تجاري هدر رود و به گذاشتي

همواره چون آلپ بر روحِ من آوري،  هايِ من را تاب مي مزاحمت

 [22].سنگيني خواهد كرد
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اش به انگلس. او  ي ديْن دربارهصرفاً اما نه شک حق با ماركس بود  در اين مورد بي

ي انگلس در  فكرانه شده به درآمدِ روشن تحميل آورِ ي سرسام هزينه در برآوردِ

انگلس هرگز شكايتي نكرد و  كرد، حق داشت. هايي كه در منچستر كار مي سال

تصويري كه دخترِ اين مسئله را  نيچن ـ هم دانست ماركس اين را خوب مي

، اش بعد از روزِ كاري كند: او ، اثبات ميز انگلس نزد ما به يادگار گذاشتهماركس ا

اش  كارهاي بزرگتوانست  گاه كه بازنشسته شد، آن. انگلس آمد به خانه مي شادمان

  . را انتشار دهد

كند كه مرگِ ماركس، دستِ انگلس را برايِ انتشارِ روايتِ  وين استدالل مي له

بنديِ  اش از ماركسيسم باز گذاشت. اما حتا زمان دهش افتاده و تحريف ازشكل

كند. تنها  اش را خالي مي دهد، زيرِ پايِ بحث وين ارائه مي انتشاري كه له

ي  ايده ،گيِ ماركس انتشار نيافت كه كلِ آن پروژه در دورانِ زند دورينگ آنتي

و  نوشته را برايِ ماركس خواند ماركس بود. از اين گذشته، انگلس كلِ دست

ي اين كتاب،  ي اقتصاد نوشت. ايده درباره را ها ماركس خود يكي از فصل

سختي محتمل  چنان كه به ، همهايِ ماركس بود دادنِ دفاعي از انديشه دست به

اش بدونِ موافقتِ  از نظرات (programmatic) اي چنين شرحِ آشكارا برنامه ،است

اي ميانِ ما  خودفهمي ،اين”شت: چنان كه انگلس نو هم اش منتشر شده باشد.  كامل

سوسياليسمِ [ 21].“اش منتشر شود نبايد بدونِ اطالع ،بود كه اين شرحِ من

چنين پيش  سر برآورده بود و هم دورينگ آنتياز  علمي، سوسياليسمِ تخيلي

پس از  منشاءِ خانواده، مالكيتِ خصوصي و دولتاز مرگِ ماركس انتشار يافت. 

هايِ  كارگرفتنِ يادداشت را با به  انگلس آن مرگِ ماركس در آمد اما

هم پس از  لودويگ فوئرباخاي كه ماركس نوشته بود، گرد آورد.  شناختي قوميت

هايِ  كه گويي در تأكيد بر پيوستگيِ ايده چنان مرگِ ماركس انتشار يافت اما
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 تزهايِ فوئرباخِانگلس  بود كه شان هايِ آغازين شده در آن با نوشته داده شرح

اي  سازي منتشر كرد. انگلس آشكارا هيچ ناهم آن ي ماركس را در پيوستِ يافته تازه

وگرنه خطر  ديد نمي “جبرباور”و انگلسِ پيرِ  “باور انسان”ميانِ ماركسِ جوانِ 

 ماترياليسمِ تاريخي توصيف كند.  “منشاءِ درخشانِ”كرد كه تزها را با عنوانِ  نمي

هايِ انگلس به آن  برايِ تصديقِ كژرويه اغلب ، كديالكتيكِ طبيعتدستِ آخر، 

واصالح  ي اين، حک همه”، هرگز به قصدِ انتشار نوشته نشده بود، شود استناد مي

را  ي اين كتاب ها كه هر كلمه وبيش هشداري بود به آن كم “شود مي

ي  ي گسترده پنداشتند. به هر حال دامنه شده و آراسته مي اي تمام بندي فرمول

 كه در همان زمان نوشته شد، آشكار بود. دورينگ آنتيانگلس از منظورِ 

ي ديالكتيک در طبيعت را تأييد  ي كليدي كه آيا ماركس، ايده ي اين مسئله درباره

ويژه عبارتِ زير را از  به دورينگ آنتيوترديدي وجود ندارد. انگلس در  كرد، شک

اين علمِ طبيعي، درستيِ جا نيز مانندِ  در اين”كند:  ي ماركس نقل مي سرمايه

هايِ صرفاً كمّي با  اش كه دگرگوني منطقشده به دستِ هگل در  كشفي  نكته

كنند، نشان داده شده  هايِ كيفي گذر مي اي خاص، به تفاوت از نقطهفرارفتن 

ي مولكوليِ شيميِ  نظريه”دهد:  [ و ماركس در پانوشتي ادامه مي27].“است

[ ماركس، خود، با 25].“قانون استوار نيست قانوني جز اينجديد... بر هيچ 

اش را كه  ، آشكارا اين عقيدهسرمايهها در  كردنِ توجهِ انگلس به اين قطعه جلب

در ”كند:  كنند، بيان مي هايِ ديالكتيكي، خود را در علمِ طبيعي آشكار مي قانون

ي به هايِ صرفاً كمّ اين قانون كه دگرگونياين متن، كشفِ هگل را با توجه به 
كه آن قانون، هم در تاريخ و هم در علمِ  و اين انجامند هايِ كيفي مي دگرگوني

از روابطِ  سرمايه[ توصيفِ ماركس در 21].“ام  يكسان معتبر است، آورده طبيعي به

 هايِ جبريِ طبيعت است.  كردِ قانون اي مانندِ عمل مبادله
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داروين، شاهدي بر گرايشِ او به وِر كه تحسينِ انگلس از رغمِ اين ادعايِ كارْ و به

كتابِ ”مدلِ علمِ طبيعي است، ماركس در اين ارزيابي با انگلس همراه است: 

ي طبقاتي در تاريخ  ام كه اين كتاب از مبارزه  داروين بسيار مهم است و قانع شده

 [ 22].“كند از ديدگاهِ علومِ طبيعي دفاع مي

اي پيش  ِ جداگانه ِ نظري مسيرهايچنين اين انديشه كه ماركس و انگلس در  هم

يابد. طبيعتاً  آن دو نمي ايِ نامه ِ زندگي اند، پايه و اساسي در مدارك و شواهد  رفته

]نظري[ متفاوتي  اي كه انجام دادند، آن دو را به تأكيدهايِ ِ اوليه ِ كار تقسيم

 سازها ، نظامها آليست گراها يا ايده ِ تجربه كه عليه ها بسته به اين كشاند. آن مي

ها بحث  ها يا رفرميست ِ عامي، آنارشيست يا اقتصاددانان سازها( )سيستم

مباني، يكي بودند.  فشردند. اما در پاي مي  ريهِ نظ هايِ متفاوت كردند، بر جنبه مي

ل الفارگ، با قدرتي كه همسرِ لورا ماركس، پُچيز نتواند اين واقعيت را  شايد هيچ

 :دنك گودهد، باز اهي ميگو

ماركس او  ي ماركس بود. دخترانِ  عضوي از خانوادهالًمانگلس ع

 ،شان ماركس بود... از جواني غارِ ناميدند. او يارِ خود مي دومِ را پدرِ

ِ  ديگر پيش رفتند، در فضاي پاي يک آن دو با هم و هم

 هايِ كردند و دغدغه اي زندگي مي ِ صميمانه احساسي فكري

كردند، با هم  . مادامي كه با هم زندگي مييكساني داشتند انقالبيِ

، انگلس 1212ِ انقالب  كردند... اما پس از شكست نيز كار مي

كه ماركس در لندن مانده بود.  ناچار به منچستر رفت در حالي به

خود را از طريق  فكريِ مشتركِ دو زندگيِ با وجود اين، آن

كه  اين ه محضِوبيش هرروزه ادامه دادند... ب كم هايِ نگاري نامه

توانست خود را از كار رها كند، از منچستر به لندن  انگلس مي

ِ  جايي كه او خانه داشت، تنها ده دقيقه از ماركس رفت. آن مي
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گذشت  اش، روزي نمي ِ دوست تا مرگ 1211عزيزش دور بود. از 

ي اين،  ديگر را مالقات كنند، گاه در خانه كه دو مرد يک مگر آن

 ي ديگري. گاه در خانه

ي هر كس ديگري ارج  ي انگلس بيش از عقيده ماركس به عقيده

همكاري با او را داشت. براي او، انگلس  نهاد و انگلس لياقتِ مي

تر از اين  زرگب  كوششي براي ماركس  عيار بود. هيچ مخاطبي تمام

اش را به او  نبود كه بتواند انگلس را با خود همراه كند و ايده

ها را  ديدم كه جلدجلد كتاب را مينمونه ماركس  يِبقبوالند. برا

 ي انگلس حتا در نكاتِ عقيده براي يافتن فاكتي كه براي تغييرِ

كند... پيروزي بزرگي بود براي  جزئي نياز داشت، زيرورو مي

 اي با خود همراه كند. ماركس كه انگلس را در عقيده

 هايِ ويژگي  ِ انگلس بود. از برشمردنِ ي مباهات ماركس، مايه

 بودنِ جانبه همه .برد.. من لذت مي او برايِ و اخالقيِ فكري

ترين اتفاقي  وچکك  كرد و نگران بود، اش را تحسين مي شناخت

 [29].پيش نيايداش  براي

ها  خود شدند. آن زمانِ هايِ محدوديت ناگزير قربانيِ ماركس و انگلس به

ي  را يا مسائلي را كه در سده طبيعي علومِ ي دستاوردهايِ توانستند همه نمي

 گونه كه از محتوايِ بيني كنند. اما همان ، پيشندآمد ي طبقاتي بر مبارزه بعديِ

ِ مدرن بر ميراث مشترك آن دو پاي گرفته  سوسياليسمآيد،  مي شان بر كارهاي

 است.
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 ِ طبیعي ِ انساني و تاریخ تاریخ
 

كه در آن  هستند اي طبيعي ي از جهانِها بخش ماركس و انگلس، انسان برايِ

زبان و آگاهي بخشي از  تحولِانسان، رشدو انسان، مغزِ اند. دستِ  تحول يافته

شان، ماركس  همكاري . از همان ابتدايِهستندطبيعي  غلبه بر جهانِ فرايندهايِ

 سخت و مطلقي ميان جهانِو سفت هيچ تمايزِ توان بودند كه نمي صرو انگلس مُ

بار به شكلي  ها در آن نخست انساني قائل شد. كتابي كه آن جهانِ طبيعي و

بود. در آن  آلماني ايدئولوژيِكردشان را به كار بستند،  هاي روي مند اصل نظام

ِ  ِ انسان و ساخت شناسي فشردند كه زيست كتاب، ماركس و انگلس آشكارا پاي مي

 اند:  جهان اي دركِي شروع هرگونه كوشش بر نقطه  ِ طبيعت اساساً فيزيكي

، نه كنيم، نه مقدماتي دلبخواهي ها آغاز مي مقدماتي كه ما از آن

واقعي،  اند... آن مقدمات، افرادِ  مقدماتي واقعي جزميات بلكه

ـ چه شرايطي  است شان زندگيماديِ   شان و شرايطِ هاي فعاليت
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شان به  هاي چه شرايطي كه با فعاليت ،يابند كه خود را در آن مي

 آورند ـ ... وجود مي

ِ  ِ فيزيكي شود، سازمان ... بنابراين نخستين واقعيتي كه برپا مي

 [11طبيعت است.] آن با باقيِ ي متعاقبِ بطهرااين افراد و 

دادند، به اين  ها را شرح و بسط مي و در حالي كه ماركس و انگلس اين عامل

 فيزيكيِ واقعيِ طبيعتِ”اند از   ها عبارت پرداختند كه اين عامل نكته نيز مي

جغرافيايي،  يابد ـ اي كه انسان خود را در آن باز مي آن شرايط مادي”و  “انسان

تاريخي  هايِ ي نوشته همه”كردند كه  ها استدالل مي . آن“آب و هوا و مانند آن

ازطريق كنشِ طبيعي  هايِ اين پايه هايِ طبيعي و دگرشدگي هايِ بايد از اين پايه

 [ ماركس و انگلس، يكي از رقباي11ِ].“آغاز كنندتاريخ  مسيرِ درها  انسان

سخن  ‘طبيعت و تاريخ بودنِ[ ]همبرابرنهادِ’ از  ،اي گونه به”فيلسوف خود را كه 

 انساندر نظرِ او، اند و   همجدااز ‘چيزهايي’، كه گويا اين دوچنان  آنگفته بود 

 انتقاد گرفتند.  [ به باد13]“اريخي و تاريخي طبيعي نداشته استطبيعتي تهرگز 

ِن  اش به اوگ جانبه همه ـ هجومِ دورينگ آنتيانگلس در  ،سال بعد بيش از سي

ماركس و انگلس در آلمان  پشتيبانانِ ميانِ دردانشگاهي كه  دورينگ، استادِ

ـ باز به همان بحث بازگشت. انگلس، دورينگ را به خاطر  شنوندگاني يافته بود

ي هايباورانه، چونان چيز شكلي كامالً طبيعت به ‘انديشه’و  ‘آگاهي’ پذيرفتنِ”

به  “، در تضاد با طبيعتآغاز در تضاد با هستي ي ازهمانهايشده، چيز داده ازپيش

 دهد: نقد كشيد. او ادامه مي

د كه آگاهي يرس نهايت عجيب به نظر مي گونه بود، بايد بي اگر اين

طبيعت  قواعدِ تفكر و و طبيعت، انديشيدن و بودن، قواعدِ

تري  هاي بيش بسيار با هم داشته باشند. اما اگر پرسش نزديكيِ
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آيند،  ي اين كه تفكر و آگاهي واقعاً چه هستند و از كجا مي درباره

اند و    انسان مغزِ هايِ فراوردهها  شود كه آن مطرح شود، آشكار مي

اش  محيط طبيعت است كه در و به همراهِ خود، محصولِ ،انسان

 هاي مغزِ هرو بديهي است كه فراورد امل يافته است؛ ازاينتك

هاي طبيعت نيز به حساب آيند  انسان، در تحليل نهايي، فراورده

سازي و تناقضي  دروني طبيعت ناهم تنها با ديگر روابطِ كه نه

 [12برند.] به سر مي كامل با آن د بلكه در هماهنگيِندارن

 ، ديدگاهِشكل داده اندطبيعي  ي از جهانِبخش به ها اما اين انديشه كه انسان

 ي اول، فرايندِ اندازد. در درجه ماركس و انگلس را در مورد اين موضوع از پا نمي

آورد كه از همين  ميبه وجود را  ي آگاههاي رشدوتحول در طبيعت است كه انسان

سازند. اين آگاهي،  مي طبيعت را برمتمايزِ كامالً بخشِ آن ،ها نقطه، آن

آمد،  ها بر زمينه كه از اين پيش اي مادي دارد و هنگامي زمينه شپي

اي كه بر آن  مادي بنيادِ رفتِ وپيش آن ديگر از تحول ترِ بيش رفتِ وپيش تحول

، ماركس و آلماني ايدئولوژيِناپذير خواهد بود. در  استوار شده است، جدايي

 اند:  ا عنوان كردهانساني ر آگاهيِ هاي الزم براي برآمدنِ شرط انگلس، پيش

 ،انساني و از اين رهگذر وجودِ كلِ فرضِ اولين پيش ما بايد با بيانِ

ها بايد بتوانند زندگي كنند تا  به اين معنا كه انسان ،اريخت كلِ

ازهرچيز  آغاز كنيم. اما زندگي پيش ،“تاريخ را بسازند”بتوانند 

ن و پوشيد داشتن، لباس ي خوردن، نوشيدن، خانه دربردارنده

 تاريخي، توليدِ رو، نخستين عملِ است. از اين ديگر چيزهايِ

 زندگيِ خودِ اين نيازها است؛ توليدِ ابزاري براي برآوردنِ

 [11مادي.]
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 ،برآوردن و ابزار آن اولين نياز، كنشِ شدنِ با برآورده”دوم اين است كه  نيازِ پيش

تاريخي  تازه، نخستين عملِ نيازهايِ برند؛ و اين ايجادِ به نيازهاي تازه راه مي

در روندِ بازساختنِ زندگيِ ها  انسان”شرط اين است كه  [ سومين پيش17]“است

شان را تكثير كنند:  آورند تا نوع هاي ديگر را به وجود مي ، انسانشان هرروزه

 [15].“خانوادهزنان و مردان، والدين و كودكان،  ي ميانِ رابطه

حيواني  تمايز او از جهانِ انساني را كه وجهِ هيِآگا وتكاملِماركس و انگلس، رشد

 :، نه ماقبلِ آنبينند مي ها اين مؤلفه قِتحق است، در صورتِ

دست يافته “ آگاهي”يابيم كه انسان به  تنها اكنون... ما درمي

نيست.  “ناب”اي  اين، آگاهي ،آغاز هم هماناست. اما حتا از

 استهستي گرفتار شده  “بارِ” تحملِ  آغاز به لعنتِ ازهمان “ذهن”

هوا، صداها و  هاي متالطمِ اليه جا در شكلِ كه در اين

شود. زبان به  يابد و آشكار مي خالصه در زبان نمود ميطورِ به

عملي و واقعي است كه براي  آگاهيِ ،آگاهي است، زبان قدمتِ

رو، براي من وجود  هاي ديگر وجود دارد، چنان و تنها ازاين انسان

خيزد و  مي نياز و ضرورت بر ن، مانند آگاهي، از بسترِدارد. زبا

ديگر است. جايي كه زبان وجود  ي آدميان با يک برآمده از مراوده

 “ربط”چيز  هيچ همن وجود دارد: حيوان خود را ب دارد، برايِ
. براي حيوان دهد  نمي “ربط”خود را اساساً  ،. حيواندهد نمي

رو  يک رابطه وجود ندارد. ازاين بهِمثا اش با ديگر حيوانات به ارتباط

اجتماعي است و مادامي كه بشر  اي آغاز فراورده آگاهي ازهمان

 [11وجود دارد، آگاهي نيز وجود خواهد داشت.]

تنها امري اجتماعي كه امري تاريخي نيز هست. درست به اين دليل كه  آگاهي نه

 ه است، رشدوتكاملِمدت رشدوتكامل يافت اي طوالني تاريخي آگاهي در فرايندِ
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ست كه در طول زمان گسترش  ا از فرايندي تاريخي بخشيآن نيز  ترِ بيش

ها تكامل  هايي كه از آن محدود از ميمون شكلي مان به اوليه نياكانِ يابد. آگاهيِ مي

 واقع آگاهيِ وهاي توليدي است كه بهنير . تنها با انباشتگيِبود، متمايز بودند  يافته

هرچند هرگز از آن جدا و مستقل  ،شود طبيعي متمايز مي نِاز جها انساني

 شود. نمي

ي  ي رابطه ماركس و انگلس درباره ديدگاهِ را پايان  ين نقطهوجه نبايد ا به هيچ

روايت  ،آميزتر مخاطره امرِاين رابطه در انسان و طبيعت دانست.  ميان تاريخِ

آمده  بر “خام طبيعتِ” تاريخِاز  انسان آن، تاريخِ كه در است آن مسيري تاريخيِ

وجود  “طبيعت خام”است. درواقع براي ماركس و انگلس ديگر چيزي به نام 

مروز مقدم است، طبيعتي است كه ا طبيعت، طبيعتي كه بر تاريخِ انسان”ندارد. 

استراليايي كه تازه ي مرجاني  جز شايد در چند جزيرهكجا وجود ندارد ) در هيچ 

 [12].“اند(  كشف شده

ها قالب گرفته است.  انسان تِواقع هست، طبيعتي است كه به دس طبيعتي كه به

در هر  ،هاي گوناگون شكل بههمواره در صنعت و ”ها و طبيعت  انسان يگانگيِ

صنعت وجود داشته است و  ترِ تر يا بيش كم رفتِ اي متناسب با رشدوپيش دوره

. بنابراين چنين “يعت بوده استها با طب ي انسان ‘مبارزه’ي  چنين دربردارنده هم

ها وجود دارند، جايي  ها و ماشين تنها كارگاه  در منچستر، براي مثال،”است كه 

هاي بافندگي به چشم  ريسي و دستگاه هاي نخ كه صدسال پيش تنها چرخ

... فقط مرتع (the campagna di Romaم )هايِ بيرونِ شهرِ رُ باغ آمده و يا در مي

ها و ويالهاي  تاكستان پر ازرد، جايي كه در زمان آگوستوس... و مرداب وجود دا

 [19].“بوده استداران رومي  مايهسر

ها و  ي ميان انسان ي رابطه ماركس و انگلس درباره آغازينِ هايِ جا ديدگاه در اين

 وطبيعي  ها و جهانِ انسان ذاتيِ ها بر يگانگيِ طبيعي بيان شده است. آن جهانِ



 جان ریز

44 

 

 ، تحليلِكردند. اين اين رابطه تأكيد مي تاريخيِ رشدوتحولِ ودو  ميان آن تفاوتِ

يافته  دروني تفاوت شكلِ به ي يک تماميتِ ارائه درخشاني بود؛ ديالكتيكيِ

انساني با  رِكا (Interaction) تضادها، كه در آن اندركنشِ )متمايزشده(، يگانگيِ

طبيعي و هم  هم جهانِ ست براي دگرديسيِ ا اي اش، پايه طبيعي مادي و محيطِ

 زمان. درازنايِ انساني در جهانِ

در برابر  انگلس توانستند ي عزيمتي، ماركس و چنين نقطه ي برگزيدنِ در نتيجه

جايي كه  ، تا آنشدن ميانِ علومِ انساني و علومِ طبيعي قائل ي تفكيک وسوسه

ها ديدند  آنچنين  اما هم ، مقاومت كننداستها  آن ماترياليسم زيربناي هردويِ

 ‘آگاه’ كارِ :اي نيز هست ي حياتي ي متمايزكننده مشخصه انساني حاويِ كه تاريخِ

 كردي جداگانه نياز دارد.  به روي خود، كه

اوليه جدا  بعدها از اين ديدگاهِ ـ گويند اش مي گونه كه منتقدان آن ـ آيا انگلس

 ست كه تاريخِ ا چيزي آن ،ي انساني آگاهانه شد؟ آيا او اين ديدگاه را كه كارِ

 علومِ سادگي به مدلِ كند، رها كرد؟ آيا او به طبيعي متمايز مي انساني را از تاريخِ

ي ماركسيسم اهميت يافت، بازگشت؟  شده ي پذيرفته نسخهطبيعي كه بعدها در 

 آورده شد، بيانگر اين است كه ديدگاهِ دورينگ آنتيقولي كه در باال از  نقلِ

شده در  نوشته كار در گذار از ميمون به انسان شِنقدر  .رده بوداش تغيير نك كلي

مانده است. اين  شكل انگلس به همان كردِ نيم ببينيم كه رويتوا مينيز ، 1215

، بخش بسيار ناتمام مانده و در زمانِ حياتِ انگلس منتشر نشد نوشته كه دست

 ،در آنود اين، دهد. با وج را تشكيل مي طبيعت ديالكتيكِاي از  استهزاشده

 به همان شكلي ،اش طبيعت در تمام مباني ها و باقيِ انسان ي ميانِ توصيف رابطه

ه آفريده شد شان به دست داده بودند، باز هاي اوليه كه ماركس و انگلس در نوشته

 هنوز بر رشدوگسترشِ ،داروين كارِ انتشارِ در پرتويِ روايت از تكامل . ايناست
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ترين نيازهاي مادي نتيجه  اوليه كردنِ برآورده كه از ضرورتِانسان  هايِ توانايي

ان، اين انس دستِ انگلس از رشدوتكاملِ درخشانِ فشارد. روايتِ شود، پاي مي مي

انگشت  آن صرفاًطبيعيِ تكامليِ رفتِ تنها بر پيشانساني،  نخستين ابزارِ

 ند:ك تأكيد مي آن نيز كار در رشدوتكاملِ بلكه بر نقشِ گذارد نمي

كار نيز  محصولِ ،خودكار نيست بلكه  اندامِ ،تنها ،بنابراين دست
يافتن با كاركردهاي  تطابق تنها از رهگذرِ ،. تنها با كارهست

 ي هزبا ها و در ها، رباط ماهيچه ارثيِ خصوصياتِ جديد، از طريقِ

خاصي را از سر  ها كه رشدوتحولِ طوالني، استخواناي  مانيز

ذاتي است  اين ظرافتِ ي تجديدشونده كارگيريِ ند و بها  گذرانده

بخشد كه برايِ  اي از كمال مي رجهچنان د انسان آن كه به دستِ

 Thor) ثور والدسن هاي هاي رافائل، مجسمه خلق نقاشي

waldsen) ِ[71است.]ضروري  پاگانيني و موسيقي 

 (Stimuli) انگيختارِ دو”گفتن كه از آن نشأت گرفته است،  سخن اما كار و قدرتِ

انسان تغيير  ريج به مغزِتد ميمون را به اند كه مغزِ  آن چيزي بنيادي تحت تأثيرِ

اش بيان  در معناي صحيح كار،”اين، حتا در اين مرحله هم  . با وجودِ“داده است

شود. اما حتا  ابزار آغاز مي انگلس، كار با ساختنِ نظرِ طبقِ [71.]“نشده است

كند. انگلس  ميان انسان و حيوان را تبيين نمي ياديِبن چنين تعريفي، تمايزِ

اي، البته نه  شان به همان شيوه هاي محيط را با فعاليت”ها  گويد حيوان مي

كنند و آن  اش مي رگونها دگ د كه انساننده شكلي مشابه، تغيير مي به

نهد  ، تأثيري متقابل مياند  كه آن تغييرات را سبب شده ييها بر آن... ها دگرگوني

 ديالكتيكيِ جا آن فرايندِ [ سخت نيست در اين73].“كند دگرگون مي را ها و آن

 انساني و جهانِ كرد جهانِ طبيعي را ببينيم كه انگلس فكر مي رشدوتكاملِ

كند. با اين وصف، انگلس از درنظرگرفتن اين فرايند چونان  طبيعي را يگانه مي
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 ميانِي ماركس و انگلس  هاي اوليه شتهي نو سويه به دور بود. برپايه اي يک هماني

هست. به  هم تفاوت تنها هماني وجود ندارد بلكه طبيعي انساني و تاريخِ تاريخِ

 :كند كه اصرار تأكيد مي همين علت است كه انگلس به

جا كه  گذارند و تا آن ناآگاهانه اثري پايدار بر محيط مي ،حيوانات

ها  تصادفي است. انسان ر،اين ام شود، حيوانات مربوط مي به خودِ

اثرشان بر  ترِ رو، بيش اند، ازاين تر از حيوانات بسيار متفاوت

بودن است؛ كنشي  انديشيده  ي پيش ي خصيصه طبيعت دربردارنده

يابي[ به اهدافي مشخص  ]دست يافته برايِ جهت ،با طرح و نقشه

 [72انديشيده.] و پيش

 كند: نامبهم و شفاف چنين خالصه ميو او ديدگاه خود را با اصطالحاتي مطلقاً 

و صرفاً  كند استفاده مياش  از محيط  طور خالصه، حيوان صرفاً به

آورد؛ انسان با  در آن تغييراتي به وجود مي ،با حضورش

اش  اهداف آورد، آن را در خدمتِ هايي كه به وجود مي دگرگوني

بنيادي  زِ. نهايتاً اين، آن تمايراند بر آن فرمان ميآورد و  در مي

ز، كار است كه چنين  و با .ميان انسان و ديگر حيوانات است

 [71سازد.] مي تمايزي را بر

اي قطعي و  عت جداييها و طبي انسان اي طرح نشده بود تا ميانِ چنين نتيجه

 هرچند تمايزي حياتي ـ ميانِ  صرفاً يک تمايز است ـ ،نهايي بيفكند. اين نتيجه

 خود را با”دهد كه ما نبايد  طور ادامه مي انگلس اين انسان و طبيعت. يگانگيِ

 هايِ زيرا هرچند طرح “مان بر طبيعت دلخوش كنيم انساني يِها پيروزي روايتِ

هاي بعدي نتايجي به بار  يابند، در گام نخست تحقق مي مان در گامِ آگاهانه

 رو: ناپذير است و ازاين بيني شان پيش آورند كه اثرات مي
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ما  رانيِ وجه حكم شود كه به هيچ ما آورده مي به يادِدر هر قدم 

سرزميني بيگانه  فاتحان بر مردمِ رانيِ حكم بر طبيعت مانندِ

بلكه نيست يعني مانند كسي كه بيرون از طبيعت ايستاده است. 

لق به طبيعت هستيم و در آن ما با گوشت و خون و مغز متع

ر اين واقعيت نهفته مان بر آن، د راني ي حكم وجود داريم و همه

 هايِ قانون كشفِ مخلوقات از تواناييِي  است كه ما در ميان همه

 [77يم.]ا ها برخوردار آن درستِ كارگرفتنِ طبيعت و به

ذكرشده از انگلس، به نظر  قولِ هاي پاياني نقلِ و درست با توجه به عبارت

ه ساالران كردي فن روي اوانگلس است كه  رسد حق با منتقدانِ مي

(technocraticِبه دگرگوني ) كردي كه در آن علم  اجتماعي داشته است؛ روي

كند، انگلس نتيجه  اي بهتر هموار مي سادگي راه را براي رسيدن به زندگي به

 گيرد: مي

 طبيعي[ به چيزهايي بيش از شناختِ دهي ]به جهانِ اين نظم

تمام در و ي انقالبي تام دهي دربردارنده نياز دارد. اين نظمصرف 

زمان، انقالبي در  است و هم  اكنون موجودمان تابه ي توليدِ شيوه

 [75مان.] كنوني اجتماعيِ نظمِ كلِ

 جهانِ ها و باقيِ انسان ي ميانِ ماركس و انگلس به رابطه با اين توصيف از نگرشِ

هاي  اش بر همان ديدگاه زندگي ( انگلس در پايان1ِ طبيعي، آشكار است كه :

 ( اين ديدگاه، همان ديدگاه3ِ اند،  اش آمده هاي اوليه د كه در نوشتهاي بو كلي

ي  پايه انساني را بر تاريخِ ،زور آن، ديدگاهي نبود كه بخواهد به ( 2 ،ماركس بود

آن دو پاي  وسخت ميانِ اي سفت طبيعي شكل دهد يا بر جدايي تاريخِ الگويِ

چيزي سخن  تجربي از آن شكلي مشخص و كوشيد به ( اين ديدگاه مي1فشارد و 
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كرد و هم آن را از  اش يگانه مي طبيعي ي انساني را با محيطِ بگويد كه هم جامعه

 ساخت. اش متمايز مي طبيعي محيطِ
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 دیالكتیك
 

جديدشان از تاريخ بود كه ماركس و انگلس،  ماترياليستيِ ي برداشتِ پايه بر

جتماعي و طبيعي را بسط دادند. اغلب ا كردي ديالكتيكي به دگرگونيِ روي ايجادِ

 كردِ روي ست. اما فهميدنِدشوار و ديرياب ا “ديالكتيک” شود فهميدنِ گفته مي

طبيعي و  ي تكاملِ زمينه ويژه با توجه به پس دشوار نيست، به آن بنياديِ

 اش مشخص شد. كلي پيشين خطوطِ اي كه در بخشِ اجتماعي دگرگونيِ

يالكتيک بر آن استوار است، آن است كه جهان در بنيادي كه د نخستين اصلِ

شكلي ازلي و ابدي  به”اند و نه   دگرگوني است. جامعه و طبيعت نه ايستاي فرايندِ

اي  تاريخي تكاملِ” بلكه دستخوشِ “كنند وار را تكرار مي و جاودانه حركتي چرخه

زه هنوز هم ايستا به جامعه، امرو هايِ نگرش  [ هستند. با وجود اين،71]“حقيقي

ها و نهادهاي  هاي جامعه، ارزش نظمي ها و بي ي آشوب اند. از ميان همه  متداول

، (nationalism) باوري آيند ـ خانواده، بازار، ملت اي، جاودانه به نظر مي عمده
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. نگرشِ ديالكتيكي “انساني سرشتِ”پارلماني و باالتر از همه،  دموكراسيِ  مذهب،

دارند و در  تاريخيها و نهادها  ي اين ايدئولوژي كه همه ه استدادتشخيص 

اي نيز از ميان خواهند رفت. ماركس و  اند و در آينده  اي هستي يافته گذشته

آلماني، هگل،  زرگِب هاي فيلسوفِ انديشه نقدِ شان را از رهگذرِ انگلس، نظرات

، طبيعي جهانِ كلِ”هگل اين بود كه  هاي وااليِ يكي از ارزشبسط دادند. 

را ... چونان يک فرايند يعني در حركت،  (intellectual) تاريخي، انديشگاني

هاي ايستا به  نگرش ديد. ردوطردِ مي “تكاملي مداومو دگرگوني، دگرديسي و رشد

 ،مسيري كه در آن آن نخست است. كوشيدن براي دركِ روي، گامِره جهان، به

 است.بعدي   شود، گامِ دگرگوني آشكار مي اين فرايندِ

جامعه و طبيعت كليدي است.  هاي متفاوتِ سويه ديدنِ وابسته هم جا، به در اين

ديگر رشد و  نيستند كه جداافتاده از يکفرايندهايي منفصل و جداازهم  ،ها آن

ما را به ” ،شناختي ي علمي و جامعه انديشه اصليِ تكامل يابند. جريانِ

شان عادت داده  اصلي بافتِ ازها و فرايندهاي طبيعي  ابژه ديدنِ جداازهم

كنند ـ  روي مي از اين الگو پي هامروز ،ما دانشگاهيِ مراكزِ ترِ [ بيش79].“است

هاي  علوم جدا شده است و رشته رفتِ يشوپ هنرها از تحول رفتِ پيشو تحول

خبريِ  هايِ كننده تهيهها، تاريخ و جغرافي دارند.  از زبانمسيري جداگانه  “فني”

بندي  ي ساختگي تقسيم ما، هستي را به همين شيوه يِها روزنامهتلويزيوني و 

ها،  شركت ها و ارقامِ سودِ سهام، جنگ فقر و مبادالتِ سطوحِ كنند ـ خبرهايِ مي

 هايِ بيكاري، همه در بخش خودكشي و نرخِ حكومتي، آمارِ  ها و سياستِ اعتصاب

ين موارد اگر اساساً به شوند گويا ا ها گزارش مي به آن شده داده اختصاص كوچکِ

 اي بسيار دور با هم دارند. يک تحليلِ شان قائل باشيم، رابطه ميان وابستگيِ

 دادنِ با نشان”اين عناصر را  واقعي ميانِ كوشد پيوندهايِ ديالكتيكي مي
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خاص  د با اصطالحاتِكوش باز سازد. چنين تحليلي مي “شان دروني هايِ ارتباط

 ببيند. “منسجم واحدِ”يک  ، چونان“كليت”يک  ديالكتيک، جهان را چونان

 همواره دگرگونيِ وسته كه در فرايندِپي هم جامعه و طبيعت چونان كليتي بهديدنِ 

 پاسخ رها كرده است. چه چيزي اين فرايندِ هنوز يک پرسش را بي درگير است،

ي  كند؟ شماري نظريه آن فرايند تغيير ميچرا دهد؟  توسعه ميوكلي را رشد

 كه موتورِ كوشند به اين پرسش با پافشاري بر اين في و مذهبي هست كه ميفلس

 ؛ با خدا يا در الگويِ، پاسخ دهندتاريخي قرار دارد دگرگوني بيرون از فرايندِ

انسان. ماركس و  روحِ ازليِ ابدي هايِ انسان يا در مشخصه سرشت دگرگونيِ بي

 دقيقِ اي و به معنايِ طورهاس كردي روي عنوانِ كرد را تحتِ انگلس اين روي

كنند كه فرايندهايي كه  مينند. آن دو تأكيد ك رد مي ،كلمه، فراطبيعي

 دروني يهاي سازي ناهمرانند، بايد  طبيعت و جامعه را پيش مي  رفتِ وپيش تحول

چنان كه هگل باور دارد،  هايي فراحسي مانند خدا، روح يا آن باشند نه موجوديت

ي واقعي قرار  هاي زنده انسان ساني كه در جايي فراتر از آگاهيِان آگاهيِ كليِ ذاتِ

 دارد.

اي  بينيم، نمونه چنان كه مي ها هم ي انسان آگاهانه طبيعت و كارِ ي ميانِ رابطه

 دگرگوني. از هنگام برآمدنِ مند( در فرايندِ ساز )تناقض ي ناهماست از كليت

ها و  دهقان ها،  ارشده( )بردهده )استثم بهره ي طبقاتي، مبارزه ميانِ جامعه

ي  جامعه كهن، دهقانان و صنعتگرانِ مِمزدبگير در يونان و رُ كشانِ زحمت

دارها،  ( )بردهانكشان )استثمارگر مدرن( و بهره ي كارگرِ فئودالي و طبقه

اي  طبقاتي هايِ سازي ي ناهم اي ديگر از مجموعه دارها( نمونه داران و سرمايه زمين

 اجتماعي به مثابهِ ساختارِ كليتِ در دگرگوني شدنِ سببد كه با ده به دست مي

ديگري  ي توليدِ روند و به شيوه آيند، از ميان مي مي بر ،توليد ي كالنِ يک شيوه
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 متفاوتِ هايِ بخش هايِ سازي ناهم و روابطاين موارد،  بخشند. در تمامِ هستي مي

 كند: دالل ميشود. انگلس است كليت است كه منجر به دگرگوني مي

روحي بررسي كنيم يعني  مادامي كه چيزها را در سكون و بي

هم و  ها را در كنارِ و آن شان تنهايي در نظر بگيريم درخود و به

يک از  توانيم از هيچ يكي پس از ديگري بنگريم، نمي

 [51ها فراتر رويم.] مستقر در آن هايِ سازي ناهم

رو  ها روبه سازي يم، با ناهمدگرگوني برآي علتِ يافتنِ كه در پيِ اما به محض اين

ها به پايان برسند، زندگي هم به پايان  سازي كه ناهم به محض اين”شويم ـ  مي

 [51].“شود رسد و مرگ وارد مي مي

سازي )تضاد(،  ناهم  ديالكتيک هستند: ايِ پايه هايِ (Term)  مقولهها  پس اين

 ،يالكتيک را كه انگلس شرح داده استد “سه قانونِ”اين بايد كليت و دگرگوني. 

 كردنِ مشخص هايِ ها، شيوه تر فهميد چرا كه اين قانون اي بزرگ در زمينه

ي انگلس از اين  شده ساده اند. تدوينِ  دگرگوني فرايندِ دادنِ روي گونگيِ چه

اش سعي كنند اين  اش و هم منتقدان شود كه هم پيروان ها گاهي سبب مي قانون

 ديالكتيک جدا كنند. اين، اشتباه است. شرحِ ليِك هايِ را از ديگراصل “سه قانون”

آن جداسازي  خطابودنِ ،روشني آيد، به كه در ادامه ميها  مختصري از اين قانون

 دهد: را نشان مي

 ديگري براي توصيفِ ساده راهِ ضدين(. اين، خيلي ضدها )اتحادِ يگانگيِ .1

برايِ  ساز )متضاد( است. ناهم يِها يافته از عنصرها و مؤلفه كليتي شكل

سازي ميان دو  در واكنش به ناهم داري، ي سرمايه جامعه كليتِ نمونه،

ند، ه اكه در آن وجود داشتداران و كارگران  سرمايه ي بزرگِ طبقه

طور  انساني و طبيعي، همان هايِ جهان كند. شكلِ پيدا مي ودگرگوني تحول

 (United) يگانه ،. طبيعت و بشريتستا اي از تضادها كه ديديم، يگانگي
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هاست كه به  آن ي ميانِ نيستند. رابطه (Identical) همان اند اما اين 

 انجامد. هر يک مي رفتِ وپيش تكامل

آن  ( كميت به كيفيت. اين است فرايندي كه توسطِ)تحولِ دگرديسيِ .3

 (type) سرانجام به دگرگوني در نوع ،)كَمّ( رد در اندازهخُ دگرگونيِ

يا يک صنعت در يک كارخانه  صنفي انجامد. براي نمونه، يک اعتصابِ مي

كه به اعتصابي  جا ديگر تسري يابد تا آن صنايعِ ها و تواند به كارخانه مي

ي كارگر  ي كارفرمايان و حكومت بدل شود. يا طبقه همه عليهِ سياسي

ان به كه در پاي بَرَدرنج  مُنفردهاي  اي از شكست ممكن است از مجموعه

ي كارگر   طبقه در تاريخِ نوع سرمتفاوت به لحاظِ اي يک دوره شدنِ گشوده

 .بينجامد

 گونه دو نيرويِ كه چه آن است دادنِ  برايِ نشان تعبيرِ نفي. اين  نفي .2

دهند كه  ديگر واكنش نشان مي ساز )اما نه ضرورتاً برابر( چنان به يک ناهم

ها را حفظ  زمان هم آن يد، همآ موقعيتي كه از برخوردشان به وجود مي

كند. انگلس، مثال ماركس در  شان مي كند و هم كامالً دگرگون مي

ي  جامعه گونه دگرگونيِ دهد كه چه . ماركس شرح ميآورد ميرا  سرمايه

 مالكيتِنان و صنعتگران را بر دهقا داري، حقِ ي سرمايه فئودالي به جامعه

شان را و از  هاي ان، زمينكند؛ از دهقان شان سلب مي فردي خصوصيِ

ي  طبقه در دستانِگيرد و آن را  توليدشان را مي صنعتگران، ابزارِ

فردي را  خصوصيِ داري، مالكيتِ رو سرمايه دهد. از اين دار قرار مي سرمايه

ي  كند. يک جامعه چنان كه در فئوداليسم وجود دارد، سلب يا نفي مي آن

. “مالكيت كند كنندگان، سلبِ تمالكي از سلبِ”خواهد  سوسياليستي مي

 جمعي در دستانِ ابزارهاي توليد را به شكلِ ،ي سوسياليستي جامعه
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 (productsهايِ توليدي ) فراوردهدي بر فر مالكيتِ”گذارد و  جامعه مي

 مالكيتِ اوليه، نفيِ دهد. بنابراين نفيِ را گسترش مي “موادِ مصرفييعني 

 شكلِ ديگر به دستِ ارانه، بارِد سرمايه مالكيتِ فئودالي به دستِ

 شود.  مالكيت نفي مي سوسياليستيِ

اي  تواند به شيوه ِ نفي، مي درنگ دريافت كه اين فرايند، نفي انگلس بي

تواند چنين خوانده شود كه سوسياليسم گريزناپذير  تقديرباورانه تفسير شود ـ مي

 “كردن استداللدستاويزي صرف براي ”ِ نفي  كند كه نفي است. او تأكيد مي

 دهد: نيست. او ادامه مي

ِ نفي قصد  فرايند چونان نفي كردنِ به هر حال ماركس با توصيف

ندارد اثبات كند كه اين فرايند از نظر تاريخي ضروري است. 

كه از طريق تاريخ اثبات كرد كه اين  از آن پس برعكس، تنها

واهد فرايند جزئاً پيش آمده است و در آينده هم جزئاً پيش خ

 ي قانونِ پايه كه بر ندك ميآمد، آن را چونان فرايندي توصيف 

 [52شده خواهد باليد.] تعريف ديالكتيكيِ

 كليِ كردِ بارها و بارها با توجه به روياي بود كه ماركس و انگلس  اين، نكته

ها تأكيد كردند  ِ نفي بدان پرداختند. آن نفي با توجه به اصلِ  صرفاً ديالكتيكي و نه

اي كه صرفاً  ، نه معادلهاست واقعي جهانِ بررسيِ ي برايِگزين ه آن اصل، نه جايك

ضرورتاً  تاريخي دادهايِ كه روي  و نه الگويي كردوجور  با آن جفتشواهد را بايد 

كلي تجربي و در جزئيات ش اي از جامعه بايد به ي آن روي دهند. هر جنبه پايه بر

شود.  آشكار ميديالكتيكي  يكتايِ كه الگويِاين است  از و تنها پس بررسي شود

ي  شيوه ،رو هر شيءاي ايناز”: خاص خود را دارد هايِ مشخصه ،واحوالي هر اوضاع

آن  رفتِ وپيش تحول شود كه باعثِ گونه نفي مي آن خود را دارد و هستيِ خاصِ

. “هر انديشه يا مفهومي نيز صادق است چيز شود و همين مسئله در موردِ
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تجربي و  رشدوتحولِ بررسيِ ديالكتيكي بدونِ هايِ با عبارتكردن  و بازي وررفتن

آوري را   مالل روالِباشد كه چنين  كسي حماقتِ”ي  تواند تنها نتيجه واقعي، مي

 [ 51].“برگزيده است

طبيعي و انساني نزديک شد. او،  تاريخِ ميانِ به تمايزِ ،با اين شيوهانگلس 

بلكه  كند يگانه مي بود كه اين دو ران چيزي به دنبالِطور كه ديديم، تنها  همان

كند. تعجب ندارد كه  بود كه آن دو را از هم متمايز ميچيزي چنين در پي  هم

انگلس از ديالكتيک دوباره رو  انساني در تلقيِ طبيعي و تاريخِ تكاملِ تمايز ميانِ

لكتيک در ديا ، انگلس بر تمايزي مهم ميانِطبيعت ديالكتيكِدر بنمايد. 

 گذارد: ي انساني و ديالكتيک در طبيعت انگشت مي جامعه

 بحرانيِ هايِ دوره تضادها در تماميِ حركت ازطريقِدر تاريخ، 

. در چنين گيرد ميديد قرار  در معرضِوضوح  بهپيشين  مردمانِ

 “اين يا آن” د:گيرن ميدشواري قرار  لحظاتي مردم بر سر دوراهيِ

 ي هشيو اي بسيار متفاوت از به شيوهواره هم و درواقع اين مسئله

 مطرحروند،  اي با سياست ور مي فرهنگان كه در هر دوره بي

 [57.]شود مي

آن حتا ”هنگامي كه  ،دهد به دست مي 1212هاي  اي از انقالب و او نمونه

اش با اين مسئله  انتظار و اراده و برخالفِ باره فرهنگ آلماني... خود را يک بي

اما  “ي انقالب... شده يا ادامهشكلي تشديد كهن به د: برگشت به ارتجاعِرو دي روبه

 ديالكتيكي در جهانِ متفاوتي از دگرگونيِ كامالً انگلس الگويِ ،هدر همان صفح

 كند: طبيعي عرضه مي

اين ”اند...  ي انقالب ناسازگار با نظريه وسخت سفت كليِ هايِ طرح

اي از  شود. در مرحله ميپيش نامناسب و نابسنده زا بيش “يا آن
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مياني  هايِ ها در گام ي تفاوت جا كه همه نگرش به طبيعت، آن

مياني به هم  هايِ ارتباط ي تضادها از طريقِ شوند و همه ادغام مي

ديگر بسنده و  ،انديشه متافيزيكيِ كهنِ روشِ خورند،  پيوند مي

اين  ي انديشه، درخورِ باالترين سطحِ يگانه و روشِكافي نيست. 

وسخت و هيچ  سفت كليِ كه هيچ طرحِاست ديالكتيک مرحله، 

و  شناسد چرايي را باز نميو چون بي كلي معتبرِ طورِ به “اين يا آنِ”

اين يا ” زند و در برابرِ شده پل مي تثبيت متافيزيكيِ هايِ بر تفاوت

د و تضادها شناس را باز مي “هم آن ،هم اين”در سويي ديگر  “آن

 [55.]دهد ي ميرا با هم آشت

 لماني آ ي كالسيكِ فلسفه و پايانِ لودويگ فوئرباخي مهمي از  در قطعه

بيروني و  جهانِ در حركت هم كليِ هايِ قانون ديالكتيک... علمِ”انگلس نوشت كه 

از  ]متفاوت[ دو دستگاهِ ،در اصل”دو  كه آن و اين “ي انساني است در انديشه هم

 متفاوت يبيان”ها ضرورتاً  او شرح داد كه اين قانوناما . “اند  يكسان هايِ قانون

در  ،به كار بگيردآگاهانه  ها را تواند آنبانسان  كه ذهنِجايي  تا آن ندياب مي

 يضرورت شكلِ به انهناآگاه به طورِ خود را ...در طبيعتها  اين قانون صورتي كه

 ها از كنترلِ چنين افزود مادامي كه انسان [ او هم51]“.دهند بروز ميبيروني 

 به جهانِ كماكاناجتماعي  ، جهانِشوند باز داشته مياجتماعي  ي جهانِ آگاهانه

كنند، شبيه خواهد  ها عمل مي انسان خواستِ ورايِ ،ها قانون ،طبيعي كه در آن

 بود.

دهد. او  گردد و آن را بسط مي مي چند صفحه بعد، انگلس به اين نكته بر

شان را  سرنوشت ي جمعيِ آگاهانه ي طبقاتي، كنترلِ ها در جامعه نويسد انسان مي

. بنابراين “افتد ندرت اتفاق مي به ،خواهد چه مي آن”در دست ندارند و هم 
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حكم  “ناآگاه طبيعتِ رويِ بر قلم”هايي كه  اجتماعي با آن قانون هايِ قانون

 :كند شوند. با اين وجود، انگلس تأكيد مي يكسان ميپذير و  رانند، قياس مي

 نشان داده است  جامعه وتكاملِ تحول هرحال، تاريخِ سو، به از يک

جايي  طبيعت متفاوت است. در طبيعت ـ تا آن ذاتاً از تاريخِ كه

 هايِ عامل ،پوشيم ـ تنها چشم مي انسان به آن كه ما از واكنشِ

كه  آن بودنِ مشخص كنند، بدونِ ديگر عمل مي ناآگاه و كور بر يک

 هيچ ازكلي را به كار انداخته است.  ابل، قانونِمتق كدام تأثيرِ

شده اتفاق  خواسته هدفي آگاهانه . به مثابهِافتد.. چه اتفاق مي آن

 ي عامالن از موهبتِ همه ،جامعه افتد. از ديگرسو، در تاريخِ نمي

هايي هستند كه با كنكاش يا احساس  ند، انسانا آگاهي برخوردار

جا  كوشند؛ در اين يي معين ميها هدف كنند و در راهِ عمل مي

رخ  ،شده هدفي خواسته منظوري آگاهانه، بدونِ چيز بدونِ هيچ

 [52دهد.] نمي

 منتقدان را اي تنها يک ضعف دارد: دستِ بسته ديالكتيكي و هم كردِ چنين روي

 ژستي متكبرانهتا يک جنبه از تحليل را جدا كنند و سپس با  گذارد باز مي

ي  كننده ي تكميل ماركس و انگلس، جنبه فرضيِ هايِ كاستي تصحيحِ قصدِ به

 خودشان است، رو كنند. ي خالقيتِ چنان كه گويي زاده تحليل را آن
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 رانه؟بتكاي م نظریه
 

اجتماعي و طبيعي نبايد با  هايِ انگلس مانند ماركس باور داشت كه جهان

مجزا در هر يک يافت،  يوهايتوان الگ رو اگر مي قاطعيت از هم جدا شوند و ازاين

تمامي  اي به نظريه كردنِ . اما آيا طرحشود يافت ميمشابه  يالگوهايدر هر يک هم 

ار ك كند، انگلس را در جايگاه گناه علم را توصيه مي هايِ كه يافته  دربرگيرنده

كند، انگلس اين  ترديد استدالل ميو شک جونز بي ِث استدمن َر نشاند؟ گ نمي

 “كم در مباني شناخته شده است دست چيز در واقعيت همه”كه  انديشه را

ي  دربرگيرنده كه را مطلق اي از شناختِ ، پيكرهرا وتمام سيستمي تام”و  پذيرفته

 .استساخته  بر ،“استتجربي  واقعيتِ كلِ

 ليسمِي با ماتريا“ساختن سيستم”ورزيد كه هرگونه  اصرار مي  درواقع انگلس مكرراً

را  ،دورينگ آنتي ،اش بزرگ يكي از آثارِ كلِ ه است و هم اوست كهتاريخي بيگان

ويژه براي مبارزه با چنين سيستمي تأليف كرده است. چنين است كه انگلس  به
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ديالكتيک در طبيعت نيست  هايِ قانون من، مسئله، ساختنِ برايِ” :نويسد مي

تنها در رابطه با  [59]“ها از آن است آن كشيدنِ ها در آن و بيرون آن بلكه كشفِ

ديالكتيكي از بيرون تحميل نشود. هم  هايِ طبيعي نبود كه مهم بود قانون علومِ

 برايِ اييمن راه ،شان ر اين نكته كه روشماركس و هم انگلس، با پافشاري ب

روشني، نظري  نِ آن، بهنكرد آويزي براي بررسي تاريخ است، نه دست بررسيِ

 داشتند.ي بررسيِ تاريخ  يكسان درباره

اي تاريخي و تجربي به اثبات برسد، نه  ي كلي بايد نخست در بررسي هر گزاره

كند كه  شمول بيان شود. انگلس تأكيد مي چون قانوني جهان سادگي هم كه به اين

زماني  چيز را در بر بگيرد و همه تاريخي و طبيعي كه همه شناختِ يک سيستمِ”

. اما چرا “ساز و در تضاد است يالكتيكي ناهمد استداللِ هاي بنياديِ باشد، با قانون

 هايِ وتمام، توهم است؟ يكي از اصل انگلس باور دارد كه سيستمي بسته و تام

هر دگرگوني است.  پيوسته در حالِ ،ديالكتيک اين است كه جهان بنياديِ

فرايند متوقف شده است و وتمامي ضرورتاً بر اين داللت دارد كه اين  تام سيستمِ

 هايِ كه انگلس چنين تصوراتي را در تعارض با قانون همين اساس استبر 

 گويد: كند. او به تفصيل مي ديالكتيكي توصيف مي استداللِ بنيادينِ

 بشر چنين سيستمِ نوعِ وتكاملِ رشد اگر در هر زماني در روندِ

مندي در جهان ـ چه فيزيكي، چه  اي از رابطه قطعي و نهايي

پديد آيد، به اين معني خواهد بود كه ذهني و چه تاريخي ـ 

اي كه  انساني به غايت خود رسيده است و از آن لحظه شناختِ

تر  بيش تاريخيِ جامعه با آن سيستم منطبق شود، رشدوتكاملِ

 گوييِ اي پوچ و ياوه انديشه ،متوقف خواهد شد. كه در هر صورت

 [11محض است.]
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شمولي  جهان نوع سيستمِ ت كه ماركس و انگلس با هربرانگيز نيس تعجب

ي  همه تر از گبزرسيستمي شان در نقد  هاي خصومت داشتند ـ انديشه

[ 11.]پروبال داده شد، بسط يافته بود شمول كه توسط هگل جهان هايِ سيستم

هگل نبود بلكه  آليستيِ ايده سيستمِ نقدِدر ماركس و انگلس تنها  هايِ اما انديشه

انگارانه  ساده شكلي به روشنگري و ماترياليسمِ يِمكانيست ماترياليسمِ نقدِدر 

به اين ترتيب، . اهگلي، لودويگ فوئرباخ، نيز بودپس ي فيلسوفِ سويه يک

 هگلي به آغوش ماترياليسمِ آليسمِ سادگي از ايده دورازذهن است كه انگلس به

 غلتد. خام و تجربي در

دو ، آن اين بود كه ي موجود ماركس و انگلس بر فلسفه در واقع بخشي از نقدِ

اغلب به  خام ـ را آليسم و ماترياليسمِ ايده ـ ناديالكتيكيهايِ[  ]نگرش بااليِ حدِ

 د.آميز ( در هم ميناپذيرفتنيانتقادي )و نااي كامالً  شيوه

ماركس و انگلس بارها بر اين نكته انگشت گذاشتند كه هگل ناگزير بود به 

 فيزيكي را در سيستمِ علومِ هايِ افتهاقتصادي و ي هايِ اي خاص واقعيت شيوه

ي عزيمتي مخالف، به همين  باوران نيز از نقطه اش بگنجاند. و تجربه فلسفي

هاي بزرگ و  پرداختن، به تكه ها براي نظريه ودند: آنسرنوشت دچار ب

 “ها واقعيت” صرفِ ها برشمردنِ چه آن يازيدند كه در آن اي دست مي ناشده هضم

 شد. كار ميكردند، آش فرض مي

محسوس را به انتزاعات بدل  داستاني كهنه است. اول از همه، چيزهايِ ،اين

د و ند، زمان را ببيننحواس بشناس ها را از طريقِ د آننخواه د و سپس مينكن مي

شود كه  رق ميخود غ ي تجربيِ تجربه چنان در عادتِباور  د. تجربهنمكان را ببوي

كند، هنوز در  پنجه نرم ميو با انتزاعات دست كند حتا هنگامي كه دارد گمان مي

كه  ز اينمبرا بود اچنين انگلس  [ هم13ي حسي است.] قلمروي تجربه

 انتزاعيِ هايِ او اساساً با مدل تفكرِباشد.  سازي مايل به سيستمباوري  تجربه
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آليسم  ايده انتظارِ راستاي موردِ ها كه از در تضاد بود، چه آن تفكر شمولِ جهان

انتزاعي گام  باوريِ تجربه ترمعمولِ كم ها كه در مسيرِ چه آن ،آمده بودندبر

ي  انگلس روشي ديالكتيكي بود. چنين روشي دربردارنده خودِ زدند. روشِ مي

 بنيادِ ي نظري در هر بررسي تجربي و همها مؤلفه ي هم آگاهانه بازشناسيِ

ديگر  ر گيرد. و بارِنظري بايد بر آن قرا است كه هر بسطِ اي ضروري تجربيِ

او دست  كردِ اين يا آن جنبه از روي انگلس به حذفِ بينيم كه منتقدانِ مي

كند كه انگلس يا  ماند، اثبات مي چه مي كنند كه آن زنند و سپس تأكيد مي مي

ي  انگاشته پيش هايِ طبيعي در شكل جهانِ گنجاندنِ باوري بوده در پيِ هگل

ماركس  ديالكتيکِ كليديِ هايِ ه است كه اصطالحديالكتيک يا پوزيتيويستي بود

 را كنار گذاشته است.
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 اقتصادي؟ یك جبرباوريِ
 

كه هر  اين شود كه او جبرباوري بود سخت در پيِ عموماً به انگلس اتهام زده مي

 آن با ساختارِ مستقيمِ ي علّيِ ي رابطه توان تنها به وسيله ي جامعه را مي جنبه

ي انگلس  يم معتقد است انديشه ثي اقتصادي شرح داد. براي نمونه، جرج ليچ

[ از 12]“رايج در آن دوره متفاوت است ستيِماتريالي باوريِ سختي از تكامل به”

نخستين...  علّيِ عاملِ ابهِاقتصاد به مث كردنِ انگلس با طرح”وين  ديدگاه نورمن له

 [11].“پوزيتيويسم باقي ماند در اردوگاهِ

اين است كه  ،ري بر آن قرار داردوُصَچنين تَ حقيقت كه كوهسارِ سنگِ تكهآن 

ها خود را در  اي كه انسان مادي واحوالِ ماركس باور داشت، اوضاع انگلس مانندِ

 واحوالِ دهد. اين اوضاع شكل مي ها ِ آن هاي ها و كنش يابند، به انديشه آن باز مي

 بايد در برگرداندنِ هر چند ،عمده است يِي اقتصاد يک مؤلفه مادي، شاملِ

ماركس  چه در دورانِ به آن “اقتصاد علمِ”ي  دانشگاهي محدودشده شكلي به مفهومِ
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ها )امروزيان( اقتصاد را چونان  شد، محتاط باشيم. اين و انگلس از آن فهميده مي

ه و تقاضا عرض ي منحنيِ انسان برپايه رفتارِ بينيِ بينند كه به پيش ّي مي علمي كم

مدرن شديداً از هر چيزي  بورژواييِ اقتصادِ علمِ ،شود. به همين دليل محدود مي

 ـ آن عصر بورژوايِ و خودمانيم حتا اقتصاددانانِ ـ كه ماركس و انگلس

 ر كنند، جبرباورتر است.وُصَتوانستند تَ مي

 خوانده “سياسي اقتصادِ”شناختند،  درواقع چارچوبي كه ماركس و انگلس مي

وسيعي را كه امروزه  هايِ حوزه ،آن ي كارِ . محدوده“اقتصاد علمِ”شد، نه  مي

 در نتيجه مفهومِداد.  شوند، پوشش مي شناسي و علوم سياسي خوانده مي جامعه

چيزي بود كه بسياري از تر از آن  ماركس و انگلس گسترده از نظرِ “اقتصاد علمِ”

ها با  انسان ها به روابطِ ديديم، آنطور كه  فهمند. همان نگر مي يسطح ناظرانِ

ها با ديگر  اي كه آن اجتماعي شان و به آن روابطِ خانوادگي به روابطِ طبيعت،

)جزءِ سازنده،  ترين سازند برخي از مهم مثابهِ كنند، به ها برقرار مي انسان

Constituent)ِي خاص توجه  ماترياليستي در هر دوره ي يک تحليلِ پيكره هاي

كه هم  كند ميي ماركس تأكيد  رسيده كمال به ي اقتصاديِ د. نظريهكردن مي

توليدي )باالتر  ها و...( و هم روابطِ ها، اداره ها، كارگاه توليد )ابزارها، ماشين وسايلِ

سازند. و  مي ي توليد را بر اند كه شيوه  آن چيزي ،طبقاتي( با هم از همه، روابطِ

 ؛“واقعي زندگيِ توليد و بازتوليدِ”ي  ايهاين است پگويد،  چنان كه انگلس مي

 هايِ اجتماعي، حزب نهادهايِ كوشيدند رشدوتحولِ اساس آن مي اي كه بر پايه

 آن را درك كنند. ها و مانندِ ها، مذاهب، فلسفه سياسي، ايدئولوژي

ي اي جبر ، رابطه]رابطه[ اي نه ماركس و نه انگلس نگفتند كه آن در هيچ مرحله

ها  ها و ايدئولوژي بگوناگون، حز سياسيِ تند كه نهادهايِرگز نگفها ه است. آن

مرتبط با چنين  هايِ تاريخ ندارند. يكي از نافذترين گفته تأثيري بر مسيرِ

انگلس بيان كرده شود ـ  ـ هرچند اغلب به ماركس نسبت داده ميديدگاهي را 
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 آلماني دئولوژيِايشان  اوليه مشتركِ هايي كه او در اثرِ در يكي از بخش .است

 ه است:ارائه كرده است، آمد

، “كراني ندارد بي هيچ ثروتِ”كند. او  هيچ كاري نمي  تاريخ

واقعي كه  زنده، انسانِ انسانِ  . اين انسان است،“كند مبارزه نمي”

آورد، كه  دهد، كه به چنگ مي ي اين كارها را انجام مي همه

شخصي جدا نيست  تر بود، گونه كه پيش ، آن“تاريخ”جنگد.  مي

اش به كار  يافتن به اهداف كه انسان را چونان ابزاري براي دست

 انسان در راستايِ كردوكارِ چيزي نيست جزبگيرد؛ تاريخ 

 [17.]خود اهدافِ كردنِ دنبال

هايي  عمر، نامه پايانيِ هايِ اش تغيير نكرد. در سال انگلس در طول زندگي ديدگاهِ

در  همين نكته، ي او آمده در كارهاي منتشرشده كليِ هايِ گزاره نوشت كه مانندِ

اي به  در نامه 1291 . براي نمونه در سپتامبرِشده بودتر بيان  شكلي دقيق بهها  آن

 نوشت: (Joseph Beloch) وزف بلوخي

خودمان را سرزنش اين واقعيت  ماركس و من بعضاً به خاطرِ

ي ما  نظريه ي اقتصاديِ ترها بر سويه كه گاهي جوانكنيم  مي

مجبور بوديم در  فشارند. ما سزاوار است، پاي مي چه بيش از آن

ناديده  ي اقتصادي را[ مان كه آن را ]سويه برابرِ مخالفان

زمان، فضا  گاه هيچعمده تأكيد كنيم اما  بر اين اصلِگرفتند،  مي

ديگري كه  هايِ ي عامل كافي نداشتيم تا به بحث درباره و مجالِ

 اند، بپردازيم.  كنش همدر كنش و بر
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يعني  ـ اما هنگامي كه قرار باشد بخشي از تاريخ را شرح دهيم

شود و  متفاوت مي تمامي مسئله به نظريه در عمل ـ كارگرفتنِ به

 [15ديگر هيچ خطايي قابل اغماض نخواهد بود.]

خاص از  تاريخيِ دادِ ي برخورد با يک روي“ترين نمونه درخشان” انگلس به عنوانِ

ترين  معروف د. اين كار حاويِرَبَ ماركس نام مي ِلوئي بناپارت برومرِ يجدهمِه

تاريخ  انساني در ساختنِ مادي و كنشِ ميان شرايطِ  س از رابطهمارك بنديِ فرمول

گزينند بلكه در  واحوالي كه خود برمي اوضاع نه تحتِ شان را ها تاريخ انسان”است: 

، شوند رو مي مستقيماً با آن روبه اي كه رسيده ارث شده و به داده شرايطِ

 ،اي را در ذهن داشت بندي وضوح چنين فرمول [ انگلس به11.]“سازند مي

 اش به بلوخ نوشت: نامهدر  هنگامي كه

شرايط و  ي اول، تحتِ سازيم، اما در درجه مان را مي ما تاريخ

كامالً مشخص. در ميان اين شرايط است كه اقتصاد در  مقدماتِ

 [12است.]  كننده تعيين عاملِ ،نهايت

كه خود را  اين سختي ممكن است، بدونِ به”كند كه  گونه استدالل مي و او اين

كوچک را چه در  خيلي دولتِ وجودِ ،ي اقتصاد برپايه مضحكه كنيم، بتوانيم

، انگلس 1291 بعد، اكتبرِ . در ماهِ“ه چه در حال در آلمان توضيح دهيمگذشت

 بربه همين مضمون ، به كار گرفته بود آلماني ايدئولوژيِ كه درتحتِ ضوابطي 

 بر”نوشته است، اش “هواداران”كند كه يكي از  تلخي شكايت مي . او بهگردد مي

 سازد، بدونِ مي شكلي خودكار بر تمامي به خود را به ،تاريخ ماركس، ي نظرِ پايه

اند!( و انگار اين   يخي تار سازنده ،چيز همه رغمِ ها )كه به انسان از گرفتن ياري

اقتصادي )كه خود  ي شرايطِ وسيله هايي صرف به سادگي چونان مهره ها به انسان

. انگلس هوشمندانه يادآور “شوند ست!( به بازي گرفته ميا ها انسان برآمده از كارِ
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دورينگ است. او خشمگينانه  ماركس به دستِ تحريفِ شد كه اين، همان تكرارِ

ي ماركسيستي به  نظريه تحريفِ كردنِ ي خلط نساني كه آمادها”نتيجه گرفت كه 

، بايد براي كمک به جاي باشداين نظريه  مخالفي مانند دورينگ با خودِ دستِ

 [19].“ام  اميد كرده ه برد ـ من كه قطعِديگري پنا

ماركس را چونان  برومرِ هيجدهمِديگر  كمي بعد، در همان ماه، انگلس بارِ

توصيه  (Conrad Schmidt) نراد اشميتناجبرباورانه به كُ تحليلي نمودگارِ

 كند، زيرا: مي

دادها  كه رويپردازد  مي خاصي وبيش منحصراً به نقشِ اين اثر كم

 شان به شرايطِ كلي سياسي، البته در وابستگيِ هايِ و مبارزه

 بخشِدر  سرمايه نمونه، در برايِ كنند. يا اقتصادي، بازي مي

شک عملي  گذاري كه بي قانون، جا آن اري. درك مربوط به روزِ

 اي دارد. بنيادي سياسي است، چنين اثرِ

اهميت است پس چرا  سياسي از نظر اقتصادي بي اگر قدرتِ”گيرد  و او نتيجه مي

 تِكنيم؟ زور )يعني قدر پرولتاريا مبارزه مي سياسيِ يِما ديگر براي ديكتاتور

 [21]“.دولتي( قدرتي اقتصادي نيز هست!

 ماترياليسمِ’ مانندِاي  كلي هايِ گزاره انگلس اثري بيش از بيانِ هايِ اما نامه

ها در پي  دارند. اين نامه ‘خام از تاريخ نيست اقتصاديِ تاريخي، يک تفسيرِ

گوناگون را به  سياسيِ گونه نهادهايِ ها چه اند كه ماركسيست  آن دادنِ نشان

 د.دهن جامعه پيوند مي اقتصاديِ ساختارِ

تواند به سه شكل بر  كلي مي طورِ دولتي به كند كه قدرتِ انگلس استدالل مي

اقتصادي  تواند دگرگونيِ اين قدرت ميجامعه اثر بگذارد.  ي اقتصاديِ رشدوتوسعه

 تواند مسيرِ كشاند و مي  اقتصادي را واپس تواند دگرگونيِ را سرعت بخشد، مي
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ي اقتصادي در  كه رشدوتوسعه ز اينا”ي اقتصادي را تغيير دهد و  رشدوتوسعه

ي كند و مسيري ديگر را نشان مشخصي به جريان افتد، جلوگير مسيرِ

نسبي را به دست آورد چرا كه بر  تواند اين استقاللِ [ دولت مي21].“دهد

 دهد كه: كار استوار شده است. انگلس توضيح مي تقسيمِ وتكاملِ تحول

شود كه  اي مي عمده كاركردهاي عموميِ باعث برآمدنِجامعه 

اين منظور تعيين  تواند كنارشان بگذارد. افرادي كه برايِ نمي

شكل  جامعه دركار را  اي جديد از تقسيمِ شاخهشوند،  مي

كند كه  ها منافعي خاص ايجاد مي دهند. اين وضعيت براي آن مي

ديگري  ها خود را از آن شان متفاوت است؛ آن سرپرستان از منافعِ

جديدي را زنده  مستقلِ كنند و اين وضع... قدرتِ مستقل مي

توليد  رفته از پويش/حركتِ هم چنان كه روي كند كه هم مي

اش ـ به  رسيده ارث به نسبيِ ي استقاللِ واسطه كند، به تبعيت مي

بار به او واگذار شده و  يک اي كه نسبي ديگر استقاللِ عبارتِ

توليد  شرايطِيرِ به مستري يافته است ـ  بيش تدريج بسطِ به

 [23دهد.] واكنش نشان مي

نمايد،  اجتماعي و سياسي رو مي رفتِ اي جديد در رشدوپيش چنان كه حوزه و هم

كه  اين رغمِ يند كه بهآ مي اجتماعي بر اي از روابطِ نهادي و شبكه ساختارهايِ

ه ي خود را توسع عمده مستقلِ اند، قدرتِ  اقتصادي مرتبط آخر با ساختارِ دستِ

 آورد: حقوقي نمونه مي دهند. انگلس از ساختارِ مي

خود را  ايِ حرفه دانانِ جديد كه حقوق كارِ كه تقسيمِ اين به محضِ

ديگري گشوده  جديد و مستقلِ ضروري شود، فضايِآفريند،  مي

 اش به توليد و تجارت، ظرفيتِ كلي وابستگيِ رغمِ شود كه به مي

 [22ها دارد.] اين حوزه دادن به نشان اي براي واكنش ويژه



 جان ریز

68 

 

تواند بازتابي سرراست  آن است كه نمي مبينِ ،قانون اصليِ افزون بر اين، سرشتِ

برآمده است. اين وضعيت سه  اي باشد كه از آن اقتصادي و مستقيم از شرايطِ

ي  طبقه شكلي بنيادي بياني است از كنترلِ به ،دليل دارد. نخست، هرچند قانون

ي  عيار و ناب از سلطه امپرده، تم بياني بي”سادگي  تواند به يحاكم بر مالكيت، نم

ي  ِ مبارزه َم َك ح اش را در مقامِ أثيرگذاريصورت ت باشد، در غير اين “يک طبقه

ساز  ناهم اقتصاديِ ي يک سيستمِ طبقاتي از دست خواهد داد. دوم، هرچند برپايه

 ،شا هاي ي، منسجم و در داوريدرون شكلي بايد به قرار دارد، خودِ قانون)متناقض( 

كه به چنين سطحي دست يابد،  براي اين”عقالني به نظر بيايد. اما 

، از دست استاقتصادي  طِشراي سرراستِ بازتابِاين سويه را كه  فزاينده شكلي به

دان تصور  حقوق”پيشين  ي دو عاملِ در آخر و به عنوان نتيجه [21.]“دهد مي

هايي  ها تنها بازتاب سروكار دارد، در حالي كه آن نييپيشهاي  كند با گزاره مي

 چنين اين فضايِ [ هم27].“وارونه استچيز  همهجا  رو در اين اند. ازاين  اقتصادي

وحدودي تواند در حد گذارد و مي ي اقتصادي اثر مي پايه بر”مستقل ضرورتاً

توانند  كم ميافزايد، قوانين مانند ميراثي حا . انگلس مي“خاص، آن را تعديل كند

مالكيت  ه بر توزيعِِعمال كنند چرا ك اقتصادي ا سپهرِتوجه بر  اثري بسيار قابلِ”

 [25].“گذارند اثر مي

ماركس و انگلس  كردِ روي ماترياليسمِ كنارگذاشتنِ ها به معنايِ يک از اين هيچ

 هايي مكانيكي يا دو ماترياليست اين است كه آن ي دهنده نشاننيست بلكه صرفاً 

 جبرباوراني اقتصادي نبودند:

سو،  نابرابر است: در يک دو نيرويِ كنشِ برهم ،مسئله

جديدي  سياسيِ ديگر قدرتِ اقتصادي و در سويِ حركتِپويش/

 سياسيِ كند؛ قدرتِ ممكن تالش مي ترين استقاللِ بيش كه برايِ

خود   آنِ پويشي از داشتنِ از نعمتِ  اش، جديدي كه با برپاشدن
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اقتصادي چيره  حركتِكلي، پويش/ طورِ شده است. به برخوردار

را كه خود برپا  اي سياسي جنبشِ هايِ شود اما بايد واكنش مي

دولتي  قدرتِ سو از حركتِ از يک ـ كرده و به آن استقاللي نسبي

 ـ درَآوَ مي زمان سر بر ديگر از اپوزيسيوني كه هم و از سويِ

 [21.]و تحمل كند درَبخشيده است، تاب آوَ

نمايند: نشان داده  ديالكتيكي رو مي تحليلِ كليديِ ديگر عناصرِ جا بارِ در اين

 اقتصادي بنا شده است كه خودِ بنياديِ سازيِ جامعه بر ناهم شده است كه كلِ

حال از   كند كه با آن مرتبط است اما در عينِ اي را برپا مي دولتي ساختارِ ،آن

 اقتصادي از امرِ امرِ وتمامِ تام ت. هم جداكردنِاش متمايز نيز هس ي اقتصادي پايه

شان را  روابط ي واقعيِ يكي در ديگري، زمينه وتمامِ تام كردنِ هم ادغام ،سياسي

ساز )متناقض(،  چيزي كليتي ناهم ديالكتيكي، چنين كند. در اصطالحاتِ مي نابود

 تقدانِي من گونه كه انگلس درباره شود. همان خوانده مي ،تضادها يگانگيِ

 عصرش نوشت: هم

ها  اند، ديالكتيک است. آن  آن چه اين آقايان به تمامي فاقدِ آن

كه  بينند جا مي جا و آن ا را در اينه ها و معلول همواره تنها علت

اي در  متافيزيكي قطبيِ تجريدي پوچ است و چنين تضادهايِ

 اين وجود دارند و كلِها  ي بحران واقعي تنها در هنگامه جهانِ

 شدت نيروهايِ بهدر ميانِ كنش ـ  برهم صورتِ گسترده به فرايندِ

چيز  چيز نسبي است و هيچ ميان هرچند همه نابرابر كه در اين

تر و  اي مراتب نيرومندتر، پايه اقتصادي به مطلق نيست اما نيرويِ

توانند  ها نمي رود. به هر حال آن تر است ـ پيش مي كننده تعيين

 چنان كنند كه هرگز جايي به هگل توجه مي آنها تا  بفهمند. آن

 [22نبوده است.]
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ديالكتيكي از  ماترياليستي چه تحليلِ آن گرفتنِ انگلس هم ناديده حتا در زمانِ

منتقدان كار  جنبه از تحليل به دستِ تنها يک كردنِ جامعه در بر دارد و انتزاع

يک  را به عنوانِتوانستند انگلس ها  اي نبوده است. چنين است كه آن تازه

 جبرباور محكوم كنند.
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 شناخت؟ ي بازتابيِ نظریه
 

طبيعي يافت  ي انساني، روابطي را كه در جهانِ انگلس باور نداشت كه جامعه

سادگي  جامعه به سياسيِ كند يا زندگيِ سادگي بازتوليد مي شوند، به مي

تعجب خواهد بود  رو جايِ دهد. ازاين را بازتاب مي اقتصاديِ آن هايِ شرط پيش

را  ما هايِ اي كه انديشه شناخت دفاع كرده باشد؛ نظريه ي بازتابيِ اگر از نظريه

 جا كه انگلس مكرراً اصطالحِ داند. اما از آن مان مي پيرامون ي جهانِ سادگي آينه به

د، رَبَ ه كار ميها و واقعيت ب انديشه ي ميانِ كردن به رابطه را براي اشاره “بازتاب”

 تر نياز دارد. ي بيش اين موضوع به بررسي و مطالعه

مادي توصيف  ي از جهانِ“بازتاب”كه ماركس و انگلس، انديشه را چونان  هنگامي

بحث با  گفتند و اغلب در حالِ كردند، معموالً در چارچوبي بسيار كلي سخن مي

بنابراين، . است  ي انديشه ختهادي برسام ها جهانِ آن كه برايِ بودند ها آليست ايده

 كالسيكِ ي فلسفه رباخ و پايانِويگ فوئلوداي از  نمونه، بايد قطعه برايِ



 جان ریز

72 

 

باشد كه به طور خالصه منتقدان انگلس را برآشفته است. در بخشي از  آلماني

كه انديشه پرداخته هگلي  اين برداشتِ پاراگرافي كه در آن انگلس به جدل عليهِ

مان رِها را در سَ ما انديشه” است، آمده: “موجود جهانِ كلِ عيِي واق زنده روحِ”

كه به  يابيم، به جاي اين چيزهاي واقعي درمي شكلي ماترياليستي چونان بازتابِ به

ي مطلق توجه  آن سطح از ايدههاي اين يا  چيزهاي واقعي چونان بازتاب

 [29].“كنيم

تمامي  رود، به وجزي فراتر ميم هايِ بندي گاه كه انگلس از چنين فرمول اما آن

تواند به بازتابي  اش نمي مادي انديشه و شرايطِ ي ميانِ كند كه رابطه روشن مي

كه  لودويگ فوئرباخ... ساده فروكاسته شود. بنابراين كمي بعدتر در خودِ

 هايِ ايدئولوژي”كند كه اين  كند، تأكيد مي ي مذهب و فلسفه بحث مي درباره

 ميانِ پيوندِ”كه  و اين “ي مادي حذف شوند است تا از پايه ندهواالتر... هنوز ما

 ي پيوندهايِ وسيله ازپيش پيچيده و به شان بيش يوجود  ماديِ ها و شرايطِ انديشه

 دهد: تر ادامه مي بيش [ او با تفصيل91ِ].“اي )مياني( نامشخص شده است واسطه

ي  ادهم آورد... به همراهِ هر ايدئولوژي همين كه سر بر مي

در غير  ،شود يابد و بر آن گسترده مي بسط مي يمعيَّن مفهوميِ

ها  سروكارداشتن با انديشه به معنايِ ـ ايدئولوژي صورت، اين

مستقل  شكلي هايي خودمختار كه به موجوديت عنوانِ به

ـ نخواهد  خود هستند قوانينِ اند و تابعِ  فتهوتوسعه يا بسط

 [91].بود

 هايِ رو، شيوه دهند و ازاين خود را بسط مي درونيِ سجامِان  ها، پس ايدئولوژي

پيش در  دارند )چنان كه در بخشِي خود را  وتوسعه بسط نسبي مستقلِ طورِ به
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كه انگلس به  باورآوردن به اين رابطه با قانون ديديم(. اما دو دليل ديگر هم برايِ

 شناخت قائل نبود، وجود دارد: بازتابيِ خامِ ي يک نظريه

گيرد كه انگلس در  اي با واقعيتي در تضاد قرار مي كه چنين نظريه خست اينن

اجتماعي در  طبيعي و جهانِ جهانِدانست:  بنيادي مي ،اش از ديالكتيک  برداشت

هر  ،خاص طورِ به اند. هر انديشه و  دگرگوني و رشدوتحول ناپذيرِ هرگزپايان فرايندِ

، در مقايسه با تنوع و  ه شد يرفتهپذ گسترده شكلي به ايدئولوژيکِ سيستمِ

)مطلق،  انتزاعي ،نسبي طورِ واقعي هست، هم به اي كه در جهانِ دگرگوني

abstract) شكلي  ها به كه مفهوم پايدار است. ادامه اين ،نسبي طورِ و هم به

ـ  بودني ارزش است اند. گاهي چنين نادقيق  نادقيق واقعيت ضروري بازنماييِ

ضروري جدا كنيم ـ اما همواره به گسيختگي وري را از ناكند تا ضر كمک مي

 انجامد. انديشه و واقعيت مي ميانِ

 ها بر مفهوم نسبي ايستايِطورِ به اي مرتبط هست كه از سرشتِ جا مسئله در اين

 ،ها مادي، اغلب مهم است كه آن ي واقعيتِ عمده عناصرِ آيد. در تحليلِ مي

ان بيرون كشيده شوند و سپس چونان چيزهايي ي زم همواره از گذارِ ،آگاهانه 

اي ضروري را  دقتي بي ، خود، ها پرداخته شود. اما اين به آن دگرگوني ثابت و بي

شميت به اين نكات انراد اي به كُ كند. انگلس در نامه مان وارد مي هاي مفهوم در

 پردازد: مي

دو ديگر مانند  يک پهلويِ پهلوبه آن يک چيز و واقعيتِ مفهومِ

همواره به هم  (Asymptotesنهايت،  )مماس در بي بجانِمُ

دو  اين ميانِ رسند. تفاوتِ شوند اما هرگز به هم نمي نزديک مي

واسطه  شكلي مستقيم و بي به ،گذارد مفهوم چنان است كه نه مي

شكلي مستقيم و  به ،گذارد واقعيت به واقعيت بدل شود و نه مي

 مفهوم... در نظرِ ،دو يابد... از اينتجلي  خود واسطه در مفهومِ بي



 جان ریز

74 

 

نخست از آن انتزاع شده  مستقيم با واقعيتي كه در گامِطورِ اول به

تر  وجه چيزي بيش هيچ خواند )منطبق نيست(. اين به است، نمي

 ي نتايجِ كه اعالم كنيم همه از يک خيال )توهم( نيست، مگر اين

غيرمستقيم  شدت بهشكلي  ند زيرا واقعيت تنها بها  انديشه، توهم

وار  بجانِمُشكلي  وقت هم تنها به  ها منطبق است و حتا آن بر آن

 [93شود.] نزديک مي ها به آن

 اند:  ها تنها نيمي از مسئله اما اين دشواري

اند، به اين علت   طبيعي رواج يافته هايي كه در علومِ يا آيا مفهوم

شوند(،  نميخوانند )منطبق  كه به هيچ طريقي با واقعيت نمي

ي  پذيريم، همه ي تكامل را مي اي كه نظريه اند؟ از آن لحظه  توهم

شكلي تقريبي بر واقعيت  وار تنها به اندام ما از زندگيِ هايِ مفهوم

اي وجود  صورت، هيچ دگرگوني اين . در غيرِخواهند شدمنطبق 

كامل در  ها و واقعيت به طورِ نخواهد داشت. در آن روز كه مفهوم

خود  رفت به پايانِ هم منطبق شوند، رشدوپيش وار بر اندام جهانِ

ي زندگي در آب و تنفس  ماهي، دربردارنده رسيده است. مفهومِ

انداختن  شكاف توانيد بدونِ گونه مي ش است: چهشُ  از طريق آب

 [92اين مفهوم، از ماهي به دوزيست برسيد؟] در

ي ديالكتيكي اين  انديشه ي مهمِها ماركس و انگلس يكي از ارزش در واقع، برايِ

باوري و  تر و ايستاتر تجربه انتزاعي مقوالتِ نسبتِ ، بهي ديالكتيكي بود كه انديشه

با  تر درستي و دقتي بيش كه با  دهد ها را بسط مي اري از مفهومشم آليسم، ايده

ند. اما دقيقاً به اين علت كه چنين ا  هماهنگي واقعيت  شونده دگرگون سرشتِ

واقعيت ضروري بود،  سرشتِ سرراستِ درك و دريافتِ سترگي برايِ نظريِ شِتال
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باشند   تصديق كردهاين ايده را  ،ست كه چه ماركس و چه انگلس تصورناشدني

 .يابد خودكارانه در ذهن بازتاب مي انگارانه و شكلي ساده به ،واسطه بي ،كه واقعيت

گرايانه از  توصيفي فروكاستآخرين استدالل عليه اين نظر كه انگلس شرح و 

 ي بيگانگيِ داده است، به نظريهجامعه و ايدئولوژي به دست  ي ميانِ رابطه

جا كه  آن ،اين نظريه، در يک جامعه . براساسِدگرد مي برماركس و انگلس 

اقتصادي و  شان را و نه سازوكارِ طبيعي توانند نه محيطِ ها نمي انسان

گزيرناپذير  شان در دركِ سرشتِ جهان توانيانرل كنند، شان را كنت اجتماعي

هاي طبقاتي است. اما  معهي جا همه حقيقتِ ،مختلف اين مسئله در سطوحِ است.

در نمايد چرا كه  تر مي حقيقي داري ي سرمايه جامعه ي اين مسئله درباره

است سرپوشي  ،ي اعضايِ آن ( همهحقوقيِ )قانونيِ كه برابريِ استداري  سرمايه

صرفاً در  ،دار يا كارگر سرمايه ،. هركسي كارگر اقتصادي از طبقه كشيِ هبر بهر

 حقِ ،مزدبگير دار يا كارگرِ كارخانه ،اند. هركس  قوانيني يكسان تابعِتئوري، 

اش  واقعي جامعه از كردوكارِ سطحيِ رو، نمودِ دادن دارند. ازاين يكساني براي رأي

 بسيار متفاوت است.

اقتصادي به  كه ساختارِ كه بيش از آنشود  نتيجه مير وُصَاين تَ ،از اين وضعيت

اقتصادي شكل  سياسي است كه به ساختارِ سياسي شكل دهد، ساختارِ ساختارِ

ي حاكم، دولت را  رفرميستي. اين واقعيت كه طبقه ي ايدئولوژيِ دهد ـ پايه مي

بخشد  بار ميگيرد، به اين نمود اعت اش به كار مي اقتصادي براي حمايت از قدرتِ

  اقتصاديِ داران به قدرتِ سرمايه بنياديِ وابستگيِ ترِ بيش هرچه شدنِ و به مبهم

 كند: كمک مي دولت

ديد... نمودها با  كننده مي تي... در دولت عنصري تعييننس دركِ

ي مدني ـ  ي نيازهاي جامعه آن تطابق يافته بودند... بنابراين همه

دولت  خواستِگذرِ براند ـ بايد از كم كه كدام طبقه حُ اعم از اين
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يافت، فهميده  نمود مي قوانين در شكلِكه  كلي اعتبارِ به كسبِ

بديهي نيز هست.  موضوع است كه ي صوريِ ، جنبه. اينشد مي

 اين خواستِ آيد كه محتوايِ الي پيش ميؤ  جا س اما در اين

كنيم  چيست؟ اگر ما در آن دقيق شويم، كشف مي صوريصرفاً

 ي نيازهايِ وسيله بهدولت  خواستِ ،مدرن ر تاريخِكه د

يا آن طبقه و اين  ي مدني، با فرادستيِ ي جامعه شونده دگرگون

 توليدي و روابطِ ي نيروهايِ ي رشدوتوسعه وسيله آخر، به  دستِ

 [91.]شود تعيين مي وسيعاًه است و همرا مبادله

ها نه با  انسان ي نمودها در ذهنِ ساده ديگر بايد بگوييم كه بازتابِ جا، بارِ در اين

ق است. ناممكن است با چنين ري اشتباه از واقعيت مطابوُصَكه با تَواقعيت بل

واقعيت  ،وار آينه ،اگر انديشه شناخت باشد. ي بازتابيِ دركي، انگلس قائل به نظريه

ه ايدئولوژيک است، ن نمودهايِ دادنِ دهد، خيلي ساده در حال بازتاب را بازتاب مي

. ماركس همين نكته را در نقدش بر باشد شكلي علمي آشكار شده به كه يواقعيت

ها مشخصاً بر اين واقعيت بنا  آن كند كه اشتباهِ زده مطرح مي عوام اقتصاددانانِ

چنان كه  ي نمود )يا آن ساده بنيادي را بلكه بازتابِ ها نه واقعيتِ شده بود كه آن

نظر داشتند. بعيد است انگلس ( را مدِ“ديداريپ نمودي يا شكلِ”گويد  ماركس مي

 نويسد: اي به او مي هنگامي كه در نامه ،اين نكته را از نظر دور داشته است

چيزها ناشي  زده در بررسيِ لوح و عوام ساده ي اقتصاددانانِ شيوه

ي اين روابط است  نموديافته واسطه بي از اين است كه تنها شكلِ

چيزها. در  ترِ دروني يابد، نه پيوندِ كه در مغزشان بازتاب مي

كرد ديگر به علم چه نيازي  چيزها كفايت مي ضمن، اگر نمودِ

 [97بود؟]
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شد، نه  واسطه از نمودشان آشكار مي شكلي بي بهچيزها  افزون بر اين، اگر واقعيتِ

ي كارگر در  دگرگونيِ آگاهيِ طبقهتنها ديگر به علم نيازي نبود بلكه نه نيازي به 

 واقعيِ . يا سرشتِآن وجود داشت نه امكاني برايِي طبقاتي بود،  دِ مبارزهرون

طرد خواهند كرد كه در  داري آشكار خواهد بود و كارگران آن را ي سرمايه جامعه

داري چونان  شكلِ خودكار پديد خواهد آمد يا نمودِ سرمايه اين حالت انقالب به

حالت   اين كه در د پذيرفتحقيقت فرض خواهد شد و كارگران آن را خواهن

مبارزه، كارگران از  به اين دليل است كه در مسيرِ انقالب ناممكن است. اين،

ي  پايه سيستم كه بر ردوطردِ به سمتِ ،پذيرد اي كه جزئاً سيستم را مي آگاهي

جا  كنند كه در اين قرار دارد، حركت مي واقعيِ آن تر از سرشتِ دركي حقيقي

 رو، برخالفِ تاريخي است. ازاين يک فرايندِ و هم اوجِ انقالب هم ممكن است

ي  ي ماركس و انگلس دربردارنده نظريه شميت و ديگران،افسكي، كوالكُ اظهاراتِ

 مثابهِ تحليل و هم به چونان يک روشِ  هم است، آگاهي ي بازتابيِ نظريه طردِ

 ي كارگر. طبقه توصيفي از آگاهيِ
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 ي کارگر طبقه خودرهایيِ
 

به ، اوليه هايِ نوشتهدر ويژه  به خود هايِ نوشتهاز اين اتهام كه در  اغلبماركس 

سوسياليسم را امري ي كارگر،  وچرا به خودرهاييِ طبقه چون علتِ تعهدِ بي

شدني شاملِ انگلس نشده  هرگز چنين تبرئهبيند، تبرئه شده است.  گزيرناپذير مي

 راندنِبه  هم يم متهم شد ثي ليچ ديم، در بياناتِ. انگلس، چنان كه دياست

واكنونيِ فعاليتِ آگاهانه به چنان افقِ دوردستي كه ديگر به چشم  جايي اين”

 رِكردا مفهومِ”اي از ماركسيسم كه در آن  نسخه دادنِ و هم به رواج “آيد نمي

(Praxis) باوري است كه  انسان ،. بنا به فرض، ماركس“انساني غايب است

جبرباوري است  ،گيرد اما انگلس كارگران را در بر ميواقعيِ ي  اش، مبارزه ينشب

 انساني وجود ندارد. اش جايي براي دخالتِ علمي چارچوبِ كه در
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در واقعيت دارد.  اي سست آن، اين ديدگاه پايه فراگيرِ يافتگيِ رغم رسميت به

جا  در اين  شد، گفته منتسب به انگلس  جبرباوريِ چيزي كه در ردِ بسياري از آن

 هايِ اصل دوباره در فضايِ شدنِ هم مطرح است. اما براي جلوگيري از سرگردان

 ي طبقاتي بياوريم. ي مبارزه انگلس را درباره هايِ كلي، كافي است برخي گفته

ترين  توجه، حتا هنگامي كه انگلس برخي از جبرباورانه شكلي قابلِ به

 سياسي، علتِ شرايطِ”دورينگ كه  سخ به اين بحثِرا در پا خود هايِ بندي فرمول

كند  كند، حتا هنگامي كه استدالل مي رديف مي “است اقتصادي وضعيتِ قطعيِ

شود، همواره  به پيش رانده مي “طبيعت قانونِ گويا به استلزامِ”داري  كه سرمايه

او دليل  د.رَشُفِ اي وجود ندارد، پاي مي شده تعيين ي ازپيش كه هيچ نتيجه بر اين

 “به انقالب همويراني و نابودي و ”تواند به  مي همي طبقاتي  آورد كه مبارزه مي

ي  مبارزه يابد، آشكارا به مسيرِ واقعي تحقق مي بينجامد. آن امكاني كه به طورِ

اش نزديک  زندگي پايانِانگلس هرچه به   طبقاتي وابسته است. از اين لحاظ،

بار در  نخستين ماركس برايِ و را كه او وكاست الگوهايي كم شود، بي مي

 جا تقديرِ آورد. در آن شرح داده بودند، باز مي مانيفستشان در  جواني

 نابوديِ”چونان  همپرولتاريايي توصيف شده بود،  انقالبِ به مثابهِ همداري  سرمايه

ي  نسبتِ دهه به 1221ي  . براي انگلس در دهه“متخاصمستيز و  هم طبقاتِ كاملِ

آيد.  ي طبقاتي به چشم نمي مبارزه مسيرِتر به  ناوابسته ، تاريخ ]چيزي[1211

ماركس در تأكيد بر  انگلس هم درست مانندِ ،آغازين درواقع در آن روزهايِ

 قدم بود. ي كارگر پيش طبقه شيِوخودك محوريتِ

ن شده در ميان چپ در آ ي پذيرفته عقيده كلِ نمونه، انگلس بود كه در برابرِ برايِ

هايي بودند كه  سازمانرد چرا كه شُها پاي فِ حاديهات دقت بر اهميتِ روزها، به
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 سرشتِتوانستند  ميها  در آنآموختند و  كردن را مي مبارزهها  در آن ،كارگران

 دارانه را درك كنند: سرمايه سيستمِ واقعيِ

ها  آن گرفته به دستِ شكل هايِ ها و اعتصاب چه به اين اتحاديه آن

 تالشِ نخستينها،  دهد اين است كه آن تي واقعي مياهمي

بر طورِ ضمني  بهها  اند. آن  رقابت كارگران براي برانداختنِ

 ،بورژوازي كه فرادستيِداللت دارند  اين واقعيت بازشناسيِ

شان يعني بر فقدانِ خود در ميانِ كارگران مامي بر رقابتِت  به

ها  خاطر كه اتحاديه اينو دقيقاً به   شان استوار است. همبستگي

 وسويي خالفِ اي محدود، سمت سويه و به شيوه هرچند يک

خطري براي اين   كنوني دارند، اجتماعيِ نظمِ بنياديِ شرميِ بي

 [95].آيند اجتماعي به حساب مي نظمِ

اين  ترِ بيش رفتِ روند و پيش ديگر پيش مي پاي يک دهي پابه آگاهي و سازمان

 دهي و آگاهيِ سازمان هايِ پافراترگذاشتن از محدوديت انِامك مبارزه، ارتقايِ

 اي است: اتحاديه

اگر همه براي   يان برود،خودشان از م كارگران در ميانِ اگر رقابتِ

ي مالكيت  بورژوازي مصمم شوند، سلطه شدن به دستِاستثمارن

 شدنِ خود وفروخته ارگران به خريدهلحظه ك يابد... در آن پايان مي

كه به شوند  ل ميدَبَهايي  جزئي از انسانبه دهند و  يخاتمه م

اراده هم  دارايِ كه اند  كاركردن نيرويِ همان اندازه دارايِ

امروز به پايان  سياسيِ اقتصادِ هستند؛ در آن لحظه كلِ

 [91رسد.] مي
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 ي مشهورِ گزاره بود كه ،آلماني ايدئولوژيِماركس و انگلس،  مشتركِ كارِدر و 

 : شود ه ميبه ميان آورد ‘ي كارگر طبقه نان عملِانقالب چو’

 كمونيستي و هم برايِ اين آگاهيِ ايِ توده سطحِ توليدِ هم برايِ

 ر سطحِها د انسان كردنِ اين هدف، دگرگون يابي به خودِ دست

عملي،  يكردني كه تنها در جنبش اي ضروري است؛ دگرگون توده

ين انقالب ضروري ا كند. را پيدا ميجاي خود  انقالبيک در 

را به هيچ  حاكمي  توان طبقه خاطر كه نمي است نه فقط به اين

 سرنگونيِي ديگري سرنگون كرد بلكه به اين علت كه  شيوه

ي  خود از همه تنها در يک انقالب، در رهاندنِ ،آن طبقاتيِ

شدن به دست  خود ي ازنويافتنِ دوران و شايسته كثافاتِ

 [ 92آيد.] مي

اي  زندگي در چنان لحظه ي عمليِ از تجربه ،بود كه چندسال بعد و تنها انگلس

 خود هايِ بندي ترين فرمول به يكي از مهم گزارش داد و 1212 انقالبيِ در برلينِ

 :اشاره كردي كارگر  طبقه خودرهاييِ يعني ضرورتِ

 كه در باريكادها جنگيدند و پيروز شدند، از مردمي ياين مردم

و  گرد آمدند  (The Costle)قلعه  ابرِمارس در بر 12در  كه

، ها چشاند را به آن آمده دست به امتيازاتِ ي نظام، مزه سواره يورشِ

كامالًمتفاوت است،  چيزهايِ مستعدِكه  . آن1بودند كامالً متفاوت

______________________________________ 
دولت بود  29اي از  مجموعه« آلمان»معروف است. در آن زمان  2595هايِ  انقالبي  اي كه به دوره اي است به دوره اين جمله، اشاره 1

به اوج  1212شدند كه در  رو هايي روبه با شورش 1221ها از  شدند. هر يک از اين دولت شناخته مي« كنفدراسيونِ آلمان»كه با نامِ 

مارس 12كرد. در  ي انگلس به مبارزاتِ مردمِ برلين در پروس است كه بر آن شاه فردريک ويلهلم چهارم حكومت مي رسيدند. اشاره

كادها گيرند و باري انجامد. اما پس از آن، مبارزاتِ خياباني شكل مي دهد كه به يورش نظاميان و سركوبِ آن مي تظاهراتِ بزرگي رخ مي

 هايِ مردم تن دهد. م.  ي خواسته شود به همه شوند. شاه، دستِ آخر مجبور مي برپا مي
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ترين  . مهمداردنيز وضعي كامالًمتفاوت   در ارتباط با حكومت

 [99است.] ِ انقالب خودانقالب،  پيروزيِ

اش آشكارتر بود.  زندگي ي كارگر در اواخرِ طبقه ي خودرهاييِ انگلس به ايده تعهدِ

، شهر دخترِِس،  ن مارگارت هارك ، او نقدي بر داستان1222ِبراي نمونه در 

ي كارگر را از ميان  طبقه اين جنبه از زندگيِ وضوحِ نس  نوشت چرا كه هارك

 رده بود:بُ

اي منفعل،  كارگر چونان تودهي  ي طبقه پيكره شهر دخترِدر 

زدن به(  دادن )يا دست و ناتوان از نشان خود كردنِ ناتوان از ياري

 شود. تماميِ ، نمايانده ميخود كردنِ هر كوششي در راه ياري

اش  رخوتناك ند از باال او را از بدبختيِهخوا هايي كه مي كوشش

هاي  الاند. حاال اگر اين توصيف در س  نتيجه بيبيرون بكشند، 

 1221تواند در  نمود، نمي توصيفي درست مي 1211يا  1211

بودن در بسياري از  سال به سهيم 71كه نزديک به براي انساني 

مبارز تعهد داشته است، درست بنمايد.  پرولتاريايِ مبارزاتِ

كه  اي ستمگرانه ي كارگر به محيطِ ي طبقه سركشانه واكنشِ

ـ قاطعانه،  ها يِ آنها ششكودر ، است ها را احاطه كرده آن

 شان به عنوانِ موقعيت آگاهانه يا آگاهانه ـ براي بازيافتنِ نيمه

جايي  مدعيِ ،رو و ازاين يابد نمود مي شدن  تاريخ صاحبِ انسان و

 [111.]استرئاليسم  در قلمرويِ

دقت از ماترياليسمِ مكانيكي اجتناب شده است  بهي انگلس  ي انديشه در هر سويه

 كند ها را از طبيعت جدا مي جا كه بر آگاهي چونان عنصري كه انسان ر آنـ چه د

كه  اش از اين هكوِي طبقاتي و چه در شِ مبارزه ، چه در محورقراردادنِفشرد پا مي
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رو به  . ازاينكشد به تصوير نميدرستي  بهي كارگر را  طبقه خودكوشيِ آن داستان

 انگلس بتواند او را به كنارگذاشتنِ از آثارِ اي دارانه امانت آيد، هيچ خوانشِ نظر نمي

 متهم كند. براي رهاييِ خود  ارگران در مبارزهك نقشِ
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 رمیسمفُانگلس و رِ
 

ابداع كرد كه به  اي مكانيكي ماركسيسمِ  ديگر آن است كه انگلس، عموميِ اتهامِ

 دوم و حزبِ المللِ شكلي فزاينده، بين كه بهانجاميد اي  رفرميستي استراتژيِ

. اين ي خود درآورد ، به سلطهآلمان را كه بخشي از آن بود دموكراتِ سوسيال

 ست.ا ها اي از تحريف ي مجموعه نگرش دربردارنده

انگلس از همان آغاز  كردِ اين است كه روي، بينيم چنان كه مينخستين تحريف، 

تاريخي نيز  ياليسمِي انگلس از ماتر ترمحتاطانه كم بنديِ مكانيكي بود. حتا فرمول

 پردازِ نظريه ِ ي تفكر شاخصه ،كه براي نمونهاي  اوريبكيفي از آن نوع تقدير از نظرِ

، نوشت، متفاوت است. كائوتسكي است دوم كارل كائوتسكي المللِ بين شاخصِ

 :آينده

شكلي گزيرناپذير  بهرو كه  مسلم و گزيرناپذير است ازاين

خواهند بخشيد، چرا كه  مخترعان همواره فناوري را بهبود
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اقتصادي را دگرگون  شان زندگيِ حرص داران از سرِ سرمايه

 كارِ شكلي گزيرناپذير مزدبگيران ساعاتِ خواهند كرد... چرا كه به

شان افزون خواهد شد،  تر را خواهند خواست و خشم و كينه كم

ي  طبقه دهند و عليهِ ها خود را سازمان مي به اين علت كه آن

خواهند خاست... چرا كه  دولت به مبارزه بر داران و قدرتِ سرمايه

ي  سلطهسياسي و برانداختنِ  ها قدرتِ شكلي گزيرناپذير آن به

دارانه را خواهند خواست. سوسياليسم ناگزير است چرا كه  سرمايه

 [111اند.]   پرولتاريا چنان ي طبقاتي و پيروزيِ مبارزه

 ن رفرميسمِ كلي و آ بنديِ ن نوع فرمولاي عقالني ميان اي پيوستگي ،آشكارا

ننگ نهاد، وجود  داغِ دوم المللِ بين رهبرانِ بر پيشانيِ انقالب كه طردِمنفعالنه و 

با  آن رفتِ چيز ناگزير است، چرا پيش همه رغمِ . اگر سوسياليسم بهدارد

د نك چرا صبر نمي]اگر ناگزير است[ افتد؟  مخاطره مي انقالبي به هايِ ماجراجويي

 دموكراتِ آلمان حزبِ سوسيال پارلمانيِ ناگزيرش در اكثريتِ رفتِ تا پيش

(SPD
 ؟طرح و تصويب شود (1

ي هيچ شباهتي  وجه دربردارنده هيچ انگلس به كارِ اندازه آشكار است كه به همان

به توجيهي عقالني  كردنِ كارِ انگلس بدل بندي نيست. براي به اين نوع فرمول

درست . استفاده شود گزينشي هايِ قول نقلتحريف و  ازاست از ني براي رفرميسم،

 هاي سياسيِ بندي به فرمول ،كلي نظريِ كردِ كائوتسكي، روي كه در موردِ  است

شده  منتسب مكانيكيِ شاهدي وجود ندارد كه ماترياليسمِ رفرميستي انجاميد اما

 .نجاميده باشدا رفرميستي سياسيِ گذاشتن بر يک استراتژيِ به صحه انگلس به

______________________________________ 
1 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Social Democratic Party of Germany)  
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هاي  ود كه انگلس، در سالش بحث مي وقتي د،آخري نياز به توجيه دار اين ادعايِ

دموكراتِ  هاي رفرميسم كه در حزبِ سوسيال نخستين نشانه بر عمرش، آخرِ

شود كه ماركس  پديدار شده بودند، صحه گذاشت. در واقع، حتا بحث مي آلمان

به  1213اش در آمستردام در  راني در سخن را اين موضوعبار  بود كه نخست

تواند  جايي كه او گفت، مي . آنكرداول مطرح  المللِ بينِ  ي1هوگو كنفرانسِ دنبالِ

از  هايِ خود كارگران بتوانند به هدف”ممكن باشد، براي نمونه در انگلستان، 

ي  پايه . اما اين تفسير تنها بر“آميز دست پيدا كنند صلحابزارهايي  طريقِ

 تنها اظهاراتِ ست. چنين تفسيري نهاشده پذير  گزينشي امكان شدت ولي بهق نقل

جا  گيرد ـ آن پاريس ناديده مي ي كمونِ درباره هايِ خود ماركس را در نوشته كليِ

چنين  همـ بلكه  “ِ دولتي را درهم بشكنند ماشين”كه تأكيد كرد كه كارگران بايد 

ي انگلستان كنار  كس را دربارهمار انگلس از مالحظاتِ خاص و روشنِ شرحِ

 انگليسيِ ي ترجمهگفتارش بر نخستين  ، انگلس در پيش1225گذارد. در  مي

كم در اروپا، انگلستان تنها كشوري ِ دست”ماركس برگشت كه  ، به تذكرِسرمايه

آميز  قانوني و صلحتواند با ابزارهاي  ِ اجتماعي مي ِ ناگزير جا انقالب است كه در آن

مطمئناً او ]ماركس[ ”. انگلس شرطي بسيار مهم به آن افزود: “برسدبه نتيجه 

 حاكمِ انتظار داشت كه طبقاتِ توان مي سختي فراموش نكرده بود بيفزايد كه به

قانوني و  بِبه انقال ‘بردگي طرفدارِ مانندِ شورشِ شورشي’ انگليس بدونِ

 [113].“ميز تسليم شوند آ صلح

 شورشِ’ عنوانِكه انگلس با  يداد روي يادآوردنِ ا بهب توان را مي اهميت اين تأكيد

 ‘شورشِ طرفدارِ بردگي’، درك كرد. كند به آن اشاره مي ‘بردگي طرفدارِ

 فدرال امريكا عليه حكومتِ جنوبيِ اياالتِ شورشِ اصطالحي بود كه براي توصيفِ

______________________________________ 
 شهري در هلند  1
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اين است  ي انگلس گزاره  كاملِ . معنايِرفت به كار مي (امريكا داخليِ جنگِدر )

رت را به دست آميز قد شكلي صلح ي كارگر به طبقهدر انگلستان، كه حتا اگر 

چه  با توجه به آنانقالبي از آن دفاع كند.  داخليِ ي جنگِ وسيله بايد به، يردگ

 هاي انگلس ـ و بر بندي هاي رفرميسم را در فرمول دشوار است جوانه گفته شد،

 ماركس ببينيم. انگلس ـ در اظهاراتِ ي سندِ پايه

. در شود جا ختم نمي به همينشده به انگلس  داده نسبت رفرميسمِ ي اما مسئله

ي طبقاتي در  مبارزهاي بر  اش، انگلس مقدمه هاي زندگي آخرين سال

 راهي به يک استراتژيِ ،ي ماركس نوشت كه گفته شده است در آن فرانسه

 كارِ” نگلس بر اهميتِز كرده است. مطمئناً حقيقت دارد كه اارفرميستي ب

كند اما اين تأكيد برآمده از دو  تأكيد مي “پارلماني آرام و فعاليتِ تبليغاتيِ

 .ه استنظر بودِ دقت

 ،شان كه در روزنامهدموكراتِ آلمان  حزبِ سوسيال كه رهبرانِ نخست اين

اين مقدمه آمده بود، هراسيده بودند  (Vorwärtsپيش!،  )به معنايِ به ستفوروِر

رو از  آلمان به تصويب برسد، ازاين سوسياليستي در مجلسِ ضدِ يقوانين كه

بكاهد. او  هايِ خود بندي فرمول انقالبيِ انگلس خواهش كردند كه از تندوتيزيِ

 چنين كاري را انجام داد. انگلس به مديرِ ،تمام ميليِ شكلي جزئي و با بي تنها به

 ريچارد فيشر، نوشت: اجراييِ حزب،

 ات تسليم شده جدي هايِ جا كه ممكن بوده، به نگراني من تا آن

ها را  توانم نيمي از اين نگراني اگرچه با بهترين نيت نيز نمي ،ام 

كه تن و  هستيد  توانم بپذيرم كه بر آن درك كنم. من هنوز نمي

بودن در هر  قانوني ؛بودن بگذاريد قانوني تان را در گرويِ جان

 هايي كه به دستِ قانون رغمِ ن حتا بهبود قانوني ؛واحوالي اوضاع
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 خالصه، سياستِ طورِ اند ـ به  پا گذاشته شده ريشان ز نويسندگان

ات  ي راست كسي كه به گونه آن ي چپ برايِ گونه نِآورد پيش

 كنارگذاشتنِ ،شدت سيلي زده... بر اين باورم كه تا هنگامي كه به

ي كسب ا كنيد، هيچ پيروزي اعتصاب را موعظه مي مطلقِ

رود  جا پيش نمي ا آننخواهيد كرد... و هيچ حزبي در هيچ كجا ت

و كنار  قانوني را انكار كند لحانه با بيمس كه مخالفتِ

 [112.]بگذارد

انگلس وجود داشت،  هايِ بندي برخي از فرمول اي كه در پسِ دومين مالحظه

 يک شورشِكه  ي اين درباره ؛اش بود خوانندگان به آموزاندنِ تاكتيكيميلي 

سطحي مشخص از  هايي مناسبِ انقالبي در چه هنگام ممكن است و چه تاكتيک

 رس كه از پشتيبانيِ پيش اند. براي نمونه، انگلس شرح داد كه يک شورشِ  قيام

به ب(  فايده و نامؤثر باشد، بيآ( ند توا مند نيست، مي كارگران بهره اكثريتِ

 تهاجميِ حالتِپ( و  بدهد اش نفس مادبهاعت براي بازيافتنِشانسي ي حاكم  بقهط

كودتاهاي  انقالب نبود، كنارگذاشتنِ كنارگذاشتنِ ،. ايناو را تشديد كند

 نخبگان بود: شده به دستِ انجام

 رسيده به دستِ انجام به هايِ انقالب هاي ناگهاني، زمانِ حمله زمانِ

ست. كند، گذشته ا ناآگاه را رهبري مي هايِ اقليتي آگاه كه توده

اجتماعي مطرح  سازمانِ وتمامِ تام ي دگرديسيِ جا كه مسئله آن

را  چه ها خودشان بايد درگير باشند، خودشان بايد آن است، توده

اش  براي ها با تن و جانِ خود آن را چه در خطر است، آن كه

 [111.]، به چنگ بياورندكنند مبارزه مي

ديگر بحث  ي تاكتيكيِ لهشكلي كامالً فرعي از يک مسئ چنين به انگلس هم

ممكن است  خياباني برپا شوند؟ كه باريكادهايِكند: كي و كجا شايسته است  مي



 یسمِ انگلسمارکس

89 

 

 باشد،پرداختن به اين موضوع كشانده  ي انگلس، او را به سمتِ گرانه نظامي عاليقِ

اش  كند. اشاره انقالب را رد مي به اين معني نبودند كه او امكانِ ،اش اما توجهات

وجودآمده در  به هايِ رفت ه پيشاي بود ب خياباني، در حقيقت اشارهدهاي به باريكا

 طرحيرا به  ]باريكادهاي خياباني[ ها آنكه  1212 هايِ ي انقالب هنگامه

دولت  نيروهايِبراي نمونه، بود.  تر بودند، بدل كرده چه پيش تر از آن خطرناك

 سره، همه، انگلس يک اين تر بودند. با تر و كارآزموده مسلح 1212سال  به نسبت

اش  وطويل عريض گرفتن از بررسيِ كرد. او با نتيجه باريكادها را رد نمي كاربردِ

اي كليدي  اين نكته”مله كه با اين ج 1212كرده از سال تغيير ي شرايطِ درباره

به ياد  ي خياباني ي مبارزه آينده هرگونه امكانِ است كه بايد آن را در تحليلِ

[ كمي بعد، 117اش را نشان داد.] داوري مشروط و موقتِ را سرشتِ، آشكا“داشت

اي گرفته شود،  ي خياباني مبارزهنوع  بايد جلويِ چه ه را كهاو مستقيماً اين مسئل

از  . به همين علت، اين جمالت“نوع هيچ  مطلقاً”اش:  كند. و پاسخ طرح مي

آن  ،ها تحريفحذف شده بودند. اين و ديگر فوروِرتس ي  شده ي چاپ نسخه

توانست  چه او هرگز مي تر از آن انگلس را رفرميستي به دستِ  شده ي نوشته تكه

 دهد. خيال كند، نشان مي

ي  ديگرروزنامه اي كوتاه در اعتراض به كائوتسكي و سپس به سردبيرِ انگلس نامه

 نوشت: (Neue Zeit)به معنيِ عصرِ نوين،  ايتز ويهن، حزب

 فوروِرتسم را، در گفتار پيشاي از  با شگفتي، امروز، خالصه

اي پيراسته  من چاپ شده بود و به شيوه اطالعِ ديدم كه بدونِ

هم به هر  آن ـ بودن قانوني خواهِ صلح شگرِتسرَشده بود كه مرا پَ

داد. چه بهتر كه  و مخالفت با زور و خشونت نشان مي ـ قيمتي
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 منتشر شود تا اين انگِ زايت نويهكار در  حاال كلِ همين

 [115شود.]پاك آور  رسوايي

ل به پُ به او زده، فوروِرتس كه سردبيرِ اي “قهحُ”چنين در شكايت از  انگلس هم

تواند براي پشتيباني از  [ ميگفتار پيشچيز ]در آن  همه” الفارگ نوشت:

او  كارِ و مخالفت با زور و خشونت به (به هر قيمتي)طلبانه  صلح هايِ تاكتيک

، است  شده  ي براي برلين تدارك ديدهويژه اكنون كه قوانيني اجبار بهبيايد و 

. انگلس تأكيد كرد كه از آن “اش كند  كردن خوشحال موعظه براي مدتي برايِ

ها  حال آن كند. و در عين و تنها در آلمان پشتيباني مي “امروز”ها تنها  تاكتيک

 [111.]“امناسب باشندو ن نشدني، اجراتوانند فردا مي”

جايي كه انگلس استدالل  آن ،الفارگ است ي قبليِ اي از نامه ي اين، از تكه همه

آن  مطلقِ درستيِ” دادنِ قانوني در نشان كار سياسيِ بزرگِ كند كه فضيلتِ مي

 [112].“شود گشوده ميبراي انقالب  آغوشيروزي است كه 

رسي  انگلس دست ِگفتار پيشي  هسانسورشد متنِبه هايي كه تنها  آن ازشايد 

به  ي خود شده چاپ او در برخي از آخرين كارهايِ كه اين شنيدنِداشتند، 

كامل و  ها كه متنِ آن اما برايِ پذيرفتني باشد، داده است  رفرميستي تن هايِ ايده

تواند  اي تنها مي اند، چنين داوري  انگلس را در دست داشته بعديِ هايِ نگاري نامه

 بدانديشي يا بدفهمي باشد. رِاز س
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 انگلس میراثِ
 

سم نيستند، چرا نيرفرميسم و استالي ي نظريِ س، طليعهلگهاي ان اگر ايده

اند؟ پاسخ به اين   ها چنين كوشند اثبات كنند كه آن پردازان مي بسياري از نظريه

ميالدي  11 و 51هاي  كه در دهه استوار است ي ضعفي نظري پرسش بر نقطه

ماركسيسم  هايي كه تاريخِ ي متفاوت، بر آنشكل نو شده بود و به چپِ گيرِ گريبان

 دانستند چه نه ـ اثر گذاشت. كردند ـ چه خود را راديكال مي را بررسي مي

 سنتِ گريِ فروكاست درستي چه به اغلب در واكنش به آن ،چيره اين لحنِ

فرهنگي و فلسفي  ، بر تحليلِناميد يمرفرميسم  ضدنظريِ ستي و سرشتِياستالين

 آن دو سنتِ هايِ ريشه دركِ به سويِ رفتنِ در هنگامِ  اساساً رد. اماشُفِ ميپاي 

 زد. راهه مي ديگر، به بي

اقتصادي بود و رفرميسم  گريِ شود گفت كه استالينيسم شكلي از فروكاست مي

ي كامالً متفاوت هم شكل نسبت به نظريه داشت. اما به گرايانه اي عمل گمانيبد
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، به استالينيسم راه تر  كم به داليليگري در نظريه،  شود گفت كه فروكاست مي

ِ  چپ شود. توجهِ د يا پراگماتيسم در نظريه، رفرميسم در عمل را موجب ميرَبَ مي

 بر ،ِ تاريخي داد هر روي ر شرحِدجا كه اين تأكيد  نظريه آننو به فرهنگ و 

آليسم  نوعي ايده شود، به سمتِ نظريه استوار مي هايِ(inadequacy)  نابسندگي

هايِ  جريان كشد كه نمي يشود، طول كند. و چون اين منطق پذيرفته راه كج مي

 هايِ بار چنين ايده  يني كه نخستمتفكر براي يافتنِ فكريِ آن ميراث

براي وجو  . و جستافتند به تكاپو ميسرتاپااشتباهي را به جنبش وارد كرده است، 

 .شود ميآغاز  نخستين گناهِ

انگلس و  ،ها آن جا مشكلي نخواهند داشت. برايِ ها مطمئناً در اين راستي دستِ

ها  . اما آناند محكوم  استالينيسم بودن قراولِ ماركس هر دو به جبرباوري و پيش

مرتبط با  اين نوع ذهنيتِ راديكال شدند، ميالدي 11و  51هاي  كه در دهه

 ،خود كه نيز ها آن همه با اين پذيرفتند. كردند و نمي رد مي را سرد جنگِ دورانِ

هم  دانستند مي دانشگاهي هاي راستِ ي شيوه چيزها درباره بسياري هم

بسياري  ـ پذيرفتند راست را جناحِ ي ماركسيسم، استداللِ چيزها درباره بسياري

 دانستند. انگلس مي ليهِع ها استدالل نوع اين ي ردِ تر چيزي درباره كم ،ها از آن

 هايِ رفرميسم و ريشه چه ضروري بود، تفسيري ماترياليستي از برآمدنِ آن

 بود اي نسبي ثباتِ آخر محصولِ كائوتسكي دستِ استالينيسم بود. رويزيونيسمِ

 رفرميستِ هايِ حزب ، برآمدنِ(1211-1911كالسيک ) امپرياليسمِ كه به دورانِ

. كنارآمدن با اين شود نسبت داده مي اي اتحاديه ساالريِ اي و ديوان توده

 انقالبيِ داشت، سرشتِ دوم را وا المللِ بين مادي، رهبرانِ واحوالِ اوضاع

اش را حفظ كنند، به تحريف  خواستند شكل كه مي ماركسيسم را هنگامي

 ساالريِ ديوان روسيه به برآمدنِ انقالبِ شدنِ چنين منزوي بكشانند. هم

شكلي  كه به ، هنگاميماركسيسم كشيده شد و سپس كنارگذاشتنِاستالينيستي 
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ي  خود و توده اي ايدئولوژيک ميانِ انقالبي را چونان گره سنتِ تعابيرِ ،زمان هم

 مردم حفظ كرده بود.

كه در  يي اتخاذ شدها ي برخي از آن وسيله ماترياليستي به اين نوع روايتِ

تروتسكيستي  جنبشِ اما ضعفِدند ال شده بوميالدي راديك 11و  51هاي  دهه

 ها كه تحت تأثيرِ آن كاست. براي آن كه اين تحليل را اشاعه داد، از تأثيرگذاريِ

مبارزه  ،در آنكه  اي دوره بررسيِ هايِ دشواريكردي قرار نگرفتند،  چنين روي

ها كه براي  شكست، آن فشارِ . زيرِيابد ميشدت افزايش  فروكش كرده است، به

به كار شدند، سرانجام به   انگلس دست ي بدونِسيسممارك برپاكردنِ

 ماركس رسيدند. بدونِ يماركسيسم

كردند، بهتر  استالينيسم و رفرميسم را درك مي ماترياليستيِ ها كه داليلِ آن

 چه انگلس انگلس را از آن استالينيستي و رفرميستيِ هايِ توانستند تحريف مي

 ها را به سمتِ آن ،ين ترتيب، اين ]درك[پنداشت، جدا كنند. به هم خود مي

هاي بعد  هايي كه در دهه توانست با خواسته ماركسيسمي كشاند كه بهتر مي

 س از دستِگلان رهانيدنِ ي واقعيِ نمايان شدند، برخورد كند. و اين است نقطه

دارد؛  بر اي محتمل ـ نه ناگزير ـ در هاي انگلس نتيجه ايده اش. فهميدنِ منتقدان

شكست را بگيريم و  خواهيم جلويِ رو قرار دارند، مي اين مبارزات كه پيشدر 

 ي را حتمي كنيم. پيروز

 ـ “، انقالبي بودپيش از هر چيزي، او” ـ ماركس گفت قبرِ انگلس بر بااليِ چه آن

. و از ي او مرده دوستِ كه در خورِگوينده  اندازه در خورِ همان اي بود به گورنوشته

تحليلي را بسط دادند كه هرچند  ،بودند كوشندههايي  انقالبي ،وهر دجا كه  آن

اي براي  پايه بيني كند اما ي بيستم را پيش سده وجه مبارزاتِ هيچ توانست به نمي

است كه بهترين  و انگلسي ماركس  فراهم آورد. و انديشه آن درك و فهميدنِ

 طبيعي و سيستمِ ومِي عل هايي كه رشدوتوسعه رودررويي با چالش شانس را برايِ
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 اند، در اختيارِ  اي پديد آورده كردهايي هزاره داري چونان روي سرمايه

 گذارد. ها مي سوسياليست
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 :ها پانوشت

 

ي  دهه رش در حدودِماركسيستي مانند لوكاچ و كارل كُ صداهايي در جنبشِ[ 1]

بودند اما هاي انگلس  اين يا آن جنبه از نوشته وجود داشت كه منتقدِ 1931

ها كه پس  آن ماركس و انگلس را مانندِ كردِ روي ي يگانگيِ جانبه همه ها نفيِ آن

 دادند. برآمدند، بسط نمي 1951از 

 (1951)لندن،  اي انتقادي و تاريخي : بررسيماركسيسميم،  ثي گ. ليچ[ 3]

 322همان، ص [ 2]

 317همان، ص [ 1]

 372همان، ص [ 7]

 315همان، ص [ 5]

 321ن، ص هما[ 1]
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 71( ص 1911)لندن،  ماركس از طبيعت برداشتِشميت، اآ. [ 2]

 77همان، ص [ 9]

 75ص همان، [ 11]

 35( ص 1913)لندن،  از روسو به لنينتي،  ل. كوله[ 11]

 53همان، ص [ 13]

شرحي  دادنِ دست انگلس براي به ، كوششِآوينري و نوي هبراي ل[ 12]

كه  ماركس بود يادي و جدايي از روشِماترياليستي از طبيعت، اشتباهي بن

انگلس  ديالكتيکِ” ي انساني توجه داشت. براي كوالكفسكي: انحصاراً به جامعه

عقيده، اين  اصليِ بندي شده بود... راستايِ داروين فرمول اكتشافاتِ تحت تأثيرِ

ي انساني چونان ادامه و حالتي خاص از  انگلس... با جامعه شده به دستِ مطرح

طبيعت در  كليِ هايِ گيرد كه قانون كند و مسلم مي طبيعي برخورد مي تاريخِ

و  اشتباه ،. اين نگرش“بشر كاربرد دارند نوعِ در سرنوشتِ خاص هايِ شكل

 ماركس، يگانگيِ ديالكتيک كه بنا به نظرِ”گاه كه  آن بود ست از ماركسسگ

 ليتِفعا در خود، ،رابطه با طبيعت بنديِ نظريه و عمل بود، نتوانست در فرمول

ي  قبلي، كوالكفسكي اين را نتيجه نويسندگانِ مانندِ .“آگاهانه را مسلم فرض كند

 هاي اساسيِ جريانبيند. ) انگلس مي توسطِ  آگاهي ي بازتابيِ نظريه اتخاذِ

 (117تا  111صص  1جلد  ،ماركسيسم

 51ص ( 1915)لندن،  .افزوده از بيگانگي به ارزشِوالتون و گ. گمبل. [ 11]

نو  چپِ ، در گزارشِآلماني ي كالسيکِ فلسفه انگلس و پايانِگ. س. جونز، [ 17]

(New Left Review) 191912وئن / ژ ، مي 

 آلتوسر هايِ تحريف انگلس در برابرِ اي. پي. تامپسون، براي نمونه، از روشِ[ 15]

يه و ديگر نظر فقرِ، در نظريه فقرِ)نگاه كنيد به اي. پ. تامپسون،  كند دفاع مي
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 فاكتورهايِگرايش دارد  ،تامپسون كردِ روي ( هرچند خود1912ِلندن،   ،مقاالت

انگلس خود چنين نكرده  ارزش نشان دهد، كم مادي و عيني را در هر تحليلي

 اش در حزبِ حزبي، بازمانده از تجربه دهيِ تامپسون با سازمان است. خصومتِ

انگلس  عمليِ ي نقشِ ي بسيار خصمانه دربارها او را به ارزيابي ،بريتانيا كمونيستِ

لندن،  ،ها اشخاص و جدل)نگاه كنيد به  كشاند مي انگلستان كارگريِ در جنبشِ

بيند  (. س. تيمپانارو نيز دفاعي از انگلس را تدارك مي32تا  11صص  1991

 هايِ ( تيمپانارو دريافت1917لندن،  ،ي ماترياليسم درباره)نگاه كنيد به 

 “هگليانيسمِ” تهاماتِا ترِ اشتباه تمايل دارد بپذيرد بيش دارد اما به باارزشي

 .وارد شده است اش ي منتقدان وسيله به ،انگلسشده به  داده نسبت

، Clio press) انگلس ماركس در برابرِ تراژيك؛ كاريِ فريبوين،  ن. له[ 11]

 117( ص 1917

 همان[ 12]

 173همان، ص [ 19]

 171همان، ص [ 31]

 117همان، ص [ 31]

 171همان، ص [ 33]

( ص 1922تون،  )بريج فكرياي  ماركس و انگلس، رابطهر، وِت. كارْ[ 32]

ساز، با  فيلسوفي سيستم اي بدبختانه... به مثابهِ ، تا اندازه1279انگلس در ” :175

 هايِ خود درگيري اي آكادميک و فلسفي، بروزدادنِ ماركس در زمينه كارِ نشاندنِ

 طبيعي تي به علومِاگير و دادنِ... اهميتي پوزيتيويساي فر شناسي روش هِبه مثاب

 .“اش پي برد به رسالت

 171همان، ص [ 31]
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ماركسيسم و هان،  . شهانگلس در ه نوشتارگانِ ضدِ كنيد به ارزيابيِنگاه [ 37]

 51تا  72( صص. Humanties Press ،1927) ي علم فلسفه

 171، ص گفته پيش ت. كارور، اثرِ[ 35]

 322گفته، ص  پيش وين، اثرِ ن. له[ 31]

ماركس باشد،  . حتا اگر اين، تصويري درست از ازدواج323ِهمان، ص [ 32]

هاي خانوادگي  فقر و مرگ شديدِ فشارِ ادعايي مشكوك است. اما با درنظرگرفتنِ

پشتيباني ”بزرگي در  آيد جني ماركس سهمِ و بيماري كه با او بود، به نظر مي

ي جديدترين  پايه ماركس و بر از شوهرش داشت. عمدتاً باورِ “اي طفي و حرفهعا

 كرد. ها را به هم نزديک مي ي ماركس بود كه رابطه شواهد، آن فشار

 21و  25گفته، صص  پيش ت. كارور، اثرِ[ 39]

 Yale) ي فردريش انگلس و انديشه  زندگيلي  قول از ج. د. هان نقل[ 21]

university ،1999)  127ص 

 117( ص 1917)مسكو،  ها نگاري ي نامه برگزيدهانگلس [ 21]

 115ماركس، همان، ص [ 23]

 122همان، ص [ 22]

 ي ماركسيستي ها در فلسفه جدلقول از ج. نوواك،  نقل  انگلس،[ 21]

 22( ص 1912)نيويورك، 

ماركس  آثارِ مجموعهدر  دورينگ آنتيشده از انگلس،  قول نقل  ماركس،[ 27]

 ،سرمايهاصلي: ماركس  ، متن115ِ( ص 1921)لندن،  37 جلدِ انگلسو 

MECW  5، فصل 2، بخش 27جلد 

 111همان، ص [ 25]

 111گفته، ص  پيش ، اثرِها نگاري ي نامه برگزيدهماركس [ 21]
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 117همان، ص [ 22]

وگوها و  كارل ماركس، گفتلالن )ويرايش(  شده در مک قول نقل[ 29]

 12-11( صص 1921 )لندن، يادكردها

 ،(1915)لندن،  7جلد  ،MECW ينآلما ايدئولوژيِماركس و انگلس، [ 11]

 21ص 

 همان[ 11]

 11-29همان صص [ 13]

 21ص  ،گفته پيش اثرِ ،MECW ،دورينگ آنتيانگلس، [ 12]

 13و  11همان، صص [ 11]

 13همان ص [ 17]

 12و  13همان ص [ 15]

 11و  12همان ص [ 11]

 11گفته، ص  پيش اثرِ آلماني ايدئولوژيِ، ماركس و انگلس[ 12]

 همان[ 19]

 اثرِ 37جلد  MECWدر  گذار از ميمون به انسان كار در نقشِانگلس، [ 71]

 تأكيد از انگلس 171-172صص  ،گفته پيش

 171تا  177صص  ،همان[ 71]

 179ص  ،همان[ 73]

 179ص  ،همان[ 72]

 151ص  ،همان[ 71]

 151ص  ،همان[ 77]

 153ص  ،همان[ 75]



 جان ریز

111 

 

 51ص  ،(Peking ،1917) ،سوسياليسم، اتوپيايي و علمي ،انگلس[ 71]

 51ص  ،همان[ 72]

 57ص  ،همان[ 79]

 111ص  ،گفته پيش اثرِ MECW ،دورينگ آنتي ،انگلس[ 51]

 113ص  ،همان[ 51]

 131ص  ،همان[ 53]

 131ص  ،همان[ 52]

انگلس  هايِ مثالرو اين هم درست است كه برخي از  ازاين ،123ص  ،همان[ 51]

چنان كه انگلس  آناند.   كننده راه آورد، گم مو از هگل مي موبه را ها اغلب آنكه 

رشدوتحولي ديالكتيكي نيست. چنين چيزي  ي جو، يک دانه كند، رشدِ گمان مي

 دهد و كامالً با اصطالحاتِ دروني روي نمي هايِ سازي ي ناهم نتيجه به مثابهِ

اند؛ براي   انگلس اغلب درخشان ديگرِ ايِه است. نمونهپذير  علمي تبيين رسميِ

 ها  نظامِ برده سواره ي ميان فرانسه و اش از رابطه نمونه بنگريد به توصيف

(Mameluke cavalry)( .119گفته، ص  پيش اثرِ ،دورينگ آنتي) 

 192گفته، ص  پيش اثرِ 37، جلد MECW، طبيعت ديالكتيكِانگلس، [ 57]

 تأكيد از انگلس 197و  191همان صص [ 55]

، Peking) ،نآلما ي كالسيكِ فلسفه وئرباخ و پايانِدويگ فلو ،انگلس[ 51]

 11( ص 1915

 15تا  17همان، صص [ 52]

، جلد (MECWآثار ماركس و انگلس ) مجموعه، دورينگ آنتيانگلس، [ 59]

 12و  13گفته، صص  ، اثر پيش37

 27همان ص [ 11]
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انگلس بر  انگلس را كه نقدِ ي منتقدانِ ي ساخته اگر هم كسي اين نكته[ 11]

آن  پذيرم ـ بر قدرتِ ماركس متفاوت است، بپذيرد ـ كه من نمي هگل از نقدِ

 سيستمِ هگلي را در برابرِ انقالبيِ نكته تأثيري ندارد. انگلس خيلي ساده روشِ

يستي كه نقدي سراسر ماتريال ي هگلي قرار داده است، بيش از آن كارانه محافظه

 جايي كه سرشتِ هم از آن روش و هم از سيستم به دست دهد. اما از آن

انگلس آشكار  شمولي براي اهدافِ جهان هايِ ي چنين سيستم كارانه محافظه

اش بازتوليد  سره اين عيب را در تحليل است، بسيار نامحتمل است كه او يک

 كرده باشد.

 717گفته، ص  ، اثر پيشMECW، طبيعت ديالكتيكِ انگلس،[ 13]

 312گفته، ص  پيش يم، اثرِ ثي [ گ. ليچ12]

 111گفته، ص  پيش وين، اثرِ ن. له[ 11]

 92گفته، ص  پيش ، اثرMECWِ، آلماني ايدئولوژيِانگلس. [ 17]

 295، ص گفته پيش ، اثرِبرگزيده مكاتباتِماركس و انگلس، [ 15]

هايي از  س، بررسي، در ماركناپلئون بناپارت رِبروم هجدهمِماركس، [ 11]

 115(، ص 1912تبعيد )پنگوئن، 

در واقع اين عبارت  297( ص 1917، )مسكو، برگزيده مكاتباتِانگلس، [ 12]

 (Turati)تي اري انگلس به تو در نامهـ  “سازند شان را مي ها خود تاريخ انانس”ـ 

 113ص  برگزيده مكاتباتِآمده است، 

( ص 1991، )لندن 31، جلد MECWانگلس، پاسخ به آقاي پل ارنست، [ 19]

21 

 113گفته، ص  پيش اثرِ  ،برگزيده مكاتباتِانگلس [ 21]

 299همان ص [ 21]
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 299-292همان، صص [ 23]

 همان[ 22]

 299ص  ،همان[ 21]

 111ص  ،همان[ 27]

 111ص  ن،هما[ 25]

 299ص  ،همان[ 21]

 113ص  ،همان[ 22]

 ، اثرِآلمان ي كالسيكِ فلسفه لودويگ فوئرباخ و پايانِانگلس، [ 29]

 11گفته، ص  پيش

 71ص،  ،همان[ 91]

 77ص  ،همان[ 91]

 171گفته، ص  پيش ، اثرِبرگزيده مكاتباتِانگلس، [ 93]

 179ص  ،همان[ 92]

 ، اثرِآلمان ي كالسيكِ فلسفه لودويگ فوئرباخ و پايانِ انگلس،[ 91]

 71گفته، ص  پيش

. ماركس 119گفته، ص  اثر پيش، برگزيده مكاتباتِماركس و انگلس، [ 97]

تمامي  كه انگلس اين نكته را به كند. اين تكرار مي 2جلد  سرمايهاين نكته را در 

 كارِنظري كه بر شود، بلكه از تجديدِ آشكار نمي او هايِ درك كرد تنها از نوشته

شود  مي نيز اعمال كرد، 1291در بازچاپِ سال ماركس  يو سرمايه مزدي

 رو كارِ بوروژوازي ازاين”شد كه  استدالل مي ،ماركس 1291اصلي  فهميد. در متنِ

. از “فروشند پول به او مي ا در ازايِها كارشان ر خرد كه آن رگران را با پول مياك

 ايِ مبادله بازارِ ،توانست برداشت شود كه اين طور مي ماركس اين متنِ اصليِ شكلِ
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ي عادالنه. در  روزانه پرداختِ ي عادالنه براي است ـ كار روزانه اي منصفانه

اي منصفانه است چرا كه  معامله ، ماركس روشن كرد كه اين، تنها نمودِسرمايه

كشي  كارش است كه از آن بهره فروشد، نيرويِ چه كارگر مي در واقعيت، آن

افزوده به  ارزشِتحويلِ چنين  براي بازتوليد خود و هم جا كه تا آنشود  مي

داري، شكافي  سرمايه سيستمِ . بنابراين، درست در قلبِاشدبسنده بدار  سرمايه

اين  1291ي  شده نمود و واقعيت. انگلس در ويرايش اصالح شوم وجود دارد ميانِ

پول  رو كارشان را در ازايِ دار ازاين آيد، سرمايه به نظر مي”كند:  نكته را چنين مي

اما اين، صرفاً نمودي بيش فروشند.  پول مي ها كارشان را در ازايِ خرد كه آن مي

. “كارشان است فروشند، نيرويِ دار مي ها به سرمايه چه آن نيست. در واقعيت آن

زندگي و ، لي ئله و ديگر مسائل در ج. د. هاندرخشان اين مس بنگريد به گزارشِ

 22-21گفته، صص  ، اثر پيشي فردريك انگلس انديشه

، )لندن 1، جلد MECW، اني كارگر در انگلست وضعيت طبقهانگلس، [ 95]

 711( ص 1917

، جلد ي انقالب كارل ماركس نظريهچنين ن. ك. هال دريپر،  همان، هم[ 91]

 111تا  91( صص 1912)نيويورك  3

 72گفته، ص  ، اثر پيشMECW، ايدئولوژي آلمانيماركس و انگلس، [ 92]

عدتر ، انگلس ب17گفته، ص  شده در هال دريپر، اثر پيش انگلس، نقل[ 99]

شوند )به  تمامي انقالبي نمي چنان كه او اوايل اميد داشت، به فهميد كه مردم آن

اين اصل هنوز ” :نويسد چنان كه دريپر مي حال آن آورند( با اين انقالب رو نمي

آن  ،اش ي ضعف ترين نقطه مارس بود: بزرگ انقالبِ هايِ محدوديت سنجشِ معيارِ

 .“كشاندها را به انقالب ن ه برلينيبود ك
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چنين  هم  ،221-219گفته، صص   پيش ، اثرِبرگزيده مكاتباتِانگلس، [ 111]

 111و  115گفته، صص  پيش لي در اثرِ هان ن. ك. به بحثِ

، تاريخي ماترياليسمِ بازسازيِك. كائوتسكي، نقل شده در ج. الريان، [ 111]

 72( ص 1925)لندن، 

 111گفته، ص  يشلي، اثر پ شده در ج. هان نگلس، نقل[ ا113]

 117همان ص [ 112]

، ي طبقاتي در فرانسه مبارزهكارل ماركس، درآمدي به انگلس، [ 111]

MECW ي ديگري در  برجسته مدركِ ،، اين713( ص 1991، )لندن، 31، جلد

 آزاديِ آگاهِ انگلس است كه كارگران خود بايد پديدآورندگانِ اين نظرِ تأييدِ

 ( خود باشند.بخشيِ )رهايي

توانست به  باريكادها مي ي ضعفِ كند كه نقطه واقع انگلس اشاره ميدر[ 117]

ساده در  كه خيلي يش از آنها حالت تهاجمي بدهد پ به انقالبياين معنا باشد كه 

 خياباني باشند. دفاعيِ استحكاماتِ پي ساختنِ

 151، اثر پيش گفته، ص برگزيده مكاتباتِانگلس، [ 115]

 همان[ 111]

 111گفته، ص  لي، اثر پيش شده در ج. د. هان گلس، نقلان[ 112]
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 (authorityي اقتدار ) ربارهد
 

ها، به معنايِ دقيقِ كلمه، جنگِ صليبيِ منظمي را عليهِ  شماري از سوسياليست

ها بگويي كه اين يا  خوانند، راه انداخته اند. كافي است به آن مياصلِ اقتدار چه  آن

  ها ]عملي[ محكوم ( است، تا برايِ آنauthoritarian)اقتدارخواهانه آن عمل 

شود كه ضروري است آن را با  باشد. چنان گسترده، از اين رَويه سوءِاستفاده مي

 تر بررسي كنيم.  دقتي بيش

تِ ديگري شدنِ خواس رود، يعني: تحميل جا به كار مي اقتدار، در معنايي كه در اين

فرض دارد ]و  بُرداري و اطاعت را پيش بر ما؛ از سويِ ديگر، اقتدار، فرمان

اي كه آن  ي آن دو است[. حاال كه اين دو واژه طنيني بد دارند و رابطه دربردارنده

شود  بُردار ناخوشايند است، اين پرسش مُحرَز مي نمايند، برايِ گروهِ فرمان دو باز مي

ي امروز،  اشدن از آن وجود دارد؟ آيا در شرايطِ معيَّنِ جامعهكه چه راهي برايِ ره
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اقتدار محلي از توانيم سيستمِ اجتماعيِ ديگري بر سازيم كه در آن، ديگر اين  نمي

 ؟ ده باشدو نتيجتاً ناپديد ش اعراب نداشته

 ي بورژواييِ ي جامعه اي كه پايه با آزمودنِ شرايطِ اقتصادي، صنعتي و كشاورزي

تر به  تر و بيش فهميم كه ]آن شرايط[ بيش سازند، مي را بر ميامروز 

 افراد به جايِ كنشِ منزويِ (combined action) كردنِ كنشِ تركيبيِ گزين جاي

(isolated action) هايِ  ها و دستگاه . صنعتِ مدرن، با كارخانهگرايش دارند ها آن

كنند،  اي كه با بخار كار مي هايِ پيچيده ، با صدها كارگري كه بر ماشينخود بزرگِ

هايِ كوچکِ توليدگرانِ منفرد شد. قطارها  گزينِ كارگاه كنند، جاي نظارت مي

شكل كه  ها شدند، درست به همان راه هايِ بزرگ ها و ارابه جانشينِ كالسكه

هايِ كوچکِ بادباني نشستند.  هايِ بادي و كشتي هايِ بخار به جايِ قايق كشتي

ي ماشين و ماشينِ بخار در آمد كه  شكلي فزاينده به سلطه هحتا كشاورزي هم ب

اي  دارانِ بزرگ را ـ كه با ياريِ كارگرانِ اجاره رحمانه سرمايه آرامي اما بي به

 نشاند.  هايِ بزرگِ زمين را زيرِ كشت بردند ـ به جايِ مالكانِ كوچک مي قطعه

ِ كنشِ  هم، جاي هب جا كنشِ تركيبي، پيچيدگيِ فرايندهايِ پيوسته در همه

گفتن از  اي به كنشِ تركيبي، سخن ي افراد نشست. اما هرگونه اشاره ناوابسته

دهي دست يابيم؟  دهي است؛ اكنون، آيا ممكن است بدونِ اقتدار به سازمان سازمان

داران را كه اكنون اقتدارشان را بر توليد و  فرض كنيد انقالبي اجتماعي، سرمايه

وكمالِ  كنند، خلعِ يد كند. فرض كنيد ـ با پذيرفتنِ تمام گردشِ ثروت اعمال مي

( ـ زمين و ابزارهايِ كار به مالكيتِ anti-authoritariansديدگاهِ اقتدارستيزان )

گيرند، در آيد. آيا اقتدار محو خواهد شد يا  ها را به كار مي جمعيِ كارگراني كه آن

 ! تنها شكلي ديگر پيدا خواهد كرد؟ بگذاريد ببينيم

ريسي. پنبه بايد  ي يک ماشينِ نخ بُر را پيش بگيريم با نمونه بگذاريد راهي ميان

درپي را از سر بگذراند تا به حالتِ نخ در آيد و آن  شش عملياتِ پي كم دستِ



 یسمِ انگلسمارکس

117 

 

داريِ  شوند. افزون بر اين، نگه هايي جداگانه انجام مي تر در اتاق ها بيش عمليات

هايي كه تعميراتِ  ورِ بخار مراقبت كند، مكانيکها به مهندسي كه از موت دستگاه

جاري را به انجام برسانند، و به بسياري كارگرِ ديگر نياز دارد كه كارِشان 

ي اين  ها. همه ها از يک اتاق به اتاقِ ديگر است و مانندِ اين جاييِ فراورده جابه

شده  اتي تعيينكارِشان را در ساع شوند مي، وادار كودكان كارگران، مردان، زنان و

 Individualبرايِ خودآييني فردي )ازقضا  كه موتورِ[ بخاربنديِ  زمانتوسطِ ]

autonomy) رو، اين  . ازاين، آغاز كنند و به پايان برسانندارزشي قائل نيست هم

بار  كارگران بايد نخست به دركي از اين ساعاتِ كار برسند؛ و اين ساعات، چون يک

هيچ استثنايي رعايت شوند. بعد از آن است كه  همه بي تعيين شدند، بايد توسطِ

ليد، تقسيمِ مواد ي تو ي شيوه درباره خاصهايي  ، پرسشمرحلهدر هر اتاق و در هر 

ي  شاخهي قرارگرفته در رأسِ هر  د كه بايد با تصميمِ يک نمايندهآي و... پيش مي

واره بايد تابعِ خودِ او كار يا اگر ممكن باشد، با رأيِ اكثريت ـ خواستِ يک فرد هم

ها به  پرسشها به اين معني است كه  كه هر دويِ آنوفصل شوند  حلباشد ـ 

هايِ  شدنِ خودكارِ كارخانه . ماشينيخواهند شدوفصل  اي اقتدارخواهانه حل شيوه

 رادارانِ كوچكي است كه كارگران  تر و مستبدتر از سرمايه بزرگ، بسيار خودكامه

توان  ها مي در آخر، با توجه به ساعاتِ كار، بر سردرِ اين كارخانه به كار گرفته اند.

]خودآيينيِ خود را  !Lasciate ogni autonomia, voi che entrateنوشت: 

 بيرون بگذاريد، سپس وارد شويد![. 

به بند ي خود، نيروهايِ طبيعت را  اگر انسان، به ضربِ شناخت و هوشِ مبتكرانه

گرفت ـ  ها را به كار كه او آن جا دنِ او ـ تا آنبندكشي ود را با بهها انتقام خ ، آنآورد

( organizationدهيِ ) سازمان قطعِ نظر از هرگونهاي واقعي،  در خودكامگي

اجتماعي، از او گرفتند. خواستِ برانداختنِ اقتدار در صنعتِ بزرگ برابر است با 
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ريسي با بازگشت به  ينِ نخكردنِ ماش خواستِ برانداختنِ خودِ صنعت يعني ويران

 ريسي.  چرخِ نخ

كاريِ شمارِ  جا هم هم آهن. در اين بگذاريد مثالِ ديگري به دست دهم: راه

دقت  كاري بايد در ساعاتِ به نامحدودي از افراد مطلقاً ضروري است و اين هم

جا هم نخستين شرطِ  اي انجام گيرد تا هيچ تصادفي روي ندهد. در اين شده تعيين

وفصل كند، خواه  هايِ زيردست را حل ي پرسش اي مقتدر است كه همه ، ارادهكار

اي اجرايِ تصويباتِ  ي ساده نمايندگي كند خواه كميته اين اراده را يک نماينده

نفع را بر عهده بگيرد. در هر مورد، يک اقتدارِ مشخص وجود دارد.  اكثريتِ ذي

عزامِ قطار اگر اقتدارِ كاركنانِ افزون بر اين، چه روي خواهد داد در نخستين ا

 آهن بر مسافرانِ محترم از ميان برود؟ راه

تر از رويِ  آشكارتر و بديهيكجا  طور اقتدارِ آمرانه در هيچ اما ضرورتِ اقتدار و همين

ي خطر، زندگيِ همه، وابسته  ي كشتي در درياهايِ آزاد نيست. در لحظه عرشه

 ي يک نفر.  مه از ارادهقيدوشرط و آنيِ ه است به اطاعتِ بي

هايي را به اقتدارستيزهايِ متعصب ارائه  ها و بحث آوري هنگامي كه چنين برهان

توانند به من بدهند اين است: بله، درست است  ها مي كنم، تنها پاسخي كه آن مي

 اقتداري كه يک كميسيونكنيم از  مان اعطا مي اما اقتداري كه ما به نمايندگان
جنابان فكر  ، متفاوت است. اين عاليگيرد ميبر عهده  جمع[]يک كميته، يک 

دهند، خودِ چيزها را هم تغيير داده  كنند هنگامي كه نامِ چيزها را تغيير مي مي

 كلِ جهان را دست انداخته اند.  ،اين متفكرانِ ژرف گونه است كه ايناند. 

هميت داشته باشد كه ا سو، يک اقتدارِ مسلم بدونِ اين بنابراين ديديم كه از يک

برداريِ مسلم،  كند و از سويِ ديگر، يک فرمان كسي آن را نمايندگي مي چه

دهيِ اجتماعي، به ما تحميل شده اند  سازمان قطعِ نظر از هرگونهچيزهايي اند كه 
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كنيم و توليدات را در  ها، توليد مي اي كه تحتِ آن ي شرايطِ مادي به ضميمه

 . كنيم گردشِ اقتصادي وارد مي

بينيم كه شرايطِ ماديِ توليد و گردشِ ]كاالها و پول[ با صنعتِ  گذشته از اين، مي

كردنِ  شكلي فزاينده به بزرگ يابد و به بزرگ و كشاورزيِ بزرگ رشدوگسترش مي

رو، ياوه است از اصلِ اقتدار چنان سخن بگوييم  . ازاينگرايد مي قلمرويِ اين اقتدار

اصلِ خودآييني چنان كه سرتاپا خِير است. اقتدار و  كه گويا سرتاپا شر است و از

هايِ  ها، نسبت به مرحله ي آن خودآييني، چيزهايي نِسبي اند كه دامنه

( autonomistsخواهان ) شود. اگر خودآييني رفتِ جامعه متفاوت مي رشدوپيش

دهيِ اجتماعيِ آينده، اقتدار را  كه سازمان محدود كنند  خود را به گفتنِ اين

 ها ما را به رعايتِ آن ،نحصراً به حدودي منحصر خواهد كرد كه شرايطِ توليدم

ي  ها نسبت به همه توانيم درك كنيم. اما آن ميرا ديگر  ناچار خواهد كرد، ما يک

وار با جهان  كند، كور هستند و ديوانه هايي كه چنين چيزي را ضروري مي واقعيت

 ستيزند.  مي

ه فريادكشيدن عليهِ اقتدارِ سياسي، دولت، محدود چرا اقتدارستيزان خود را ب

ها پذيرفته اند كه دولتِ سياسي و با آن، اقتدارِ  ي سوسياليست كنند؟ همه نمي

به عبارتِ ديگر،  ؛عنوانِ پيامدِ انقالبِ اجتماعيِ آينده ناپديد خواهند شد سياسي به

و به كاركردهايِ شان را از دست خواهند داد  آن كاركردهايِ عمومي، منشِ سياسي

. تغيير خواهند كردهايِ حقيقيِ جامعه  بستگي داشتِ دل اي برايِ پاس اجراييِ ساده

خواهند كه دولتِ سياسي را به ضربتي بر اندازند، حتا پيش از  اما اقتدارستيزان مي

ها  . آناز ميان بروند، اي كه آن را به وجود آورده است عيكه شرايطِ اجتما آن

نخستين كارِ انقالبِ اجتماعي، برانداختن و لغوِ اقتدار باشد. آيا اين خواهند كه  مي

ترين  هرگز يک انقالب را ديده اند؟ يک انقالب، مسلماً اقتدارخواهانهجنابان  عالي

جمعيت، ) مردم ، عملي است كه با آن، يک بخشِوجود داردچيزي است كه 
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population)ـ ابزارهايي رنيزه و توپ اش را به بخشِ ديگر با تفنگ و س ، خواست

و اگر حزبِ پيروز  .كند تحميل مياقتدارخواهانه، اگر چنين ابزارهايي به كار روند ـ 

( خود را با ruleبايد قدرتِ )غلبه، د و هرز رَوَد، وَشَاز دست بنخواهد نبردَش بيهوده 

. آيا كمونِ ، حفظ كندكند ي كه ]آن قدرت[ به مرتجعان القا مي(terror) وحشت

اقتدارِ مردمِ مُسلح را عليهِ بورژوازي به آورد اگر  پاريس حتا يک روز هم دوام مي

كه چرا آن را به  گرفت؟ برعكس، آيا ما نبايد او را سرزنش كنيم برايِ اين كار نمي

 ي كافي آزادانه به كار نگرفت؟  ازهاند

ي چه  دربارهدانند  رو، يكي از اين دو چيز ممكن است: يا اقتدارستيزان نمي ازاين

چيز جز آشفتگي و آسيمگي ايجاد  صورت هيچ گويند، كه در اين  چيزي سخن مي

دارند به جنبشِ پرولتاريا دانند كه در اين صورت،  كه مي نخواهند كرد. يا اين

   كردن به ارتجاع.  چيزي نيست جز خدمتاين هم  كنند، كه خيانت مي
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 ي طبقاتي هايِ مبارزه استراتژي و تاکتیك
 

ي اداريِ خصوصي از ماركس و انگلس، )نخست  : يک نامهMIAي ويراستارِ  نكته

دموكراتِ آلمان ـ بِبِل  شده توسطِ انگلس( به رهبريِ ]حزبِ[ سوسيال نويس پيش

(Bebelليب ،) ( كِنِشتLiebknecht( فريتزشه ،)Fritzscheگِس ،) ( لِرGeiser ،)

 . ـ  (Bracke)ک بِرِيْ( و Hasencleverوِر ) له كه هَسِن

 Karlبِرگ ) شده توسطِ كارل هوش ي نوشته مقاله در واكنش بهاين نامه 

Hochberg( و ادوارد بِرِنْشْتاين )Eduard Bernstein و كارل آگوست شِرام )

(Carl August Schramm ِبا عنوان )ي جنبشِ سوسياليستي در  تأمالتي درباره
دموكراتِ  سيِ خطِ مشيِ حزبِ سوسيالها از دگردي ي آن مقاله. نوشته شد آلمان

 كرد.  آلمان از انقالبي به رِفُرميستي دفاع مي
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رفت است كه مردمي از  رشدوپيش روندِدر  مستقر ناپذير اي اجتناب اين، پديده

آموخته  آن را با عناصُرِ فرهيخته و دانشي چيره به پرولتاريا بپيوندند و  طبقه

اين ]نكته[ را آشكارا توضيح داده مانيفِست  تغذيه كنند. پيش از اين، ما در

 :را بايد در نظر گرفتجا، به هر حال، دو مالحظه  بوديم. در اين

ها  ي آن وسيله كه برايِ پرولتاريا مُفيد باشند، بايد به برايِ آننخست، چنين مردمي، 

پديد آورد. هرچند، چنين چيزي در موردِ اكثريتِ  ديده آموزش راستي عناصري به

اي  نامه ، دوهفتهZukunft]آينده زرگي از مُرتدانِ بورژوايِ آلمان صادق نيست. نه ب

هيچ  [اي در زوريخ نامه ، ماهNeue Gesellschaft] ي نوين جامعهو نه  در برلين[

را يک قدم به جلو  ]جنبشِ سوسياليستي[ آمادگيِ آن را ندارند كه اين جنبش

بود   ( و واقعي دچار كمfactualنظري، عملي ) ها در موادِ كار و مصالحِ آنبكشانند. 

هايِ  هايِ سوسياليستيِ سطحي با ديدگاه كردنِ ايده در عوض، در پيِ هماهنگاند. 

ها  اين در ميانِها يا هر جايِ ديگر،  نظريِ گوناگوني اند كه آقايانِ ]آمده[ از دانشگاه

ي  ي فلسفه گستردهفروپاشيِ ي فرايندِ  كه در نتيجهپديد آورده اند و كساني 

در عوضِ آموختن و دريافتنِ تر از ديگري مغشوش و گيج اند.  ، هر يک بيشآلمان

وتمامِ اين علمِ جديد ]سوسياليسمِ علمي[، هر كسي پشت به پشتِ ديدگاهي  تام

بُري به سويِ آن باز  اش ميان دهد و با دانشِ شخصي كه اتخاذ كرده است، مي

رو، در ميانِ اين  گذارد. ازاين آموزاندنِ آن پا پيش ميبا ادعايِ خواستِ كند و  مي

دادن و  هايِ متفاوتي وجود دارد. به جايِ توضيح ي سرها ديدگاه آقايان به اندازه

ها ]صرفاً[ بدترين نوعِ آسيمگي و پريشاني را پديد  كردنِ هر چيزي، آن روشن

اصرِ آورند ـ خوشبختانه هميشه تنها در ميانِ خودشان. چنين عن مي
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ها آموزاندنِ چيزي است كه نياموخته اند،  نمايِ آن اي را كه اصلِ راه آموخته دانش

 تواند راحت معاف كند ]كنار بگذارد[.  حزب مي

دوم، هنگامي كه چنين مردمي از ديگر طبقات به جنبشِ پرولتري پيوستند، اولين 

ي بورژوازي،  مانده گونه پس نبايد با خود هيچها بايد اين باشد كه  درخواست از آن

وكاست بايد با ديدگاهِ  كم تعصبات را همراه بياورند، بلكه بيديگربورژوازي و...  خرده

شكلي  چنان كه نشان داده شد، به آنپرولتاريا وفق يابند. هر چند، اين آقايان، 

بورژوازيِ كشوري مانندِ  چسبند. در خرده بورژوايي مي قطعي به تَصَوُراتِ خرده

از حزبِ كارگريِ بيرون نين تَصَوُراتي مطمئناً توجيه دارد اما تنها آلمان، چ

بورژواييِ  خواهند يک حزبِ خرده دموكرات. اگر اين آقايان مي سوسيال

دموكرات برپا كنند، حقي كامل به انجامِ چنين كاري دارند؛ سپس  سوسيال

سرانجامي رساند و...  ها را به حثها مذاكره كرد، ب با آنواحوال،  بنا بر اوضاعشود  مي

( اند. اگر falsifying elementها عنصري منحرف ) . اما در يک حزبِ كارگري، آن

تنها ها  كند، وظيفه است كه با آن ها را ناگزير مي داليلي وجود دارد كه مدارا با آن
كه  يادسپردنِ اين حزب و به ها بدونِ هيچ نفوذي در رهبريِ پذيرفتنِ آن :مدارا شود

 ي زمان است.  ها مسئله دن از آنجداش

 آيد اين زمان فرا رسيده باشد.  به هر صورت، به نظر مي

توانند هنوز با نويسندگانِ اين  حزب ميآن گونه  برايِ ما باورنكردني است كه چه

بيش به يا  اگر رهبريِ حزب كمبِرگ، بِرِنْشْتاين و شِرام[ مدارا كند.  مقاله ]هوش

آن، به  دنبالِ سادگي اخته خواهد شد و به به د، آن حزبدستِ چنين كساني بيفت

 . گذاشتپايان خواهد ي  نيز نقطهي پرولتريِ خود  شيوه

ي  گذشته ي برخوردِ[ ]شيوه كلِ مطابق بااست،  بوده جايي كه به ما مربوط تا آن

سال، ما برجستگيِ  11است. برايِ نزديک به  گشودهتنها يک راه پيشِ رويِ ما  ،ما

طورِ خاص  و بهي ضروريِ تاريخ  مُحَرِكهچونان نيرويِ  را ي طبقاتي ي مبارزه ايده
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ترين اهرمِ انقالبِ  عنوانِ بزرگ ي طبقاتي ميانِ بورژوازي و پرولتاريا را به مبارزه

هايي موافق و  با آن توانيم مي سختي رو، ما به ازاين؛ نشان داده ايم اجتماعيِ مدرن

 از اين جنبش كنار زنند. ي طبقاتي را  ي[ مبارزه د ]ايدهخواهن كه مي باشيمراه  هم

بندي كرديم كه  الملل، ما صريحاً اين شُعارِ مبارزاتي را فرمول در هنگامِ برپاييِ بين

توانيم با  رو نمي ي كارگر باشد. ازاين ي كارگر، بايد كارِ خودِ طبقه رهاييِ طبقه

در رهاييِ خود كنند كارگران  ميراه باشيم كه آشكارا ادعا  كساني موافق و هم

 شردوستِبي  وسيله بايد نخست از باال به پايين به كهاند  ]و ناتوان[ جاهل چنان

در صورتي كه اين اُرگانِ حزبيِ جديد  رهايي يابند.  يِ كوچکو بورژوا بزرگ

شود نه  بورژوايي مي ي نامِ زيبنده بگيرد، هايِ اين آقايان ايدهبا  مشابهموضعي 

كه مجبور ايم  ـ با تأسف از اينكه  جز اينمانَد  نمي برايِ ما راهيري و سپس، پرولت

يگانگيِ پرده نزدِ همگان عليهِ آن سخن بگوييم و  ـ بي دست به چنين كاري بزنيم

 كرد ازاين حزبِ آلمان را در ديگر كشورها نمايندگي مي چه تا پيش با آن خود را

، اميد داريم وجود  منحل كنيم. با اين، ن[دموكراتِ آلما حزبِ سوسيالبا ]يعني 

 چنين اتفاقي روي ندهد. 

نوشته شده  ،عالوه به بِرِيْک ي پنج عضوِ اين كميته در آلمان، به اين نامه، به همه

 است.

 به سهمِ خودمان، مخالفتي با مكاتبه با اين آقايان در زوريخ نداريم. 
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 لیهي تاریخِ مسیحیتِ او درباره
 

2 . 

ي كارگرِ مدرن  با جنبشِ طبقه شكليِ قابلِ توجهي تاريخِ مسيحيتِ اوليه، نقاطِ هم

شده بود: از همان  دارد. مانندِ دومي، مسيحيت از همان آغاز جنبشِ مردمِ سركوب

آغاز خود را به عنوانِ مذهبِ بردگان، مذهبِ بردگانِ آزادشده، مذهبِ مردمِ 

شده توسطِ روم  زانودرآمده و پراكنده ذهبِ مردمِ بهدستِ محروم از حقوق، م تهي

رستگاريِ نزديک از بندگي و  ،نماياند. هم مسيحيت و هم سوسياليسمِ كارگران

. مسيحيت آن را در زندگيِ فراسويِ مرگ، پس از كرده اندبدبختي را موعظه 

دهد؛ سوسياليسم آن را در همين  قرار مي (heaven)آسمان،  مرگ، در بهشت

دهد. هر دو آزار ديدند و رنج كشيدند،  ن، در دگرگونيِ جامعه، قرار ميجها

شان تحقير شدند و تحتِ قوانينِ انحصاري قرار گرفتند، نخست به عنوانِ  هواداران
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دشمنانِ نژادِ بشر، سپس به عنوانِ دشمنانِ دولت، دشمنانِ مذهب، دشمنانِ 

، حتا با آن ها طردشدنها،   تعقيب ي رغمِ همه خانواده، دشمنانِ نظمِ اجتماعي. و به

ناپذير پيش رفته اند. سيصدسال پس از  ها، پيروزمندانه و مقاومت آزاردادن

و در  شداي در امپراتوريِ جهانيِ روم  اش، مسيحيت مذهبِ دولتيِ رسمي پيدايي

بتواند يابد كه  طيِ مشخصاً شصت سال، سوسياليسم دارد به موقعيتي دست مي

 طلقاً حتمي كند.اش را م پيروزي

به  كلِ   حقي خود  ( در مقالهAnton Mengerرو، اگر پروفسور آنتون مِنگِر ) ازاين
كه چرا با وجودِ تمركزِ كالنِ مالكيتِ زمين  شود از اين در شگفت مي محصولِ كار 

ي كارگرِ آن دوره كه تقريباً  پايانِ طبقه وعذابِ بي تحتِ تسلطِ امپراتورانِ روم و رنج

در پي سرنگونيِ امپراتوريِ روم سوسياليسم ”راً از بردگان تركيب شده بود، منحص

جايي كه  تا آن “سوسياليسم”تواند ببيند اين  ، به اين علت است كه نمي“بر نيامد

 ـ در مسيحيت.  چيره شد حتا درواقع هستي يافت وشدني بود،  دورهدر آن 

در آن شرايطِ تاريخي مصداق  چنان كه مسيحيت، آنكه  مانَد  نكته مي تنها اين

خواست آن  خواست دگرگونيِ اجتماعي را در اين جهان بلكه مي كرد، نمي پيدا مي

ي  هزاره”، در زندگيِ ابديِ پس از مرگ، در آسمانرا در فراسويِ اين جهان، در 

 به انجام برساند.  “الوقوعِ سلطنتِ مسيح قريب

هايِ دهقانان  نخستين خيزشدر يخي، ي تار سويي ميانِ اين دو پديده توازي و هم

هايِ ميانه، توجهِ ما  سدهدرست مانندِ  ،شهري  1(Plebeiansهايِ ) نبيَ هلويژه پِ و به

هايِ  اي در سده هايِ توده ي جنبش همهها، مانندِ  . اين خيزشخواند را به خود مي

ي  كننده ادهلزم به زدنِ ماسکِ مذهب بودند و در مقامِ بازگرداننده و اعميانه، مُ

كردند.  يابنده]ي كنونيِ آن[ جلوه مي مسيحيتِ اوليه در برابرِ فسادِ گسترش

______________________________________ 
 گيرند.  ( قرار ميPatricianها ) سيَنفرودستانِ شهري در امپراتوريِ روم كه از نظرِ جايگاهِ طبقاتي دربرابرِ پاتري 1

http://en.wikipedia.org/wiki/Patrician_(ancient_Rome)
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هايِ مذهبي  تز و برابرنهادِ خاص در برابرِ اين، خيزش يک آنتي: يادداشتِ انگلس]
اسالم مذهبي است كه ويژه در افريقا است.   (، بهmohammedanدر جهانِ اسالم )

سو، با شهريانِ درگير با  ا، سازگار شده است، يعني از يکه ويژه عرب به ،ها با شرقي
هايِ چادرنشين. از اين حيث است  گرد بازرگاني و صنعت و از سويِ ديگر، با باديه

گيرد. مردمانِ  اي تكرارشونده شكل مي شكلِ دوره ي برخوردهايِ به كه نطفه
شوند.  آسا مي ران و تنگذ ، ثروتمند، خوش“قانون”شهري، تحتِ نظارتِ 

ناپذير، با رشک و آز، اين  رو، با اخالقي انعطاف و ازاينشوند  مي، فقير گردها  باديه
ها، برايِ كيفرِ كافران،  گيرند. پس آن ها را زيرِ نظر مي ثروتمندان و آن خوشي

هايِ مرتدان برايِ خود، به  بازگرداندنِ مناسک و ايمانِ حقيقي و برداشتنِ گنجينه
آيند. پس از صدها  گِرد مي 1(mehdi(، يک مهدي )prophetنبي، )دوْرِ يک مبَشِّر 

سازيِ  گيرند كه مرتدانِ ]قبلي[ بودند: پاك ها در همان موقعيتي قرار مي سال، آن
شود.  خيزد و بازي از نو آغاز مي آيد، مهديِ جديدي بر مي ي ايمان الزم مي تازه

( و Almoravidesرابِطون )آميزِ المُ چيزي كه از نبردهايِ موفقيت اين است آن
( افريقايي در اسپانيا با آخرين مهديِ خارطوم كه Almohads) المُوَحِدونِ

آيد. آن خيزش، به همان شيوه و  ها را گرفت، بر مي پيروزمندانه جلويِ انگليسي
( و ديگر كشورهايِ اسالمي Persiaداده[ در ايران ) هايِ ]روي همان صورتِ خيزش
در ي مذهب بر تن دارند، اما  كه جامه ها با اين ي اين جنبش هروي داده است. هم

د. با اين حال، حتا هنگامي كه پيروز هم نخاستگاه، بنيادهايِ اقتصادي دار
گذارند.  نخورده باقي مي شوند، شرايطِ اقتصاديِ كهنه را با پافشاري دست مي

اي تكرار  شكلِ دوره هماند و برخورد، ب دگرگوني برجا مي بنابراين، موقعيتِ كهنه بي
هايِ مردميِ غربِ مسيحي، پوششِ مذهبي صرفاً يک  شود. برعكس، در خيزش مي

______________________________________ 
گِردِ خود ها با مهديِ موعود خواندنِ خود مردم را  ويژه در شمالِ افريقا( اشاره دارد كه رهبرانِ آن هايي )به جا انگلس به جنبش در اين 1

 كرده اند.  جمع مي



 جان ریز

118 

 

شود.  اي كه دارد منسوخ مي پرچم و يک ماسک است برايِ يورش به نظمِ اقتصادي
 1[رود. خيزد و جهان پيش مي شود، يكي تازه بر مي در آخر مضمحل مي ]نظم[ آن

يشِ مذهبي، يک نفعِ ماديِ ملموس وجود داشته است. اما در هر زمان در پسِ ستا

هايِ بوهمي  دهيِ تابوري شكلي بسيار آشكار در سازمان چنين امري به

(Bohemian Taboritsتحتِ ]فرمان )  ژيژدهيِ[ جان( كاZizka)3 ي  ـ آن خاطره

د و مانَ هايِ ميانه برجا مي ؛ اما اين خصيصه كه در كلِ سدهدرخشان ـ پديدار شد

هايِ  به دستِ كمونيست  ازنوبازد،  هايِ دهقانيِ آلمان رنگ مي آرام پس از جنگ رامآ

چنين  هايِ انقالبيِ فرانسوي، هم شود. كمونيست زنده مي 1221كارگرِ پس از 

ي  اش، بسي پيش از اين جمله و پشتيبانان 2(Weitlingلينگ ) يتطورِ خاص وِ به

)كُمونته،   ي جماعت درباره اگر بخواهم به شما”كه  1رنست[ رنان]اِ

community)اي بدهم، بايد بگويم كه به بخشِ محليِ  هايِ مسيحيِ اوليه ايده

 دهند.   ، به مسيحيتِ اوليه ارجاع مي“الملليِ كارگران نگاه كنيد انجمنِ بين

اي  ه شيوهبنقدِ آلمانيِ كتابِ مقدس كردنِ  با مُثلههمان كه  ،مردِ فرانسوي اين ادبي

 Origines duداستاني با نامِ  ،نگاريِ مدرن حتا در روزنامهبقه سا بي

Christianisme داند كه  ي تاريخِ كليسا تصنيف كرده است، خود نمي درباره

را كُهَن  “المللِ بين”من دوست دارم اين قدر كلماتِ او به حقيقت نزديک اند.  چه

ي دومِ  در نامهشود  مي برايِ نمونه هايِ كهنه ي زخم بدونِ بازكردنِ دوبارهكه 
______________________________________ 

 كردنِ آن مشخص كرده ام.  تر از باقيِ متن آمده است. اين را با ايرانيک رنگ در متنِ اصلي، كم 1
ـ استاد دانشگاهِ پراگ و از  يان هوسشدن  فقيري بود كه پس از كشته ي زاده و نجيب چک( سپهساالر 1131-1251)يا يان زيزكا  3

تابور )تابور يعني  شد. ها هوسيني مسيحي موسوم به پيروان جنبش دي ي فرماندهمصلحانِ مبارزي كه به دستورِ كليسا سوزانده شد ـ 

دست بودند، گرد آورد. شهر تابور در  تر از مردمِ تهي پشتيبانِ خود را كه بيش جا، مبارزانِ لشكرگاه( نامِ شهري است كه ژيژكا، در آن

 ي بوهِم قرار دارد.  ناحيه
نويسد  ي مسيحيت مي درباره Gospel of Poor Sinnersهايِ اتوپيايي كه كتابي با عنوانِ  ( يكي از سوسياليست1211تا  1212) 2

 گيرد. و مسيرِ كمونيسم را تا مسيحيتِ اوليه پي مي
ي مسيحيتِ  اش و نوشتارهايِ تاريخيِ تأثيرگذارَش درباره هاي سياسي ي فرانسوي. او با نظريه ( فيلسوف و نويسنده1293تا  1232) 1

 شود. اوليه شناخته مي

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%86%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%88%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
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. كلِ نامه از در يک نسبت ببينمكم  دستِ]با آن ديگري[ تيان خواند، رنَس به قَپولِ

 lesدهد:  بسيار معروف را بازتاب مي اي جاودانه و چه بخشِ هشت به بعد، گاليه

cotisations ne rentrent pas  بلغانِ از مُ بسيار چه ها نرسيده اند! اعانهــ

ي اين نامه  دستِ نويسنده دردي با همكه  [1251ي  ]دهه ي شصت دهه پرشروشورِ

تو  پس بر خب”: خواهد گفتتواند باشد و زيرِ لب  ، هر كسي ميخواهند فِشُردرا 

 ]...[ .“!گذشتطور  هم اين

، (Samosataيَن از ساموساتا ) ي مسيحيانِ اوليه، لوسي يكي از بهترين منابع درباره

به پرستيِ مذهبي  رافههمان كه نسبت به هرگونه خُاست  ولترِ عهدِ كالسيک،

 به نه د،خوانَ به كافركيشيِ ]رومي[ فرا ميرو نه  بدبين بود و ازايناندازه  يک

هايِ ديگر  نهبرخي گو تر از متفاوتكه  مربوط به مسيحيان بنيادهايِ سياسيِ

طرِ خا ها را به ي آن برعكس، او همه .نُمودند ميمذهبي هايِ  اجتماع

برند، هم  هايي را كه به ژوپيتر نماز مي كند، هم آن شان استهزا مي پرستي خرافه

كه تقريباً  سطحِ او، آن ي كم گرايانه هايي كه به مسيح؛ از ديدگاهِ عقل آن

پرست بود[ احمق  ي ديگري ]كه كامالً خرافه اندازه  پرست بود، به همان خرافه

ايِ ديگر، داستانِ طرف، در ميانِ چيزه ل بيهرحا گواهِ بهشاهد و مود. اين نُ مي

ئوس  پروته نامِ هب را ماجراجو 1(peregerinusگرينوسِ ) ره پهزندگيِ يک 

(proteus) ( از پارئومpareum)3 س له در هه ( پونتوسHellespontus)  بازگو

ي  و پا به جرگه رسد اش مي عقل در جواني همين كه گرينوس، ره . پهكند مي

ارمنستانِ فعلي، نيا ) (، در آرمهmade the debut) گذارد مي ساالن بزرگ

Armeniaبنا بر عرفِ آن  بايست ميشود و  اش رو مي دست شود. ( مرتكبِ زنا مي

______________________________________ 
 ‘. مالح’يا ‘ احسي’شود  اي خاص به كار رفته و نبايد ترجمه شود، هرچند معنايِ تقريبيِ آن مي شكلِ كلمه كنم اين كلمه به گمان مي 1
 پونتوس.  س له شهري رومي در ايالتِ هه 3
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آورد كه فرصتِ كافي برايِ فرار به  (. شانس ميlynchشده است ) كشور مُثله مي

 كند.  آوَرَد و در حينِ فرار، پدرَش را در پارئوم خفه مي دست مي

پس چنين شد كه او ”كنم ـ  ي اسكات نقل مي از ترجمهمن 

انگيزِ مسيحياني  ( حيرتlearningوكمالِ ) چنين از فضل هم

شان در  انكه او با كشيشان و مُنشيآگاهي به دست آورد 

به چنان  ]در ميانِ آنان[ زماني در كوتاه فلستين مراوده داشت.

قايسه با او كودكاني بيش اش در م منزلتي نائل شد كه آموزگاران

، به يک ارشدِ كليسا، به بزرگِ مُبَشِّرنمودند. او به يک  نمي

شان را  هاي چيز بدل شد. او نوشته نيسه، در يک كالم، به همهكَ

چنان كه در آخر،  تفسير كرد و خودش آثارِ بزرگي نوشت، آن

مردم در او نشان از وجودي متعالي ديدند، اجازه دادند تا برايِ 

( bishop ،هايي وضع كند و او را سرپرستِ )اسقف ها قانون آن

خود كردند... بر همين اساس )يعني، به اين خاطر كه مسيحي 

گير شد و به زندان  ئوس سرانجام توسطِ مقامات دست بود( پروته

قرار در بند گرفتار شد، مسيحيان كه  افتاد... همين كه او بدين

ديدند، برايِ آزاديِ او دست به  در اسارتِ او بدبختيِ بزرگي مي

ها با نگرانيِ فراوان به  هر كوششي زدند. اما موفق نشدند. پس آن

هايِ ممكن آويختند. سپيده سر نزده، هر كسي  ي شيوه همه

كه ببيند ايي را ه يتيم ها و بچه توانست مادرانِ پير و بيوه مي

تا به ترينِ مسيحيان ح جلويِ درِ زندان جمع شده بودند. محترم

ردند؛ بُ ها را با او به پايان مي دادند و شب بانان رشوه مي زندان

شان را  هايِ مقدس خوردند و كتاب شان را با او مي ها خوراك آن

گرينوسِ )او هنوز با اين  ره خواندند؛ خالصه، په در حضورِ او مي
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تر از سقراطي  ها كم داشتني، برايِ آن شد( دوست نام خوانده مي

هايِ مسيحي در شهرهايِ  ي جماعت د. حتا نمايندهتازه نبو

اش  شارد، تسليفِآسيايِ كوچک آمده بود تا دستِ او را به ياري بِ

دگاه گواهي دهد. باورنكردني داري از او در دا دهد و به طرف

، آن مردمان چه شان باشد وقتي كه مسئله، جماعت است،

كنند،  ار دريغ ميدرنگ نه از ك ها بي ؛ آني عمل اند شتابان آماده

گرينوس  ره سو پول به سمتِ په رو، از همه نه از هزينه. پس ازاين

اش برايِ او منبعِ ثروتي  شدن زندانيچنان كه  سرازير شد، آن

دست خود را  كه مردمِ تهي رو بود چنين كاري ازآنهنگفت شد. 

و تا ابد زندگي  هستندمتقاعد كرده بودند در تن و جان ناميرا 

شمردند و  كرد. به اين علت بود كه مرگ را خوار ميخواهند 

شان را  ها حتا داوطلبانه به او نوشتند كه زندگي بسياري از آن

كرد كه  شان مي شان ملزم ترين شارع كنند. سپس برجسته فدا مي

هايي كه خدايانِ  آنيعني ها كه تازه به دين گرويده اند  بايد با آن

مصلوب اقرار  گرِ سفسطهاور به آن يوناني را منكر شده اند و به ب

كنند، برادر باشند. اين  كرده اند و بنا بر دستورهايِ او زندگي مي

ها كاالهايِ مادي را بي هيچ تمايزي  كه چرا آن است دليلِ اين

هايي كه  برند؛ آموزه ها اشتراكي بهره مي شمارند و از آن خوار مي

پذيرفته اند. و  از سرِ حسنِ نيت بدونِ هيچ تظاهر يا برهاني

گونه از اين  داند چه هنگامي كه يک رياكارِ ماهر كه مي

تواند در  آيد، مي ها مي واحوال زيركانه بهره ببرد، نزد آن اوضاع

ي اين  به جيب بزند و به ريشِ همهثروتي هنگفت زماني  كوتاه
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گرينوس را آن كسي كه  ره كه، په لوحان بخندد. در ادامه اين ساده

 .“حاكمِ سوريه بود، آزاد كرد وقت در آن

 سپس، پس از ماجراهايي چند، 

اش شد.  گردي بزرگوارِ ما برايِ بارِ دوم رهسپارِ جهان”ئوم( )از پارِ

جا  همهها در  ي سفرَش بود: آن فطرتِ نيکِ مسيحيان، سرمايه

دادند،  كردند و هرگز اجازه نمي هايِ او را برآورده مي خواسته

اين مسير، در هر زماني غذايِ او فراهم  رنجي به او برسد. در

هايِ مسيحيان را شكست ـ  بود. اما سپس، هنگامي كه قانون

ها او را از  كنم از برخي غذاهايِ حرام خورده بود ـ آن فكر مي

 . “شان بيرون كردند جماعت

خوانم!  يَن را مي آيد وقتي اين قطعه از لوسي ام مي چه خاطراتي از جواني به ذهن

 ،به معنايِ دقيقِ كلمه 1211كه از حدودِ  “غلِّبَآلبرشتِ مُ”ز همه، اول ا

لينگ را در سوييس برايِ چندين سال چاپيد ـ يک  هايِ كمونيستيِ وِيت جماعت

دگاني نوَنَمردِ بلندقدِ نيرومند با ريشي بلند كه گرداگردِ سوييس آواره بود و شِ

شكلي قابلِ  آورد، كه شيادي به مي برايِ انجيلِ نوينِ رهاييِ جهانيِ مرموزَش گرد

گزندِ او،  چندان بي مقامِ نه آمد و خيلي زود مُرد. اما قائم گزند به نظر مي تحمل بي

، 1(Holstein) تِين از هولس (George Kuhlmann) مان گئورگ كول “دكتر”

هايِ سوييسِ   جماعتلينگ در زندان بود، زمان را مناسب ديد كه  هنگامي كه وِيت

 رو شد روبه اي يابي معتقد كند و برايِ مدتي، با چنان كام خودنسوي را به انجيلِ فرا

ها را هم جلب كند. اين  در ميانِ آن  كاره زيرك اما بي توانست آگوست بِكِرِ كه حتا

تحتِ عنوانِ  1217نووا در  هايي ايراد كرد كه در جه راني ها سخن مان برايِ آن كول

______________________________________ 
 يكي از شهرهايِ سوييس 1
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ي  مقدمهمنتشر شدند. در  روح بر زمين. اعالميه. جهانِ نوين، يا پادشاهيِ
 خوانيم:  آگوست بِكِر( مي ي[ ]نوشته )محتمالً پشتيبانان

هايِ ما و  ي رنج هايِ او همه چه نياز بود، مردي بود بر لب آن”

ي آن  ها و اميدهايِ ما، در يک كالم، همه ي اشتياق همه

كنند، بياني  چيزهايي كه دورانِ ما را در ژرفاها متأثر مي

يافتند... اين مرد كه دورانِ ما چشم به راهِ او بود، آمده است. او 

تِين است. او به پيش آمده است  مان از هولس دكتر گئورگ كول

 .“واقعيتي جهانِ نوين و پادشاهيِ روح در  با آموزه

ي جهانِ نوين چيزي نبود جز  وسخت نياز دارم بيفزايم كه اين آموزه سفت

نياسي  وار المه مقدس كتابِ در عباراتِ شبهِ شده ارائه ي احساساتيِ ن ياوهتري مبتذل

(La mennais)1 ُّچنين چيزي جلويِري پيامبرگونه. اما و نوشته شده با تكب 

هايِ خود  يِ شانهابردار را بر بلند كه آن كالهرا نگرفت  سرشت هايِ نيک لينگي وِيت

چنان  آنها كه  گرينوس را. آن هر نگذارند، مانندِ مسيحيانِ آسيايي، په

اي  بدگماني ابكه بودند  اني افراطيخواه برابريو  هايي متفاوت دموكرات بزرگ

كردند  برخورد مينگاري و كالً هر مردي  نشدني نسبت به هر استاد و روزنامه رفع

، ها نداشت كشيِ آن ي كه دستي در بهره“پُرخرد”وجودِ  يعني آنكه كارگري يدي 

 بود، كرده  بدل  لودراماتيک جامهشكلي مِ به كه مان دادند توسطِ كول ازه مياجنبود، 

توزيعِ  مان، ها، ]يعني[ كول ي آن ردمندترينِ همهخ “جهانِ نوين”قانع شوند كه در 

رو، درست پيش از آن، در جهانِ  و ازاين خواهد كردها را تنظيم  ها و لذت خوشي

ها را  لذتناني قناعت كرده اند ـ  ن، به خردههنگامي كه خودشا ـ كهن، پيروان بايد

ها تقديم كنند. چنين شد كه  ي آن پيمانه به همان خردمندترينِ همه پيمانه

______________________________________ 
هايِ فلسفي و سياسي بود، اشاره  ي متن ( با همين نام كه نويسنده1271 – 1123جا انگلس به كشيشي فرانسوي ) شايد در اين 1

 كند.  مي
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ممكن جايي كه  اي سرشار از لذت و خوشي را ـ تا آن مان، زندگي گرينوس كول پره

اي مطمئناً چندان نپاييد:  ـ به خرجِ جماعت راه انداخت. چنين زندگي بود

 يوائود تعقيب توسطِ حكومتِ ي شكاكان و ناباوران و تهديدِ هايِ فزاينده عهشاي

(Vaudois)1 مان ناپديد  در لوزان... كول “پادشاهيِ روح”بر ي پايان گذاشت  نقطه

 شد. 

ي كارگرِ اروپايي شناختي دارد، يک دوجين از  هايِ جنبشِ طبقه هركس از آغازه

اي، دستِ كم در  . امروزه چنين موردهايِ افراطيها را به ياد خواهد آورد اين نمونه

دارد هايِ دوردست كه جنبش،  مراكزِ بزرگ، ناممكن شده اند. اما در ناحيه

ند به توان مي دست اي ازاين هايِ كوتوله گرينوس ره كند، په بنيادهايي جديد برپا مي

كه يا ي آناني  د. و درست مانندِ همهنزودگذر دست يابهايِ محدود و  موفقيت

يا حدِشان به حدودِ  بينند نمي( official world) موجودجهانِ  قدم جلوتر از يک

كوبي، پشتيبانانِ پرهيزوامساك،  شود ـ مخالفانِ مايه اين جهان محدود مي

-natureدوستان ) (، طبيعتvivisectionistsشكافي ) خواران، مخالفانِ زنده گياه

healerمؤلفانِ ستشده اتكه  تكهشان  اعاتجمي آزاد كه  (، واعظانِ جامعه ،

ي تأسُف،  ي سرمنشاءِ جهان، مخترعانِ ناموفق يا مايه هايِ جديد درباره نظريه

ناميده  “مصرف گيرانِ بي خرده”عدالتيِ واقعي يا موهومي كه درمجموع  يقربانيانِ ب

گذشت، كه بر مسيحيانِ اوليه  چنانكار و متقلبانِ نابكار ـ  ، ابلهانِ درستشده اند

عناصري  آني  ي كشورها را پر كرده اند. همه ي كارگرِ همه هايِ طبقه حزب يكسره

، يكي پس از ديگري به مدارِ شده بودند كار رها يعني بي ،با انحاللِ جهانِ كهنهكه 

ـ به آن فرايندِ انحالل در برابرِ تنها عنصري كه شدند؛ به مدارِ  وارد ميمسيحيت 

د يپاي رو مي ازاين و كرد وريِ آن فرايند بود ـ مقاومت مياين دليل كه محصولِ ضر

______________________________________ 
 ن بوده است. شده كه پايتختِ آن لوزا ( گفته ميvaudبخشِ غربيِ سوييس ) 1
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بودند و از ميان ]ناپايدار  بودندروزه  ديگر عناصر مگسِ يک كه در حاليد يبال و مي

 كسي بتواند تادر كار نبود  اي و توطئه اي ، نادانياي فكري كوته هيچ[. رفتند

و در  هم كه شده بار م برايِ يکك و دستِ گِرد بياوردپا را  هايِ مسيحيِ تازه  جماعت

ها خود  ]آن كندي مجذوب و باورمنداني راغب پيدا هاي هايي جداافتاده گوش مكان

هايِ كمونيستيِ  . و مانندِ نخستين انجمنداليلِ بسياري برايِ گردآمدن داشتند[

هر چيزي كه مناسبِ  امانندي ب بي گيِكارگران، مسيحيانِ اوليه نيز با ساد

برخي  ،كه حتا مطمئن نيستيمجا  تا آنگرفتند  پنداشتند، انس مي شان مي هدف

به گرينوس برايِ مسيحيت  ره ي كه په“ثارآشمارِ بزرگِ ”ها يا ديگرچيزها از  تكه

 . راه نيافته باشدِ ما عهدِ جديدبه ي تحرير در آورد،  رشته

 

 

1 . 

ناختِ ما از تاريخِ ي علميِ ش پايهجا كه تنها  ، تا آنكتابِ مقدسنقدِ آلماني بر 

 .ردك ميرَوي  ، از گرايشي دوگانه پِياست مسيحيتِ اوليه

معنايي  در( بود كه Tubingen school)مكتبِ توبينگِن گرايشِ نخست، گرايشِ 

شود. ]اين مكتب[ در  را هم شامل مي 1(D. F. Straussگسترده، د. ف. استروس )

تواند پيش  ميالهياتي مكتبِ  رود كه يک جايي پيش مي بررسيِ انتقادي، تا آن

هايِ چهارگانه، رواياتِ شاهدانِ عيني  پذيرد كه انجيل برود. اين ]مكتب[ مي

اي هستند كه از دست رفته اند؛ كه  يافته با نوشتارهايِ بعدي نيستند بلكه مطابقت

به  اين مكتبي منسوب به پُلِ رسول معتبر نيستند و... .  تر از چهار نامه بيش

ها با اين عنوان كه ناپذيرفتني  گويي ي معجزات و تناقض همه يِ تاريخيِها روايت
______________________________________ 

را باب كرد و اساساً به ” وجويِ تاريخيِ مسيح جست“دانِ آلماني كه  ( نويسنده و الهيات1211ـ  1212ديويد فردريش استروس ) 1

 قائل بود. ” مسيحِ تاريخي“
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تواند نجات دهد، نجات  چه را مي آن”كوشد  قي مياكند اما در موردِ ب اند، حمله مي

شود.  و پس از اين است كه سرشتِ او، سرشتِ يک مكتبِ الهياتي، آشكار مي “دده

تر بر  كه ]نظراتِ[ خود را بيش رِنان به اِرنست ]چنين نگرشي است كه[ گونه بدين

چيزهايِ ها  ن روشهميكارگرفتنِ  با بهدهد تا  اجازه ميآن مبنا قرار داده است، 

از نظرِ تاريخي  ،دادنِ ما و عالوه بر اين بكوشد با فريب “نجات دهد”تري را  بيش

تر  رسميت و سنديت فراهم كند كه مشكوكعهدِ جديد هايي از  برايِ آن روايت

. به هر صورت، هر شهيدان اندي  درباره ها از افسانه اي ند و افزون بر اين، انبوهها

تواند  كند، مي رد مي  چيزي كه مكتبِ توبينگِن، تحتِ عنوانِ ناتاريخي و جعلي آن

شدني  زدودني و حذف )يعني از نظرِ علمي( چه سرانجام برايِ علم آنبه عنوانِ 

 برانگيز باشد.  توجه است،

ترين  . بزرگ1(Bruno Bauer)برونو بائر گرايش جز يک نماينده ندارد:  دومين

ي رسوالن را به نقد  ها ها و نامه رحمانه انجيل اش صرفاً اين نيست كه بي خدمت

وجويي را  شكلي جدي جست كشيده است بلكه اين است كه برايِ نخستين بار به

در عناصرِ تماماً يوناني يا  اسكندريايي بلكه نه صرفاً در عناصرِ يهودي و يوناني

شمول را گشودند، به  بار برايِ مسيحيت مسيرِ يک مذهبِ جهان رومي كه اول يوناني

اين افسانه كه مسيحيت آماده و كامل از يهوديت بيرون پريد و  عهده گرفته است. 

ي خود و  شده تعريف طورِكلي به پيش از فلستين آغاز كرد و جهاني را با عقايدِ از

نو بائر ناپذيرفتني شده است؛ چنين نظري پس از برواش تسخير كرد،  قياتاخال

حتا به  ـ مذهب”هايِ الهيات و در ميانِ مردمي كه آرزو دارند  تنها در دانشكده

ادامه حيات تواند به  ، مي“برايِ مردمان زنده بماند علم ـ قيمتِ ]زيرِپاگذاشتنِ[

______________________________________ 
يهوديت برآمده باشد از  كه از بيش از آنعهدِ جديد دانِ آلماني، قائل به اين بود كه  دان، نويسنده و الهيات ( تاريخ1223ـ  1219) 1

 ي يوناني )رواقي( تأثير پذيرفته است.  فلسفه
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ي  و فلسفه 1( اسكندريهPhilonic schoolمكتبِ فيلونيکِ ) تأثيرِ شگرفِدهد. 

رومي ـ افالتوني و عمدتاً رواقي ـ  بر مسيحيت كه تحتِ  ي يوناني عاميانه

بيش از آن است  بود،به مذهبي دولتي شدن  در حالِ بدلنستانتين ]حكومتِ[ كُ

كه  ي جزئياتِ آن پرداخت اما وجودَش ثابت شده است و اين كه بشود به همه

گذارد كه مسيحيت از  برونو بائر است: او اين برهان را پي مي دستاوردِ ،مقدمتاً

بلكه دستِ وارد و تحميل نشد يوناني  ( ـ به جهانِ روميJudeaبيرون ـ از يهوديه )

ي همان جهان  (، محصول و فراوردهworld-religionكم در شكلِ مذهبي جهاني )

دار مبارزه  هايِ ريشه داوري هايي كه عليهِ پيش ي آن بود. بائر، مطمئناً مانندِ همه

ي  واسطه به تشريح ي بر پايهاو، . داده استتر را پيشِ رو قرار  كنند، هدفي بزرگ مي

بر  3(Senecaكا ) نه ويژه سه ( و بهPhiloفيلو )با توجه به تأثيرِ منابعِ ادبي، 

رسماً به عنوانِ سارقانِ عهدِ جديد مسيحيت و افشاكردنِ مؤلفانِ گيريِ  شكل

]نسبت به  دو سده بعد بي از اين فيلسوفان، ظهورِ اين مذهبِ جديد را در حدودِاد

نگارانِ رومي را رد  هايِ متقابلِ تاريخ دهد و روايت قرار مي شده[ زماني كه فرض مي

. بنا بر آورد به ميان مينگاري  تري را در تاريخ هايِ گسترده كند و در كل، آزادي مي

عهدِ و نوشتارگانِ  2(the Flavians) ها ي فالويان نظرِ او، مسيحيت در سلسله

 ،نتيجه در. پديدار شد لئوس در عهدِ هادريان و آنتونيوس و ماركوس اورهجديد 

ي  زمينه اش برايِ بائر از هرگونه پس از مسيح و حواريونعهدِ جديد روايتِ 

هايِ  هها، مرحل شده اند كه در آن هايي رقيق ها افسانه تاريخي محروم است: آن

كم يا بيش  مسيحي[]ي  هايِ اوليه رفيِ آن جماعتهايِ عُ رشدودگرگوني و مبارزه
______________________________________ 

ي رواقي قرار  وروشِ تفسيرِ يهودي و فلسفه روي از راه (ي اسكندريايي كه در تأويل و تفسير، روشِ او بر پيphiloبرگرفته از نامِ فيلو ) 1

 داشته است. 
كايِ جوان  نه كايِ جوان است... سه نه ورِ رومي كه پدرِ سه ( نويسنده و سخنElder) كاي پير نه كا داشته ايم: سه نه دو كس با نامِ سه 3

(youngerفيلسوفِ رواقي، دولت )  .مرد و نويسنده. گويا انگلس به اين دومي نظر دارد 
 پس از ميالد بر روم حكم راندند.  95تا  59ي امپراتورانِ رومي كه از سالِ  سلسله 2
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هايي موهوم بدل شده اند. بنا بر نظرِ بائر، نه جليله و اورشليم كه  به شخصيت

 زايشِ اين مذهبِ جديد اند.  گاهِاسكندريه و رُم، جاي

ها و  آن داستان ،دعهدِ جديي  مانده رو اگر مكتبِ توبينگن، در باقي ازاين

تواند هنوز تحتِ  حدي كه علمِ امروز مي  تا آندهد كه  نوشتارهايي را به ما ارائه مي

برونو بائر باالترين حدِ  نخورده بمانند، توانند دست ميعنوانِ قابلِ بحث بپذيرد، 

دهد. حقيقتِ راستين در جايي  تواند موردِ نزاع باشد، به ما ارائه مي را كه مي چه آن

آن حقيقت را  بتوان كهبرانگيز است  بسيار بحثگيرد. اما  ميانِ اين دو حد قرار مي

ويژه  هايِ تازه به مشخص كرد. كشف است، رسِ ما امروزه در دست با ابزارهايي كه

تر از هر نقدي به ]دركِ[ آن كمک  ويژه در مصر، بيش در رُم، در خاور و به

 د. نكن مي

تواند حدودِ چند ماه  نوشتنِ آن مي اي داريم كه سادهكتابِ عهدِ جديد اما ما در 

نتيجتاً كتابي  .52و ژانويه و آوريلِ  51حدودِ ژوئنِ  چيزي در ؛باشدطول كشيده 

اي  ي مسيحي متعلق است و با راستي هايِ دوره كه به همان آغازهاست 

ازِ آن دوره را هايِ آغ ايده زمان[ نگاري ]در آن مصطلحِ نامهزبانِ با و  انگارانه ساده

عهدِ جديد ي باقيِ  رو، اين كتاب، به باورِ من به همان اندازه دهد. ازاين بازتاب مي

كردن اين است كه مسيحيتِ اوليه واقعاً  منبعي مهم، با همان قدمت، برايِ مشخص

كه  چنان است. و هم ي يوحنا مكاشفهچه بوده است. اين كتاب، كتابِ معروفِ 

است، افزون بر آن، امروزه به لطفِ كتابِ مقدس تاب از كلِ ترين ك ظاهراً مشكوك

ام  ترين نيز هست. شرحي از آن را به خوانندگان ترين و واضح نقدِ آلماني، دريافتني

 دهم.  ارائه مي

نه تنها از وضعِ مؤلفِ واالمقامِ آن بلكه  تااين كتاب بررسي شود كه ضروري است 

ي اطمينان حاصل كنيم كه او در آن بوده ا“محيطِ پيراموني”چنين از وضعِ  هم



 یسمِ انگلسمارکس

129 

 

سالِ  از. و نه در زمانِ خودَشاست  يكهي ما، نه در نوعِ خودَش “مكاشفه”. است

 يعني ها نوشته گونه  ايناز   نمونه نخستين زماني كه يعني از ،مبداءپيش از  151

الهامِ ، نزديک به زمانِ ميالدي 371شده حدودِ  ـ نوشته كتابِ دانيال

ارنست رِنان نزديک به  ما رسيده است،به  ـاثرِ كوموديانوس  1زمانيِ كارمِنآخرال

را بر  ها[ ]از آن تقليدهايِ بعدي و “هايِ آخرالزماني الهام”نزده نسخه از ]انواعِ[ پا

اش نزدِ غيرِ متخصصان  كنم چرا كه كتاب )من از رِنان نقل مي ردمُشُ مي

زماني بود كه حتا در روم و يونان و  ،ترين است(. آن رس مشهورترين و دردست

ي مطلقاً عادي از  ا تر در آسيايِ كوچک، سوريه و مصر، آميزه بسياربيش

اي پارسامنشانه و شارالتانيسمِ  پرستي را كه با رياكاري ترين شكلِ خرافه احمقانه

اي كه  ؛ دورهسره پذيرفته بودند ، شمارِ گوناگوني از مردم يکشد محض كامل مي

-goldگويي، تبديل فلزات به طال ) ها، اشباح، غيب ها، الهام معجزات، خلسهدر آن، 

making ،(، قاباال )علمِ ارواحcabbala و ديگر جادوهايِ رازآميز نقشي عمده بازي )

بر  اي از مردم ر اين، در ميانِ طبقهو افزون ب فضاييكنند. مسيحيت، در چنين  مي

هايِ ماوراءِطبيعي  جور فانتزي نيدنِ اينآمد كه هر يک بيش از ديگري مايل به ش

شكلي  به ،بودند. به همين خاطر، عرفانِ مسيحي در مصر در حدودِ دومين سده

هايِ خود  هايِ كيمياگرانه را در آموزش و مفهوم غرقه شدگسترده در كيمياگري 

د. و نكن چنين چيزي را اثبات مي 3پاپيروسِ ليدِنسندهايِ چنان كه  وارد كرد، هم

 توس ي ]نظرِ[ تاكي اي و كلداني كه بر پايه ( يهوديهmathematici) يِماربينشُ

(Tacitus)2 ،ي كالديوس و  دو بار از رُم، يک بار در دورهاش[  ]اجراكنندگان

______________________________________ 
1 Carmen Apologeticumي كارمِن ترجمه كرد، نامِ شعرِ شاعري التينيِ مسيحي با  شكلي تقريبي مكاشفه شود آن را به ، كه مي

  زيسته.   پس از ميالد مي 371( است كه حدودِ Commodianusنامِ كموديانوس )
3 the Leyden papyrus شده بوده است. حدس زده هايِ يافته در مصر كه در آن مشخصاً به كيمياگري پرداخته  يكي از پاپيروس

 ي اول تا سومِ پس از ميالدِ مسيح نوشته شده باشند.  ها حدودِ سده شود كه اين پاپيروس مي
 دانِ رومي.  پس از ميالد( سناتور و تاريخ 111پس از ميالد ـ  75توس ) ليوس تاكي پابليوس كورنه 2
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علمِ  دقيقاً همان، ندخاطرِ جادوگري اخراج شد ليوس، به ي ويته ديگري در دوره

آن را باز  مكاشفاتِ يوحنا يادِدر بناست كه اي  (geometryهندسه، اندازه )

  خواهيم شناخت.

 حقبه خود  هايِ آخرالزماني الهامي اين  بايد چيزي ديگر را نيز بيفزاييم. همه

معموالً نه تنها توسطِ مردمي ها  آندادند كه خوانندگانِ خود را فريب دهند.  مي

تر  لكه بيششان نوشته شده بودند ب تماميِ متفاوت از به قولِ معروف مؤلفان به

كردند،  تر زندگي مي تر و سپس ها بعد توسطِ كساني نوشته شده بودند كه سال

 . ، مكاشفاتِ عِذرا، باروش، يهودا و...كتابِ هنوخ، كتابِ دانيالبرايِ نمونه 

شان مربوط  جايي كه به محتوايِ اصلي ( تا آنsibyllineگويي )  هايِ پيش كتاب

تر روي داده  كردند كه درواقع، بسيار پيش يي ميگو شد، تنها چيزهايي را پيش مي

، كمي پيش 151گونه در سالِ  . بدينبوده استو برايِ مؤلفِ واقعي كامالً شناخته 

، دانيال را خلق كتابِ دانيالفانس ]امپراتورِ روم[، مؤلفِ  پي خوس اِم از مرگِ آنتي

فروافتادنِ  كند و برآمدن و ر زندگي ميذَي نبوكدنَ كرد همان كه در دوره

گويي كرده است، با  هايِ مقدوني و پارسي و آغازِ امپراتوريِ روم را پيش امپراتوري

گوييِ نهايي آماده كند: مردمِ اسراييل  اين پوشش كه خواننده را برايِ پذيرشِ پيش

. پيروزي را در آغوش خواهند كشيدها چيره خواهند شد و در آخر،  بر تمامِ سختي

ن معروف شده ]يعني آاي باشد كه به  واقعاً اثرِ نويسنده ناي يوح مكاشفهاگر 

 . آن زمان آخرالزمانيِدر ميانِ نوشتارگانِ خواهد بود استثنايي  صرفاًيوحنا[، 

شود آن مؤلف است، به هر حال، مردي بسيارمتمايز در ميانِ  يوحنا كه ادعا مي

به هفت كليسا . چنين چيزي را لحنِ پيام ه استمسيحيانِ آسيايِ كوچک بود

كه وجودِ تاريخيِ او را هر چند  ،ه استكند. محتمالً يوحنايِ رسول بود تأييد مي

طورِ كامل تأييد كرد اما بسيار محتمل است. اگر اين حواري واقعاً  توان به نمي
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تواند بهترين تصديق  ي آن كتاب است، از نظرِ ما بسيار بهتر است. كه مي نويسنده

ي حقيقي است. بگذاريد در  يتِ اين كتاب، مسيحيتِ اوليهبر اين باشد كه مسيح

به منسوب  هايِ  همان مؤلفِ انجيل يا پيام مكاشفهمؤلفِ  ادامه بيفزاييم كه ظاهراً،

 . نيست يوحنا

ها است. نخستين، مسيح در كسوتِ كشيشِ اعظم  سِري الهام ، شاملِ يکمكاشفه

به نمايندگيِ هفت كليسايِ آسيا و دان  رود درميانِ هفت شمع شود و مي پديدار مي

. در كند ديكته مي ي آن كليساها“فرشته”هايي را برايِ هفت   پيام “يوحنا”به 

جا در همين آغاز، خيلي ساده تفاوتي را ميانِ اين مسيحيت و مذهبِ فراگيرِ  اين

بينيم. تثليث نه تنها شناخته  بندي شد، مي نستانتين كه در شورايِ نيقيه فرمولكُ

 روحِ”جا ما  القُدُسِ بعدي، در اين ناممكن است. به جايِ يک روح حتا ست بلكهني
ي  )يازده(، آيه XIاز اشعيا  ها ]يِ يهودي[ رَبيتوسطِ كه  داريمرا  “خداوند هفتمِ

]از الف تا اُمگا تا آلفا ، اولي و آخري، از ، پسرِ خدا. مسيحاستنباط شده است 31

و  “خداآفرينشِ آغازِ ”خدا، بلكه برعكس،  ارز با نه هموجه نه خودِ خدا،  هيچ ي[، به

موجود از روزِ اَزَل اما در مقامي فروتر از خدا، مانندِ هفت  ،است رو، تجليِ خدا ازاين

 سرودِ”، شهيد در بهشت، 2ي  )پانزده( آيه XVروحِ يادشده در باال. در بخشِ 

رو، در  . ازاينخواند را مي جاللِ خداوند “گزارِ خداوند، و سرودِ بره ، خدمتموسا

پايِ  جا مسيح نه تنها در مقامي فروتر از خداوند بلكه با احترامي درخور، هم اين

( اما 2ي  ، آيه)يازده( XIشود ) شود. مسيح در اورشليم قرباني مي موسا پديدار مي

ن گناهانِ جهاخاطرِ  كه به استاي “بره”(؛ او 12و  7)يک(،  Iخيزد ) بارِ ديگر بر مي

ي مؤمنانِ هر زبان و هر ملتي را از خداوند  اش همه قرباني شده است و با خون

يابيم كه مسيحيتِ اوليه را  در مياي را  ي بنيادي جا ايده بازخريده است. ما در اين

______________________________________ 
 .“ناخت و ترس از خداوندمت و فهم، روحِ مشورت و قوت، و روحِ شقرار خواهد گرفت، يعني روحِ حك« شاخه»روحِ خداوند بر آن ” 1
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هايِ سامي و اروپاييِ آن  ي مذهب همه. ببالدبه مذهبي جهاني فرا  تا دقادر كر

هايِ آدميان آزرده  ه خداياني را كه از كنشزمان، سهيم بودند در اين نگاه ك

ي بنياديِ انقالبي در  توان با دادنِ قرباني تسكين داد. نخستين ايده شوند، مي مي

ي  شدنِ داوطلبانه شده از مكتبِ فيلونيک( اين بود كه با قرباني مسيحيت )اقتباس

هميشه، به  ها يک بار برايِ ي انسان ها و همه ي دوران يک ميانجي، گناهانِ همه

تِ هرگونه قربانيِ ديگري . بنابراين، ضرورشود ميخاطرِ مؤمنان، كفاره داده 

كه آزادي  با اين: دشُ ميو با آن، زيرِ پايِ انبوهي از مناسکِ مذهبي خالي  برداشته

هايي[ ديگر اقرار ]كرده بودند[،  آميزش با مردماني را ]كه به مذهباز مناسک، 

مذهبِ جهاني برايِ يک ( conditionنخستين شرطِ )كرد،  مشكل يا ممنوع مي

ورسومِ مردمان ريشه دوانده بود  رغمِ اين، عادتِ قرباني چنان ژرف در رسم بود. به

( اقتباس كرده بود ـ paganismسيسم ـ كه بسيار از كافركيشي ) كه كاتولي

خود  (the massعَشايِ رباني )با واردكردنِ  قربانيِ نمادينِ كم  دستِمناسب ديد 

هيچ ردي از جزمِ   مكاشفهسازگار كند. از سويِ ديگر، در كتابِ را با اين واقعيت 

 وجود ندارد.  (original sin، نخستين)گناهِ گناهِ آغازين 

ن در كلِ كتاب، اين است كه هرگز و در چني ها، هم  ترين چيز در اين پيام اما متمايز

باورانِ خود با هيچ نامي جز با نامِ  د و همافتد كه مؤلف به خو كجا، اتفاق نمي هيچ

( و فيالدلفيه را در برابرِ Smyrnaهايِ ازمير ) ارجاع دهد. او اعضايِ فرقهيهوديان 

ها  كه آنكرد  تهديدشان ميكه او با اين واقعيت كند  سرزنش ميكساني 

ا در ه ؛ به اعضايِ آن“ا نيستند بلكه پيروانِ شيطان اندگويند يهودي اند، ام مي”

( را Balaamلعام )ي بَ ها آموزه گويد: آن ( ميPergamosپِرگامُس )پرغامه، 

 هايِ با خوردن از خوراكگونه  ( ياد داد چهBalacكه به باالق ) كنند نگاهباني مي

. شود( يهوديانفرزندانِ اسراييل )موجبِ لغزشِ ها و زناكاري،  به بت شده تقديم
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كه يهودي اند.  ندهُشيار بلكه مردمي مطرح اجا نه مسيحيانِ  رو در اين ازاين

]يهوديتِ  رفتِ آن اولي وپيش اي نو از دگرگوني شان مرحله كه يهوديت تصديق شده

رو،  . ازاينحقيقي استها[  ،  تنها يكي ]از آنهمان دليلبوده است، اما بنا به  قبلي[

يهودي  111111شوند، نخست  هنگامي كه مقدسان در پيشگاهِ خداوند حاضر مي

شمارِ كافران  هايِ بي ها توده ها و تنها پس از آن از ديگرقبيله 13111آيند،  مي

كه  دهد[  ]نشان مي آيند. اين شده در مي دسته به اين يهوديتِ بازنوسازي دسته

ي أي]مبد باخبر بوده است؛از مبدأِ تاريخِ مسيحي  ،، چه كم59مؤلفِ ما در سالِ 

كه دهد  نشان ميرفتِ مذهبي  وپيش ا در دگرگونيي نويني ر مرحله ،سره يک كه[

 . ه استترين عناصر در تاريخِ فكر انساني بود شدن به يكي از انقالبي در حالِ بدل

خبر بود ]نسبت به خود  مسيحيتِ آن زمان كه هنوز از خود بيبينيم،  رو، مي بدين

در  مقررشدهجزمي شكلي  ناآگاه بود[، از زمين تا آسمان از مذهبِ فراگيرِ بعديِ به

جا  . در ايناين را از آن باز شناسَد دتوان كس نمي هيچ؛ استشورايِ نيقيه متفاوت 

نه از جزمياتِ مسيحيتِ بعدي خبري هست، نه از اصولِ اخالقيِ آن بلكه اين 

كند و آن مبارزه،  ي جهان مبارزه مي احساس هست كه انگار كسي دارد عليهِ همه

تمامي از ميانِ  اشتياقي برايِ مبارزه و يقينِ پيروزي كه به پيروزمندانه خواهد بود؛

ي ما تنها در آن قطبِ ديگرِ جامعه  مسيحيانِ امروز رخت بر بسته است و در دوره

 ها.  شود؛ در ميانِ سوسياليست يافت مي

زمان مبارزه عليهِ  و هم ه استآغاز فرادست بود ازدرواقع، مبارزه عليهِ جهاني كه 

يک از اين  ها مشترك است. هيچ ميانِ مسيحيتِ اوليه و سوسياليست ،گران بدعت

اي بزرگ را رهبران يا مُبَشِران ايجاد نكردند ـ هر چند در ميانِ هر  دو جنبشِ توده

اي اند. و  هايي توده ها جنبش ـ آن ه استي كافي مُبَشِر بود ها به اندازه دويِ آن

( اند؛ confusedي و آشفتگي )اي در آغاز دچارِ سردرگم هايِ توده جنبش

ها  سازي ها در آغاز در ميانِ ناهم سردرگمي و آشفتگي به اين علت كه تفكرِ توده
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كند و هم به علتِ نقشي  بودِ پيوستگي حركت مي بودِ وضوح و كم ها[، كم ]تناقض

كنند. اين سردرگمي و آشفتگي  ها بازي مي در آغاز در ميانِ آنهنوز كه مُبَشِران 

دهد كه به همان شوروشوقي  شماري نشان مي هايِ بي گيريِ فرقه ا در شكلخود ر

. ايستند ميگيرند كه رودررويِ دشمنِ مشتركِ بيگانه  ديگر قرار مي رويِ يکررود

چنان كه در آغازِ جنبشِ سوسياليستي  چنان كه برايِ مسيحيتِ اوليه بود، آن آن

متشخصانِ  يِنگرانباعثِ اندازه هايِ باال[ تا چه  بود، اهميتي نداشت ]درگيري

كردند كه هيچ اتحاد و  كه اتحاد و يگانگي را در جايي موعظه مي شود يخيرخواه

 ممكن نبود.  اي يگانگي

كه  ساز كنارِ هم نگاه داشته بود؟ برعكس. با اين شكل الملل را جزمي هم آيا بين

ها  باز در ميانِ آن بودند، 1212هايِ سنتِ فرانسويِ پيش از  ها، همه، كمونيست آن

انجمنِ  لينگ و ديگران از هايِ مكتبِ وِيت تهايي وجود داشت: كمونيس هم اختالف

در فرانسه و بلژيک برتري داشتند، كه ها  كمونيستيِ بازاحياشده، پرودونيست

هايِ باكونيست كه برايِ  ها، حزبِ كارگرانِ آلمان و درآخر، آنارشيست بالنكيست

هايِ اصلي بودند.  گروه ،ايتاليا دستِ باال را داشتند، تنهامدتي در اسپانيا و 

پيش از جدايي از تا الملل  از بنيادگذاريِ بين كه چهارمِ قرن ـ يکالملل،  بين

و اتحاد و  نُمود مي كامل و نهاييجا  در همه ـگيرد  را در بر مي ها آنارشيست

بود. و با  برقراري هايِ اقتصاد ترين ديدگاه كم درچارچوبِ كلي يگانگي دستِ

ها ـ  پيكر، روزنامه يِ صنعتيِ غولآهن، تلگراف، شهرها ـ راه روز آنابزارهايِ ارتباطيِ 

 . را سازمان داد هايِ مردم گردآيي

با شمار وجود داشت و  هايِ بي ه فرقههمين تقسيم ب نيز اوليه يانِدر ميانِ مسيح

يافتني  نگيِ بعدي را دستوگو و درنتيجه اتحاد و يگا بحث و گفت ،ابزارهايي

ترين سندِ  شک قديمي در اين كتاب كه بيوكمال  تمامچيزي را  . ما چنينندكرد مي

 ناپذيري با آن يابيم و مؤلفِ ما با همان شوروحرارتِ آشتي مسيحي است، مي
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اول از همه  :آلودِ بيروني جنگد كه با جهانِ سرتاپا گناه مي هاي ديگر[ ]فرقه

( و پِرگامُس؛ ]دوم[ Ephesus( در اِفِسُس )Nicolaitansها،  السينيكُها ) نقوالوي

زمير و ها يهودي بودند اما پيروانِ شيطان بودند، در اِ گفت آن هايي كه مي آن

د، در پِرگامُس؛ خوانَ لعام كه او را مُبَشِرِ كذاب ميفيالدلفيه؛ ]سوم[ پشتيبانانِ بَ

بودند، در اِفِسُس؛ و در آخر، در گفت رسول بودند و ن هايي كه مي ]چهارم[ آن

(. Jezebelبا نامِ ايزِبِل )ايزابل،  ( پشتيبانانِ زنِ مُبَشِريThyatiraثياتيرا )طياتيرا، 

ي پيروانِ  فقط درباره شود، ارائه داده نميها  ي اين فرقه درباره تري بيشجزئياتِ 

كردند.  وردند و زنا ميخ ها مي كه از گوشتِ قربانيِ بت شود گفته ميلعام و ايزِبِل بَ

دارِ پولِس و  هايي انجام گرفته تا اين پنج فرقه به عنوانِ مسيحيانِ طرف كوشش

نيقولوس، ) نيكُالس”لعامِ و بَمشهور به ها عليهِ پولِس، رسولِ دروغين،   ي پيام همه

Nicolaos)“ سختي قابلِ دفاع  هايي در اين زمينه، با اين كه به . بحثفرض شوند

( 211تا  251و  217تا  212هايِ  ؛ رويه1259ِ رِنان )پاريس، پُلِ قديس اند، در

ها را با   پيام كه گرايش دارند وبه اين سها همگي   بحث گرد آورده شده اند. آن

هايي كه  نوشته ؛شرح دهند پولِسكذاييِ هايِ  نامهو  اَعمالِ رسوالنتوجه به 

اند و  مُكاشفهتأخرتر از شان بيش از شصت سال م كم در شكلِ كنوني دستِ

متباين  تمامي رانگيز بلكه بهب شدت بحث ها، نه تنها به هايِ واقعيِ مربوط به آن داده

توانسته پنج  نمي [مكاشفه] ي قطعي آن است كه مؤلفِ . اما نكتهساز است و ناهم

دوتا برايِ اِفِسُس )رسوالنِ كاذب نسبت دهد: فرقه  يکنامِ متفاوت را به يک نام و 

ها  به آنهر بار صريحاً  ها( و ها و نقوالوي امُس )بلعاميها( و دوتا برايِ پِرِگ و نقوالوي

تواند اين  نميهم كس  . در ضمن، هيچارجاع دهد ي متفاوت به عنوانِ دو فرقه

وجود عناصري ها  در ميانِ اين فرقه ]ممكن بوده است[ كهناديده بگيرد احتمال را 

 شدند.  مروزي پولِسي خوانده ميكه به معنايي اه اند داشت
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، اتهامِ خوردنِ است تري داده شده جزئياتِ بيش ها ي آن به هر دو موردي كه درباره

شود؛ دو موضوعي كه يهوديان ـ از  ها و زناكاري زده مي هايِ تقديمي به بت گوشت

 ها، در ستيزي هميشگي با كافرانِ ي آن ي مسيحيان ـ درباره اندازه همان به ،قديم

هايِ كافران در  طور نبود كه گوشتِ قرباني اينصرفاً برگشته بودند.  ازدين

آورده نه تنها نادرست به نظر  جا امتناع از غذايِ پيش هايِ جشن كه در آن خوراك

در بازارهايِ  ها توانست خطرناك باشد، سِرو شود. آن گوشت آمد بلكه حتا مي مي

كه هميشه ممكن نبود بشود  يعني جاييرسيدند  به فروش مي نيز عمومي

بودنِ آن  ]به عبارتِ ديگر حالل (the lawبودنِ آن را از منظرِ شريعت )قانون،   پاك

هايِ جنسيِ  رابطهبه يهوديان نه تنها  در نظرِ مشخص كرد. زناكاريرا[ 

كه شريعت يهود شد  گفته ميازدواج با كساني چنين به  هماززناشويي بلكه  بيرون

ازدواجِ يهودي با غيرِيهودي )يا  به عبارتِ ديگر، ،ممنوع كرده بودها را  ازدواج با آن

اَعمالِ شكلي كلي در  ( ـ  به معنايي كه اين كلمه بهgentileغيرِمسيحي، 

شود. اما يوحنايِ ما نظراتِ  فهميده مي 39و  31ي  )پانزده( آيه XVرسوالن 

آيين  درست ميانِ يهوديانِ هايِ جنسيِ جايز در ي رابطه ]خاصِ[ خودَش را درباره

(orthodox دارد. او در )XIV يهوديِ بهشتي  111111از  1ي  )چهارده( آيه

ند؛ به هايي اند كه ]خود را[ با زنان به فساد نكشيد ها آن اين”گويد:  سخن مي

وجود  قع، در بهشتِ يوحنايِ ما، هيچ زني. و دروا“ها باكره اند همين سبب آن

هايِ مسيحيِ اوليه پديدار  گاه در ديگرنوشته گرايشي كه گهندارد. پس او به آن 

گيرد. و  آلود در نظر مي تمامي گناه هايِ جنسي را به شود، تعلق دارد كه رابطه مي

كنيم به اين واقعيت كه او روم را روسپيِ  هنگامي كه افزون بر اين، توجه مي

از شرابِ زنايِ او نوشيده  خواند كه پادشاهانِ زمين با او زنا كرده اند و بزرگي مي

شود  ها اندوخته اند، ناممكن مي اش ثروت اند و سوداگرانِ زمين از زندگيِ پرتجمل
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اي برداشت كنيم كه  فكرانه ها را به آن معنايِ كوته  اين كلمه در پيامكه برايِ ما 

 گونه برخي تأييدها برايِ الهياتي دوست دارند به آن نسبت دهند تا بدين مدافعانِ

اي  ها، نشانه  پيدا كنند. برعكس. اين فرازها در پيامعهدِ جديد ديگرفرازهايِ 

ها  ها و آشفتگي هايِ سراسيمگي ي دوره اي عام و رايج در همه آشكار از پديده

ي  هايِ جنسي، مانندِ همه ها[ قيودِ سنتيِ رابطه هستند كه ]در آن دوره

پهلويِ  نخستينِ مسيحيت، پهلوبه هايِ د. در سدهنرو ديگرقيدوبندها، به كنار مي

شته بودند، گرايشي وجود داشت كه آزاديِ كشاني كه شهوت را در خود كُ رياضت

داد. همين هم در  وبيش تا آميزشِ نامحدودِ زن و مرد گسترش مي مسيحي را كم

شد  ناپذيري احساس مي جنبشِ مدرنِ سوسياليستي مشاهده شد. چه هراسِ وصف

 وقت در آلمان در زمانِ آن فراوانِهايِ  (nurseryدكستان، )كو در شيرخوارگاه

ي سي، كه  سيمون در دهه سَن (réhabilitation de la chair) بخشيِ شهوانيِ توان

ي شهوت(  )اعاده “Wiedereinsetzung des Fleisches”در آلمان با عنوانِ 

ممتازِ حاكم در يِ (هاestateشر، )قِ  انگيزتر از همه، زُمره . و هراسشد شناخته مي

كه در  اي وجود نداشت( (class) )هنوز در كشورِ ما هيچ طبقهزمان بودند  آن

شان  درپيِ شهوت بدونِ برآوردنِ پي، ها تر از ديگر زُمره بسياربيشبرلين، 

توانستند فوريه را  مي ،زندگي كنند. اي كاش، اين مردمِ خوب توانستند نمي

كرد!  اش فكر مي اًمتفاوتي برايِ ]برآوردنِ[ شهوتهايِ تمام بشناسند كه به شيطنت

تر و درواقع،  ها به يک برداشتِ عقالني گري با چيرگيِ اُتوپياباوري، اين افراطي

 كودكستانِكه آلمان از  زمان درست در آن، و تسليم شدندتر  راديكالبسيار

 ، خشمِوارد شدقلبِ جنبشِ سوسياليستي به و  بيرون آمدهاينه پرهيزكارِ 

 ممتاز را به هيچ گرفت.  پرهيزكارِي جهانِ  متظاهرانه
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ها. باقي، ترغيبِ مؤمنان به مجاهدت در   ي محتوايِ جزميِ پيام اين است همه

گير عليهِ  ي پي شان به دشمن و مبارزه ي ايمان فرازانه و شجاعانه تبليغ، اقرارِ گردن

جايي كه دورازذهن  تا آنـ   شود دشمنانِ درونِ خود و بيرون از خود را شامل مي

ي  ]در سده الملل انديشِ بين يكي از هواخواهانِ پيامبرگونه را ها كه اين نيست

 . نوشته باشد نوزدهم[

 

 

2. 

راسالتِ يوحنا با كليساهايِ معروفِ مُ درستي ها جز درآمدي به موضوعِ به  پيام

در ديتِ ارشادشده ي يهو مانده ها با باقي ي آسيايِ كوچک و از طريقِ آن گانه هفت

جا ما به  . و در ايننيستـ بيرون از مسيحيتي كه بعدها گسترش يافت ـ  59سالِ 

 يابيم. االقداسِ مسيحيتِ اوليه راه مي ترين قُدس دروني

هايي كه مسيحيانِ نخستين از ميانِ آنان برخاستند؟  گونه مردمي بودند آن چه

كه  چناني مردمان،  ترين اليه ايينپ، اعضايِ “كشان ان و زحمتبر رنج”عمدتاً از 

ها شاملِ چه كساني بودند؟ در شهرها، شاملِ  . و آناستعنصري انقالبي  درخورِ

سفيدهايِ ”مردم، مانندِ  جور دست، همه (هايِ تهيfreemanشهرنشين )

دارِ جنوبي و ولگردها و ماجراجوهايِ اروپايي در  هايِ برده دولت “فطرتِ پست

هايِ آزادشده و باالتر از همه، از  ي و چيني، سپس از بردهبندرهايِ مستعمرات

بردگان و در از  بزرگ در ايتاليا، سيسيل و افريقاهايِ  در زُمره :هايِ واقعي برده

تر در بردگي  تروبيش پايي كه بيش هايِ روستاييِ اياالت از دهقانانِ خُرده ناحيه

ي اين عناصُر  ركِ رهايي برايِ همهافتادند. مطلقاً هيچ راهِ مشت ازطريقِ وام فرو مي

ها قرار داشت.  ها، بهشت، رهاشده، پشتِ سرِ آن ي آن وجود نداشت. برايِ همه
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(، قَصبه the former polis) پيشين شهرِ خراب، هايِ خانه برايِ شهرنشين]بهشت[ 

(townو دولت )  شهرونداني آزاد بودند؛ برايِ  ،شان بود كه نياكاندر آن زماني

شان بود؛ برايِ  اسيرشده، زمانِ آزادي پيش از انقياد و اسارت نِ درجنگبردگا

داريِ اشتراكي بود.  پا، سيستمِ اجتماعيِ غيرِيهوديِ منسوخ و زمين دهقانانِ خرده

. فرو كوبيده شده بودند ها با مشتِ آهنينِ برابرسازِ رُمِ پيروزمند ي آن همه

ي قبايلِ خويشاوند  ت، قبيله و اتحاديهكه قدمتي داش اي ترين گروهِ اجتماعي بزرگ

هايِ  ها و در ميانِ يوناني آمدن بر بنيادِ اتحادِ خانواده در ميانِ بربرها گردِهم :ندبود

( كه از polis)شهر ]بر بنيادِ اتحادِ[  ،ها ( و ايتالياييtownfoundingشهربنياد )

]مقدوني[ در  . فيليپ و الكساندرِشد خويشاوند تشكيل مي ي يک يا چند قبيله

گيريِ ملتِ  به شكل اتحاد، ي يوناني، اتحادِ سياسي پديد آوردند اما آن جزيره شبهِ

ي جهانِ رومي ممكن  فروپاشيِ سلطه باها تنها  ملتگيريِ[  ]شكليونان نينجاميد. 

تر  هايِ كوچک ي پاياني بر اتحاديه بود. اين سلطه، يک بار برايِ هميشه، نقطه

 ،تمامي به ،ستاني تشكيالتِ ماليات و ي، دادرسيِ روميگذاشت. زورِ نظام

دهيِ مستقل و  رفتنِ سازمان دهيِ درونيِ سنتي را تحليل بُرد. با ازدست سازمان

 ؛و نظامي باب شد شهريتوسطِ اوليايِ امورِ  وچپاولِ عُدواني غارت متمايز،

ها با  خودِ آن شد و سپس، به شكلِ وام به ها گرفته مي هايِ زيردستان از آن ثروت

ها اخاذي شود. فشارِ  تر از آن تر و بيش شد، تا بيش بايي داده ميهايِ رِ نرخ

ي اقتصادِ  هايي عمدتاً تحتِ سيطره سرزمينبه ايجادِ ستاني و نياز به پول كه  ماليات

تر در  ، دهقانان را گستردهانجاميد درآمده ]دادوستدِ پاياپاي و غيرِپولي[ طبيعي

هايي بزرگ در دارايي دامن زد، ثروتمند را  اران فرو افكند، به تفاوتبردگيِ رباخو

هايِ  قبيله مقاومتِ شكلتمامي به خاكِ سياه نشاند. هر و فقير را به كرد ثروتمندتر

. كجا بود آن نُمود هوده مي بي پيكرِ جهانِ رومي كوچکِ منزوي در برابرِ قدرتِ غول

شده و  شده، سركوب كشيده بردگي ردمانِ[ بهرفت، آن رستگاري، برايِ ]م راهِ برون
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يي ها بسا دلبستگي مردم كه چه هايِ ي آن گروه رفتي برايِ همه راهِ برون ؛دست تهي

توانست يافته شود اگر يک جنبشِ  ؟ و هنوز هم ميمتضاد داشتندسازگار و حتا نا

 گرفت.  ها را در بر مي ي آن انقالبيِ بزرگ همه

كه در آن،  وضعيتشده بود اما در اين جهان نبود. در آن رفت پيدا  آن راهِ برون

رفتي  توانست راهِ برون رفت[ تنها مي ، آن ]راهِ برونگونه بود جريانِ امور بدين

ي روح پس از مرگِ  نُمود. زندگيِ پيوسته مذهبي باشد. سپس جهاني نوين روي 

نِ رومي بدل شد. نوعِ شده در سرتاسرِ جها آرام به يک ايمانِ راسخِ شناخته آرام ،تن

خاطرِ اعمالي كه رويِ زمين انجام داده  پاداش يا مجازاتِ ارواحِ درگذشتگان به

پاداش موردِ  به همان اندازهكرد.  تر تصديقي فراگير پيدا مي تر و بيش بودند، بيش

شكلي  اندازها چندان خوب نبودند: عهدِ باستان به بود. چشمقرار گرفته توجه 

برايِ  واالترشكلي نامحدود ارزشي  كه به ترياليستي بود ]اما[ نه اينخودي ما خودبه

زندگي رويِ زمين نسبت به زندگي در پادشاهيِ اشباح قائل باشد؛ زندگي پس از 

ها بود. سپس مسيحيت آمد،  تر به عنوانِ يک بدبختي موردِ توجهِ يوناني مرگ بيش

قائل شد و بهشت و هان شكلي جدي به پاداش و مجازاتي در فراسويِ ج كه به

كشان را از  بران و زحمت رفتي يافته شده بود كه رنج راهِ برون جهنم را خلق كرد:

بُرد. و درواقع، تنها با  اين سرايِ خاكيِ پردردورنج به فردوسِ جاويدان راه مي

پوشي و  توانست چشم اندازِ اَجر ]و پاداشِ الهي[ در جهانِ ديگر مي چشم

كشي را فراز بكشد و باال ببرد به اصلِ  فيلونيک از دنيا و رياضت نشينيِ رواقي گوشه

شده را الهام بخشد.  هايِ سركوب بنياديِ اخالقيِ يک مذهبِ جهانيِ جديد كه توده

شد.  گشوده نميبه رويِ مؤمنان  ،اما اين فردوسِ الهي صرفاً با واقعيتِ مرگ

رشليمِ تازه است، تنها پس از خواهيم ديد كه پادشاهيِ خداوند، كه پايتختِ آن، او

شود. در تَصَوُرِ مسيحيانِ  فرسا با نيروهايِ جهنم فتح و گشوده مي نبردهايِ طاقت

اش را  جلو بودند. يوحنا در همان آغاز، كتاب واسطه روبه اوليه، اين نبردها بي
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 Iو درست پس از آن، در  “رخ خواهند دادزودي  بهدادهايي[ كه  ]روي”ي  مكاشفه

ها را برايِ  گويي حالِ كسي كه اين پيش خوشابه”كند  ، اظهار مي2ي  آيه)يک( 

زمانِ وقوع اين د، زيرا به آن گوش فرا دهحالِ آن كه  ديگران بخواند؛ و خوشابه
فرستد:  . مسيح، به كليسا در فيالدلفيه اين پيام را مي“دادها چندان دور نيست روي

چيزهايي را كه ”آخر، فرشته به يوحنا  . و در بخشِ“خواهم آمدزودي  بهببين، من ”

دهد:  و به او دستور ميدهد  نشان مي “به وقوع خواهد پيوستزودي  به

زودي به وقوع  ون بهرسِ همه بگذار، چ هايِ اين كتاب را در دست گويي پيش”

ي  )بيست و دو( آيه XXIIگويد )در  و خودِ مسيح بارِ ديگر مي “خواهند پيوست

تا چه . به دنبال نشان خواهيم داد كه اين آينده “آيم ميزودي  بهن م”( 31و  13

 بود.  اندازه زود و نزديک

سره و اساساً كلمه به كلمه،  دهد، يک شهودهايِ مكاشفه، كه مؤلف به ما نشان مي

ويژه حِزقيال،  تر، مشخصاً از پيامبرانِ كالسيکِ عهدِ عتيق، به هايِ اوليه از نمونه

ويژه از  و به كتابِ دانيالشده پس از  يهوديِ متأخِرِ نوشته هايِ جزئاً از مكاشفه

 ،به نوشته درآمده بودهاي  ( كه پيش از اين تا اندازهHenoch)خنوخ،  كتابِ هِنوخ

جايي را كه يوحنايِ ما هر تصوير را،  ،جزئياتترين  برداشت شده است. نقد، تا كم

كلِ  خالصهباور را،  رايِ بشريتِ بيشده ب ي تهديدآميز را، هر بالي فرستاده هر نشانه

طوري كه نه تنها  دهد، مشخص كرده است. به  اش را قرار مي ي كتاب ماده

كند كه او هرگز  است بلكه حتا اثبات مي ]يوحنا[ بودنِ ذهنِ او ي خالي دهنده نشان

(ها و شهودهايِ منتسبي را كه توصيف كرده، ecstasyحتا در خيال هم خلسه )

 است.  تجربه نكرده

بيند كه  آيند: نخست، يوحنا خدا را مي وار در پي مي ترتيب چكيده اين شهودها به

داشته   نگاهبر اورنگِ خود بر نشسته است، در دستِ خود كتابي را با هفت مُهر 
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و پيشِ رويِ او چراغي است كه كشته شده است و از مرگ برخاسته است است 

رهايِ كتاب را بگشايد. گشودنِ مُهرها ي آن شده است كه مُه )مسيح( و شايسته

وار. هنگامي كه پنجمين  هايِ تهديدآميزِ معجزه گونه نشانه شود با همه راه مي هم

بيند كه  شود يوحنا زيرِ قربانگاهِ خداوند، ارواحِ شهيدانِ مسيح را مي مُهر گشوده مي

اي خداوندِ ”كنند:  ي خداوند كشته شدند و با صدايِ بلند استغاثه مي برايِ كلمه

خونِ ما را از ايشان  كني و انتقامِ پاك و حق، تا به كي بر ساكنانِ زمين داوري نمي

شود  ها گفته مي شود و به  آن ها داده مي و سپس ردايي سپيد به آن “گيري؟ نمي

 كمي استراحت كنند. برايِ شهيدانِ ديگري كه بايد كشته شوند، بايد كه 

ات را دوست بدار،  دشمنان”ي  ، مسئله“يشِ محبتك”جا هنوز پرسشِ  پس در اين

جا  و... وجود ندارد. در اين “گويد ن كسي را كه به تو ناسزا ميتبرُك كن آ

وكاست از  كم انتقامِ درست و بي ؛وتمام موعظه شده است كِشيِ تام انتقام

در تر، بحراني كه  آزاردهندگانِ مسيحيان. چنين است در كلِ اين كتاب. نزديک

ي  و با همه آيند هايي كه از آسمان فرود مي و مجازاتتر، بالها  سنگين رسد... مي

شان  ي گناهان ي بشريت كفاره كند توده خرسندتر، يوحنا است كه اعالم مي ،ها اين

ها فرود خواهد آمد، مسيح بايد بر  ي خداوند بر آن هايِ تازه ، عذابهنوز نداده اندرا 

رحمي و خشمِ خداوندِ  م براند و در چَرخُشتِ بيكاي از آهن حُ ها با تركه آن

ايمانان سخت خواهد ماند. طبيعي  هايِ بي توانا له خواهند شد اما باز هم دل همه

كه  شود و اين ، نبردي نزديک ميكاري فريباست كه حس شود، فارغ از هرگونه 

 (. la guerre comme ? la guerre ?)، جنگ! راه است جنگ در

آيند با هفت شيپور و  شود هفت فرشته مي هره گشوده ميمين مُتهنگامي كه هف

دهد. پس  اي را آواز مي هايِ تازه ها در شيپورَش دررسيدنِ دهشت هر بار يكي از آن

ي كوچک  آيند با هفت شيشه ي ديگر به صحنه مي از هفتمين دَمِش، هفت فرشته

ها  همه، بالها و مجازات ينكنند؛ با ا ها را بر زمين خالي مي از خشمِ خداوند كه آن
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چيزهايي اند كه بارها و بارها پيش از اين روي داده اند.  آورِ آن عمدتاً بازانجامِ مالل

ها،  نشسته بر آب ،اي سرخ ي بزرگ، آراسته با جامه فاحشه ،آيد، بابل سپس زني مي

ي  شهرِ بزرگِ هفت تپه كه بر همه نوشد؛ مي از خونِ قديسان و شهيدانِ مسيح

راند. او بر جانوري وحشي با هفت سر و ده شاخ نشسته  ادشاهانِ زمين حكم ميپ

اند. از اين  “پادشاه”چنين هفت  ي هفت تپه و هم است. هفت سر نماينده

پادشاهان، پنج تن فرو افتاده اند، يكي هست و ديگري هنوز نيامده است، و پس از 

شود. او  خورد اما درمان مي ري ميآيد. او زخمي كا او، باز يكي از پنج تايِ اولي مي

( half of a week of seven years) سه سال و نيمماه يا 13بر جهان برايِ 

و تا حدِ مرگ مؤمنان را آزار خواهد داد و موجبِ روايي خواهد كرد  فرمان

آيد،  ديني خواهد شد. اما سپس نبردِ بزرگِ نهايي در پي مي رواييِ بي فرمان

ي  ي بزرگ و همه خواهانه و به انتقام، نابوديِ بابل فاحشه ينمقدسان و شهيدان ك

؛ شيطان در دوزخ طَلَب خواهند كردي بزرگي از بشريت را  توده يعنياش  پِيرُوان

فرو افتاده است و فروبسته شده است برايِ هزار سال تا هنگامي كه مسيح با 

ا پس از هزار سال، . امكند آغاز  رواييِ خود را فرمان ازمرگ شهيدانِ برخاسته

شود و جنگِ بزرگِ ديگري ميانِ ارواح ]و شيطان[ در  شيطان بارِ ديگر رها مي

خواهد گرفت كه در آن، او سرانجام شكست خواهد خورد. سپس رستاخيزِ دوم در 

خيزند و در پيشگاهِ اورنگِ داوريِ  گاه كه ديگرمردگان هم بر مي آيد، آن پي مي

شوند و مؤمنان به بهشتي  به ياد داشته باشيد( حاضر ميخداوند )نه مسيح؛ اين را 

 تازه، به زميني تازه و به اورشليمي تازه برايِ زندگيِ جاويد وارد خواهند شد. 

چنان كه كلِ اين اثرِ تاريخي، منحصراً از مصالحِ يهوديِ پيشامسيحي برپا شده  هم

از همان هنگامي كه دهد.  هايِ يهودي را ارائه مي وبيش منحصراً ايده است، كم

هايِ  گرفتن وخراج ، از زمانِ باجنامساعد شد چيز برايِ مردمِ ]بني[اسراييل  همه

ها، از نابوديِ دو پادشاهيِ اسراييل و يهودا تا اسارت تحتِ  ها و بابلي آشوري
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( كه از اشعيا تا دانيال به درازا كشيد، در هر seleucisرواييِ سولوكوس ) فرمان

( وجود saviourنجي، بخش )مُ ي يک رهايي هايي درباره گويي پيش ي تاريک، دوره

ي ميكاييل،  اي درباره گويي ، پيش2تا  1ي  آيه XIIدانيال داشته است. در ]كتابِ[ 

ها را از آشفتگي و آزاري  آيد تا آن بر زمين مي هست كه ي نگهبانِ يهوديان، فرشته

اي از داوريِ نهايي وجود  ند، گونهشو بزرگ رهايي دهد؛ بسياري از مردگان زنده مي

خواهد داشت و آموزگاران كه مردم را عدالت آموختند ]مردم را به راهِ راست 

ي مسيحي،  تنها نكته چون ستارگان تا ابد خواهند درخشيد. هدايت كردند[، هم

ويژه، شهيدان  كوه و افتخارِ مؤمنان و بهبر حكومتِ نزديکِ مسيح و شُ تأكيدِ عظيم

 از مرگ بر خواهند خاست.  است كه

دادهايِ آن زمان ارجاع  جايي كه به روي ها تا آن گويي برايِ تفسيرِ اين پيش

( و فرديناند Lücke(، لوك )Ewaldويژه اِوالد ) دهند، ما مديونِ نقدِ آلماني به مي

 رسِ در دستارنست رِنان  ها را كارِ آن( هستيم. Ferdinand Benaryبِناري )

ي بزرگ، نُمادِ  يم كه بابل، فاحشهاست. ما پيش از اين ديد گذاشتهها  ندا ناالهيات

ي  درباره 11تا  9ي  آيه)هفده(  XVIIرُم، شهرِ هفت تپه، است. ما در بخشِ 

 بر آن نشسته است كه:]بابل[ كه او  خوانديم جانوري وحشي

ها  هفت كوه اند كه آن زن بر آن”آن جانورِ وحشي  “هفت سرِ”

ها هفت پادشاه اند: پنج تن فرو افتاده اند و  . و آننشيمن دارد

يكي هست، و ديگري هنوز نيامده است و هنگامي كه بيايد زياد 

دوام نخواهد آورد. آن جانورِ وحشي كه بود و ديگر نيست، 

هفت تن است و رو به تباهي هشتمي است و هشتمي از آن 

 “رود مي
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شده با هفت سزارِ  ه است، بازنُمودهبنا بر اين، جانورِ وحشي، جهانِ روميِ چير

روايي  بار خورده بوده است و ديگر فرمان ها زخمي مرگ درپي، يكي از آن پي

به  آن سزار به عنوانِ هشتميكند اما او خوب خواهد شد و باز خواهد گشت.  نمي

برپاكردنِ پادشاهيِ كفرگويي و ستيزه با خداوند. به  خواهد پيوست، برايِ آن جانور

  پيوستواهد او خ

 ها ي آن ها... همه آنكردن بر  غلبهبا مقدسان و  نجنگيدبرايِ ”

هايي كه  كردند، آن بر زمين ساكن بودند، او را پرستشكه 

را،   نشده است... او همه  شان در دفترِ زندگيِ بره نوشته نام

دست را، آزاد و دربند را، وادار  كوچک و بزرگ را، ثروتمند و تهي

حک شان  پيشانيبر يا بگيرند  شان ا در دستِ راستكرد نشاني ر

كه نشان  توانست بخرد يا بفروشد مگر اين كس نمي كنند: و هيچ

جا  ي نامِ او را داشته باشد. در اين يا نامِ جانور را يا شماره

ي آن جانور  تواند شماره حكمتي هست. بگذاريم هر كس كه مي

ک انسان است و ي ي كه آن، شماره را حساب كند برايِ اين

تا  1ي  ، آيهXIII) “ي او ششصد و شصت و شش است شماره

12 ) 

در  ]بايكوتِ اقتصادي و سياسيِ مسيحيان[ كنيم كه بايكوت ما صرفاً اشاره مي

جا به عنوانِ يكي از اقداماتي كه توسطِ امپراتوريِ روم عليهِ مسيحيان انجام  اين

گذر را ابداعِ شيطان است ـ و گرفت، ذكر شده است ـ و به همين دليل آشكا

تر  بار پيش به اين پرسش كه اين امپراتورِ رومي چه كسي است كه يک كنيم مي

رانده است، زخمي مُهلِک برداشته، عزل شده ولي به عنوانِ هشتمين  حكم مي

 ( باز خواهد گشت. antichristستيزان )دَجّال،  ي مسيح ]پادشاه[ در زنجيره
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. نرون 7. كلوديوس 1. كاليوگا 2ريوس  . تيبه3گيريم:  مي ما آگوستوس را نخستين

(Nero )5بنابراين، نرون “ها فرو افتاده اند و يكي هست آن پنج تن از”. 1. گالبا .

 59تا پانزدهِ ژانويهِ سالِ  52فرو افتاده است و گالبا هست. گالبا از نُهُمِ ژوئَنِ سالِ 

هنگامي كه جلوس كرد،  كه بر تخت حكومت كرد. اما درست پس از اين

هايِ  لِژيونكردند،  ها آماده مي ها در ديگرايالت ها ارتش را برايِ خيزش ديگرژنرال

ليوس شورش كردند. در خودِ رُم،  دهيِ[ ويته ( تحتِ ]فرمانRhineراين )

سر بر داشتند، گابال را كشتند و اُتو را امپراتور اعالن  3(praetoriansها ) پرئاتوريان

 كردند. 

ي گالبا نوشته شده است. محتمالً  ي ما در دوره بينيم كه مكاشفه جا مي از اين

آوريلِ  17كم، طيِ سه ماهِ نخستِ )حدودِ  رواييِ او. يا دستِ نزديک به پايانِ حكم

. اما هشتمي، همان كه بود و نيست، چه “هفتُمي”رواييِ اُتو،  (  فرمان59سالِ 

 فهميم.  يم 555ي  كسي است؟ آن را از شماره

ي  ها و يهوديان ـ در آن زمان نوعي از جادو بر پايه ها ـ كلداني در ميانِ سامي

چنان كه نزديک به سيصدسال پيش از  ها وجود داشت. هم ي حرف معنايِ دوگانه

ها به كار گرفته  عنوانِ نُمادهايي برايِ شماره هايِ زبانِ عِبري به دورانِ ما حرف

، و... . كاهنانِ قِبااليي، 1برابر با  d، 2برابر با  g، 3برابر با  b، 1برابر با  aشدند:  مي

ي كسي  گوييِ آينده كردند و از آن جمع پيش ارزشِ هر حرفِ يک نام را جمع مي

ها يا  برايِ نمونه با ساختنِ واژه ،كه آن نام، از آنِ او بودكردند  وجو مي جسترا 

هايِ مخفي و  ]با آن نام[ داشتند. واژههايي كه ارزشي برابر  هايي از واژه تركيب

شدند. اين هنر ـ گِماتريا  ها بيان مي ها نيز به همين زبانِ شماره مانندِ آن

______________________________________ 
 نگاه كنيد. عليقليان، نشر ني احد ي تونيوس، ترجمهئ، سوزندگي قيصرهاخوانِ  كنم به كتابِ خوش نهاد مي پيش 1
( praetorاتور )حِ پرئاتوريان از پرئشده. اصطال شده است يا با عنوانِ گاردِ پرئاتوريان خوانده مي به پاسدارانِ شخصيِ امپراتور گفته مي 3

 به معنايِ ژنرالِ ارشد گرفته شده است. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Praetor
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(gematriah, gematria ) ـ از يک نامِ يوناني ـgeometry  هندسه[ ـ گرفته شده[

با  توس ي تاكي در دورهكردند و  عنوانِ يک پيشه نگاه مي ها به آن به است. كلداني

ي  شدند، بعدها در دوره ( خوانده ميmatemathiciدان]؟[،  )رياضيشُماربين نامِ 

اختاللِ جدي ]در ”به علتِ  احتمالِ زياد لوس، به ي ويته كالديوس و هم در دوره

 .1شوند از رُم اخراج مي “نظم[

پوششي  ،. اينشود ما آشكار مي 555ي  ت بود كه شمارهي اين رياضيا به وسيله 

نائيوس  ، ايره555ي  برايِ نامِ يكي از پنجِ سِزارِ اولي. اما در كنارِ شمارهاست 

(Irenaeus)3ـ  515دهد ـ  ي دوم، خوانشِ ديگري را به دست مي ، در پايانِ سده

كه به هر حال، در زماني پديدار شد كه معمايِ اين شماره معروف بود. دليلِ 

كه برايِ هر دو شماره شود فهميد  جا مي احتمالي را از اين حلِ  بودنِ[ راهِ ]درست

 درست از كار در آيد. 

راهِ حل را فِرديناند بِناري از برلين به دست داد. آن نام، نِرون است. شماره بر 

 Nerȏnعبريِ سزار نرونِ ) (spelling، )تلفظ گووِشِاست،  Neron Kesarي  پايه

Kaisarه تلمود و كتيبه كه ( يوناني، امپراتور نرون( ايِ پالميرانPalmyrian)  هم

شده در  ضرب ،ي نرون هايِ دوره . اين كتيبه رويِ سكهتصديق كرده اند آن را

 v؛ r (resh = )311؛ n (nun = )71يافت شد. و چنين:  ،ي شرقيِ امپراتوري نيمه

(vau)  ِبه جايo  =5 ؛n (nun)  =71 ؛k (kaph)  =111 ؛s (samech)  =51 ؛r 

(resh)  =311ـ . اگر گووِشِ التيني555معاً ؛ ج Nero Caesar  را پايه قرار ـ

كه همان  555 – 71=  515شود و ما داريم  دومي ناپديد مي nun  =71دهيم، 

 نائيوس است.  خوانشِ ايره
______________________________________ 

چيزي مانندِ حسابِ ابجدِ فارسي و عربي كه هر حرف ارزشي عددي دارد و ارزشِ عدديِ كلمات از جمعِ ارزشِ عدديِ هر حرف  1

 شود.  مي حساب
( اسقفِ بخشِ الگدونام از ايالتِ گُل كه بخشي از امپراتوريِ روم بود. او 313ي دوم پس از ميالد ـ حدودِ  نائيوس )سده ايره  سَنت 3

 گيريِ الهياتِ مسيحي داشته است.  هايِ او نقشي مؤثر در شكل مدافع و پدرِ كليسايِ اوليه بود. نوشته
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ور شد.  ي گالبا در آشفتگي غوطه ناگهان در دوره درواقع، كلِ امپراتوريِ روم به

( و اسپانيا برايِ Gallicسرزمينِ گال )فرانسوي،  هايِ گالبا، خود، در رأسِ لِژيون

ي آزادشده كشته شد، قدم به رُم  سرنگونيِ نِرون كه فرار كرد و به دستِ يک برده

ها نيز عليهِ گالبا توطئه  لتاها در رُم و فرماندهانِ ارشد در اي گذاشت. پرئاتوريان

رَوي به سمتِ رُم  پيش وتخت از هر كجا سر بر آوردند و چيدند؛ مدعيانِ جديدِ تاج

زودي  آمد امپراتوري محكوم به جنگِ داخلي است و به را تدارك ديدند. به نظر مي

ويژه در شرق، اين شايعه پيچيد كه  ها، به ي اين رود. باالتر از همه رو به انحالل مي

نرون كشته نشده است بلكه تنها زخم خورده است، كه به نزدِ پارتيان )اشكانيان، 

Parthiansبارِ  ،سويِ رودِ فرات رَوي به آن با پيش ،( فرار كرده و قصد دارد با ارتشي

( و Achaiaآخايا ) هايِ[ ]ايالت بارتري را آغاز كند. ديگر حكومتِ وحشتِ خون

 بايدكه  يزمان . و درهمانافتادنددر هراس  هايي آسيا با چنين گزارشويژه  به

اي  ر بر آورد كه با شمارِ قابلِ مالحظهس ، نروني دروغينباشدنوشته شده مكاشفه 

ي  ( و آسيايِ كوچک در جزيرهPatmosموس ) چندان دور از پات نه ،از پشتيبانان

بر  شود( ( خوانده ميThermia( در دريايِ اژه )اكنون تِرميا )Kytnosنوس ) كِيت

چه سببِ  . آنشود ميكشته ي حكومتِ اُتو  كه در ميانه اين تا تخت نشست

 ها بار نرون آن شد، اين واقعيت بود كه در ميانِ مسيحيان كه نخست مي آسيمگي

شكلِ   موردِ آزار و شكنجه قرار داد، اين نظر گسترش يافته بود كه او به را

تر در سركوبِ  ستيز )دَجّال( باز خواهد گشت و دست به تالشي تشديدشده مسيح

اي و درآمدي  ي نشانه دربردارنده پا خواهد زد كه اين، خود، ي تازه بارِ اين فرقه خون

ي بزرگ عليهِ نيروهايِ  ي پيروزمندانه ، درآمدي بر مبارزهبود بر بازگشتِ مسيح

بينيِ  برپا خواهد شد. اين اميد )پيش “زودي به” اي كه جهنم و پادشاهيِ هزارساله
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 شادمانانه بتوانند فداييان كه ي بود برايِ( الهامexpectationدقيقِ رياضياتي، 

 مرگ را در آغوش بگيرند. 

ي نخست، داللتِ كافي به  نوشتارگانِ مسيحي و متأثر از مسيحيت در دو سده

نائيوس  . ايرهه استبرايِ بسياري شناخته بود 555ي  دهند كه رازِ شماره دست مي

ي سوم  دانست اما از ديگرسو او و بسياري كسانِ ديگر در آخرِ سده ديگر آن را نمي

جانورِ آخرالزمان به معنايِ بازگشتِ نرون است. اين رد بعدها گم  دانستند كه مي

گوهايِ  شكلي خيالي توسطِ آينده شد و اين اثر كه موردِ نظرِ ما است، به

شناختم  ساالني را مي انديش تفسير شد؛ من خودَم وقتي بچه بودم، كهن مذهبي

تر از او  مُبَلِّغ كه پيش ]همان آلبرشتِ رَوي از موردِ يوهان آلبرشت بِنگِل كه به پِي

. 1كشيدند ميانتظار  1225، پايانِ جهان و داوريِ واپسين را در سالِ نام بُرده شد[

متحقق شده بود، و در همان سال. قربانيِ داوريِ واپسين، جهانِ  ،گويي پيش

بودند. به اين خاطر كه در سالِ مكاشفه سرانِ پارسايِ فَآلود نبود بلكه خودِ مُ گناه

ارائه داد و بنابراين، به  555ي  بود كه ف. بِناري كليدي برايِ شماره 1225

 نوين، پايان داد.  يِگِماترياوآزارِ محاسباتِ پيامبرگونه، همان  شكنجه

توانست توصيفي مختصر از پادشاهيِ آسمان كه برايِ مؤمنان  يوحنايِ ما تنها مي

هايِ  ي دريافت كم بر پايه تِاندوخته شده است، به دست دهد. اورشليمِ تازه، دس

 3331تيرپرتاب يا  13111پوشاند:  زمان، سطحِ نسبتاً بزرگي را مي آن

آمد،  ميليون كيلومترِمربع در مي7اش در حدودِ  كه مساحت كيلومترمربع، چنان

هايِ  گونه سنگ تر از نيمي از مساحتِ اياالتِ متحدِ امريكا. و از زَر و همه يعني بيش

كوه[اش كند و ]شُ اش زندگي مي جا، خداوند با مردم شده است. آن باارزش ساخته

جا ديگر نه مرگي خواهد بود، نه سوگي و  بخشد و آن به جايِ خورشيد روشني مي

______________________________________ 
 است.  3113شان كه نابوديِ جهان در  ي ما هم روايي بسيار دارند، مانندِ جديدترين سروته كه در دوره يهايِ ب گويي دست پيش ازاين 1
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اي پاك از آبِ زندگي از ميانِ شهر جاري است و بر  ديگر نه رنجي. و رودخانه

وه، هر ماه ميوه گونه مي سويِ رودخانه درختانِ زندگي، سنگين از دوازده آن

 “ها برايِ درمانِ شنواييِ ملت”بخش اند[  هايِ درختان ]درمان دهند؛ و برگ مي

؛ L’Antechristاست:  بوده ي دارويي اي نوشابه گونهمنظور كند،  )رِنان فكر مي

 زندگي خواهند كرد. تا جاودانجا مقدسان  در اين. (713ي  رويه

اش، در  يايِ كوچک، در نشيمنگاهِ اصليدانيم، مسيحيت در آس جايي كه مي تا آن

، چنين بود. هيچ اثري از هيچ تثليثي نيست بلكه برعكس، همان 52حدودِ سالِ 

يَهُوَهِ احد و ناديدنيِ يهوديتِ متأخر هست كه از خدايِ قوميِ يهوديان به خدايِ 

 جا گويد در آن ميجايي كه او  آن: كشيده شده است و زمين بر يگانه و برترِ آسمان

 دهد ميي رحمت  كه بر گشته اند، وعدههايي  راند، به آن ها حُكم مي ي ملت بر همه

 parcere subjectis ucي اين اصلِ كُهَن كه  بر پايه دل را  سنگ ،رحمانه و بي

debellare superbos رو،  ازاين كوبد. مي دل بستيز[ يف را عفو كن و با سنگ]ضع

چنان كه در  نه مسيح آنسين داوري خواهد كرد، در داوريِ واپاين خدا، بِنَفسه، 

 ،دورصُلي )جَي پارسيِ تَ ي آموزه ها آمده. بر پايه ها و رساله دفترهايِ بعديِ انجيل

emanation)1 دي از شكلي اب كه در يهوديتِ متأخر جاري بود، مسيحِ بره به

)صادر  آيد فراز مي (as do also)دهد  چه او انجام مي چنان كه از آن هم خداوند

كه وجودَش را مديونِ  “روحِ هفتمِ خداوند”تر،  اما در موقعيتي پايين شود( مي

ها مادونِ خداوند  ي آن ( است. همه3ي  آيه XI، اشعيابدفهميِ فرازي شاعرانه )

ره خودَش را كه خودِ خداوند شوند يا برابر با او قرار گيرند. بَ گيرند، نه اين قرار مي

______________________________________ 
هايِ اهورامزدا شناخته  گانه كه جلوه كند كه مشخصاً از امشاسپندانِ هفت ي تاريخيِ اين نگرش اشاره مي جا انگلس به ريشه در اين 1

ويژه در نگرشِ  ي نوافالتوني به ي نظريِ جهانِ مُثُلِ افالتون است. اين نگره، در فلسفه پايهشود  شوند، برداشت شده است و گفته مي مي

شناسيم.  ي او هستند، مي هايِ خداوند كه درواقع تجليِ اراده شود كه ما به عنوانِ تجلي چيزي شبيه مي ازپيش به آن فلوتين بيش

شود. در مسيحيت، مسيح تجليِ خداوند و تجليِ هر  علِ خداوند صادر ميچه از ف وبيش نزديک به آن است: آن ي صدور هم كم نگره

 شود.  فعلي است كه از خداوند صادر مي
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 .برساندياري  كافربه كه  ي گناهانِ جهان و برايِ اين يِ كفارهكند برا قرباني مي

العاده  عنوانِ شاهكاري خارق اش در سراسرِ كتاب به برايِ همين، مرگِ داوطلبانه

. باشداش ناشي شده  عنوانِ چيزي كه ضرورتاً از سرشتِ دروني نه بهيابد  اعتبار مي

هست. جا  فرشتگان و مقدسان در اينكروبيان،  طبيعتاً كلِ بارگاهِ آسمانيِ مشايخ،

برايِ به بعد بر همين قرار بوده است كه هر مذهبي  1از زمانِ زندِ اوستا

با يهوديان انحطاطِ خدايانِ  بدهد.بايد امتيازاتي به چندخدايي شدن،  خدايي تک

كه پس از جاليِ بابل، بارگاهِ آسماني  ادامه يافت تا اين شدت بهكافران  محسوسِ

(heavenly court) مذهب را با خيالِ مردم قدري بهتر، دلِ پارسيي مُ بر پايه 

ي رازآميزِ  كه خدايِ خودتمايزيافته و خودِ مسيحيت، درست پس از آن سازگار كرد

يهوديان كرد، نتوانست چيزي باخودبرابرِ التغيَّرِ  اليزالِگزينِ خدايِ  تثليث را جاي

رو، بنا بر  خدايانِ كُهَن بگذارد؛ ازاينرا جز پرستشِ قديسان، به جايِ پرستشِ 

سوس  (، پرستشِ ژوپيتِر در پِلوپونهFallmerayer]نظرِ[ فالمِرايِر )

(Peloponnesusماي ،) ( ناMaina( و آركاديا )Arcadiaِتنها در حدود ) ي  سده

يک،  ، جلدGeschichte der Halbinsel Moreaِ) نوزدهمِ ميالدي منسوخ شد

بارِ اند است كه توانسته  اش ا بورژوازيِ مدرن و پروتستانيسمتنه .(331ي  رويه

 .كنداي متمايز را برقرار  خدايي شكلي جدي تک و به بگيردديگر مقدسان را ناديده 

( و original sinاي كوچک به گناهِ نخستين ) حتا اشاره مكاشفه در كتابِ

شود. ايمانِ اين  ( نميjustification by faithايمان ) ي واسطه به شدن از گناه پاك

: تمامي متفاوت است به كليسايِ پيروزمندِ بعديايمانِ هايِ مبارزِ اوليه از  جماعت

اي كه  شدنِ بره، بازگشتِ نزديکِ مسيح و پادشاهيِ هزارساله پهلويِ قرباني پهلوبه

گيرد: تنها  شكل مي آن []ذاتيِ محتوايِ ضروريِ است كه شود، زودي آغاز مي به

______________________________________ 
شده است... هرچند بعدها متنِ اوستا و تفسيرهايِ آن را  ي ساساني گفته مي زندِ اوستا، به تفسيرهايِ مذهبيِ نوشته بر اوستا در دوره 1

 تنهايي.  حتا گاهي خودِ اوستا را به خوانند و رويِ هم زندِ اوستا مي
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ي  گير با دشمنِ داخلي و خارجي، اقرارِ شجاعانه ي پي تبليغِ فعاالنه، مبارزه ازطريقِ

است كه اين  به پيروزي اطمينان و شهادتدين،  انقالبي دربرابرِ قاضيانِ بيديدگاهِ 

 .ماند زنده مي باور

كه ممكن است او چيزي ديگر جز يک يهودي  بينيم كه مؤلف هنوز از اين مي

اي به تعميد نيست، درست مانند  رو در كلِ كتاب هيچ اشاره زاينباشد، خبر ندارد. ا

ي دومِ مسيحيت  دهند، تعميد در دوره اي كه نشان مي هايِ قطعي آن بسيار داده

. از “مُهر خورده اند”يهوديِ معتقد، تعميد نشده اند،  111111بنياد گذاشته شد. 

شان  شان را از گناهانخود گفته شده كه بر زمين يدر آسمان و مؤمنان يقديسان

اي به آبِ  ؛ هيچ اشارهكنند سپيد مي شويند و رداهايِ خود را در خونِ بره مي

ال( جّستيز )دَ پيش از مسيح ،XIدر بخشِ  شود... دو مُبَشِّري كه تعميد نمي

، دادن )گواهي دادن ، شهادت11ي  آيه XIXي  آيند، تعميد نشده اند و بر پايه مي

testimony) ي اين  است. در همه ها گويي پيش جوهرِتعميد نيست بلكه  ،عيسا به

داشت؛  آمد اگر پيش از آن وجود مي موردها بايد ذكري از تعميد به ميان مي

بار  توانيم با يقيني قاطع، نتيجه بگيريم كه مؤلف از تعميد كه نخست رو مي ازاين

طالعي نداشته شوند، ا شود كه مسيحيان از يهوديان جدا مي هنگامي پديدار مي

 است. 

باني، نداشته است. شايِ رَچنين، مؤلفِ ما هيچ اطالعي از دومين آيينِ ديني، عَ هم

دهد كه ]اگر[ بر  وعده مي ها ثياتيراييي  اگر در متنِ لوتري، مسيح به همه

 Das) دارد عَشا نگه مي ها آيد با آن شان محكم و استوار باشند، مي ايمان

abendmahl halten)1متنِ يوناني در كند.  ين، برداشتي نادرست ايجاد مي، ا

______________________________________ 
خوردنِ ساده و ضمناً مفهومِ عشايِ رباني را هم در بر دارد. انگلس به همين دوگانگيِ  اين تركيبِ آلماني، مشخصاً به معنايِ شام 1

 داند.  آيند موجبِ بدفهمي مي هايِ پي كند و آن را با استدالل معنايي اشاره مي
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 كتابِ مقدسِ( و supper) خواهم خورد شامـ من )با او(  آمده است 1

جا  . در اين(sup) خواهم خورد شامدرستي ترجمه كرده است: من با او  انگليسي به

اده وجود عنوانِ يک خوراكِ يادبودِ س ي عشايِ رباني حتا به هيچ پرسشي درباره

 ندارد. 

توجه به  ، اين است كه باوچرا است چون بحث و بي بي ي اين كتاب چه درباره آن

ترين نوشتارِ مسيحي است.  قديمي ،59يا  52يعني سالِ  آن ي يافته سنديت ريخِتا

روار نوشته شده و پر از ربَهيچ نوشتارِ ديگري وجود ندارد كه با زباني چنين بَ

 Iدر دستور باشد. برايِ نمونه در بخشِ  نادرستيناممكن و  هايِ ارتبيهوديگري، ع

 Grace be unto you ... from he that is”گويد:  لفظ به لفظ مي 1ي  آيه

being and that was and that is coming.“ [” فيض و آرامش بر شما باد... از او

اي  هايِ حرفه دان ريخها و تا دان [ تنها الهيات“د و كه آمده استكه بوده است، كه بو

، هستند كه امروزه [منافعي داردها  اين كتاب برايِ آن]كه رويِ آن قمار كرده اند 

هايي اند  هايِ بعدي از نوشته اقتباساعمالِ رسوالن ها و  كنند كه انجيل انكار مي

شان اكنون در پيچاپيچِ افسانه  نور تاريخيِ كم ي كه اكنون گم شده و هسته

ها را  ها كه برونو بائر آن كنند[ كه حتا برخي رساله است، ]انكار ميه شدناشناختني 

هايِ  هايي با تاريخي متأخرتر اند يا با اقتباس ، يا نوشتهاست شناخته “معتبر”

ها ديگرگون شده  ها و الحاق بهتري از كارهايِ قديميِ مؤلفانِ ناشناخته با افزوده

 شدنِ داريم كه تاريخِ نوشتهت كتابي را تر از هرچيزي اين است كه در دس اند. مهم

كتابي كه به ما مسيحيت را در شكلِ  ؛با دقتِ بسيار تعيين شده است آن

با مذهبِ دولتيِ  را اي رابطه هماندهد. اين شكل،  ي آن نشان مي نايافته بسط

 دارد كه ـ ي آن يافته تمامي بسط شناسيِ به ها و اسطوره با جزم ـ ي چهارم سده

______________________________________ 
 رس، صحيحِ آن را پيدا كنم. هايِ دردست همين شكل آمده. نتوانستم در متن در متنِ انگليسي هم به 1
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ي خدايانِ  يافته هايِ بسط ها با آموزه هنوز نااستوارِ آلمانتوسيِ  تاكيشناسيِ  اسطوره

. كند ، پيدا ميپذيرفتنداز عناصرِ باستاني و مسيحي اثر  كه چنان آن 1(Eddaاِدا )

هيچ تمايزي، شاملِ هزاران  ياست، اما اين، ب جا ي مذهبِ جهاني در اين هسته

د. و دليلِ ياب شمارِ بعدي واقعيت مي بي هايِ هامكانِ رشدودگرگوني است كه در فرق

ويژه برايِ  به ـمسيحيت يافتنِ  هستي زمانِ از ـ  ترين نوشته كه چرا اين قديمي اين

 دهد كه يهوديتِ اي نشان مي سازي ما باارزش است، اين است كه بدونِ هيچ رقيق

چه  ي آن قوياً متأثر از ]مكتب[ اسكندريه، چه سهمي در مسيحيت دارد. همه

ي مذهبِ  واسطه رومي، است. تنها به هايي يوناني رسد، غربي، افزوده بعدها مي

ي يونانيِ  ي عوامانه ي فلسفه شده خداييِ تهذيب خداييِ يهودي بود كه تک تک

را ها  كه بتواند تودهدر آوَرَد  اي توانست خود را به چنان شكلِ مذهبي بعدي مي

توانست به مذهبي  مسيحيتواسطه يافته آمد، كه اين  تسخير كند. به محضِ اين

شدن  تر در و ادغام رومي بدل بشود و با رشدودگرگونيِ بيش جهاني در جهانِ يوناني

 د.  رَجهان را به چنگ آوَ توانست بود كه  ي فكري با آن ماده

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________ 

دهند چيزي شبيهِ اُديسه و ايليادِ هُمِر  شناسيِ اسكانديناوي را تشكيل مي ي اسطوره هايي اشاره دارد كه درواقع پايه سروده به مجموعه 1

از منابعي بسيار  هايِ اِدا سرودهايِ ما است.  هايِ اسطوره ا كه بنيادِ داستاني م نامه شناسيِ يوناني و بعدها رومي يا شاه كه بنيادِ اسطوره

 ي سيزدهمِ ميالدي، گردآوري شده اند.   تر، در سده قديمي
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 شناسي کتاب
 

 

 شناسيِ فارسي کتاب

 
شناسي آورده نشده است.  ها هست كه در اين كتاب هايِ ديگري هم از اين كتاب ]نسخه

 جا آورده نشده اند.[ هايي هم از انگلس در مجالتِ گوناگون چاپ شده اند كه در اين مقاله

 

 ؛ گ ن اه ش ي پ  آرش  ه م رج ت ؛ م ل در ع  گ ن دوري  اي آق  الب ق ان : گ ن دوري ي ت آن فردريش انگلس؛

 1227نشر جامي؛   ؛وري ك ر ش اص از ن  ش راي و وي  ه دم ق م

  م ت س ي س  ه ادالن ع  ه ار روزان ك  راي ب  ه ادالن ع  ه زد روزان و م  ري ارگ ك  اي ه ه ادي ح ات ـــــــ ؛

  زم ي ال ي وس س  ارات ش ت ان  ردان رگ ب ؛ ري ارگ ك  زب ح  ك زد ي م

 د ن م وش ه  ه م رج ؛ تم س ي ون م ك  ول اصـــــــ ؛ 

  ي ران ه ا ت اب ب ان خ  دي ه م  ه م رج ؛ ت م س ي ون م ك  ول اصـــــــ ؛ 

 ؛ ران اي  ت س ي ون م ك  زب ح  ؛دي ت ه م  ه ل دال ب ع  ه م رج ؛ ت ي ان م آل  وژي ول دئ ايـــــــ و كارل ماركس؛ 

1211 
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 جمه تيرداد نيكيتر ؛ايدئولوژي آلماني ـــــــ و كارل ماركس؛

ر  ش ن  ؛ي اي اب ز ب روي پ  ه م رج و ت  ده زي گ ؛ ي ان م آل  وژي ول دئ اي ؛ف ان خ ل . پ گ ـــــــ و كارل ماركس و

 1219 ؛ه م ش چ

  ي ائ رض  ان ره ب  ه م رج ؛ ت  ت س ي ون م ك  ه ي ان ي ب ـــــــ و كارل ماركس؛

؛ حسن مرتضوي و محمود عباديان در ونيستمانيفست حزب كم ـــــــ و كارل ماركس؛

 ؛ لئو پانيچ و كالين ليز؛ حسن مرتضوي سال 283مانيفست پس از كتاب 

 ؛ ه ي آت  ؛دي اون خ ي داور ش ؛ ران اي  اره درب  س ل گ و ان  س ارك م  ه ال ق م  ج ن پ ـــــــ و كارل ماركس؛

1219 

 الملل[ ؛ ]مترجم انتشارات ترجمه و نشر بين  م ل ع  ه ب  ل ي خ از ت  م س ي ال ي وس س  ل ام ك تـــــــ ؛ 

ود  ع س م  ي ه م رج ت ، وواك ن  ورج ج  ي ه دم ق م ا ؛ ب  ي م ل و ع  ي ل ي خ : ت م س ي ال ي وس س                      ـــــــ ؛

 1227 ؛و رس پ  ي ه طالي؛  ري اب ص

و   ران گ ن روش ؛ ري ب ن ق  .م  م رج ت ؛ م ي م ل ع  م س ي ال ي وس س و  ي ل ي خ ت  م س ي ال ي وس ســـــــ ؛ 

 1221 ؛ان زن  ات ع طال م

 جا نا؛ بي بي  ؛ان م در آل  ي ان ق ده  گ ن جـــــــ ؛ 

 1227 ؛ديگر نشر؛ ؛ خسرو پارساگاه خانواده، مالكيت خصوصي و دولت خاستـــــــ ؛ 

 1227 ؛خترانا ؛ي تيرداد نيكي ؛ ترجمهخانواده مقدســـــــ و كارل ماركس؛ 

 ا . رض ، م . آزاده ج  ه م رج ؛ ت  س ارك م  ي«ه اي رم س»  اره دربـــــــ ؛ 

و[   ده ردآورن ]گ ؛ ه ام ن 15و   ه ال رس 1  خ اري ت  ادي م  ل ام ك ت  ي اره درب؛ ـــــــ و كارل ماركس

 1221 ؛ر گ ر دي ش ن ؛ا ارس رو پ س خ  م رج ت م

  ي ران ه ا ت اب ب ان خ  دي ه م  ه م رج ؛ ت  ن ك س م  ه ل ئ س ورد م در مـــــــ ؛ 

  ه ب  ون م ي ذار از م ار در گ ك  ش ق ن - 2  ي خ اري ت  م س ي ال ري ات م  اره درب  ه ال دو رســـــــ ؛ 

 ي خ اري ت  م س ي ال ري ات م  اره درب -1  ان س ان

  م ي س . ن ف  ه م رج ؛ تت ع ي طب  ك ي ت ك ال ديـــــــ ؛ 

 [ ژن ي ب  ردان رگ ؛ ]ب ي ائ ض ق  زم ي ال ي وس ســـــــ و كارل كائوتسكي؛ 
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  ق ل خ  ي يدا ف  اي ه ک ري چ  ان ازم س ؛ زاري ت  ه ي روس  ي ارج خ  ت اس ي س ـــــــ و كارل ماركس؛

 1272 ؛ ران اي

  س ل گ و ان  س ارك از م  ي ظرات و ن  ي ائ ي آس  دي ي ول ت  اي ه وه ي شـــــــ و كارل ماركس؛ 

  ت وس ي پ  ه : ب ي ان م آل  ك ي الس ك  ه ف س ل ف  ان اي و پ  اخ رب وئ ف  گ ودوي لـــــــ و كارل ماركس؛ 

  ي ائ اب ز ب روي پ  ه م رج ؛ ت  اخ رب وئ ف  اره درب  س ارك م  اي زه ت

ز  روي پ  ه م رج ؛ ت ان م آل  ك ي الس ك  ه ف س ل ف  ان اي و پ  اخ رب وئ ف  گ ودوي لـــــــ و كارل ماركس؛ 

   1271،     هاي جيبي كتاب ؛اميركبير ؛ ي ائ اب ب

 [ ي ان ع ن ر ك اص ن  ردان رگ ؛ ]بي ان ق ده  ع وام ج  ل ام ك ا، ت ، ي ارک مـــــــ ؛ 

  ه م رج ؛ ت 93 - 2595(  گ ون ت اي س ت  ش ي ن وراي ئ د )ن دي ج  ن راي  ه ام و روزن  س ارك مـــــــ ؛ 

 راد  رام ه ب

؛  زدي اي  روس ي س  ه م رج و ت  ردآوري گ ؛ س ل گ و ان  س ارك از م  ي االت ق مـــــــ و كارل ماركس؛ 

 1223د،  اون ورج

 ا ب ص  ه م رج ت؛   ران ارگ ك  راي ب  ي اس ي اد س ص ت اق ، ري زدب م  ظام نـــــــ ؛ 

 1221 ؛ وس ن ق ق ؛ ي ب اس م ر طه اص ن  ردان رگ ؛ بخ اري ر در ت ه ق  ش ق نـــــــ ؛ 

 م[]مترجم انتشارات كمونيس ؛وضع طبقه كارگر در انگلستانـــــــ ؛ 
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 انگلیسي ي چكیدهشناسيِ  کتاب

 
خاطرِ  تر به ثارِ ماركس و انگلس نيست و بيشي آ ي همه شناسي دربردارنده ]اين كتاب

( به معنايِ آثاري است كه ماركس و E( يا )Mبنديِ مشخصِ آن آورده شده است. ) زمان

 است كه آن دو مشتركاً نوشته اند. برگرفته از( به معنايِ آثاري M/Eتنهايي و ) انگلس به
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