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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  کارل مارکس

  رھا. س: فرستنده
 ٢٠١٣ دسمبر ٢٨

   حق ھگلۀنقد فلسف

١  
  رھا .ياد داشت کوتاه از س

به تحرير در آمده، يکی از بھترين » کارل مارکس«که در اوايل سال ھای فعاليت » مقدمه - حق ھگلۀنقد فلسف«

واساسی ترين آثاری است که شخص کارل مارکس با نبوغ خاص ودقت وتحقيقات علمی وعملی بيش از حدش در اين 

پرده از روی نابرابری ھای  بی پايه ساختن ماھيت مذھب پرداخته و به نقد و - ولی عميق وبنيادی -اثر کوتاه ومختصر

از آن .  ھگل، برداشته وخواننده را در اين چند صفحه، با عمق فجايع آشنا می سازدۀصوص مذھب در فلسفمذھبی، به خ

جائی که در وطن تحت اشغال ما، مذھب از دير زمان تا امروز وتا مدت ھای ديگر، بيشترين کمک را به استعمار 

 چراغ رھنمای مردم در ۀندن اين اثر به مثابمی کند، خوا واستبداد امپرياليستی، ارتجاع مذھبی وغير مذھبی کرده و

  . تباه کن مذھب واسالم سياسی خصوصاً، نقش اساسی ايفاء کرده می تواندۀوارھيدن از ورط

 اين سطور زمانی که به عمق کارائی اين اثر در انجام رسالت مھمی که ھدف تحريرش گرديده است، ديدم، بر ۀنگارند

ارسال » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد« غز را سلسله وار به آدرس پورتال آزادگانپرم آن شدم تا اين اثرگران سنگ و

حيث يک  داشته واز مسؤوليت ھای خطير وپرارزشی که بردوش خود احساس می کنم، اندکی کاھش داده ومن

اين مکتب پربار،  فنا ناپذير صدر مائوتسه دون، در گسترش ھرچه بيشتری جھان بينی ۀلنينيست پيرو انديش -مارکسيست

از دو سه ترجمه ای که از اين اثر در پيشم موجود بود، ترجمه ای که بيشتر از ديگران . رسالت خود را انجام داده باشم

قابل اعتماد واعتبار می نمود، برای تکثير اين سلسله، آن را انتخاب نمودم؛ آرزو دارم تا در ھرقسمتی که اشتباھی از 

ين اثر صورت بگيرد، خوانندگان محقق وآگاه آن را برمن نبخشيده ومرا برآن آگاه سازند تا در جانب اين قلم در تايپ ا

  .جبران آن تالش ورزم

مشخص خواھند شد، در ) رھا .س-( بود، با -رھا .س–در اين نوشته، ھرجا که تأکيد ويا افزوده ای از جانب اين قلم 

ت ھا به دليل بعضی اغالط امالئی که در متن مساما در برخی ق. تناشر اين اثر اسغير آن، تأکيد ھا ھمه از مترجم و

 خود، ۀمثالً ناشر در قسمتی از افزود. موجود اند، من آن ھارا تصحيح خواھم کرد که نيازی به ياد داشت شان نمی بينيم

يا مثالً در بعضی . يدممی آمد ومن به اين کار مبادرت ورز» پايه ئی«نوشته است که اصوالً بايد به جای آن، » پايه ای«

که شکل درست تر آن » حتا«را با» حتی«، »مسأله«را با» مسئله«، »رھائی«را با » یيرھا«قسمت ھای ديگر، 

  ...ھاھستند، جا به جا کرده ام و
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  »رھا.س«

  اطالع به خوانندگان

زم بورژوائی که ضرورت عاجل مبارزه با کمونيزم وسوسياليزم تخيلی ، سوسياليزم خورده بورژوائی وسوسيالي

تحت  فرموله کرده اند و» عدالت اجتماعی«ويا ) »اقتصادی«(، »برابری« در قسماً را ) علمی(سوسياليزم وکمونيزم 

 مردم علی ۀ اين خواست ھای ايدآليستی را ضمن به انحراف کشاندن تودمارکسيستعنوان سوسياليست وکمونيست وحتا 

 ، تبليغ می کنند، مرا به تکثر از جمله مبارزاتی وچه از نظر فکری ر ظن کارگر، چه از ۀالعموم وبه طور مشخص طبق

  . نقدی است براين خواست ھا ونظراتی که در خدمت بورژوازيست، واداشتقسماً اين اثر که 

يک بررسی تاريخی .  طبقاتی در ايران است وبعد جھانی داردۀد مسأله بسی فراتر از دوران اخير مبارزاگو اين که ابع

در اشکال مختلف (ن خواھد داد که مبلغين سوسياليزم وکمونيزم تخيلی، سوسياليزم خورده بورژوائی وبورژوائی نشا

  . کارگر وامر رھائی بشريت از ستم وتخاصم طبقاتی وارد کرده اندۀ، چه صدمات عظيمی به جنبش جھانی طبق)آن

کمونيزم علمی وتسلط آن   تئوری سوسياليزم وصرف شور انقالبی کارگران وتوده ھای زحمت کش، در غياب آگاھی از

  .برجنبش کارگری وتوده ھای زحمت کش، به رھائی از استثمار طبقاتی منجر نمی شود

 کوتاھی در آموختن تئوری سوسياليزم وکمونيزم هنتيجدر و-آگاھی کمونيستیيکسان وبرابر دانستن شور انقالبی با 

سوساليزم وکمونيزم از آن . بش کارگری، مردمی وانقالبی است از نقطه ھای ضعف جنيکی-علمی وحرکت از آن

  . علم رفتار شود؛ يعنی آموخته شودۀموقعی که به علم تبديل شد، ماننده ھر علم ديگر طلب می کند که با آن، به مثاب

 سوسياليست ھا وکمونيست ھای تخيلی، اقتصادی- تاريخی سال پيش، عدم درک صدو پنجاهدر واقع، بيش از 

وبورژوائی، علت تبليغ کردن چنين خواست ھا ونظرات ايدآليستی از » حقيقی«ياليست ھای خورده بورژوائی، سوس

 نيست که چنين خواست ھا ونظرات اقتصادی آنھا-تاريخیطرف آنان بود؛ ولی پس از آن زمان، علت، عدم درک 

علم شرايط رھائی پرولتاريا وتئوری پيرو  (= مارکسيستايدآليستئی که در خدمت بورژوازيست، آنھم تحت عنوان 

  . نسبت می دھند، بلکه علمی است آگاھانهمارکستبليغ می کنند، ويا به خود ) سوسياليزم وکمونيزم علمی

تئوری سوسياليزم در اين شرايط، به وجود آوردن امکان ديگری جھت رجوع مستقيم مردم ايران به اسناد پايه ئی 

 خود وبه ھر طريق، در اين راه مرا ياری ۀاھميتی که توسط ديگرانی که به نوب.  ، اھميت ويژه ای يافتوکمونيزم علمی

  .کرده اند درک شده است وبدينوسيله از ھمگی شان تشکر می کنم

لغزش ھای جزئی ديگری شد ودر تاريخ  شتابزدگی در تايپ تکثير اول اين اثر منجر به لغزش ھای امالئی و

 فارسی رجوع ۀبافرصتی که در اين فاصله يافتم، مجدداً به کتاب ترجم. از طريق انترنت پخش گرديد ٣١/٠٣/٢٠٠٠

  .ر اول را تصحيح کردمينموده ولغزش ھای موجود در تکث

  باتقديم احترامات

  حجت برزگر

٠۴/٠٨/٢٠٠١  

  سخنان مترجم فارسی، رضا سلحشور

 به عنوان ١٨۴۴ سال  اپريل و١٨۴٣کس در اواخر سال  کوتاھی است که مارۀنوشت» مقدمه - حق ھگلۀنقد فلسف«

فرانسوی منتشر کرده  -  المانیۀ در سالنام١٨۴۴ھگل نگاشته ودر سال »  حقۀفلسف«مقدمه ای برای نقدش به کتاب 

 بررسی انتقادی پاراگراف ھای ۀ، که در برگيرند٢ ديگری که بايد تأکيد کنم اين است که، وقتی نقد١ۀخود آن نکت. است

                                                 
به » نکته«آمده است، اما بنابر بی ربط بودن حرف ن در اين جا وخوانائی معنای » ن«، »نکته «ۀدر متن اصلی، در اين قسمت به جای کلم 1

ضی را سبب نشده وجانب اصل امانت داری را نگھداشته اميد وارم با اين کار خود دخل وغر. تعويض کردم» نکته«را با » ن«جای آن، اين قلم 
  رھا.س - .باشم
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» نقد دکترين دولت ھگل« نوشته شده، نخستين بار تحت عنوان ١٨۴٣ کتاب ھگل است ودر تابستان سال ٢١٣ تا ٢۶١

  . انتشار يافت١٩٢٧در سال 

 ۀ کوتاه واھميت بنيادی وگرايش ھای تئوريک آنھا وارزيابی جايگاه شان در انديشۀماين مقد بررسی جايگاه آن نقد و

 مفصل است که مسلماً از اين ه ایسياسی محتاج نوشت - وچه از ديدگاه تئوريکمارکس، چه به لحاظ شناخت شناسی

  .کاری که در اين فرصت نه مجالش ھست ونه مناسبتش. مقدمه طوالنی تر خواھد شد

  . فارسی آن بسنده کنيمۀپس در اين ياد داشت بھتر است تنھا به اشاره ای به ترجم

اين متن متأسفانه از چنان بی دقتی ھا، . منتشر کرده است» ت مزدکانتشارا« کامل را ۀاز اين مقدمه، يک ترجم

 کامل ديگری نيز ۀگويا ترجم. نارسائی ھا ولغزش ھای تئوريکی برخورداراست که آن را غير قابل اعتماد می کند

 اين متن متأسفانه. در ايران منتشر شده است» جھان نو «ۀحدود بيست سال پيش، از اين متن صورت گرفته که در نشري

 ۀ نخست اين مقدمه را در نشريۀ، ترجمه ای از چند صفح»سازمان وحدت کمونيستی«ھمچنان . در دسترس نبود

اوالً ناقص است وثانياً حتا در ھمين يکی دو » ئی رھاۀانديش «ۀترجم.  منتشر کرده است٧ ۀشمار» ئی رھاۀانديش«

  .انصافاً زبان شيوا و روان داردصفحه از لغزش ھای کالمی وتئوريک برکنار نيست؛ اگر چه 

نمی تواند از کمی وکاستی بری باشد؛ اما  - ادعا ھستندۀبه دور از فروتنی ھای رايجی که بيشتر نشان - حاضرۀترجم

ترجمه با اتکاء به متن المانی منتشره شده در جلد نخست آثار مارکس . احتمال لغزش ھای تئوريک نيز در آن اندک است

 انگليسی ۀ آثار وترجمۀ انگليسی آن در مجموعۀترجم با صورت گرفته و) MEGA/1982 و MEW/1961(وانگلس 

 منتشر کرده، مقايسه )Early Writinys(» نوشته ھای آغازين« تحت نام ١٩٧٧ديگری که انتشارات پنگوئن در سال 

 ۀعبارات مبھم از ترجم برخی ۀمقايس  معادل برخی واژه ھای کليدی به فرانسه وۀھم چنان برای ارائ. شده است

 فارسی بامتن ھای ۀ ترجمۀمقايس. فرانسوی اين متن که از انتشارات حزب کمونيست است، نيز استفاده شده است

 ترجمه ھای مذکور با بايک فرانسه و  فارسی با ترجمه ھای انگليسی وۀانگليسی وفرانسوی، برخی ناھماننديھای ترجم

س ھر صفحه سعی شده است، معادل واژه ھا نخست به المانی سپس به انگليسی ودر در پانوي. نيز نشان می دھدرا ديگر 

ھرگاه در ھردو متن انگليسی واژه يا اصطالح واحدی . ديگر مقايسه گردد برخی تعابير بايک آخر به فرانسه داده شود و

 ۀوترجم.) آ( آثار با ۀ مجموعۀبه کار رفته باشد، فقط ھمان واژه يا اصطالح ذکر شده در غير اين صورت، ترجم

از آن جا که متن اصلی پانويسی ندارد، ھمه پانويس ھا از مترجم فارسی است، مگر . مشخص شده اند) پ(پنگوئن با 

 مطالب داخل کروشه ۀھمچنين، ھم. مشخص شده است) ف( فرانسه استفاده شده، که آن ھم با ۀدر مواردی که از ترجم

  .ست فارسی افزوده شده اۀ در ترجم٣{}

  

  رضا سلحشور

  ١٩٨٩/ ژانويه. ماربورگ

  

  ...ادامه دارد

 

 

                                                                                                                                                        
در جمله، آن حق را به خود » قد «ۀآمده است که اين قلم بنابر بی ارتباط بودن کلم» قد«، »نقد «ۀدر متن اصلی دراين قسمت نيز، به جای کلم 2

  رھا.س- .را بنويسم» نقد «ۀدادم تا در جای آن کلم
 گيوه قسمی ديگری است، اما از آن جائی که کيبورت کمپيوتر اين قلم با چنين فونت ونوعيتی مجھز نيست، شکل گيومه در ترجمه، شکل اين 3

  رھا.س- . تبديل کردم-{}- را با شکل باال


