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  )١٨٩٢(مقدمه بر چاپ انگليسی 

  )١(تکامل سوسياليزم از تخيل تا علم 
  

در سHHال . رسHHاله کوچHHک حاضHHر در اصHHل بخشHHی از مجموعHHه بزرکتHHری بHHوده اسHHت  

 دانشيار خصوصی دانشگاه بHرلن بطHور       (Dr,E.Dühring)دورينگ  .  دکتر ا  ١٨٧٥

م آلمان نHه تنهHا   ناگهانی و پرجنجال گرايش خود را به سوسياليسم اعالم کرد و به مرد   

يHک برنامHه عملHی کامHل جهHت تجديHد       يک تئوری سوسياليستی پيچيده، بلکه هم چنين   

حملHه او بHه گذشHتگان امHری بHديهی بHود، او بطورعمHده بHHا        . سHازمان جامعHه ارائHه داد   

  .خالی کردن کاسه لبريز از خشم خويش بر سر مارکس او را مفتخر ساخت

 HHHHاد کHHHHاق افتHHHHانی اتفHHHHان در زمHHHHن جريHHHHان     ايHHHHتی آلمHHHHزب سوسياليسHHHHاح حHHHHه دو جن

 تازه متحد شHده و از    (Lassalleaner) و السالی ها     (Eisenacher)آيزناخيست ها   

اين طريق نه تنها نيروی قابل مالحظه ای کسب کرده بودند، بلکه امری که مهمتر بود 

ب حHز . توانائی به کار بردن تمام اين نيرو را عليه دشمن مشHترک بدسHت آورده بودنHد         

شرط اين تبديل . سوسياليست در آلمان در آستانه تبديل سريع به يک قدرت قرار داشت

ولHی دکتHر دورينHگ علنHًا     . به قدرت حفظ وحدت تازه بدست آمده در برابر خطرات بHود       

بHه  . در پی آن بود که يک فرقه، يعنی هسته حزب آتHی مسHتقلی را دور خHود گHرد آورد           

  .ه را پذيرفته و خواه ناخواه به نبرد تن در دهيماين ترتيب بود که دعوت به مبارز

 همHانطور کHه همHه    . منتها اين کار گرچه چندان مشکل نبHود، وقHت زيHادی مHی طلبيHد        

صاحب ژرفشHی بنيHادی و    می دانند ما آلمان ها صاحب ژرفشی سخت وحشتناک، يعنی  

کHی از مHا   هHر بHار ي  .  ياهر نام ديگری که بHر آن گذاشHته شHود هسHتيم       )٢(يا بنيادی ژرف  

چيزی مطرح کند که به تصور او نظريه جديدی است، وظيفه خود می داند در ابتHدا آن     

او الزم مHی دانHد ثابHت کنHد کHه چHه       . را به صورت يک سيستم همه جانبه گسHترش دهHد    

اولين اصHول منطHق و چHه قHوانين اساسHی گيتHی از ازل تHاکنون علHت وجHودی ديگHری                  

اين تئوری تازه کشف شده و اين تاج همه عالم را نداشته اند، جز اينکه حرکت بسوی 
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سالحی . هدايت نمايند و دکتر دورينگ از اين نظر با اين نمونه ملی مطابقت کامل دارد

کHه دورينHگ بHا خHود عليHه تمHام فالسHفه و علمHای شHخص مHارکس بطHور مشHخص بHه              

 اخHالق  فلسفه عقHل، " سيستم کامل فلسفی"ميدان نبرد آورده بود، چيزی کمتر از يک       

و بلخHره يHک   " سيسHتم کامHل اقتصHادی سياسHی و سوسياليسHم         "طبيعت و تاريخ، يHک      

نبود که در سه جلHد مسلسHل از داخHل و خHارج ثقيHل،      " تاريخ انتقادی اقتصاد سياسی "

دگرگHونی  "چون سه لشکر استدالل تنظHيم شHده بHود و الحHق کوششHی بHود جهHت يHک                      

ست و پنجه نرم کنم مجبور بودم تمام مسائل الزم می آمد که با همه اينها د". کامل علم

ممکن را مورد بررسی قرار دهم از مفهHوم زمHان و مکHان گرفتHه تHا آليHاژ شناسHی، از         

جHاودان بHHودن مHHاده و حرکHHت تHHا طبيعHHت ميرنHHده ايHHده هHHای اخالقHHی، از تئHHوری انتخHHاب  

تماتيک الاقHل همHه جانبHه بHودن سيسH         . طبيعی داروين تا تربيت جوانان در جامعه آينHده        

طرف مقابلم اين فرصت را به من داد که در مخالفHت بHا او نظريHات خHود و مHارکس را          

در باره اين مسائل بزرگ و متنوع به شکلی منظم تر از گذشته تدوين کنم و اين علHت        

  .اصلی رفتن من به پای اين وظيفه معموًال کم ارج بود

، ارگHHان (Vorwärts)"فHHورورتس"جHHواب مHHن در ابتHHدا در يHHک سلسHHله مقالHHه در  

مرکHHزی حHHزب سوسHHيال دمHHوکرات، چHHاپ اليپزيHHک و سHHپس در کتHHابی تحHHت عنHHوان          

 به چاپ ١٨٨٦که برای بار دوم در سال " دگرگونی علم توسط آقای اوبگن دورينگ"

  .رسيد، انتشار يافت

 نماينHHHده کنHHHونی در مجلHHHس  (P.Lafarg)بنHHHا بHHHه تقاضHHHای دوسHHHتم پHHHاول الفHHHارک   

صHل از ايHن کتHاب را بHه صHورت جHزوه ای تنظHيم نمHودم کHه او             نمايندگان فرانسه سه ف   

سوسياليسHHم تخيلHHی و سوسياليسHHم   " تحHHت عنHHوان  ١٨٨٠آنهHHا را ترجمHHه و در سHHال   

  .منتشر نمود" علمی

ولی نيز از روی اين متن فرانسوی انتشار يانپلهستانی و اسبان چاپ اين جزوه به ز

از . اصلی آن انتشار دادندبان ا به ز رفقای آلمانی ما اين جزوه ر١٨٨٣در سال . يافت

آن زمHHHان تHHHاکنون از روی مHHHتن آلمHHHانی ترجمHHHه هHHHای ايتاليHHHايی، انگليسHHHی، روسHHHی،    
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بنابر اين اگر همين چاپ انگليسی را . دانمارکی، هلندی و رومانی  به طبع رسيده است

مHHن اثHHر  . منتشHHر شHHده اسHHت بHHان اضHHافه کنHHيم، ايHHن جHHزوه کوچHHک بHHه ده ز  بHHه آن نيHHز 

ترجمHHه شHHده باشHHد، حتHHی بHHان همHHه زبHHه ايHHن ليسHHتی ديگHHری را نمHHی شناسHHم کHHه سوسيا

ايHن جHزوه در    . مHارکس " سHرمايه " و يHا     ١٨٤٨تHأليف   " ست حزب کمونيسHت   يمانيف"

  .آلمان چهار بار و در مجموع در بيست هزار نسخه به چاپ رسيده است

تHاريخ و   بHه منظHور اشHاعه اطالعHات اصHولی در بHاره         )٣("دی مارک "ضميمه اين اثر  

ايHن  . تکامل مالکيت زمين در آلمان برای حHزب سوسياليسHت آلمHان نوشHته شHده اسHت       

له، به خصوص در زمانی که نفوذ اين حزب تقريبًا در ميان تمHام کHارگران شHهری     أمس

توسعه يافتHه و زمHان جلHب کHارگران کشHاورزی و دهقانHان فHرا رسHيده بHود، ضHروری                

نگليسHی ايHHن رسHHاله نيHز اضHHافه شHHد، زيHHرا در   ايHن ضHHميمه بHHه ترجمHHه ا . بنظHر مHHی آمHHد 

انگلستان آشنائی به اشکال ابتدائی مالکيت زمين که در بين تمام اقوام ژرمن مشترک              

  .بود و تاريخ تالشی اين اشکال خيلی کمتر از آلمان است

مHHن مHHتن اصHHلی را تغييHHر نHHدادم، بنHHابراين اظهHHار نظHHری هHHم در بHHاره فرضHHيه ماکسHHيم      

طبق اين فرضيه، قبل از تقسHيم زمHين هHای زراعتHی و مرتHع هHا         . مکوالوسکی نکرده ا  

، واحHد خHانواده بHزرگ پHدر سHاالری کHار کشHت را بHر پايHه              "مHارک "در ميان اعضHای     

سHHادروگای اقHHوام (. داشHHتحسHHاب مشHHترک انجHHام مHHی داد، شHHيوه ايکHHه نسHHل هHHا ادامHHه  

و تقسHيم  ). اسHت سالوی جنوبی نمونه ای از اين واحدهاست که امروز هم هنHوز بHاقی          

کHه واحHدهای خHانواده بHه آن حHد بHزرگ شHده بودنHد کHه ديگHر             ی زمين بعدها يعنی زمان  

بHه احتمHال قHوی    . نمی توانستند از عهده فعاليت مشترک اقتصادی برآيند، انجام گرفHت        

  .الينحل باقی مانده استهمچنان حق با کوالوسکی است، ولی اين مسأله 

 همان هائی  - در مواردی که جديدند    -شده در اين کتاب   اصطالحات اقتصادی بکار برده     

منظHور مHا از توليHد    . ، اثHر مHارکس، آمHده انHد      "سHرمايه "هستند کHه در چHاپ انگليسHی         

آن مرحلHHHه ای از اقتصHHHاد اسHHHت کHHHه در آن اشHHHياء نHHHه تنهHHHا بHHHرای مصHHHرف     "کHHHاالئی 

 اشياء نه به توليدکنندگان، بلکه هم چنين به منظور مبادله توليد می شوند، يعنی توليد    
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ايHHن دوره از . عنHHوان ارزش هHHای مصHHرفی، بلکHHه بHHه عنHHوان کHHاال صHHورت مHHی گيHHرد      

نخسHتين مرحلHHه ی توليHHد بخHاطر مبادلHHه، تHHا زمHHان حاضHر ادامHHه دارد و تHHازه در زمHHان    

توليد سرمايه داری به رشد کامل خود می رسد، يعنی در زمانی که سرمايه دار مالHک            

رداخت مزد، کHارگران را، افHرادی را کHه بHه جHز نيHروی       وسايل توليد است و در ازای پ  

کار، تمام وسايل توليدی ديگرشان ربوده شده، بHه کHار مHی گمHارد و مHازادی را کHه از         

. تفاوت ميان بهای فروش محصوالت و هزينه توليد آنها بدست آمده، به جيب می زنHد           

  :تقسيم می کنيمما تاريخ توليد صنعتی را از قرون وسطی تا به حال به سه دوره 

هHHر حاليکHHه  پيشHHه وری؛ اسHHتادان پيشHHه ور کوچHHک بHHا چنHHد شHHاگرد و دسHHتيار، در  -١ 

  . کارگر، توليد کننده تمام اجزاء يک جنس است

 مانوفاکتور؛ تعداد بيشتری از کارگران در يک کارگاه بزرگ جمع شده و يک جنس -٢

    HHدين صHHد، بHHی کننHHد مHHار توليHHيم کHHل تقسHHاس اصHHترکًا براسHHک از  را مشHHر يHHه هHHورت ک

کارگران تنها بخشی از کار را انجام می دهد و محصول فقط زمانی کامل مHی گHردد کHه                 

  . از دست يک يک کارگران گذشته باشد

 صنعت جديد؛ محصول به وسيله ماشينی توليد می شود که توسHط نيHرو بHه حرکHت              -٣

  .می گردددر می آيد و کار کارگران به نظارت و تصحيح مکانيسم ماشين محدود 

من به خوبی می دانHم کHه بخHش بزرگHی از خواننHدگان انگليسHی از محتHوی ايHن جHزوه                 

 نسHHHبت بHHHه پيشHHHداوری هHHHای  )٤(ولHHHی اگHHHر مHHHا قHHHاره نشHHHين هHHHا  . يکHHHه خواهنHHHد خHHHورد 

انگليسی کمترين توجهی می کرديم وضHع       ) ٥(انگليسی، يعنی فيليستريسم  " محترمان"

 در واقع نماينده آن چيزی است که ما آن را اين اثر. ما امروز بدتر از آن بود که هست

مHHی نHHاميم و کلمHHه ماترياليسHHم بHHرای اکثريHHت عظHHيم خواننHHدگان  " ماترياليسHHم تHHاريخی"

تHا حHدی قابHل تحمHل       ) ٦(سيسHم آگنوستی  برای آنها   . انگليسی آهنگی گوش خراش دارد    

  .است، اما ماترياليسم به هيچ وجه قابل تحمل نيست

تمام ماترياليسم مدرن از قرن هفده به بعد، جائی جز انگلستان با همه اينها مهد اصلی 

  .نيست
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، حتHHی دان اسHHکاتس، يکHHی از پيHHروان    "ماترياليسHHم فرزنHHد بHHومی انگلسHHتان اسHHت    "

او بHرای عملHی   ". آيا ماده می تواند فکر کنHد   " از خود می پرسيد که       )٧(اسکوالستيک

ت را وادار نمHود کHه ماترياليسHم    ساختن اين معجزه به قدرت الهی پناه برد، يعنی الهيHا     

نوميناليسم عمده ترين گرايش .  هم بود)٨(او عالوه بر اين نوميناليست. را تبليغ نمايند

  .در بين ماترياليست های انگليسی و اصوًال نخستين شکل ماترياليسم بود

از نظHHر بHHيکن علHHوم .  اسHHت)٩()Baco(بنيHHان گHHذار واقعHHی ماترياليسHHم انگلHHيس بHHيکن  

. علHHHHوم واقعHHHHی و فيزيHHHHک تجربHHHHی ممتHHHHازترين بخHHHHش علHHHHوم طبيعHHHHی بHHHHود     طبيعHHHHی 

 بHHHا اتHHHم هHHHايش غالبHHHًا  )١٢( و دموکريHHHت)١١(بHHHا هوموايومرهHHHايش) ١٠(آناکسHHHاکوراس

براساس آموزش او، حواس، اشتباه ناپذير و منبع تمام      . سرمشق های علمی او بودند    

روش منطقHی جهHت   علم، علم تجربی و عبارت است از به کHار بHردن        . دانش ها هستند  

، تحليل، قياس، )١٣(استقراء. تحقيق داده های عينی که به وسيله حواس قابل درک اند

از ميان صفات ذاتHی مHاده،   . مشاهده و آزمايش شرايط اصلی يک روش منطقی هستند       

حرکت اولين و عالی ترين آنهاست، نه فقط به معنای حرکت مکانيکی و رياضی، بلکه 

" ∗کHوال ") ١٤(، شHوق حيHات، هيجHان و بHه قHول يHاکوب بومHه               بيشتر به معنHای غريHزه     

نيروهای مHاهوی زنHده مشHخص کننHده، ذاتHی و      . است، که همگی از مختصات ماده اند    

  .توليدکننده تفاوت های ويژه اشکال ابتدائی حرکت ماده می باشند

در فلسHHHفه بHHHيکن، نخسHHHتين آفريننHHHده ماترياليسHHHم، نطفHHHه هHHHای تکامHHHل همHHHه جانبHHHه   

در اينجHHا مHHاده بHHا درخشHHش شHHاعرانه و . يسHHم بHHه صHHورت سHHاده آن نهفتHHه اسHHتماتريال

                                                 
∗ ي*ک ب*ازی فلس*فی ب*ا لغ*ت اس*ت، معن*ی لغ*وی آن زج*ر و ش*کنجه اس*ت، دردی            ) Qual( کوال  

است که محرک يک عمل می باشد، در عين حال بومه که يک ع*ارف آلم*انی اس*ت، مق*داری ه*م       
ب**رخالف درد ک**ه . ی کن**دب**ه اي**ن واژه آلم**انی اض**افه م** ) کيفي**ت (qualitasاز معن**ی الت**ين کلم**ه 

منشاء خارجی دارد منظور بومه از کوال اصل محرک*ی اس*ت ک*ه از حرک*ت خودبخ*ودی ش*يئی،                
رابطه و يا شخصی بوجود می آيد که تحت تاثير اي*ن درد ق*رار دارد و بنوب*ه خ*ود مش*وق تکام*ل              

  .گرددی م
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نفسانی به بشر لبخند می زند، در حاليکه خود تز او که بHه اختصHار و پHر مغHز نوشHته         

  .شده، هنوز مملو از اهمال کاری های مذهبی است

سيسHتم  ) ١٥(هHوبس . ماترياليسم در رشHد بعHدی خHود دچHار يکجانبHه گHری مHی گHردد               

نفسHانيات شHکوفائی خHود را از دسHت مHی دهHد و جنبHه        . ه ماترياليسHم بHيکن اسHت    دهند

حرکHت فيزيکHی قربHانی حرکHت رياضHی و مکHانيکی         . انتزاعی هندسی به خود می گيرد     

ماترياليسHم جنبHه ضدانسHانی      . هندسه به عنوان دانش اصلی اعالم مHی گHردد         . می شود 

نسHانی و بHی رگ و پوسHت نHاگزير     ماترياليسم بخاطر غلبه بHر ايHن روح ضدا        . می گيرد 

رگ و پوست خود را از بين می برد و رويHه زاهHدان را پيشHه مHی کنHد، بHه مثابHه يHک                   

      موجHHود عقالنHHی بHHه صHHحنه مHHی آيHHد، امHHا بHHی پرواتHHرين اسHHتنتاجات عقHHل را هHHم دنبHHال      

  .می نمايد

                        Hاء همHانی منشHوای نفسHر قHه اگHد کHی کنHالم مHيکن اعHفه بHه فلسHاء بHه هوبس با اتک

دانسHتنی هHHای انسHHان اسHت، بنHHابراين بيHHنش هHا، افکHHار، تصHHورات و غيHره چيHHزی جHHز     

علHHم تنهHHا قHHادر بHHه      . اشHHباح کHHم وبHHيش جHHدا شHHده از شHHکل جسHHمانی عHHالم اجسHHام نيسHHت 

نام گذاری اين اشباح است، هHر نHامی مHی توانHد در مHورد اشHباح گونHاگون بکHار بHرده                   

ولHHی در اينجHHا بHHا تضHHاد مواجHHه        . گHHذاری کHHردشHHود، حتHHی مHHی تHHوان نHHام هHHا را نيHHز نHHام   

     می شويم، اگHر از يHک طHرف منشHاء تمHام ايHده هHا را در عHالم نفسHانيات جسHتجو کنHيم            

واژه چيHزی بHيش از يHک واژه اسHت و در کنHار      يHک  و از طرف ديگر مدعی باشيم کHه      

 بHدون  جHوهر . ذات های تصور شده و همواره منفرد، ذات هHای عHامی نيHز وجHود دارد         

جسHم، وجHود، جHوهر همگHی       . جسم درست همانقدر متضاد اسHت کHه جسHم بHدون جسHم             

. فکر را از ماده ای که فکر می کند نمHی تHوان جHدا سHاخت          . ايده ای از يک واقعيت اند     

واژه ای بينهايت تا زمانی که به مفهوم توانائی عقل مHا   . ماده فاعل تمام تغييرات است    

از آنجا که تنها ماده قابل احساس . ، واژه ای بی معناستبه ادامه ی بی پايان آن نباشد

تنهHا موجوديHت خHود مHن مسHلم        . داشHت شناختنی است، نمی توان اطالع از وجود خHدا          

هHHر احسHHاس انسHHانی يHHک حرکHHت مکHHانيکی اسHHت کHHه خاتمHHه مHHی يابHHد يHHا آغHHاز            . اسHHت
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ت مHی کنHد کHه     بشر از همان قوانينی تبعي    . موضوع تمام غرائض خوبی است    . می گردد 

  .قدرت و آزادی يکی هستند. بر طبيعت حاکم است

هوبس به فلسفه بيکن نظHم بخشHيد ولHی اسHاس آن را کHه دانسHتنی هHا و ايHده هHا را                     

  .ناشی از عالم نفسانيات می داند دقيق تر نکرد

 اساس فلسفه بيکن و هوبس را در اثری در باره منشاء شHعور انسHانی بHه      )١٦(الک

  .اثبات رساند

HHHوری همHHHرد،   آن طHHHين بHHHيکن را از بHHHم بHHHذهبی ماترياليسHHHداوری مHHHوبس پيشHHHه هHHHک

، Hartley، هHHHHHHHHارتلیCoward، کHHHHHHHHاواردDodwell، دودولCollinsکHHHHHHHHولينس

الک را از بHHHين ) ١٧( و غيHHره آخHHرين بنHHHدهای دينHHی سنسوآليسHHم    PriestleyپريسHHتلی 

ائی از قيHد  چيزی جز يک راه سHاده ی رهH  ) ١٨(الاقل برای ماترياليست ها دئيسم    . بردند

  ∗.مذهب نبود

ايHن بHHود نظHHر مHHارکس دربHHاره منشHHاء انگليسHHی ماترياليسHHم جديHHد، و فقHHط مHHی توانHHد  

باعث تاسف ما باشد، اگر امروز انگليسی ها از تجليلHی کHه مHارکس از گذشHتگان آنهHا        

معهذا نمی توان انکار کرد که بيکن، هوبس . می نمايد چندان احساس غرور نمی کنند  

 آن مکتب درخشان ماترياليست های فرانسوی بودند که قHرن هجHدهم را   و الک، پدران  

با وجود همه پيروزی های انگليسی ها و آلمانی ها در دريا و خشکی، بطور عمده بHه   

يک قرن فرانسوی مبدل کردند، آن هم مدت هHا قبHل از انقHالب فرانسHه کHه چHون تHاجی              

مHان و انگلسHتان هنHوز بHرای پيHاده      پايان اين قرن را مزين ساخت، انقالبی که مHا در آل   

  .کردن نتايج آن در تالشيم

اگر در اواسط قرن حاضHر بيگانHه تحصHيل کHرده ای در     . اين ديگر انکار ناپذير است  

انگلسHHتان مسHHکن مHHی گزيHHد، بHHيش از هHHر چيHHز يHHک مسHHاله توجHHه او را بHHه خHHود جلHHب       

                                                 
لم***انی، ، چ***اپ آ"خ***انواده مق***دس"رج***وع ش***ود ب***ه کت***اب ک***ارل م***ارکس و فري***دريش انگل***س  ∗

                                                             ٢٠٤-٢٠١ ص ١٨٤٥فرانکفورت 
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يسHی بHود، امHری    انگل"محترمHان "می کرد و آن تعصب مذهبی و حماقت طبقه متوسط          

در آن زمHHان مHHا، همHHه ماترياليسHHت و يHHا حHHداقل      . کHHه او ضHHرورتًا بHHدان پHHی مHHی بHHرد     

بHHرای مHHا غيرقابHHل درک بHHود کHHه تقريبHHًا همHHه   . آزادانديشHHان بسHHيار پيشHHرفته ای بHHوديم 

تحصيل کرده های انگليسی به بسياری معجزات غيرممکن بHاور داشHتند و حتHی زمHين      

نتHHل داده هHHای علHHم خHHود را بHHه خHHاطر اينکHHه مبHHادا بHHه             ی نظيHHر بوکالنHHد و ما نشناسHHا

افسانه های تاريخ خلقت موسوی زياد توهين کنند، وارونHه جلHوه مHی دادنHد، غيرقابHل           

درک بود که بHرای يHافتن اشخاصHی کHه جHرأت داشHتند عقHل خHود را در مسHائل مHذهبی                      

، "لHِه کثيHف هHا   گ"بکار برند، می بايسHتی بHه بيسHوادان و يHا بHه اصHطالح آنHروزی بHه                  

  .رجوع کرد) ١٩(يعنی کارگران و سوسياليست های طرفدار اون

 نHاقوس مHرگ   ١٨٥١نمايشگاه . ولی از آن زمان به بعد انگلستان متمدن شده است  

انگلستان به تدريج در خوردن و نوشHيدن، در        . انزواطلبی انگليس را به صدا در آورد      

، تا آن حد کHه آرزو مHی کنHيم هHر چHه      آداب و رسوم و در عالم تصورات بين المللی شد    

بيشتر برخی از آداب و رسHوم انگليسHی هHا نيHز بHه همHان انHدازه کHه بعضHی از آداب و                    

تHا ايHن   . رسوم قاره در انگلستان مرسوم گرديده، در قاره مورد قبHول عHام واقHع شHوند      

 فقط برای اشراف شناخته ١٨٥١که تا قبل از (حد قطعی است که توسعه روغن ساالد 

با توسعه پردامنه شکاکی قاره نشينان در مسائل مذهبی همHراه بHود؛ اکنHون           ) شده بود 

سيسم گرچه هنوز به انHدازه کليسHای دولتHی انگليسHی      آگنوستی  کار به اينجا کشيده که      

قHرار  ) ٢٠(زيبندگی پيدا نکرده، ولی از نظر احترام، تقريبًا در سHطح فرقHه باپتيسHت هHا                 

و من نمHی تHوانم   . کسب کرده است) ٢١(التر از سپاه مقدسدارد و در هر حال مقامی با 

تصوری جز اين داشته باشم که برای خيلی هHا کHه قلبHًا از رشHد عHدم اعتقHاد بHه مHذهب          

      نفHHرين مHHی کننHHد، تسHHکين آميHHز خواهHHد بHHود، اگHHر بداننHHد کHHه ايHHن      آن را متأسHHف انHHد و 

 مHورد مصHرف روزانHه دارای    ايده های تازه از تنور در آمده مانند بسHياری از اجنHاس          

منشاء خارجی و مهHر سHاخت آلمHان نبHوده، بلکHه بHرعکس انگليسHی االصHل هسHتند و                         
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بنيان گذاران انگليسHی دويسHت سHال پHيش آنهHا، از فرزنHدان امHروزی خHود بHه مراتHب                  

  .پيشرفته تر بودند

نش سيسHHم چيHHزی غيHHر از يHHک ماترياليسHHم خجHHالتی اسHHت؟ بيHH آگنوسHHتی آيHHا در واقHHع 

تمHام جهHان طبيعHی تHابع     . سيست ها نسبت به طبيعت کامًال ماترياليستی اسHت  آگنوستی  

سيسHت هHا   آگنوسHتی  حال . قوانين است و عامل خارجی در آن مطلقًا بی تأثير می باشد  

ولی ما قادر نيستيم وجود يا عدم وجHود يHک       : به اين نظريه، محتاطانه اضافه می کنند      

ايHHن قيHHد بHHرای زمHHانی      . انی کHHه مHHی شناسHHيم، ثابHHت کنHHيم هHHذات متعHHالی را در مHHاوراء ج

 در جHواب سHئوال نHاپلئون کHه چHرا در      )٢٢(می توانست دارای ارزش باشHد کHه الپHالس         

، اثHر ايHن مHنجم بHزرگ، حتHی يکبHار نHامی از آفريننHده جهHان بHرده                    "مکانيسم آسمان "

 ولHی امHروز در   .مHن بHه ايHن فرضHيه احتيHاج نداشHتم      : نشده اسHت، بHا غHرور جHواب داد      

تصوير فکری مHا از گيتHی و تکامHل آن ديگHر مطلقHًا جHائی بHرای آفريننHده و يHا حHاکمی                  

حHHال اگHHر بخHHواهيم خHHارج از جهHHان هسHHتی وجHHود يHHک ذات متعHHالی را  . بHHاقی نمHHی مانHHد

فرض کنيم با يک نظر ذاتًا متضاد مواجه می شويم و عHالوه بHر آن بHه نظHر مHن بطHور          

  .سات مذهبی مردم را جريحه دار می کنيمغيرتحريک کننده ای احسا

سيست ما قبول می کند که تمام دانش ما متکی بر اطالعاتی است آگنوستی هم چنين 

که از طريق حواس خود کسب می کنيم، اما در عين حال اضHافه مHی نمايHد، مHا از کجHا          

 می دانيم که حواس ما تصاوير درستی از محسوسات در اختيHار مHا قHرار مHی دهنHد؟ و         

زمانی که در باره اشياء و يا صHفات آنهHا سHخن مHی گويHد،         : نيز به ما توضيح می دهد     

در واقع منظورش خود اين اشياء و صفات، که در باره آنها نمی توان اطالع مشخص          

البته ايHن  . داشت نيست، بلکه فقط تاثيراتی است که اين اشياء در حواس ما گذارده اند   

ولHی  . صرفًا از طريHق اسHتدالل بHا آن برخHورد نمHود          برداشتی است که مشکل می توان       

و عمHل انسHان هHا    ) ٢٣(".در آغاز عمل بود. "انسان ها قبل از استدالل عمل می کردند      

حل نمHوده  آن را مدت ها قبل از اينکه عاقل گرائی انسانی مشکل را کشف کرده باشد،          

ياء را برحسHHب در لحظHHه ای کHHه مHا اشHH . حلHHوا را از طريHHق چشHيدن مHHزه مHHی کننHد  . بHود 
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صفات محسوس شان برای مصرف خود به کHار مHی بHريم، در همHان لحظHه درسHتی يHا            

. نادرستی ادراکات حسی خود را در معرض يک آزمايش اشتباه ناپHذير قHرار مHی دهHيم       

در صورتی که اين ادراکات نادرست باشند، قضاوت و حکم ما در باره قابليت استعمال 

ت خواهد بود و کوشش مHا بHرای بHه کHار بHردن آن نيHز         چنين شيئی نيز ضرورتًا نادرس    

ولی اگر به هدف خود برسيم، مشاهده می کنHيم کHه   . ناگزير با شکست مواجه می گردد 

اين شيئی با تصورات ما از آن مطابقت داشته و از عهده کاری که از آن انتظار داشتيم 

وب ادراکات ما از اين در اين صورت دليل مثبتی است براينکه در اين چارچ. بر می آيد

ولی اگر برعکس . شيئی و صفات اش با واقعيت موجود مستقل از ما منطبق می باشد           

 علت اشتباه همتوجه شويم که اشتباه کرده ايم، آن وقت هم طولی نخواهد کشيد که ما ب

ما خواهيم ديد ادراکاتی که آزمايش ما بر آن متکی بوده، يا خود ناقص . خود پی ببريم

 بودند و يا به طريقی از نظر خود موضوع غيرموجه، با نتايج ادراکات ديگر و سطحی

مادامی که ما حHواس خHود را بHه طHرزی صHحيح تربيHت کHرده و بکHار         . مخلوط شده اند  

بريم و شيوه های عمل خود را در چارچوب ادراکاتی قHرار دهHيم کHه بHه درسHتی انجHام                

 موفقيت های ناشی از اعمال ما، دليل گرفته و آزمايش شده اند، متوجه خواهيم شد که

تا آنجا که تHا بHه امHروز    . توافق ميان ادراکات و ماهيت عينی اشياء محسوس می باشد    

می دانيم حتی در يک مورد هم مجبور به اين نتيجه گيری نشده ايم کHه ادراکHات بطHور     

کHHه علمHHی کنتHHرل شHHده مHHا در مغHHز مHHا تصHHوراتی از دنيHHای خHHارج بوجHHود آورده باشHHند، 

ماهيتًا با واقعيت منطبق نباشد يا اينکHه ميHان جهHان خHارج و ادراکHات حسHی مHا از آن                     

  .بطور ذاتی ناسازگاری وجود داشته باشد

 است می گويد؛ آری درست )٢٤(سيستی که هوادار کانتيسم جديد    آگنوستی  ولی حاال   

سHه حسHی   است که ما احتماًال قادر به ادراک صحيح اشياء هستيم، اما توسHط هHيچ پرو      

 در مHاوراء شHناخت مHا    )٢٥(شيئی در خود. و يا فکری قادر به درک خود شيئی نيستيم      

زمانی کHه مHا تمHام صHفات     . هگل مدت ها قبل به اين مسأله جواب داده است. قرار دارد 

آنچHHه بHHاقی مHHی مانHHد تنهHHا ايHHن . يHHک شHHيئی را بشناسHHيم خHHود شHHيئی را هHHم شHHناخته ايHHم 
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ارج از ما وجود دارد و به محض اينکه حواس ما ايHن  واقعيت است که شيئی مذکور خ 

واقعيت را معلوم کرد، بقيه آن، يعنی شيئی در خود معHروف و غيرقابHل شHناخت کانHت                  

امروز فقط می توانيم اين را نيHز اضHافه کنHيم کHه در زمHان کانHت          . را هم درک کرده ايم    

يHک شHيئی در خHود    شناخت از اشياء طبيعی تا آن حد مقدماتی بود که پشHت هHر شHيئی      

ولی از آن پس اشHياء غيرقابHل درک يکHی پHس از       . مخصوص و مرموز تصور می شد     

پيشرفت های عظيم علم درک، تجزيه و تحليل و مهمتر از همه، مجددًا به وسيله ديگر 

و مسلمًا نمHی تHوانيم چيHزی را کHه قHادر بHه سHاختن آن هسHتيم غيرقابHل                . توليد شده اند  

 اول قرن ما موجودات ارگانيک برای شيمی از نوع ايHن اشHياء     در نيمه . شناخت بدانيم 

مرموز بودند، ولی اکنون می آمHوزيم کHه آنهHا را يکHی پHس از ديگHری، بHا اسHتفاده از                    

شHHيمی جديHHد اعHHالم       . عناصHHر شHHيميايی و بHHدون کمHHک پروسHHه هHHای ارگانيHHک بسHHازيم    

بHه کمHک   آن را   به محHض شHناخت سHاختمان شHيميائی يHک جسHم، مHی تHوان                  : می دارد 

اکنون ما از شناخت دقيق سHاختمان عHالی تHرين عناصHر ارگانيHک،            . عناصر آن ساخت  

 -ولی به هيچ وجه دليلی وجود ندارد که نتوانيم. يعنی مواد پروئيدی بسيار دور هستيم

 ايHن شHناخت را بدسHت آورده و بHا کمHک آن آلبHومين مصHنوعی           -گرچه بعد از قHرن هHا      

ن مرحله در عين حال موفق به توليد حيات ارگانيک شHده ايHم،       با رسيدن به اي   . بسازيم

زيرا نازلترين تا عالی ترين شکل حيات چيزی جز شيوه زيسHت عHادی مHواد آلبHومينی            

  .نيست

سيست ما اين ترديدهای صوری خود را بيان کHرد، آنگHاه ماننHد           آگنوستی  ولی وقتی   

او .  گويHد و عمHل مHی کنHد      يک ماترياليست تمام عيار، که در واقع هم هست، سخن می          

تا آنجا که ما می دانيم مHاده و حرکHت يHا بطHوری کHه امHروز گفتHه                 : احتماًال خواهد گفت  

می شود انرژی، نه می تواند ايجاد گردد و نه مHی توانHد نHابود گHردد، ولHی هHيچ دليلHی            

حال اگر کوشش کنيم . وجود ندارد که هردوی اينها در زمانی نامعلوم خلق نشده باشند

ين اقرار را در مورد معينHی عليHه خHودش بHه کHار بHريم، مHا را بHه سHرعت مجبHور بHه                      ا

بطHور مجHرد امکHان وجHود ارواح را قبHول دارد،      حاليکه زيرا در عين  . سکوت می کند  
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تا آن حد که ما می دانيم : او خواهد گفت. رد مشخص اين امکان را نفی می کند       ادر مو 

تا آنجا که مسHأله بHه مHا    .  و يا حاکمی وجود ندارد    و می توانيم بدانيم، برای گيتی خالق      

مربوط است معتقديم که ماده و انرژی را نه می تHوان خلHق کHرد و نHه مHی تHوان نHابود              

  از نظر ما فکر شکلی از انرژی اسHت و از مغHز ناشHی مHی شHود، هHر آنچHه مHا               . ساخت

رناپHذيری قHرار   می دانيم به آنجا منجر می شود که جهان مادی تحت تسلط قHوانين تغيي           

سيسHت محقHق اسHت، يعنHی       آگنوسHتی   بنابر ايHن مHادامی کHه يHک          -دارد و غيره و غيره    

می داند که شناخت دارد، ماترياليست است، به محض اينکه از حيطه عمل خود خارج           

می شود، يعنی به مناطقی پا می گذارد که خانه خودش نيست، عHدم آگHاهی خHود را بHه      

  .سيسم می نامدآن را آگنوستی ند و يونانی ترجمه می کبان ز

     سيسHHت مHHی بHHودم،آگنوسHHتی حتHHی مHHن اگHHر يHHک : در هHHر حHHال يHHک چيHHز مسHHلم اسHHت 

       .نمHHHHی توانسHHHHتم بيHHHHنش تHHHHاريخی ای را کHHHHه در ايHHHHن جHHHHزوه طHHHHرح ريHHHHزی کHHHHرده ام      

بنامم، در اين صورت آدم های مذهبی به من خواهند خنديد " سيسم تاريخیآگنوستی "

. ت ها با تعجب از من خواهند پرسيد، که آيا قصد تمسخر آنها را دارم سيسآگنوستی  و  

انگليسHHHی کHHHه در آلمHHHانی بHHHه آنهHHHا فيليسHHHتريوم          " محترمHHHان"بنHHHابراين مHHHن اميHHHدوارم 

انگليسHی هHم ماننHد بسHياری     بHان   می گويند چندان برانگيخته نشوند، از اينکه من در ز         

را برای تعيين آن برداشتی از پروسHه  " خیماترياليسم تاري"های ديگر اصطالح بان  ز

تاريخی جهان به کار می برم که منشاء و نيروی حرکت تعيين کننده تمام حHوادث مهHم             

تHHاريخی را در تحليHHل آخHHر در تکامHHل اقتصHHادی جامعHHه، در تغييHHر شHHيوه هHHای توليHHد و    

مبادلHHه کHHه منجHHر بHHه تقسHHيم جامعHHه بHHه طبقHHات مختلHHف و مبHHارزات ايHHن طبقHHات عليHHه        

  .يکديگر، می بيند

احتماًال اين تفاهم بيشتر هم خواهد شد، زمHانی کHه مHن بطHور مسHتدل نشHان دهHم کHه              

انگليسHی هHم مHی توانHد سHودمند      " محتHرم "ماترياليسم تاريخی حتی برای فيليسترهای  

من قبًال به اين واقعيت اشاره کردم که در چهل يا پنجاه سال پيش هر خارجی که . باشد

ونت مHی گزيHد، بHا چيHزی کHه نHاگزير بHه عنHوان بالهHت و کوتHه بينHی                در انگلستان سHک   
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اکنHون  . داشHت بنظHر مHی آمHد، برخHوردی نHاخوش آينHد             " محترم"مذهبی طبقه متوسط    

ثابت خواهم کرد که طبقه متوسط و محترم انگلستان در آن زمان آنقدر هم که بHه نظHر         

  .ن قابل توضيح استگرايش های مذهبی آ. يک روشنفکر خارجی می آمد، احمق نبود

زمانی کHه اروپHا از قHرون وسHطی بيHرون آمHد، بHورژوازی در حHال رشHد در شHهرها              

  .عنصر انقالبی آن بود

مHHHوقعيتی را کHHHه بHHHورژوازی بHHHرای خHHHود در قHHHانون اساسHHHی قHHHرون وسHHHطی ای و       

. فئوداليستی کسب کرده بHود، در مقايسHه بHا نيHروی رشHد يابنHده اش محHدود شHده بHود                      

ازی ديگر با سيستم فئودالی سازگار نبود، سيستم فئودالی محکوم بHه  رشد آزاد بورژو  

  .زوال بود

ايHن  .  کHاتوليکی بHود  -ولی مرکز بين المللی و عظيم سيستم فئودالی، کليسHای رومHی          

کليسا عليرغم تمام جنگ های داخلHی، اروپHای غربHی فئHوداليزه شHده را در يHک واحHد             

امعه اسالمی در تضاد قرار داشت، متحد بزرگ سياسی که با ارتدکس های يونانی و ج      

  کليسHا قHانون اساسHی فئوداليسHتی را بHا هالHه مقHدس مرحمHت الهHی احاطHه              . می ساخت 

طبق سيستم فئودالی برای خود سلسله مراتبی ايجاد کرده بود و باالخره خود   . می کرد 

     Hک هHه  او بزرگترين ارباب فئودال بود، زيرا حداقل يک سوم مجموعه امالک کاتوليHا ب

بنابراين در هر کشوری قبل از اين که بتوان حمله عليHه فئوداليسHم          . داشتکليسا تعلق   

  .را آغاز کرد، می بايستی سازمان مرکزی و مقدس آن را تخريب نمود

علHم نجHوم،   . اما با پيدايش بورژوازی رشد عظيم علوم قدم به قHدم تکامHل مHی يافHت            

بHورژوازی بHرای    . جHددًا بHه کHار افتادنHد       مکانيک، فيزيک، کالبد شناسی، فيزيولHوژی م      

تکامل توليد صنعتی خود از علمی استفاده می نمود که صHفات اجسHام طبيعHی و شHيوه             

ولی علم تا آن موقع منحصرًا خادم حلقHه بHه       . عمل نيروهای طبيعی را بررسی می کرد      

 گوش کليسا بود و اجHازه نداشHت از مرزهHائی کHه مHذهب بHرای آن تعيHين کHرده بHود پHا                 

اکنHHون علHHم عليHHه کليسHHا قيHHام کHHرده،   .  خالصHHه همHHه چيHHز بHHود بHHه جHHز علHHم  -فراتHHر نهHHد

  .بورژوازی به علم احتياج داشت و در اين قيام شرکت نمود
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من در اينجا فقHط بHه دو نکتHه اشHاره کHرده ام کHه براسHاس آنهHا بHورژوازی در حHال                  

 کHافی اسHت جهHت    ولHی ايHن  . رشد ضرورتًا با کليسای موجود در تصادم قرار می گرفت  

اثبات اينکHه اوًال طبقHه ای کHه بHيش از همHه در مبHارزه عليHه سHلطه کليسHای کاتوليHک                  

شرکت داشHت درسHت همHين بHورژوازی بHود و ثانيHًا در آن زمHان هHر مبHارزه ای عليHه                

فئوداليسHم نHاگزير رنHگ مHذهبی داشHت و مHی بايسHتی در وحلHه اول عليHه کليسHا انجHام            

ی نبرد از جانب دانشگاه ها و بازرگانان شهری بصدا در آمد، اما هنگامی که ندا. گيرد

اجبارًا اين نHدا در ميHان تHوده هHای روسHتائی، يعنHی دهقانHان کHه در همHه جHا بHه خHاطر                  

دينی و فئودال مبارزه نمودنHد، شHديدًا انعکHاس          بان  هستی خويش سرسختانه عليه اربا    

  .يافت

ر سHHه نبHHرد تعيHHين کننHHده متمرکHHز مبHHارزه عظHHيم بHHورژوازی اروپHHا عليHHه فئوداليسHHم د

  .گرديد

دو قيHHام .  مHHی نHHاميم)٢٦(رفرماسHHيونآن را نبHHرد اول، نبHHردی اسHHت کHHه در آلمHHان مHHا 

 اشHراف پHائين   ١٥٢٣سياسی به دعوت لوتر عليه کليسا پاسخ دادند، در ابتدا در سال         

هHر  .  جنHگ عظHيم دهقHانی   ١٥٢٥به رهبری فرانتس فHون زيکيHنگن و سHپس در سHال             

ن جنبش های سياسی بطور عمده به علت عدم قاطعيت نيروئی که بيش از همه دوی اي

  . سرکوب شدند- يعنی بورژوازی شهری-در جريان سهيم بود

از ايHHن لحظHHه بHHه بعHHد . علHHل ايHHن عHHدم قاطعيHHت را در اينجHHا نمHHی تHHوانيم بررسHHی کنHHيم 

ان و مبارزه ماهيت واقعی خود را از دست داد و به کشمکش ميHان يHک يHک شHاهزادگ          

نتيجه اينکه نام آلمان برای مدت دويست سHال از       . نيروی مرکزی سلطنتی تبديل گرديد    

ولHی در عHين حHال رفرماسHيون لHوتر مHذهب          . ليست خلق های فعHال سياسHی حHذف شHد          

هنHوز  .  درست آن مذهبی که مشروطه مطلقه خواسHتار آن بHود  - بوجود آورد  را جديدی

شمال شرقی آلمHان نگذشHته بHود کHه ايHن آزاد      مدتی از قبول لوتريسم از طرف دهقانان   

  .مردان به سرف تبديل شدند
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مکتHب کHالوين بHا خواسHت     . ولی آنجائی که لوتر ناموفق مانHد، کHالوين پيHروز گرديHد         

انتخاب مرحمت آميز او بيان مذهبی ايHن  . جسورترين بورژواهای آن زمان منطبق بود    

رت و رقابHHت بHHه فعاليHHت و   واقعيHHت بHHود کHHه موفقيHHت يHHا ورشکسHHتگی در دنيHHای تجHHا      

 بنHابر . "زيردستی افراد بستگی نداشته، بلکHه مربHوط بHه شHرايطی مسHتقل از آنهاسHت            

نيروهHای مسHلط، ولHی ناشHناخته اقتصHادی      " اين نه اراده و تHالش کسHی، بلکHه شHفقت         

و اين نظHر بHه خصHوص در دوران دگرگHونی هHای اقتصHادی آن زمHان            . تعيين کننده اند  

که راه ها و مراکز تجارتی قديم جای خود را به راه ها و مراکHز  صحت داشت، دورانی  

جديد داد، دورانی کHه درهHای آمريکHا و هندوسHتان بHدنيا بHاز شHد و حتHی مقHدس تHرين                   

بHHه عHHالوه . آيHHات اقتصHHادی، يعنHHی ارزش طHHال و نقHHره دچHHار نوسHHان و شکسHHت گرديHHد   

ولی در جائی که    .  بود اساسنامه کليسای کالوين کامًال دمکراتيک و جمهوری خواهانه       

قلمرو الهی جمهوری شده بود، آيا ثروتمندان جهHان مHا مHی توانسHتند هنHوز هHم خHادم                   

فئودال باقی به مانند؟ اگر لوتريسم آلمHان بHه ابHزار قابHل       بان  پادشاهان اسقف ها و اربا    

استفاده ای در دست شاهزادگان کوچک آلمان تبديل گرديد، کالوينيسم، جمهوری هلنHد      

اب جمهوری خواه نيرومندی را در انگلستان و به خصوص در اسکاتلند بوجود و احز

  .آورد

دومين قيام بزرگ بورژوازی تئوری مبارزه خويش را حاضر و آماده در کالوينيسم          

اين قيام در انگلستان انجام گرفت، بورژوازی شهری محرک آن بHود و دهقانHان     . يافت

شگفت انگيز است که در هر . پيروزی رساندندميانه در مناطق روستائی مبارزه را به 

سه انقالب بزرگ بورژوائی، اين دهقانان هستند که ارتش مبارزه را تشکيل می دهنHد            

و درست همين دهقانان طبقه ای هستند که پس از پيروزی بدست آمده براساس دست           

صHHHد سHHHال بعHHHد از   . آوردهHHHای اقتصHHHادی آن، بHHHيش از همHHHه ورشکسHHHت مHHHی شHHHوند      

 ارتش دهقانی انگلستان تقريبًا از بين رفته بود، ولی در هر حHال تنهHا بHه               )٢٧(کرامول

علت دخالHت ايHن ارتHش دهقHانی و عناصHر کHارگری شHهری بHود کHه مبHارزه تHا مرحلHه                  

  . نهائی ادامه يافت و کارل اول به زير گيوتين برده شد
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بورژوازی برای اينکه بتوانHد حتHی ثمHره هHای پيHروزی آن زمHان را بHه جيHب بزنHد،              

 ١٨٤٨ در فرانسه و ١٧٩٣ درست مانند -الزم بود که انقالب از هدف خود فراتر رود

  .بنظر می آيد که واقعًا اين يکی از قوانين تکامل جامعه بورژوازی است. در آلمان

 عکHس العملHHی بHدنبال داشHHت کHه آن نيHHز بHHه    ايHن فعاليHHت بHيش از حHHد انقالبHی نHHاگزير   

بعHHد از يHHک سلسHHله نوسHHانات بHHاالخره زمينHHه  . مراتHHب فراتHHر از هHHدف تعيHHين شHHده بHHود 

اين مرحله پرابهت تاريخ انگلستان کHه    . جديدی که مبدا تکامل بعدی گرديد، بدست آمد       

نسHHبه قيHHام بHHزرگ مHHی نامنHHد و مبHHارزات بعHHد از آن بHHا يHHک حادثHHه بال   آن را فيليسHHترها 

  نHHام " انقHHالب افتخHHار آميHHز" کHHه تHHاريخ نويسHHان ليبHHرال بHHه آن  ١٦٨٩کوچHHک در سHHال 

  .داده اند، خاتمه يافت

بHزرگ  زمHين داران  مبدأ جديد حرکت، سازشی بود ميان بHورژوازی در حHال رشHد و     

فئودال، اين فئودال ها که در آن زمان مانند امروز اشراف ناميHده مHی شHدند، مHدت هHا             

يل به آن چيزی بودنHد کHه مHدتی بعHد لHوئی فيليHپ در فرانسHه بHه آن تبHديل                در شرف تبد  

سHعادت انگلسHتان در ايHن بHود کHه نجبHای فئHودال        . يعنی اولين بورژواهای ملHی  : گرديد

جانشHينان آنهHا بHا    . قديمی در جنگ های گل سHرخ متقHابًال يکHديگر را بHه قتHل رسHاندند                

يمی بودنHد، بHه علHت تعلHق بHه شHاخه هHای         اينکه اکثرًا آزادگHان همHان خHانواده هHای قHد           

عHHHادات و      . بسHHHيار فرعHHHی ايHHHن خHHHانواده هHHHا، جماعHHHت کHHHامًال نHHHوينی را تشHHHکيل دادنHHHد   

آنها به خوبی ارزش پHول  : گرايش های آنها به مراتب بيشتر بورژوائی بود تا فئودالی   

ان، را مHی شHHناختند و بHا بHHر کنHار کHHردن صHدها زارع از طريHHق بHه کHHار گHرفتن گوسHHفند      

هHانری هشHتم از طريHق بHذل و بخشHش      . بالفاصله جهت ازدياد بهHره مالکانHه کوشHيدند      

امالک کليسا توده وسHيعی از بورژواهHای زمينHدار بوجHود آورد، از ضHبط دائHم امHالک                   

دولت تا اواخر قرن هفدهم نيز همين نتيجه بدست آمد، امالکHی کHه بHه    به وسيله   بزرگ  

بHه ايHن دليHل از زمHان هHانری هفHتم اشHراف          .  گرديHد  تازه بدوران رسيده ها واگHذار مHی       

آن انگلستان نه تنها مانع تکامل توليد صنعتی نگرديدند، بلکه برعکس کوشش کردند     

و همHHين طHHور بخشHHی از مHHالکين بHHزرگ بخHHاطر منHHافع    . مHHورد اسHHتفاده قHHرار دهنHHد  را 
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 اقتصHHادی و سياسHHی خHHويش همHHواره آمHHاده همکHHاری بHHا رهبHHران بHHورژوازی مHHالی و     

بهتHHرين      .  بHه سHادگی عملHHی گشHت   ١٦٨٩بHHر ايHن اسHاس بHHود کHه سHHازش    . صHنعتی بHود  

 - يعنی مقامات دولتی، درآمدهای بدون کار و حقHوق هHای گHزاف       -غرامت های سياسی  

تنهHا در صHHورتی مHHی توانسHHت در اختيHHار خHHانواده هHHای مHHالکين بHHزرگ بHHاقی بمانHHد کHHه    

توليHد کننHده و تجHاری بHه حHد کHافی توجHه            آنها به منافع اقتصادی طبقHه متوسHط مHالی،        

  .می کردند

اين منافع اقتصادی حتی در آن زمان هم به اندازه کافی عظيم بود و سياست عمومی 

بر سر مسائل جزئی می شHد نHزاع کHرد،    . کشور در تحليل آخر بر پايه آن تعيين می شد   

         Hا چHHادی او تHد اقتصHه رشHت کHی دانسHHوبی مHرافی بخHی اشHی اليگارشHد   ولHHه رشHد بHه ح

  .اقتصادی بورژوازی صنعتی و تجاری وابسته است

از اين زمان به بعد بورژوازی بخشی فروتن، ولی به رسميت شناخته شده از طبقHه         

وجه اشتراک بورژوازی با ساير بخش های طبقه حاکمه در اين         . حاکمه انگلستان بود  

. ش خلHق مHی ديدنHد   بود که همHه منHافع خHود را در اعمHال زور بHه تHوده وسHيع زحمHتک              

گHذاران، کارکنHان و پادوهHای خHويش مقHام       بازرگان و يا کارخانHه دار در مقابHل خHدمت       

را " کارفرمای طبيعHی "طور که تا چندی قبل در انگلستان ناميده می شد،      ارباب يا آن  

         جهHHت  بHHدين. او مHHی بايسHHت تHHا حHHد ممکHHن از آنهHHا خHHوب و زيHHاد کHHار بکشHHد        . داشHHت

خود او مذهبی بود، در زير پرچمی   . همان نسبت آنها را مطيع بار آورد       همی بايستی ب  

بHHه دسHHتش داده بHHود، عليHHه شHHاه و مHHالکين بHHزرگ مHHوازی کHHرده بHHود طHHولی کHه مHHذهب  

منظHHور کHHار روی احساسHHات و عHHوالم  ه را بHHنکشHHيد کHHه ابHHزار نهفتHHه در همHHين مHHذهب  

ن اربابانی که بنا به خواست خادمين طبيعی خود و به اطاعت واداشتن آنها را از فرامي

خالصه بورژوازی انگليسی اکنون . س شان قرار داشتند، کشف کردأپنهانی الهی در ر

يعنی به تHوده هHای وسHيع خلHق شHريک شHده           " طبقات پائين "ديگر در اعمال فشار به      

  Hت ی بود و نفوذ مذهب يکی از ابزاری بود که در اين رابطه مورد استفاده قرار مHگرف .

ضمن جريان ديگری هم بوجود آمHد کHه تمايHل بHورژوازی را بHه مHذهب تشHديد             ولی در   
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اين مکتب خدانشناس نه تنهHا مHورد   . نمود و آن پيدايش ماترياليسم در انگلستان است   

          Hود را بHر آن خHالوه بHفه ای م  ه تنفر طبقه متوسط مذهبی بود، بلکه عHه فلسHی  عمثابHرف 

حHد  ه خHورد، بHرخالف مHذهب کHه بH     ی ا مH کرده ه درد علما و تحصيله کرد که فقط ب   ی  م

بHه وسHيله   ايHن فلسHفه   . کافی برای توده عظيم بيسودان و از جمله بورژوازی مفيد بود 

مثابه مدافع قدرت مطلق پادشاه وارد صحنه گرديد و مشروطه را بHه اعمHال    ه  س ب بهو

چنHين بHرای بولينHگ بHروک،         هHم . فشار بر فرزندان ناخلف و شHرور خلHق دعHوت کHرد            

HHHو  شافتسHHHس از هHHHه پHHHم کHHHران هHHHتانه  ببری و ديگHHHد و يکتاپرسHHHکل جديHHHد، شHHHس آمدن

همين دليل نه تنها ه يک مکتب اشرافی و جدا از شرايط عينی باقی ماند و بماترياليسم 

ش ی ا ضHدبورژوائ  علHت روابHط سياسHی       ه  چنHين بH    خاطر ضدمذهبی بودن، بلکه هم    ه  ب

ای مختلف مذهب پروتستان که    بر اين پايه فرقه ه    . داشتمورد نفرت بورژوازی قرار     

 HHHرچم و سHHHارزات اه پپHHHتوارت  مبHHHله اسHHHه سلسHHHرخالف   )٢٨(عليHHHاختند، بHHHاده سHHHرا آم 

   ماترياليسHHم و يکتاپرسHHتی اشHHرافی، نيHHروی عمHHده طبقHHه متوسHHط و پيشHHرو را تشHHکيل     

   شHمار  ه بH " حHزب بHزرگ ليبHرال   "مثابHه سHتون فقHرات    ه دهنHد و حتHی امHروز هHم بH       ی  م

  .می آيند

فرانسه ريشه دواند و در آنجHا مکتHب فلسHفی    ه  نا ماترياليسم از انگلستان ب    در اين اث  

.  بHود، يافHت و بHا آن ممHزوج گرديHد     )٢٩(ماترياليستی ديگری را که مولود کارتزيانيسم    

HHدا بHHم ابتHHه هHHم در فرانسHHده ماترياليسHHاقی مانHHرافی بHHرين اشHHک دکتHHورت يHHص .HHی بHHه ول

ه های فرانسه انتقادات خود را تنها ب ستماتريالي. ش ظاهر شد ی ا زودی خصلت انقالب  

های سياسHی   مسائل مذهبی محدود نکردند، بلکه تمام دست آوردهای علمی و دستگاه    

شHان در همHه جHا     ی  آنها برای اثبHات اينکHه تئHور       . زمان خود را مورد انتقاد قرار دادند      

ه تئHوری  بHدين نحHو کHه جسHوران    : ترين راه را انتخHاب کردنHد     قابل استفاده است، کوتاه   

کار بردند که بشر از آنهHا اطHالع دارد و در مجموعHه    ه خود را در مورد تمام مسائلی ب    

ايHن  ه اين ترتيب ماترياليسم ب   ه  ب. جمع آوری شده است   " انسيکلويدی"نام  ه  عظيمی ب 

 بHه  -يکتاپرسHتی بHه صHورت   ماترياليسHم اعHالم شHده و يHا      به صHورت     يعنی   -يا آن شکل  
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فرانسه تبديل گرديد تا حدی که در حين انقHالب کبيHر،      کرده  تحصيل  جهان بينی جوانان    

شHاه پرسHتان انگليسHی خلHق شHده بHود و بHه پHرچم تئوريHک در          بHه وسHيله   آموزشی که  

مبدل شHد و مHتن اعالميHه حقHوق بشHر نيHز بHر          تروريست ها   و  جمهوری خواهان   دست  

  .پايه آن تنظيم گرديد

بHه کلHی   ، ولHی اولHين قيHامی بHود کHه      انقالب کبير فرانسه سومين قيام بورژوازی بود   

در . پرداخHHتبHHه مبHHارزه جامHه مHHذهبی را از تHHن در آورده و در صHHحنه عريHHان سياسHHی  

عين حHال اولHين قيHامی بHود کHه واقعHًا مبHارزه را تHا سHر حHد نHابودی يHک جبهHه، يعنHی                        

در انگلسHتان حفHظ   . اشراف و پيHروزی کامHل جبهHه مقابHل، يعنHی بHورژوازی ادامHه داد         

بزرگ و زمين داران اداری قبل و بعد از انقالب و سازش ميان دستگاه های قطاع بالان

هHای نمونHه قضHائی و حفHظ محترمانHه قHوانين              ادامHه دادگHاه   بHه صHورت     سرمايه داران   

بHا گذشHته قطHع رابطHه کHرد، آخHرين       بHه کلHی   در فرانسه انقالب . فئودالی منعکس گرديد  

           ، قHHوانين رومHHی قHHديم  )٣٠(قHHانون مHHدنی له بHHه وسHHي آثHHار فئوداليسHHم را از بHHين بHHرد و    

 را، قHHوانينی کHHه تقريبHHًا مبHHين کامHHل روابHHط حقHHوقی ناشHHی از مرحلHHه رشHHد اقتصHHادی آن   

مHی نامHد، اسHتادانه بHا روابHط جديHد       " مرحله توليHد کHاالئی  "آن را  زمان بود و مارکس     

بHHی فرانسHHه حتHHی تHHا سHHرمايه داری تطبيHHق داد، تHHا آن حHHد اسHHتادانه کHHه ايHHن قHHانون انقال 

عنوان نمونه جهت رفHرم  ه  ب- انگلستان هم مستثنی نيست    -امروز هم در تمام کشورها    

  HHHرار مHHHتفاده قHHHورد اسHHHت مHHHوق مالکيHHHردی حقHHHه  . گيHHHن رابطHHHز را در ايHHHک چيHHHی يHHHول         

اگHHر قHHوانين انگليسHHی روابHHط اقتصHHادی جامعHHه سHHرمايه داری را   . نبايHHد فرامHHوش کHHرد 

به همHان  که اين بيان می کند مبتذل فئودالی، يعنی با زبانی بيان     ان  بز کمافی السابق با  

کHHه يHHک آن طHHوری انHHدازه بHHا آن وفHHق دارد کHHه امHHالء لغHHات انگليسHHی بHHا تلفHHظ آنهHHا، يHHا  

 اما همين قHوانين  -خوانيدی  شما لندن می نويسيد ولی قسطنتنيه م      : گويدی  فرانسوی م 

 اداری محلHHی و امنيHHت در مقابHHل   در عHHين حHHال بهتHHرين بخHHش آزادی فHHردی، اسHHتقالل    

هHای   هHای ژرمHن  ی  هHا، و بطHور خالصHه آن آزاد         جHز دخالHت دادگHاه     ه  دخالت بيگانه، ب  

قديمی را که تحت سلطه مشروطه مطلقه در قاره اروپا از بين رفته بودند و تاکنون در 
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هيچ جا بطور کامل مجددا کسب نگرديHده انHد، بHدون دخHل و تصHرف حفHظ نمHوده و بHه             

  .کندی  و مستعمرات صادر مآمريکا

انقHHHالب فرانسHHHه فرصHHHت جHHHالبی بHHHه . ولHHHی بHHHاز بHHHه بHHHورژوازی انگلسHHHتان برگHHHرديم 

بورژوازی انگلسHتان داد تHا بHا کمHک کشHورهای مشHروطه قHاره اروپHا تجHارت دريHائی                

تصرف خHويش در آورد و آخHرين حقHوق    ه مستعمراتش را بو فرانسه را متالشی کند،   

ايHن يکHی از   .  فرعی در حکومHت بHر درياهHا، پايمHال نمايHد     عنوان شريکه فرانسه را ب  

دومين دليل، انزجار او از . داليل مبارزه بورژوازی انگلستان عليه انقالب فرانسه بود      

ايHن انقHالب، بلکHه حتHی تHالش          " لعنتHی "يسHم   رشيوه های اين انقالب بود، نه تنها ترو       

بورژوازی انگلستان . و بودآخر، مورد تنفر ا ه  بورژوازی در اعمال سلطه خويش تا ب      

او آداب و رسوم ه توانست بکند، همين اشرافی که بی در اين دنيا، بدون اشراف چه م   

کردنHد و  ی ، برای او مد طرح ريHزی مH      )خوردندی  درد همين کار هم م    ه  ب(می آموختند   

افسHHران را  بHHرای ارتشHHی کHHه حHHافظ نظHHم در داخHHل بHHود و بHHرای نيHHروی دريHHائی کHHه           

ولHی بايHد   . دادندی کرد، در اختيارش قرار می  ازارهای جديد را اشغال م    مستعمرات و ب  

متذکر شد که يک اقليت پيشرفته بHورژوازی هHم وجHود داشHت اينهHا افHرادی بودنHد کHه                 

شان در سازش ميان بورژوازی و اشراف چندان در نظر گرفته نشHده بHود، ايHن           منافع

کHرد، ولHی   ی نقالب اظهار تمايل مH شد، نسبت به ای  اقليت که از طبقه متوسط تشکيل م      

  .در پارلمان صاحب هيچ قدرتی نبود

بHه  گرديد، ی بنابراين هر چه بيشتر ماترياليسم به جهان بينی انقالب فرانسه تبديل م       

آيا دوران وحشت در . اندازه بورژوازی خداپرست انگليسی به مذهب می چسبيد  همان  

ر سلطه مذهب خارج گردد چه خواهد که خلق از زي  ی  پاريس، ثابت نکرده بود که زمان     

شد؟ هر چه بيشتر ماترياليسم از فرانسه به کشورهای همسايه توسHعه مHی يافHت و از              

        Hتر در     ی طرف جريانات مشابه تئوريک، بويژه فلسفه آلمان تقويت مHه بيشHر چHد، هHش

تحصHيل کHرده بHه    قاره اروپا عمHًال ماترياليسHم و بطHور کلHی آزادمنشHی بHرای يHک فHرد                 

HHی کيفيتHHديل مHHد، ی الزم، تبHHان گرديHHه همHHم بHHيس محکHHط انگلHHه متوسHHبت طبقHHه  نسHHر بHHت
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ايHن جريانHات مHذهبی هHر چقHدر هHم بHا هHم              . کHرد اعتقادات متنوع مذهبی خود تکيه می       

  .تفاوت داشتند، همه آنها قاطعانه مذهبی و در چارچوب و جزئی از مذهب مسيح بودند

            Hی بHروزی سياسHالب پيHه انقHدر حاليکه در فرانس  Hمين مHرد، در  ی ورژوازی را تضHک

   Hد،  ی انگلستان، وات، آرک رايت، کارت رايت و ديگران انقالب صنعتی را آغاز مHکردن

    ثHروت بHورژوازی اکنHون   . تغييHر داد بHه کلHی   انقالبی کHه مرکHز ثقHل قHدرت اقتصHادی را             

HHريعی بHHت سHHروت  نهايHHر از ثHHين داران تHHت زمHHی يافHHزايش مHHزرگ افHHود . بHHان خHHدر مي

بHHHه وسHHHيله        داران و غيHHHره بHHHيش از پHHHيش    ی اريستوکراسHHHی مHHHالی، بانHHHک  بHHHورژواز

نفHع  ه تHدريج بH  ه  کHه بH   ی   عليرغم تغييراتH   ١٦٨٩سازش  . کارخانه داران کنار زده شدند    

ماهيHHت . بHHورژوازی صHHورت گرفHHت، ديگHHر بيHHان کننHHده موقعيHHت طHHرفين سHHازش نبHHود    

 بورژوازی قHرن مHا قبHل     با ١٨٣٠طرفين سازش نيز تغيير يافته بود، بورژوازی سال         

قدرت سياسی ای که هنوز برای اشHراف بHاقی مانHده بHود و           . داشتخود تفاوتی فاحش    

شHHد بHHا منHHافع   ی هHHای بHHورژوازی صHHنعتی اسHHتفاده مHH    از آن بHHرای مقابلHHه بHHا خواسHHت  

مبHHارزه جديHHدی عليHHه اشHHراف ضHHروری شHHده بHHود،    . اقتصHHادی جديHHد نHHاهمگون گرديHHد 

در ابتHدا  .  بHا پيHروزی قHدرت جديHد اقتصHادی پايHان يابHد              توانستی  تنها م  کهی  مبارزه ا 

تصHويب  ه  فرانسه ب  ١٨٣٠ها تحت تأثير انقالب      ها برنامه رفرم   عليرغم تمام مقاومت  

    .ايHHن مسHHاله موقعيHHت تثبيHHت شHHده و نيرومنHHدی بHHرای بHHورژوازی ايجHHاد کHHرد        . رسHHيد

 بطHور مشHHخص  وسHيله حاکميHت بHHورژوازی و   بHدنبال آن قHوانين گنHHدم لغHو شHد و بHHدين    

اين بزرگترين و در . بزرگ، برای هميشه تثبيت نمودزمين داران کارخانه داران را بر 

. خود کسب کرده عين حال آخرين پيروزی بود که بورژوازی براساس منافع منحصر ب

هHای بعHدی را بHا نيHروی اجتمHاعی جديHدی تقسHيم               ی  بورژوازی ناگزير بود همه پيروز    

  .مبستگی داشت ولی بعدًا با او به رقابت پرداختکند که در ابتدا با آن ه

          Hه انقالب صنعتی، طبقه ای از سرمايه داران بزرگ توليد کننده، در عين حال طبقه ب

به همان تعداد افراد اين طبقه . مراتب بزرگتری از کارگران توليد کننده را بوجود آورد    

گرفHت،  ی در بHر مH  نسبت که انقالب صHنعتی شHاخه هHای توليHد را يکHی پHس از ديگHری          
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شد و اين قدرت در ی با رشد اعضای طبقه بر قدرت آن نيز افزوده م. افزايش می يافت

کHHه پارلمHHان را عليHHرغم مقاومHHت آن بHHه لغHHو قHHانون آزادی   ی ، يعنHHی زمHHان١٨٢٤سHHال 

هنگHام تجهيHز بHرای اصHالحات، کHارگران جنHاح       . ور سHاخت، نمHودار گرديHد     بائتالف مج 

 حHق  ١٨٣٢کHه قHانون مصHوبه    ی نHد، زمHان  ددای  تشHکيل مH  راديکال حHزب اصHالحات را   

بندی نمHوده  جمع های خود را در اعالميه خلق  ی را از آنها سلب کرد، آنها خواست أر

و در مقابHHل حHHزب بHHزرگ بHHورژوازی کHHه مخHHالف قHHانون گنHHدم بHHود، در حHHزب مسHHتقل      

  .اين اولين حزب کارگری عصر ما بود. سازمان يافتندچارتيست 

وقوع پيوست که در ه  ب١٨٤٨های قاره اروپا در فوريه و مارس  قالبپس از آن ان

آن کارگران نقش پراهميتی داشته و تقاضاهائی را مطرح کردنHد کHه حHداقل در پHاريس              

هHا عکHس العمHل     بعHد از ايHن انقHالب   . بHود قبHول  از نظر جامعHه سHرمايه داری غيرقابHل        

هHHا سHHرکوب  ارتيسHHتچ ١٨٤٨در ابتHHدا در دهHHم آوريHHل  .  گرديHHدزعمHHومی ارتجHHاع آغHHا 

سال قيام کارگران پاريس درهHم کوبيHده شHد، بعHد از آن      گرديدند، سپس در ژوئن همان   

 در ايتاليHا، لهسHتان و آلمHان جنHوبی روی داد و بHاالخره در دوم دسHامبر           ١٨٤٩وقايع  

مHدتی مترسHک   ی ترتيHب حHداقل بHرا     بHه ايHن     .  لوئی بناپارت پاريس را فHتح کHرد        ١٨٥١

اگHر بHورژوازی انگلسHتان در      . رگری از بHين رفHت، ولHی بHه چHه قيمHت             های کHا   خواست

ه گذشته ضرورت مذهبی نگهداشتن خلق را قبول داشت، اکنون اين ضرورت برايش ب        

 و بدون اينکه به لبخند تمسخرآميز رفقای خود در قاره اروپا  . مراتب محسوس تر بود   

هبی کردن طبقHات پHائين   کوچک ترين توجهی بنمايد سال بسال هزاران نفر را جهت مذ   

ولی چون از دستگاه مذهبی خود راضی نبود به پوناتان، بزرگترين        : گماشتی  بکار م 

سHHازمان دهنHHده بHHازار مHHذهبی آن زمHHان رجHHوع کHHرد و رويواليسHHم، مHHودی، و سHHندی و  

غيHHره را از آمريکHHا بHHه انگلسHHتان آورد و بHHاالخره حتHHی از کمHHک خطرنHHاکترين ارتHHش     

 ارتشHHی کHHه مجHHددًا بHHه حربHHه هHHای تبليغHHاتی دوران اوليHHه مسHHيح مHHذهبی اسHHتفاده نمHHود،

کرد، بHا  ی افراد مورد موهبت خاص الهی مراجعه مبه مثابه  د، به فقرا    يحيات می بخش  

نمود و از اين طريق يک عنصHر   ی  شيوه مذهبی خويش عليه سرمايه گذاری مبارزه م       
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HHرورش مHHيح را پHHدائی مسHHاتی دوران ابتHHارزات طبقHHی مبHHراد داد، عنصHHرای افHHه بHHری ک

تواند بسيار خطرناک ی گذارند می ثروتمندی که امروز پول نقد در اختيار اين ارتش م         

  .شود

ظاهرًا اين يک قانون تکامل تاريخی است که بHورژوازی در هHيچ کشHوری از اروپHا                  

نتوانسته است مانند فئودال های قرون وسطی، حHداقل بHرای يHک مHدت طHوالنی قHدرت         

نHHابود بHHه کلHHی حتHHی در فرانسHHه کHHه فئوداليسHHم . امHHل در دسHHت گيHHردسياسHHی را بطHHور ک

مجموعه يک طبقه تنها برای دوران کوتاهی حکومت به مثابه گرديده بود، بورژوازی 

 تنهHHHا بخHHHش کHHHوچکی از  ١٨٣٠-١٨٤٨در زمHHHان لHHHوئی فيليHHHپ  . داشHHHترا در دسHHHت 

انتخابHاتی  خHاطر قHوانين    ه  مراتب بزرگتHر آن بH     ه  کرد و بخش ب   ی  بورژوازی حکومت م  

در جمهوری دوم مجموعه بورژوازی حکومت را در دست . داشتدر حکومت شرکت ن

داشت ولی فقط برای مHدت سHه سHال، عHدم توانHائی بHورژوازی راه را بHرای دوره دوم                  

تازه حاال يعنی در جمهوری سوم است کHه مجموعHه           . حکومت مشروطه هموار ساخت   

         گرفتHHHه، ولHHHی هHHHم اکنHHHون آثHHHار  بHHHورژوازی بيسHHHت سHHHال مHHHداوم رهبHHHری را در دسHHHت  

حکومت طوالنی بورژوازی تاکنون تنها     . شعف انگيز اضمحاللش در حال تکامل است      

در کشHHورهائی ماننHHد امريکHHا کHHه در آن فئوداليسHHم هيچگHHاه وجHHود نداشHHته و جامعHHه از  

کن بوده اسHت و حتHی از هHم اکنHون     مهمان ابتدا از يک مبدا بورژوائی حرکت کرده، م        

   رانسHHه و امريکHHا جانشHHينان بHHورژوازی، يعنHHی کHHارگران بHHا صHHدای بلنHHد دق البHHاب    در ف

  .کنندی م

حتی پيروزی سال . گاه به تنهائی حکومت نکرده است در انگلستان بورژوازی هيچ

 در تملک تقريبًا بال اسHتثناء مجموعHه مقامHات عHالی دولتHی از طHرف اشHراف،              ١٨٣٢

 سربزيری که با آن طبقHه متوسHط ثروتمنHد، تمHام           برای من اين  . وردآخدشه ای وارد ني   

 HHل مHHائل را تحمHHن مسHا روزی ايHHود، تHHن نبHHرد روشHHای وی کHHه آقHHی از  .ا .کHHتر يکHHفورس

کارخانه داران ليبرال بHزرگ طHی يHک سHخنرانی از جوانHان برادفHورد عاجزانHه تقاضHا                

 تHا  موزنHد و در ضHمن تعريHف نمHود کHه     آفرانسHه بي بان  کرد، بخاطر پيشرفت خودشان ز    
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بHاره وارد محيطHی    که وزير شد و يک ی  چه حد خود را گوسفندوار احساس کرده، وقت       

و در . انگليسHی ضHروری بHوده اسHت    بان فرانسه حداقل باندازه زبان  گرديد که در آن ز    

دوران رسيده های بيسوادی بودند   ه  دوره معموًال تازه ب    واقع بورژواهای انگليسی آن   

م مقامHHات عHHالی دولتHHی را نHHاگزير در اختيHHار اشHHراف کHHه خHHواه نHHاخواه مHHی بايسHHتی تمHHا

بگذارند، مقاماتی که صفاتی غيراز محدوديت فکری و غرور جزيره ای که با مقداری              

  .∗طلبيدی زيرکی تجاری چاشنی يافته بود، م

  های پايHان ناپHذير روزنامHه هHا در بHاره فرهنHگ بHورژوازی نشHان               حتی امروز بحث  

اندازه کافی شايسته تربيت عالی ه يس هنوز هم خود را بدهد که طبقه متوسط انگلی  م

بنHابراين حتHی بعHد    . گرددی و بيشتر بدنبال فرهنگ متواضعانه تری ممی کند  احساس ن 

که پيروز شده بودند، يعنی کوبدنها، ی از لغو قوانين گندم هم قابل فهم است، اگر افراد    

ت رسHHمی دولتHHی محHHروم  براتHHی هHHا، فورسHHترها و غيHHره از هرگونHHه شHHرکت در مقامHHا   

بمانند، تا اينکه باالخره بيست سال بعد قانون جديد اصالحات درهای وزارتخانه هHا را          

  . روی آنها بگشايده ب

                                                 
ت**ا چن**دی قب**ل  . وحت**ی در زمين**ه تج**ارت غ**رور ناش**ی از شوينيس**م مل**ی مش**اور خ**وبی نيس**ت     ∗

دانس**ت و از ی کارخان**ه دار معم**ولی انگليس**ی تکل**م بزب**انی غي**راز انگليس**ی را کسرش**ان خ**ود م** 
شدند و از زحمت او برای ص*دور محص*والتش   ی  در انگلستان ساکن م   " بدبخت"ارجيان  اينکه خ 

شد که اين خارجي*ان  ی او حتی متوجه نم. نحوی احساس غرور می نموده  کاستند، ب ی  خارج م ه  ب
    طري**ق بخ**ش اعظ**م تج**ارت خ**ارجی انگلس**تان را ب**ه چن**گ خ**ود    ک**ه اکث**رًا آلم**انی بودن**د از اي**ن 

ت***دريج ب***ه  ه  و تج***ارت خ***ارجی انگليس***ی ه***ا ب***  -ت و ه***م وادرات را ه***م ص***ادرا-گرفتن***دی م***
ه*م کمت*ر متوج*ه اي*ن      از آن. گشتی مستعمرات چين و اياالت متحده و امريکای جنوبی محدود م 

کردن*د و رفت*ه رفت*ه    ی ه*ای ديگ*ر در خ*ارج داد و س*تد م*      ها ب*ا آلم*ان   له شده بود که اين آلمان   أمس
ول*ی آلم*ان   . ت اقتصادی در تمام جهان سازمان داده بودن*د يک مجموعه ارتباطاتی کامل مستعمرا    

ب*اره در اي*ن مس*تعمرات     منظور صادرات، شروع به توليد کرد يکه  که چهل سال قبل ب    ی  هنگام
تج***ارتی آلم***انی، وس***يله ای ياف***ت ک***ه ب***ه آن در تب***ديل ي***ک کش***ور تولي***د کنن***ده ف***رآورده ه***ای   

در اي*ن موق*ع ب*ود ک*ه ب*االخره      . انی نمودکشاورزی به يک کشور درجه اول صنعتی، خدمات شاي   
خود آم*د و از س*فير و کنس*ول خ*ود پرس*يد ک*ه ب*ه چ*ه         ه حدود ده سال پيش کارخانه دار انگليسی ب  

 ش*ما  -١: جواب مش*ترک هم*ه آنه*ا اي*ن ب*ود ک*ه      . توان مانع پراکندگی مشتريان شد   ی  دليل ديگر نم  
 ش*ما حت*ی   -٢ن ش*ما تکل*م کن*د و    ازب* ه خواهي*د او ب*  ی  ن مشتری خ*ود را نم*ی آموزي*د، بلک*ه م*            ازب

         ه***ا، ع***ادات و س***لقيه ه***ای مش***تريان خ***ود را ارض***اء کني***د، بلک***ه    کني***د خواس***تی کوش***ش نم***
  .ها، عادات و سليقه های انگليسی را قبول کنند خواهيد که آنها خواستی م
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   Hاعی          ه  آری تا بHارت اجتمHاس حقHق احسHدازه عميHا انHتان تHورژوازی انگلسHروز بHام  

اسHت، تHن   که بخرج خود و ملت يک قبيله نمايشی از تن پروران را حفظ کHرده  می کند  

پرورانی که در هر موقعيت با شکوه و جاللی بايد ملHت را محترمانHه نماينHدگی کننHد و               

بHه  برای خود بورژوازی بی اندازه افتخارآميز است که يکی از بورژواها اجHازه ورود        

را سHاخته   اجتماعات خارق العاده را دريافHت کنHد کHه در واقHع خHود بHورژوازی آن            اين  

  .است

 متوسط صنعتی و بازرگانی هنوز موفق نشده بود قدرت سياسی را بدين ترتيب طبقه

 . از دسHHت اشHHراف بيHHرون آورد کHHه رقيHHب جديHHد، يعنHHی طبقHHه کHHارگر وارد صHHحنه شHHد      

هHHا و انقالبHHات در قHHاره اروپHHا و عHHالوه بHHر آن    عکHHس العمHHل بعHHد از جنHHبش چارتيسHHت 

ه عمHHوًال بHHکHHه م (١٨٤٨ -١٨٦٦هHHا  توسHHعه شHHگفت انگيHHز صHHنايع انگلسHHتان در سHHال 

HHته مHHارت آزاد گذاشHHاب تجHHی حسHHع بHHا در واقHHود، امHHعهه شHHديون توسHHتر مHHب بيشHHمرات     

متقابًال کارگران را که قبل از ) های بخار و مجموعه وسايل نقليه استی راه آهن، کشت

هHا وابسHته    دادنHد بHه ليبHرال    ی  ها را تشکيل مH     ها جناح راديکال ليبرال    دوره چارتيست 

شد در مقابHل حHق کHارگران بHرای شHرکت در انتخابHات       ی فته ديگر نمولی رفته ر . نمود

ه هHا هنHوز در وحشHتزدگی بH      ها، يعنHی رهبHران ليبHرال       که وينگ ی  مقاومت نمود، زمان  

نفHع  ه او از موقعيHت مناسHبی بH   .  برتری خود را نشان داد     )٣١(سر می بردند ديسرائيلی   

) شHد ی ساکن خانHه را شHامل مH   که هر   ( استفاده کرد، حق رأی خانوار را        )٣٢(هاتوری  

وسHHيله از تغييHHر حHHوزه هHHای     در حHHوزه هHHای انتخابHHاتی شHHهری بوجHHود آورد و بHHدين    

زودی رأی گيری مخفی معمHول شHد، سHپس در     ه  بعد از آن ب   . انتخاباتی جلوگيری نمود  

 حHHق رأی خHHانوار بHHه همHHه حHHوزه هHHای انتخابHHاتی، حتHHی بHHه حHHوزه هHHای       ١٨٤٨سHHال 

     تقسHHيم جديHHد   بHHارا تHHا انHHدازه ای  شHHين توسHHعه يافHHت و آن  انتخابHHاتی منHHاطق اعيHHان ن  

از طريHق همHه ايHن اقHدامات نيHروی طبقHه کHارگر در             . منطقه های انتخاباتی جبران کرد    

انتخابHHات تHHا آن درجHHه رشHHد يافHHت کHHه حHHاال ديگHHر در صHHد و پنجHHاه تHHا دويسHHت منطقHHه       

نی برای حفظ احرام بHه   انتخاباتی اکثريت داشت ولی هيچ مکتبی بهتر از سيستم پارلما         
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ها وجHود نHدارد، اگHر طبقHه متوسHط بHا گروهHی کHه لHرد جHان  مHانوس بHا تمسHخر                      سنت

گرديد، تHوده طبقHه کHارگر بHه     ی  ناميد، با تقديس و احترام مواجه م      " ای قديمی ما  بنج"

شHدند، يعنHی بHه بHورژوازی بHا احتHرام و       ی روز، طبقه باالتر ناميده مH      که در آن  ی  آنهائ

و در واقع پانزده سال پيش کارگر انگليسی کارگر نمونه ای بود     . گريستتواضع می ن  

      Hزش بHر        ه  که توجه احترام آميHا و ادب و سHت کارفرمHموقعي  Hال     ه  بHين دنبHريش در حHزي

کردن خواست هايش، نوشداروی شفا بخشی بود بر روی جراحHات بزرگHی کHه در اثHر               

پشHHت ميزنشHHين همHHوطن هHHای  هHHای انقالبHHی کHHارگران آلمHHانی بHHه سوسياليسHHت  گHHرايش

  .آلمانی وارد آمده بود

        Hر از        ه  ولی بورژواهای انگليسی تاجرهای خوبی بودند و بHيع تHدی وسHا ديHائل بHمس

ها آنها با بی ميلی قدرت خود را تقسHيم کHرده       منت. کردندی  پروفسورهای آلمانی نگاه م   

ای سخت و انجام چه کارهه ها آموخته بودند که خلق قادر ب      در زمان چارتيست  . بودند

بعد بخHش اعظHم اعالميHه خلHق بHه قHانونی ملHی تبHديل         ه زمان ب  از آن . قاطعانه ای است  

اکنHون بHيش از هHر زمHان الزم مHی آمHد کHه خلHق بHا                . شده و به آنها تحميل گرديHده بHود        

بHه ايHن   . بهترين وسيله بHرای نفHوذ در تHوده مHذهب بHود      . حربه های اخالقی مهار گردد    

همHين  ه دهنHد و بH   ی  ها اکثريت را تشکيل مH      تربيتی، کشيش سسات  ؤدليل است که در م    

دليل بورژوازی راسًا برای انواع مختلف عوام فريبی از آداب و رسوم مذهبی گرفته تا 

  .سپاه دين ماليات می پردازد

       و در ايHHHن موقHHHع بHHHود کHHHه فيليسHHHترهای محتHHHرم انگليسHHHی در مقابHHHل آزاد انديشHHHی و  

کHHارگران فرانسHHه و . در قHHاره، احسHاس پيHHروزی کردنHHد بHی تفHHاوتی مHHذهبی بHHورژوازی  

آنها سرايت کرده بود، در عين ه سوسياليسم بطور کامل ب  . آلمان عصيانگر شده بودند   

   HHنی بHHداليل روشHHه بHHيچه اينکHHت از        هHHب حاکميHHت کسHHه جهHHد کHHيفته آن نبودنHHه شHHوج     

 روز بيشHHتر در واقHHع سرسHHختی قاطعانHHه آنهHHا هHHر . حربHHه هHHای قHHانونی اسHHتفاده نماينHHد 

بنابراين بورژواهای فرانسHوی و آلمHانی آخHرين چHاره را در     . گرديدی موجب دردسر م  

دور اندازند، درست مانند جوان جاهلی به ، آزاد انديشی را     مديدند که خيلی آرا   ی  اين م 
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           Hيگاری را بHا، سHاری دريHه بيمHيش بHيش از پHدن بHار شHع دچHه موقHه  ه کHHد کHدور اندازن

. زده اسHت ی آن با هزار ادا و اطHوار روی عرشHه کشHتی قHدم مH        هنگام در دست داشتن     

ظHاهر عابHد شHدند، بHا     ه کردنHد يکHی پHس از ديگHری بH     ی که مذهب را مسHخره مH      ی  آنهائ

راندنHد و خHود هHم ايHن آداب و     ی احترام از کليسا و مکاتب و آداب و رسوم آن سخت م  

هHای فرانسHوی روزهHای    بورژوا. کار مHی بردنHد  ه که الزم بود، ب ی  رسوم را تا اندازه ا    

هHای کليسHا بHه     خوردند، بورژاهای آلمانی عرق ريزان روی نيمکت   ی  جمعه گوشت نم  

ماترياليسم آنها با بدشانسی مواجه . دادندی ها گوش من موعظه های طوالنی پروتستا

 اين آخرين و تنها وسHيله نجHات جامعHه      -"مذهب بايد برای خلق حفظ گردد     . "شده بود 

های ممکنه برای از  را تازه پس از انجام تمام تالش بدبختانه اين. وداز نابودی کامل ب

بين بردن مذهب کشف کردند و بعد لحظه ای فرا رسيد که نوبت بHورژوازی انگلسHتان           

توانستم دويست ی ها من م احمق: بود تا آنها را به باد تمسخر بگيرد و به آنها بگويد         

  .شما بگويمه را ب سال قبل اين

که نه گذشته مذهبی بورژوازی انگلHيس و نHه برگشHت            رس من اينست  مع الوصف ت  

سHنت، نيHروی   . ، قادر به ايجاد سدی در مقابل سيل پرولتری باشد         رهمجدد بورژازی قا  

مثابه نيروی خمودگی تاريخ است ولHی همHواره غيرفعHال         ه  ترمزکننده عجبيی است و ب    

توانHد بHرای هميشHه    ی  ب نمH  چنHين مHذه    هHم . همين دليل بايد مغلوب گردد    ه  می باشد و ب   

اگHHر تصHHورات حقHHوقی ،   . ديHHوار محHHافظی در مقابHHل جامعHHه سHHرمايه داری ايجHHاد کنHHد     

فلسفی، تاريخی و مذهبی ما مولود دور يا نزديک داده های شرايط اقتصHادی حHاکم در         

تواند بعد از تغيير بنيادی شHرايط اقتصHادی،        ی  جامعه هستند، بنابراين اين تصورات نم     

بايHد قبHول   و يHا  يا ما بايد به وحی ماورا طبيعHی معتقHد باشHيم             .  ادامه يابند  برای هميشه 

  . کنيم که هيچ موعظه مذهبی قادر نيست جامعه ای را که در حال تالشی است حفظ کند

بدون شک آنها هنوز . حرکت در آمده انده و عمًال در انگلستان هم کارگران مجددًا ب

 از قبيل اين نظريه اشاعه يافته -های بورژوائی سنت. های بسياری پايبند هستند سنت

و خرافاتی که گويا تنها دو حHزب مHی توانHد وجHود داشHته باشHد، حHزب محافظHه کHار و                 
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حزب ليبرال، و طبقه کارگر بايد رهائی خHود را از طريHق احHزاب بHزرگ ليبHرال بدسHت         

   قی هHHا بHHرای عمHHل مسHHتقل، بHHا   هHHای کHHارگری کHHه از زمHHان اولHHين کوشHHش    سHHنت. آورد

که دوران کارآموزی مرتبی را طی نکرده اند، ی  از قبيل عدم پذيرش کارگران-مانده اند

دهد، جز اينکه خود ی از طرف بسياری از سنديکاهای کارگری قديمی معنی ديگری نم

ولی عليرغم همه اين مسائل، . های خود را می پرورانند اين سنديکاها اعتصاب شکن   

سHHHف بHHHه بHHHرادران  أبرنتHHHانو ناچHHHار بHHHود بHHHا نهايHHHت ت  کHHHه جنHHHاب پروفسHHHور  همHHHانطور 

در . مHHی کنHHد سوسياليسHHت پشHHت ميزنشHHين خHHود گHHزارش دهHHد، طبقHHه کHHارگر پيشHHرفت     

های حساب شده، با شHک و   انگلستان اين حرکت به پيش مانند همه چيز بطئی، با گام          

ايHHن حرکHHت در . هHHائی گHHاهی بHی ثمHHر و محافظHه کارانHHه تHHوام اسHت    ترديHد و بHHا کوشHش  

گيHرد،  ی خی موارد با شک و ترديد بيش از حد در مقابل نHام سوسياليسHم صHورت مH       بر

طبقHHه کHHارگر در جنHHبش اسHHت و ايHHن . مHHی کنHHدرا کسHHب  بتHHدريج محتHHوی آنحاليکHHه در 

اکنون اين حرکت . گيردی جنبش اقشار مختلف کارگران را يکی پس از ديگری دربر م         

و همه ما ديديم می کند  مرگ آسا بيدار    کارگران تعليم نيافته است که لندن را از خواب        

اين نيروهای جديد چه تحرک قابل ستايشی در جنبش کارگری ايجاد کردنHد و حHال اگHر     

نحوه حرکت اين جنبش با بی صبری اين يا آن همگام نيست، اما اينهHا نبايHد فرامHوش                 

کنند که درسHت همHين طبقHه کHارگر اسHت کHه بهتHرين جوانHب خصHلت ملHی انگليسHی را                

شHود  ی جلHو برداشHته مH    ه  داشHته و در انگلسHتان هHر گHامی کHه بHا پيHروزی بH                  نده نگه ز

هHای قHديمی بHداليلی کHه در بHاال       اگر فرزندان چارتيست. گرددی هيچگاه به عقب باز نم 

آمد، همه انتظارات ما را برآورده نکردند، حال بنظر می آيد که نوادگان آنها شايستگی 

  .چنين اجدادی را دارند

ايHن  .  حHال پيHروزی طبقHه کHارگر در اروپHا تنهHا بHه انگلسHتان بسHتگی نHدارد                    در عين 

پيروزی فقط زمانی تضمين می يابد که حHداقل انگلسHتان، فرانسHه و آلمHان بHا يکHديگر             

جنبش کارگری در دو کشور آخر چند گامی از انگلسHتان     . فعاليت مشترک داشته باشند   

.  ای نزديHک بHه پيHروزی قHرار دارد     مHان حتHی ايHن جنHبش در فاصHله          آلدر  . جلوتر است 
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. پيشرفتی که جنبش کارگری در پنجاه سال اخير در آلمان نموده است بHی سHابقه اسHت      

  Hت     . رودی اين جنبش بسرعت دائمًا رشد يابنده ای به پيش مHان ثابHورژوازی آلمHر بHاگ

کرده که تا چه حد رقت بار فاقHد توانHائی سياسHی، انضHباط، جHرأت و حرکHت اسHت، در                     

. ميزان قابل مالحظه ای داراسته بل طبقه کارگر نشان داده که همه اين صفات را بمقا

 آيHا  . حدود چهارصد سال پHيش آلمHان مبHدأ حرکHت اولHين قيHام طبقHه متوسHط اروپHا بHود              

HHم   ی نمHHان هHHه آلمHHت کHHار داشHHروز انتظHHرايط امHHاس شHHوان براسHHحنه   تHHين صHHين اولHHچن

                       پيروزی پرولتاريای اروپا باشد؟          

  

   انگلس-     ف

  

  

  

 


