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  تاریخیماتریاليسم درباره 

  

  یادداشت

 ١٨٧٢ برابری ميکند در سال  سرمایهفردریک انگلس اثر کالسيک مشهور خود آنتی دورینگ را که با
 ضرورت در معرض استفاده عامه قرار دادن سوسياليسم علمی، سه فصل وی با مشاهده. انتشار داد

تهيه شده بود تحت ) P. Lafargue( از ترجمه فرانسه آنتی دورینگ را که توسط رفيق او پل الفارک 
ه این اثر ب.  جزوه جداگانه ای منتشر کرد به صورتعلمی، سوسياليسم تخيلی و سوسياليسم: عنوان

سوسياليسم تخيلی و علمی :  تحت عنوان ١٨٩٢ترجمه انگليسی در . شدزبانهای دیگر ترجمه 
انگلس در مدخل مفصلی که به این ترجمه نوشت، شرایط نگارش آنتی دورینگ و انتشار . منتشر شد

تاریخ اقتصادی، اجتماعی و سياسی انگلستان  جداگانه سه فصل آنرا ذکر کرد و سپس شرحی درباره
صورت مقاله ای تحت ه ح را که قسمت عمده مدخل فوق را تشکيل ميداد ببعدها انگلس این شر. آورد

) عصر جدید (Die Neue Zeitدر ماهنامه سوسياليستی آلمانی بنام "  تاریخیماتریاليسمدرباره "عنوان 
  .درج کرد

 توسط  ١٩۴٠ترجمه حاضر از روی نسخه انگليسی که در سال . این مقاله بعدًا به انگليسی ترجمه شد
International Publishers) منتشر شد، تهيه گردیده است) ناشرین بين المللی.  



 

   تاریخیماتریاليسمدرباره 

  

من کامًال به این امر واقفم که محتویات این نوشته با مخالفت بخش قابل توجهی از افکار عمومی 
" محترمين"ای  اگر کوچکترین توجهی به تعصبه)١(ولی ما اروپائيها. انگلستان مواجه خواهد شد

ماتریاليسم "این کتاب مدافع آن چيزی است که آنرا . انگليسی ميکردیم وضعمان از امروز هم بدتر بود
برای . برای اکثریت عظيم خوانندگان انگليسی گوشخراش استماتریاليسم ميناميم، و کلمه " تاریخی

  .بکلی غيرمجاز استاليسم ماتریاحتماًال تحمل کردنی است ولی  ) Agnosticism" (الادریت"آنها 

  .از قرن هفده به بعد انگلستان استماتریاليسم و معهذا موطن اصلی تمام انواع 

آیا "آموزگار ميپرسد ) Duns Scotus( دانس اسکوتوس . نوزاد طبيعی بریتانيای کبير استماتریاليسم 
  "فکر کردن برای ماده غيرممکن است؟

را ماتریاليسم ن خدا پناه برد، یعنی او الهيات را وادار کرد که او برای این معجزه به قادر متعال بود
  .)٢(بود" نوميناليست"عالوه بر این او یک . موعظه کند

بيعی طاو معتقد بود که فلسفه . است) Bacon( انگليسی بيکن ماتریاليسم نوميناليسم، اولين شکل 
او . ترین بخش فلسفه طبيعی استتنها فلسفه حقيقی است، و فيزیک مبتنی بر تجربه حواس، عمده 

و اتم ) Democritus(  دموکریتوس )٣()Homoemeriae( اوموامرهای ) Anaxagoras( غالبًا از آناکزاگوراس 
بنابر عقيده او حواس مصون از خطا بوده و منبع تمام دانشها . هایش بعنوان مرجع موثق خود نقل ميکند

عبارتند از تحت اختيار گذاشتن اطالعاتی که توسط حواس تمام علوم مبتنی بر تجربه بوده و . هستند
استقراء، تحليل، مشاهده، تجربه شکلهای اساسی این . بدست ميآیند به یک شيوه منطقی پژوهش

  ترین آنها است، نه تنها به در ميان کيفيتهای ماهوی ماده، حرکت اولين و مقدم. شيوه منطقی هستند

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انگلستان از یک نظر کشور .  کشورهای قاره اصلی اروپا بجز انگلستان و ایرلند استContinentــ ١
 آمده ولی ما ضرورتا اروپا Continentدر متن اصلی همه جا . خارج از قاره اروپا محسوب ميشده است

  )مترجم فارسی. (ترجمه کرده ایم

معتقدین به آن ميگفتند که مفاهيم، خود تنها اسامی . سفی قرون وسطی استــ  از مکاتب فل٢
رئاليسم برعکس نوميناليسم معتقد بود . اشياء هستند، و ایده ها و مفاهيم بطور مستقل وجود ندارند

  )مترجم. (که مفاهيم بخودی خود واقعی هستند

  .تموامر واحد متشکله همه اشياء در فلسفه آناکزاگوراس اسوــ ا٣

  



 

جاندار، یک قوه کشش  شکل حرکت مکانيکی و ریاضی بلکه عمدتًا به شکل یک قوه انگيزاننده، یک روح
  )١(.ماده هستند" کوال"یک ) Jacob Bohme" ( ژاکوب بوهم"و یا بقول 

.  هنوز جرثومه های یک تکامل همه جانبه را در خویش محبوس ميکندبيکن، در خالق خود ماتریاليسم 
ماده محصور در یک هاله جذاب و شاعرانه است که تمامی وجود انسان را با اشتياق جذب از یک طرف 

صورت موجز و پر مغزی فرموله شده، تناقضاتی که از الهيات وارد آن ه از طرف دیگر این آئين که ب. ميکند
  .شده است را از خود تراوش ميکند

ماتریاليسم کسی است که ) Hobbes" (هوبس. "طور بعدی خود یک جهتی ميشودتدر ماتریاليسم 
  . بيکنی را سيستماتيزه ميکند

 تجربه انتزاعی ریاضيدان  به صورتشناخت مبتنی بر حواس، شکوفه شاعرانه خود را از دست ميدهد و
. بخود ميگيرد) Misanthropy(حالت ضدبشری ماتریاليسم . در ميآید، هندسه ملکه علوم اعالم ميشود

در همان عرصه بر دشمن خود یعنی روح گرائی بی محتوای ضد اتریاليسم مولی اگر قرار است که 
از یک موجود ماتریاليسم طریق  بدین. بشری چيره شود، باید بخود شالق بزند و ریاضت بکشد

طریق یک تماميت منطقی، بدون توجه به  احساسی به یک موجود عقالنی تبدیل ميشود، و نيز بدین
  .ن خود صفت مشخصه عقل استو ای. عواقب آن، پيدا ميکند

اگر همه دانش بشر از طریق حواس بدست ميآید، : هوبس بعنوان ادامه دهنده راه بيکن ميگوید که 
هستند که از شکلهای حسی خود، از ) Phantom(بنابراین مفاهيم و نظرات ما تنها ظواهر خيالی 

تای آنها  ميتوان به چند. امگذاری کندفلسفه تنها ميتواند ظواهر خيالی را ن. جهان واقعی جدا شده اند
ولی این متضمن یک تضاد است اگر از یک سو ما . حتی ميتوان نامها را هم نامگذاری کرد. یک نام داد

قبول داشته باشيم که تمام افکار منشاء خود را در جهان احساس دارند و از سوی دیگر معتقد باشيم 
وه بر موجوداتی که هر یک و همه فرد هستند و از از یک کلمه است، که عال یک کلمه چيزی بيش

طریق حواس ما برای ما شناخته ميشوند، موجوداتی نيز وجود دارند که یک ماهيت عام و غير فردی 
جسم، هستی، . یک ماده غير جسمانی بهمان اندازه مزخرف است که یک جسم بدون جسم. دارند

ل است که بتوان فکر را از ماده ای که فکر محا. های مختلف یک واقعيت هستند ماده، همه اسم
کلمه بينهایت . ن ماده زمينه تمام تغييراتی است که در جهان انجام ميشودآ. ميکند جدا ساخت

از . بيمعناست، مگر اینکه بگوید که مغز ما قادر است که یک پروسه تمام نشدنی افزایش انجام دهد
راک هستند، ما نميتوانيم چيزی راجع به وجود خدا چيزهای مادی برای ما قابل اد که فقط  آنجائی
هر عشق بشر یک حرکت مکانيکی است که یک ابتدا و یک . تنها وجود خود من مسلم است. بدانيم

بشر تابع همان قوانينی است که طبيعت . آورنده را خوب ميناميم به حرکت در چيزهای  .انتها دارد
  .قدرت و آزادی یکی هستند. است

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معنی تحت اللفظی آن شکنجه است یا دردی که . یک بازی فلسفی با لغات است) qual( ــ کوال ١  
در عين حال بوهم مرموز در این لغت آلمانی کمی هم از معنای . موجب اقدام به عمل خاصی ميشود

بخود اشياء، مناسبات  ارد، کوال او یک اصل محرک بود که از تکامل خودرا ميگذ ) qualitas(لغت التينی 
این واژه عکس . با کسانيکه تحت این مناسبات بودند بوجود آمده و بنوبه خود این تکامل را تسریع ميکرد

  )انگلس. (دردی است که منشاء خارجی دارد



 

  

اساسی بيکن ــ که منشاء تمام را سيستماتيزه کرد اما بدون اینکه اصل " بيکن"فلسفه " هوبس"
 "الک"د کسی که این امر را ثابت کر. دانشهای بشری را از جهان حواس ميداند ــ را ثابت کرده باشد

(Locke) ١(" رساله درباره ادراک بشر" بود در نوشته اش بنام(.  

، دادوال )Collins(بيکنی را از بين برد، کولينز ماتریاليسم  )٢()Theisti" ( تئيستی"هوبس گرایشهای 
)Dadwall( کوارد ،)Coward( هارتلی ،)Hartly( پریستلی ،)Priestley ( بهمين ترتيب آخرین سدهای

در هر . الک را محصور ميکردند را متالشی کردند) Sensationalism(تئيستی که هنوز احساس گرائی 
  .)٣(ی از قيود مذهبی حال برای ماتریاليستهای علمی، تئيسم صرفًا راه آسانی است برای رهائ

اگر انگليسيها امروزه از . جدید نوشتماتریاليسم این بود آنچه کارل مارکس درباره منشاء انگليسی 
  .تعریفی که وی از اجداد آنها کرده است خوششان نمی آید، بدا بحالشان

ای فرانسوی هماتریاليست بس و الک پدران آن مکتب درخشان بهر حال نميتوان انکار کرد که بيکن، هو
هستند که قرن هجدهم را عليرغم تمام پيروزیهای آلمانيها و انگليسيها بر فرانسویها در جنگهای 

دریائی و زمينی، یک قرن بطور برجسته فرانسوی ميکنند، حتی قبل از آنکه انقالب فرانسه بر تارک این 
وز در حال سازگار کردن خود با انقالبی که ما خارجيها، در انگلستان و در آلمان هن. قرن گذاشته شود
  .نتایج آن هستيم

در حدود اواسط این قرن چيزی که توی ذوق هر خارجی با فرهنگی که در . ابدًا جای انکار نيست
" محترم"انگلستان مسکن ميگزید ميزد این بود که او مجبور بود تعصب ها و حماقتهای مذهبی طبقه 

  .متوسط انگليسی را رعایت کند

خيلی پيشرفته ای بودیم، ) Free Thinker( بودیم، یا الاقل آزاد اندیشان ماتریاليست ما همه در آنزمان،
و برایمان غيرقابل تصور بود که تقریبًا تمام مردم تحصيلکرده در انگلستان به انواع معجزات غيرممکن 

ایق علم خود را حق) Mantell" (مانتل"و ) Buckland" (باکالند"معتقد باشند و زمين شناسائی مانند 
تحریف کنند تا آنکه با افسانه های کتاب آفرینش تضاد پيدا نکند، در حاليکه برای اینکه مردمی را پيدا 

ميان تحصيل ه کنيم که جرأت استفاده از ظروف عقلی خود را در مورد امور مذهبی داشته باشند باید ب
ان و بخصوص سوسياليستهای آونی ، یعنی کارگر"ناشسته تنان کبير"نکرده ها، یا بقول مشهور 

)Owenite (ميرفتيم.   

  .شده است" متمدن"ولی انگلستان از آن موقع تا حال 

انگلستان بتدریج از . صدا درآورده طلبانه انگليسی را ب  ناقوس مرگ محدودیت انزوا١٨۵١نمایشگاه 
و ميکردم که بعضی از آداب و لحاظ نوع غذا، رفتار و آداب و طرز فکر بين المللی شد، تا آنجا که من آرز

. قدر روی اروپا تاثير ميگذاشتند که عادات اروپائی روی انگلستان تاثير داشتند عادات انگليسی همان
توأم )  فقط اشراف از آن اطالع داشتند١٨۵١که قبل از  (انگلستانبهر رو، ورود و رواج روغن ساالد به 

  بود با

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Essay on human understandingــ ١

 قائل به خلق جهان توسط خدا است ولی معتقد است که خدا در انجام امور دنيوی و تکامل Theistــ  ٢
  .آن دخالت ندارد و اینها تحت قوانين خاص خود عمل ميکنند

 ١٨۴۵رکس و انگلس چاپ فرانکفورت  نقل از خانواده مقدس اثر ما۴٢ ـ ٣۶ــ قسمت بين ـ صفحه ٣
  ).انگلس. ( است٢٠۴ ـ ٢٠١صفحات 



 

و حال کار به اینجا کشيده است که الادریت . گسترش مهلک شکاکيت اروپائی نسبت به امور مذهبی
نشده است ولی از نظر ميزان مورد احترام بودن " کليسای انگلستان"بهمان رونق " مدی"گرچه هنوز 

، عقب نيست و مسلمًا از این جهت در سطحی )Baptism(دیکش، باپتيسم چندان از رقيب خيلی نز
من خيال ميکنم تحت این شرایط بسيار افراد که . قرار دارد) Salvation Army(باالتر از سپاه رستگاری 

 هستند و آنرا محکوم ميکنند قدری تسلی خاطر پيدا متأسف صادقانه از این پيشرفت بی ایمانی
منشاء بيگانه نداشته و مثل بسياری اجناس " تصورات مد جدید"فهمند که این خواهند کرد اگر ب

نيستند، بلکه بدون تردید انگليسی االصل هستند و ابداع کنندگان " ساخت آلمان"مصرفی روزانه 
انگليسی دویست سال پيش آنها بمراتب بيش از آنچه که اخالف آنها امروز جرأت ميکنند، پيش رفته 

  .بودند

 درک ؟"شرم رو"ماتریاليسم ) Lancashire(قت الادریت چيست جز بنا بر گفته گویای النکشایر در حقي
تمام جهان طبيعی تابع قوانينی است که مطلقًا هر . ی استماتریاليستالادری تاریخ از اول تا به آخر 

جود یک ذات ولی الادری ميگوید ما وسيله ای در دست نداریم که و. نوع دخالت از خارج را رد ميکند
حال ممکن است این گفته برای زمانی که . متعالی را در ماوراء جهان شناخته شده ثابت یا نفی کنيم

نجوم شناس بزرگ در جواب ناپلئون که از او سئوال ميکرد چرا او در مکانيسم ) Laplace(الپالس 
 Je n avais pas" يگفت خود حتی ذکری از خدا نکرده و او مفتخرانه م) Mecanique Celeste(کيهانی 

besoin de cette hypothese) "ولی . خوب بوده باشد) من به این فرضيه وجود خدا احتياجی نداشتم
امروزه در درک تحولی ما از جهان مطلقًا جائی برای یک حاکم وجود ندارد، و سخن از یک ذات متعال که 

 من توهين بی جهت به احساسات مردم خارج از تمام جهان هستی باشد تناقض در لفظ بوده، و بنظر
  .متدین است

ما ه الادری ما باز هم اعتراف ميکند که تمام دانش ما مبتنی بر اطالعاتی است که از طریق حواسمان ب
ولی او اضافه ميکند که ما از کجا ميدانيم که حواس ما تصویر درستی از اشيائی را که ما از . ميرسد

  ما ميدهد؟ه طریق آنها دریافت ميکنيم ب

ما اطالع ميدهد که هر وقت او از اشياء با کيفيات آنها سخن ميگوید، در واقع ه بهمين سياق وی ب
منظور او تنها . منظور او این اشياء و کيفيتها نيستند زیرا که او نميتواند چيزی را بطور قطعی بداند

که این شيوه استدالل را خيلی اکنون بنظر ميرسد . تاثيراتی است که آنها روی حواس او گذاشته اند
اما قبل از اینکه استدالل وجود داشته باشد، عمل وجود . مشکل بتوان تنها با استدالل و مناظره رد کرد

و عمل بشر خيلی پيش از آنکه هوش بشر این ) در آغاز عمل بود (Im Anfang war die That. داشت
  .مشکل را آفریده باشد، آنرا حل کرده بود

ما از لحظه ایکه این اشياء را بر حسب خصوصياتی که در آنها . د حلوا در خوردن آنستثبوت وجو
ميبينيم مورد استفاده خود قرار ميدهيم، صحت یا سقم ادراک حسی خود را مورد آزمایش اشتباه 

نيز اگر این ادراکات غلط بوده باشند بنابراین تخمين ما از قابليت استفاده آن شيئی . ناپذیری ميگذاریم
هدف خود برسيم، اگر ببينيم که ه ولی اگر ما ب. باید غلط درآید و کوشش ما مقرون به شکست شود

شيئی با تصور ما از آن منطبق است، و منظوری را که از آن داشتيم برآورده ميکند در این صورت این امر 
 واقعيت خارج از خود ما دليل مثبت آن است که ادراکات ما از آن شيئی و از خصوصياتش، تا این حد، با

و هر گاه که خود را مواجه با یک شکست مييابيم معموًال چندان طولی نميکشد که علت . تطابق ميکند
شکست خود را پيدا کنيم، ما خواهيم دید که ادراکی که ما بر پایه آن عمل کرده بودیم ناکامل و یا 

ر مخلوط شده بوده است ــ چيزیکه ما آنرا سطحی بوده، و یا بطریقی غير موجه با نتایج ادراکات دیگ
مادامی که ما متوجه پرورش و استفاده درست از حواسمان باشيم و عمل . استدالل ناقص ميناميم

خود را در محدوده ادراکاتی نگاه داریم که درست ساخته شده و درست استعمال شده اند، خواهيم 
حتی در یک . ماهيت عينی اشياء را ثابت ميکنددید که نتيجه عمل ما، انطباق ادراکات حواس ما و 

نمونه هم تا بحال ما به این نتيجه نرسيده ایم که ادراکات حسی بطور عامی کنترل شده ما، در ذهن 
وجود آورده باشد که ماهيتًا مخالف واقعيت باشند، و یا اینکه بين  ه ما تصوراتی در مورد جهان خارج ب
  . آن یک ناسازگاری ذاتی وجود داشته باشدجهان خارج و ادراکات حسی ما از



 

ما ممکن است خصوصيات اشياء را : ميگویند) Neo - Kantian(ولی در اینجا الادری های نئوکانتی 
)  Thing – in- itself(بدرستی درک کنيم، ولی با هيچ پروسه حسی و فکری نميتوانيم شيئی در خود 

: هگل مدتهاست که به این جواب داده است که .  ماستماوراء بصيرت" شيئی در خود"این . بفهميم را
یک شيئی را بدانيد، شما خود شيئی را ميدانيد، هيچ چيز بجز این حقيقت  اگر شما تمام خصوصيات 

باقی نميماند که شيئی مورد نظر خارج از ما وجود دارد، و وقتی حواس شما به شما این حقيقت را 
، یعنی ناشناختنی مشهور کانت را فهميده Ding an sichخود،  آموخت، شما آخرین بقایای شيئی در 

ما ميتوانيم به این جواب اضافه کنيم که در زمان کانت دانش ما از اشياء طبيعی حقيقتًا آنقدر پاره . اید
شيئی "پاره بود که ممکن بود او در پشت آن مقدار کمی که ما از اشياء ميدانستيم، گمان به وجود یک 

ولی این اشياء غيرقابل فهم بوسيله پيشرفت عظيم علوم یکی پس از دیگری . موز ببردمر" در خود
 شدند، و قطعًا چيزی را که قادر به تجدید توليدفهميده شدند، تجزیه و تحليل شدند و از آن مهمتر 
  .توليد آن هستيم دیگر نميتوانيم ناشناختنی بدانيم

این نوع اشياء مرموز بودند، اما اکنون یاد ميگيریم که آنها را مواد آلی از نظر شيمی نيمه اول این قرن از 
 مدرن شيميدانهای. یکی پس از دیگری از عناصر شيميائی آنها و بدون کمک پروسه های آلی بسازیم

اعالم ميکنند که به مجرد آنکه ترکيب شيميائی هر نوع ماده ای دانسته شد، ميتوان آنرا از عناصرش 
انش ساختمان عاليترین مواد آلی یعنی مواد آلبومينی دور هستيم، ولی هيچ ما هنوز از د. ساخت

دليلی وجود ندارد که ولو بعد از چند قرن، به این دانش دست نيابيم و مجهز به آن، آلبومين مصنوعی 
ولی اگر ما به آن دست یابيم در عين حال به زندگی ارگانيک دست یافته ایم، زیرا موجودات . نسازیم
  .)١( از پائين ترین تا باالترین شکلهای آن چيزی جز شيوه عادی موجودیت مواد آلبومينی نيستند زنده،

ی عادی ــ ماتریاليست مانند اما بمجردی که الادری ما این احتياط کاری صوری فکری را کرد از آن پس،
ا که ما ميدانيم، او ممکن است بگوید تا آنج. که در حقيقت باطنًا هست ــ سخن ميگوید و عمل ميکند

عبارتی که امروز گفته ميشود انرژی را نه ميتوان خلق کرد و نه نابود کرد، ولی ما ه ماده و حرکت یا ب
ولی اگر شما بکوشيد . دليلی در دست نداریم که ثابت کنيم که آنها در این یا آن زمان خلق نشده اند

د او بالفاصله به شما ميگوید که از بحث مورد که این اذعان را در هر مورد مشخص عليه خود او بکار بری
  کنکرتبپذیرد، در) Spiritualism in abstracto(اگر او امکان روح گرائی را در انتزاع . نظر خارج شده اید

)in concreto()او بشما خواهد گفت که تا آنجا که ميدانيم و ميتوانيم . کاری به آن نخواهد داشت)٢
ما مربوط است ماده و انرژی را نميتوان آفرید یا ه  جهان نيست، تا آنجا که ببدانيم، خالق و حاکمی در

نابود کرد، برای ما فکر یک نوع طرز وجود انرژی است، یک عملکرد مغز است، آنچه که ميدانيم اینست 
خص از اینرو تا آنجا که او یک ش. که جهان مادی تحت حکومت قوانين تغيير ناپذیر قرار دارد، و مانند آن

 است، خارج از حيطه عملش، و در زمينه ماتریاليست، او یک ميداندعالم است، تا آنجا که او چيزی 
هائی که او درباره آنها چيزی نميداند، او این جهل خود را به یونانی ترجمه ميکند و آنرا آگنوستی سيزم 

  .ميخواند) الادریت(

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ در حقيقت نه تنها مواد آلبومينی ساده، بلکه بغرنج ترین آن که عصاره هستی است در آزمایشگاه ١
 ساخته شد  آمریکا در دانشگاه استانفورد١٩٧٢اسيد دزاکسی ریبونوکلئيک در سال . ساخته شده اند

  )مترجم فارسی. (و یا بهتر بگوئيم موجود زنده خلق شد

 را به التين نوشته است تا ضمن آوردن لغات بهمان صورتی in concreto و ـ in abstractoـ انگلس ـ ٢
  )مترجم فارسی. (که بزبان فلسفی ادا ميشده حالت ریشخندی به آنها بدهد



 

حق اگر من الادری بودم واضح است که نميتوانستم آن مفهوم : در هر حال یک چيز بدیهی است
در آن صورت متدینين بمن می . بخوانم" الادریت تاریخی"طرح کرده ام تاریخی را که در این جزوه کوچک 

خندیدند، الادریها با اوقات تلخی ميپرسيدند که مگر دستشان انداخته ام؟ و از اینرو من اميدوارم که 
انگليسی زیاده از حد جا نخواهند خورد اگر من به انگليسی هم مانند بسياری از زبانهای " محترمين"

را برای معرفی آن دید از مسير تاریخ بکار برم که علت غائی و نيروی " تاریخیماتریاليسم  "دیگر لفظ
محرک بزرگ تمام وقایع تاریخی مهم را در تکامل اقتصادی جامعه، در تغييرات شيوه های توليد و مبادله 

  . اندکه منجر به تقسيم جامعه به طبقات مشخص و مبارزه این طبقات عليه یکدیگر ميشود ميد

ه انگليسی نيز مفيد فایده است، ب" محترمين"تاریخی حتی برای ماتریاليسم اگر نشان دهم که شاید 
من این حقيقت را حدود چهل یا پنجاه سال پيش گفته ام که چيزی . من بدیده اغماض نگریسته شود

 مجبور بود که توی ذوق هر خارجی با فرهنگی که در انگلستان سکنی ميگزید ميزد این بود که او
حال من ميخواهم ثابت کنم . تعصبها و حماقتهای مذهبی طبقه محترم متوسط انگليسی را رعایت کند

گرایشهای . که طبقه محترم متوسط آن زمان آنقدرها هم که خارجی روشنفکر تصور ميکرد کودن نبود
  .مذهبی آن قابل توضيح است

توسط شهرها که در حال پيدایش بود عنصر وقتی که اروپا از عهد قرون وسطی خارج شد، طبقه م
این طبقه یک موقعيت پذیرفته شده در سازماندهی فئودالی قرون وسطی . انقالبی آنرا تشکيل ميداد

تکامل . کسب کرده بود، اما این موقعيت نيز برای نيروی گسترش یابنده آن خيلی محدود شده بود
لی ناسازگار شد، از اینرو سيستم فئودالی مجبور ، با بقاء سيستم فئودابورژوازیطبقه متوسط یعنی 

  .به سقوط بود

کليسا، تمام اروپای غربی . روم بود، ولی مرکز بزرگ بين المللی فئوداليسم کليسای کاتوليک 
فئوداليزه را عليرغم جنگها در یک سيستم عظيم سياسی متحد ميکرد و همانقدر معارض کاتوليکهای 

کليسا نهادهای فئودالی را محاط در یک هاله تقدس .  کشورهای اسالمیاعتزالی یونان بود که مخالف
 سلسله مراتب خود را بر مبنای یک مدل فئودالی سازمان داده و باالخره خودش قدرتمند. الهی ميکرد

قبل از آنکه فئوداليسم بی حرمت را بتوان . ترین ارباب فئودال و مالک یک سوم خاک دنيای کاتوليک بود
ر و هر جزء بطور موفقيت آميز مورد حمله قرار داد ميبایست این، یعنی سازمان مرکزی در هر کشو

  .مقدسش را ویران کرد

نجوم، مکانيک، فيزیک، . موازات پيدایش طبقه متوسط، احياء عظيم علوم جریان مييافته بعالوه ب
اج به علمی داشت که بورژوازی برای تکامل توليد صنعتی خود، احتي. فيزیولوژی از نو توسعه یافتند

تا آنزمان علم . خواص فيزیکی اشياء طبيعی و شيوه های عمل نيروهای طبيعت را مشخص کند
خدمتگذار بی مقدار کليسا بود و به آن اجازه داده نشده بود که قدم به ماوراء محدوده ای که ایمان 

يان کرد، بورژوازی بدون علم کاری علم عليه کليسا طغ. معين ميکرد بگذارد، و به آن دليل اصًال علم نبود
  .از پيش نميبرد و از اینرو مجبور شد که به این طغيان بپيوندد

آنچه گفتيم گرچه فقط به دو نقطه تصادم اجباری طبقه متوسط در حال رشد با مذهب مستقر اشاره 
 عليه ميکند معهذا کافی است که نشان دهد که اوًال طبقه ای که مستقيم تر از همه به مبارزه

ادعاهای کليسای رومی عالقه داشت بورژوازی بود، و ثانيًا هر مبارزه عليه فئوداليسم در آن زمان 
ولی . مجبور بود که نقاب مذهبی بخود بزند، مجبور بود که در وهله اول متوجه مبارزه عليه کليسا بشود

ین آوا طنين قوی خود را در توده اگر آوای مبارزه را دانشگاهها و تجار شهرها آغاز کردند مسلم بود که ا
های روستائی یعنی دهقانان که همه جا مجبور بودند که برای موجودیت خود با اربابان فئودال، 

  .روحانی، و غير روحانی مبارزه کنند، مييابد و یافت

  .مبارزه طوالنی بورژوازی عليه فئوداليسم در سه جنگ قطعی بزرگ اوج یافت

غریو . در آلمان نام گرفت) Protestant Reformation" (اصالح طلبی پروتستان "اولين مبارزه آن بود که
بلند شد با دو قيام که ماهيت سياسی داشتند جواب داده ) Luther" (لوتر"نبرد عليه کليسا که توسط 



 

 بود، ١۵٢٣) Franz von Sickingen" (فرانز فن سيکين گن:رهبری ه قيام اشرافيت پائين ب:  اول.شد
هر دو قيام سرکوب شدند، و این عمدتًا در نتيجه دو دلی طرف ذینفع . ١۵٢۵ جنگ دهقانی بزرگ :دوم

از آن .  شهرها بود ــ دو دلی که در اینجا نميتوانيم وارد علل آن شویم)١(در این جنگ یعنی بورگرهای
ن از صحنه لحظه مبارزه به سطح جنگ بين شاهزادگان محل و قدرت مرکزی تنزل کرد و به خروج آلما

) Lutheran Reformation(اصالح طلبی لوتری . ملل فعال سياسی اروپا برای دویست سال منجر شد
به کيش لوتران . در حقيقت یک کيش جدید بوجود آورد، یک مذهب که با سلطنت مطلق سازگار بود
به ) Freemen(درآمدن روستائيان شمال شرقی آلمان همان بود و تنزل آنها از مقام انسانهای آزاد 

  .سرف همان

مناسب جسورترین " کالوین"کيش . پيروز شد) Calvin" (کالوین"ولی در آنجا که لوتر شکست خورد 
آئين قدری او بيان مذهبی این امر بود که در دنيای تجارتی رقابت، موفقيت یا . بورژواهای آن زمان بود

ه وابسته به شرایطی است که در شکست وابسته به ميزان فعاليت یا هوشمندی انسان نيست بلک
آنچه شدنی است از او نيست، و آنچه کشتنی است از او نيست، بلکه از رحمت . کنترل او نيستند

نيروهای اقتصادی عاليه ناشناس است، و این بخصوص در یک دوران انقالب اقتصادی صدق ميکرد، که 
اهها و مراکز جدید دادند، درهای هندوستان در آن همه راه ها و مراکز بازرگانی قدیمی جای خود را به ر

 بروی دنيا باز شده، و حتی مقدس ترین رکن ایمان اقتصادی ــ ارزش طال و نقره ــ شروع به  آمریکاو
ساختمان کليسای کالوین کامًال دموکراتيک و جمهوری خواهانه بود، و جائيکه . تزلزل و شکستن کرد

ین جهان ميتواند تابع سلطانها و اسقفها و اربابهای فئودال باقی قلمرو خدا جمهوری ميشود، آیا قلمرو ا
بماند؟ در حاليکه لوترانيسم آلمانی مشتاقانه بدل به یک ابزار در دست شاهزادگان شد، کالوینيسم، 

  . و احزاب فعال جمهوریخواهی را در انگليس و مهمتر از همه در اسکاتلند بنياد نهادهلندجمهوری 

این خيزش در انگلستان بوقوع . ورژوازی آئين خود را حاضر و آماده در کالوینيسم یافتخيزش بزرگ دوم ب
. طبقه متوسط شهرها آنرا فرا آوردند و کشاورزان آزاد بخشهای روستائی جنگش را کردند. پيوست

شگفت اینجاست که در هر سه قيام بزرگ بورژوازی، این دهقانان هستند که ارتشی را ميسازند که 
ا انجام ميدهد، و دهقانان دقيقًا همان طبقه ای هستند که وقتی پيروزی بدست آمد بطور حتم جنگ ر

کشاورزان ) Cromwell(صد سال بعد از کرومول . در اثر عواقب اقتصادی آن پيروزی، خانه خراب ميشوند
) Plebian(و عوام بهر رو اگر بخاطر وجود همين کشاورزان آزاد . آزاد انگلستان تقریبًا ناپدید شده بودند

را بدار ) Charles I(شهرها نبود، بورژوازی به تنهایی مبارزه را تا آخرین مرحله آن نميجنگيد و چارلز اول 
انقالب مجبور بود حتی برای تثبيت آن پيروزیهای بورژوازی که در آن وقت آماده برای بهره برداری . نميزد

در حقيقت بنظر ميرسد که .  آلمان١٨۴٨ فرانسه و ١٧٩٣بودند، خيلی جلوتر رود ــ درست مانند سال 
  .این یکی از قوانين تطور جامعه بورژوازی است

لزومًا در اثر این فعاليت انقالبی عکس العمل غيرقابل اجتنابی بوجود آمد که بنوبه خود به ماوراء نقطه 
خره مرکز جدید بعد از یک سلسله نوسانات، باال. ای که ميتوانست خود را حفظ کند کشيده شد
آنرا بنام " محترمين"دوران کبير تاریخ انگلستان که . فعاليت بوجود آمد و یک نقطه حرکت جدید شد

ميخوانند و مبارزاتی که بدنبال آن انجام شد، با یک واقعه نسبتًا کوچک که مورخين " شورش کبير"
  .نام گذاشته اند خاتمه یافت" انقالب شکوهمند"ليبرال آن را 
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زمينداران، . د بين طبقه متوسط در حال رشد و زمينداران فئودال سابقنقطه حرکت جدید سازشی بو
گرچه آنها را اکنون اشراف ميناميدند، مدتها بود که در راهی قدم نهاده بودند که آنها را تبدیل به چيزی 

". اولين بورژواهای مملکت"در فرانسه در دوران خيلی دیرتری شد، یعنی " لوئی فيليپ"ميکرد که 
. کشته بودند) ١(" رزها"نه برای انگلستان بارون های فئودال قدیمی یکدیگر را در طول جنگ خوشبختا

باوگان خانواده های قدیمی بودند آنقدر از خط مستقيم توارث بدور بودند  جانشينان آنها گرچه اکثرًا نو
 آنچه فئودالی که کامًال یک پيکر جدید را تشکيل ميدادند با عادات و گرایشهائی که بسيار بيش از

آنها ارزش پول را بخوبی ميفهميدند و بالفاصله با بيرون کردن صدها کشتکار و . باشند بورژوائی بودند
در  )Henry VIII" (هنری هشتم. "گذاشتن گوسفند بجای آنها شروع به زیاد کردن درآمد خود کردند
 به تعداد زیاد بوجود ميآورد، مصادره حاليکه زمينهای کليسا را بر باد ميداد، زمينداران بورژوای جدیدی

های بيشمار امالکی که به عناصر نسبتًا یا کامًال تازه پا واگذار ميشد و در تمام طول قرن هفدهم ادامه 
انگلستان بجای ضدیت با " اشرافيت"بالنتيجه از زمان هنری هفتم . یافت نيز همين نتيجه را داشت

ده قرار دهد، و هميشه یک طور غيرمستقيم آنرا مورد استفاتکامل توليد صنعتی، برعکس کوشيد که ب
بخش از زمينداران بزرگ وجود داشتند که بدالیل اقتصادی یا سياسی خواهان همکاری با رهبران 

امور "غنائم سياسی .  به سهولت انجام شد١۶٨٩از این رو سازش . بورژوازی مالی و صنعتی بودند
نافع اقتصادی طبقه متوسط بعهده خانواده های زميندار بزرگ واگذار شد بشرطی که به م" دنيوی

مالی، صنعتی و تجاری به اندازه کافی توجه شود، و این منافع اقتصادی در آن زمان بقدر کافی نيرومند 
های مختصری  ممکن بود در مورد جزئيات، نزاع. بودند که بتوانند سياست عمومی ملت را معين کنند

ب ميدانست که شکوفائی اقتصادی خود وجود داشته باشد ولی در کل، اليگارشی اشرافی خيلی خو
  .او بطور اجتناب ناپذیری وابسته به شکوفائی طبقه متوسط صنعتی و تجاری بود

این بورژوازی . از آن زمان بورژوازی یک جزء خرد ولی بهرحال مشخص از طبقات حاکمه انگلستان بود
خود .  منافع مشترکی داشتبرای تحت انقياد داشتن توده عظيم زحمتکشان ملت با بقيه طبقات حاکم

" مافوق طبيعی"تاجر یا صاحب صنایع در موضع ارباب، یا به عبارتی که تا همين اواخر ناميده ميشد 
منفعت او در این بود که هرچه ميتواند . نسبت به کارمندان، کارگران و مستخدمين خانه اش قرار داشت

او خود متدین .   را برای فرمانبرداری تربيت ميکردبيشتر و بهتر از آنها کار بکشد، برای این منظور آنها
دیری نپائيد . بود، مذهب او معياری را بدست داده بود که او بوسيله آن با شاه و لردها مبارزه کرده بود

که او فرصتهائی را که همين مذهب برای او بوجود ميآورد تا بر ذهن مادون های طبيعی خود مسلط 
رمانبرداری از اوامر اربابانی که خداوند از سر لطف بر آنها گماشته بود نماید شود و آنها را مجبور به ف

، توده "دون مرتبه ها"خالصه بورژوازی انگلستان اکنون مجبور بود که در مطيع نگاهداشتن . کشف کرد
  .مولد بزرگ ملت، شرکت کند، و یکی از طرق برای انجام این منظور استفاده از نفوذ مذهب بود

در ماتریاليسم  دیگری هم به تقویت گرایشهای مذهبی بورژوازی کمک ميکرد، و آن پيدایش واقعيت
 این آئين جدید نه تنها احساسات عابدانه طبقه متوسط را جریحه دار ميکرد بلکه خود را. انگلستان بود

رخالف  شایسته اندیشمندان و انسانهای با فرهنگ جهان اعالم ميکرد، و این بفلسفه تنها به صورت
هوبس بعنوان مدافع ماتریاليسم . مذهب بود که بدرد توده های بی فرهنگ منجمله بورژوازی ميخورد

 puer robostus sedامتيازات و قدرت سلطنت وارد صحنه شد، و ميخواست که سلطنت مستبده آن 
malitiosus) ند جانشينان بهمين سان بود. ، یعنی مردم را تحت فرمان نگاه دارد)آن پرمدعاهای شرور

نوع الهی جدید . و غيره) Shaftesbury" (شاف تزبوری"، )Bolingbroke" (بولينگ بروک"هوبس مانند 
  یک آئين اشرافيت و منحصر به برگزیدگان بود و بنابراین طبقه متوسط هم بخاطر انحرافماتریاليسم 
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به این ترتيب آن . مذهبی آن و هم بخاطر ارتباطات سياسی ضدبورژوائی آن نسبت به آن تنفر داشت
تدارک دیده بودند، به ) Stuarts"(استوارت ها" و گردان جنگنده را عليه فرقه های پروتستان که پرچم

 و دئيسم اشرافی ادامه دادند، و حتی امروز ماتریاليسمتدارک قدرت عمده طبقه متوسط مترقی عليه 
  .را تشکيل ميدهند" حزب بزرگ ليبرال"نيز تيره پشت 

ی دیگر ماتریاليستر آنجا به یک مکتب فلسفی رسيد داز انگلستان به فرانسه ماتریاليسم در این اثناء 
در فرانسه نيز . برخورد و با آن آميخته شد) Cartesianism" (کارتزیانيسم"یعنی شاخه ای از 

. بی آن بزودی خود را ثابت کردولی ویژگی انقال. در ابتدا یک آئين منحصرًا اشرافی بودماتریاليسم 
نحصر به مسائل مذهبی نکردند، آنها آنرا به تمام سنن های فرانسوی انتقاد خود را مماتریاليست 

علمی یا نهادهای سياسی که به آن برميخوردند تعميم دادند، و برای اثبات ادعای جهانشمولی آئين 
خود، کوتاهترین راه را انتخاب کرده و جسورانه آنرا در مورد تمام مسائل دانش، در اثر عظيم خود یعنی 

طریق این  بدین. )١(اثری که نام خود را بر آنها گذاشت . بکار گرفتند) Encyclopedie(المعارف  دائرة
 کيش جوانان با فرهنگ  به صورتآشکار و یا دئيسم ــماتریاليسم فلسفه یکی از دو شکل خود ــ 

فرانسه درآمد، تا آنجا که هنگاميکه انقالب کبير شروع شد، آئينی که توسط سلطنت طلبان انگليسی 
ه بود، پرچم تئوریک جمهوری خواهان و تروریستهای فرانسوی شد و متن اعالميه حقوق پرورده شد

انقالب کبير فرانسه سومين قيام بورژوازی بود ولی اولين قيامی بود که بکلی خرقه . بشر را آماده کرد
نين مذهبی را بدور انداخته و بر روی خطوط سياسی، بدون پرده پوشی مبارزه ميکرد، این انقالب همچ

اولين انقالبی بود که واقعًا تا نابودی یکی از طرفهای مبارزه یعنی اشرافيت و پيروزی کامل طرف دیگر 
و  در انگلستان تداوم نهادهای ماقبل و مابعد انقالب و سازش بين اربابان زمين. یعنی بورژوازی جنگيد

.  فئودالی قانون آشکار ساختسرمایه داران، خود را در تداوم سوابق حقوقی و حفظ متدینانه شکلهای
قانون (در فرانسه انقالب یک انفصال کامل با سنن گذشته بود، آخرین بقایای فئوداليسم را روبيد و 

 که جرح و تعدیل استادانه قانون رومی کهن ــ که تقریبًا مبين کامل روابط حقوقی Code Civil، )مدنی
االئی ناميد ــ در تناسب با شرایط کاپيتاليستی جدید مرحله اقتصادی بود که مارکس آنرا مرحله توليد ک

و آنرا چنان استادانه انجام داد که قانون انقالبی فرانسه هنوز بعنوان یک نمونه برای . بود را بوجود آورد
ولی فراموش نکنيم که . اصالح قوانين مالکيت در تمام کشورها و منجمله انگلستان بکار گرفته ميشود

س هنوز بيانگر مناسبات اقتصادی جامعه کاپيتاليستی است با آن الفاظ فئودالی وحشی اگر قانون انگلي
ــ که همانقدر با آن چيزی که بيانش ميکند سازگار است که امالء انگليسی با تلفظ انگليسی ــ یقول 

لندن می نویسيد و  (Vous ecrivez London et vous prononcez Constantinopleیک فرانسوی 
 طول زمانهای دراز در، معهذا همين قانون انگليسی تنها قانونی است که ) می خوانيدنيهقسطنط

، حکومت بخود محلی و استقالل از تمام دخالتها بجز )٢(باقيمانده و آن آزادیهای شخصی ژرمنی قدیمی 
مًال احيا نشد دخالت دادگاهها را ــ که در اروپا در دوران سلطنت مطلقه از بين رفت و دیگر در هيچ جا کا

   و مستعمرات منتقل کرده است آمریکاــ به
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خانواده های ژرمن . ها در دوران قبل از فئوداليسم در آن ميزیستند  اشاره به روابطی است که ژرمن-٢
مترجم .(بطور مستقل و جدا از هم زندگی ميکردند و در زندگی خود آزادی شخصی کامل داشتند

  )فارسی

  

  

  



 

  

  

انقالب فرانسه یک فرصت عالی برای بورژوازی انگليس فراهم . به بورژوازی انگلستان خودمان برگردیم
ا کمک سلطنت طلبان اروپا تجارت دریائی فرانسه را نابود کند، مستعمرات فرانسه را بخود کرد تا ب

. این یکی از دالئلی بود که او جنگيد. ملحق کند، و آخرین ادعاهای رقابت دریائی فرانسه را از بين ببرد
نه تنها . ودفرانسه پيمود بسيار مخالف مشرب او ب دليل دیگر این بود که راهی که این انقالب در

آن، بلکه صرف کوشش برای توسعه دامنه تسلط بورژوازی تا حد نهائی آن با مشرب " شنيع"تروریسم 
بورژوازی انگلستان بدون اشرافيت چه ميتوانست کرد؟ اشرافيتی که به او طرز رفتار . او سازگار نبود

د تا نظم داخل را حفظ کند، و خوب را می آموخت و برای او مد انتخاب ميکرد، که افسر برای ارتش ميدا
در حقيقت یک اقليت . برای نيروی دریائی تا مستعمرات و بازارهای جدید در خارج برای او فراهم کند

مترقی بورژوازی هم وجود داشت، اقليتی که منافعش کامًال در این سازش رعایت نميشد، این بخش 
انقالب جانبداری ميکرد ولی در مجلس قدرتی که عمدتًا از طبقه متوسط کمتر ثروتمند تشکيل ميشد از 

  .نداشت

کيش انقالب فرانسه شد، بورژوازی خداشناس انگليسی بيش از پيش به ماتریاليسم طریق اگر  دینب
آیا حکومت وحشت درباریش ثابت نکرده بود که اگر غرائز مذهبی توده ها از بين برود . مذهبش چسبيد

بيشتر از فرانسه به کشورهای همسایه گسترش می اليسم ماترینتيجه چه خواهد شد؟ هر چه که 
ماتریاليسم یافت و توسط جریانات آئينی مشابه، باالخص فلسفه آلمانی تقویت ميشد، هر چه بيشتر 

و بطور کلی آزاد اندیشی در اروپا شرط ضروری یک فرد با فرهنگ ميشد، بهمان اندازه هم طبقه 
این کيشها ممکن بود از هم . ش چند شکلی خود چسبيدمتوسط انگليسی لجوجانه تر به این کي

  .متفاوت باشند ولی همه آنها بطور مشخص کيشهای مذهبی مسيحی بودند

در حاليکه انقالب فرانسه، پيروزی سياسی بورژوازی را در فرانسه تضمين کرد، در انگلستان، وات 
)Watt( آرک رایت ،)Arkwright( کارت رایت ،)Cartwright (ان یک انقالب صنعتی را آغاز کردند که و دیگر

ثروت بورژوازی اکنون بسيار سریعتر از ثروت اشراف زميندار . مرکز ثقل قدرت اقتصادی را بکلی تغيير داد
در ميان خود بورژوازی، اشراف مالی، بانکداران و غيره بيش از پيش توسط صاحبان . افزایش مييافت

تی بعد از تغييرات تدریجی که در آن بنفع بورژوازی داده ، ح١۶٨٩سازش . صنایع بعقب رانده شدند
. ویژگی این طرفها نيز عوض شده بود. شده بود، دیگر متناسب با موقعيت نسبی طرفين سازش نبود

قدرت سياسی که هنوز در دست اشراف بود و .  با بورژوازی قرون قبل بسيار متفاوت بود١٨٣٠بورژوازی 
عای قدرت بورژوازی صنعتی جدید استفاده ميشد با منافع اقتصادی جدید از آن بمنظور جلوگيری از اد

مبارزه تازه ای با اشراف ضروری بود، این مبارزه ميتوانست تنها منجر به پيروزی . ناسازگار گشته بود
 ١٨٣٠انگلستان تحت تاثير نيروی انقالب ) Reform Act(اول قانون رفرم . قدرت اقتصادی جدید شود

این قانون یک موقعيت مشخص و نيرومند در مجلس به . رغم تمام مقاومتها تصویب شدفرانسه علي
یکبار برای هميشه تفوق بورژوازی و بخصوص ) Corn Laws(سپس لغو قوانين غالت . بورژوازی داد

این بزرگترین پيروزی ولی در عين . فعالترین بخش آن یعنی صاحبان صنایع را بر اشراف زميندار محرز کرد
ل آخرین پيروزی ای بود که بورژوازی برای منافع انحصاری خود بدست آورد، در تمام پيروزیهای بعدی حا

  .یک نيروی اجتماعی جدید، که اول متحد او بود و بزودی رقيبش شد، با او شریک بود

  انقالب صنعتی باعث بوجود آمدن یک طبقه سرمایه دار صاحب صنایع بزرگ شد ولی در عين حال 

  

  

  

  



 

 این طبقه بتدریج که انقالب صنعتی شاخه.  را نيز بوجود آورد)١( طبقه بسيار وسيعتر کارگران مولدیک
ميگرفت، از نظر تعداد وسيعتر ميشد و بهمين نسبت قدرتش  های توليدی را یکی پس از دیگری در بر

اد کارکنان را منع  به لغو قوانينی که اتح١٨٢۴ این نيرو با مجبور کردن مجلس در سال  .افزایش مييافت
 جناح رادیکال"در زمان آشوبهای دوران رفرم، این کارگران . ميکرد، با وجود اکراه مجلس، خود را ثابت کرد

 آنها را از حق رأی محروم کرده بود آنها خواستهای خود ١٨٣٢چون قانون . را تشکيل ميدادند" حزب رفرم
" ضد قانون غالت" و در مقابل حزب یزرگ بورژوازی مدون کردند) People Charter"  (منشور خلق"را در 

)Anti – Corn Law Party ( چارتيستها"آنها یک حزب مستقل بنام) " منشوریونChartists (  تشکيل
  .دادند که اولين حزب کارگری عصر جدید بود

قش بسيار  در اروپا بوقوع پيوستند، انقالباتی که در آنها کارگران ن١٨۴٨سپس انقالب فوریه و مارس 
برجسته ای داشتند و الاقل در پاریس خواستهائی ارائه دادند که مسلمًا از نقطه نظر جامعه سرمایه 

 آوریل ١٠اول شکست چارتيستها در . رسيد سپس دوران بازگشت عمومی فرا. داری غيرقابل قبول بود
سال و بعد  بوقوع پيوست، سپس درهم شکسته شدن قيام کارگران پاریس در ژوئن همان ١٨۴٨

 در ایتاليا، مجارستان، آلمان جنوبی و باالخره پيروزی لوئی بناپارت در دوم دسامبر ١٨۴٩فاجعه های 
  !الاقل برای مدتی مترسک ادعاهای طبقه کارگر سرکوب شد، ولی بچه قيمتی. ١٨۵١

، حال اگر بورژوازی انگليسی در گذشته هم به ضرورت نگاه داشتن مردم در یک جو مذهبی آگاه بود
او بدون اعتناء به . دیگر پس از این تجارب ميشد دید که چقدر بيشتر این ضرورت را احساس ميکند

دون "ریشخندهای همقطاران اروپائی خود، به خرج هزاران هزار، سال از پس سال، برای مذهبی کردن 
متوسل ) Jonathan (و چون به دستگاه مذهبی خودش قانع نبود به برادر جاناتان. ادامه داد" مرتبه ها

 جنبش احياء مذهبی  آمریکاشد یعنی به کسی که در آنزمان بزرگترین سازنده مذهب تجارتی بود، و از
)Revivalism( مودی ،)Moody ( و سانکی)Sankey ( و مانند آنها را وارد کرد، و باالخره کمک خطرناک

ليغات صدر مسيحيت را احياء ميکند، را پذیرفت، یعنی سپاهی که تب) Salvation Army(سپاه رستگاری 
به فقرا بعنوان برگزیدگان مينگرد و با سرمایه داری به طریقی مذهبی مبارزه ميکند، و بدینطریق خود 

یک عنصر تضاد طبقاتی صدر مسيحيت که روزی ميتواند باعث دردسر ثروتمندانی که اکنون پول برایش 
  . تهيه ميکنند بشود را، پرورش ميداد

رسد که این یک قانون تکامل تاریخی است که بورژوازی در هيچ کشور اروپائی نميتواند قدرت بنظر مي
سياسی را ــ الاقل برای مدت طوالنی ــ بهمان صورت انحصاری در دست بگيرد که اشرافيت فئودال در 

مثابه حتی در فرانسه که فئوداليسم کامًال برافکنده شد، بورژوازی ب. طول قرن وسطی در دست داشت
در دوران حکمرانی . یک مجموعه، فقط در دورانهای خيلی کوتاه حکومت را در کنترل کامل داشته است

 یک بخش خيلی کوچک بورژوازی بر مملکت حکومت ميکرد، ١٨۴٨ ـ ١٨٣٠لوئی بناپارت در سالهای 
در . بخش خيلی بزرگتر آن از حق رأی محروم بود، چه این حق مستلزم داشتن شرایط ممتاز بود

سال، بی ی مدت سه  حکومت در دست تمام بورژوازی بود ولی فقط برا١٨۵١ ـ ١٨۴٨جمهوری دوم 
سوم است  تنها امروزه یعنی در دوران جمهوری. کفایتی آنها موجب روی کار آمدن امپراطوری دوم شد

ئم فساد  سال در کنترل کامل دارد، و هم اکنون عال٢٠که مجموعه بورژوازی سکان را بمدت بيش از 
  که در آن فئوداليسم   آمریکاحکمرانی با دوام بورژوازی فقط در کشورهائی مانند. بارز مشهود است

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آورده شده است  Work people, Working people و Workingmenــ واژه کارگران در این متن معادل ١
ترجمه ميشود تفاوت دارد ولی " کارگران" که آنهم در فارسی Workersوم با که البته از نظر مفه

  )مترجم فارسی.(متناقض نيست و معرف مقطع های مختلف تاریخی از تطور طبقه کارگر است

  



 

و حتی هم اکنون . بود و جامعه از همان ابتدا بر یک مبنای بورژوائی بنا شد ممکن بوده است ناشناخته
  .، جانشينان بورژوازی، یعنی کارگران، بدر ميکوبندکا آمریدر فرانسه و

، اشرافيت زميندار را ١٨٣٢حتی پيروزی . در انگلستان بورژوازی هيچگاه سلطه یکپارچه نداشته است
برای من بردباری طبقه متوسط . تقریبًا در کنترل انحصاری تمام مناصب مهم حکومتی باقی گذاشت

یکی از صاحبان ) Forster(فورستر . ا. قابل تصور بود تا زمانيکه آقای وثروتمند در تسليم به این وضع غير
تقاضا کرد که زبان فرانسه را ) Bradford(صنایع بزرگ ليبرال، در یک خطابه عمومی از جوانان برادفورد 

و بعنوان وسيله ای برای پيشرفت در جهان، یاد بگيرند و تجربه ای از خود نقل کرد مبنی بر اینکه وقتی ا
ضرورت زبان انگليسی ه بعنوان یک وزیر کابينه مجبور بود که در جامعه ای حرکت کند که زبان فرانسه ب

حقيقت این بود که طبقه متوسط انگليس ! بود، و او فرانسه نميدانست چقدر گوسفندوار جلوه ميکرد
نداشتند جز آنکه مناصب در آن زمان، معموًال تازه بدوران رسيده های تحصيل نکرده ای بودند و چاره ای 

عالی حکومتی را که برای تصدی آنها داشتن خصوصياتی بيش از تنگ نظری و خودبينی جزیره ای 
حتی هنوز بحثهای ) ١(توأم با چاشنی تيزهوشی تجاری الزم بود، بعهده اشراف بگذارند ) انگليسی(

متوسط انگليس هنوز هم خود بی پایان روزنامه ها درباره تحصيل طبقه متوسط نشان ميدهد که طبقه 
بدین طریق حتی پس از الغاء . را برای تحصيالت عاليه شایسته نميداند و به سطح نازلتری راضی است

" کوبدن ها"قوانين غالت هم بنظر امری مسلم ميرسيد که کسانيکه این کار را انجام داده بودند یعنی 
)Cobdens( برایت ها ،)Brights( فورسترها ،)Forsters ( و غيره نباید سهمی در حکومت رسمی کشور

بورژوازی . پای آنها را به هيئت وزراء باز کرد" قانون جدید رفرم"داشته باشند، تا بيست سال بعد که 
انگليس تا همين امروز چنان تحت تسلط یک حس حقارت است که بخرج خود و ملت یک کاست 

 شایسته ای در تمام کارهای دولتی  به صورت راتزئينی از مفتخوران را سر پا نگاه ميدارد که ملت
نمایندگی کند، و هر گاه که یکی از خود آنها ارزش پذیرفته شدن به این مجموعه برگزیده و ممتاز را، با 

  .همه اینکه دست ساخت خودشان است، پيدا ميکند خود را فوق العاده مفتخر ميشمارد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تا همين اواخر یک . ــ و حتی در امور تجاری نيز خودبينی شوونيسم ملی، پندی جز اندرز بد نميدهد١
. کارخانه دار معمولی انگليسی تکلم بهر زبانی بجز انگليسی را دون شأن یک فرد انگليسی ميدانست

اکن شده اند و زحمت آب کردن اجنبی در انگلستان س" لعنتی های حقير"و بر عکس افتخار ميکرد که 
او هيچگاه متوجه نشد که این اجنبی ها که بيشتر آلمانی . محصوالت او را در خارج بعهده گرفته اند

هستند از این راه بر یک قسمت خيلی بزرگ تجارت خارجی انگلستان، صادرات و واردات مسلط شدند، 
 به مستعمرات، چين، ایاالت متحده وو تقریبًا کل تجارت خارجی مستقيم انگليسيها محدود شد 

و نه آنها متوجه این امر شدند که این آلمانی ها یا آلمانيهای دیگر در خارج معامله . ی جنوبیآمریکا
ولی وقتيکه . در سراسر جهان تشکيل دادند" مستعمرات تجاری"ميکردند و بتدریج یک شبکه کامل 

 برای صدور کرد این شبکه، به این تغيير شکل آن  سال پيش بطور جدی شروع به توليد۴٠آلمان حدود 
سپس . در یک مدت کوتاه از یک صادر کننده غالت بيک کشور صنعتی درجه اول، کمک شایانی کرد

حدود ده سال پيش صاحبان صنایع انگليسی، وحشتزده از سفرا و کنسولهای خود سئوال کردند که 
  : جواب متفق القول آنها این بود . را نگاه دارندچطور شده که آنها دیگر نميتوانند مشتریان خود 

  .ــ شما زبان مشتری خود را یاد نميگيرید ولی انتظار دارید که او زبان شما را یاد بگيرد١

ــ شما حتی نميکوشيد که خواستها، عادات و سليقه های مشتری را رعایت کنيد بلکه انتظار دارید ٢
  )لسانگ.(که او خود را با شما سازگار کند

  

  



 

بنابراین طبقه متوسط صنعتی و تجاری هنوز موفق نشده بود که اشراف زميندار را از قدرت سياسی 
عکس العمل بعد از جنبش . کامًال بيرون کند تا اینکه رقيب جدید، یعنی طبقه کارگر، در صحنه ظاهر شد

که  (١٨۶۶ ـ ١٨۴٨ن نظير تجارت انگليس در دورا چارتيست و انقالبهای اروپا و همينطور گسترش بی
ميکنند ولی خيلی بيشتر از این مدیون تکامل فوق العاده " تجارت آزاد "بطور عاميانه آنرا تنها منسوب به

، مجددًا طبقه کارگر را به تکيه بر حزب )راه آهن، کشتيهای بخاری و وسائل ارتباط بطور کلی است
اما ادعای . یکال آنرا تشکيل ميدادند، واداشتليبرال، که خود در دوران قبل از جنبش چارتيست جناح راد

" طفره"از زیر آن ) WHIG(در حاليکه رهبران حزب ليبرال . آنها به حق رأی بتدریج غيرقابل مقاومت شد
قعيت  مناسب  از مو) Toriesحزب محافظه کاران  (از حزب توری ها ) Disraeli(ميرفتند، دیسرائيلی 

و تجدید تقسيم کرسی های مجلس را ) Borough( حوزه های در استفاده  نموده  حق رأی  خانوار
سپس رأی گيری مخفی درست شد، و بعد . پيش کشيد و بدینوسيله برتری خود را بر ليبرالها ثابت کرد

گسترش یافت و کرسی های مجلس دوباره تجدید ) County( حق رأی حوزه ای به بخشها ١٨٨۴در 
تمام این اقدامات، قدرت . اباتی تا حدی متعادل شدندطریق بخشهای انتخ تقسيم شد و بدین

 ناحيه ٢٠٠ تا ١۵٠انتخاباتی طبقه کارگر را بطور قابل مالحظه ای باال بردند بطوریکه اکنون حداقل در 
اما حکومت پارلمانی یک مدرسه عمده . انتخاباتی، این طبقه اکثریت رأی دهندگان را تشکيل ميدهد

 است، اگر طبقه متوسط با ترس و حرمت به چيزی که لرد جان مانرز برای آموزش احترام به سنن
)John Manners (خطاب ميکرد نگاه ميکرد، توده کارگران با احترام و " نجبای کهن ما"شوخی به آن ه ب

در . معرفی شده بود، یعنی طبقه متوسط ، نگاه ميکردند" بهترین آنها"تمکين به چيزی که بعنوان 
 سال پيش، کارگر نمونه ای بود که نظر توأم با احترام او نسبت به ١۵يسی حدود حقيقت کارگر انگل

 موقعيت اربابش، و فروتنی خوددارانه او در عدم ادعا به حقوقی برای خود باعث تسلی خاطر اقتصاد
ما برای درمان گرایشات غيرقابل ) سوسياليست استادوار) (Katheder Socialist(دانان آلمانی مکتب 

  .ن کمونيستی و انقالبی در ميان کارگران کشور خودشان شده بوددرما

های آلمانی  ولی طبقه متوسط انگلستان ــ که آنچنان مردان خوبی در تجارت هستند ــ دورتر از استاد
آنها در سالهای جنبش . آنها، گرچه بطور اکراه آميز، طبقه کارگر را در قدرت شرکت داده بودند. ميدیدند

یعنی مردم، ) آن پرمدعاهای شرور) (puer robostus sed Malitiousus(وخته بودند که آن چارتيست آم
را در " منشور خلق"و از آن زمان آنها مجبور شده بودند که قسمت اعظم . چه کارها که نميتوانند بکنند

 در خط اکنون بيش از هميشه مردم را باید با حربه های اخالقی. قوانين اساسی انگلستان بگنجانند
و از . نگاه داشت و مذهب اولين و مهمترین وسيله اخالقی کار بر روی توده ها بوده است و هست

اینجاست وجود اکثریت کشيشی در هيئت مدیره مدارس، و از اینجاست مایه گذاری بيش از پيش 
  .اریبورژوازی برای حمایت از انواع احياء گرائيهای مذهبی از ورد خوانی گرفته تا سپاه رستگ

. انگليسی بر آزاد اندیشی و سستی مذهبی بورژوای اروپائی پيروز شدند" محترمين"و اینجا بود که 
آنها کامًال به سوسياليسم ملوث شده بودند و بدالئل . کارگران فرانسه و آلمانی یاغی شده بودند

این . ند نبودندروشن ابدًا مقيد به قانونی بودن وسائلی که برای تضمين تفوق خود به کار ميبرد
عنوان آخرین چاره، ه بورژوازی فرانسه و آلمان ب. پرمدعاها هر روز بيش از روز پيش شرور ميشدند
صدا آزاد اندیشی را رها کند، همانطور که یک  و چيزی برایش باقی نمانده بود جز اینکه بدون سر

 بر او مستولی ميشود، بی  با تکبر به کشتی مياید بمجردی که عارضه دریابه لبنوجوان که سيگار 
استهزاء کنندگان مذهب یکی پس از دیگری در مالء عام . سروصدا سيگار روشنش را بزمين می اندازد

عابد شدند، از کليسا، اصول و آداب آن با احترام سخن ميراندند، و حتی آنجا که چاره نداشتند خود نيز 
  و بورژوای آلمانی در)١(معه گوشت لخم نميخورد روزهای جبورژوای  فرانسوی. جراء می کردندآنها را ا
  مراسم
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روزهای جمعه "ترجمه دقيق این عبارت اینست . ــ کاتوليکها روزهای جمعه نباید گوشت بخورند١
Maigreمترجم فارسی". ( گوشت نازک ميخورد(  



 

بهم خورده ماتریاليسم آنها ميانه شان با . ا روی نيمکت کليسا می نشستطوالنی یکشنبه پروتستانه
مذهب را باید برای مردم، زنده نگاه داشت ــ " Die Religion muss dem volk erhalten Werden"بود 

بدبختانه از نظر آنها، این مسئله را آنها تا . این تنها و آخرین وسيله نجات جامعه از نابودی کامل بود
و حال . که حداکثر کوشش خود را برای شکست مذهب برای هميشه نکرده بودند، نفهميدند تیوق

من ميتوانستم این را ! برای چه؟ احمقها: "نوبت بورژوای انگليسی بود که آنها را ریشخند کند و بگوید 
  !"دویست سال پيش بشما بگویم

نوش ( post festumا و نه برگشت هر حال متأسفم که بگویم که نه بی عاطفگی مذهبی انگليسيهب
به مذهب بورژوای اروپائی قادر خواهد بود جلوی موج برآینده پرولتاریا را )  پس از مرگ سهرابداروی
تاریخ است، ولی بخاطر ) Vis inertiac(سنت یک نيروی کند کننده قوی است، نيروی رخوت . بگيرد

مين کننده با دوامی برای جامعه سرمایه داری انفعالش قطعًا شکسته خواهد شد، و از اینرو مذهب تض
اگر افکار حقوقی، فلسفی و مذهبی مولود دور یا نزدیک مناسبات اقتصادی غالب در یک . نخواهد بود

جامعه معينی هستند، این اندیشه ها نمی توانند در دراز مدت، در مقابل تاثيرات یک تغيير کامل این 
ر اینکه ما معتقد به مکاشفه های مافوق طبيعی باشيم، باید و مگ. مناسبات اقتصادی مقاومت کنند

  .بپذیریم که هيچ عقيده مذهبی هرگز قادر نخواهد بود که یک جامعه متزلزل را استوار سازد

تردیدی نيست که سنن به انواع . در واقع در انگلستان نيز کارگران شروع به حرکت مجدد کرده اند
ه است، مثل اعتقاد رایج به اینکه فقط دو حزب ميتوانند وجود داشته مختلف بدست و پای آنها زنجير زد

محافظه کاران و ليبرالها؛ و اینکه طبقه کارگر باید نجات خود را توسط و از طریق حزب بزرگ : باشند
سنن کارگری موروث کوششهای آزمایشی اوليه آنها به اقدام مستقل است، مثل . ليبرال بدست آورد
متقاضيانی که مرحله معمولی شاگردی را طی نکرده اند از عضویت در بسياری از عدم پذیرش تمام 

اتحادیه های کارگری قدیمی، و این یعنی هر اتحادیه ای بدین ترتيب اعتصاب شکنهای خود را خودش 
  .می پروراند

ولی با همه اینها طبقه کارگر انگليسی بحرکت درآمده است بطوریکه حتی پروفسور برنتانو 
)Brentano ( هم مجبور شد همين را با کمال تاسف به برادرانش، یعنی پروفسورهای سوسياليست

این هم مانند همه چيزهای دیگر در انگلستان به کندی و با . گزارش دهد) Katheder Socialists(آلمان 
و با قدمهای حساب شده حرکت ميکند، با تردید در اینجا، و با کوششهای آزمایشی بی ثمر در آنجا؛ 

یک بی اعتمادی محتاطانه نسبت به کلمه سوسياليسم در عين حال که محتوی آنرا جذب ميکند، 
. و جنبش بيک قشر از کارگران بعد از قشر دیگر گسترده ميشود و آنها را در برميگيرد. حرکت ميکند

يم که این متخصص شرق لندن را از حال رخوت درآورده است و همه ما ميدان اکنون جنبش کارگران غير
و اگر شتاب جنبش به اندازه بی صبری . نيروهای جدید در عوض چه تحرک عالی به جنبش داده اند

بعضی از مردم نيست، آنها نباید فراموش کنند که این طبقه کارگر است که بهترین صفات شخصيت 
داشته شد علی جلو بره که در انگلستان یک قدم ب انگليسی را زنده نگاه ميدارد، و آن اینکه وقتی

اگر فرزندان چارتيستها قدیمی بدالئلی که در فوق گفتيم . عقب برگشته نميشوده القاعده هيچوقت ب
 آنها شایستگی نوادگی چنان اجدادی را از خود نشان داده فرزند زادگانبه بهترین نحو عمل نکردند، 

  .اند

و ميتواند فقط با همکاری حداقل ولی پيروزی طبقه کارگر اروپا تنها بستگی به انگلستان ندارد، 
در دو کشور آخر، جنبش طبقه کارگر خيلی از انگلستان جلو . انگلستان، فرانسه و آلمان تضمين شود

پيشرفتی که . در آلمان حتی در مرحله ای است که فاصله اش با پيروزی حساب شدنی است. است
ر است، و با سرعت روزافزونی به جنبش در آنجا در عرض بيست و پنج سال اخير کرده است بی نظي

  اگر طبقه متوسط آلمان بطور رقت انگيزی عدم کفایت خود را در توانائی سياسی، انضباط، . پيش ميرود

  

  



 

جسارت، انرژی و پيگيری نشان داده است، در عوض طبقه کارگر آلمان دالئل فراوانی برای ثبوت این 
آلمان نقطه حرکت اولين خيزش طبقه متوسط چهارصد سال پيش . خصائل در خود نشان داده است

اروپا بود، و اینطور که جریانات به پيش ميرود آیا غيرممکن خواهد بود که آلمان به همين سان صحنه 
  )١(اولين پيروزی بزرگ پرولتاریای اروپا شود؟
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لنين نيز پس از ربع قرن پيروزی پرولتاریای آلمان را . نگلس نبود که چنين تصوری از آلمان داشتــ تنها ا١
:"... ميگوید" انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد"وی در خاتمه کتاب . بسيار قریب الوقوع ميدانست

از آغاز  نوشته شد، همان شب از آلمان اخباری واصل گردید حاکی ١٩١٨ نوامبر ٩سطور پيشين در 
و سایر شهرهای شمالی و کرانه ای، که حکومت در آنجا بدست " کيل"انقالب پيروزمندانه در 

شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان افتاده است و سپس در برلين که در آنجا نيز حکومت بدست 
  ".شوراها افتاده است

سکی و انقالب پرولتری بنویسم بدینسان خاتمه ای که من می بایست برای رساله مربوط به کائوت"
  ".زائد ميگردد

 عکس العمل ارتجاعی منجر به  به صورتولی وقایع دیگری اتفاق افتاد که قابل پيش بينی نبود و
مسئله رابطه شکست جنبشهای کارگری و استقرار فاشيسم یکی . استقرار فاشيسم در آلمان شد

زیه و تحليل علمی آن باید مورد توجه و بحث و تج. از مسائل مهم جنبش کمونيستی جهان است
  )مترجم فارسی. (بسيار جدی همه کمونيستها قرار گيرد

  


