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 توضیح:

قرن نوزدهم عرصه تقابل دو جهتگیری فکری معارض اما اساسا  40آلمان دهه 

یده مطلق یا روح ، زندگی را به شعور و شعور را به اهمپیوند بود. رویکرد هگلی

 هگلیساخت. آویخت. از منظر آنان افکار انسانها بود که زندگیشان را میتاریخ می

، بودندها علیه این افکار، باورها و آیینکردند. های جوان این جهتگیری را نقد می

آنها در  اما های متافیزیکی و باعث و بانی اسارت بشر خواندند،اینها را خرافه

به انتقاد از افکار، باورهای فلسفی و معتقدات مذهبی  قف ماندند وهمین حد متو

حاکم و  پیوستند. نظام اجتماعیجا به هم میاکتفا کردند. هردو رویکرد در یک

شالوده اقتصادی آن را از تیررس پیکار طبقاتی استثمارشوندگان عاصی خارج 

اندیش متأثر ژرفدهه خیره زندگی کارگران و آغاز این از ساختند. مارکسمی

کاو هردو اردوگاه فکری باال مبارزات آنها شد. به همین میزان هم منتقد ریشه

رو نقد، گلهای خیالی زنجیرها را از آن» گردید. نقدش را با این جمالت بیان کرد 

پروری یا تسلی تاب آورد، بلکه برنچیده است که انسان این زنجیرها را بدون خیال

ه که زنجیر را بگسلد و گلهای زنده برچیند. نقد مذهب، توهم رو چنین کرداز آن

زداید تا شاید او چون انسانی توهم زدوده و با خردی بازیافته را از انسان می

بیندیشد، عمل کند، و واقعیت خویش را سامان دهد؛ تا شاید چون خورشید 

ان راستین، خود گرد خویش بگردد. مذهب صرفا خورشید موهومی است که انس

)گامی در نقد فلسفه « چرخد.چرخد، گرد او می تا زمانی که گرد خویشتن نمی

 حق هگل(

دهیم که قول اگر از اصحاب کیش شخصیت و پیغمبرسازی نباشیم تشخیص می

باال پختگی حرفهای مارکس یک سال بعد را ندارد. او معترض رادیکال هر دو 

ویرباخی را به همراه دارد. نقد جماعت پیر و جوان هگلی است ولی هنوز تأثرات ف
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بیند، بر تئوری، رادیکال بودن تئوری، ظرفیت مذهب را پیشفرض همه نقدها می

ای شدن اصرار دارد. پرولتاریا را تنه و فلسفه را سر او ویژه تئوری رادیکال در توده

 گونههمان»دارد که این سر و تنه باید همدیگر را پیدا کنند. انگارد، بیان میمی

یابد، پرولتاریا نیز سالح فکری خود که فلسفه سالح مادی خود را در پرولتاریا می

ها اثر عمیقاً در خاک بکر توده کند و همین که آذرخش فکر،را در فلسفه پیدا می

« ها و تبدیل آنان به موجوداتی انسانی تحقق خواهد یافتبگذارد، رهائی آلمانی

زند که بناست سر پرولتاریا باشد، نقش می ای حرفجا از فلسفهمارکس در این

آگاهی بردگان مزدی علیه سرمایه را ایفا کند. او با همه گسست عمیقی که از 

گذشته خویش کرده است هنوز هم مارکس گروندریسه و کاپیتال، حتا ایدئولوژی 

آلمانی نیست. او هنوز هم برای نظریه، در یک سو و زمین رویش آن در سوی 

 ای دارد. ات جداگانهدیگر محاسب

« نقد فلسفه حق هگل» بخشد. در این جدائی را پایان می« ایدئولوژی آلمانی»

گیر شدن تئوری است. تئوری رادیکال بودن پیش شرط توده» تأکید آن بود که 

زمانی رادیکال است که دست بر ریشه گذارد و ریشه برای انسان چیزی سوای 

دئولوژی آلمانی( دقیقاً دست روی خود انسان در اینجا ) ای« خود انسان نیست

شود. انسانی که با کار، خود را از حیوان متمایز کرده است، به تولید گذاشته می

وسائل معیشت و رفع نیازهای خود پرداخته و همزمان، افکارش را آفریده است، با 

ان را و تولیدش وارد روابط اجتماعی شده است. او در ایدئولوژی آلمانی انس کار

 »گوید کاود. میبیند و بنیاد آگاهی و افکار را در اینجا میمحصول این فرایند می

از همان آغاز به  "ذهن"از همان ابتدا نیز این آگاهی یک آگاهی محض نیست، 

و در مورد پرولتاریا « ماده را بر خود داشته باشد "بار"این مصیبت مبتالست که 

فه ارزش، هالکت زیر فشار استثمار سرمایه، سقوط بار برده مزدی بودن، تولید اضا

از هستی، جستجوی رهائی را با خود دارد. پرولتاریا در اینجا طبقه ای نیست که 
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باید منتظر تابش آگاهی از کرانه دور باشد. سرمایه ستیزی جوشان اندرونی اوست 

ه را طبقه ای است که اکثریت اعضای جامع» که باید ببالد و شعله برکشد. او 

تواند دهد و منشأ آگاهی کمونیستی است، آگاهی معینی که طبعاً میتشکیل می

« در میان سایر طبقات هم با شرط تعمق در وضعیت این طبقه پدید آید

آید تا قهر مادی گردد، قهرِ مادی )ایدئولوژی آلمانی( آگاهی دیگر از جائی نمی

گردد. تئوری دیگر سالح انتقاد شود و ضد کار مزدی میپرولتاریا است که آگاه می

این خواست تغییر آگاهی به معنای خواست یک تفسیر »حتا زیرا  – نیست

« متفاوت از دنیای موجود، به رسمیت شناختن این دنیا از طریق یک تفسیر است

ای که بر است، نه اسلحه پرولتاریا نقد مسلح تئوری در اینجا – )ایدئولوژی آلمانی(

دازند و او را پیشمرگه کنند!!، سالحی که خود پرولتاریاست، قدرت شانه کارگر ان

طبقاتی اوست و علیه استثمار، رابطه خرید و فروش نیروی کار، موجودیت بردگی 

 شورد. مزدی می

دهنده و نهایت ژرف، تکانایدئولوژی آلمانی با توجه به همه نکات باال متنی بی

زندگی، مبارزه، نقد و گسست مارکس آموزنده است. مشتی نظریه نیست. حدیث 

وار او در مبارزه طبقاتی پرولتاریا است. از گذشته، حدیث حضور مشتعل و مشعل

-ستیز صورت گیرد میخواندن این کتاب اگر با سر مارکسی، کارگری و سرمایه

داری تر علیه سرمایهتواند توشه بسیار مؤثری برای جنگ نیرومندتر و رادیکال

ن اساس ما وظیفه خود یافتیم که کتاب را در دسترس مطالعه هرچه باشد. بر همی

 بیشتر رفقای کارگر قرار دهیم.

است. تلقی ما « عبداهلل مهتدی»کنید بدبختانه ترجمه متنی که مالحظه می

آنست که مترجم آثار مارکس باید انسانی از جنس خود وی، کارگری باشد که در 

اندیشد، همدوش کشد، مین فضا نفس میسنگر جنگ علیه سرمایه است. در ای

جنگد و تمامی تار و پود هستی اجتماعی او باروت نبرد برای همه همزنجیران می
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رهائی راستین انسان باشد. مهتدی مسلما ضد این است. او در طول عمر فعالیتش 

، در وضع «حزب کمونیست ایران»، در «سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان»در 

اه با جمعیت شرکا و همه حزبسازان قبلی و بعدی، یا رسالت پیشمرگه حاضر، همر

نمودن کارگران کرد برای تحقق رؤیاهای بورژوازی را ایفا کرده است و یا برای 

ریزی و نظم سرمایه با شکلی دیگر کوشیده است. او جایگزینی شکلی از برنامه

همپیوند مارکس و چنین فردی است اما چه باید کرد؟ هیچ کارگر فارسی زبان 

مسلط به زبان آلمانی دست به کار ترجمه آثار مارکس نگردیده است. به چنین 

ها را جستیم و در میان آنها ترجمه مهتدی کارگرانی دسترسی نداریم. همه ترجمه

از سوی رفقای کارگر مورد « ایدئولوژی آلمانی»را بهتر یافتیم. به هر حال مطالعه 

تر باید از همین که های مطمئنو در غیاب ترجمه تأکید بسیار جدی ما است

 .هست بهره برد

اند. گذاری شدهکتاب آمده است که شماره پایاندر ترجمه مهتدی توضیحاتی در 

 ایم.ما این توضیحات را به پایین صفحات منتقل کرده

تر کنیم برای درک عمیقحرف آخر اینکه به همه رفقای کارگر توصیه می

نوشته ناصر پایدار  "نقد مسلح انتقاد تاسالح از "مطالعه مقاله  «لمانیایدئولوژی آ»

 را در دستور کار بگذارند.

 1399 تیر –داری سرمایهکارگران ضد
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 مقدمه مترجم

کتابی که در دست دارید، ترجمه فصل اول اثر مارکس و انگلس به نام ایدئولوژی 

ایدئولوژی آلمانی، نقد فلسفه معاصر »مل آن: آلمانی است. کل این کتاب که نام کا

آن فوئرباخ، ب. بوئر و اشترنر، و نقد سوسیالیسم آلمانی از  آلمان از روی نمایندگان

است، هیچگاه در زمان حیات مؤلفین روی انتشار به « روی پیامبران گوناگون آن

روزا ها، کسانی مانند پلخانف، لنین و خود ندید.  حتی نسل بعدی مارکسیست

لوکزامبورگ نیز نتوانستند این اثر مارکس و انگلس رامطالعه کنند. تنها در 

های دهه بیست و سی این قرن بود که به تدریج این اثر بنیادی مارکس و سال

-انگلس به انتشار درآمد. اما این نیز انتشاری بالنسبه محدود بود و فقط در دهه

ر کشورهای گوناگون، شناخت کمابیش های بعد بود که در اثر انتشار وسیع آن د

 ای از آن حاصل شد.گسترده

به اتمام  1846و تابستان  1845این اثر که بخش اعظم آن در فاصله نوامبر 

رسیده بود، با وجود تالش فراوان مارکس و انگلس نتوانست ناشری پیدا کند، از 

ور روی طرف به دلیل شرایط سیاسی آن دوره آلمان و فشار پلیس و سانسیک

مطبوعات انقالبی، و از طرف دیگر به این خاطر که ناشرین خود از لحاظ فکری 

هایی بودند که در اثر مارکس و انگلس به باد انتقاد گرفته هوادار جریانات و چهره

سهمی در نقد اقتصاد »در مقدمه کتاب  1859شده بودند. مارکس بعدها در سال 

تاهی از نگرش ماتریالیستی خود و هنگام به دست دادن فشرده کو« سیاسی

ما »نویسد که چگونگی دست پیدا کردن به آن، ضمن یادآوری از این کتاب می

ها سپردیم، چرا که به هدف ها را به طیب خاطر به انتقاد جونده موشدستنوشته

 «.اصلی خود که روشن کردن مسأله برای خودمان بود، دست پیدا کرده بودیم
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ین اثر برای اولین بار تبیین جامع و منسجمی از نگرش مارکس و انگلس در ا

هنگام آنان، دهند. تا آننامند، به دست میخود، که آنها خود درک مادی تاریخ می

مقدمه نقد »، «درباره مسأله یهود»و بویژه مارکس، در آثار پیشین خود منجمله: 

های نوشتهدست»اثر انگلس(، «)رئوس نقد اقتصاد سیاسی»، «فلسفه حقوق هگل

بینی ماتریالیستی و کمونیستی را در نقد و ، عناصر جهان«فلسفی وسیاسی

های فکری و سیاسی معاصر خود شکل داده بودند. ترین جریانگسست از رادیکال

کند، ایدئولوژی آلمانی به نحو پخته و منسجمی این نقد و گسست را تکمیل می

گذارد، و کمونیسم را، بعنوان نیان میهای ماتریالیسم تاریخی را مثبتاً بشالوده

جنبش واقعی پرولتاریا علیه شرایط زیست خود، با این نگرش ماتریالیستی به یک 

-نماید و به این ترتیب به این حرکت اجتماعی خودآگاهی میکل واحد تبدیل می

 بخشد.

 فوئرباخ. تقابل نگرش»فصل اول ایدئولوژی آلمانی که توسط نویسندگان آن عنوان 

ترین فصل این کتاب را را به خود گرفته است، مهم« آلیستیماتریالیستی و ایده

دهد. در این فصل است که مارکس و انگلس دیدگاه و نظرات اثباتی تشکیل می

کنند. بخش اعظم فصول دیگر این کتاب شامل پلمیک تفصیلی خود را تشریح می

است « سوسیالیسم حقیقی»و « های جوانهگلی»آنها با دیگر نمایندگان فکری 

 که امروزه اهمیت به مراتب کمتری دارد.

ای مارکس و انگلس چیزی نیست که محتاج به ای از این اثر پایهضرورت ترجمه

ای از فصل اول ایدئولوژی آلمانی که دوره انقالب در ایران به اثبات باشد. ترجمه

ام مترجم را بر خود های سیاسی نجریان افتاد، و احتماالً به خاطر محدودیت

گنجد، نتوانست این خالء را پر کند و اکثراً ندارد، به دالئلی که در این فرصت نمی

اعم از  -گذاشتای در قبال فهم این اثر بجا میخواننده را با برداشت نومیدانه

-اینکه خواننده آن را به غامض بودن بیش از حد اثر مارکس وانگلس و یا کم
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کند از کرد. ترجمه حاضر، برعکس تالش میا هردو تعبیر میاطالعی خود وی و ی

 کند.   « قابل دسترس»نابجا بکاهد و این اثر را هرچه بیشتر « هیبت»این 

ترجمه حاضر از روی متنی که در جلد پنجم کلیات مارکس و انگلس به زبان 

 ترین طبعترین و مستندبه چاپ رسیده و تاکنون کامل 1976انگلیسی در سال 

باشد، صورت گرفته است. روش اصلی در این ترجمه رعایت امانت این کتاب می

کامل و حفظ اصالت متن بوده و به همین خاطر تالش شده که ترجمه تا سرحد 

امکان دقیق و مطابق با متن مأخذ باشد. طبعاً نمی توان ادعا کرد که ایدئولوژی 

ه این اثر و باالخص کارگر ای است و من هم خوانندآلمانی به هرحال متن ساده

توقع ایرانی را که امیدوارم این کتاب هرچه بیشتر نزد آنان اقبال یابد، ساده و کم

آنچنانی متن را « بهتر کردن»و « کردن ساده»ام و بنابراین هیچگونه فرض نکرده

-ام متن در عین حال، روان و هرچه ممکن است قابلام. اما کوشیدهمجاز ندانسته

های ادبی غریب و روشنفکرانه را به آزماییعرضه گردد و دراین رابطه طبع ترفهم

ام زبان زنده واقعی را، طبعاً با تالش در انتخاب ام، بلکه کوشیدهخود هموار نکرده

بهترین و رساترین صورت آن، به کار برم. قضاوت در مورد درجه موفقیت در این 

 کار با خواننده است.

 همه در بنابراین نشد، چاپ انگلس و مارکس حیات دوره در اضرح کتاب که ازآنجا 

 را آن اول فصل بخصوص . مؤلفینندارد را شده تمام کتاب یک نهایی صورت جا

 را بخشهایی و اضافه را مطالبی حذف، را هایی قسمت کرده، دستکاری بارها

 از پیروی به ترجمه، دراین. اندنوشته هاییحاشیه برآنجابجا  و اندهکرد بازنویسی

 گرفته قلم بخشهایاصل متن بعنوان مبنا ترجمه شده و در عین حال   ،خذأم متن

ه با خط ریزتر آورده شده است. انسان صفح ینیپا درنیز  مؤلفین حواشی و شده

ای وارد تواند آنها را نخواند، بدون اینکه به درک مضمون و تسلسل مطلب لطمهمی

ترین را الزم تشخیص دادم تا خواننده بتواند کاملشود. در عین حال آوردن آنها 
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متنی را که از این فصل موجود است در اختیار داشته باشد و نیز اینکه این بخشها 

کنند. این به هرحال ما را با جوانب نگرش و تفکر مارکس و انگلس بیشتر آشنا می

ضیحات ای تواند. همچنین همچنین پارهبخشها در متن با ستاره مشخص شده

راجع به متن دستنویس در پایین صفحات آورده شده است. این توضیحات از 

طرف ویراستاران اصلی متن ایدئولوژی آلمانی تهیه شده و در کتاب حاضر با 

 اند.حروف التین مشخص شده

ای توضیحات الزم در پایان کتاب آورده شدده کده یدا از ویراسدتاران     به عالوه، پاره

و انگلس به زبان انگلیسی است و یا از مترجم فارسی است کده  کلیات آثار مارکس 

در اینصورت با )م.( مشدخص شدده اسدت. ایدن ندوی توضدیحات،  بطدور مسلسدل         

 اند.  گذاری شدهشماره

در نظر داشتم مقدمه مفصلی بر این کتاب بنویسم و در آن چگونگی سدیر تکدوین   

یدد و در عدین حدال جدذاب     انددازه مف اولیه مارکسیسم را، که به نظرم مبحثی بدی 

دلخواه و نسبتاً طوالنی را به است، شرح دهم. اما خود انتشار این ترجمه تاخیری نا

خود دیده بود و بیم به تاخیر افتادن بیشتر آن مرا از این تصمیم منصرف کدرد. بدا   

 این امید که بتوانم در فرصت دیگری این مهم را به انجام برسانم.

از همه دوستانی که به انحاء مختلف در کار آماد کدردن ایدن    دانمدر پایان الزم می

آگاهی و کسری ترجمه مرا یاری کرده اند تشکر کنم. بویژه رفقای گرامی هایده در

نویس ترجمه را مطالعه کدرده و  برومند با قبول زحمت، تمام یا بخشی از این پیش

حبتهایشدان تشدکر   پیشنهادهای متعدد و سودمندی نمودند که به این وسدیله از م 

کنم. با اینهمه بدیهی است که مسئولیت این کار و هرگونه نقائصی در آن تماماً می

 به عهده اینجانب است.

 1992 سپتامبر – 1371شهریور ماه  –عبداله مهتدی 
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 گفتارپیش

نادرسدتی دربداره خودشدان، دربداره اینکده چده       ها همواره تصدورات  تاکنون انسان

تصوراتشدان از   طبدق اند. آنان مناسبات خدود را بر ردههستند و چه باید باشند، پرو

-های دماغی آنها از کفِاند. اختیار فرآوردهو غیره تنظیم کرده خدا، انسان معمولی

هدای خدود زاندو    ر برابر آفریدهها، یعنی آفرینندگان، دشان خارج شده است. انسان

ها، موجودات خیالی که در زیر اند. بگذار آنها را از خیاالت واهی، تصورات، دگمزده

روند، برهانیم. بگذار علیه حاکمیت مفداهیم قیدام کندیم. یکدی     وغشان تحلیل میی

ها بیاموزیم افکاری را جایگزین این تصورات کنند کده بدا   بگذار به انسان  1گویدمی

به آندان بیداموزیم کده چگونده موضدع       2گویدات انسان خوانایی دارد، دیگری میذ

به آنان بیاموزیم کده چگونده ایدن     3گویدو سومی می ،انتقادی در قبال آنها بگیرند

ت موجدود در هدم فدرو    د بیرون کنند، و بددین ترتیدب واقعید   تصورات را از سر خو

 خواهد ریخت.

را « هدای جدوان  هگلدی »هسدته فلسدفه ندوین    این پندارهای معصومانه و کودکانه 

ای که نه تنها عامه مردم آلمدان بدا وحشدت و هیبدت آن را پدذیرا      سازد، فلسفهمی

ما نیز بدا وقدوف جددی بده خطدر       ن فلسفیناقهرمااند، بلکه اعالم آن از طرف شده

ل کتاب حاضدر  آن توأم بوده است. هدف جلد او هرحمی تبهکارانآشوب و بیجهان

پرده از چهره این گوسفندانی که خود را به جای گرگ گرفته و به جای آنست که 

هدای آنهدا صدرفاً تقلیدد ادارکدات      بعاند برگیرد. نشان دهد که بعگ گرفته شدهگر

هدای ایدن   و نشان دهد که الفزندی  متوسط آلمان به یک شکل فلسفی استطبقه 

ان اسدت. هددف آن   باری شرایط واقعی آلمد مفسران فلسفی تنها انعکاسی از نکبت

                                                 
 اشاره به لودویک فوئرباخ 1

 اشاره به برونو بوئر 2

 اشاره به ماکس اشترنر 3
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بداف و  ت را، که برای ملت خیدال های واقعیسایه این است که این مبارزه فلسفی با

 اعتبار کند.فکر آلمان جاذبه دارد، به استهزا گیرد و بیآشفته

خداطر ایدن در آب غدرق    هدا تنهدا بده   عقیده داشت که انسان روزگاری غیور مردی

آمدندد و ایدن عقیدده را    د. اگر آنها میانشده بهجاذ ایدهشوند که دچار وسواس می

المثل با اعالم آن به عنوان یک خرافه، یک مفهوم مذهبی، از سدر خدود بیدرون    فی

در  شددند. او منشانه در مقابل هر خطدری از ناحیده آب مصدون مدی    کردند، واالمی

متعدددی از   سراسر زندگی خود علیه توهم جاذبه که همه آمارها مدارک جدیدد و 

گذاشتند، مبارزه کرد. این غیدور مدرد از قمداش    نبار آن در اختیار وی مینتایج زیا

 همین فیلسوفان انقالبی جدید در آلمان بود.

                                                 
 دئولوژی ی و ایآلیسم آلمان)قطعه زیر از دستنویس قلم گرفته شده است:( هیچگونه تمایز خاصی بین ایده

چون اصول م را همداند، افکار و مفاهیها وجود ندارد. این یک نیز جهان را تحت سلطه افکار میسایر ملت

ست، ادسترس  کند و عقاید معینی را همچون راز جهان مادی که برای فالسفه قابلکننده تلقی میتعیین

ام تاریخ فکار و تماه جهان و تنها تمام جهان مادی را بآلیسم پوزیتیو را به کمال رساند. اانگارد. هگل، ایدهمی

آفرینش  وصیف عملهای نظری راضی نبود، او در جستجوی تثبت هویت را به تاریخ افکار تبدیل نکرد، او به

 نیز بود.

 ه نسبت بههانی ککنند، جشان، فیلسوفان آلمانی علیه جهان افکار اعتراض میبه خود آمده از دنیای خیالی

 ... درک واقعی مادی ... آن

حت تمفاهیم،  وویرها ها را تاکنون افکار، تصهمه منتقدان فلسفی آلمان قویاً معتقدند که جهان واقعی انسان

ید ه، اما باین بودااند و جهان واقعی فراورده دنیای افکار است.}گویا{روال تاکنون سلطه گرفته و رقم زده

ر با ان زیرعم آنزحاظ روشی که قصد دارند مطابق آن بشریت را، که بهتغییر کند. این منتقدان فلسفی به ل

-اعالم می متحجر نالد، نجات دهند، تفاوت دارند. آنان از لحاظ آنچه بعنوان افکارافکار متحجر خویش می

د تخریب آنها بای نتقادیارأیند. در اعتقاد به اینکه برهان کنند، متفاوتند،}اما{در اعتقاد به سیادت افکار هم

نند یا فی بدارأیند. اعم از اینکه آنها فعالیت عقالنی مجزای خویش را کانظم موجود را موجب شود هم

 بخواهند که آگاهی همگانی را به کف آورند.

 ها ...اعتقاد به اینکه جهان واقعی فراورده دنیای افکار است، اینکه دنیای اندیشه

 وا، افکار هندیشهاند علیه سلطه انیای افکار هگلی از دست دادهفیلسوفان آلمانی که اعتقاد خود را به د

ده و زیر ، رقم ز، تاکنون جهان واقعی را بوجود آوردهتوهم هگلطبق مفاهیمی که به عقیده آنها، یعنی بر

 کذرند ...کنند و درمیکنند. آنها اعتراض خود را میاند، اعتراض میسلطه گرفته
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 .فویرباخ

 آلیستیتقابل نگرش ماتریالیستی و ایده
 

 

 {1 } 

 

همتدایی را  های آلمانی، آلمان در چند سال گذشته انقالب بدی زعم ایدئولوژیستبه

آغداز شدد، بده غلیدانی      4ه سیستم هگلی، که با اشتراوس. تجزیاز سر گذرانده است

روبیدده شددند. در ایدن    « های گذشتهقدرت»همگانی مبدل گردید که در آن همه 

ندد تنهدا بدرای آنکده زوال     دهای قدرتمندی سر برآورامپراطوری ،آشفتگی عمومی

ان یددار شددند تدا بده دسدت رقیبد      دفوری خویش را ببینند، قهرمانان زودگذری پ

گمنامی افکنده شوند. این، آنچنان انقالبدی   رتر و نیرومندتری دوباره به ورطهجسو

ای جهانی شد، مبارزهای شمرده میکودکانه بود که انقالب فرانسه در کنارش بازی

کرد. اصدول یکددیگر را از اعتبدار    در نزد آن ناچیز جلوه می 5رزات دیادوخیاکه مب

کشیدند، و مانند به زیر مییکدیگر را با شتابی بیکردند، قهرمانان فکری ساقط می

کشد در های دیگر سه قرن طول میبیش از آنچه در زمان 1842-45در سه سال 

 آلمان پاکسازی شده است.

                                                                                                   
ها، دنیای مادی آنها، روابط واقعی آنها را ها و مفاهیم، دنیای واقعی انسانر، اندیشهطبق سیستم هگلی، افکابر

 گیرند ...اند. مریدان شورشگر او این را میبوجود اورده، رقم زده و زیر سلطه گرفته

ر، . با این اث1836-1835های منتشره به سال« زندگی عیسی»اشاره به اثر دیوید فردریک اشتراوس به نام  4

 های کهن یا پیر آغاز شد.های جوان و هگلینقد فلسفی مذهب و تجزیه مکتب هگلی به هگلی

ای را بر سر قدرت شروی کردند. رحمانهسرداران اسکندر کبیر بودند که پس از مرگ وی نبرد بی -دیادوخی 5

ر که وری اسکندامپراط اد،در جریان این نبردها که در پایان قرن چهارم و آغاز قرن سوم پیش از میالد روی د

 های متعددی تقسیم شد.ثبات بود به دولتیک اتحادیه نظامی و اداری بی
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 همه، اینها از قرار در قلمرو فکر محض صورت گرفته است.

دادن  سدت گندیددگی روح مطلدق. بدا از د   یقیناً ما با رویداد جالبی سروکار داریدم:  

ات مانده شروی به تجزیده کدرد، ترکیبد   آخرین بارقه حیات، اجزای مختلف این پس

تدا آن   ای بوجود آورد و مواد جدیدی را تشکیل داد. صاحبان صنایع فلسفه کهتازه

 کردند، اکنون بده ترکیبدات جدیدد چندگ    هنگام از استثمار روح مطلق گذران می

 ایدن بده   خدود شدد.  حصه  فروشیار خردهانداختند. هر یک با ولع تمام دست به ک

اً رفت. بعدبالنسبه مؤدب و متین پیش می ،که در آن آغاز ناگزیر به رقابت دامن زد

بال هانی اقها در بازار جتالش مان اشبای شد و کاال علیرغم همههنگامی که بازار آل

ل زمرسوم آلمانی فاسدد شدد: بدا تولیدد ارزان و بنجدل، تند       هنیافت، کسب به شیو

و  بازیسفته ها، خریدهای ساختگی،کیفیت، تقلب در مواد اولیه، جعل در برچسب

ای توزانهرقابت بدل به مبارزه کینه ،یک سیستم اعتباری فاقد هر نوی مبنای واقعی

و  گیرد و به عنوان یک دگرگونی مهدم جهدانی  شد که اکنون مورد مداحی قرار می

 شود.تعبیر و به ما عرضه می آورآوردهای اعجابمتضمن نتایج و دست

ی در قلدب  انیسدم فلسدفی را کده حتد    اگر بخواهیم که ارزش حقیقدی ایدن شارالت  

بسدنجیم،   افروزدپرستی برمیاز احساس میهنای شهروند نیکوکار آلمانی نیز بارقه

هدای جدوان و بده    اگر بخواهیم که حقارت و محدودنگری محلی کل جنبش هگلی

آوردهایشان را بدا  ک توهمات این قهرمانان درباره دستتراژی -ویژه مغایرت کمدی

انددازی  آوردها به روشنی نشان دهیم، باید تمام منظدره را از چشدم  خود این دست

 فراتر از مرزهای آلمان بنگریم.

                                                 
 آید که قلم گرفته شده است:( بنابراین ما مقدم بر نقد معین ای بدنبال می)در نسخه اول پاکنویس قطعه

ایدئولوژیک مشترک بین نمایندگان جداگانه این جنبش، چند مالحظه عمومی برای روشن کردن مفروضات 

گاه انتقاد ما تا آنجا که برای فهم و برای انگیزش آوریم. این مالحظات برای نشان دادن دیدهمه آنان می

-کند. ما این مالحظات را بخصوص در مقابله با فوئرباخ قرار میاید کفایت میانتقادهای فردی بعدی الزم می
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 ایدئولوژی آلمانی به طور اخص ،ایدئولوژی به طور کلی -1

فلسفه را ترک نکرده است. و های اخیر آن، هرگز قلمرانتقاد آلمانی تا همین تالش

ا در واقدع تمدام   کند امعمومی خود را وارسی نمی ابداً مفروضات فلسفی این انتقاد

رچشدمه  مشکالت آن از یک سیسدتم فلسدفی معدین، سیسدتم فلسدفی هگدل، س      

های آن نیز آمیخته به راز بوده است. ایدن  بلکه سؤال هایشگیرد. نه فقط پاسخمی

ن شده است که هیچ یک از این منتقددین جدیدد، هدر    موجب آ وابستگی به هگل

ی تالشی هم برای یدک  از هگل فراتر رفته است، حت سیارقدر هم که مدعی باشد ب

هایشان علیه هگل و علیه انتقاد جامع از سیستم هگلی به عمل نیاورده است. جدل

آن گیرد و ای از سیستم هگلی را مییکدیگر، محدود به این است که هر یک جنبه

بده   که به وسیله دیگران اخذ شدده اسدت   هاییرا علیه کل سیستم و یا علیه جنبه

و « جدوهر »نندد  گیرد. در ابتدا آنها مقوالت خالص و تحریف نشده هگلی ماکار می

سپس این مقوالت را با دادن اسامی نامقدس از قبیل  را اخذ کردند 6«خودآگاهی»

 ی کردند.و غیره، دنیو 7«انسان»، «یگانه»، «نوی»

                                                                                                   
توان با حسن نیت وارسی شرفتی کرده است و کارهای او را میکم پیدهیم زیرا او تنها کسی است که دست

 کرد.

 

 ایدئولوژی به طور اعم و ایدئولوژی آلمانی به طور اخص –1

تواند از دوجنبه به تاریخ نگاه کند و آنرا به شناسیم، علم تاریخ. انسان میما تنها یک علم واحد را می –الف 

پذیرند. تاریخ طبیعت و تاریخ انسان تا آنجا نااما این دوجنبه، جدایی تاریخ طبیعت و تاریخ انسان تقسیم نماید

شود اند. تاریخ طبیعت که علوم طبیعی نام دارد اینجا به کار ما مربوط نمیکه انسان وجود دارد به هم وابسته

ف شده این تاریخ بلکه باید تاریخ انسان را وارسی کنیم، چرا که تقریبا تمام ایدئولوژی، عبارت از مفهوم تحری

 های این تاریخ است.و یا انتزای کامل از آن است. ایدئولوژی خود یکی از جنبه

 
 مقوالت اساسی دیوید فردریک اشتراوس و برونو بوئر  6

 مقوالت اساسی لودویک فوئرباخ و ماکس اشترنر  7
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انتقاد فلسفی آلمدانی از اشدتراوس تدا اشدترنر محددود بده انتقداد از         پیکرهتمامی 

از مدذهب واقعدی و خدود الهیدات آغداز کردندد.        ،منتقددین  است. مذهبیمفاهیم 

متعاقب آن آگداهی مدذهبی و مفهدوم مدذهبی بده طدرق گونداگون تعریدف شدد.          

 الدب متدافیزیکی، سیاسدی،   شد که مفاهیم ظداهراً غ پیشرفتشان در این خالصه می

و  فاهیم مذهبی و تئولوژیک بگنجانندم ظایر آنها را تحت مقولهحقوقی، اخالقی و ن

مدان آگداهی   به همین قیاس اعالم کنند که آگداهی سیاسدی، حقدوقی، اخالقدی ه    

، «انسدان »اصدوالً   و انسان سیاسدی، حقدوقی، اخالقدی و    مذهبی یا تئولوژیک است

شد. به تدریج هر گونه مناسدبات  فرض گرفته میمذهب پیش مذهبی است. سلطه

غالب، مناسبات مذهبی اعالم شد و به یک کدیش، کدیش قدانون، کدیش دولدت و      

هدا بدود.   هدا و بداور بده دگدم    ه دگمغیره تغییر شکل پیدا کرد. مسأله همه جا مسأل

قدیس »وسیت پیدا نمود تا سرانجام حضرت واال ای حالت قدّهان به طور فزایندهج

مقدس اعالم کند و به این ترتیب به کلدی از شدر    ،توانست آن را یک قلم 8«سماک

 آن خالص شود.

منطقدی هگلدی تقلیدل پیددا       همه چیز را وقتی به یدک مقولده  « هنهای کهگلی»

همه چیز را با منتسدب کدردن آن بده    « های جوانهگلی». کردنددرک میکرد می

. نقدد کردندد  تئولوژیدک اسدت    مفاهیم مذهبی و یا بدا اعدالم اینکده یدک موضدوی     

در باورشان به حاکمیت مذهب، حاکمیت « های کهنهگلی»با « های جوانهگلی»

مفاهیم، حاکمیت یک اصدل جهانشدمول در دنیدای موجدود، متفقندد. تفداوت در       

                                                 
  است،  ه شرهاانسان از هم)قطعه زیر از دستنویس قلم گرفته شده است:( با این ادعا که نجاتبخش مطلق

 وود، تلقی ریه بمذهب مداوما بعنوان خصم اصلی، بعنوان علت غایی همه مناسباتی که برای این فیلسوفان ک

 شد.به این عنوان با آن برخورد می

 اشاره به ماکس اشترنر  8
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کند، در حالی اینست که یک طرف به این حاکمیت به عنوان یک غصب حمله می

 ستاید.ر حق میکه طرف دیگر آن را همچون یک امر ب

هدای  فدراورده  و در واقع همده  هام، افکار، ایدهمفاهی« های جوانهگلی»از آنجا که 

بندهای واقعی انسان تلقی شعور را، که آنان وجودی مستقل برایشان قائلند، قید و 

 اینها را پیوندهای حقیقی جامعده « نهای کههگلی»)درست همانطور که  کنندمی

، لذا بدیهی است که باید صرفاً بر ضد همین توهمات شدعور  دارند(بشری اعالم می

 ها، کلیده ، مناسبات انسان«ای جوانههگلی»بجنگند. از آنجا که، بر طبق خیاالت 

محصول شعور آنهاسدت، پدس آنهدا     های آنانقید و بندها و محدودیتاعمال آنها، 

ی موجودشدان را  گذارند که آگاهها میمنطقاً این حکم اخالقی را پیش روی انسان

ننددد تددا بده ایددن طریددق  کعدوض    9بدا یددک آگداهی انسددانی، انتقددادی یدا خددودگرا   

هایشان را برطرف نمایند. این خواست تغییر آگاهی به معندای خواسدت   محدودیت

یک تفسیر متفاوت از دنیای موجود، یعنی به رسمیت شناختن این دنیا از طریدق  

« جهدان آشدوب  »لیدرغم عبدارات   ، ع«های جوانهگلی»یک تفسیر متفاوت است. 

کاران هستند. متأخرترین آنها بدا اعدالم اینکده    ترین محافظهشان، سرسختادعایی

اندد.  جنگند، بیان صحیحی برای توصیف فعالیتشدان یافتده  می« عبارات»تنها علیه 

کنند که خدود آنهدا چیدزی جدز عبدارات در برابدر عبدارات قدرار         آنان فراموش می

کنند که صرفاً با مبارزه علیه عبارات این دنیا، به هیچ وجده  یدهند، فراموش منمی

جنگند. تنها نتایجی که این انتقاد فلسدفی  علیه خود این دنیای واقعی موجود نمی

از  مسدیحیت توانسته به آن دست یابد، معدودی روشنگری )آنهم یکجانبه( دربداره  

هایی بر مدعایشدان  یرایهباقی اظهارات آنها جز پ مذهب بوده است. نظر تاریخ نقطه

                                                 
یب عبارت بودند از: ارجاعی به لودویک فوئرباخ، برونو بوئر و ماکس اشترنر که مقوالت اساسی آنها به ترت 9

 «.خود»و « نقد»، «انسان»
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 -اهمیدت، کشدفیاتی بدا اهمیدت جهدانی     هدای بدی  مبنی بر اینکه با آن روشنفکری

 اند، نیست.تاریخی به عمل آورده

به ذهن هیچ یک از این فیلسدوفان خطدور هدم نکدرده اسدت کده بده تحقیدق در         

یط تقاد آنها و محت آلمان، ارتباط بین انآلمانی و واقعی ارتباط بین فلسفهخصوص 

  a د.مادیشان بپرداز

 

   bدرک مادی تاریخ 10مفروضات -2

ه کندیم اختیداری نیسدتند، دگدم نیسدتند، بلکد      مفروضاتی که ما از آنها آغداز مدی  

ت وضدا مفروضاتی واقعی هستند که انتزای از آنها در تخیل ممکدن اسدت. ایدن مفر   

 رایط تدا شد چه های آنها و شرایط مادی زندگی آنها، الیتعبارتند از افراد واقعی، فع

قم آورند. لذا صحت و سد الیت خود بوجود میبا فعکنون موجود و چه شرایطی که 

 توان به طرق کامالً تجربی مورد تحقیق قرار داد.این مفروضات را می

لذا اولین  انسانی است. فرض تمام تاریخ انسانی، طبعاً وجود افراد زندهیشاولین پ

هدا بدا   ن بدنی این افراد و در نتیجه مناسدبات آن واقعیتی که باید محقق شود سازما

طبیعدت جسدمانی    ]مبحث[توانیم وارد طبیعت است. طبعاً ما در اینجا نه می بقیه

 یابدد ای که انسان خود را در آن میشرایط طبیعی ]مبحث[واقعی انسان و نه وارد 

 م.بشدوی  -نگداری، شدرایط اقلیمدی و غیدره    شناسی، کدوه شناسی، آبمانند زمین -

                                                 
a ه آورد 3 آید، اینجا در قسمتاین صفحه از دستنویس خالی است. متنی که در صفحه بعد دستنویس می

 شده است. )و.(

مقدمات مادی الزم برای یک امر یا یک حالت است و نباید آن را با   )premises(منظور از مفروضات  10

 ور کردن و نظیر اینها تداعی کرد. )م.(فرض گرفتن و یا تص

b و.( آید از اولین نسخه پاکنویس برگرفته شده است.متن قسمتی که ذیال می( 

  یز نات متماز حیواااین افراد که آنها را  تاریخی)قطعه زیر در دستنویس قلم گرفته شده است:( اولین عمل

 مایند.نمی خود تولید وسایل معیشتآنها آغاز به  اندیشند، بلکه اینست کهکند این نیست که آنها میمی
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ها در سدیر  نویسی باید از این مبانی طبیعی و تغییر آنها توسط عمل انسانتاریخ

 تاریخ آغاز کند.

د از توان بنا به شعور، مذهب و یا هر چیدز دیگدری کده مایدل باشدی     ها را میانسان

خدود   وسدایل معیشدت   تولیدحیوانات تمیز داد. خود آنها به مجرد اینکه شروی به 

توسدط   و این گامی اسدت کده   -. نمایندد را از حیوانات آغاز میکنند، تمایز خومی

هدا بده طدور    با تولید وسایل معیشت، انسدان  - شود.سازمان بدنی آنها مشروط می

 کنند.غیرمستقیم زندگی مادی خویش را تولید می

ر هد کنند پیش از تولید میها از طریق آن وسایل معیشت خود را روشی که انسان

چند و چون وسدایل معیشدتی دارد کده آنهدا عمدالً حدی و حاضدر        چیز بستگی به 

 یابند و باید بازتولید کنند.می

ن یدک  یرا ایز قی کرداین شیوه تولید را نباید صرفاً بازتولید هستی فیزیکی افراد تل

عدین  م زندگی شیوهالیت این افراد، شکل معینی از ابراز حیات، یک شکل معین فع

ن کده  ، هستند. لدذا اید  پس کنند،ها ابراز حیات میسانچون اناز جانب آنها است. 

تولیدد   چگونهکنند و هم اینکه تولید می چهبا تولیدشان، هم با اینکه  چه هستند،

ادی کنند، منطبق است. بنابراین اینکه افراد چه هستند، بستگی بده شدرایط مد   می

 تولید آنها دارد.

تلزم خدود مسد   بده نوبده   . این امرشودپدیدار می افزایش جمعیتاین تولید تنها با 

 شود.افراد با یکدیگر است. شکل این مراوده نیز توسط تولید تعیین می همراود

 

 

                                                 
 نسانها، خودی ا)قطعه زیر از دستنویس قلم گرفته شده است:( این شرایط نه فقط سازمان آغازین و خودب

 کند.ن میتعیی بویژه تفاوتهای نژادی، بلکه کل پیشرفت و یا عدم پیشرفت بعدی انسانها تا حال حاضر را
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باستتانی،   ای،تقسیم کار و اشکال مالکیت:: ببیلته   11.تولید و مراوده -3

 فئودالی

یددی  ی تولمناسبات ملل مختلف با یکدیگر بستگی به این دارد که هرکدام نیروها

ظدر  نداخلی را به چده میزاندی توسدعه داده اسدت. ایدن       سیم کار و مراودهخود، تق

ن، ا نه فقط مناسبات یک ملدت بدا دیگدرا   ام ماً به رسمیت شناخته شده است،عمو

یدافتگی تولیدد   لی خود آن ملت نیز بستگی به مرحله توسدعه بلکه کل ساختار داخ

در قد ه یک ملدت چد   هخارجی و داخلی آن دارد. این که نیروهای مولد آن و مراوده

ان کدار نشد   بارزتر از هر چیز خدود را در میدزان پیشدرفت تقسدیم     اندتوسعه یافته

 رفاً یدک گسدترش کمّدی نیروهدای    جدید، تا آنجا که صد  دهد. هر نیروی مولدهمی

(، جدیدد  دن اراضیرالمثل زیر کشت بقبلی نباشد )فی مولده تاکنون شناخته شده

 شود.بیشتر تقسیم کار می موجب توسعه

 ار صنعتی و تجاری از کار کشاورزیتقسیم کار در درون یک ملت بدواً به جدایی ک

 شود. توسدعه رد منافع آنها منجر میو برخو روستاو  شهرو بدین ترتیب به جدایی 

کشدد. در عدین حدال از طریدق     بیشتر آن به جدایی کار صنعتی از کار تجاری مدی 

ن، بین کسانی که برای انجام نوی معینی های گوناگوتقسیم کار در درون این رشته

آیدد. روش  کنندد نیدز تقسدیمات گونداگون پدیدد مدی      از کار با هدم همکداری مدی   

هدا،  ی، بردگدی، رسدته  یابی کار در کشاورزی، صنعت و تجدارت )پدرسداالر  سازمان

ند. همین شدرایط )بدا   کها را تعیین میت نسبی هر یک از این گروهطبقات( موقعی

                                                 
رود و شامل مراوده مادی و معنوی )مراوده( به یک معنای وسیع به کار می kehrverاصطالح آلمانی  11

ها و قبل نسانادهند که مراوده مادی شود. مارکس و انگلس نشان میهای اجتماعی و کشورها میافراد، گروه

شکل » تدهد. اصطالحاها در پروسه تولید، اساس کلیه اشکال مراوده را تشکیل میاز همه مراوده انسان

انگلس در  توسط مارکس و« مناسبات تولید و مراوده»و « مناسبات مراوده»، «شیوه مراوده»، «مراوده

گرفت، بیان ل میرا که داشت در ذهن آنها شک« مناسبات تولید»رود تا مفهوم ایدئولوژی آلمانی به کار می

 کند.
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هدا بدا یکددیگر مشداهده     تر( در مناسبات بدین ملدت  توسعه یافته فرض یک مراوده

 شود.می

کیت نیز هست، تقسیم کار در عین حال اشکال مختلف مال مراحل گوناگون توسعه

موجود تقسیم کار، مناسدبات افدراد را بدا یکددیگر در قبدال       به عبارت دیگر مرحله

 کند.مصالح، ابزار و محصول کار نیز تعیین می

ت بدا مرحلده توسدعه    ای است. این شکل مالکید ل مالکیت، مالکیت قبیلهاولین شک

کار و مداهیگیری، از راه  تولید مطابقدت دارد کده در آن یدک قدوم از راه شد      نیافته

ایدن   ،کندد. در مدورد آخدر   گذران می ،و در بهترین حالت از راه کشاورزی داریدام

سدیم کدار در ایدن    زمین اسدت. تق  الکیت مستلزم وفور قطعات کشت نشدهشکل م

مرحله هنوز بسیار ابتدایی و منحصر به بسط بیشتر تقسیم کار طبیعدی اسدت کده    

صدرفاً ندوعی    وجود است. ساختار اجتماعی آن نیدز بده همدین دلیدل    در خانواده م

و سدرانجام   رسداالر، زیردسدت آنهدا اعضدای قبیلده     امتداد خانواده است: خوانین پد

ها و بدا  تدریج با افزایش جمعیت، رشد خواست بردگان. بردگی نهفته در خانواده به

 یابد.خارجی، خواه از طریق جنگ و خواه داد و ستد توسعه می بسط مراوده

ویژه بر اثر اتحداد چندد   باستانی مشترک و دولتی است که بدومین شکل، مالکیت 

آید و کماکان با بردگدی  ، از روی توافق یا غلبه، به بار میشهرقبیله به صورت یک 

مدا در اینجدا مالکیدت خصوصدی منقدول و       مراه است. در کنار مالکیت مشترک،ه

یابیم، اما همچون یک شکل ناهنجار کده  را نیز در حال توسعه می بعدها غیرمنقول

را تنها در جمدع  تابع مالکیت مشترک است. شهروندان اختیار بردگان کارکن خود 

دندد. ایدن،   یّت مشترک مقمین دلیل به شکل مالکیی تنها به هو حت خویش دارند

در رابطده بدا    دهدد کده  مشترک شهروندان فعال را تشدکیل مدی   مالکیت خصوصی

اندد. بده همدین    وادار به ماندن در این شکل خودروی همبسدتگی شدده   بردگانشان

و همدراه بدا آن قددرت     تماعی مبتنی بر این مالکیت مشترکدلیل کل ساختار اج



 ایدئولوژی آلمانی                                                                                           22

 

کندد،  وصدی غیرمنقدول تکامدل پیددا مدی     ای که مالکیت خصمردم، به همان درجه

یابد. تقسیم کار اکنون بیشتر توسعه یافته است. تضاد شهر و روستا تدا  انحطاط می

هدایی کده مندافع شدهر و     همین مرحله بروز کرده است. سپس تضداد بدین دولدت   

و در داخدل خدود شدهرها تضداد      کنندمنافع روستا را نمایندگی میهایی که دولت

شود. مناسبات طبقداتی بدین شدهروندان و    ت دریایی پدیدار میبین صنعت و تجار

 بردگان اکنون دیگر کامالً جا باز کرده است.

شویم کده  ما برای اولین بار با همان روابطی مواجه می ،مالکیت خصوصی با توسعه

تدر، بدا مالکیدت خصوصدی ندوین      بار دیگر در آینده، منتها در یک مقیداس وسدیع  

رف تمرکز مالکیت خصوصی که )همانطور که قانون ارضدی  خواهیم یافت. از یک ط

هدای داخلدی و بده    زمان جنگ کند( بسیار زود در رم آغاز شد و ازلیسین ثابت می

و از طدرف دیگدر،    12،ت حاکمیت امپراطورها بسیار سدریع پیشدرفت کدرد   ویژه تح

ت به پرولتاریایی کده بده حکدم موقعید     نام با آن، تبدیل دهقانان کوچک پلبیهمگ

 بینابینی خود میان شهروندان متملک و بردگان هرگز رشد مستقلی پیدا نکرد.

و قلمدرو   شدهر ای است. اگر عهد باستان از سومین شکل، مالکیت فئودالی یا رسته

 ،ت متفاوتمزیآغاز یافت. این نقطه ع روستاکوچک آن سر برآورد، قرون وسطی از 

و از جانب فاتحان پراکنده بود وسیعی  هاز کمی جمعیت در آن زمان، که در منطق

فئدودالی،   شد. بندابراین توسدعه  کرد، ناشی میهم هیچ افزایش وسیعی حاصل نمی

شدود کده از طریدق    تری آغداز مدی  برخالف یونان و رم، با سرزمین به مراتب وسیع

                                                 
 672رم، پیشنهاد شده بود، در سال های مردم که توسط لیسینیوس و سکستیوس، تریبون قانون ارضی 12

حدود ندان رم مف شهرواختیار داشتن زمین را از طرها به تصویب رسید و درقبل از میالد در اثر مبارزه پلبین

 نمود.

از  وم پیشدهای داخلی طبقه حاکم رم است که در اواخر سده معموالً نزای های داخلی رمجنگمنظور از 

ری جمهوسریع افول ها بخشی از عوامل تپیش از میالد ادامه پیدا کرد. این جنگ 03میالد آغاز شد و تا سال 

 پیش از میالد بود. 30و تأسیس امپراطوری رم در سال  رم
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فتوحات رم و با گسترش کشاورزی، که در ابتدا با این فتوحات همراه بدود، فدراهم   

ن آخر امپراطوری رو به افول رم و فتح آن بده دسدت بربرهدا بخدش     آمده بود. قرو

ای از نیروهای مولده را نابود کرد. کشداورزی روبده افدول رفتده بدود،      قابل مالحظه

ود، تجدارت از میدان رفتده یدا     صنعت در اثر فقدان بازار به انحطاط کشیده شده بد 

اهش یافته بدود.  آن سخت از هم پاشیده بود، جمعیت شهری و روستایی ک شیرازه

نفدوذ  همدراه بدا    شدد، نظم و نظام فتوحات که از آن ناشی مدی  هاین شرایط و شیو

انجامیدد. ایدن شدکل مالکیدت     مالکیت فئودالی می به توسعه ،قوانین نظامی ژرمنی

براسداس یدک اجتمدای مبتندی      ای و مالکیت مشدترک، نیز، همچون مالکیت قبیله

گیرد، بدرخالف مدورد   ه در مقابل آن قرار میمستقیم ک است، اما طبقه تولیدکننده

بلکده دهقاندان کوچدک تبددیل شدده بده سدرف         اجتمای باستانی، بردگان نیستند،

خصومت با شهرها  یابد،هستند. به مجرد اینکه فئودالیسم به طور کامل توسعه می

و دستگاه خادمان مسدلح   اختار سلسله مراتبی مالکیت اراضیآورد. سنیز سر برمی

ن سدازمان فئدودالی، بده    ای داد.ها قدرت میط با آن، به اشراف در مقابل سرفمرتب

انی، اتحادی علیه طبقده تولیدکنندده زیردسدت    مالکیت مشترک باست همان اندازه

ا شکل این اتحاد و مناسبات آن با تولیدکنندگان مستقیم به دلیدل شدرایط   بود، ام

 مختلف تولید متفاوت بود.

بده شدکل مالکیدت     شدهرها الکیت ارضی همتای خدود را در  این ساختار فئودالی م

کرد. در اینجا مالکیت بده طدور عمدده    وری، پیدا میفئودالی پیشه صنفی، سازمان

مبسته، نیداز  عبارت از کار هر فرد بود. نیاز به همبستگی در برابر اشراف تاراجگر ه

نیز بود، د بازرگان مشترک در عصری که صاحب صنعت خو به بازارهای سرپوشیده

آوردندد،  های فراری که به شدهرهای رو بده اعدتال هجدوم مدی     سرف رقابت فزاینده

. را تشکیل دادندد  اصناف ،اینها دست به دست هم داده ،ساختار فئودالی کل کشور

وران، وران منفرد و تعداد ثابت این پیشده پیشه کوچک و به تدریج اندوخته سرمایه
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و شداگرد را تکامدل داد و در    13کدارگر مداهر   طده ر مقابل جمعیت رو به تزاید، رابد

  شهرها سلسله مراتبی مشابه روستا بوجود آورد.

ر ی با کدا به این ترتیب مالکیت در دوره فئودالی عمدتاً از یک طرف از مالکیت ارض

ود خد کوچک  یگر از کار شخصی فرد که با سرمایهد به آن، و از طرف درعیتی مقیّ

 تدابع  ،دوشدد. سدازمان هدر   لط داشت، تشکیل مدی ا تسهبر کار کارگران ماهر پیشه

 بدود.  -یعنی کشت اندک و ابتدایی زمین و صنعت دسدتی   - شرایط محدود تولید

 وستا رارتقسیم کار ناچیز بود. هر کشوری تضاد شهر و  ،در دوران رونق فئودالیسم

ه ص بدود، ولدی بد   طبعاً کامالً مشخ ]اجتماعی[های در خود داشت. تقسیم به رسته

ران، و اسدتادکا  اف، روحانیان و دهقاندان در روسدتا  های شاهزادگان، اشرجز تفاوت

ر فداقی د پدای کدارگران ات  ها، شاگردان و سپس یک توده خردهر پیشهکارگران ماه

. در کشداورزی، سیسدتم   ی وجدود نداشدت  شهرها، هدیچ گونده تقسدیم کدار مهمد     

 ]پیشدرفت [پدید آمد،  که صنعت خانگی خود دهقانان در کنار آن کشتکاری خرد،

ود های جداگانه تقسیم کاری وجد کرد. در صنعت در حرفهتقسیم کار را دشوار می

زرگدانی  ها نیز تقسیم کار بسیار کم بود. جدایی صنعت و بانداشت و بین این حرفه

 در شهرهای قدیمی موجود بود. در شهرهای جدیدتر بعدها، هنگدامی کده شدهرها   

 ، توسعه یافت.وارد مناسبات متقابل شدند

هدای فئدودالی بدرای اشدرافیت     تر به شکل سلطنتگرد هم آمدن قلمروهای وسیع

حداکم، یعندی    ضرورت بود. بنابراین سازمان طبقده  زمیندار و نیز برای شهرها، یک

  cاشراف، همه جا یک پادشاه را در رأس خود داشت.

                                                 
ها شاگردی ، آن کارگرانی است که پس از سال)journeyman(هامقصود از کارگر ماهر اصناف یا پیشه 13

فرق  کارانهای درونی صنف هنوز با استادران از لحاظ ردهکردند، این کارگدر کار خود مهارت کسب می

سطی را رون وداشتند، اگرچه شاگردی را پشت سر گذاشته بودند. طبیعی است که این کارگران اصناف در ق

 نباید با کارگر ماهر به مفهوم امروزی آن یکی گرفت. )م.(
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 اساس درک مادی تاریخ. وجود اجتماعی و آگاهی اجتماعی -4

وارد ایدن   معینی در تولید فعالند، هت اینست که افراد معین که به شیوواقعیپس 

مورد جداگانده  تجربی در هر  هشوند. مشاهدمناسبات معین اجتماعی و سیاسی می

پدردازی، ارتبداط سداختار    و بدون هر گونه رازآلودگی و گمان باید به طریق تجربی

ار اجتماعی و دولت همواره از متن اجتماعی و سیاسی را با تولید نشان دهد. ساخت

یابد، اما نده آنطدور کده ایدن     گیرد و تکامل میشأت میجریان زندگی افراد معین ن

 واقعاًا مردمان دیگر جلوه کنند، بلکه آنچنان که مکن است در تخیل خود یافراد م

و لدذا تحدت    کنندد به طور مادی تولید مدی  کنند،عمل می کههستند، یعنی آنچنان

کدار   ،خدود  همسدتقل از اراد  ،ها و شدرایط معیندی  فرضمادی، پیشهای تمحدودی

 .کنندمی

مدادی   هالیدت مدادی و مدراود   طور مستقیم با فعگاهی، بدواً بتولید افکار، مفاهیم، آ

ذهندی   هها یعنی زبان زندگی واقعی به هم بافته است. فهم، اندیشیدن، مراودانسان

تدراوش مسدتقیم رفتدار مدادی آنهدا نمدودار       در این مرحله هنوز همچون  هاانسان

، قوانین، شود. همین در مورد تولید ذهنی یک قوم، آنچنان که در زبان سیاستمی

هدا،  ادق اسدت. انسدان  شدود نیدز صد   و غیدره بیدان مدی    اخالق، مذهب، متافیزیدک 

                                                                                                   
c شود. مراحل توسعه چهارمین خ شروی میبقیه این صفحه خالی است. صفحه بعد با خالصه درک مادی تاری

 آید. )و.(می 2-4شکل مالکیت، یعنی مالکیت بورژوائی، در بخش چهارم این فصل، قسمت 

 تولید. ) دستنویس در اصل این را داشت:( افراد معین تحت شرایط معین 

 اره رابطهبدر  ای هستند یافکار پرورندیافراد م نیکه ا یقلم خورده است:( افکار سیدر دستنو ری) قطعه ز 

 حاالت، نیار همه است که د یهیدرباره سرشت خود آنها. بد ایدرباره روابط متقابلشان و  ای عتیآنها با طب

 یهاوشه آنها، ر، مراودآنها دیآنها، تول یواقعی تهایمناسبات و فعال -موهوم ای یواقع -آگاه  انیافکار آنها ب

که  یعد واقممکن است که عالوه بر روح افرا یتنها در صورت نیف اآنهاست. فرض خال یاسیو س یاجتماع

افراد  نیا یت واقعآگاه مناسبا انی. اگر بمیریبگ فرضشیروح جداگانه را پ کی اندافتهیتکامل  یبطور ماد

 محدود وهیش جهینت نوبه خود به زین نیا کنند،یرا وارونه م تیخود واقع لیدر تخ هااست، اگر آن زآمیتوهم

 .زدیخیاست که از آن برم یمحدود یآنها و مناسبات اجتماع یماد تیفعال
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 هخدویش و مدراود   همعین نیروهدای مولدد   هال واقعی که توسط توسعهای فعانسان

مولددین   ،هدا شدوند، همدان انسدان   تا آخرین اشکالش، مشروط مدی متناسب با آن، 

تواند چیدزی جدز هسدتی    میآگاهی هرگز ن مفاهیم، افکار و جز آن خود هستند.

هدا جریدان زنددگی واقعدی آنهاسدت. اگدر در تمدامی        و هسدتی انسدان   آگاه باشدد 

ی وارونده  عکاس هجعب ]تصویر داخل[ها و مناسبات آنان همانند ها، انسانایدئولوژی

گیدرد  شوند، این پدیده همانقدر از جریان زندگی تاریخی آنها نشدأت مدی  ظاهر می

 که وارونگی اشیاء روی شبکیه از جریان زندگی جسمی آنان.

آید، اینجا مسدأله بدر   مان به زمین فرود میآلمانی که از آس هدرست برخالف فلسف

هدایی  برای رسیدن به انسانسر باال رفتن از زمین به آسمان است. به عبارت دیگر 

کنندد،  گویند، خیال مدی ها میآنچه انسان ،عزیمت هبا گوشت و پوست واقعی، نقط

شدود، تخیدل   شدود، فکدر مدی   ها روایت میانسان هکنند و نیز آنچه در بارتصور می

 های فعال واقعیعزیمت عبارت از انسان هشود، نیست، بلکه نقطشود، تصور میمی

های ایدئولوژیک آنها براساس جریان واقعی ها و بازتابامل واکنشو نشان دادن تک

بده نداگزیر،    گیرد نیدز ها شکل میدر مغز انسانزندگی آنان خواهد بود. اوهامی که 

ای از جریان زندگی مادی آنان است که به طدور تجربدی قابدل    اشکال تصعید یافته

تیدب اخدالق، مدذهب،    ایدن تر باشدد. بده   تحقیق و وابسته به مفروضات مدادی مدی  

ایدئولوژی و نیز اشدکال آگداهی متنداظر بدا آنهدا، دیگدر        ]وجوه[و باقی  متافیزیک

دهندد. اینهدا تداریخی ندارندد، تکداملی      صورت ظاهر استقالل خود را از دست مدی 

شدان را توسدعه   مدادی  ههایی که تولید مدادی و مدراود  ها، انسانندارند، بلکه انسان

و نیز تفکر خود و محصوالت این تفکدر را   یای واقعی خودآن دندهند، همراه با می

                                                 
 قاًیا دقستند امافکار و جز آن خود ه م،یمفاه کنندگاندتولی هارا داشت:( انسان نیدر اصل ا سی)دستنو 

و  یعاجتما آن در ساختار یو توسعه بعد یتوسط مراوده ماد شانیماد یزندگ وهیکه توسط ش هاییانسان

 .شوندیمشروط م یاسیس
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کندد، بلکده ایدن    دهند. این آگاهی نیست کده زنددگی را تعیدین مدی    نیز تغییر می

ل، نقطده عزیمدت،   کندد. در روش برخدورد او  تعیین مدی  زندگی است که آگاهی را

بدا   م، کده شود. در روش برخورد دومیفرد زنده گرفته  های است که به منزلآگاهی

و آگداهی صدرفاً بده     عزیمت خود افراد زنده است هزندگی واقعی دمساز است، نقط

 شود.در نظر گرفته می آنهاعنوان آگاهی 

کند و آنهدا را  واقعی آغاز می فاقد مفروضات نیست. از مفروضات ،این روش برخورد

 ا نه در یدک ها هستند، امانسان ،. مفروضات آنکندی برای یک لحظه ترک نمیحت

انکشاف واقعی و به لحداظ   هدر پروس بلکه تحت شرایط معین جمود خیالی،انزوا یا 

ال تشریح شود، تاریخ دیگر ه مجرد اینکه این جریان زندگی فعتجربی قابل درک. ب

هاست )که جان خواهد بود، آنطور که نزد آمپیریستهای بیای از فاکتنه مجموعه

ات تخیلی خواهد بدود، آنطدور   تخیلی ذو خود هنوز تجریدی هستند(، و نه فعالیت

 هاست.آلیستکه نزد ایده

گدردد، در  رسد، آنجا که زندگی واقعی آغداز مدی  پردازی به پایان میآنجا که گمان

عملدی رشدد و    دانش مثبت واقعی، تشریح فعالیت عملدی، تشدریح پروسده    یجه،نت

و  رسدد ه پایدان مدی  آگداهی بد   هشود. عبارات توخالی دربارها آغاز میتکامل انسان

خودبسدنده   هت تشریح شد، فلسفاید جای آن را بگیرد. وقتی واقعیمعرفت واقعی ب

داد. در بهترین حالدت جدای آن را تنهدا     وجودی خویش را از دست خواهد هوسیل

هدا  انکشاف تاریخی انسان هترین نتایج، تجریدهایی که از مشاهدبندی عمومیجمع

. ایدن تجریددها در خدود، جددا از تداریخ واقعدی،       تواندد بگیدرد  شود، میحاصل می

توانند انتظدام بخشدیدن بده مدواد و مصدالح      هیچگونه ارزشی ندارند. اینها تنها می

های مجزای آن خدمت نمایندد.  یهتاریخی را تسهیل کنند و به نشان دادن توالی ال

ترتیدب  و ای بدرای نظدم   مانند فلسفه، نسخه یا نقشده  توانندا به هیچ ترتیب نمیام

شود ها درست از آنجا آغاز میهای تاریخی باشند. برعکس، دشواریبه دوراندادن 
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ذشته و خواه که شخص دست به کار بررسی و انتظام مواد، خواه متعلق به دوران گ

هدا مندوط بده    بالفعدل آن شدود. رفدع ایدن دشدواری      هو ارائ متعلق به دوران حاضر

جریان زندگی  ها ذکر شود، بلکه تنها مطالعتوان اینجمفروضاتی است که قطعاً نمی

افراد هر دوران آنها را نشان خواهد داد. ما در اینجا برخدی از ایدن    الیتواقعی و فع

گزینیم و آنها را بریم، برمیتجریدها را، که در تمایز و تقابل با ایدئولوژی به کار می

   dهای تاریخی توضیح خواهیم داد.با مثال

 

 {2 } 

 های وابعی آزادی انسانشرطپیش -1

خردمنددمان   هکرد که بدرای فالسدف  این را به خود هموار نخواهیم  طبعاً ما زحمت

ایدن   هبا تبدیل فلسفه، الهیات، جدوهر و همد  « انسان« »آزادی»توضیح بدهیم که 

این عبارات، که هدیچ   هاز سلط« انسان»و با آزاد کردن « خودآگاهی»چرندیات به 

 ی یک گام هم به پدیش نخواهدد رفدت.   اند، حترت نگاه نداشتهرا در اساوقت وی 

این را نیز برایشان توضیح نخواهیم داد که نیدل بده آزادی واقعدی تنهدا در دنیدای      

تواندد بددون موتدور بخدار و     واقعی و از طریق واقعی ممکن است، که بردگدی نمدی  

و بده   لغو شودند بدون کشاورزی پیشرفته تواماشین ریسندگی برافتد و سرواژ نمی

طور کلی مردم مادام که قادر نیستند خوردنی و آشامیدنی، مسکن و پوشاک را بدا  

عملی است « زادیآ»توانند آزاد شوند. کمیت و کیفیت مکفی به دست آورند، نمی

و از شرایط تاریخی، سطح صنعت، بازرگانی، کشاورزی، مدراوده   تاریخی و نه ذهنی

                                                 
d  یس خه چرکنوآید، سه بخش نسشود. متنی که در این طبع پس از این مینسخه پاکنویس اینجا تمام می

 است. )و.(

 شناختی، ط زمینشرای – انسان، یگانه، فرد –آزادی فلسفی و آزادی واقعی،  نویسی توسط مارکس:() حاشیه

 ، کار.هیدروگرافیک و غیره. بدن انسان، نیازها
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مطدابق بدا مراحدل مختلدف      هدا ، انسدان امدر  سپس بده تبدع ایدن    eشود.حاصل می

را، همدانطور کده    حدض ت جوهر، موضدوی، خودآگداهی و نقدد م   شان، مهمالتوسعه

کدافی پیشدرفت    هو بعداً هنگامی که به انداز سازندمالت مذهب و الهیات را، میمه

 هدر آلمدان، کشدوری کده تنهدا توسدع       شدوند از قید اینها نیز خالص مدی  کردند

هنی، ایدن افکدار زرق و   های ذگیرد، این انکشافی در آن صورت میتاریخی ناچیز

گیرندد،  تاریخی را می هخاصیت، طبیعتاً جای فقدان توسعمقدار و بیا بیدار امبرق

 محلدی ا ایدن مبدارزه دارای اهمیدت    د و باید با آنها مبدارزه کدرد. امد   دواننریشه می

 است.

 

 وئرباخف 14نامنسجم ای وماتریالیسم مشاهده -2
f عبدارت از زیدر و    ،مسأله ،کمونیست، یعنی پراتیکت و برای ماتریالیست در واقعی

اسدت.   ت موجود و تغییدر آن از دست بردن عملی به واقعی رو کردن جهان موجود،

بیندیم کده هیچگداه از    خدوریم، مدی  ربداخ برمدی  نزد فوئگهگاه که ما به این نظرات 

ثیرشان روی نگرش عمومی او نداچیزتر از آن  روند و تأحدسیاتی پراکنده فراتر نمی

فدوئر  « درک»های قابل توسعه تلقی کرد. است که بتوان آنها را جز به عنوان نطفه

آن و از طرف دیگر بده احسداس    صرف هباخ از دنیای حسی از یک طرف به مشاهد

« انسان واقعی تاریخی»را به جای « انسان به طور کلی»صرف آن منحصر است. او 

                                                 
e  ).دستنویس اینجا آسیب دیده است. پایین ورقه پاره شده، یک سطر مفقود است. )و 

 حاشیه نویسی توسط مارکس:( عبارات و جنبش واقعی. اهمیت عبارات در آلمان ( 

 ):زبان، زبان واقعیت است. ) حاشیه نویسی توسط مارکس 
رونی یک نظریه و سازگاری منطقی اجزای آن است. در اینجا قوام د )consistency(مراد از انسجام  14

با هم  ای آناند، نظریه یا  نگرشی است که اجزنظریه یا نگرش منسجم، که آن را پیگیر هم ترجمه کرده

 سازگار بوده و تا آخرین جزئیات و نتایج هم، برطبق همان منطق باشد. )م.(

f  ).پنج صفحه دستنویس در اینجا مفقود است. )و 
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ل، است. در حالت او« فرد آلمانی»قع در وا« انسان به طور کلی»دهد. این میقرار 

با آگاهی  شود کهدنیای حسی، او خواه ناخواه با چیزهایی مواجه می همشاهدیعنی 

گیدرد، همداهنگی   فرض مدی ای را که او پیشو احساس او تناقض دارد و هماهنگی

 کندد. سان و طبیعت، مختدل مدی  میان تمام اجزای دنیای حسی و به ویژه میان ان

ک دنیوی کده  برای رفع این اختالل او باید به یک ادراک دوگانه پناه ببرد، یک ادرا

« ذات حقیقدی »تر فلسفی کده  را، و یک ادراک عالی« پا افتادهتنها بدیهیات پیش»

کند. او متوجه نیست که دنیای حسی پیرامون او چیزی نیسدت  چیزها را درک می

و همواره یکسدان بداقی بماندد، بلکده محصدول       از ازل داده شده باشد ه بالواسطهک

 هصنعت و وضع جامعه است. یعنی در حقیقت یک محصول تداریخی اسدت، نتیجد   

هدای نسدل قبلدی ایسدتاده     های متوالی است که هر یک بر روی شانهنسل الیتفع

ه بد دهدد و سیسدتم اجتمداعی آن را بنا   و مدراوده آن را توسدعه مدی    است، صدنعت 

« قطعیت حسدی »ترین کند. حتی اشیاء دارای سادهنیازهای تغییر یافته اصالح می

اندد.  تجدارتی بده وی داده شدده    هاجتمداعی، صدنعت و مدراود    هتنها از طریق توسع

داندیم، همدین چندد    درخت گیالس، مانند تقریباً تمام درختان میوه، چنان که می

 توسدط و بندابراین تنهدا    و کاشته شدما آورده  هبه منطق بازرگانیقرن پیش از راه 

« قطعیدت حسدی  »معین برای فوئرباخ به  همعین در یک دور هاین عمل یک جامع

 تبدیل شده است.

اندد،  وانگهی، وقتی چیزها به این ترتیب، یعنی آنطور کده واقعداً هسدتند و رخ داده   

تدر نیدز مالحظده    دیده شوند، هر مشکل عمیق فلسفی، همانطور کده بعدداً روشدن   

ت تجربدی حدل خواهدد شدد. بده      به سادگی تمام به صورت یک واقعی واهد شد،خ

                                                 
 ده بوسیلهشتثباحسی را تابع واقعیت حسی ا نموده. اشتباه فوئرباخ این نیست که مطلقاً بدیهی،}یا{توج 

 جز از ای حسیکند، بلکه اینست که او قادر نیست در آخرین وهله با دنیتحقیق تفصیلی فاکتهای حسی می

 رد.بنگ فیلسوف« عینک»یعنی از خالل « چشمها» این طریق برخورد کند که آنرا با
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تضداد  »رود که از انسان با طبیعت )برونو تا آنجا می همهم رابط هعنوان مثال، مسأل

مختلفند و انسان « چیز»کند، گویی که اینها دو صحبت می« بین طبیعت و تاریخ

مقابل خود نداشدته اسدت(،    دریعت تاریخی و یک تاریخ طبیعی را همواره یک طب

اسدت،  « خودآگاهی»و « جوهر»راجع به  15«نهایت واالآثار بی»که منشأ تمام این 

معدروف  « وحددت »آینه مدا درک کندیم کده ایدن     خود بخود فرو خواهد ریخت هر

 ههمواره در صنعت موجود بوده و در هر دوران بسته بده توسدع  « انسان و طبیعت»

 مبدارزه گوناگونی وجود داشته است، و همینطدور   کمتر یا بیشتر صنعت در اشکال

بشدر همدواره وجدود     هنیروهدای مولدد   هانسان با طبیعت، درست متناسب با توسدع 

هدای زنددگی، بده موقدع     نیازمنددی  هداشته است. صنعت و بازرگانی، تولید و مبادل

 هو بده نوبد   کننداجتماعی مختلف را تعیین می ساختار طبقات ]و نیز[خود توزیع، 

تحت تأثیر آن قرار دارند. و چنین است که  کنندای که عمل می، از نظر شیوهدخو

بیند، جایی که صدد  ها را میها و ماشینالمثل در منچستر تنها کارخانهفویرباخ فی

شدد، یدا در   اه بافنددگی دیدده مدی   سال قبل در آن تنها چرخ ریسدندگی و دسدتگ  

یابددد، در حددالی کدده در زمددان مددی هددا رادی رومددا تنهددا مراتددع و مددردابپانیددا کام

یافدت.  ، چیزی نمدی رم دارانها و ویالهای سرمایهدر آنجا جز تاکستان ستوساوگو

شدود  گوید، او اسراری را یادآور میفوئرباخ به ویژه از ادراک علوم طبیعی سخن می

شدوند، امدا بددون صدنعت و     دان هویدا مدی که تنها به دید یک فیزیکدان و شیمی

« محدض »علدوم طبیعدی   این ی توانستند باشند؟حتکجا میعلوم طبیعی  ،بازرگانی

طریدق صدنعت و تجدارت، از     را، تنهدا از  مصدالحش همچنان که  دف خود را،نیز ه

 خالقیدت ایدن کدار و    ،الیدت کند. ایدن فع ها دریافت میحسی انسان طریق فعالیت

که اکنون وجدود   به صورتی حسیحسی، این تولید، این بنیاد تمام دنیای  هوقفبی

                                                 
 اثر گوته فاوستنقل یک سطر از   15
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 شدد، فوئربداخ نده   دارد، آنقدر زیاد است که اگر فقط مدت یک سال دچار وقفه می

یافت کده  درمی بزودیکرد، بلکه تغییر عظیمی در دنیای طبیعی مشاهده می فقط

موجودیت خدود وی،   ،، بلکه بیش از آنخود ویادراک  هتمامی جهان انسانی و قو

ماندد و ایدن   م طبیعت خارجی به جای خدویش مدی  شود. طبعاً اینجا تقدناپدید می

بوجدود آمدندد    خودبخدودی زایدش   با های آغازین کههمه مصداقی در مورد انسان

تنها تا آنجا معنی دارد که انسدان متمدایز از طبیعدت     گذاریندارد. بلکه این تفاوت

 شود. از این گذشته، طبیعت، طبیعت مقدم بر تاریخ انسدانی، بده  در نظر گرفته می

کند، این طبیعتی اسدت  هیچ وجه آن طبیعتی نیست که فوئرباخ در آن زندگی می

 بدا منشدأ   مرجدانی ای جزایدر  که دیگر در هیچ جا وجود ندارد )شاید به جز در پاره

 متأخر در استرالیا( و بنابراین برای فوئرباخ هم وجود ندارد.

برد که زیرا او پی میبرتری بزرگی دارد « محض»های فوئرباخ قطعاً بر ماتریالیست

ا جدا از این که او انسان را تنهدا بده   است. ام« موضوی برای حواس»یز یک انسان ن

کند، از آنجدا  ، تصور می«الیت حسیفع»، نه یک «موضوی برای حواس»یک عنوان 

ها را در ارتباط اجتماعی معین، ماند و انسانباقی می که وی هنوز در قلمرو تئوری

تبددیل کدرده    هستندشان که آنان را به آن چیزی که د زندگیتحت شرایط موجو

رسد بلکه در ال عمالً موجود نمیهای فعکند لذا هیچگاه به انسانتصور نمی ،است

انسدان جسدمی، فدردی،    »شود و از بازشناسدی عداطفی   متوقف می« انسان»انتزای 

بین انسان « »انیمناسبات انس»رود، به عبارت دیگر او هیچ گونه فراتر نمی« واقعی

آلیدزه  ی این را هم به شکل ایدهشناسد و حتجز عشق و دوستی نمی ، به«و انسان

دهد. به ایدن ترتیدب   دست نمیه فهمد. او هیچ نقدی از شرایط کنونی زندگی بمی

حسی کامدل افدرادی    هزند الیتفعشود جهان حسی را به عنوان او هرگز قادر نمی

کند. بنابراین وقتی که او، به عنوان مثال، به جای  دهند تصورکه آن را تشکیل می

بیندد،  خنازیری، فرسوده از کدار و مسدلول را مدی    هانبوهی گرسن ،های سالمانسان
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پناه ببرد و به ایدن  « جبران در نوی»ل آو به ایده« ادراک عالی»ناگزیر است که به 

الیسدت  آلیسدم عدودت کندد، درسدت در جدایی کده ماتری      ترتیدب دوبداره بده ایدده    

ل، هم در صنعت و هم در ساختار ، ضرورت و در همان حال شرایط تحوکمونیست

 کند.اجتماعی، را مشاهده می

پردازد و آنجدا کده بده تداریخ نظدر      فوئرباخ آنجا که ماتریالیست است به تاریخ نمی

شدوند،  کند ماتریالیست نیست. ماتریالیسم و تاریخ نزد او به کلی از هم جدا میمی

 آید.ی که ضمناً از آنچه تا کنون گفته شده برمیواقعیت

 

 الی: اجتماعی:ای فعهای پایهبنیادی، یا جنبه . مناسبات تاریخی3

 ها )ختانواده(، تولید وسائل معیش:، تولید نیازهای جدید، بازتولید انسان

 اجتماعی، آگاهی همراود

 وضات هستند، بایدد از اولدین   ها سروکار داریم که فاقد مفراز آنجا که ما با آلمانی

مفروضات تمام موجودیت انسانی، و بنابراین تمام تداریخ، آغداز کندیم، یعندی ایدن      

ا امد «. تداریخ بسدازند  »د تدا بتوانندد   ها باید قادر به زیستن باشدن مفروض که انسان

زندگی قبل از هر چیدز متضدمن خدوردن و آشدامیدن، مسدکن، پوشداک و سدایر        

یدب اولدین عمدل تداریخی، تولیدد وسدائل ارضدای ایدن         به ایدن ترت   چیزهاست.

و این حقیقتاً یک عمل تاریخی اسدت،   ها، تولید خود زندگی مادی استدینیازمن

یک شرط بنیادی تمام تاریخ است که امروز نیز، همانند هزاران سال قبل، باید هدر  

                                                 
 ث مورد بح ریخ را) قطعه زیر در دستنویس قلم گرفته شده است:( علت اینکه ما اینجا با تفصیل بیشتری تا

ثال جز واقعیت. مبدهد چیز معنی میها همهنزد آلمانی« تاریخی»و « تاریخ»دهیم اینست که کلمات قرار می

 اش.«فصاحت منبری»و است با آن یس برونبارز این، بخصوص قد

 تاریخنویسی توسط مارکس:( ) حاشیه 

 ها، کار.، نیازسان، هیدروگرافیک و غیره. بدن انشناختی. شرایط زمینهگلنویسی توسط مارکس:( ) حاشیه 
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ن ی وقتدی جهدا  قای حیات انسانی برآورده شدود. حتد  روز و هر ساعت صرفاً برای اب

چوبدسدت تقلیدل داده   حسی، مانند مورد قدیس برونو، به یدک حدداقل، بده یدک     

شود، در این حال نیز مستلزم عمل تولید چوبدست است. بنابراین در هدر ندوی   می

ت بنیادی را بدا تمدام معندا و    خص باید پیش از هر چیز این واقعیش ،درک از تاریخ

هد. بر همده روشدن اسدت کده     نتایج آن مالحظه کند و اهمیت درخور را به آن بد

برای تاریخ و  زمینیو بنابراین هرگز یک مبنای  اندها هرگز این کار را نکردهنیآلما

ت این واقعی هها، با اینکه رابطها و انگلیسیاند. فرانسویدر نتیجه یک مورخ نداشته

بده   اندد، بده ویدژه   ای تصور کدرده العاده یکجانبهرا با به اصطالح تاریخ به شکل فوق

هدا را  اند، معهذا اولین تدالش مانده خاطر اینکه آنها در بند ایدئولوژی سیاسی باقی

هدای  نگاری، با نوشتن نخستین تداریخ برای دادن یک مبنای ماتریالیستی به تاریخ

 اند.آوردهمدنی، بازرگانی و صنعت به عمل  هجامع

ابزار مکتسدب ایدن    م این است که برآوردن نخستین نیاز، عمل برآوردن ودو هنکت

اولین  ،و این خلق نیازهای جدید شودنیازهای جدید می ]خلق[برآوردن، منجر به 

هدا را  کبیر تاریخی آلمانیدرنگ نیاکان معنوی خردنجا ما بیعمل تاریخی است. ای

یدا   انند اباطیل الهیاتتوکشد و نمیشان ته میهشناسیم که وقتی مواد مثبتباز می

بلکده   کنند که این اصدالً تداریخ نیسدت   میرا فراهم نمایند، ادعا  سیاسی و یا ادبی

است، بدون اینکه ذهن ما را نسبت بده اینکده چگونده از ایدن     « عصر ماقبل تاریخ»

رسیم منور کدرده باشدند. معهدذا آنهدا از     معنی به خود تاریخ میبی« ماقبل تاریخ»

ماقبدل  »ای بده ایدن   ژهشان با اشدتیاق وید  های تاریخیپردازیطرف دیگر در گمان

ا در قبددال مداخلدده از جانددب اندازنددد، چددرا کدده آنجددا خددود رچنددگ مددی« تدداریخ

 هتوانندد سدائق  و نیز به خاطر اینکه آنجدا مدی   بیننددر امان می« های خامتواقعی»

پردازی خود را به طور کامل به جوالن درآورند و هزار هزار فرضیه علم کنند گمان

 و ویران سازند.
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شود، این است کده  تاریخی دخیل می هوضعی که، از همان ابتدا، در توسعسومین 

هایی که روزانه در کار بازآفرینی زندگی خود هستند، برای تکثیر ندوی خدود   انسان

بدین مدرد و زن، والددین و     زنند، یعنی: رابطههای دیگر میندست به ساختن انسا

اجتماعی است، بعداً هنگامی کده   هبطرا ،. خانواده که در ابتدا تنهاخانوادهفرزندان، 

نیازهدای جدیددی    ،نیازهای فزاینده مناسبات اجتماعی جدید و جمعیدت فزایندده  

و لدذا بایدد    شود )به استثنای آلمان(تبدیل میتبعی  هآورد، به یک رابطبوجود می

مفهوم »های تجربی موجود، و نه آنطور که در آلمان رسم است بنابر بر حسب داده

 ، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.«خانواده

متفاوت در نظدر   هالیت اجتماعی را نباید به عنوان سه مرحلفع هطبعاً این سه جنب

هدا روشدن   و یا برای اینکه آن را بدرای آلمدانی   گرفت بلکه فقط همچون سه جنبه

ها همزمان اولین انسان ]ظهور[دم تاریخ و هستند که از سپیده« لحظه»کنیم، سه 

 کنند.عمال وجود میاِاند و امروز نیز همچنان در تاریخ داشتهوجود 

تولید حیات، هم تولید زندگی خود شخص از طریق کار و هم تولید حیدات جدیدد   

رسد: از یکسو مانند دوسویه به نظر می هاز طریق تولید مثل، اکنون مانند یک رابط

اجتمداعی بده ایدن     ،اجتمداعی  هطبیعی و از سوی دیگر مانند یک رابطد  هیک رابط

معنی که بر همکاری افراد متعدد، صرفنظر از اینکه تحدت چده شدرایطی، بده چده      

کند. از اینجا این طدور نتیجده   گیرد، داللت میروشی و برای چه هدفی صورت می

 معدین  هصنعتی، همواره بدا یدک شدیو    هیا مرحل معین تولید هشود که یک شیومی

نیدروی  »همکاری خدود یدک    هو این شیو اجتماعی، همراه است هیا مرحل همکاری

کدل نیروهدای    هشود کده مجموعد  است. به عالوه این نتیجه نیز حاصل می« مولده

« تداریخ بشدریت  »لدذا   کندد ها شرایط جامعه را تعیین میدر دسترس انسان همولد

ا ایدن نیدز   و مبادله مطالعه و بررسی شود. امد همواره باید در رابطه با تاریخ صنعت 

ها نده  زیرا آلمانی ونه تاریخ در آلمان غیر ممکن استکه نوشتن این گروشن است 



 ایدئولوژی آلمانی                                                                                           36

 

 نیدز هسدتند  « قطعیت حسدی »بلکه فاقد فقط فاقد درک و مواد الزم برای این کار 

ای از ایدن چیزهدا داشدته    تواند هیچ گونه تجربده زیرا در آنسوی راین شخص  نمی

به ایدن ترتیدب از همدان     ست.دادن باز ایستاده ااشد. چونکه در آنجا تاریخ از رویب

که  ها با یکدیگر وجود داردین انسانبدیهی است که یک ارتباط مادی ب ابتدا کامالً

و بدده قدددمت خددود  شددودتولیددد آنهددا تعیددین مددی هتوسددط نیازهددای آنهددا و شددیو

و به این ترتیدب   گیردجدید به خود میهای هاست. این ارتباط همواره شکلانسان

ها را بده  وجود هر گونه مهمالت سیاسی یا مذهبی، که انسان ی مستقل از«تاریخ»

 کند.طریقی ویژه با هم پیوند دهد، عرضه می

مناسبات بنیادی تاریخی است که  هچهار لحظه، چهار جنب اکنون، پس از مالحظه

ی از همدان ابتددا نیدز ایدن     نیز هست. امدا حتد   «آگاهی»صاحب  ،بینیم انسانمی

از همان آغاز به این مصیبت مبتالست که « ذهن»ست. نی« محض»آگاهی، آگاهی 

های متشنج هدوا،  ظاهر الیه ای که در اینجاماده را بر خود داشته باشد، ماده« بار»

گیرد. زبان به قدمت آگداهی اسدت، زبدان    و در یک کالم زبان را به خود می اصوات

و تنها بده ایدن    ها نیز وجود داردرای دیگر انسانآن آگاهی عملی واقعی است که ب

خاطر برای من هم موجود است. زبان، مانند آگاهی، تنها از نیاز، از ضرورت مراوده 

ای موجود است، این رابطه برای هر جا که رابطه گیرد.ها نشأت میبا دیگر انسان

 «رابطده »کندد، حیدوان اصدالً    برقرار نمی «رابطه»من وجود دارد: حیوان با چیزی 

او با دیگران به عنوان یک رابطده وجدود نددارد.     هبرای حیوان رابطکند. برقرار نمی

و تا آنجا که اصوالً انسان  همان آغاز یک محصول اجتماعی است بنابراین آگاهی از

                                                 
 ین اوه بهالعو به دتولید کننها تاریخ دارند زیرا باید زندگی خود را نویسی توسط مارکس:( انسان) حاشیه

یز د. آگاهی نکنمی تولید کنند: این به ارگانیسم بدنی آنها بستگی پیدا معینیخاطر که باید آنرا به طریق 

 شود. درست به همین طریق تعیین می

 .کلمات زیر در دستنویس قلم گرفته شده است:( رابطه من با پیرامونم آگاهی من است ( 
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وجود داشته باشد، این طور خواهد ماند. طبعاً آگاهی در ابتدا صرفاً آگاهی مربدوط  

با سایر اشخاص و اشیاء خارج و آگاهی از ارتباط محدود  بالواسطهبه محیط حسی 

شود. در عین حال این آگاهی از طبیعت است، از فردی است که دارد خودآگاه می

تمند و ها به عنوان یک نیروی کامالً بیگانه، بسیار قدرطبیعتی که در ابتدا با انسان

است و همانندد   ها با آن صرفاً حیوانیو مناسبات انسان شودناپذیر روبرو میتعرض

گیرند. به این ترتیب این یک آگاهی صرفاً حیوانی ن قرار مینوران تحت هیبت آجا

از طبیعت )مذهب طبیعی( است، دقیقاً به این خاطر که تا این هنگام تاریخ تغییدر  

چندانی در طبیعت نداده است. از طرف دیگر این آگاهی انسان است بده ضدرورت   

به اینکه او اصالً در جامعه زنددگی   همبستگی با افراد پیرامون خود، سرآغاز آگاهی

همانقدر حیوانی اسدت کده خدود زنددگی اجتمداعی در ایدن        ،کند. این سرآغازمی

ت از جا انسان تنها با ایدن واقعید  این و در ای است. این صرفاً یک آگاهی گلهمرحله

او  هگیرد یا اینکده غریدز  شود که نزد وی آگاهی جای غریزه را میگوسفند جدا می

ل و گسترش بعددی  تحو ،ایا قبیلهآگاهی گوسفندوار یاین  آگاه است. هزیک غری

و از آنچه برای هدردوی اینهدا اساسدی     تر، از افزایش نیازهاروری افزونخود را از با

آورد. همراه با اینهدا تقسدیم کداری کده در     است، یعنی افزایش جمعیت بدست می

سپس تقسیم کاری کده  و  کار در عمل جنسی چیز دیگری نیست ابتدا جز تقسیم

بده اعتبدار اسدتعدادهای طبیعدی )مدثالً نیدروی       « طبیعی»خودی یا بهبه طور خود

                                                 
 رخورد خاصببینیم که این مذهب طبیعی یا این اینجا بالفاصله مینویسی توسط مارکس:( ما ) حاشیه 

یعت و انی طبجا، اینهمشود و بالعکس. اینجا نیز مانند همهنسبت به طبیعت توسط شکل جامعه تعیین می

ی با انسان شود که برخورد محدود انسان نسبت به طبیعت، رابطه محدود افرادانسان به نحوی ظاهر می

موجب  طبیعت دهد و برخورد محدود آنها نسبت به یکدیگر، رابطه محدود انسان را بال مییکدیگر را شک

 شود.می
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تقسیم کار تنها  یابد.توسعه می رسد،، تصادفات و غیره به ظهور میبدنی(، نیازها

از  آیدد. شود که تقسیم کار بدنی و فکری پدید میهنگامی واقعاً تقسیم کار می

به خود ببالد که چیزی سدوای آگداهی بدر    واقعاً  تواندمیآگاهی  ،بعداین لحظه به 

نمایاند بددون اینکده چیدزی واقعدی را     چیزی را می واقعاًپراتیک موجود است، که 

آگاهی در موقعیتی است کده خدود را از جهدان     ،نمایانده باشد. از این لحظه به بعد

و جدز   ه، اخدالق ، فلسدف ، الهیات«محض»رها کند و به سوی شکل دادن به تئوری 

ی اگر این تئوری، الهیات، فلسفه، اخالق و غیره با مناسبات موجود به آن برود. حت

تواند رخ دهد که مناسدبات اجتمداعی   رسند، این امر تنها به این دلیل میتضاد می

اند. به عالوه، این موضدوی ممکدن   موجود به تضاد رسیده هموجود با  نیروهای مولد

ا در امد  ملی خاص نیدز رخ دهدد   هیک حوز ]هموجود در محدود[ات است در مناسب

بدین ایدن    ]ناشدی از برخدورد  [بلکده   مدار ملی برخاسته از درون اثر تضادی که نه

به عبارت دیگر بین آگداهی ملدی ایدن     هاست،آگاهی ملی و پراتیک سایر ملت

افتد(. تفاق مینون در آلمان دارد ان است )آنطور که هم اکآملت و آگاهی عمومی 

ی نمدودار شدود،   تواند به صورت تضاد در آگاهی ملا از آنجا که این تضاد تنها میام

رسد که خود مبارزه نیز منحصر به این کثافدت ملدی   طور می به نظر این ملت این

 کند.این کثافت را نمایندگی می ،ت خوددرست به این خاطر که این ملاست، 

ست که آگاهی به خدودی خدود دسدت بده چده کارهدایی       السویه اضمناً کامالً علی

این مهمالت ما تنها به این استنتاج کار داریدم کده ایدن سده      هاز میان هم .زندمی

توانند و باید با یکددیگر بده   لحظه، یعنی نیروهای مولده، وضع جامعه و آگاهی، می

                                                 
 توسعه  جریاننویسی توسط مارکس که در دستنویس قلم گرفته شده است:( آگاهی انسان در) حاشیه

 یابد.واقعی تاریخ، توسعه می

 ست.این زمان ا، درکشیشانها یعنی تنویسی توسط مارکس:( اولین شکل ایدئولوژیس) حاشیه 

 ها و ایدئولوژی به طور کلی.نویسی توسط مارکس:( مذاهب، آلمانی) حاشیه 
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ضمن این مت ،بلکه بیش از آن متضمن این امکان، تقسیم کارتضاد برسند، زیرا که 

مصرف، به افراد  برخورداری و کار، تولید و الیت فکری و بدنیواقعیت است که فع

خدود در   هو نیز اینکه تنها امکان به تضاد نرسیدن آنها به نوب مختلف تفویض شده

، «پیونددها »، «اشدباح »نفی تقسیم کار است. به عالوه، ناگفتده بددیهی اسدت کده     

اندد،  تخیلی و ذهندی  آلیستی،های ایدهفاً بیان، صر«نهی»، «مفهوم»، «وجود اعلی»

صدرفاً تصداویری از قیدد و     ]ا در واقدع ام[مفاهیمی به ظاهر متعلق به فرد جداگانه، 

 تولید زندگی و شکل مدراوده  ههای کامالً تجربی هستند که شیوبندها و محدودیت

   روند.متناسب با آن، در چهارچوب آنها پیش می

 

الکیت: خصویتی، دولت:،    کتار و پیامتدهای آن: م   تقسیم اجتماعی -4 

 الی: اجتماعیفع« بیگانگی»

خود بر تقسیم طبیعی  هو به نوب ته استتقسیم کار که تمام این تضادها در آن نهف

های منفرد متعارض بدا یکددیگر مبتندی    کار در خانواده و جدایی جامعه به خانواده

کار و محصدوالت آن،   نابرابر و در حقیقت توزیع توزیعدر عین حال متضمن  ،است

چه کمّی و چه کیفی و لذا مالکیدت اسدت کده هسدته یدا شدکل نخسدتین آن در        

خانواده قرار دارد و در آن زن و فرزندان بردگان شوهر هستند. این بردگدی نهفتده   

ی در این مرحلده  اما حت ، اولین شکل مالکیت استدر خانواده، ولو هنوز بسیار خام

تصاددانان جدید که مالکیت را نیروی در اختیدار گدرفتن نیدروی    کامالً با تعریف اق

                                                 
 ر و دون فکبعمل  ایو تفکر  تیقلم گرفته شده است:( فعال سیتوسط مارکس که در دستنو یسنوی هی) حاش

 فکر بدون عمل.

 عاً واق یداقتصا یهاتیمحدود یستیآلدهیا انیب نی:( اقلم گرفته شده است سیدر دستنو ری)جمله ز

که خود  یایهآگا گریوجود دارد. به عبارت د زین یعمل یصرف بلکه در آگاه یموجود نه فقط به لحاظ نظر

خترای ا زیا را نهدولت ها بلکهرسد، نه فقط مذاهب و فلسفهیموجود به تضاد م دیتول وهیسازد و با شیرا رها م

 کند. یم
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خوانند، مطابقت دارد. وانگهدی، تقسدیم کدار و مالکیدت خصوصدی      کار دیگران می

شدود کده   الیت بیان میتند: در یکی چیزی با ارجای به فعاصطالحات مترادفی هس

 الیت.ی همان چیز با ارجای به محصول فعدر دیگر

 هیدا خدانواد   ر همچنین متضمن تضاد بین منفعت فرد جداگانهبه عالوه، تقسیم کا

جداگانه با منفعت مشترک تمام افرادی که با یکدیگر مراوده دارند نیز هست. و در 

، صرفاً در تخیل موجدود  «منفعت عمومی»حقیقت این منفعت مشترک، بر خالف 

ر میانشدان  هم وابستگی متقابل افرادی که کدار د هنیست، بلکه نخست، به صورت ب

     gوجود دارد.واقعیت تقسیم شده است، در 

از درون خود این تضاد بین منافع خصوصی و منافع مشترک، منفعت مشترک یک 

گیرد که از منافع فردی و جمعی واقعدی  به خود می دولتشکل مستقل به صورت 

همیشده بدر    ،جدا شده است، شکلی که در عین حال به عنوان یک اجتمای موهوم

از  - ایهای واقعی موجود در هر اختالط خانوادگی یا اختالط قبیلده بستگی مبنای

 تر، و سدایر عالئدق  قبیل خویشاوندی خونی، زبان، تقسیم کار در یک مقیاس وسیع

مبتنی است. دولت به ویژه، همانطور که بعداً نشان خواهیم داد، براساس طبقات  -

بار آمده و در هر جمع انسدانی   مبتنی است، طبقاتی که خود توسط تقسیم کار به

یابد. از اینجدا  شوند و یکی از آنها بر دیگران تسلط میاز این قبیل از هم منفک می

د، مبدارزه  گیرآید که تمام مبارزاتی که در چهارچوب دولت صورت میچنین برمی

و سلطنت، مبارزه برای حق رأی و غیدره و غیدره، صدرفاً     بین دموکراسی، اشرافیت

وهومی هستند )به طور کلی منفعت عمومی شکل موهوم منافع مشدترک  اشکال م

شدود  است( که در آنها مبارزات واقعی طبقات مختلف با یکدیگر از پیش برده مدی 

گرچده در  هدای آلمدانی از آن کدوچکترین اطالعدی ندارندد،      )چیزی که تئوریسین

                                                 
g  (اند: اولی توسط انگلس و دومی توسط مارکس. )ودو پاراگراف بعدی در حاشیه نوشته شده. 
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ر خصدوص  مقدس یک فتح بداب کدافی د   هفرانسوی و خانواد -های آلمانیسالنامه

شدود کده هدر    اند(. به عالوه ایدن نتیجده نیدز گرفتده مدی     این موضوی حاصل کرده

آن، مانندد آنچده در    هی هنگامی که سدلط شد، حتای که قصد تسلط داشته باطبقه

اشکال قددیمی جامعده در تمامیدت آن و     همورد پرولتاریا صادق است، به الغای هم

ا قدرت سیاسی را به تصرف درآورد تدا  الغای سلطه به طور کلی بیانجامد، باید ابتد

زیدرا کده در    به عنوان منفعت عمومی عرضه نمایدد خود منفعت خویش را  هبه نوب

 بدو امر ناگزیر به این کار است.

جویند، که برای آنهدا بدا   منفعت خاص خود را می تنهادرست به خاطر اینکه افراد 

ن همچدون یدک   منفعت مشترکشان منطبق نیست، این منفعدت مشدترک برایشدا   

« عمومی»خود به صورت یک منفعت  هو به نوب از آنها« مستقل»، «بیگانه»ت منفع

کند. یا اینکه آنهدا خودشدان بایدد، مانندد آنچده در      ابراز وجود می ،خاص و متمایز

ایدن   عملدی  باقی بمانند. از طرف دیگر مبارزهدموکراسی هست، در این عدم توافق 

 در تقابل با منافع مشترک و منافع مشترک موهوم منافع خاص، که در واقع مداوماً

موهدوم در  « عمدومی »از جاندب منفعدت    عملدی کند، دخالت و جلوگیری سیر می

 نماید.شکل دولت را ایجاب می

کند کده مدادام   ت را به ما عرضه میاین واقعی هنخستین نمون ،تقسیم کار و باالخره

باقی بماندد، یعندی مدادام کده بدین       ای که طبیعتاً تکامل یافتهکه انسان در جامعه

الیدت نده   ی وجود دارد، و لدذا مدادام کده فع   منفعت خاص و منفعت مشترک شکاف

داوطلبانه بلکه به طور طبیعی تقسیم شده است، عمل خود انسان به یدک نیدروی   

متعارض با وی، کده بده جدای اینکده در اختیدار او باشدد وی را بده بنددگی          هبیگان

. زیرا به مجرد بوجود آمددن تقسدیم کدار، هدر کدس یدک       شودکشد، تبدیل میمی

کند که بر وی تحمیل شده است الیت خاص و مختص به خود را پیدا میفع هعرص

و  یر، چوپان، یا منتقد انتقدادی اسدت  تواند از آن بگریزد. او شکارچی، ماهیگو نمی



 ایدئولوژی آلمانی                                                                                           42

 

بماند. امرار معاش خود را از دست دهد باید همان که هست  هاگر نخواهد که وسیل

الیت مختص فع هکمونیستی، که در آن هیچ کس یک عرص هدر حالی که در جامع

ای که میل داشته باشدد کسدب   تواند در هر رشتهبه خود را ندارد بلکه هر کس می

کند و بده ایدن ترتیدب بدرای مدن      قابلیت نماید، جامعه تولید عمومی را تنظیم می

دیگری انجام دهم: صبح شکار کنم، سازد که امروز یک چیز و فردا چیز ممکن می

بعد از ظهر ماهی بگیرم، غروب دام پرورش دهم، بعد از شام نقد کنم، خالصه هدر  

قد تبدیل طور که مایل باشم، بدون اینکه هرگز به شکارچی، ماهیگیر، چوپان یا من

 شده باشم.

کندیم بده صدورت    این تحکیم آنچه ما خود تولید مدی الیت اجتماعی، این جمود فع

ای مافوق خود ما، بیرون از اختیار ما، که آرزوهای ما را نقش بر آب و نیروی مادی

تاریخ  هکند، تاکنون یکی از عوامل اصلی در توسعمحاسبات ما را به هیچ مبدل می

چند برابر شدده، کده از همکداری     هقدرت اجتماعی، یعنی نیروی مولد hبوده است.

گیدرد، از آنجدا کده همکداری افدراد      مدی  افراد مختلف بر اثر تقسیم کار سرچشدمه 

نبوده بلکه به طور طبیعی به بار آمده است، برای آنان نه به شکل قدرت داوطلبانه 

متحد خود ایشان، بلکه همچون نیرویی بیگانه که خارج از آنان وجود دارد نمدودار  

بده  خبرند و به این ترتیب دیگر قادر شود، نیرویی که آنان از منشأ و هدفش بیمی

کنترلش نیستند، بلکه برعکس مستقل از اراده و عمل انسان از یک رشته فازهدا و  

و عمدل اسدت. در   ی حاکم اصلی این اراده و از آن باالتر حتگذرد مراحل غریب می

غیر این صورت چگونه ممکن بود مالکیدت اصدوالً تداریخی داشدته باشدد، اشدکال       

ن مثدال، بدر حسدب مفروضدات     مختلفی به خود بگیرد، و مالکیت ارضدی بده عندوا   

و در  ای قلیدل تمرکز مالکیت در دسدت عدده  مختلف، در فرانسه از خرده مالکی به 

                                                 
h   ه آمد 5 سمتقای اضافه کرده است که در این طبع بعنوان دو پاراگراف اینجا درحاشیه، قطعهمارکس

 است.
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ای قلیل به خرده مدالکی پدیش رفتده بده     انگلستان از تمرکز مالکیت در دست عده

که تجارت، کده  صورتی که امروزه واقعاً هست درآمده باشد؟ یا چگونه ممکن است 

 طریق رابطهصوالت افراد و کشورهای گوناگون نیست، از مح چیزی بیش از مبادله

ای که بده قدول یدک اقتصداددان     رابطه -عرضه و تقاضا بر تمام جهان حکومت کند

لق است و با دستی نامرئی یر در عهد باستان بر فراز زمین معانگلیسی همچون تقد

کندد و  هدا را برپدا مدی   کند، امپراطدوری ها میخوشبختی و شوربختی نصیب انسان

ها سر برآورند و یدا از صدفحه روزگدار ناپدیدد     شود ملتشکند، موجب میدرهم می

ای مبندای آن، یعندی مالکیدت خصوصدی، بدا تنظدیم       کده بدا الغد    شوند؟ در حدالی 

کده در آن  ها به محصول خویش، انسان رخورد بیگانهکمونیستی تولید )و با الغای ب

هدا یکبدار   شود و انسانچ مبدل میعرضه و تقاضا به هی مستتر است(، قدرت رابطه

 گیرند.دیگر اختیار مبادله، تولید و راه و روش رفتار با یکدیگر را به دست می

 

 فرض مادی کمونیسمنیروهای مولده به عنوان یک پیش هتوسع -5

)برای اینکه اصطالحی را به کار برده باشیم که برای فالسفه قابدل  « بیگانگی»این 

تواندد ملغدا گدردد.    مدی  عملیفرض ها به شرط وجود دو پیشدرک باشد(، طبعاً تن

هدا علیده آن   شود، یعنی قدرتی شدود کده انسدان   « ناپذیرتحمل»برای آنکه قدرتی 

و  باشدد کدرده  « فاقد مالکیدت »عظیم بشریت را  هکنند، ضرورتاً باید تودانقالب می

د. هر دوی ایدن  عالوه بر آن در تضاد با دنیای موجود ثروت و فرهنگ قرار داده باش

 هبداالیی از توسدع   همفروضات مستلزم یک افزایش عظیم در قدرت تولیدی و درجد 

نیروهای مولده )کده در عدین حدال متضدمن      هآن است. و از طرف دیگر این توسع

، و نده محلدی،   جهدانی  -تداریخی هدا در هسدتی   موجودیت تجربدی بالفعدل انسدان   

یرا بدون آن تنها محرومیت، ز فرض عملی مطلقاً ضروری استک پیشآنهاست(، ی
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ها مجددداً از سدر   مبارزه برای نیازمندی ،احتیاجو با  کند، عمومیت پیدا میاحتیاج

مضافاً بده ایدن    هکند. این توسعآن کثافتکاری دوباره عود می هشود و همگرفته می

جهانی نیروهای مولده است کده یدک    دلیل نیز ضرورت دارد که تنها با این توسعه

 ههمد ای کده از یدک طدرف در    دهشود، مدراو ها برقرار میین انسانب جهانی همراود

کندد )رقابدت   را تولیدد مدی  « فاقدد مالکیدت  » هتدود  هها به طور همزمان پدیدد ملت

سدازد و نهایتداً افدراد    های دیگدر وابسدته مدی   جهانی(، و هر ملت را به انقالب ملت

 هتوسع[کند. بدون این لی میرا جایگزین افراد مح ،، تجربتاً جهانیجهانی -تاریخی

محلدی   هتوانست به مثابه یدک پدیدد  ( کمونیسم تنها می1، ]جهانی نیروهای مولده

و  جهدانی توانستند چون نیروهایی مراوده خود نمی نیروهای( 2وجود داشته باشد؛ 

خانگی و احاطه شدده بدا   « شرائطی»ناپذیر توسعه یافته باشند: بلکه از اینرو تحمل

( هدر گسدترش مدراوده، کمونیسدم محلدی را از میدان       3ماندند؛ و ی میخرافات باق

همه در آن »داشت. از لحاظ تجربی کمونیسم تنها به صورت عمل همزمان و برمی

جهانی  هجهانی نیروهای مولده و مراود هاش توسعهای غالب، که الزمهملت« واحد

 پذیر است.وابسته به آن است، امکان

 ]وجدود [یعندی   -نیسدتند  هیچ چیز جز کارگرکارگرانی که  هدتو ]وجود[به عالوه، 

ی از بدرآوردن محددود   یه یدا حتد  ای که از سدرما نیروی کاری در یک مقیاس توده

تمامداً نداامن   ت رقابدت دچدار یدک موقعید     هنیازهای خود محروم شده و در نتیجد 

گردیده است، چنان موقعیتی که دیگر از دست دادن منبع مطمئن زنددگی یعندی   

 ]وجدود [، مستلزم ]کارگران هوجود این تود[ر در آن صرفاً یک امر موقت نیست، کا

 جهدانی  -تداریخی تواند به شدکل  است. به این ترتیب پرولتاریا تنها می بازار جهانی

تواندد  الیدت وی، یعندی کمونیسدم، تنهدا مدی     وجود داشته باشد، همچندان کده فع  

                                                 
 سمکمونی( ت:آید مارکس نوشته اس) در باالی ادامه این قطعه که در صفحه بعدی دستنویس می. 
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جهانی افراد، یعنی  -تاریخی داشته باشد. موجودیت« جهانی -تاریخی»موجودیتی 

 موجودیت افراد که مستقیماً با تاریخ جهانی به هم پیوسته است.

نیسدت کده    آلدی ایدهنیست که باید برقرار شود،  اموریوضعیت کمونیسم برای ما 

ندامیم  را کمونیسم مدی  واقعیت باید خود را با آن تطبیق دهد. ما آن جنبش واقعی

ایط ایدن جندبش از مفروضداتی کده     سدازد. شدر  می که وضعیت کنونی امور را ملغا

 iشود.کنون موجود است، نتیجه میاهم

* * * 

ه مراحل تداریخی گذشدت   هموجود در کلی های که توسط نیروهای مولدشکل مراوده

باشدد.  مدی  مددنی  هجامعد آنهاسدت،   هخدود تعیدین کنندد    هشود، و به نوبمعین می

ایدم روشدن   گفتده  اًفوقد  ،از آنچه مدا مدنی، همانطور که  هفرض و مبنای جامعپیش

تدر ایدن   مرکب، موسوم به قبیله، است و تعریدف دقیدق   هشود، خانواده و خانوادمی

 بیندیم کده ایدن   در فوق داده شده است. همین جا مدا مدی  جامعه در مالحظات ما 

 مدنی مرکز و میدان رخداد حقیقی تمدام تداریخ اسدت، و درک تدا کندونی      هجامع

 هسدت گیدرد و خدود را بده رویددادهای برج    واقعی را نادیده مدی  تاریخ، که مناسبات

 پوچ است. کند، تا چه حدتاریخی منحصر می

 تجدید شکل دادن به طبیعتالیت انسانی، اکنون به طور عمده یک جنبه از فعما ت

تجدیدد شدکل دادن بده انسدان     دیگدر   هایم ... جنببه دست انسان را مالحظه کرده

   ... توسط انسان

  jمدنی. هدولت با جامع هدولت و رابط منشأ

                                                 
i شود یمشروی « یبیگانگ»جای خالی باالی پاراگرافی که با عبارت: این این پاراگراف در دستنویس در یک

 توسط مارکس نوشته شده است. )و.(

 نویسی توسط مارکس : ( مراوده و قدرت تولید.) حاشیه 
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نتایج درک ماتریالیستی تاریخ: تاریخ به عنوان یتک پروستم متداو ،     -6

 تاریخ در تبدیل به تاریخ جهانی، ضرورت انقالب کمونیستی

های جداگانه نیست که هر کدام از آنهدا مدواد، ذخدایر    تاریخ چیزی جز توالی نسل

هدای پیشدین بده دسدت وی     ا که از جاندب نسدل  ای رای، و نیروهای مولدهسرمایه

و به ایدن ترتیدب از یدک طدرف فعدالیتی       دهده است، مورد استفاده قرار میرسید

بدا فعدالیتی    دهد و از طدرف دیگدر  افته ادامه میسنتی را در اوضاعی کامالً تغییر ی

تواندد از روی  دهدد. ایدن مطلدب مدی    کامالً تغییر یافته اوضای کهدن را تغییدر مدی   

پردازی این طور تعریف شود کده گویدا تداریخ بعددی هددف تداریخ قبلدی را        گمان

شود این است المثل هدفی که به کشف آمریکا نسبت داده میدهد، فیتشکیل می

هدای  فوران انقالب فرانسه را پیش بیندازد. به این وسیله تاریخ هدف ]خواسته[که 

شدود )یعندی:   مدی « صتدراز سدایر اشدخا   شخصی هم»شود و یخاص خود را دارا م

 ،«هددف »، «تقددیر »های و غیره(، حال آنکه آنچه با واژه« خودآگاهی، نقد، یگانه»

در مورد تاریخ گذشته خاطرنشان شود، چیزی جز تجریددی از  « ایده»، یا «نطفه»

ای که تاریخ متقدم بر روی تاریخ متأخر گذاشدته اسدت،   تاریخ بعدی، از تأثیر فعاله

 نیست.

گذارند، در سدیر ایدن توسدعه    ای جداگانه، که بر روی یکدیگر اثر میههرچه عرصه

 های جداگانه توسدط شدیوه پیشدرفته   یابند و هرچه انزوای اولیه ملیتترش میگس

های گوناگون تولید، توسط مراوده و توسط تقسیم طبیعی کار که نتیجتاً بین ملت

خ جهدانی تبددیل   شدکند، تداریخ بیشدتر بده تداری     شود، بیشتر درهم میحاصل می

شدود  شود. به این ترتیب، به عنوان مثال، اگر در انگلستان ماشینی اخترای مدی می

                                                                                                   
j  شود. ر درک مادی تاریخ شروی میپایان این صفحه از دستنویس خالی است. صفحه بعد با بیان نتایجی ا

 )و.(
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و کل شکل  اندازدان و چین از نان خوردن میکه کارگران بیشماری را در هندوست

ت کندد، ایدن اختدرای بده یدک واقعید      مدی  ها را واژگدون موجودیت این امپراطوری

ا مورد شکر و قهوه را در نظر بگیرید که اهمیدت  شود. یجهانی تبدیل می -تاریخی

شود کده فقددان ایدن    ابت میشان در قرن نوزدهم با این واقعیت ثجهانی -تاریخی

هدا  ه آلمدان بود، موجب شدد کد   16ای ناپلئونیکه باعث آن سیستم قاره محصوالت

بخدش و  هدای آزادی و به این ترتیب به مبنای واقعدی جندگ   علیه ناپلئون برخیزند

دیل تداریخ بده تداریخ    آید کده ایدن تبد   تبدیل شد. از اینجا برمی 1813کوهمند ش

و یدا هدیچ    ، روح جهانی«خودآگاهی»د از جانب وجه یک عمل مجرجهانی به هیچ

یک از اشباح ماوراء طبیعی دیگر نیست، بلکه عملی اسدت کدامالً مدادی و تجربتداً     

دن و رفتن خدود، خدوردن و   قابل تحقیق، عملی که برگة اثبات آن را هر فرد با آم

 دهد.نوشیدن و پوشیدن خود به دست می

جداگانده بدا    در تاریخ تاکنونی این نیز قطعاً یک واقعیدت تجربدی اسدت کده افدراد     

جهانی بیشتر و بیشدتر   _گسترش دامنه فعالیت خود بصورت یک فعالیت تاریخی 

از جاندب بده    در دست قدرتی بیگانه با خود )فشاری که آنها بصورت نیرنگ پلیدی

شدوند.  بده بنددگی کشدیده مدی     کنند(اصطالح روح جهانی و نظیر آن تصورش می

آیدد.  میاز آب در بازار جهانی ،تر شده و در آخرین وهلهتر و عظیمقدرتی که عظیم

اما این نیز عیناً به همان اندازه به لحاظ تجربی مسلم است کده بدا واژگدونی وضدع     

کمونیستی )که ذیالً بیشتر درباره آن خواهد آمد( و موجود جامعه از طریق انقالب 

 هدای با الغای مالکیت خصوصی که مترادف با آن است، این قدرت، کده تئوریسدین  

و سدپس آزادی هریدک    پریشان کرده است، منحل خواهد شد آلمانی را تا این حد

                                                 
ا محاصره برّی، مقرراتی است که توسط ناپلئون بناپارت پس از شکست پروس وضع شد و یای سیستم قاره 16

ای کاالها، ارهرود پبر طبق آن تجارت کشورهای قاره اروپا با بریتانیا ممنوی اعالم شده بود. این مقررات و

 را بسیار دشوار ساخت.منجمله شکر و قهوه، به اروپا 
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شود، از افراد انسانی به همان میزان که تاریخ بطور کامل به تاریخ جهانی مبدل می

از آنچه فوقاً آمد به روشنی پیداست که غنای فکری واقعدی   به دست خواهد آمد.

های واقعی او بستگی دارد. تنها این، افراد جداگانده را  هر فرد تماماً به غنای ارتباط

جملده  های گوناگون ملی و محلی آزاد خواهد ساخت، آنها را با تولیدد )و از از حصار

ر ارتباط قرار خواهد داد و کسب ظرفیدت برخدورداری از   تولید فکری( کل جهان د

های انسان( را برایشان ممکن خواهدد کدرد.   )آفریده جانبه سراسر زمینتولید همه

افدراد،   جهدانی  _تداریخی  ، این شکل طبیعی اولیده همکداری   جانبههمهوابستگی 

ل هدایی مبدد  و تسدلط آگاهانده بدر قددرت     توسط این انقالب کمونیستی به کنترل

هدا را  ها در قبال یکدیگر بوده امدا تدا کندون انسدان    خواهد شد که زاده عمل انسان

اند. حال ایدن  همچون نیروهایی کامالً بیگانه مقهور نموده و بر آنها فرمانروایی کرده

آلیستی، یعنی خیالی، به عنوان پردازانه و ایدهتواند به طریقی گماننظر، باز هم می

 هوسدیله رشدت  ، بیدان شدود و بددان   «(امعه به عنوان موضدوی ج« )»زایی انوایخود»

متوالی افراد مرتبط با همدیگر به عنوان فرد واحدی تلقدی شدود کده رازگونده بده      

را،  همددیگر شک متن بدیهی است که افراد بیشود. در این زایش خویش نائل می

و « یگانه»نای قدیس برونو، و نه به مع هنه به صورت یاوا سازند امجسماً و ذهناً می

 «. ساخته»انسان

ها را نیدز بده   گیریسرانجام از این درک تاریخ که توسط ما ارائه شد، ما این نتیجه

یدد کده در   آای پیش مینیروهای مولده مرحله هتوسع ]سیر[( در 1 آوریم:عمل می

رسند که تحدت مناسدبات موجدود    آن نیروهای مولده و وسایل مراوده به جایی می

آالت و آفرینند و دیگر نیروهای مولد نیستند بلکه مخربند )ماشدین نی میتنها ویرا

بدار جامعده را بده     هسد که باید همر ای به ظهور میپول(، و در ارتباط با آن طبقه

                                                 
  آگاهیباره تولید درنویسی توسط مارکس:( )حاشیه. 
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ای کده از جامعده راندده    دوش بکشد بدون آنکه از مزایای آن برخوردار شود، طبقه

ای کده  شدود. طبقده  سایر طبقات مدی  شده و ناگزیر از داشتن شدیدترین تضادها با

دهد و منشأ آگاهی بده ضدرورت یدک انقدالب     یاکثریت اعضای جامعه را تشکیل م

تواندد در میدان سدایر    ای کده، طبعداً مدی   بنیادی، آگاهی کمونیستی است، آگداهی 

شدرایطی کده تحدت آن     (2 طبقات نیز با تعمق در وضعیت این طبقه پدیدد آیدد.  

 هشدرایط حاکمیدت یدک طبقد     ،توانند به کار گرفته شوندمعین می هنیروهای مولد

اجتمدداعی معددین هسددتند کدده قدددرت اجتمدداعی آن، منددتج از مالکیددت آن، بیددان 

انقالبدی   هآرمانی خود را در هر مورد به شکل دولت دارد و لذا هر مبدارز  -پراتیکی

 ه( در همد  3کند که تا آن موقع در قدرت بوده است.ای جهت پیدا میعلیه طبقه

تنها بر سدر   ماند و مسألهالیت همواره بالتغییر باقی میفع ههای پیشین شیوانقالب

جدیدی از توزیع کار بین دیگر اشدخاص بدود، در    هنحو الیت،توزیع متفاوت این فع

 کدار الیت متوجده اسدت،   تاکنون موجود فع هشیوحالی که انقالب کمونیستی علیه 
را همدراه بدا خدود ایدن طبقدات لغدو       طبقدات   هو حاکمیت هم 17چیندا بر میر

گیرد که  دیگدر در جامعده بده عندوان یدک      ای انجام میسازد زیرا توسط طبقهمی

و در  شدود یک طبقه به رسمیت شدناخته نمدی  شود، به عنوان طبقه محسوب نمی

کنونی اسدت و   هها و نظایر آن در جامعطبقات، ملیت هنفس خود بیان انحالل هم

و هدم بدرای    اید آگاهی کمونیسدتی در یدک مقیداس تدوده    ( هم به منظور تولی4

ای ضروری است، یک مقیاس تودهها در ، تغییر انسان]کمونیسم[پیروزی خود امر 

                                                 
 نفعندیذ دیتول یکنون تیها در حفظ وضع انسان نیتوسط مارکس:( ا یسینو هی)حاش. 

 تیتحت حاکم تیفعال دیقلم گرفته شده است:( شکل جد سیدر دستنو ری) کلمات ز ... 

اثر  نیاست که مارکس در هم یخالقه انسان تیکار، نه فعال یالغا ای ندیدر اصطالح برچ« کار»منظور از  17

 ایو  یدارهیاسرم طیبلکه کار تحت شرا ست،یشدن ن دهیو طبعاً قابل برچ نامدیم یانسان یتیفعال -آن را خود

را به  نآ دیبا شود،یکار صحبت م یالغامتن از  نیهر جا در ا نیاست. بنابرا «یکار مزد» ترقیبه عبارت دق

 درک کرد. )م.( یکار مزد یالغا یمعنا
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تواند صورت بگیرد. بنابراین ، میانقالبتغییری که تنها در یک جنبش عملی، یک 

یگدری  را از هیچ طریدق د  حاکم هانقالب ضروری است نه فقط به خاطر اینکه طبق

تنهدا در   ،آن هکنندسرنگون هتوان سرنگون کرد، بلکه به این دلیل نیز که طبقنمی

بنیاد  هکثافات اعصار خالص کند و شایست هشود خود را از همیک انقالب قادر می

   ای نوین گردد.نهادن جامعه

  

 درک ماتریالیستی تاریخ هخالی -7

از تولیدد   بدا آغداز   - واقعدی تولیدد   هوسبنابراین، این درک مادی تاریخ بر تشریح پر

تولید و خلق شده  همربوط به این شیو هو بر درک شکل مراود - مادی خود زندگی

تمدام تداریخ،    مراحل گوناگون آن، به عنوان پایده مدنی در  هتوسط آن، یعنی جامع

نمایدد و نیدز ایدن را توضدیح     عمل آن را به عنوان دولت توصدیف مدی  متکی است. 

هدای آگداهی، یعندی    های مختلف تئوریک و شدکل فراورده هچگونه همدهد که می

شکل گرفتن  هو پروس گیرندغیره و غیره از آن نشأت میمذهب، فلسفه، اخالق، و 

                                                 
 یستهای کمون )قطعه زیر در دستنویس قلم گرفته شده است:( در حالی که کمونیستهای فرانسه، همانند

دهد، یا ادامه مه رویانگلستان و آلمان، مدتهاست بر روی ضرورت انقالب توافق دارند، قدیس برونو به آرامی ب

رفت، ا خواهد گ)که جایی ندارد( ر "گرایی جای روح"کمونیسم،   عنیی "نیسم واقعیاوما"با این خیال که 

 "رستگاری"هد که: دطور( ادامه می منظور تا مگر جلب احترام کند. او سپس در رویای خود )این تنها به این

ا بهشت رند توادان هنوز نمی.  )الهیات"شود و بهشت زمینآید، زمین، بهشت میبه عمل می"حقیقتاً 

دس در مق. پ"ملکوتی تا ابدیت به طنین در خواهد آمد ایسپس شادی و سعادت با نواه"فراموش کند.( 

یابد،  تحقق همه کلیسا سخت در شگفت خواهد شد وقتی که روز قیامت بر او برسد، روزی که قرار است این

نواهای " که همراه باامی هنگ آنست، صبحدم تحقق نشانه آسمان، در ورروزی که انعکاس شهرهای شعله

 واک خواهدیش پژتوأم با غرش درخور توپها، با ضرب گیوتین در گوشها ولیو کارمان زی، آهنگ مارس"ملکوتی

راغ به چبر تیر  را "خودآگاهی"پست، فریاد نابود باید گردد برخواهند کشید و  "یهاتوده " که یافت، وقتی

 بدهد. "یتدتا اب شادی و سعادت"از  یزینگاس برونو تصویر دلی ندارد که قدیدار خواهند آویخت. هیچ دلیل

است  اً دشوارعالوه واقع-. بهپوشیممی  چشم قیامت روز در برونو قدیس رفتار قبلی بینیما از لذت پیش

قد، یا نگونی ، خواهان سرن"توده"، همچون "جوهر"درحال انقالب باید هچون یمعلوم کرد که آیا پرولترها

 برتر است، مجسم شوند. هایروح که هنوز فاقد پیگیری الزم برای هضم ایده "یتجل"همچون 
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توان کل قضدیه )و لدذا اثدر    کند. به این ترتیب طبعاً میآنها را از آن پایه دنبال می

مامیت آن تصدویر کدرد. ایدن    متقابل این جوانب گوناگون بر روی یکدیگر( را  در ت

آلیستی تاریخ، در هر دوره به دنبدال یدک   درک مادی ناگزیر نیست، مانند دید ایده

ماند. این درک، پراتیک واقعی تاریخ باقی می زمینمقوله بگردد، بلکه دائماً بر روی 

از روی پراتیدک مدادی   هدا را  گیری ایدهدهد بلکه شکلرا از روی ایده توضیح نمی

اشدکال و   هتدوان همد  رسد که نمیو مطابق با آن به این نتیجه می دهدمیتوضیح 

یا تبدیل به « خودآگاهی»های آگاهی را با انتقاد ذهنی، با تحلیل بردن در فرآورده

و نظدایر آن، منحدل نمدود بلکده اینهدا تنهدا از راه       « هدا هوس»، «ارواح»، «اشباح»

آلیستی نشدأت داده  ایده این فریبات اجتماعات واقعی که به واژگونی عملی مناسب

 ،انتقداد بلکده انقدالب    رسدد کده نده   شوند. و نیز به این نتیجه میاست، برطرف می

اشکال دیگر تئوری است. این درک  هو هم تاریخ، نیز مذهب، فلسفه نیروی محرکه

روح »بده عندوان   « خودآگداهی »دهد که در تاریخ با به تحلیدل رفدتن در   نشان می

ای از به صدورت مجموعده   پذیرد بلکه هر مرحله یک حاصل مادی،ینمپایان « روح

تاریخاً ایجاد شده با طبیعت و مابین افدراد، در بدردارد    هنیروهای مولده و یک رابط

شود. انبوهی از نیروهدای مولدده کده از    دست هر نسلی داده میه که از پیشینیان ب

ی از طرف دیگر شدرایط  ول شودتوسط نسل جدید تغییر داده مییک طرف حقیقتاً 

کندد و بده آن انکشداف معدین و خصدلت      را نیز برای این نسل تجدویز مدی  زندگی 

ها اوضای و احوال را دهد که همانقدر که انساندهد. این درک نشان میای میویژه

 سازد.ها را میسازند، اوضای و احوال نیز انسانمی

اشکال اجتماعی مراوده، که ی و امولده، یعنی ذخایر سرمایه نیروهای هاین مجموع

یابدد، اسداس واقعدی آن    هر فرد و هر نسل آن را به صورت یک امر داده موجود می

بدده تصددویر « ذات انسددان»و « جددوهر»چیددزی اسددت کدده فالسددفه آن را همچددون 

ساسی واقعی کده  اند: ات رسانده و به آن تاختهو آنچه که به مقام الوهیّ انددرآورده
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قیدام  « یگانده »و « خودآگاهی»ت که فالسفه علیه آن به عنوان یبه خاطر این واقع

هدا وارد نیامدده اسدت.    ل انسانین خللی در اثر و نفوذ آن بر تحوکنند، کوچکترمی

یابند، این را نیدز تعیدین   های مختلف آن را موجود میاین شرایط زندگی، که نسل

دهدد، بده   ر تاریخ روی مدی ای مکرراً دکند که آیا تکان انقالبی که به طور دورهمی

کافی نیرومند خواهد بود که اساس هر آنچه موجود است را واژگون کندد یدا    هانداز

 هیعنی از یک طدرف نیروهدای مولدد    -نه. و اگر این عناصر مادی یک انقالب کامل

انقالبدی کده نده فقدط علیده شدرایط        هگیری یک تودو از طرف دیگر شکل موجود

کدل  »و « تولیدد زنددگی  »موجدود   هه علیه نفدس شدیو  موجود، بلک هجداگانه جامع

اگر این عناصر مادی حاضر نباشدند، در   -خیزدکه مبنای آن است، برمی« فعالیتی

این انقالب صد  هایدالسویه است که آیا ل عملی کامالً علیآن صورت از لحاظ تحو

 کند.بار تا کنون بیان شده است یا نه، چنانکه تاریخ کمونیسم این را ثابت می

 

بعتد  ما هآلیستی تاریخ به طتور اعتم و فلستف   عد  انسجا  درک ایده -8

 هگلی آلمان به طور اخص

واقعی تاریخ یا تماماً نادیده گرفته شده یا به  هدر کل درک تا کنونی تاریخ، این پای

ای جزئی و کامالً نامربوط بده سدیر تداریخ تلقدی شدده اسدت. تداریخ،        عنوان مسأله

ذاتی و پرت نوشدته شدود: تولیدد    اید همیشه بر طبق یک معیار غیرب بنابراین، گویا

چیدزی تداریخی بده نظدر      ،در عدوض  .رسدد تاریخی به نظدر مدی  ندگی، غیرواقعی ز

انسدان بدا    هرسد که جدا از زندگی عادی و مافوق زمینی باشد. با این کار رابطد می

تاریخ خلق شود و به همین حساب تضاد بین طبیعت و طبیعت از تاریخ حذف می

اندد رویددادهای   شود. در نتیجه مدافعان این درک از تاریخ تاکنون تنها توانستهمی

سیاسی برجسته و مبارزات مذهبی و نظری را در تاریخ مشاهده کنند، و بداالخص  
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. به عنوان مثدال  انددر توهم آن دوران سهیم شدهریخی به ناگزیر قبال هر دوران تا

یدا  « سیاسدی »هدای  ینطور تصور کند که توسدط انگیدزه  اگر دورانی در مورد خود ا

تنهدا  « مدذهب »و « سیاسدت »صرف به حرکت درآمده است، ولو اینکه « مذهبی»

یا « خیال»پذیرد. های حقیقی آن هستند، مورخ این عقیده را میهای انگیزهشکل

کنندده و  شان، بده یگانده نیدروی تعیدین    مردم مورد بحث از پراتیک واقعی« درک»

کند. هنگدامی  را تعیین میه بر پراتیک آنها تسلط دارد و آنشود کی مبدل میمؤثر

شدود،  که شکل خام و بدوی تقسیم کاری که در میان هندیان و مصریان یافت می

دارد کده  ورد، مدورخ بداور مدی   آبار میه دولت و مذهب آنان بسیستم کاست را در 

بدوی را به وجدود آورده   سیستم کاست قدرتی است که این شکل اجتماعی خام و

 است.

که بده   ،چسبندمیها دست کم به توهم سیاسی در حالی که فرانسویان و انگلیسی

حرکدت  « روح محدض »هدا در قلمدرو   تدر اسدت، آلمدانی   ت نزدیکهر حال به واقعی

تداریخ هگدل    هسدازند. فلسدف  تاریخ مدی  هکنند و توهم مذهبی را  نیروی محرکمی

تلخیص « روش نوین بیان»یخنگاری آلمانی است که به این تار ههم هآخرین نتیج

بلکده بدر سدر     ی سیاسدی نه بدر سدر مندافع واقعدی و یدا حتد      شده و در آن مسأله 

های محض است. این تاریخنگاری طبعاً باید در نظر قدیس برونو به صدورت  اندیشه

فدرو  « خودآگداهی »بلعندد و سدرانجام در   که یکدیگر را می« هااندیشه»یک رسته 

تر از آن، سدیر تداریخ بایدد در نظدر قددیس      ی منسجمو حت روند، نمودار شود.می

دالوران، راهزنان  هقص»داند، همچون ماکس اشترنر، که چیزی راجع به تاریخ نمی

تواندد خدود را از   مدی « نامقدسی»به  نظر برسد که طبعاً وی تنها به مدد « و دیوها

                                                 
 ناسبات منویسی توسط مارکس:( تاریخنگاری به اصطالح عینی دقیقاً عبارت است از بررسی ) حاشیه

 تاریخی جدا از فعالیت. خصلت ارتجاعی.
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رک مذهبی است: انسان مذهبی را به شر رؤیت آنان نجات دهد. این حقیقتاً یک د

گیدرد و در تخیدل خدود تولیدد     زیمت تاریخ، فرض مدی ع هعنوان انسان اولیه، نقط

 دهد.مذهبی را به جای تولید واقعی وسایل معیشت و خود زندگی واقعی قرار می

کل این درک تاریخ، همراه با از هم پاشیدگی آن و بیم و پرواهای وجدانی ناشی از 

 بدرای آلمدان دارد.   یمحلها است و اعتباری صرفاً آلمانی یملصرفاً  هألآن، یک مس

اخیر مورد بحث بوده است، از ایدن قبیدل    هی که در دوربه عنوان مثال مسأله مهم

گدویی ایدن   ؟ «کندد از قلمرو خدا به قلمدرو انسدان عبدور مدی    »است: چگونه کسی 

فضدال، بددون آنکده    هرگز جز در تخیل وجود داشته است و حضرات « قلمرو خدا»

اند که اکنون دارندد راه آن  زیستهنمی« قلمرو انسان»خود واقف باشند، پیوسته در 

کنند. و گویی این تفنن فاضالنه )زیرا چیزی جز این نیسدت( یعندی   را جستجو می

مناسبات واقعی نظری، بر عکس در نشان دادن منشأ آن در  هتوضیح راز این شعبد

هدا کدل قضدیه بده سدادگی عبدارت از اینسدت کده         لمانیزمینی نیست. برای این آ

یابند به عنوان توضیح در یک چیز غریب مهمالت موجودی را که در برابر خود می

ایدن مهمدالت    هفرض گرفتن اینست که همد دیگر حل کنند، یعنی عبارت از پیش

توان کشف کرد، در حالی که واقعاً مسأله تنهدا  خاصی هستند که می معنایدارای 

سر توضیح این تغییرات تئوریک از روی مناسبات واقعاً موجدود اسدت. انحدالل     بر

ها، همدانطور کده   واقعی و عملی این تغییرات، زدودن این تصورات از آگاهی انسان

بلکه توسط اوضدای و احدوال تغییدر     ایم، نه از طریق استنتاجات نظریپیشتر گفته

، یعنی پرولتاریدا، ایدن تصدورات نظدری     هاانسان هیافته به بار خواهد آمد. برای تود

ز تصدورات  کندد و اگدر ایدن تدوده هرگد     لذا انحاللی را هم اقتضا نمیوجود ندارد و 

هاسدت کده توسدط اوضدای و احدوال      المثل مدذهب، مددت  ای هم داشته، فینظری

 طرف شده است.رب
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کده  شدود  ت نیز آشکار میها از این واقعیسؤاالت و راه حلی این حقیقت کامالً مل

، «انسدان  -خددا »هدایی مانندد   ساخت - باور دارند که خیال گرایان جداًاین تئوری

اندد  ون حداکم بدوده  های تاریخی گونداگ و نظیر اینها بر دوران« انسان به طور کلی»

تداریخ را   ،نقدد و منقددین  »رود که ادعا کند تنها می حدی تا این )قدیس برونو حت

زندد، از روی  سدازی تداریخی مدی   به سیستم و هنگامی که خود دست«(. اندساخته

درنگ بده  بی ،«جاهلیت»پرند و از های تاریخی پیشین با شتاب تمام میدوره ههم

هدای  سدالنامه و  ایهدای هالده  سدالنامه ، به عبارت دیگر به تداریخ  «تاریخ با معنی»

رسند. مکتب هگلی و تبدیل آن به یک قیل و قال عمومی می هو به تجزی 18آلمانی

 هصدحن کنندد و  رویدادهای واقعدی را فرامدوش مدی    ههای دیگر، همملت هنها همآ

و « انسدان »، «نقدد »برایشان به نمایشگاه کتاب الیپزیک و مناقشات متقابل  جهان

گرایدان موضدوعات واقعداً    شود. اگدر یکبدار هدم ایدن تئدوری     خالصه می 19«یگانه»

ها را، جددا  یده، صرفاً تاریخ اتاریخی، مثالً قرن هیجدهم، را مورد بررسی قرار دهند

کنندد. و  ا قدرار دارد، عرضده مدی   هد ل واقعی که در پشت این ایدهها و تحواز فاکت

مقددماتی   هآن دوره بده عندوان یدک مرحلد     هی این را هم صرفاً به منظدور ارائد  حت

 همبدارز  هناکامل، به عنوان سلف هنوز محددود عصدر حقیقتداً تداریخی، یعندی دور     

توان انتظدار  آورند. همانطور که میبه عمل می 1844تا  1840از فلسفی در آلمان 

پیشین با هدف برجسته کدردن اسدتعداد یدک     هداشت، هنگامی که تاریخ یک دور

رویدادهای واقعدا تداریخی،    هشود، از همشخص غیرتاریخی و خیاالت او نوشته می

شود. در عدوض  تاریخی سیاست در تاریخ، هیچ ذکری نمی تأثیرات واقعاً هی همحت

                                                 
جوان بودند که به دنبال یکدیگر در اواخر های نشریات هگلی های آلمانیسالنامهو  ایهای هالهسالنامه 18

مل عی به دهه سی و اوایل دهه چهل قرن نوزدهم منتشر شده و سپس توسط حکومت از انتشارشان جلوگیر

 آمد.

 منظور برونو بوئر، لودویک فوئرباخ و ماکس اشترنر است. 19
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پردازی اختیاری و وراجی ادبدی،  ما روایتی، نه بر مبنای پژوهش بلکه براساس طرح

 ه کدرده، اش تهید قدرن هیجددهم   همانند آنچه قدیس برونو در تاریخ فرامدوش شدد  

ها، که خدود را بسدیار   متفرعن اندیشهفروشان پرمدعا و کنیم. این خردهدریافت می

پندارندد، بدینسدان در عمدل بسدیار از     ی مدی ی ملد هدا داوریپدیش  هتر از همرفیع

ترند. آنها اعمال سایر یبینند، ملب یک آلمان متحد را میآبجونوشان عامی که خوا

شناسدد. آنهدا در آلمدان، در    ها را به عنوان اعمال تداریخی بده رسدمیت نمدی    ملت

-سدتایش  را به 20های راینکنند. آنها ترانهآلمان، و برای آلمان زندگی می همحدود

کنند که بده  نمایند و آلزاس و لورن را بدینگونه فتح میهای مذهبی تبدیل مینامه

کنندد و بده جدای آلمدانی کدردن      فرانسوی را تاراج مدی  هجای دولت فرانسه، فلسف

مقایسه با قدیس بروندو  کنند. در های فرانسوی را آلمانی میایاالت فرانسه، اندیشه

عدالمگیر آلمدان را اعدالم     هلمگیر تئدوری، غلبد  عدا  هو قدیس مداکس، کده در غلبد   

 آید.وطن به حساب میدارند، آقای وندی یک جهانمی

 

 کمونیسم فوئرباخآلیستی تاریخ و شبهدرک ایده -9

فریبدد  خدود را مدی   شود که فوئرباخ تا چده حدد  روشن میاز این مباحثات این نیز 

کمونیست  21.کندعالم میخود را کمونیست ا« انسان عادی»وقتی به اعتبار صفت 

مالزمده دارد، مبددل   « سدان ان»، به چیزی که بدا  «انسان به طور کلی»را به مسند 

                                                 
های آلمانی بسیار مورد یونالیستاشعار رایجی در نیمه اول قرن نوزدهم بودند که توسط ناس های راینترانه 20

 گرفت و بر اساس آنها بارها موسیقی تصنیف گردیده بود.استفاده قرار می

نه یک  ]فوئرباخ[لذا، ف.»کند: طور خاتمه پیدا میای از فوئرباخ است که ایناشاره مؤلفان به مقاله 21

ت که ان است؟ او در اندیشه همآلیست و نه یک فیلسوف هویت. پس او چیسماتریالیست است، نه یک ایده

اش. او یدر عالم واقع هست، در روح همان است که در جسم هست، در ذات همان است که در تأثرات حس

داند، او انسانی می )community(و یا بهتر بگوییم، از آنجا که ف. ذات انسان را در اجتمای است،  انسان

 «است. مونیستک( است، او یک )communal(اجتماعی )اشتراکی 
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را، که در « کمونیست» هکند که به این ترتیب ممکن است کلمو فکر می نمایدمی

صدرف   هدهد، به یک مقولد دنیای واقعی معنای پیرو یک حزب انقالبی معین را می

ها بدا یکددیگر معطدوف بده     انسان هل فوئرباخ در قبال رابطتبدیل نمود. کل استدال

خواهدد  . او مدی اندد و همیشه نیداز داشدته  ها به یکدیگر نیاز دارند اینست که انسان

گرایدان  ت را محرز کند، به عبارت دیگر او مانند سایر تئوریهمین واقعیآگاهی بر 

را به وجدود آورد.   موجودت که آگاهی صحیحی راجع به یک واقعیخواهد صرفاً می

عیت موجود است. بدا  واقعی مسأله بر سر واژگونی وض در حالی که برای کمونیست

 همدین کنیم کده در تدالش بدرای ایجداد     تمامی فوئرباخ را تقدیر میاین همه ما به

بودن  گرا و فیلسوفتواند بدون اینکه از تئوریگرا میآگاهی، تا آنجا که یک تئوری

نما است ا این برای قدیس برونو و قدیس ماکس خصلترود. امباز ایستد، پیش می

نشانند. آنها درک فوئرباخ از کمونیست را به جای کمونیست واقعی می ،تأملکه بی

زنند که بتوانند بدا کمونیسدم نیدز همچدون     بعضاً به این دلیل به این کار دست می

و در مدورد  فلسفی، همچون یک حریدف مسداوی،    ه، همچون یک مقول«روح روح»

 قدیس برونو بعضاً بنا به مصالح عملی، به نبرد برخیزند.

ت موجود، که فوئرباخ ذیرش و در عین حال عدم درک واقعیای از پبه عنوان نمونه

 ]خوانندده [یداد  ه ب آینده هفلسفای را در در آن با مخالفان ما سهیم است، ما قطعه

ک شیء یدا یدک انسدان    ه هستی یپروراند کآوریم که وی در آن این نظر را میمی

الیدت یدک   زنددگی و فع  هکننده، موجودیت، شیوو شرایط تعیین همان ذات اوست

وی خود را در آنهدا ارضدا شدده    « ذات»حیوان یا فرد انسانی چیزهایی هستند که 

کند. اینجدا هدر اسدتثنایی صدراحتًا همچدون یدک تصدادف ندامیمون،         احساس می

شود. به این ترتیدب اگدر   ن تغییر داد، تصور میتواهمچون یک نابهنجاری که نمی

وجه آنان به هیچ« هستی»ها پرولتر از شرایط زندگیشان راضی نباشند، اگر میلیون

ای که نقدل شدد، ایدن یدک     زعم قطعهشان خوانایی نداشته باشد، پس، به«ذات»با 
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ر یدا  هدا پرولتد  یلیدون بدبختی گریزناپذیر است که باید به آرامی تحمل کرد. ایدن م 

کنندد و ایدن را بده موقدع، آنگداه کده       کامالً طور دیگدری فکدر مدی    اکمونیست، ام

یدک انقدالب،    هخویش به یک طریق عملی، بده وسدیل  « ذات»خود را با « هستی»

سازند، اثبات خواهند کرد. بندابراین فوئربداخ هرگدز در ایدن مدوارد از      هماهنگ می

و آنهدم   بدرد عت خارجی پناه میواره به طبیگوید، بلکه همدنیای انسان سخن نمی

ا هر اخترای جدید، هر پیشدرفت  ها نشده است. امهنوز مطیع انسانکه  طبیعتیبه 

هدای نمایدانگر   کند، به نحوی که زمینی که مثالای از این قلمرو را میصنعت، تکه

کند، پیوسته در حال کاهش است. همدین قضدیه را   قضایای فوئرباخی را ایجاد می

« ذات»آن، یعندی آب اسدت.   « هسدتی »ماهی عبارت از « ذات»یم که در نظر بگیر

ای، آب رودخانه است. امّا به مجرد اینکه رودخانه به خدمت صدنعت  ماهی رودخانه

های بخار ها و دیگر فضوالت آلوده شود و کشتیگرفته شود، به مجرد اینکه با رنگ

ایی انداخته شود که خدالی  هدر آن رانده شود، و یا به مجرد اینکه آب آن به کانال

وجودیش محروم کند، این آب دیگدر از   هتواند ماهی را از وسیلآنها می هکردن ساد

وجودی مناسبی نخواهدد بدود.    هماهی باشد باز ایستاده و دیگر وسیل« ذات»اینکه 

ناپدذیری هسدتند، تفداوت    اجتناب هاینابهنجاری ،این تضادها هاین توضیح که هم

گوید دهد و مییی ندارد که قدیس ماکس اشترنر به ناراضیان میای با تسالاساسی

که این تضاد، تضداد آنهدا و ایدن مشدکل، مشدکل آنهاسدت، و در نتیجده یدا بایدد          

های خود را آرامش بخشند، نفرتشان را فروخورند، یا به طریقی خیالی بدر آن  ذهن

اینکه این اوضدای   فقط اندک فرقی هم با ادعای قدیس برونو دارد مبنی بر ند.ربشو

« جدوهر »بده کثافدت    هنامیمون به خاطر این واقعیت اسدت کده اشدخاص مربوطد    

کنند که این شرایط و درک نمی اندپیش نرفته« خودآگاهی مطلق»ا اند، تچسبیده

 ناموافق، روح روح آنان است.
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درک هگلی از تسلط روح بتر تتاریخ    کم. چگونهحاکم و افکار حا هطبق -1

 آمد. پدید

ای کده نیدروی   حاکم در هر دوران، افکار حاکم هسدتند، یعندی طبقده    هافکار طبق

آن نیدز هسدت.    معندوی  هجامعه است، در عین حدال نیدروی حاکمد    مادی هحاکم

ای که وسایل تولید مادی را در اختیار دارد، در نتیجه وسائل تولید ذهندی را  طبقه

آنها که فاقد وسایل تولید ذهنی  نیز تحت کنترل خواهد داشت، به نحوی که افکار

هستند در کل تابع آن است. افکار حاکم چیزی بیش از بیدان اندیشدوار مناسدبات    

و  هدا نیسدت  شده به صورت ایدهمادی مسلط، یعنی مناسبات مادی مسلط ادراک 

و  کندد مسدلط مدی   هلذا چیزی بیش از بیان فکری مناسباتی که یک طبقه را طبق

حداکم را   هتسلط آن طبقه نیسدت. افدرادی کده طبقد     ]هکنندهتوجی[بنابراین افکار 

کنند. بنابراین مادام که آنها دهند دارای شعور نیز هستند و لذا فکر میتشکیل می

یک دوران تاریخی را تعیین  هکنند و حدود و دایربه عنوان یک طبقه حکومت می

آورندد لدذا بده    مدی  ابعاد آن به عمل هنمایند، بدیهی است که این کار را در هممی

کنندد و تولیدد و   عنوان متفکران، به عنوان تولیدکنندگان افکار نیدز حکومدت مدی   

نمایندد: بدینسدان افکدار آندان افکدار      های عصر خویش را تنظیم مدی توزیع اندیشه

حاکم آن دوران است. به عنوان مثال اگر در یدک عصدر و در یدک کشدور، قددرت      

 ،ر تسدلط در رقابدت باشدند و بندابراین تسدلط     سلطنتی، اشرافیت و بورژوازی بر س

شدود و بده   مسدلط تبددیل مدی    هاندیشد دکترین تفکیک قوا به  تسهیم شده باشد،

 گردد.بیان می« قانون ابدی»صورت یک 

تداریخ تداکنون    هتقسیم کار، که ما فوقداً آن را بده عندوان یکدی از نیروهدای عمدد      

ت تقسدیم کدار بددنی و فکدری     حاکم نیز به صور همشاهده کردیم، خود را در طبق
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دهد، به نحوی که در درون این طبقه بخشدی همچدون متفکدران طبقده     نشان می

پرداز که شدکل دادن بده توهمدات    ال مفهومهای فعشوند )ایدئولوژیستدار مینمو

کنندد(، در حالیکده   معاش خدود تبددیل مدی    هخویش را به منبع عمد هطبقه دربار

بده خداطر    توهمات بیشتر انفعالی و پذیرنده اسدت،  برخورد سایرین به این افکار و

ال این طبقه هستند و کمتر برای ساختن افکار و ت آنها اعضای فعاین که در واقعی

تواندد بده   حاکم این شکاف می هخودشان وقت دارند. در درون طبق هتوهمات دربار

ولی هرگداه یدک    ل پیدا کندو خصومت معین بین این دو بخش تحویک مخالفت 

هدا  مخالفدت صادم عملی رخ دهد که در آن خود طبقده بده مخداطره افتدد، ایدن      ت

 هو در این حالت تظاهر افکار حاکم به اینکه افکار طبقد  شوندخودبخود برطرف می

شود. وجود افکار حاکم نیستند و قدرتی متمایز از قدرت طبقه دارند نیز ناپدید می

 هانقالبدی اسدت. دربدار    هقد بخصوص مسدتلزم وجدود یدک طب    هانقالبی در یک دور

 ایم.کافی فوقاً صحبت کرده همفروضات این یک به انداز

حداکم جددا    هحاکم را از خود طبقد  هسیر تاریخ، افکار طبق هحال اگر ما در مالحظ

کنیم و وجود مستقلی به آنها  نسبت دهیم، اگر ما به گفتن اینکه این یا آن افکدار  

تولید ایدن  شرایط  هبدون آنکه دربار ه کنیماند بسندمعین مسلط بوده هدر یک دور

و اگر بدین ترتیب افراد و شرایط  ار و تولیدکنندگان آنها به خود زحمتی بدهیمافک

به عنوان مثال  توانیمنادیده بگیریم، آنگاه می جهانی را که منشأ این افکار هستند،

ر آن مسدلط  و نظدای  ت مسلط بود، مفاهیم شرف، وفاداریزمانی که اشرافی ،بگوییم

حداکم   هخود طبق .مفاهیم آزادی، برابری و امثال آن ،بودند و طی تسلط بورژوازی

مدورخین، بده    هکند. این درک از تداریخ کده در میدان همد    در کل چنین تصور می

خصوص از قرن هیجدهم به این سو، مشترک است، ضرورتاً با ایدن پدیدده مواجده    

هایی که هرچه بیشتر شکل عام بده  یدههای هرچه مجردتر، یعنی اکه ایدهشود می

ای جدید که خود را به جای طبقه ه، دست باال را دارند. زیرا هر طبقگیرندخود می
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 بده خداطر پیشدبرد هددف     کرده است، صرفاًدهد که قبل از او حکومت میقرار می

اعضدای   هخویش ناگزیر است که منفعت خود را به عندوان منفعدت مشدترک همد    

ت کده افکدار   بیان شده در قالب افکار ارائه کند: ناگزیر اسد  ،ت دیگرجامعه، به عبار

های عقالنی دارای اعتبار عدام  و آنها را به عنوان تنها ایده خود را صورت عام بخشد

کند از همان ابتدا، اگر به خاطر این هدم شدده   ای که انقالب میمعرفی کند. طبقه

 هیک طبقه بلکه بده عندوان نمایندد    مخالفت دارد، خود را نه مانند طبقهکه با یک 

حداکم قدرار گرفتده     هیک جامعه که در مقابل طبقد  هکل جامعه، به عنوان کل تود

رو قادر به چنین کاری اسدت کده منفعدت    این طبقه از این کند.است، معرفی می

طبقات غیرحاکم واقعاً مربوط است، زیرا  هوی در آغاز عمدتاً با منفعت مشترک هم

ادر نبدوده اسدت همچدون منفعدت     یط تا کنون موجود، منفعت او قتحت فشار شرا

به خصوص توسدعه پیددا کندد. بندابراین پیدروزی او بده سدود         هخصوص یک طبقب

ت مسلطی برخوردار نیستند نیدز تمدام   از موقعی ]که [ری از افراد طبقات دیگربسیا

حداکم   هطبقد درون ه شود، ولی فقط تا آنجا که این افراد را قادر سازد خود را بمی

اشراف را برانداخت، برای بسدیاری  باال بکشند. وقتی که بورژوازی فرانسه حاکمیت 

ر بکشدند،  از پرولترها امکان این را فراهم ساخت که خود را از سطح پرولتاریا بداالت 

ای جدیدد تنهدا بدر پایده     هژوا بشدوند. بندابراین هدر طبقد    ولی فقط تا آنجا کده بدور  

کند. از طرف دیگر مخالفدت  سابق تسلط کسب می هاکمح هطبق هتر از پایگسترده

تدر  حاکم جدید نیز در این حال هرچده شددیدتر و عمیدق    هغیرحاکم با طبق هطبق

ای که باید علیه این کنند که مبارزهت حکم میشود. هر دوی اینها بر این واقعیمی

تر و خود، هدف خویش را نفی قطعی هحاکم جدید از پیش برده شود، به نوب هطبق

                                                 
 وده جهانی و نظایر ( رقابت، مرا2( طبقه در مقابل رسته، 1نویسی مارکس:( کلیّت خوانایی دارد با )حاشیه

( فریب 5ست، ( توهم منافع مشترک. در ابتدا این توهم حقیقی ا4( نیروی عددی بزرگ طبقه حاکم، 3آن، 

 ها و تقسیم کار.ایدئولوژیست
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تدر از آنچده   تر و رادیکدال دهد، قطعیتری از شرایط پیشین جامعه قرار میرادیکال

 توانستند هدف خود قرار دهند.تمام طبقات پیشین که در پی حاکمیت بودند، می

های معیندی اسدت،   معین تنها حاکمیت ایده هکل این نمود که حاکمیت یک طبق

العموم دیگر شکلی نباشد که جامعه بدر  طبعاً به مجرد اینکه حاکمیت طبقاتی علی

به مجرد اینکه دیگر الزم نباشد کده یدک    یابد، به عبارت دیگرطبق آن سازمان می

همچدون یدک   « منفعت عمومی»منفعت بخصوص همچون یک منفعت عمومی، با 

 رسد.منفعت حاکم ارائه شود، به پایان طبیعی خود می

از مناسباتی که حاصل یک  ،و باالتر از هر چیز انی که افکار حاکم از افراد حاکمزم

و بدین ترتیب این نتیجده گرفتده    ،تولیدند، جدا شده باشند همعین در شیو همرحل

هاست، دیگر بسیار ساده است کده از  ایده هشده باشد که تاریخ همیشه تحت سلط

یدر  و نظ ، اندیشده «ایده مطلدق » ]مفاهیم مجردی مانند[های گوناگون، این اندیشه

افکار و مفاهیم را به  هو بدینسان هم وان نیروی مسلط تاریخ انتزای کردآن را به عن

کندد، تلقدی   که در تاریخ توسعه پیددا مدی   مفهوم مطلق« اشکال مختاریت»عنوان 

ها را از مفهوم انسدان،  مناسبات انسان هتوان همنمود. به دنبال این کار طبیعتاً می

، استنتاج کرد. این کار توسدط  انسان به طور کلی، از از انسان در تصور، ذات انسان

کندد  اعتراف مدی  تاریخ هفلسفنظری انجام گرفته است. هگل خود در پایان  هفلسف

خداشناسدی  »و در تاریخ، « را مورد بررسی قرار داده مفهومتنها پیشرفت »که وی 

نددگان  تدوان دوبداره بده تولیدکن   را عرضه کرده است. حال می« راستین استداللی

و آنگداه بده ایدن     ها و فیلسوفان بازگشدت یدئولوژیستگرایان، ا، به تئوری«مفهوم»

هدا در تداریخ مسدلط    زمان هنتیجه رسید که فالسفه، متفکران به طور کلی، در هم

کنیم، توسط هگل بیدان هدم شدده    ای که، همانطور که مشاهده میاند: نتیجهبوده

 است.
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راتدب  مونی روح در تاریخ )اشترنر به آن سلسدله  بدین ترتیب کل ترفند اثبات هژم

 کند( فقط مستلزم انجام سه کار زیرین است:اطالق می

به  وکسانی را که به دالیل تجربی، تحت شرایط تجربی های . شخص باید اندیشه1

 ت افکارو بدین ترتیب حاکمی ی حاکمند، از این حاکمان جدا کندعنوان افراد واقع

 میت بشناسد.یا توهمات را به رس

بدین   یک ارتباط رازآلود ]وجود[. شخص باید به این حاکمیت افکار نظمی بدهد، 2

شدکال  ا»ندوان  عافکار متوالیاً حاکم را اثبات کند، که این کار با تلقی کردن آنها به 

خداطر   عملی است )این کار شدنی است زیرا اوالً این افکدار، بده  « مختاریت مفهوم

 صدرف هدای  با همدیگر مرتبطند و ثانیاً وقتی به عندوان ایدده   واقعاً شانتجربی هپای

 آیند(.اندیشه، در می همتمایز، متمایز شده به وسیل -به صورت خودتصور شوند، 

را به یدک شدخص،   « مفهوم خودمختار». برای زدودن ظاهر رازآلود آن، باید این 3

برسد، به یدک سدری   ، یا برای اینکه کامالً ماتریالیستی به نظر «خودآگاهی»یعنی 

، بدده «متفکددران»کننددد، بدده را در تدداریخ نمایندددگی مددی« مفهددوم»اشددخاص کدده 

، مانندد  «شدورای نگهبدان  »، که ایضاً مانندد سدازندگان تداریخ، مانندد     «فیلسوفان»

عناصر ماتریالیسدتی   هبدین ترتیب تمام پیکر شوند، تبدیل کرد.حاکمان درک می

 توسن خیال را با فراغ تمام تازاند. توانشود و حال میاز تاریخ حذف می

رتباط ز روی ااین متد تاریخ را که در آلمان حاکم بود و به ویژه چرایی آن را باید ا

 المثدل تدوهم قضدات، سیاسدتمداران    العمدوم، فدی  ها علدی آن با توهم ایدئولوژیست

هدای جزمدی و تحریفدات ایدن     )منجمله دولتمردان عملی(، از روی خواب و خیدال 

زنددگی،   ت عملی آنها درمام از روی موقعیسادگی تن توضیح داد. این امر به جنابا

 شود.شغل آنها، و تقسیم کار توضیح داده می

                                                 
 روح انسانی متفکر"نسان بطور کلی. نویسی مارکس:( ا)حاشیه". 
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 در حالی که در زندگی عادی هر دکانداری به خوبی قادر اسدت بدین آنچده کسدی    

نگداری مدا   دارد و آنچه که وی واقعاً هست تمیز بگذارد، تاریخخود اظهار می هدربار

نگداری  این تاریخپا افتاده نشده است. پیش کنون هنوز موفق به کسب این بینشتا

 هربدار دپذیرد و باور دارد که هرچده آن دوران  چون و چرا میهر دوران را بی هگفت

 پندارد حقیقت است.گوید و میخود می

 

 {4 } 

   ابزارهای تولید و اشکال مالکی: -1

k یافتده و یدک بازرگدانی    ر بسدیار توسدعه  فرض یدک تقسدیم کدا   ل، پیشاو هاز نکت

د گدرد هدم   ل افراد بایگری. در حالت اومحلی ،دوم هنکتشود. از گسترده نتیجه می

 م آنها ابزارهای تولیدی هستند در کنار ابزار موجود تولید.آمده باشند، در حالت دو

پس در اینجا تفاوت بین ابزارهای طبیعی کدار و آنهدا کده توسدط تمددن آفریدده       

توان به عنوان ابزار طبیعی تولید )آب و غیره( را می مزرعهشود. پدیدار می اندهشد

افراد تابع طبیعتندد. در   ل، در حالت ابزار طبیعی تولید،حالت اودر نظر گرفت. در 

مالکیدت )مالکیدت ارضدی(     ،لحصول کارند. بنابراین در حالدت او م تابع محالت دو

م همچون تسلط کار، شود، در حالت دوطبیعت نمودار میهمچون تسلط مستقیم 

ل مسدتلزم اینسدت کده افدراد بدا      ار متراکم، یعنی سدرمایه. حالدت او  به خصوص ک

م و غیره متحد شده باشدند. حالدت دو   پیوندهایی مانند خانواده، قبیله، خود زمین

ادله گرد هم آمده باشند. مستلزم اینکه آنها مستقل از یکدیگر بوده و تنها از راه مب

ها و طبیعت است کده طدی آن کدار    ای بین انسانل عمدتاً متضمن مبادلهت اوحال

میان مبادله به طور غالب  ،مشود. در حالت دودومی مبادله می هایاولی با فرآورده

                                                 
k ).در اینجا چهار صفحه ار دستنویس مفقود است. )و 
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کدار   -کندد عقل سلیم متوسط انسانی کفایت مدی  ،لهاست. در حالت اوخود انسان

بین کار بدنی و فکدری   تقسیم ،مدواند. در حالت ی هنوز جدا نشدهبدنی و کار فکر

تسلط مالک بر شخص فاقد مالکیدت   ،لعمل تحقق یافته باشد. در حالت اوباید در 

مای قرار داشدته باشدد. در   ممکن است بر مبنای روابط شخصی، برمبنای نوعی اجت

ی بده خدود گرفتده    م باید به صورت یک طرف ثالث، یعنی پول، شکل مادحالت دو

برداری از ابدزار  ا مشروط به بهره، صنعت کوچک وجود دارد، املباشد. در حالت او

صنعت  ،من افراد گوناگون است. در حالت دوطبیعی تولید و لذا بدون توزیع کار بی

 تنها در درون تقسیم کار و از طریق آن وجود دارد.

بررسی تاکنونی ما از ابزارهای تولید آغاز شد و تدا هدم االن نشدان داده اسدت کده      

صدنایع  یت خصوصی برای مراحل معینی از رشد صنعت یک ضرورت بدود. در  مالک

در صنعت کوچدک و کدل    مالکیت خصوصی هنوز با کار مقارن است. 22استخراجی

ضروری ابزارهای موجود تولید است. تضاد بین  هکشاورزی تا کنونی، مالکیت نتیج

 بایدد  ابزار تولید و مالکیت خصوصی تنها محصول صنعت بدزرگ اسدت کده ضدمناً    

بسیار توسعه یافته باشد تا این تضاد را تولید کند. بددین ترتیدب تنهدا بدا صدنعت      

 باشد.پذیر میبزرگ است که الغای مالکیت خصوصی امکان

 

 جدایی شهر و روستا؛ سیستم ینفی .تقسیم کار بدنی و فکری -2

و ترین تقسیم کار بدنی و فکری، جدایی شهر و روستا است. تضاد بدین شدهر   مهم

گری به ملدت شدروی   روستا با گذار از بربریت به تمدن، از قبیله به دولت، از محلی

                                                 
 ، اصطالحی که مقصود از آن در اینجا شکار، ماهیگیری و استخراج معادن است.صنایع استخراجی 22



 ایدئولوژی آلمانی                                                                                           66

 

شود و در تمام طول تاریخ تمدن تا به امروز ادامده دارد. )جمعیدت ضدد قدانون     می

 23غالت(

و در  جود ادارات، پلیس، مالیات و غیرهظهور شهر، در عین حال، با خود ضرورت و

لذا سیاست بده طدور کلدی را بده همدراه دارد. در      شهری و  هیک کالم ضرورت ادار

بزرگ، تقسیمی که مستقیماً  هاینجا بود که برای اولین بار تقسیم اهالی به دو طبق

ت امدر،  ر دارد، ظهور یافت. شهر در واقعید بر مبنای تقسیم کار و ابزارهای تولید قرا

الی ت، در حد و نیازها اسد  تخود محل تمرکز جمعیت، ابزارهای تولید، سرمایه، لذا

گدذارد.  ت، یعنی انزوا و جدایی را به نمدایش مدی  که روستا درست عکس این واقعی

تواندد وجدود داشدته    تضاد شهر و روستا تنها در چهارچوب مالکیت خصوصدی مدی  

الیدت معدین   بعیت فدرد بده تقسدیم کدار، بده یدک فع      ترین بیان تاباشد. این خشن

وان شهری محدود و دیگری را بده  تابعیتی که انسانی را به یک حی -تحمیلی است

کند و تعارض مندافع آنهدا را هدر روز از ندو     یک حیوان روستایی محدود تبدیل می

افراد و مدادام   برباز در اینجا هم مسأله اصلی است، قدرتی است  ،کند. کارخلق می

مالکیت خصوصی باید وجود داشته باشدد. الغدای تضداد     که این قدرت وجود دارد،

 هروستا یکی از اولین شرایط زندگی اشتراکی است، شرطی که بده نوبد  بین شهر و 

همانطور که هر کس بدا یدک    ای از مفروضات مادی متکی است وهخود به مجموع

صرف متحقق شود. )ایدن شدرایط بایدد بعدداً      هتواند با ارادتواند ببیند، نمینظر می

                                                 
ن غله در انگلستان تأسیس شد و برای الغای قوانی 1828، انجمنی بود که در سال جمعیت ضد قانون غله 23

 ات بود تاحبوب وکرد. انگلستان از قرن پانزدهم دارای قوانینی برای محدود کردن واردات غالت فعالیت می

ار فیت زمینداشرا بدینوسیله از کاهش قیمت آنها در بازار داخلی جلوگیری کند. این قوانین که حافظ منافع

ضایتی ز این ناراده ای صنعتی انگلستان با استفانگلستان بود، موجب نارضایتی وسیع توده مردم بود و بورژواز

برد ز پیش میارت اها و تأمین آزادی کامل تجدر قرن نوزدهم مبارزه فراوانی را به منظور لغو این محدودیت

پذیرکردن جه امکانو در نتی – ت و زمیندار و کاهش هزینه زندگیکه هدف آن تضعیف موقعیت اشرافی

 د.کارگران بو –کاهش دستمزد 
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ی سدرمایه و مالکیدت   توان به صورت جددای بیان شوند.( جدایی شهر و روستا را می

ارضی، به صورت آغاز موجودیت و رشد سدرمایه مسدتقل از مالکیدت ارضدی، آغداز      

 مالکیتی که مبنای آن فقط بر کار و مبادله باشد نیز درک کرد.

قبلدی نبودندد    هیدک دور  هدر آن شهرهایی که، در قرون وسطی، ساخته و پرداختد 

دند، کار خداص هدر کدس،    ه بوهای آزاد شده تأسیس شدسرف هبلکه از نو به وسیل

تدرین ابزارهدای   اندکی که با خود آورده و تقریباً فقط شامل ضروری سوای سرمایه

هایی که مداوماً به شدهر  رفت. رقابت سرفاش بود، تنها دارایی او به شمار میحرفه

گریختند، جنگ مداوم روستا علیه شهر و به این ترتیدب ضدرورت یدک نیدروی     می

خصوص کار، نیداز  پیوند مالکیت مشترک در یک نوی بشهری،  هفتیانظامی سازمان

و  ی صنعتگرانی که سوداگر نیز بودندهای مشترک برای فروش کاالهابه ساختمان

هدای  ها، برخدورد مندافع بدین حرفده    بالنتیجه طرد افراد غیرمجاز از این ساختمان

و سدازمان   شدان دست آمدده ه های با مشقت بگوناگون، ضرورت حفاظت از مهارت

اینها موجبات اتحاد کارگران هر حرفه در اصناف بودند. در  -فئودالی سراسر کشور

 هسیستم صدنفی، کده از توسدع    هجانبپراین بحث ما نباید فراتر رفته وارد تغییرات 

ها به شهرها در قرون وسطی همچندان  تاریخی بعدی حاصل شد، شویم. فرار سرف

پیگرد اربابان خود در روستا، به طور جداگانه به ها، تحت یافت. سرفوقفه ادامه بی

شدند کده در  ای روبرو مییافتهآمدند، جایی که در آن با اجتمای سازمانشهرها می

دادند که بدر اثدر تقاضدا    مقابل آن ناتوان بودند و ناگزیر باید به موقعیتی تن در می

مقرر شده بود. ایدن  شهریشان برایشان  هبرای کارشان و منافع رقیبان سازمان یافت

توانستند نیرویی کسب کنندد،  شدند، هرگز نمیکارگران، که جداگانه وارد شهر می

زیرا اگر کار آنها از نوی صنفی و محتاج فرا گرفتن بود، استادان صنف آنان را تدابع  

و اگر کارشدان از ندوعی    دادندطبق منافع خود سازمان میکردند و برخود می هاراد

کدارگران روزمدزد   شدد، و الجدرم از ندوی صدنفی نبدود،      فرا گرفته مینبود که باید 
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سازمانی الناس بیعوام هبلکه تود توانستند متشکل شوندهیچ وقت نمیشدند و می

سدر و پدا را خلدق    بدی  هماندند. نیاز به کارگران روزمرد در شهرها، این تودباقی می

 کرد.

نیاز مستقیم به تدأمین حفاظدت از   حقیقی بودند که از « هاییاتحادیه»این شهرها 

 همالکیت و تکثیر وسدائل تولیدد و دفدای از اعضدای منفدرد برخاسدته بودندد. تدود        

الناس این شهرها فاقد هر نیرویی بوده و مرکب از افدرادی بیگانده بدا یکددیگر     عوام

بودند که به طور جداگانه وارد شهر شده و نامتشدکل در برابدر نیرویدی متشدکل و     

پایید، قرار داشتند. کارگران ماهر و شاگردان گ که حریصانه آنها را میآماده به جن

هر حرفه طوری سازمان یافته بودند که به بهترین نحوی با مندافع اسدتادکاران   در 

بده ایندان قددرتی     رسداالرانه بدین آنهدا و اسدتادکاران    آمد. مناسدبات پد جور درمی

یدات کدارگران مداهر    ر تمدام ح نفوذی که آنان بد  خاطرداد: از یکسو به مضاعف می

و از سوی دیگر به خاطر اینکه برای کارگران ماهری کده بدا یدک     کردنداعمال می

یک پیوند واقعی بود که آنهدا را در مقابدل    ]این مناسبات[کردند، استادکار کار می

داشدت و از آندان جددا    کارگران ماهر سایر اسدتادکاران بده هدم متصدل نگداه مدی      

روزی اسدتادکار   ،ی با این منفعت کده خدود  ره کارگران ماهر حتباالخساخت. و می

الناس دسدت  عوام هشوند به نظم موجود وابسته بودند. بنابراین در حالی که تودمی

هدایی کده بده خداطر نداتوانی      کردند، شورشکم بر ضد کل نظم شهری شورش می

ای کوچدک در درون  هد ماند، کارگران ماهر هیچ گاه از مرز نافرمانیاثر میکامالً بی

های نفی است، فراتر نرفتند. قیامی مجزا، که خود جزو طبیعت سیستم صهاصنف

ا اینها نیدز بده همدین    ام گرفتندی از روستا سرچشمه میبزرگ قرون وسطی همگ

 ماندند.قیاس به خاطر انزوا و در نتیجه خامی دهقانان کامالً نامؤثر می

ور طبیعدی تکامدل یافتده، مرکدب از یدک      به ط هسرمایه در این شهرها یک سرمای

و مشتریان طبیعی موروثی بود. و نظر به ایدن کده بده خداطر      فهخانه، ابزارهای حر
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پدر بده  ماندگی مراوده و فقدان گردش به پول قابل تبدیل نبود، ناگزیر باید از عقب

تواندد بده   مدرن، که قابل تقویم به پول است و مدی  هبرخالف سرمای رسید.پسر می

سان در این یا آن چیز نهفته باشد، این سرمایه مستقیماً با کار خاص مالدک آن  یک

 بود. ایرسته هیک سرمای ناپذیر و در این حداز آن جدایی مرتبط بود،

و در  یافتده بدود   هنوز بسیار کم توسدعه  در شهرها تقسیم کار بین اصناف جداگانه

هر کدارگری بایدد در انجدام    خود اصناف بین تک تک کارگران اصالً وجود نداشت. 

بدود، بایدد هدر آنچده را کده بدا ابزارهدایش        ای از کارها ماهر و مجرب مدی مجموعه

محددود و پیونددهای ضدعیفی کده بدین       هتوانست ساخته شود، بسدازد. مدراود  می

تقسدیم کدار    شهرهای مختلف وجود داشت، کمبود جمعیدت و نیازهدای محددود،   

خواست استادکار شدود بایدد در   ذا هر کس که میداد و لتری را اجازه نمیپیشرفته

بنابراین صنعتگران قرون وسدطی بده کدار     .شدخود به تمامی ورزیده می هکل حرف

یدک ارزش هندری محددود     توانست تا حدمهارت در آن، که میخود و کسب  هویژ

هم ارتقا پیدا کند، ذیعالقه بودند. در عین حال به همین دلیل هر صدنعتگر قدرون   

و به  کردر پیدا میواشد، نسبت به آن یک رضایت بردهی جذب کار خود میوسطای

 رفت.تفاوت است در آن فرو میمراتب بیش از کارگر مدرن که نسبت به کارش بی

 

تقسیم کار بیشتر؛ جدایی بازرگانی و ینع:؛ تقسیم کار بین شهرهای  -3

 مانوفاکتور ؛گوناگون

تجدار   هویدژ  هولید و مراوده و تشکیل طبقجدایی بین تگسترش بعدی تقسیم کار، 

پیشین، از گذشته برجای مانده بود  های که در شهرهای بازمانده از دوربود. جدایی

ساخته هم به زودی سر برآورد. همراه مراه با یهودیان( و در شهرهای نو)منجمله ه

، امکدانی  با این، امکان ارتباطات بازرگانی با فراتر از همسایگان مستقیم بوجود آمد
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وسدایل موجدود ارتباطدات، بده وجدود       ]چگدونگی [که تحقق آن بستگی داشت به 

شدد )معدروف   امنیت عمومی در روستا که خود توسط شرایط سیاسی تعیدین مدی  

کردند(، و بده  های مسلح مسافرت میاست که در قرون وسطی بازرگانان در کاروان

ای که این مراوده فرهنگ( منطقه هتر )بسته به مرحلتر یا پیشرفتهنیازهای ابتدایی

 شد.با آن برقرار می

خاص، با گسترش تجدارت بدین بازرگاندان بده      هده به یک طبقوابا محول شدن مر

ده پدیدد  و مراو ، بیدرنگ یک کنش متقابل بین تولیدشهر هماورای محیط بالواسط

ه شدهر  شوند، ابزارهای جدیدد از شدهری بد   می با یکدیگرآید. شهرها وارد رابطه می

مدراوده بده زودی یدک تقسدیم جدیدد      شود، و جدایی بین تولید و دیگر آورده می

غالدب در صدنعت را    هزودی یدک رشدت  بین شهرهای مختلف، که هر کدام بد تولید 

های محلدی دوران اولیده   آورد. محدودیتدهند، به بار میبرداری قرار میمورد بهره

 شود.به تدریج در هم شکسته می

محلدی، بده ویدژه اختراعدات،      هتکامل یافته در یدک محددود   هی مولداینکه نیروها

روند، صدرفاً بسدتگی بده گسدترش مدراوده      کنند یا از بین میبعدی پیدا می هتوسع

فراتدر رود موجدود نیسدت، هدر      ای که از مجاورت بالواسدطه دارد. مادام که مراوده

صدرف  ، و تصدادف  محلی به طور جداگانه انجدام گیدرد   هاخترای باید در هر محدود

های عدادی، کدافی اسدت تدا یدک کشدور       ی جنگمانند شبیخون اقوام وحشی، حت

دارای نیروهای مولده و نیازهای پیشرفته را وادار سازد که دوباره از نو شروی کندد.  

ه محلی به طدور جداگاند   ههر اختراعی باید هر روزه و در هر محدود ،در تاریخ اولیه

ی در یک بازرگانی بالنسبه بسدیار گسدترده نیدز    حت گرفت. این کهاز نو صورت می

بسدیار تکامدل یافتده از انهددام کامدل در امدان نیسدتند، بدا مدورد           هنیروهای مولد

شود که قسمت اعظم اختراعاتشان برای مدتی طوالنی به خاطر ها اثبات میفنیقی

کوتاه شدن دست ایدن ملدت از تجدارت، تصدرف آن از طدرف اسدکندر و انحطداط        



 71                                                                         ایدئولوژی آلمانی                  

آمیزی شیشه در قرون وسطی نیدز مثدال مشدابهی    ب آن از دست رفت. رنگمتعاق

صنعت بدزرگ قدرار    هه و بر پایجهانی تبدیل شد هاست. تنها وقتی مبادله به مبادل

آمیز کشدیده شدده باشدند، آن    گرفته باشد، هنگامی که تمام ملل به مبارزه، رقابت

 شود.کسب شده تضمین می هوقت است که دیرمانی نیروهای مولد

تقسیم کار بین شدهرهای گونداگون، سدر بدرآوردن مانوفاکتورهدا،       هبالواسط هنتیج

هایی از تولید بود که فراتر از سیستم صنفی رشد کرده بودندد. مدراوده   یعنی شاخه

فرض تاریخی نشو و نمای اولیه و مانوفاکتورها، در ایتالیا و سپس پیش سایر مللبا 

ا، بدده عنددوان نموندده در انگلسددتان و فرانسدده،  در فالندددر، بددود. در سددایر کشددوره 

بودند. عدالوه بدر مفروضداتی کده هدم       ها در ابتدا به بازار داخلی منحصرمانوفاکتور

ای از جمعیت، به ویدژه  اکنون ذکر شد، مانوفاکتورها مستلزم وجود تمرکز پیشرفته

 در روستا، و تمرکز سدرمایه بدود کده در دسدت افدراد بعضداً در اصدناف و علیدرغم        

 مقررات صنفی، و بعضاً در میان بازرگانان شروی به انباشت کرده بود.

ترین نوی آن بود، ی از ابتداییاز همان ابتدا مستلزم ماشین، حت آن نوعی از کار که

به زودی نشان داد که بیش از همه قابلیت پیشرفت دارد. بافندگی، که در گذشدته  

شدان انجدام   ی تدأمین پوشداک  به عنوان یک اشدتغال ثدانوی توسدط دهقاندان بدرا     

تکان و تحدولی حاصدل کدرد.    گرفت، اولین کاری بود که از راه گسترش مراوده می

ماندد. تقاضدای فزایندده بدرای     ترین نیز باقی بافندگی اولین مانوفاکتور بود و عمده

رشد جمعیت، انباشت و تحرک رو به رشد و به کار انداختن  هلباس در نتیج پارچه

ز راه گردش سریع، و تقاضا برای کاالهای تجملی که از این راه به طبیعی ا هسرمای

شدد، بده بافنددگی    بار آمده و به طور کلدی توسدط گسدترش مدراوده تشدویق مدی      

زمان موجدودش بیدرون   ی و کیفی داد که آن را از شکل تولید تا آن ای کمّمحرکه

کده بده ایدن ندوی     بافتند، دهقانانی که برای مصرف خود می یآورد. در کنار دهقانان

جدیددی از بافنددگان در    هدهندد، طبقد  دادند و هنوز هم میکار همچنان ادامه می
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ی، و نیدز معمدوالً بازارهدای    هایشان رو به کل بازار داخلد شهرها پیدار شد که بافته

 داشت. خارجی

بافندگی، اشتغالی که در اکثر موارد نیاز به مهدارت انددکی داشدت و فدوراً نیدز بده       

شد، با تمام وجود در مقابل قیدود صدنفی مقاومدت    بیشماری تقسیم میهای شاخه

لذا بافندگی بیشتر در روستاها و در محل بازارها، که فاقد سازمان صدنفی  کرد. می

گرفت و این جاها به تدریج به شهر، و در واقع به شکوفاترین شدهرها  بود، انجام می

 در هر کشور، تبدیل شدند.

صنف، روابط مالکیت نیز به سرعت تغییر یافت. اولین پیشرفت  با مانوفاکتور آزاد از

ای که به طور طبیعی حاصل آمده بدود، بدا عدروج بازرگاندان     رسته هفراتر از سرمای

مدرن آن  ان ابتدا منقول، سرمایه به معنایاین بازرگانان از هم هحاصل شد. سرمای

تواندد از چندین   گار مدی داشت اوضای آن روزالبته تا آنجا که شخص با در نظر بود،

کده بداز هدم حجدم      پیشرفت با مانوفاکتور به بار آمدد، دومین چیزی صحبت کند. 

منقدول را در   هحجدم سدرمای   ،گرفت و در کدل طبیعی را به کار  هوسیعی از سرمای

 طبیعی افزایش داد. هقیاس با سرمای

آنها را  هایی کهدر عین حال مانوفاکتور پناهگاهی شد برای دهقانان از دست صنف

دادند، درسدت همدانطور کده در گذشدته شدهرهای      کردند و یا کم مزد میطرد می

از دسدت اربابدان زمینددار عمدل کدرده       ،صنفی به عنوان پناهگاهی برای دهقاندان 

 بودند.

الغای دم و دسدتگاه خددم و حشدم فئدودالی،      ههمزمان با آغاز مانوفاکتور، در نتیج

رنگارندگ کده بده پادشداهان در مقابلده بدا        هتدود انحالل سپاهیانی مرکدب از یدک   

و تبدیل قطعات وسیعی از اراضدی   کردند، بهبود کشاورزیمیهایشان کمک واسال

بدوشی و ولگردی فرا رسدید. از همدین نکتده بده     از خانهای مزروعی به مراتع، دوره

شود که چگونه این ولگردی دقیقاً بدا تالشدی سیسدتم فئدودالی     تنهایی روشن می
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هدایی از ایدن ندوی را    هاست. از همان قرن سیزدهم نیز ما تدک و تدوک دور  مربوط 

-ای قرن شانزدهم است کده ایدن خانده   ا تنها در پایان قرن پانزدهم و ابتدداریم، ام

کندد. ایدن ولگدردان کده     بدوشی و ولگردی یک بروز عمدومی و مسدتمر پیددا مدی    

م پادشداه انگلسدتان   تعدادشان چنان زیاد بود که، به عندوان نمونده، هندری هشدت    

تن از آنان را به دار آویخت. تنها بدا بیشدترین دشدواری و از طریدق نیداز       72000

های طدوالنی، بده کدار تدن دردادندد. رشدد سدریع        مفرط، و آن هم پس از مقاومت

 مانوفاکتورها، به خصوص در انگلستان، به تدریج آنها را جذب کرد.

بازرگانی شددند   هروابط رقابتی، یک مبارز با آغاز مانوفاکتور ملل گوناگون وارد یک

شدد، در حدالی   ها پیش برده میها، عوارض حمایتی و ممنوعیتکه از طریق جنگ

آمیدز  تعدرض غیر هبودندد، یدک مبادلد   ها، چنانچه اصالً در ارتباط میکه بیشتر ملت

 داشتند. از این زمان به بعد تجارت یک اهمیت سیاسی پیدا کرد.

روابط  ،کار تغییر پیدا کرد. در اصنافر روابط بین کارگر و صاحببا ظهور مانوفاکتو

پدرساالرانه بین کارگر و استادکار همچنان ادامه یافت. در مانوفداکتور جدای آن را   

روابطدی کده در روسدتا و شدهرهای      ،دار گرفدت روابط پولی بین کدارگر و سدرمایه  

رگتر، شدهرهای واقعداً   ا در شهرهای بزنگی از پدرساالری را حفظ کرد، امکوچک ر

 خود را از دست داد. بسیار زود تمام خصلت پدرساالرانهمانوفاکتوری، 

مراوده که همراه با کشف آمریکدا   همانوفاکتور و حرکت تولید به طور کلی، با توسع

بسیار نیرومنددی یافدت. محصدوالت     هو راه دریایی به هند شرقی پدید آمد، محرک

ای کده بده جریدان    خصدوص انبدوه طدال و نقدره    ، بشدد جدیدی که از آنجا وارد می

سختی به  هت طبقات را نسبت به یکدیگر به کلی تغییر داده و ضربافتاد، موقعیمی

ماجراجویدان، ایجداد    سداخت. گسدیل  مالکیت ارضی فئودالی و به کارگران وارد می

اکنون  و باالتر از همه توسعه و تبدیل بازارها به یک بازار جهانی، که هامهاجرنشین

شد، فداز جدیددی در   ت تبدیل میه روز بیشتر به یک واقعیپذیر شده و روز بامکان
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تاریخی فراهم آورد، که در اینجا نیازی به وارد شدن بیشدتر در آن نیسدت.    هتوسع

بازرگدانی میدان    هها در کشورهای جدیداً کشف شده، آتش مبارزایجاد مهاجرنشین

 آن گسترش بیشتر و خصومت بیشتری بخشید. ها را دامن زد و بدین قرار بهملت

را تسریع کرد، در حالی که  منقول هگسترش بازرگانی و مانوفاکتور، انباشت سرمای

طبیعی  هتولیدشان حاصل نکرده بودند، سرمای های برای توسعدر اصناف، که انگیزه

زرگ را بدورژوازی بد   ،ی رو به افول گذاشت. بازرگانی و مانوفاکتورد و یا حتثابت مان

ه دیگر مانند گذشته در شدهر  بورژوازی متمرکز بود کخلق کردند. در اصناف خرده

ت مسددلط را  نداشددت، بلکدده بدده ندداگزیر بایددد بدده قدددرت تجددار بددزرگ و   موقعیدد

بدینسان بود که اصدناف، بده مجدرد اینکده بدا       گذاشت.مانوفاکتورداران گردن می

 ادند.مانوفاکتورها تماس حاصل کردند، رو به افول نه

شان دو مناسبات بین کشورها در مراودهکنیم، آن صحبت می هدر دورانی که دربار

یدت  در گدردش، ممنوع  ت. در ابتدا مقدار کم طال و نقرهشکل مختلف به خود گرف

رو به  جب شد. و صنعت، که در اثر نیاز به استخدام جمعیترا موصدور این فلزات 

ازاتی توانست بدون امتیشد، نمیوارد می رشد شهری ضروری شده و اکثراً از خارج

ا رجی اعطد که طبعاً نه فقط در برابر رقابت داخلی بلکه عمدتاً در مقابل رقابدت خدا  

راسدر  سهای اولیه، امتیازات صنفی محلی به شد، دوام بیاورد. در این ممنوعیتمی

هدایی سرچشدمه گرفدت کده اربابدان      کشور بسط پیدا کرد. عوارض گمرکی از بداج 

 هدا عبدور  ودال در ازای حمایت در مقابل راهزنی از بازرگانانی کده از سدرزمین آن  فئ

ضدع  وهایی که بعداً به طور مشابه از طدرف شدهرها نیدز    ستاندند، باجکردند میمی

گدردآوری پدول بدرای     هتدرین وسدیل  هدای مددرن بددیهی   گردید، و با عروج دولدت 

 ها شد.داریخزانه

                                                 
  بورژوازی بزرگ –طبقه متوسط  –بورژوازی نویسی توسط مارکس:( خرده)حاشیه 
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تدریجی صنعت، گسدترش   هبازارهای اروپایی، توسعآمریکایی در  هظهور طال و نقر

پول، بده ایدن    هسریع  تجارت و عروج متعاقب بورژوازی غیرصنفی و اهمیت فزایند

اقدامات اهمیت جدیدی بخشید. دولت، که روز به روز کمتر قادر بدود بددون پدول    

سر کند، حال ممنوعیت روی صدور طال و نقره را بندا بده مالحظدات مدالی حفدظ      

بده  گردیدد، برایشدان   د. بورژواها، که این مقادیر پولی که به بازار سرازیر مدی کرمی

بازانه تبدیل شده بود، از این امر کامالً خشنود بودندد.  معامالت سفته هموضوی عمد

پیشین به منبع درآمدی برای دولت تبددیل شدده و در ازای    هامتیازات تثبیت شد

عدوارض صدادراتی پیددا     هگمرکی، پدیدد  هایاریگذشد. در قانون، فروخته میپول

گرفدت، مقاصدد مدالی صدرف     شد که نظر به اینکه صرفاً جلوی رشد صنعت را مدی 

 داشت.

قرن هفدهم آغاز شد و تقریباً تا پایان قرن هیجدهم ادامه یافت.  هم در نیمدو هدور

 کدرد، گسدترش  تر از مانوفاکتور، که نقش ثانوی ایفا میبازرگانی و کشتیرانی سریع

شددند. و  ای تبدیل میکنندگان قابل مالحظهها به مصرف. مهاجرنشینندیافته بود

کشورهای گوناگون بدازار جهدانی رو بده گشدایش را      ،ای طوالنیهمکشپس از کش

صدارات مسدتعمراتی   . این دوره با قدوانین کشدتیرانی و انح  بین خود قسمت کردند

ها از رقابت بین کشورها تا سدر  مانها و پیها، ممنوعیتتعرفه هسیلشود. بوآغاز می

ها )بده  شد. و در آخرین وهله، جدال رقابت از طریق جنگامکان جلوگیری می حد

شدد.  هدای دریدایی( پدیش بدرده و از ایدن طریدق تعیدین تکلیدف مدی         ویژه جنگ

قدرتمندترین ملت دریانورد، ملت انگلیس، در بازرگانی و مانوفاکتور دسدت بداال را   

 کنیم.نجا ما هم اکنون تمرکز را در یک کشور مشاهده میحفظ کرد. در ای

عددوارض حمددایتی، در بازارهددای  همانوفدداکتور همددواره در بددازار داخلددی بدده وسددیل

توسط عوارض افتراقی مدورد  امکان  با انحصارات، و در خارج تا سر حدمستعمراتی 

در داخدل )پشدم و کتدان در     گرفدت. سداخت مدواد تولیدد شدده     ر مدی حراست قرا
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شدد، صددور مدواد خدام تولیدد شدده در       انگلستان و ابریشم در فرانسه( تشویق می

داخل )پشدم در انگلسدتان( قددغن بدود، و سداخت مدواد خدام وارداتدی )پنبده در          

گرفدت. ملتدی کده در تجدارت     توجهی و یا تحت فشار قرار مدی انگلستان( مورد بی

در ش کمّدی و کیفدی   دریایی و نیروی مستعمراتی غالب بود طبعاً بیشترین گسدتر 

توانست بددون حمایدت دوام   کرد. مانوفاکتور نمیمانوفاکتور را برای خود تأمین می

یابد، چون بر اثر کوچکترین تغییری در کشورهای دیگر ممکن بود بازار خدود را از  

سدادگی در  توانست بده  دست بدهد و از بین برود. تحت شرایط بالنسبه مساعد می

ا درست به همین دلیل به سادگی هم ممکدن بدود ندابود    امیک کشور جا باز کند، 

قرن هیجددهم در منداطق    تولید مانوفاکتوری، به ویژه در هشود. در عین حال شیو

عجین شده بود که هدیچ   عظیمی از افراد هدی با شرایط زندگی تودروستایی، به ح

ازد. در کرد موجودیت آنها را با پذیرش رقابت آزاد به خطر اندد کشوری جرأت نمی

نتیجه مانوفاکتور، تا آنجا که قادر به صدور بدود، تمامداً بده توسدعه یدا محددودیت       

بازرگانی وابسته بود و خود تأثیر متقابل بسدیار انددکی بدر روی آن داشدت. نقدش      

ثانوی مانوفاکتور و نفدوذ تجدار در قدرن هیجددهم از اینجاسدت. تجدار و بده ویدژه         

در جهت حمایت دولتی و انحصدارات فشدار   داران بودند که بیش از هر کس کشتی

ت آن را بده  آوردند. مانوفاکتورداران نیز خواستار حمایت بودند و در حقیقد وارد می

ا تمام مدت از لحاظ اهمیت سیاسدی نسدبت بده بازرگاندان     اوردند، امدست هم می

ی متمدن شده به خصوص شهرهای دریایی، تا حد ،فروتر بودند. شهرهای بازرگانی

ای یدک نگدرش   ارخانده ا در شهرهای کرژوازی بزرگ را اتّخاذ کردند، امش بوو نگر

قرن هیجدهم قدرن  «. آیکین»بورژوایی بر جای ماند. رجوی کنید به نهایت خردهبی

، «تجارت جنون این قرن است»کند: این را به وضوح بیان می «پینتو»تجارت بود. 

ازرگدانی، کشدتیرانی و نیدروی    ای که مطدرح اسدت، ب  از مدتی پیش تنها مسأله»و: 

 «.دریایی است
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ای تسدریع شدده بدود، بدا ایدن همده       حرکت سرمایه، گرچه به طور قابل مالحظده 

ای که هدر کددام   های جداگانهبازار جهانی به بخش ههمچنان کند باقی ماند. تجزی

از رقابدت بدین کشدورهای مختلدف،     شدد، ممانعدت   برداری میتوسط کشوری بهره

تکامدل   هت که مالیه هنوز داشت مراحدل اولید  دن تولید و این واقعیغیرپیشرفته بو

 هروحید  ،ایدن  هکدرد. نتیجد  کرد، به مقدار زیادی گردش را کند میخود را طی می

 هبازرگاندان و بدر کدل شدیو     های بود که هنوز بدر همد  بزن، لئیمانه و خسیسانهچانه

انوفداکتورداران و  مقایسده بدا م   پیشبرد تجارت چندگ انداختده بدود. بازرگاندان در    

ا در قیداس بدا   شک بورژواهای بدزرگ بودندد. امد   بی با صنعتگران دستی،خصوص ب

بورژواهایی بیش نبودند. رجوی کنید به بعد، خرده هبازرگانان و صاحبان صنایع دور

 آدام اسمیت.

دور طدال و نقدره و آغداز تجدارت پدول،      ن با رفع ممنوعیدت از صد  این دوره همچنی

بدازی بدر روی اوراق قرضده و سدهام،     ی مدالی، اسدکناس، بدورس   هدا ها، قرضهبانک

شدود. بدار دیگدر    ص میمالیه به طور کلی مشخ هاجناس و توسع هبازی با همسفته

سرمایه بخش بزرگی از آن خصلت طبیعی را که هنوز به آن چنگ انداخته بود، از 

 دست داد.

 

 ترین تقسیم کار. ینع: بزرگگسترده -4

وفاکتور در یک کشور، یعنی انگلستان، که در قرن هفددهم بده   تمرکز تجارت و مان

به تدریج برای ایدن کشدور یدک بدازار      ناپذیری در حال پیشرفت بود،طور مقاومت

کمابیش جهانی فراهم ساخت، و به این ترتیب برای محصوالت صنعتی این کشدور  

ا آن زمدان  ت هتقاضایی بوجود آورد که برآورده کردن آن دیگر توسط نیروهای مولد

نیروهدای مولدده رشدد کدرده بدود،       نبود. این تقاضا، که فراتر از حدموجود مقدور 
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یعندی بده کدار گدرفتن نیروهدای       -ای شد که با ایجاد صنعت بزرگنیروی محرکه

 هسومین دور -ترین نوی تقسیم کارطبیعی برای مقاصد صنعتی، ماشین و گسترده

های دیگدر ایدن   شرطود آورد. پیشمالکیت خصوصی پس از قرون وسطی را به وج

فاز جدید نیز در آن هنگام در انگلستان بوجود آمده بدود: آزادی رقابدت در داخدل    

نیدوتن   هکشور، پیشرفت مکانیک نظری و غیره )در واقدع مکانیدک، کده بده وسدیل     

تدرین داندش در فرانسده و انگلسدتان در قدرن      تکمیل شده بدود، در مجمدوی رایدج   

آزاد در درون خود کشور همه جدا بایدد بدا انقدالب بدسدت       هیجدهم بود(. )رقابت

 در فرانسه.( 1789در انگلستان،  1688و  1640 -آمدمی

خواست نقش تاریخی خود را حفظ کند وادار رقابت به زودی هر کشوری را که می

ساخت که مانوفاکتورهای خود را با وضع مقررات گمرکی جدید مورد حمایت قرار 

کارسداز نبدود( و پدس از آن در    دیگر در مقابل صنعت بزرگ  دهد )عوارض قدیمی

عوارض حمایتی به سرعت به ایجاد صنعت بزرگ دسدت بزندد. علیدرغم ایدن      سایه

گستر کرد. )رقابت جهانی در عمدل  صنعت بزرگ رقابت را جهان ،اقدامات حمایتی

در است. عوارض حمایتی تنها یک مسدکن، یدک اقددام دفداعی      همان تجارت آزاد

تجارت آزاد است(. وسایل ارتباطات و بازار جهدانی ندوین را برپدا کدرد،      ارچوبهچ

ل کرد، و بده ایدن   صنعتی مبد هتجارت را تابع خود نمود، تمام سرمایه را به سرمای

سیستم مالی( و تمرکز سرمایه را بوجود آورد.  هترتیب گردش سریع سرمایه )توسع

را به صرف حداکثر انرژی خود مجبور صنعت بزرگ از راه رقابت جهانی تمام افراد 

و آنجدا   مذهب، اخالق و غیره را تا سر حد امکان نابود سداخت  ساخت. ایدئولوژی،

که نتوانست چنین کند، آنها را به یک دروغ آشکار تبدیل کرد. صنعت بزرگ برای 

اولین بار تاریخ جهانی را به وجود آورد، به این معنا که تمام ملل متمدن و هر فرد 

هایش به کل جهان وابسته کرد و به این ترتیدب  ضو آنها را برای برآوردن خواستع

های جداگانه را از میان برد. علوم طبیعدی را بده   منحصر به فرد بودن طبیعی ملت
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های خصلت طبیعی را از تقسیم کدار گرفدت.   خدمت سرمایه درآورد و آخرین رگه

رد کار ممکن است، از میدان بدرد و   خصلت طبیعی کار را، تا آنجا که این امر در مو

روابط طبیعی را در روابط پولی به تحلیل برد. بر جای شهرهایی که بده طدور    ههم

بدزرگ صدنعتی کده یدک شدبه سدر        و طبیعی رشد یافته بودند، شدهرهای مددرن  

 ههدا و همد  دسدت آورد، حرفده  ه برآوردند، خلق کرد. صنعت بزرگ هر جا سیادت ب

بود کرد. پیروزی شهر بر روستا را تکمیل نمود. مبندای  مراحل صنعتی پیشین را نا

ای از نیروهای مولدده بوجدود   آن سیستم اتوماتیک است. صنعت بزرگ چنان توده

آورد که مالکیت خصوصی برای آن درست همانقدر به قید و بند تبدیل شدده کده   

صنف برای مانوفاکتور و کارگاه کوچک روستایی برای صنعت دستی رو به توسدعه  

این نیروهای مولدده تحدت سیسدتم مالکیدت خصوصدی تنهدا        قید و بند شده بود.

کنندد، و بدرای اکثریدت بده نیروهدای ویرانگدر تبددیل        جانبه پیدا میای یکتوسعه

شوند. به عالوه بخش زیادی از این نیروها تحت نظام مالکیدت خصوصدی اصدالً    می

مناسبات مشابهی بین  کنند. به طور کلی صنعت بزرگ همه جاکاربستی پیدا نمی

هدای گونداگون را   ملدت  هطبقات جامعه خلق کرد، و به این ترتیب خصوصیات ویژ

ی بدورژوازی هدر کشدور هندوز مندافع ملد       نابود سداخت. و بداالخره، در حدالی کده    

 های را خلدق کدرد کده در همد    کرد، صدنعت بدزرگ طبقده   ای را حفظ میجداگانه

ای یت هم اکنون دیگر مرده اسدت. طبقده  کشورها منافع مشابهی دارد و برای او مل

ایستد. که حقیقتاً رها از تمام دنیای کهنه است و در عین حال استوار علیه آن می

، بلکده نفدس کدار را هدم     داراو با سرمایه هاز نظر کارگر، صنعت بزرگ نه فقط رابط

 کند.ناپذیر میتحمل برای کارگر

مشدابهی   هشور به سطح توسعمناطق یک ک هبدیهی است که صنعت بزرگ در هم

اندازد، زیدرا پرولترهدایی   رسد. امّا این حرکت طبقاتی پرولتاریا را به تأخیر نمینمی

گیرند و تمام تدوده را  دست میکه مخلوق صنعت بزرگند، رهبری این نهضت را به 
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ان خدارج از صدنعت بدزرگ در    کده کدارگر  برند، و نیز به این دلیل خود پیش میبا 

تر از خود کارگران صنعت بزرگ قرار دارند. کشورهایی کده در آنهدا   ی بدوضعی حت

ای کده  در قبال کشورهای غیرصنعتی، بده درجده   ،صنعت بزرگ توسعه یافته است

آمیز جهانی کشیده شده باشند، بده  رقابت هالمللی به مبارزبین هاینان توسط مراود

 کنند.مشابهی عمل می هشیو

* * * 

یابی کار و در نتیجه اشدکال  همان اشکال متعدد سازمان این اشکال مختلف تولید،

موجدود، تدا    هیگانگی نیروهای مولد ]شکلی از[متعدد مالکیت هستند. در هر دوره، 

 آید.آنجا که این امر بر اثر نیازها ضرورت پیدا کرده باشد، بوجود می

 

تضاد بین نیروهای مولده و شکل متراوده بته عنتوان مبنتای انقتالب       -5

 اعیاجتم

تضاد بین نیروهای مولده و شکل مراوده که، همچنان که دیدیم، بارهدا در تداریخ،   

در هدر مدورد بده    خود، روی داده است، ضدرورتاً   ههر چند بدون خطر انداختن پای

گرفتدده و در عددین حددال اشددکال تبعددی گوندداگونی ماننددد صددورت یددک انقددالب در

هدا،  آگداهی، جندگ اندیشده   های فراگیر، تصادم طبقات گوناگون، تضدادهای  تصادم

تواندد  سیاسی و غیره به خود گرفته است. از یک دیدگاه محدود، انسان مدی  همبارز

یکی از این اشکال تبعی را جدا کند و آن را به عنوان مبنای این انقالبدات در نظدر   

اندد،  هدا را شدروی کدرده   بگیرد. و این کار آسانتر هم هست زیرا افرادی کده انقدالب  

هدای خدود   الیدت فع هتداریخی، دربدار   هتوسع هفرهنگشان و مرحل هرجمتناسب با د

 اند.دارای توهم بوده
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بنابراین تمام تصادمات تاریخ، بر طبق نظر ما، ریشه در تضاد بین نیروهای مولده و 

یسدت کده   شکل مراوده دارند. ضمناً برای رسیدن به تصادم در یک کشور نیدازی ن 

نهدایی خدود رسدیده باشدد. رقابدت بدا        دحد خصوص به این تضاد در همان کشور ب

المللی است، بدرای  بین هتر صنعتی، که ناشی از گسترش مراودکشورهای پیشرفته

ایجاد تضاد مشابهی در کشورهای دارای صنعت کمتر پیشدرفته کدافی اسدت )بده     

مثال پرولتاریای نهفته در آلمان توسط رقابدت صدنایع انگلدیس برجسدتگی     عنوان 

 .بیشتری پیدا نمود(

 

گیری طبقات؛ تضاد بین افتراد و شترایط زنتدگی    رباب: افراد و شکل -6

بتورژوایی و اتاتاد وابعتی افتراد در      هآنها؛ اجتماع موهو  افراد در جامع

 کمونیسم؛ تبعی: شرایط اجتماعی زندگی از بدرت افراد متاد

ر جدا دیگی از آن بیشتر کارگران را، از یکحترقابت، افراد را، نه فقط بورژواها بلکه 

آورد. بنابراین دیر زمانی طدول  ت که آنها را گرد هم میسازد، علیرغم این واقعیمی

ت که به منظور نیل نند متحد شوند، جدا از این واقعیخواهد کشید تا این افراد بتوا

باید ابتددا اسدباب ضدروری     - اگر نخواهد اتحادی صرفاً محلی باشد - به این اتحاد

تی بزرگ و ارتباطات ارزان و سریع، توسط صدنعت بدزرگ   آن، یعنی شهرهای صنع

ای که در مقابل این افراد جددا  یافتهایجاد شده باشد. لذا غلبه بر هر قدرت سازمان

کنند که هر روز ایدن جددایی را   از هم قرار دارد، افرادی که در شرایطی زندگی می

ود. خدالف ایدن را   کند، تنها پس از مبارزات طوالنی ممکن خواهدد بد  باز تولید می

اریخ رقابدت وجدود   خواستن، مترادف است با خواستن اینکه در این دوران معین تد 

ا اینکه افراد ذهن خود را از شرایطی که در حالت انزوا هیچ گونده  نداشته باشد، و ی

 کنترلی بر روی آن ندارند، خالص کنند.
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----- 

خدود را دارد،   هیدا کلبد  ساختن مساکن، در میان وحشیان هر خانواده طبیعتاً غدار  

 هها. این اقتصاد خانگی جداگانه، با توسدع نشینکوچ همانند چادر خانوادگی جداگان

شود. نزد اقوام کشداورز اقتصداد داخلدی    تر هم میبعدی مالکیت خصوصی ضروری

اشتراکی همانقدر غیرممکن اسدت کده کاشدت اشدتراکی زمدین. سداختن شدهرها        

اقتصاد فردی، که  24ایهای پیشین الغدوره هدر همپیشرفت بزرگی بود. با اینهمه، 

ناپذیر است، غیرممکن بود، به این دلیل ساده که از الغای مالکیت خصوصی جدایی

شرایط مادی الزم برای آن وجود نداشدت. برپدایی یدک اقتصداد داخلدی اشدتراکی       

 برداری از نیروهدای طبیعدی و از بسدیاری نیروهدای    ها، بهرهماشین همستلزم توسع

و نفدی   -گرمای بخار و غیدره  به عنوان مثال منابع آب، روشنایی گاز، -دیگر همولد

ت شهر و روستا است. بدون این شرایط، اقتصاد اشتراکی به خودی خود یک موقعی

مادی خواهد بدود و   هفاقد پای ]این اقتصاد[دهد. جدید را تشکیل نمی هنیروی مولد

رد، بده عبدارت دیگدر یدک هدوس صدرف       گیتنها بر یک بنیاد نظری صرف قرار می

ای منجر نخواهد شد. این را که خواهد بود و به چیزی بیشتر از یک اقتصاد صومعه

توان در شهرهایی که از راه تمرکز بوجود چه چیزی امکان عملی شدن داشت، می

ها و ها، پادگانهای جمعی برای مقاصد گوناگون )زندانآمدند و در بنای ساختمان

اهده کرد. ناگفته پیداسدت کده الغدای اقتصداد فدردی از الغدای خدانواده        غیره( مش

 ناپذیر است.جدایی

*** 

شود یعنی اینکه هدر کدس هرچده    ای که اکثراً از طرف قدیس سانکو ابراز میگفته

دولت است، اساسًا مشابه ایدن بیدان اسدت کده فدرد بدورژوا تنهدا          ههست به واسط

                                                 
شد و بر نفی یک شکل کهنه با حفظ ، اصطالحی که توسط هگل به کار برده می)Aufhebung(الغا  24

 کند.شود، داللت میمحتوای مثبت آن در شکل جدید، که جایگزین آن می
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بورژوا قبل از افراد  هطبقانی که متضمن فرض وجود ای از نوی بورژوا است. بینمونه

  آن است.( هدهندتشکیل

در قرون وسطی شهروندان در هر شهر ناگزیر بودند برای دفدای از خدود در مقابدل    

تجارت و برقراری ارتباطات، شهرهای منفدرد   هاشرافیت زمیندار متحد شوند. توسع

مبارزه با خصدم مشدترک مندافع     را به طرف برقراری تماس با دیگر شهرها، که در

مشدابهی داشدتند، سدوق داد. از میدان بسدیاری اجتماعدات محلدی شدهروندان در         

متوسط سر برآورد. شدرایط زنددگی شدهروندان     هطبقشهرهای گوناگون، به تدریج 

 -کدار ناشدی از آن   هبه خاطر تضاد این شرایط با مناسبات موجود و با شیو -منفرد

آندان مشدترک و از هدر فدرد مسدتقل بدود.        هرای همد به شرایطی تبدیل شد که بد 

شهروندان، تا آنجا که خود را از بندهای فئدودالی گسسدته بودندد، ایدن شدرایط را      

خود تا آنجا که توسط تعارضشان با سیستم فئودالی موجدود   هخلق کردند و به نوب

 شدند، به وسیله این شرایط خلق شدند. با برقدراری ارتباطدات متقابدل   مشروط می

ل پیددا کردندد.   شرایط مشترک به شرایط طبقداتی تحدو  بین شهرهای منفرد، این 

شرایط مشابه، تضاد مشابه، منافع مشابه، به ناگزیر همه جا سنن مشابهی را به بدار  

یابد، بدر حسدب   آوردند. خود بورژوازی به تدریج همراه با شرایط خویش توسعه می

طبقدات دارای   هد و سدرانجام همد  شوهای گوناگون منقسم میتقسیم کار به بخش

)در حالی کده اکثریدت فاقدد دارایدی پیشدین و       کندموجود را در خود جذب می

کند(، جدید، یعنی پرولتاریا مبدل می هبخشی از طبقات تاکنون دارا را به یک طبق

 شود.صنعتی یا بازرگانی تبدیل می هموجود به سرمای تا آنجا که تمام دارایی

                                                 
 طبقه. هستی – پیشافالسفه،  )حاشیه نویسی توسط مارکس:( نزد 

 یذب مجلقند به دولت متع ماًیکار را که مستق یهاتوسط مارکس:( در ابتدا همه رشته یسینو هی) حاش-

 .را کیدئولوژیا یهاهمه شغل شیب و و سپس کم کند
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دهند که باید نبدرد مشدترکی   هم تنها تا آنجا یک طبقه را تشکیل میافراد جدا از 

دیگر از پیش ببرند. در سدایر مدوارد مانندد رقبدا بدا یکددیگر در        هرا علیه یک طبق

خدود، موجودیدت    هند. از طرف دیگر طبقه، بده نوبد  بره سر میای بشرایط خصمانه

زندگی خویش ان شرایط گیرد، به نحوی که اینمستقلی در مقابل افراد به خود می

ت خود در زندگی و لذا رشدد شخصدی خدویش را از جاندب     را تعیین شده و موقعی

آیندد. ایدن   یابند، و به این ترتیب به سلک آن طبقه در میشان مقرر شده میطبقه

از تقسیم کدار اسدت و فقدط بدا الغدای       تابعیت افراد جداگانه هپدیده مشابه با پدید

تواندد برطدرف شدود. مدا تدا کندون بارهدا        مدی  ،کار خودمالکیت خصوصی و الغای 

 هتابعیدت بده همد   ایم که این در برگرفته شدن افراد توسط طبقه، خاطرنشان کرده

 آورد.ها و غیره را با خود به همراه میانوای ایده

ها و طبقداتی  اگر این رشد افراد، رشدی که در درون شرایط مشترک هستی رسته

گیرد، و ادراکات عمومی کده از ایدن   آیند صورت مییکدیگر میکه تاریخاً به دنبال 

مالحظده   فلسدفی نظدر   هاگر این رشد از یک نقطد  -شودطریق بر افراد تحمیل می

نوی، یا انسان تکامل پیدا کدرده   ،شود، در این صورت قطعاً تصور اینکه در این افراد

تدوان  و به این طریدق مدی  ، اند، بسیار ساده خواهد بودو یا آنها انسان را تکامل داده

هدا و طبقدات را   تواندد ایدن رسدته   گوشمالی سختی به تاریخ داد. انسان سپس می

انسدان تصدور    تنوعات تبعی نوی، یا فازهای تکامدل اصطالحات خاص از بیان کلی، 

 کند.

مدل  ای تکااین دربرگرفته شدن افراد توسط طبقات معین، تدا هنگدامی کده طبقده    

حداکم نداشدته    هخصوص برای ابدراز در برابدر طبقد   طبقاتی ببیابد که هیچ منفعت 

 تواند ملغا شود.باشد، نمی

----- 
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های مادی که بر اثر تقسدیم کدار بده بدار     ها )روابط( شخصی به قدرتتبدیل قدرت

کلی آن از ذهن انسان از میان برداشت، بلکه  هتوان با بیرون راندن ایدآمده را نمی

هدای مدادی را مجددداً تدابع خدود      رادی که این قدرتبرانداختن آن تنها توسط اف

این بدون اجتمدای ممکدن    .پذیر استکنند، امکانساخته و تقسیم کار را ملغا می

پرورش استعدادهای خدود در   هنیست. تنها در درون اجتمای است که هر فرد وسیل

در شدود.  جهات را داراست. لذا آزادی فردی تنها در درون اجتمای ممکن مدی  ههم

های تا کنونی اجتمای، یعنی در دولت و غیره، آزادی شخصی تنها برای افرادی بدل

یافتند، و تنها تا آنجا که آنها افراد این طبقده  حاکم رشد می هکه تحت شرایط طبق

اند، بودند، وجود داشته است. اجتمای موهومی که تا کنون افراد در آن ترکیب شده

گرفته است، و چون ترکیبی دیتی مستقل به خود میآنها موجوهمواره در رابطه با 

تحت ستم نه فقط یک اجتمدای   هدیگر بوده، لذا برای طبق هاز یک طبقه علیه طبق

اده اسدت. در  دکامالً موهوم بلکه در عین حدال قیدد و بنددی را نیدز تشدکیل مدی      

هددم ه هددم پیوسددتگی و از طریددق بدده آزادی خددود را در بدد اجتمددای واقعددی، افددراد

 آورند.شان بدست میگیپیوست

ا طبعاً در درون شرایط و مناسدبات معدین   اند، امهمیشه از خود حرکت کرده افراد

ها است. امدا  به معنایی که مورد نظر ایدئولوژیست« محض»شان، نه از فرد تاریخی

ت کده در درون تقسدیم کدار    تاریخی و دقیقاً بده دلیدل ایدن واقعید     هدر سیر توسع

یابند، لذا در زندگی هر فدرد،  ورتاً یک موجودیت مستقل میمناسبات اجتماعی ضر

ای از کار و شرایط مرتبط با آن زندگی شخصی بوده و توسط شاخهتا آنجا که این 

آیدد. )قصدد مدا ایدن نیسدت کده از اینجدا اینطدور         شود، شکافی پدید میمعین می

بلکده مقصدود   دار و غیره دیگر شخص نیستند، مستفاد شود که مثالً مالک، سرمایه

                                                 
  نویسی توسط انگلس:( )فوئرباخ: وجود و ذات.()حاشیه 
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اینست که شخصیت آنها توسط مناسبات طبقاتی کامالً معیندی مشدروط و معدین    

دیگر، و برای خودشان تنها  هشود و این شکاف تنها در موقع مخالفتشان با طبقمی

ی بیشدتر از آن در  کندد.( در رسدته )و حتد   ند، بروز میشوزمانی که ورشکست می

زاده زاده همیشده نجیدب  مثال یک نجیدب  قبیله( این هنوز پوشیده است: به عنوان

ناپدذیر  کیفیتی جدایی ]گویی این[ماند و یک فرد عامی همیشه یک فرد عامی، می

تفداوت بدین فدرد خصوصدی و فدرد       از فردیتش و مستقل از سایر روابدط او اسدت.  

طبقاتی، خصلت تصادفی شرایط زندگی برای فرد، تنها با ظهدور طبقده، کده خدود     

آید. این خصلت تصادفی خود تنها از راه رقابت و است، پدید میمحصول بورژوازی 

یابد. به این ترتیب در عالم تخیل، افراد آید و توسعه میبین افراد بوجود می همبارز

ا در واقع آنهدا کمتدر   رسند. اممیبورژوازی از همیشه آزادتر به نظر  هدر تحت سلط

ای مدادی هسدتند. تفداوت بدا     بیشتری تحت حاکمیت نیروهد  هآزادند زیرا به درج

شدود. وقتدی کده    و بورژوازی آشکار مدی رسته به خصوص در تعارض بین پرولتاریا 

دار سر برآورد، شدرایط  شهرنشینان، اصناف و غیره در تضاد با اشرافیت زمین هرست

ای، که خدود قبدل از جددایی آنهدا از     یعنی دارایی منقول و کار حرفه -هستی آنها

افت کده در مقابدل   موجودیتی اثباتی ی -ه طور نهفته موجود بودنهادهای فئودالی ب

 هدر ابتددا بده شدیو    ی فئودالی به کرسی نشانده شدد و بندابراین  مالکیت زمین دار

بنددگی   ،هدای فدراری  خاص خود یک شکل فئودالی به خود گرفدت. قطعداً سدرف   

شخصدیت خدود بده حسداب     پیشین خود را همچدون امدری خدارجی نسدبت بده      

ای کده  دند که هر طبقده کرین مورد صرفاً همان کاری را میا آنها در اام آوردند.می

نده   دهد. وانگهی آنها خدود را در حال خالصی خویش از قید و بند باشد، انجام می

ای سداختند. بده عدالوه، آنهدا از سیسدتم رسدته      آزاد مدی  بعنوان طبقه بلکده فدرد،  

کار پیشین خدود را   هی شیوجدیدی را شکل دادند، حت هنگسستند، بلکه تنها رست

ی کدار از قیدد و بنددها    هو با رهانیدن آن شدیو  در وضعیت جدیدشان حفظ کردند
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یی نداشت، آندرا بیشدتر هدم توسدعه     شده خواناپیشین، که دیگر با پیشرفت حاصل

 دادند.

و همدراه بدا آن تمدام شدرایط      ای پرولترها شرط زندگی، یعنی کاراز طرف دیگر بر

گانده بدر آن   ایزی خارجی، چیزی که آنها بده عندوان افدراد جد   جامعه، کنونی به چ

کنترل بدر آن را بده آنهدا بدهدد،      تواندنمی اجتماعیکنترلی ندارند و هیچ سازمان 

رولتر و کار، این شرط تحمیدل شدده   تبدیل شده است. تضاد بین فردیت هر فرد پ

بدانی شدده و، در   شود کده او از جدوانی قر  زندگی به او، از اینرو برای وی آشکار می

 هدر طبقد خود، هیچ شانسدی بدرای رسدیدن بده شدرایطی کده وی را        هدرون طبق

 دیگری قرار دهد، ندارد.

سرف به بقا و عددم امکدان یدک اقتصداد در     توجه: نباید فراموش کرد که خود نیاز 

زود هدا دخیدل گردیدد و خیلدی     زمدین بدین سدرف    همقیاس بزرگ، در توزیع حص

بیگاری  ههای جنسی و وظیفمتوسطی از پرداخت به حد خدمات سرف به ارباب را

داد که دارایدی منقدول انباشدت کندد و بده ایدن       رف امکان میتقلیل داد. این به س

انداز باز کردن راه خدود  کرد و به وی چشمترتیب فرار او را از نزد ارباب تسهیل می

ها به وجود رفهایی میان سبندیداد. همچنین ردهبه عنوان یک آدم شهری را می

هایی بودند. به همین های فراری، خود نیمه شهرنشینآورد، به طوری که سرفمی

ای دارای مهارت بودند، بهترین شانس هایی که در حرفهنحو بدیهی است که سرف

 را برای کسب دارایی منقول داشتند.

توسعه عمل کافی برای  ههای فراری فقط آرزو داشتند که دامنبه این ترتیب سرف

و تثبیت شرایط موجود زندگی را داشته باشند، و لذا دست آخر تنهدا بده کدار آزاد    

رسیدند. در حالی که پرولترها، اگر بخواهند که به عنوان افراد ابراز وجود کنند، می

شان )که ضمناً تا آن زمان شرایط هستی کدل  ناگزیرند شرایط تاکنون غالب هستی

ا نمایند. بدینسان آنها خود را مستقیماً بدا آن  ر را الغعه نیز بوده است( یعنی کاجام
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سدازند، تداکنون توسدط    یابند که افراد، افرادی که جامعه را میشکلی در تقابل می

اند، یعنی با دولت. لدذا بدرای اثبدات وجدود     آن به خود بیان دسته جمعی بخشیده

 خود به عنوان افراد، باید دولت را سرنگون کنند.

*** 

 هرابطد  ]تداکنون [ شدود کده  ایم این نتیجه حاصدل مدی  آنچه تا کنون گفته هاز هم

ای که توسط منافع مشترک شدند، رابطهای که افراد یک طبقه وارد آن میجمعی

شد، همواره اجتماعی بود که این افراد صرفاً بده  آنها علیه یک طرف ثالث معین می

شدان  ب شدرایط هسدتی طبقده   عنوان افراد میانگین و فقط تا آنجا که در چهدارچو 

عنوان افراد بلکه به عندوان  ای که آنها نه به رابطه -داشتند زیستند، به آن تعلقمی

جستند. در حدالی کده در اجتمدای پرولترهدای     اعضای یک طبقه در آن شرکت می

گیرندد،  انقالبی، که شرایط هستی خود و سدایر اعضدای جامعده را در اختیدار مدی     

ت: افدراد بده عندوان افدراد در ایدن اجتمدای شدرکت        درست عکس این صدادق اسد  

نیروهای  هپیشرفت هکنند. چه این بهم پیوستگی افراد است )طبعاً با فرض مرحلمی

افدراد را تحدت اختیارشدان قدرار      همدرن( که شرایط رشدد و حرکدت آزاداند    همولد

شدد و موجدودیتی در مقابدل و    دهد. این شرایط قدبالً بده تصدادف سدپرده مدی     می

کده آنهدا بده عندوان     گرفت، دقیقاً به این دلیل ل از افراد جداگانه به خود میمستق

افراد از یکدیگر جدا بودند و نیز به این خاطر که هدم پیوسدتگی نداگزیر آنهدا، کده      

این جدایی برایشان به یک پیوند بیگانه  هشد، در نتیجتوسط تقسیم کار معین می

هم پیوستگی اختیاری، آنطدور  ه یک ب م پیوستگی )نهه هشد. تا کنون بتبدیل می

تشریح شده است، بلکه یدک بهدم پیوسدتگی     25قرارداد اجتماعیکه برای مثال در 

                                                 
 اند، دهزاد کراست:( در هر دوران تاریخی، افرادی که خود را آ ) بخش زیر در دستنویس قلم گرفته شده

 اند.الحال موجود پیرامون خود را توسعه بیشتری دادهصرفاً شرایط هستی فی

 ، اثر ژان ژاک روسوقرارداد اجتماعی  25
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ضروری( صرفاً توافقی بود بر سر این شرایط، که در درون آن افراد آزاد بودند بخت 

هدای  گیدری دولدت آمریکدایی شدمالی و جمهدوری     خود را بیازمایند )مدثالً شدکل  

دغدغده از تصدادف و   را مقایسه کنید(. این حدق برخدورداری بدی    آمریکای جنوبی

های شخصدی اطدالق شدده اسدت. ایدن      شانس، تحت شرایط معین، تاکنون آزادی

هستی، طبعاً تنها محصول نیروهای مولدده و اشدکال مدراوده در هدر عصدر      شرایط 

 بخصوص است.

*** 

 هونیسم اساس همهای پیشین در این است که کمتفاوت کمونیسم با تمام جنبش

کند و برای اولین بدار آگاهانده   پیشین را واژگون می همناسبات قبلی تولید و مراود

هدای  اند، بده عندوان مخلوقدات انسدان    مفروضاتی را که به طور طبیعی تکامل یافته

گیدرد و آنهدا   دهد، خصلت طبیعی آنها را برمیتاکنون موجود مورد بررسی قرار می

سازد. بنابراین سازمان آن، یعنی تولید مادی شرایط متحد میرا منقاد قدرت افراد 

کمونیسم شرایط موجود را بده شدرایط وحددت     این وحدت، اساساً اقتصادی است.

ت به هدر حدال   کند، تا آنجا که واقعیسم خلق میکند. واقعیتی که کمونیمبدل می

موجودیت  دقیقاً مبنای حقیقی اینست کهپیشین افراد است،  هفقط محصول مراود

ها در عمل هر چیز مستقل از افراد انسانی را ناممکن سازد. بدین ترتیب کمونیست

 به شرایطی که تاکنون توسط تولید و مراوده خلق شده است، بده عندوان شدرایطی   

ا بدون اینکه تصدور کنندد ایدن نقشده یدا تقددیر       کنند، امغیر ارگانیک برخورد می

فراهم کنند، و بدون اعتقاد به این کده ایدن    های پیشین بوده که مصالح آن رانسل

 کردند غیر ارگانیک بوده است.شرایط برای افرادی که آنها را خلق می
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تضاد بین افراد و شرایط زندگی آنها به عنتوان تضتاد بتین نیروهتای      -7

 نیروهای مولده و اشکال متغیر مراوده همولده و شکل مراوده؛ توسع

شخص و هر آنچه نسدبت بده وی خدارجی اسدت،      تفاوت بین فردی به عنوان یک

هدای  ت تاریخی است. این تمایز در زمدان ی در مفاهیم نیست، بلکه یک واقعیتفاوت

مثالً رسته به عنوان یک چیز خارجی نسبت به  -های متفاوت داردمتفاوت اهمیت

این تمدایزی نیسدت کده مدا      .فرد در قرن هیجدهم، و همین طور کمابیش خانواده

خدود از میدان    ،ی هر عصر به عمل بیاوریم، بلکه تمایزی است که هر عصدر باید برا

ای، بلکده از  یابد، و در حقیقت نه بر طبق هیچ ایدده عناصر مختلفی که موجود می

 آورد.های مادی زندگی به عمل میروی اجبار ناشی از تصادم

در  و ایدن  -رسدد آنچه برای عصر بعدی در مقابل عصر قبلی تصادفی بده نظدر مدی   

شکلی از مدراوده   -مورد عناصری که از عصر پیشین به ارث رسیده نیز صادق است

نیروهدای   هنیروهای مولده مطابقدت دارد. رابطد   همعینی از توسع هاست که با مرحل

کل مراوده است با اشتغال و یا فعالیت افراد. )شدکل  ش همولده با شکل مراوده، رابط

ذهندی، سیاسدی مدذهبی و     -و سایر اشدکال الیت طبعاً مادی است، بنیادی این فع

به آن متکی هستند. اشکال مختلف زنددگی مدادی طبعداً در هدر مدورد بده        -غیره

اند و به تولیدد و ارضدای ایدن نیازهدا در یدک      نیازهایی که تا آن زمان توسعه یافته

گوسدفند یدا سدگ )اسدتدالل      تاریخی متکدی هسدتند، کده ایدن در مدورد      هپروس

شدود، اگرچده گوسدفندان یدا     نر علیه انسان( مشداهده نمدی  اصلی اشتر سرسختانه

ها در شکل فعلی، البته بددون خواسدت خودشدان، محصدوالت یدک پروسده،       سگ

تاریخی هستند.( شرایطی که افراد تحت آن با یکدیگر مراوده دارند، مادام که ایدن  

 تضاد وجود ندارد، شرایطی وابسته به فردیت آنها است که به هیچ وجه نسدبت بده  

ترتیب شرایطی که این افراد معین، که تحت مناسدبات  آنها خارجی نیست. به این 
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توانند زندگی مادی خدود و هرچده را بده آن    کنند، تحت آن میمعینی زندگی می

دهدد و توسدط   فعالیتی آنها را تشدکیل مدی   -مربوط است تولید کنند، شرایط خود

معینی که آنها تحدت آن تولیدد    بنابراین شرایط شود.فعالیتی تولید می -این خود

صلت مشروط آنهدا، بدا   ت خد هنوز بروز نکرده است، با واقعیکنند، مادام که تضامی

شود که آنها خوانایی دارد، و یکجانبگی آن تنها هنگامی آشکار می هستی یکجانبه

شود و لذا منحصراً برای کسانی وجود دارد کده بعدداً زنددگی    تضاد وارد صحنه می

شود، و آگداهی  سپس این شرایط مانند یک قید و بند تصادفی نمودار می کنند.می

 شود.به اینکه قید و بند است به عصر پیش از آن نیز نسبت داده می

یدد و  قعدالیتی و بعددتر مانندد    ف -این شرایط گوناگون که ابتدا مانند شرایط خدود 

ای از هدم پیوسدته  به  شوند، در تمام سیر تحول تاریخ رشتهنمودار میی بر آن بند

بلدی  سازند که به هم پیوستگی آنها در این است: یک شدکل ق اشکال مراوده را می

دهد که بدا  مراوده، که به قید و بند تبدیل شده، جای خود را به شکل جدیدی می

ایی اد خواند فعالیتی افر -پیشرفته خود هتر و لذا با شیوتوسعه یافته هنیروهای مولد

یگری شود و سپس شکل دخود به قید و بند تبدیل می هه نوبدارد. این شکل نیز ب

 همزمدان  هگردد. از آنجا که این شدرایط در هدر مرحلده بدا توسدع     جایگزین آن می

یروهدای  نیروهای مولده مطابقت دارد، لذا تاریخ آنها در عین حدال تداریخ تکامدل ن   

شدد  تاریخ رشود، و بنابراین مولده است که توسط هر نسل جدید تحویل گرفته می

 نیروهای خود افراد است.

افدرادی کده    گیرد، یعنی تابع نقشده ی صورت میخود بخود ،از آنجا که این توسعه

هدای گونداگون، قبائدل،    هم پیوسته باشدند نیسدت، بندابراین از محدل    ه مختارانه ب

کند، هر کدام از آنها در ابتددا  روی میغیره شروی به پیشهای کار و ها، شاخهملت

                                                 
 نویسی توسط مارکس:( تولید خود شکل مراوده.)حاشیه 
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شود. به یابد و فقط به تدریج با دیگران وارد رابطه میاز دیگران توسعه می مستقل

گیرد. مراحل و منافع گوناگون هدیچ وقدت   عالوه، این توسعه بسیار کند صورت می

ها خدود  آیند و قرنت منفعت غالب درمیشوند، بلکه به متابعی مغلوب نمیبه تمام

ی در درون یدک ملدت،   شدود کده حتد   میند. از اینجا نتیجه کشرا به دنبال آن می

صرف نظر از وضعیت مالیشان، رشدهای کدامالً متفداوتی دارندد، و نیدز      حتیافراد، 

مخدتص بده آن توسدط شدکل      هشود که منفعت پیشین که شکل مدراود نتیجه می

ماندد و  های مدید بداقی مدی  منفعت متأخر از دور خارج شده است، مدتمتعلق به 

مای موهوم )دولت، قدانون(، اجتمداعی کده موجدودیتی     یک قدرت سنتی را در اجت

 هدارد. قدرتی که نهایتاً تنها به وسیلمستقل از افراد یافته است، در تصرف نگاه می

تواند، در ارتباط بدا نکدات   می ]مسأله[تواند درهم شکسته شود. این یک انقالب می

ا توضیح دهد که ر ]پدیده[دهد، این تری را میبندی عمومیجمع هخاصی که اجاز

تدر بده نظدر    عصر خدود پیشدرفته  ، گاه ممکن است آگاهی از شرایط تجربی همچرا

هدای  تواندد بده تئوریسدین   برسد، به نحوی که در مبارزات دوران بعدی شخص می

 پیشین مانند مراجع معتبر رجوی کند. هدور

ال الحد از طرف دیگر در کشورهایی مانند آمریکای شمالی، کده در یدک دوران فدی   

رود. ایدن  کند، توسعه بسدیار سدریع پدیش مدی    پیشرفته تاریخی از صفر شروی می

اند ندارند، افرادی ای به جز افرادی که در آن ساکن شدهکشورها مفروضات طبیعی

کشدورهای   هاندد کده اشدکال مدراود    که به این جهت به این سکونت کشانده شدده 

. بدین ترتیدب ایدن کشدورها بدا     های آنها خوانایی نداشته استقدیمی با نیازمندی

ترین اشکال مراوده متنداظر  پیشرفتهترین افراد کشورهای قدیمی، و لذا با پیشرفته

ی قبدل از اینکده ایدن اشدکال مدراوده توانسدته باشدد در        کنند، حتد با آن آغاز می

هدا، مدادام کده صدرفاً     کشورهای قدیمی استقرار یابد. قضیه در تمدام مهاجرنشدین  

هدای یوندانی و   امی یا تجاری نیستند، از این قرار است. کارتاژ، کلندی های نظپایگاه
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 کنندد. را ارائده مدی   ]قضدیه [هایی از ایدن  ایسلند در قرون یازدهم و دوازدهم نمونه

هنگامی که یک شکل مراوده که در سرزمین دیگری تکامل یافته از طریق غلبه به 

مشدابهی از ایدن غلبده ناشدی      هشود، رابطد طور کامل به کشور فتح شده آورده می

شود: یعنی در حالی که این شکل مراوده در کشور خود هنوز با مدانع مندافع و   می

، در اینجا، بده خداطر تدأمین قددرت     مناسبات باقیمانده از ادوار پیشین روبرو است

 تواند و باید به طور کامل و بددون مدانع مسدتقر شدود.    پایدار فاتحین هم شده، می

تدرین شدکل سدازمان فئدودالی را     ها کاملنورمان پل که پس از غلبه)انگلستان و نا

 صاحب شدند.(

 

 نقش بهر )غلبه( در تاریخ -8

کندد. تداکنون قهدر،    غلبه کل این درک از تاریخ را رد می هرسد که پدیدبه نظر می

شدده   جنگ، غارت، قتل و راهزنی و غیره به عنوان نیروی محرکه، تداریخ پذیرفتده  

ترین رجستهینجا باید خود را به نکات اصلی محدود سازیم و لذا تنها باست. ما در ا

مردمدان وحشدی و    هنابودی یدک تمددن کهدن بده وسدیل      -مثال را در نظر بگیریم

م و گیری متعاقب یک سازمان تماماً جدیدد جامعده، )رم و بربرهدا، فئودالیسد    شکل

 .(هال، امپراتوری بیزانس و ترکگ ]قوم[

خود جنگ هنوز یک شدکل مدنظم    lهمانطور که فوقاً اشاره شد، نزد بربرهای فاتح،

تولید سدنتی، و لدذا تنهدا     همراوده است و هنگامی که افزایش جمعیت توأم با شیو

برد، با اشتیاق هرچه بیشدتر  خام ممکن، نیاز به وسایل جدید تولید را باال می هشیو

تمرکز زمیندداری )کده نده     گیرد. از طرف دیگر در ایتالیابرداری قرار میمورد بهره

فقط از خریدهای کلی زمین و بدهکاری بلکه از وراثت نیز ناشی شده بود، زیدرا بدا   

                                                 
l  ت. )و.(شده اس دستنویس. ایده مشابهی در نسخه پاکنویس بیاناحتماالً ارجاعی به یکی از صفحات مفقود 
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های قدیمی به تدریج نابود شددند  بند و بار و ندرت ازدواج، خانوادهرواج زندگی بی

قلیلی افتاد( و تبدیل آن به چراگاه )که نه فقط بر اثر  هو متعلقات آنها به دست عد

واردات غدالت   هل اقتصادی معمولی که امروزه نیدز در کارندد بلکده بده وسدیل     عوام

غارتی و به خراج گرفته شده و بالنتیجه فقدان نیاز به غدالت ایتالیدا بده بدار آمدده      

رهدا از بدین   بود(، موجب از میان رفتن تقریباً کامل جمعیدت آزاد شدد. بردگدان با   

شددند. بردگدی اسداس کدل     گزین مدی ماً با بردگان جدید جایرفتند و باید مداومی

هدا بودندد، هدیچ    ها، که چیزی بین آزاد مردان و برده. پلبینتولید باقی ماند هپروس

پرولتر تبدیل شوند. رم در حقیقت هرگز  هگاه نتوانستند به چیزی بیش از یک تود

چیزی بیش از یک شهر نشد. ارتباط آن با ایاالت تقریبداً منحصدراً سیاسدی بدود و     

 توانست به سادگی هم توسط رویدادهای سیاسی از هم گسیخته شود.ین میبنابرا

*** 

 گدرفتن تر از این عقیده نیست که در تاریخ تاکنون مسدأله بدر سدر    هیچ چیز رایج

ای بدرای  و این فاکت گرفتن به وسدیله  گیرندمیبوده است. بربرها امپراتوری رم را 

ی تبدیل شده است. حال آنکه در این توضیح گذار از دنیای کهن به سیستم فئودال

شدود  گرفته شدن توسط بربرها مسأله این اسدت کده آیدا کشدوری کده فدتح مدی       

صنعتی را، آنطور که در مورد ملل مدرن صادق اسدت، تکامدل داده    هنیروهای مولد

تمرکز و اجتمای قدرار   هآن منحصراً بر پای هاست یا آنکه بخش اعظم نیروهای مولد

گردد. ثروت یدک  شود هم مشروط میگرفتن با چیزی که گرفته میدارد. به عالوه 

-تواندد بددون گدردن   به هیچ وجه نمدی  شود،بانکدار، که از اوراق کاغذ تشکیل می

نهادن گیرنده به شرایط تولید و مراوده کشور گرفته شده گرفته شود. همین طدور  

همه جا بزودی ، صنعتی یک کشور مدرن. و باالخره اینکه گرفتن هاست کل سرمای

و وقتی که دیگر چیزی برای گرفتن وجود نداشته باشدد، نداگزیر بایدد     پایانی دارد

تولید را شروی کرد. از این ضرورت تولید کدردن، کده بسدیار زود خدود را تحمیدل      
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گدزین  ن شکلی از اجتمای کده فاتحدان مسدکن   شود که آمی کند، چنین نتیجهمی

یابندد  ای که آنهدا موجدود مدی   نیروهای مولده هسعتو هکنند، باید با مرحلاتّخاذ می

تطابق داشته باشد. و یا اگر در بدو امر اینطور نباشدد، بایدد متناسدب بدا نیروهدای      

کنند آن را همده  که همه ادعا میاین واقعیت را  نیز،  ]نکته[مولده تغییر کند. این 

ی اینکده خددمتکار،   یعند  اند،پس از مهاجرت اقوام مورد توجه قرار داده هجا در دور

شددگان را اخدذ   هدای فدتح  ارباب شده و فاتحدان بده زودی زبدان، فرهندگ و روش    

 دهد.اند، توضیح میکرده

سیستم فئودالی به هیچ وجه حاضر و آماده از آلمان آورده نشد، بلکه منشدأ آن تدا   

شود، در سازمان نظامی ارتش طی جریان خود فدتح  آنجا که به فاتحان مربوط می

ای کده در  داشت، و این نیز تنها پس از فتح از طریدق تدأثیر نیروهدای مولدده    قرار 

شد، به یک سیستم فئودالی به معنای اخص کلمه تکامل کشور فتح شده یافت می

توسدط نیروهدای مولدده معدین      تا چه حد ]اجتمای[پیدا کرد. این را که این شکل 

د که برای متحقق کدردن  توان مشاهده کرهای نافرجامی میشد، از روی تالشمی

ادامده   آمدد )شدارلمانی و غیدره(   به عمل میسایر اشکال ناشی از بقایای رم باستان 

 دارد.

 

تضاد بین نیروهای مولده و شکل مراوده در شترایط یتنع: بتزرگ و     -9

 رباب: آزاد؛ تضاد بین کار و سرمایه

و اغدراض افدراد درهدم     هامحدودیت رایط هستی،ابت، کل شدر صنعت بزرگ و رق

آید: مالکیت خصوصی و کار. با پول، هدر  ترکیب شده به دو شکل بسیار ساده درمی

آید. بددین ترتیدب   شکل مراوده، و خود مراوده، برای افراد به صورت تصادفی درمی

حدت  افدراد ت  هتا کنونی، تنها مراود هاست که کل مراود ]واقعیت[پول متضمن این 
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شرایط خاص، و نه افراد به عنوان افراد، بوده است. این شرایط به دو شدرط تقلیدل   

و کار بالفعل. اگر هر دو یدا یکدی از ایدن     لکیت خصوصییابند: کار انباشته یا مامی

شرایط در میان نباشد، مراوده نیز دچار وقفه خواهد شد. خود اقتصداددانان جدیدد   

قرار  هاتجمع سرمایهرا در مقابل  تجمع افرادین مانند سیسموندی، شربولیه و سایر

ترین کار هستند و لذا به کامل دهند. از طرف دیگر خود افراد تماماً تابع تقسیممی

شوند. مالکیت خصوصی، تا آنجدا کده در درون   نوی وابستگی به یکدیگر کشیده می

عمددتاً   در ابتددا  یابدد و شود، از روی نیاز به انباشت تکامل مدی کار با کار مقابل می

بعدی خود هرچه بیشتر به طدرف مالکیدت    ها در توسعیک شکل اشتراکی دارد، ام

کدار،   شرایطرود. تقسیم کار از همان ابتدا متضمن تقسیم خصوصی نوین پیش می

تقسیم ابزارها و مصالح و به این ترتیدب متضدمن انقسدام سدرمایه انباشدته میدان       

نقسام بین کار و سرمایه و بین اشکال مختلدف  صاحبان مختلف، و نیز بدین لحاظ ا

یابدد،  کند و انباشت رشد مدی مالکیت است. هر چه تقسیم کار بیشتر پیشرفت می

کند. کار، خود تنها بر مبنای فرض این انقسدام  بیشتری پیدا می توسعهام قساین ان

 تواند موجودیت پیدا کند.می

*** 

ی در اندرژی حتد   -هاها و آمریکاییمانیآل -های گوناگون)انرژی شخصی افراد ملت

ها از اینجاست. در فرانسه، آلمانی  26بیماری بالهت -ازدواج نژادهای مختلف هنتیج

یافته و در آمریکا به سرزمین انگلستان و غیره اقوام خارجی به یک سرزمین توسعه

بداقی   شوند. در آلمان جمعیت بومی آرام در همانجا که بود،تماماً جدیدی وارد می

 ماند.(

----- 

                                                 
 cretinlum: بیماری بالهت 26
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ل اینکه نیروهای مولده مانند او شود.به این ترتیب در اینجا دو واقعیت آشکار می

دنیایی مختص به خود، کامالً مستقل و گسدیخته از افدراد، در کندار افدراد نمدودار      

شود. دلیل آن این است که افرادی که این نیروهدای مولدده از آن آنهدا اسدت،     می

ه ا از سوی دیگر این نیروها تنها در مراوده و بد با هم هستند، ام سسته و در تقابلگ

هم پیوستگی این افراد، نیروهایی واقعی هستند. به این ترتیدب مدا از یدک طدرف     

اندد و  تمامیت نیروهای مولده را داریم که به اصطالح شکلی مادی به خدود گرفتده  

خصوصدی هسدتند و   برای افراد دیگر نه نیروهدای افدراد بلکده نیروهدای مالکیدت      

بنابراین فقط تا آنجا از آن افراد هستند که این افراد صداحبان مالکیدت خصوصدی    

از ایدن، نیروهدای مولدده شدکلی ایدن چندین        پدیش  هباشند. هرگدز، در هدیچ دور  

افراد به خدود نگرفتده بودندد، زیدرا خدود       به عنوانافراد  هتفاوت نسبت به مراودبی

ود بود. از طرف دیگر، در مقابل نیروهای مولده، مدا  ای محدآنها هنوز مراوده همراود

اکثریت افراد را داریم که این نیروها به زور از دستشان در آمدده، و چدون بده ایدن     

د، اند اند، بده افدراد مجدرد تبددیل شدده     محتوای زندگی محروم شده هترتیب از هم

بده  کددیگر  اندد کده بدا ی   ت در موقعیتی قرار گرفتهافرادی که به خاطر همین واقعی

 وارد رابطه شوند. عنوان افراد

کار، یعنی تنها ارتباطی که هنوز آنها را با نیروهدای مولدده و بدا هسدتی خودشدان      

فعالیتی از دست داده و تنهدا از   -دارد، تمام شباهت خود را به خودمربوط نگاه می

ای هد کندد. در حالیکده در دوره  راه بازداشتن آنها از رشد، زندگیشان را حفدظ مدی  

فعالیتی و تولید زندگی مادی به خاطر این از هم جدا بودند کده بده    -پیشین خود

تولید  ،بینی افراداشخاص مختلف تفویض شده بودند، و در حالی که به خاطر کوته

شد، اکنون آنها بده قددری از   فعالیتی تلقی می -فروتر خود هزندگی مادی یک شیو

                                                 
 نویسی توسط انگلس:( سیسموندی.) حاشیه 
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، و آنچه این زندگی مادی را تولیدد  هم جدا هستند که زندگی مادی همچون هدف

ا چنانکده  فعدالیتی، امد   -تنهدا شدکل ممکدن خدود     کند، یعنی کار )کده اکندون  می

 نماید.بینیم، شکل منفی آن است( همچون وسیله میمی

 

 ها و نتایج الغای مالکی: خصوییشرطضرورت، پیش -10

میدت نیروهدای   بدین ترتیب وضع در حال حاضر به جایی رسیده که افراد باید تما

فعالیتی دست یابندد،   -مولده، موجود را تصاحب کنند، نه فقط برای اینکه به خود

 شان را حراست نمایند.بلکه به خاطر این نیز که اصوالً خود هستی

این تصاحب بدواً توسط چیزی که باید تصاحب شود، یعنی توسط نیروهای مولده، 

اند و تنهدا در چهدارچوب یدک    تهشود که به صورت یک کلیت تکامل یافمعین می

جهانی موجودیت دارند. بنابراین تنها از همین لحاظ هم شده، این تصاحب  همراود

باید خصلتی جهانشمول، و متناسب با نیروهای مولدده و بدا مدراوده داشدته باشدد.      

های فردی که با ابزارهدای مدادی   تصاحب این نیروها خود چیزی جز رشد ظرفیت

، نیست. به همین دلیل تصاحب تمامیت ابزارهای تولید، رشدد  تولید متناسب است

 های خود افراد است.تمامیت ظرفیت

کنندد.  کننده نیز تعیین میاین تصاحب را اشخاص تصاحب ]خصلت[عالوه بر این، 

اند، در مدوقعیتی  فعالیتی کنده شده -کنونی، که کامالً از خودتنها پرولترهای عصر 

الیتی کامل و نامحدود که عبارت از تصداحب تمامیدت   فع -هستند که به یک خود

کنند. های همراه با آن است، دست پیدا نیروهای مولده و نیز رشد تمامیت ظرفیت

 -هدای انقالبدی پیشدین محددود و مقیدد بودندد. افدرادی کده خدود         تمام تصداحب 

خدام  محدود مقید شده بود، این ابدزار   هشان توسط ابزار خام تولید و مراودفعالیتی

کردند و به این ترتیب تنها به وضعیت محدود جدیدی دسدت  تولید را تصاحب می



 99                                                                         ایدئولوژی آلمانی                  

ا آنان خدود تدابع تقسدیم    آمد، امها به مالکیتشان درمیکردند. ابزار تولید آنپیدا می

ای از هدای تدا کندونی، تدوده    ماندند. در تمام تصاحبکار و ابزار تولید خود باقی می

پرولترهدا،   هماندند. در تصاحب بده وسدیل  ولید باقی میخادم یک ابزار واحد ت ،افراد

ای از ابزارهای تولید باید در خدمت هر فرد، و در مالکیت همده، قدرار بگیدرد.    توده

تواند تحت اختیار افراد قرار بگیرد، مگر آنکه تحت اختیار مدرن جهانی نمی همراود

 همه قرار گیرد.

کند. این تصداحب  جامش هم تعیین میان هاین تصاحب را طریق ]خصلت[به عالوه، 

تواندد  تنها از طریق یک اتحاد، که باز هم به خاطر خصلت خود پرولتاریا تنهدا مدی  

یک اتحاد جهانی باشد، و از راه انقالب عملی شود، انقالبی که در آن از یک طدرف  

شدود، و از طدرف   تولید و مراوده و سازمان اجتماعی قبلی واژگون مدی  هقدرت شیو

نیل به این تصاحب است، انکشداف   هخصلت و انرژی جهانی پرولتاریا که الزمدیگر 

ت پیشین وی در ا از هر آنچه که ناشی از موقعییابد، و به عالوه پرولتاریا خود رمی

 سازد.آویزد، رها میجامعه بوده و هنوز به وی می

یابدد، و  می فعالیتی افراد با زندگی مادی انطباق -که خودتنها در این مرحله است 

هدای  محددودیت  هاین با رشد افراد به صورت افدراد کامدل و بده دور افکنددن همد     

محددود   هل از مدراود فعالیتی بدا تحدو   -ول از کار به خودطبیعی مطابقت دارد. تح

افراد متناظر است. با تصاحب کل نیروهدای مولدده    هافراد به مثاب هپیشین به مراود

قاً در تاریخ همواره یک به پایان می رسد. سابمالکیت خصوصی توسط افراد متحد، 

خدود  شد، در حالی کده اکندون   خصوص همچون امری تصادفی نمودار میشرایط ب

خصوص هر فرد بدرای کسدب معداش خدود امدری تصدادفی       انزوای افراد و طریق ب

 شود.می

مانندد  « انسدان »که دیگر تابع تقسیم کار نیستند، تحت عندوان   را فالسفه افرادی

 های را که ما رئوس آن را شرح دادیم پروساند و کل پروسهال تجسم کردهدهیک ای
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« انسدان »تداریخی،   هاند، بده نحدوی کده در هدر مرحلد     تلقی کرده« انسان»تکامل 

تداریخ قلمدداد    هجانشین افراد موجود تا کنونی شدده و بده عندوان نیدروی محرکد     

خدود بیگدانگی    از هگردیده است. بده ایدن ترتیدب کدل پروسده بده صدورت پروسد        

ت بوده که همیشه فدرد  و این اساساً به خاطر این واقعی تصور شده است، «انسان»

بعدی قالدب   هقبلی به مرحل هقبلی و آگاهی مرحل هبعدی به مرحل همیانگین مرحل

گیدرد،  شده است. از طریق این وارونگی، که از ابتدا شدرایط واقعدی را نادیدده مدی    

 تکامل آگاهی تبدیل کنند. هیک پروس اند کل تاریخ را بهتوانسته

*** 

هدای  نیرو همعین توسع همادی افراد را در درون یک مرحل مدنی کل مراوده هجامع

 همدنی کل حیدات بازرگدانی و صدنعتی یدک مرحلد      هگیرد. جامعمولده را در برمی

از رود، در حالی که بمی، از دولت و ملت فراتر . و در این حدگیردمعین را در برمی

ر دم از سوی دیگر باید در مناسبات بیرونی همچدون ملیدت ابدراز وجدود کندد و      ه

ر د« مددنی  هجامع»مناسبات دورنی خود را به صورت دولت سازمان دهد. اصطالح 

ی و قرن هیجدهم، زمانی که مناسبات مالکیت گریبدان خدود را از اجتمدای باسدتان    

 وازی بده این معنا با بورژ مدنی به هقرون وسطایی خالص کرده بود، پیدا شد. جامع

راوده رسد. گرچه آن سازمان اجتماعی را که مستقیماً از بطن تولیدد و مد  ظهور می

آلدی را  روبندای ایدده   ،اعصار زیربندای دولدت و بداقی    هکند و در همتکامل پیدا می

 اند.سازد، همواره به این نام خواندهمی

 

 

 

                                                 
 ای توسط مارکس:( ازخودبیگانگی.)یادداشت حاشیه 
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 دول: و بانون با مالکی: هرابط -11

ای است لکیت در دنیای باستان و نیز در قرون وسطی، مالکیت قبیلهاولین شکل ما

ها به دامپروری وابسدته اسدت. در   عمدتاً به جنگ و در نزد ژرمن انکه در نزد رمی

هدای متعددد بدا هدم در یدک شدهر زنددگی        مورد اقوام باستانی، از آنجا کده قبیلده  

رد نسدبت بده آن   دولتدی و حدق فد   ای به صدورت مالکیدت   کنند، مالکیت قبیلهمی

شدود، هدر چندد کده مانندد کدل مالکیدت        صرف نمودار می« تصرف»همچون حق 

ای فقط منحصر به مالکیت ارضی است. مالکیت خصوصی واقعدی ندزد اقدوام    قبیله

شود. )بردگی و های نوین، با مالکیت منقول آغاز میباستانی، همانطور که نزد ملت

در مدورد  «(. ر مورد شهروندان کامل رممالکیت بر طبق قوانین جاری د)»اجتمای( 

ای از طریدق طدی   هایی که از درون قرون وسطی سر برآوردند، مالکیت قبیلده ملت

بده کدار    دالی، مالکیت صنفی منقول، سدرمایه مالکیت ارضی فئو - مراحل گوناگون

مدرن، یعنی به مالکیت خصوصی خدالص، تکامدل    هبه سرمای -گرفته در مانوفاکتور

هدای  شباهت هشود و همو رقابت جهانی معین می توسط صنعت بزرگیابد که می

خود به یک نهاد مشترک را به دور افکنده و دولت را از اعمال هر نفدوذی بدر روی   

مالکیت مانع شده است. این مالکیت خصوصی نوین، با دولت ندوینی   توسعه ]سیر[

های خریده شدده، از  همراه است که از طرف صاحبان مالکیت تدریجاً از راه مالیات

ی تماماً به دست این خریداران افتداده و موجودیدت آن، همدانطور    طریق قروض مل

یابد، کامالً بده  دولتی در بازار بورس بازتاب می هکه در باال و پایین رفتن اوراق قرض

ای وابسته شده است که صاحبان دارایی، بورژواها، در اختیدارش  اعتبارات بازرگانی

بلکده یدک    رستهت که دیگر نه یک ورژوازی، به خاطر صرف این واقعیبگذارند. می

ی سدازمان  ملد است، ناگزیر باید که خود را نه به طور محلی بلکه در مقیاس  طبقه

دهد و به منافع میانگین خود یک شکل عمومی ببخشدد. بدا رهدا شددن مالکیدت      
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مددنی   هعخصوصی از اجتمای، دولت به یک هویت مستقل در کنار و در خارج جام

تبدیل شده است. با اینهمه دولت چیزی نیسدت بده جدز آن شدکل سدازمانی کده       

بورژواها، بنا به مقاصد درونی و بیرونی، برای تضمین متقابل مالکیت و منافعشدان،  

امدروزه تنهدا در آن کشدورهایی یافدت     اند. استقالل دولدت  ناگزیر از اتّخاذ آن شده

اندد، جاهدایی کده    ورت طبقات توسدعه نیافتده  ها هنوز کامالً به صشود که رستهمی

کنند و اند، هنوز نقشی بازی میتر از میان رفتهها، که در کشورهای پیشرفتهرسته

د بدر دیگدر   توانتیجه هیچ بخشی از اهالی نمیوجود دارد و در ن ]از اقشار[ای آمیزه

تدرین  این قدرار اسدت. کامدل   ها سلطه پیدا کند. قضیه در آلمان بخصوص از بخش

دولت مدرن آمریکای شمالی است. نویسندگان جدید فرانسدوی، انگلیسدی و    هنمون

آمریکایی همگی این عقیده را که دولت فقط به خداطر مالکیدت خصوصدی وجدود     

دارند، به نحوی که این نظر عموماً در سطح افراد متوسط جامعه نیدز  دارد ابراز می

 پذیرفته شده است.

ن آحاکم مندافع مشدترک خدود را در     هکه افراد طبق از آنجا که دولت شکلی است

ه بده  یابد، این نتیجد مدنی یک دوران تجسم می هکنند، و در آن کل جامعابراز می

شدوند و شدکلی   نهادهای عمومی به کمک دولت مستقر مدی  هآید که همدست می

ای اراده گیرند. توهم به اینکه قانون بر مبنای اراده، و آن هدم برمبندای  سیاسی می

سدت. بده   ، جدا شده اسدت، از اینجا آزاداست که از پایه واقعی خویش، یعنی اراده، 

 شود.خود به قوانین موضوعه تقلیل داده می ههمین قیاس عدالت نیز به نوب

قانون مدنی همزمان با مالکیت خصوصی بدا فروپاشدی اجتمدای طبیعدی پیشدرفت      

ن مددنی نتدایج صدنعتی یدا     مالکیت خصوصی و قدانو  هکند. در نزد رمیان توسعمی

در ندزد   تولیدد آنهدا تغییدر پیددا نکدرد.      هبازرگانی بیشتری نداشت، زیرا کل شدیو 

                                                 
 نویسی توسط انگلس:( )ربا!(شیها) ح 
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های نوین، آنجا که اجتمای فئودالی توسط صنعت و تجارت از هدم پاشدید، بدا    ملت

 هعروج مالکیت خصوصی و قانون مدنی فاز جدیدی آغاز شدد کده ظرفیدت توسدع    

دریدایی  شدهری کده در قدرون وسدطی تجدارت      بیشتری را داشدت. همدان اولدین    

آورد، یعنی آمالفی، در عین حال قوانین کشتیرانی را نیز ای را به عمل میگسترده

توسعه داد. به مجرد اینکه صنعت و تجدارت مالکیدت خصوصدی را بیشدتر توسدعه      

دادند، بدوًا در ایتالیدا و سدپس در سدایر کشدورها، بالفاصدله قدانون مددنی بسدیار         

خاذ شد و به مقام اعتبار رسید. بعدها که بدورژوازی چندان   رمی مجدداً ات هپیشرفت

قدرتی کسب کرد که شاهزادگان حمایت از منافع وی را متقبل شدند تا از طریدق  

 هبورژوازی اشدرافیت فئدودال را سدرنگون کنندد، پیشدرفت واقعدی قدانون در همد        

کشورها به استثنای  هآغاز گردید که در هم -در فرانسه در قرن شانزدهم -کشورها

انگلستان بر مبنای مجموعه قوانین رم پیش رفت. در انگلستان نیز برای پیشدرفت  

بیشتر قانون مدنی )به ویژه در مورد اموال منقول( ناگزیر بایدد اصدول حقدوقی رم    

شد. )نباید فراموش کرد که قدانون نیدز مانندد مدذهب تداریخ مسدتقلی       مرسوم می

 ندارد.(

عمدومی اعدالم    هاراد هاسبات موجدود مالکیدت بده عندوان نتیجد     در قانون مدنی من

ت اسدت کده   مبدین ایدن واقعید    از یکسو« حق انتفای و حق تصرف»شود. خود می

مالکیت خصوصی تماماً از اجتمای مستقل شده است و از سوی دیگدر بیدانگر ایدن    

خصوصی، یعنی تصرف اختیداری یدک    هتوهم که مالکیت خصوصی منحصراً بر اراد

مبتنی است. در عمل، چنانچه مالک خصوصی نخواهد مالکیدت و در نتیجده    شیء،

های اقتصادی محدودیت ،به دست دیگران بیافتد، این حق تصرفاش «حق انتفای»

کامالً معینی برای وی دربر دارد، چرا که در واقع آن چیز، اگر منحصراً در رابطه با 

و مسدتقل از   -لکه فقط در مراودهاو در نظر گرفته شود، اصالً چیزی نیست، ب هاراد

ای کده  شود. )رابطهاست که به یک چیز، به یک دارایی حقیقی، تبدیل می -قانون
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صدرف   هاین تدوهم حقدوقی کده قدانون را بده اراد      خوانند.(فالسفه آن را ایده می

ت منجدر  بات مالکیت ضرورتاً به ایدن موقعید  بیشتر مناس هدهد، در توسعتقلیل می

داشدته باشدد بددون     یخصی ممکن است نسبت به چیزی حق قانونشود که شمی

آنکه واقعاً خود آن چیز را داشته باشد. اگر، به عنوان مثال، درآمد یک قطعه زمین 

بر اثر رقابت از بین برود، آن وقت مالک آن قطعداً دارای حدق قدانونی آن تدوأم بدا      

ا آن کداری بکندد: او   تواند با نمینسبت به آن هست، ام« و حق تصرفحق انتفای »

بدود اگدر در جدای دیگدری      ، صاحب هیچ چیز نخواهدبه عنوان یک مالک زمیندار

ت د. این توهم حقوقدانان این واقعیکافی برای کشت این زمین نداشته باش هسرمای

دهد که برای آنان، همچنان که برای هر مجموعه قوانینی، از هدر  را نیز توضیح می

شدوند.  قراردادها( مدی با یکدیگر وارد مناسباتی )مثالً  جهت تصادفی است که افراد

توان به حسدب  کنند که میدهد که چرا حقوقدانان گمان میاین را هم توضیح می

اراده وارد این مناسبات شد یا نشد، و اینکه محتوای این مناسبات صدرفاً برمبندای   

 فردی طرفین قرارداد متکی است. هاراد

هدای  نعت و بازرگانی اشکال جدید مراوده )مثالً کمپدانی ص ههر جا که از راه توسع

بیمه و غیره( تکامل یافته باشند، همواره قانون وادار شده است که آنها را در میدان  

 mهای کسب دارایی بپذیرد.شیوه

 

 اشکال آگاهی اجتماعی -12

 تأثیر تقسیم کار بر روی علوم.

 ره.در قبال دولت، قانون، اخالقیات و غی سرکوبنقش 

                                                 
 یم ا خود راب یکل . آنها تنها رابطه انسان بطوردهیرابطه ا لسوفان،یتوسط مارکس:( نزد ف یسینو هی)حاش-

 .شودیم لیتبد هادهیآنها به ا یبرا یو لذا تمام روابط واقع شناسند
m اند. )و.(های زیر که از آن مارکس است، برای تفصیل بیشتر نوشته شدهیادداشت 
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کندد، بایدد توسدط    بورژوازی، دقیقاً به خاطر اینکه به عنوان یک طبقه حکومت می

 قانون به خود یک بیان عمومی بدهد.

 علوم طبیعی و تاریخ.

هیچ گونه تاریخ سیاست، قانون، علوم، و غیره و یا تاریخ هنر، مذهب و غیره وجدود  

 ندارد.

*** 

 .کنندیها همه چیز را وارونه مچرا ایدئولوژیست

 روحانیان، حقوقدانان، سیاستمداران.

 حقوقدانان، سیاستمداران )دولتمردان به طور اعم(، اخالقیون، روحانیان.

ت به خاطر تقسیم کار، شدغل صدور  ( 1برای این تقسیم فرعی در درون یک طبقه: 

او  هکندد کده پیشد   . هر کس گمدان مدی  گیردیک موجودیت مستقل را به خود می

ر خدود  ت، به خاطآنها و واقعی هارتباط بین پیش ه. توهمات دربارپیشه حقیقی است

 - یطبیعت پیشه، بیشتر محتمل است که نزد اینان پرورده و حفظ شود. در آگداه 

 آنهدا از  شوند، و از آنجدا کده  روابط به مفاهیم تبدیل می - در قضا، سیاست، و غیره

 هدن آندان  فداهیم ثدابتی در ذ  روند، مفاهیم این روابط نیز به ماین روابط فراتر نمی

را  اریونگذکند، از اینرو قانا تنفیذ میشود. به عنوان مثال قاضی قانون رتبدیل می

رای بد شمارد. اعتبار قائل شدن برای اجناس خود، ال میواقعی و فع هنیروی محرک

 پردازد.آنها به مسائل عمومی می هاینکه پیش

 شود.وارونه میمسأله  معمولیدولت. در آگاهی  هقانون. اید هاید

*** 

                                                 
 ستانی، درکه در دولت با« اجتمای»نویسی توسط مارکس:( مفاهیم مذهبی بویژه با شکلی از ) حاشیه 

 شود، با این شکل پیوند، خوانایی دارد.فئودالیسم و در سلطنت مطلقه نمودار می



 ایدئولوژی آلمانی                                                                                           106

 

است که از نیروهدای   ]بشری هماورای ادراک و تجرب[ آگاهی متعالیمذهب از ابتدا 

 گیرد.نشأت می بالفعل موجود

----- 

 سنت در رابطه با قانون، مذهب و غیره

* * * 
n کنند. روابدط آنهدا، روابدط    افراد همواره از خود حرکت کرده و از خود حرکت می

افتد که روابط آنها موجودیتی فاق میآنان است. چگونه این اتگی واقعی جریان زند

گیرد و نیروهای زندگی خودشدان بدر آنهدا سدیادت     مستقل و علیه آنها به خود می

 کنند؟پیدا می

نیروهدای مولدده در هدر زمدان      ه، که سطح آن بده توسدع  تقسیم کاردر یک کالم: 

 بخصوص بستگی دارد.

*** 

ای، مالکیدت  لکیدت اشدتراکی، فئدودالی، مددرن، مالکیدت رسدته      مالکیت ارضی، ما

 صنعتی. همانوفاکتوری، سرمای
________________________________________________________________

______________ 
n-هائی در رابطه با ابتدای شرح یادداشت ،این صفحه آخر در دستنویس شماره نخورده است. این صفحه

ای که اینجا رئوس آن آمده است، در قسمت سوم نسخه پاکنویس آمده ن از درک مادی تاریخ دارد. ایدهمولفی

 است. )و.( 

 




