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٣  
....  

ا قھر مادی سرنگون شود، وتئوری، تنھا آن قھر مادی بايد ب. سالح نقد به ھر روی، نمی تواند جانشين نقد سالح شود

تئوری زمانی قادر است توده ھارا دريابد که به انسان بپردازد . را دريابد زمان به قھر مادی بدل می شود که توده ھا

 انسان چيزی نيست جز ۀراديکال بودن، يعنی دست به ريشه بردن؛ وريش. وزمانی به انسان می پردازد که راديکال شود

گذشتنی مثبت وقاطعانه از مذھب  رافعملی اش، عزيمت آن دليل آشکار راديکاليزم تئوری المانی، وتوان . نسانخود ا

به عبارت ديگر، {نقد مذھب با اين آموزه به پايان می رسد که برای انسان، واالترين موجود، خود انسان است؛ . است

 را که در آن ھا انسان موجود تحقير شده،  روابطیۀھمه بايد ک} به پايان می رسد {فرمان مقوله واربا اين } نقد مذھب

 طرح ۀ يک فرانسوی دربارۀاسير وبرده، ترک شده ونکوھش شده است، براندازد، روابطی را که ھيچ بيانی بھتر از گفت

ری حتا به رھائی نظ! با شما مثل آدميان رفتار کند! می خواھد! سگ بيچاره: ماليات بر سگ ھا نمی تواند تصويرش کند

} انقالبی{رفرماسيون، } نھضت{ انقالبی المان، يعنی ۀگذشت. لحاظ تاريخی معنای عملی ويژه ای برای المان دارد

  . انقالب را در مغزش آغاز کرد، کاری که امروز فيلسوف می کندراھبدر آن زمان، . نظری است

ردگی ناشی از اعتقاد را به جای آن نھاد؛ او ، به ھر روی به بردگی ناشی از سر سپردگی چيره گشت، چراکه بلوتر

ايمان به اقتدار را درھم شکست، چراکه ايمان اقتدار را باز گردانيد؛ او کشيش را به فرد عامی مبدل ساخت، چرا که 

 مردم عامی را به کشيش بدل کرد؛ او انسان را از مذھبيتی برونی رھانيد، چرا که مذھبيت را به درون انسان کشانيد؛ او

  .کالبد را از بند زنجير رھا ساخت، چرا که قلب را در زنجير نھاد

 عامی با کشيش ۀمسأله اينک ديگر مبارز. پروتستانيزم اگرچه راه حل حقيقی نبود، اما مسأله را به درستی حل کرد

نی عوام اگر تبّدل پروتستا.  ، باسرشت کشيش وارش بودکشيش درونی خويش نبود، بلکه مبارزه بابيرون از خويش

از روحانيون ونور چشمی گرفته تا بی  -تبار شانو ايل  پادشاھان و} يعنی{پاپ ھا  -المانی به کشيش ھا، عوام

ھمانقدر اندک که رھائی به . درا ساخت، تبدل فلسفی المانی کشيش شده به انسان، خلق را رھا خواھد کر -فرھنگان

 پروسی ھای ۀ که عمدتاً به وسيل-  می تواند در حد غارت کلسيایدنيوی کردن دارائزادگان وحاکمان محدود ماند، شاھ

} آزمون{آن زمان ھا جنگ دھقانی، اين راديکال ترين واقعيت تاريخ المان، در .  محدود بماند- رياکار به عمل در آمد

وضع } يعنی{الھيات ناکام ماند؛ امروز که الھيات خود شکست خورده است، نا آزادانه ترين واقعيت تاريخ المان، 
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.  تمام وکمال ُرم بودۀرفرماسيون، المان رسمی بند} نھضت {ۀدر آستان. فلسفه متالشی می شود} آزمون{ ما در موجود

 پروس، اتريش، مالکان زمين وبی ۀ تمام وکمال ُرم باشد، بندۀ انقالب، المان رسمی کم تر از آن که بندۀدر آستان

  .فرھنگان است

  .رو باشده ديکال در المان با دشواری عمده ای روببه نظر می آيد، انقالب را

تئوری ھمواره تنھا تا آنجا می تواند در .  مادی نياز دارندۀبه عبارت ديگر، انقالب ھا به يک عنصر منفعل، يک زمين

 ۀاينک، آيا دوپارگی وشکاف عظيم بين خواست ھای انديش. ميان مردمی تحقق يابد که تحقق خواست ھای شان باشد

}  مدنیۀبين جامع{ودولت }  يا مدنی{ بورژوائیۀانی وپاسخ ھای واقعيت المان، با شکاف ودوپارگی بين جامعالم

تنھا کافی نيست که انديشه برای . وخودش تطبيق می کند؟ آيا نياز ھای نظری، نياز ھای عملی بالفصل خواھند بود

  . انديشه در آمدن باشدتحقق خويش بکوشد، بلکه خود واقعيت نيز بايد در تالش برای به

حتا به مراحلی که به لحاظ نظری .  ميانی رھائی سياسی صعود نکرده استۀاما المان ھمراه با خلق ھای مدرن تا مرحل

خلق المان، چگونه می تواند بايک ترفند، نه تنھا از فراز موانعی . پشت سر نھاده، ھنوز به لحاظ عملی دست نيافته است

د بگذرد، بلکه ھم ھنگام موانع پيش پای خلق ھای مدرن رانيز پشت سر گذارد؟ موانعی که فی که برسر راه خويش دار

انقالب راديکال تنھا می تواند انقالب .  آزادی از موانع خويش آنھا را بپذيرد وبه سوی شان بکوشدۀالواقع بايد به مثاب

  .ی شان ظاھراً ھويداء استنياز ھای راديکال باشد، نيازھائی که فقدان پيش شرط ھا وزادگاه ھا

 ۀاگرچه المان با عمل انتزاعی انديشيدن، تحول خلق ھای مدرن را ھمراھی کرده است، بی آن که نقش عملی در مبارز

واقعی ناظر براين تحول به عھده گيرد، اما از يک جانب در آزار ناشی از اين تحول شريک بوده است، بی آنکه در 

.  ديگر منطبق استیاشتغال انتزاعی از يک سو، برخسران انتزاعی از سو. ک باشدلطفش، در رضايت ناتمامش شري

 زوال اروپا ۀاز اين روست که المان، پيش از آن که برسکوی رھائی اروپا بايستد، خود را در سحر گاھی، در مرتب

  .ده باشدالمان را می توان با بُت پرستی مقايسه کرد که به بيماری مسيحيت گرفتار آم. خواھد يافت

 اوضاع کنونی، موقعيت المان، ۀاگر به دولت ھای المانی بپردازيم، آنھا را دولت ھائی می يابيم که کوشيده اند به واسط

کاستی متمدانه ای جھان  اختصاصی خوش اقبالی شان، ۀريزغ ۀنظرگاه فرھنگ وآموزش المانی وسرانجام به واسط

 که خوشبختانه ما کامالً از –رژيم قديم ۀ  با کم وکسری وحشيان- بھره ايم که ما از امتيازاتش بی– را دولت ھای مدرن

که المان ناگزير است، اگر نه در معقوليت، بلکه دست کم در نامعقوليت اشکال  به طوری.  ترکيب کنند-آن برخورداريم

ان به اصطالح مشروطه، مثالً آيا جز اين الم.  قرار دارند، بيش از پيش سھيم شودوضع موجودشدولتئی که برفراز 

سرزمين ديگری درجھان است که چنين باخامی درتوھمات دولت مشروطه شريک باشد، بی آن که از واقعيتش سھمی 

 که –مبر  سپتببرد؟ آيا چيزی به جز فکر يک دولت المانی می تواند رنج طاقت فرسای سانسور را با قانون فرانسوی

 خدايانتمام } ۀپيکر{ھمان طور که آدم می تواند در معبد پانتئون ُرم ! د؟ پيوند زن-آزادی مطبوعات پيش شرطش بود

 اشکال دولتی را پيدا ۀ ھمگناھان ُرمی، –تمام ملت ھارا بيابد، به ھمان گونه ھم می تواند در امپراتوری مقدس المانی 

 نينديشيده دست يابد، يک پادشاه المانی اين واقعيت را که اين التقاط می تواند به باالترين قله ای که ھرگز کسی بدان. کند

 نقش ھای شاھنشاھی ۀھی که قصد دارد ھموزيبائی شناسانه، پادشاتضمين می کند، پادشاھی با خوش خوراکی سياسی 

را، از پادشاھی فئودالی گرفته تا ديوان ساالری، از استبدادی گرفته تا مشروطه، از اشراف ساالری گرفته تا مردم 

، واگر نه برای مردم، بلکه البته برای خودش بازی خودشه به نمايندگی از خلق بلکه البته در شخص ساالری، اگر ن

المانی را ۀ  حاضر است، نخواھد توانست موانع ويژعصر سياسی} آشکار{المان که در جھان خويش يک کاستی . کند

  . را از پيش پای بردارد افکند، مگر آن که سد ھای عمومی عصر سياسی حاضر١از سر راه خويش به دور

                                                 
 رھا.س-.با مقتضيات جمله خوانائی بيشتر دارد» به دور«آمده است که به نظر اين قلم کلمه » به زير«، »به دور« در متن اصلی به جای کلمه  1
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بلکه آن چه رؤيائی وخيال پردازانه {، عمومی بشری در المان رؤيای اتوپيائی است ونه رھائی راديکالنه انقالب 

انقالبی چنين . انقالب ناتمام وپاره وار، انقالبی صرفاً سياسی است؛ انقالبی که پايه ھای بنا را حفظ خواھد کرد} است

، خود را رھا سازد وبه  بورژوائیۀبخشی از جامع برچه پايه ھای استوار است؟ براين پايه که پاره وار وصرفاً سياسی

اين . ، به رھاسازی ھمگانی جامعه اقدام کندجايگاه ويژه اش معين از ۀ بدل کند؛ بر اين پايه که يک طبقھمگانحاکم 

 خود را در جايگاه اين طبقه بيابد، ۀ جامعۀ جامعه را آزاد خواھد کرد، اما تنھا با اين پيش شرط که ھمۀطبقه، ھم

  .وبنابراين، به عنوان مثال، مالک پول وتحصيالت شود وياھرچه قدر که می خواھد به دست بياورد

 بورژوائی نمی تواند چنين نقشی را ايفاءکند، بی آن که لحظه ای در خويش ودر توده ھاھيجان ۀھيچ طبقه ای در جامع

 ۀنمايند ۀبنشاند وبه مثاب} جامعه{ جامعه برادر ويگانه شود، خود را به جای آن ۀآن، باھمبرانگيزد، لحظه ای که در 

 آن پذيرفته وبه رسميت شناخته شود، لحظه ای که خواسته ھا وحقوقش در حقيقت خواسته عمومی} خواست ھای{

ھا به نام حقوق ھمگانی جامعه تن. لحظه ای که او واقعاً مغز وقلب جامعه باشد} سرانجام{وحقوق خود جامعه باشد، و

 جامعه وبنابراين ۀبرای دست اندازی برجايگاه رھا سازند.  معين می تواند مدعی سلطه برعموم شودۀاست که يک طبق

 سپھر ھای ديگر جامعه، به سود سپھر اختصاصی خود، انرژی انقالبی واتکاء به نفس فکری ۀبرای استثمار سياسی ھم

ديگر ھمراه   بورژوائی بايکۀ در جامع معينۀانقالب يک خلق، ورھائی يک طبقای آن که بر. به تنھائی کافی نيست

 ديگر ۀ کاستی ھای جامعه در طبقۀ جامعه به حساب آيد، بايد در مقابل، ھمۀ ھمۀشوند وبرای آن که يک رسته به مثاب

 موانع ۀ ھمۀی ھمگانی مبدل گردد، بايد پيکر يافت}ورنج ھا{ فشار ھاۀ معين، به رستۀمتمرکز شود، بايد يک رست

، به شھرت يابد جامعه ۀ ھمجنايت ھای سپھر ۀومحدوديت ھای عمومی باشد، بايد يک سپھر اجتماعی ويژه، به مثاب

کامل برای آن که يک رسته در معنای .  رھاسازی ھمگانی به نظر آيد-طوری که آزادی اين سپھر ھمانا چون خود

ارزش .  ديگر به رسته ای که آشکارا در انقياد است، بدل گرددۀواژه، رسته ای رھاساز باشد، بايد در مقابل، رست

 مخالف آن ۀ بالفصل وطبقۀھمگانی ومنفی اشراف وروحانيت فرانسوی، ارزش ھمگانی ومثبت بورژوازی را که ھمساي

  .ن کردييبود، تع

 ۀتنھا فاقد آن ھمسازی، برندگی، شجاعت وبی پروائی است که بتوان برآن مھر نمايند ويژه ای در المان، نه ۀاما ھر طبق

منفی جامعه را کوبيد؛ بلکه ھيچ رسته ای، چنان جانمايه ای را ندارد که بتوان آن را، حتا برای يک لحظه، با جان خلق 

قدرت مادی را به سوی قھر سياسی ھم ھويت پنداشت، ھيچ رسته ای چنان استعداد ذاتئی را ندارد که به موجب آن، 

من ھيچ نيستم ولی بايستی ھمه چيز : برانگيزد واين جسارت انقالبی را ندارد که اين جمله را برفرق حريف بکوبد که

 بيش -طبقات را نيز} اخالق وصداقت{افردا، بلکه } اخالق وصداقت{ نه تنھا – المانی را ۀاخالق وصداقت عمد. باشم

می سازد که به محدوديت ھايش اعتبار می بخشد وفرصت } وبی نياز از جھان{پرستی درويشانه از ھرچيز نوع خود 

 المان بايکديگر، رابطه ای ۀ سپھر ھای مختلف جامعۀبنابر اين رابط. می دھد که اين محدوديت ھا عليه او به کار آيند

آغازد وخود را در کنار ديگران باھمه ھر سپھری، آگاھی يافتن از خويش را می . نيست دراماتيک، بلکه اپيک است

، بالفاصله پس از آن که ھر سپھر تحت فشار قرار می گيرد، صورت نمی }واين{ادعاھا وحقوق شان جای می دھد 

بندد، بلکه به محض آن که بدون دخالت خودش، اوضاع زمانی چنان مبناء مناسبی به او عرضه می کند که او می تواند 

 عام ۀ المان، تنھا براين آگاھی متکی است که اين طبقه نماينداتکاء به نفس اخالقی ميانیحتا . کندفشار را بر او اعمال 

در نتيجه، تنھا پادشاھان المانی نيستند که بی ھنگام بر تخت تکيه می زنند، .  طبقات باشدۀميانه حالی بی فرھنگانه ای ھم

يش از آن که پيروزی اش را جشن بگيرد، شکستش را  بورژوائی چنين وضعی دارد که پۀبلکه ھر سپھری از جامع

خويش را می سازد؛ پيش از آن که بتواند خود را به ۀ تجربه می کند؛ پيش از آن که سد ھای مقابلش بگذرد، سد ھای ويژ

موجود جسور بدل سازد، خود را به موجود بزدل مبدل می کند؛ بنابراين، پيش از آن که موقعيت ايفاء يک نقش بزرگ 
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سپری شده است؛ ھرطبقه، به مجرد آن که نبرد را باطبقه ای که باالی سر او قرار }آن موقعيت{ا در اختيار گيرد، ر

از ھمين رو، اشراف خود را درگير نبرد . گرفته می آغازد، در نبرد با طبقه ای که زير او قرار دارد درگير می شود

اف، وبورژوازی خود را در گير نبرد عليه ھمه می يابد؛ واين عليه پادشاھی، بروکرات خود را درگير نبرد عليه اشر

 ميانی، به سختی ۀطبق. در حالی است که پرولتاريا تازه پای در راه نھاده است که خود را در نبرد عليه بورژوازی بيابد

عی وپيشرفت  رھائی را دريابد وھم از اکنون، تحول اوضاع اجتماۀاين شھامت را دارد که از ديدگاه خويش، انديش

  .تئوری سياسی، اين موضوع را کھنه يادست کم مشاجره برانگيز اعالم می کند

در فرانسه، کافی است آدم چيزکی باشد تا بخواھد ھمه چيز بشود، در المان، اگر آدم نخواھد از ھمه چيز صرف نظر 

ر المان رھائی ھمگانی شرط بالمنازع د. ھمگانی است} رھائی{در فرانسه، رھائی پاره وار، دليل . کند، بايد ھيچ باشد

ودر المان بايد عدم امکان رھاسازی مرحله ئی، }رھاسازی مرحله ئی{در فرانسه بايد فعليت . ھر رھائی پاره وار است

 وخود را به لحاظ سياسی ايدآل استدر فرانسه، ھر طبقه ای از مردم . انگيزه ای برای تولد تماميت آزادی باشد

بنابراين نقش رھائی بخش .  کل نيازھای اجتماعی می شناسدۀ ويژه، بلکه به عنوان نمايندۀعنوان طبقبالواسطه، نه به 

در ميان طبقات مختلف خلق فرانسه به نوبت وباحرکت دراماتيک دست به دست می شود، تا سرانجام به طبقه } جامعه{

 والبته –خود آنھارا بر شرائط ماوراء انسانی ای می رسد که ديگر رھائی اجتماعی را با اتکاء به پيش شرط ھائی که 

 شرائط ھستی انسانی را بر مبنای ۀ استوار اند، متحقق نمی کند، بلکه بيشتر، ھم- انسانیۀ خود جامعۀآفريده شده به وسيل

 جائی که زندگی عملی بی جان ودر عين حال زندگی معنوی غير - عکس آن در المان. رھائی اجتماعی سازمان می دھد

مادی اش ، ضرورت واسطه اش موقعيت بال ۀ مدنی، تازمانی که خود به واسطۀ ھيچ طبقه ای از جامع- لی استعم

  . بدين کار ناگزير شود، نه نياز ونه توان رھاسازی عمومی را داراستوزنجير ھايش

  پس امکان مثبت رھائی المان در کجاست؟

 مدنی نيست؛ رسته ای، ۀجامعۀ  مدنی که طبقۀقه ای از جامع؛ طببازنجير ھای راديکالدر سامان يابی طبقه ای : پاسخ

 طلب نمی کند؛ چرا حق ويژه ای رسته ھاست؛ سپھری که سرشت عامش را از رنج عامش دارد وھيچ ۀکه انحالل ھم

ی که ديگر نه عنوان تاريخی، بلکه عنوان انسان} طبقه ای{ بر او اعمال می شود؛ نفس ناحقیکه نه ناحقئی ويژه، بلکه 

که درتقابل يک جانبه باپيامد ھا نيست، بلکه درتقابل ھمه جانبه با ھمه پيش شرط } طبقه ای{را می تواند طلب کند؛ 

 ۀھای دولت المانی قرار دارد؛ و سرانجام سپھری که نمی تواند خويش را رھا سازد، مگر آن که خود را از ھم

که گم گشتگی تام انسان است } طبقه ای{ در يک کالم،  سپھرھای جامعه رھا کند؛ۀسپھرھای ديگر واز آن جا، ھم

اين انحالل جامعه، در پيکر رسته ای . وبنابر اين تنھا از طريق بازيابی تام انسان است که می تواند خويش را باز يابد

  . استپرولتارياويژه، ھمانا 

ريشه گرفته از  پرولتاريا فقر ۀفرينند صنعتی در المان پديد می آيد؛ زيرا آۀپرولتاريا از طريق حرکت گسترش يابند

پرولتاريا را آنھائی نمی سازند که زير بار جامعه شانه خم کرده اند، .  استمصنوعاً آفريده شدهنيست، بلکه فقر  طبيعت

 رده ھای ميانی جامعه پديد می ۀويژه از تجزيه  جامعه، ب شديدۀتجزي آنھا که از -بلکه توده ھای رو به افزايش انسانی

 ھستند که پرولتاريا را می سازند، اگرچه به تدريج، ھمان گونه که از ھم اکنون آشکار است، فقر ناشی از طبيعت - يندآ

  . ژرمنی نيز به صف آن خواھد پيوست-وبندگی مسيحی

 قعیوا را برمال می سازد، زيرا اوست که انحالل راز ھستی خويش، تنھا انحالل نظم تاکنونی جھانپرولتاريا با اعالم 

 را خوستار است، از آنرو است که او آنچه را که نفی مالکيت خصوصیاين نظم جھانی است، اگر پرولتاريا است که 

 بی آن که خود در آن دخالتی – دستاورد منفی جامعه ۀجامعه به پرنسيبش ارتقاء داده است، آنچه را که در او به مثاب

در نتيجه، پرولتاريا با ھمان حقی خود را به جھان در . ارتقاء خواھد داد پيکر يافته است، به پرنسيب جامعه - داشته باشد
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 خويش، ھمان گونه که اسب را اسب خود آن زمان که خلق را خلق –حال تکوين مرتبط می سازد، که پادشاه المان 

 تنھا اين راز را پادشاه با اعالم اين که خلق مايملک او است،.  خود را با جھان سپری شونده مرتبط می يافت- ناميد

  .برمال ساخت که مالک خصوصی پادشاه است

 خويش را خواھد معنوی خويش را می يابد، پرولتاريا نيز در فلسفه سالح مادیھمان گونه که فلسفه در پرولتاريا سالح 

به انسان } نتبديل شا{ بنيادا در اين بنياد خام خلق در گيرد، رھائی المانی ھا وۀ انديشۀيافت؛ وبه محض آن که جرق

  .تحقق خواھد يافت

  : کالم نتيجه اين است کهۀخالص

 تئوريئی است که انسان را واالترين موجود برای انسان قلمداد آن ممکن آزادی المان، رھائی مبتنی بر عمالً تنھا راه حل 

ی پاره وار بر قرون ، تنھا بدين شيوه ممکن است که ھم ھنگام، از پيروزی ھاقرون وسطادر المان، رھائی از . می کند

 شيوه ھای بردگی درھم ۀھمدر المان ھيچ شيوه ای از بردگی درھم شکستنی نيست، مگر آن که . وسطا نيز رھا شود

رھائی المانی، رھائی . المان پاسيفيت کرده، انقالبی نتواند شد، مگر آن که از بُن تا به سر انقالبی شود. شکسته شوند

فلسفه خود را متحقق نتواند کرد، بی آن که پرولتاريا را .  آن پرولتاريا استقلبه، و اين رھائی فلسفمغز. بشر است

  .براندازد وپرولتاريا يارای درگذشتن از خويش را ندارد، مگر آن که فلسفه را متحقق سازد

  . شرائط درونی مھيا شود، رستاخيز المان با بانگ خروس فرنگی اعالم خواھد شدۀزمانی که ھم

  .پايان          

 

 


