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 فاعل، همچون ی کارگرطبقه ظرفیت و کمیّت نقش، که است مدتی کنونا مقدمه:

 است. گرفته قرار جدی چالش و تردید پرسش، مورد سوسیالیسم یآفریننده و سوژه

 بر کارگری جنبش عملی شکست پرولتاریا، نقش از جزمی تفسیرهای و تروای هTالبت

 کارگری جنبش ریزهایخاک هب بورژوازی تعرض کارگری، انقلابات کژدیسگی و مسخ اثر

 را ی کارگرطبقه توانایی نفی، ایدئولوژیک و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، هایگستره در

 غیرانقلابی» ،«پرولتاریا خداحافظ» رو،ینازا .دهدمی جلوه «طبیعی» ظاهراً و فهمقابل

 مثل «کارگران وزن کاهش» ،«سیستم در کارگران ادغام» ،«ی کارگرطبقه بودن

 موقعیت و هندد جلوه بدیهی را ی کارگرطبقه شکست تا شوندمی سرریز نباتونقل

 کنند. تثبیت و ننهادی راآن فرودست

ه دم ب نیکه تا واپس یی،کایبزرگ امر ستیمارکس ،یزیپل سوئ رینظ یبرخ

را در  یتیظرف نیچن یتجرب ثیباور داشت و بدان وفادار ماند از ح سمیالیسوس

بدون  سمیمارکس»اندرسون  یقول پربه یمشاهده نکرد. برخ کایامر یایپرولتار

 «هنگصنعت فر» یمقوله نییمدد تبهها باصحاب مکتب فرانکفورت. آن رینظ «اندسوژه

 کنندیمشاهده نم ایپرولتار نیدر جب تیآن بر اذهان مردم، نور عاف یدستو فرا ییبورژوا

  .کنندیجو موفرد جست «جهانستیز»و  یشناسییبایز یدر قلمرو را اصلاً ییو رها

جان  د،داننیم «شعوریب»و  «لجن»را  ایپرولتار خیخصمانه از ب یابه گونه زین یبرخ

 حیترج یکه لجن را بر ماه رمیرا بپذ یمرام متوانیچگونه م» دیگویم نزیک ناردیم

گ ... جن دهد؟یشعور را بالاتر از بورژواها و روشنفکران... قرار م یب یایو پرولتار دهد،یم

 .«افتیفرهنگ خواهد با یبورژواز نارمرا در ک یطبقات

 «رسالت» و نقش پیرامون بازاندیشی به که کسانی هستند البته میان این در

 مارکسیستی احکام از ایپاره به که هستند کسانی کنند.نمی احساس نیازی پرولتاریا
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 کسانی پندارند.می هادشواری و هامعضل یهمه راهگشای را آن و اندبسته دخیل

 و .شوندمی خلاص تعمق و تفکر شر از و کنندمی پاک را مسأله صورت که هستند

 دادن صیقل» ضرورت نه و همندفمی را شکست معنای نه که هستند کسانی بالاخره

 پیروزی ینشانه را خود یزدهزنگ سلاح همه از بدتر حتی نبرد،« روز آبایی را برای سلاح

 از بهتر را شکست به اعتراف» پاسترناک بوریس قولبه باید اما ما .کنندمی قلمداد

 ینظریه خاستگاه به بازگشت با تا کنیم، قلمداد «موفقیت به تظاهر و ریاکاری

در  طبقه ساختار تحولات و تغییر بررسی با تحلیل، و روشاین  از آموزش با مارکسیسم،

 نقش از اصولی و دفاعقابل مفهومی چارچوب دیگر بار ،داری معاصرپرتو تغییرات سرمایه

تر از آن جدید از سوژه و مهم ی. بازسازی روایتکنیم ارائه پرولتاریا وظایف و ظرفیت و

د ترین ارکان سیمای یک چپ جدیاگر نگوییم بنیادی ،عی بلوک طبقاتیدهی واقسازمان

متنی شود. محسوب می چپ ترین محورهای بازسازیکم در شمار بااهمیتدست ،است

 دهد. )م.(کنید تبار این ایده را در نزد مارکس مورد پژوهش قرار میرا که مشاهده می

 

 

مارکسیسم »ی لنین مبنی بر این که هبایست تعریف فشردتردید مارکس و انگلس میبی

دادند. در این فرمول فشرده، را مورد تأیید قرار می« نظریه و عمل انقلاب کارگری است

است که متأسفانه از ظرافت خود تهی شده، « وحدت نظریه و عمل»عنصر کلیدی نه 

ی ههم در ابهام فرو رفته، بلکه عنصر کلیدی این تعریف کلمکه آن« انقلاب»و نه 

 است، یعنی بخش مربوط به خصلت طبقاتی آن.« کارگری»

ای مبهم بوده است، زیرا ملاحظهطور قابلاز همان آغاز به« انقلاب کارگری»اما  

توان از آن دو طرح متمایز از هم را استنتاج کرد که در عمل نیز هر دو دیده شده می

رسانند، در طرح انجام میبخش خود را به است. در یک طرح کارگران انقلاب رهایی

 گیرند.ای برای انقلاب بهره میچون وسیلهدیگر، از کارگران هم
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 یطرح نخست جدید و دومی قدیمی است. مارکس و انگلس اما از متفکران اولیه 

ها اند، و این امری طبیعی بود. آنسوسیالیست بودند که به این تمایز حساسیت داشته

ثمار کردند، که کارگران استبار در تاریخ جهان مطرح میلیننخستین کسانی بودند که او

گیرند که خصلت طبقاتی خود را بر نظم نوین شده اعماق جامعه در موقعیتی قرار می

 زنند.جهان نقش می

پروراندند آدمی هنگامی که مارکس و انگلس نظرات خود را در باب این موضوع می

جا تشخیص دهد. این مارکس نبود جا و آنا اینتوانست ظرفیت انقلابی پرولتاریا رمی

 ی انقلابی است. پیش از او از باببار کشف کرد که پرولتاریا یک طبقهکه برای اولین

 دهیاش، به سازماندوستی بورژوازی در نفی طبقهننمونه رابرت اوئن، ناامید از انسا

ود، اما نظر اوئن این نبود ها در انگلستان روی آورده بی کارگر و اتحادیهجنبش طبقه

ی لشکری بهره مثابهها بهخواست از آنی کارگر انتقال یابد، بلکه میکه قدرت به طبقه

نفع »دوست را به پیش ببرد؛ گروهی که به ی انسانی یک گروه نخبهبگیرد که برنامه

ان و داران، دانشمندسن سیمون نیز امیدش را به سلاطین، بانک«. کندها کار میآن

را  های اوتوصیف در برنامهها قادر نبودند که عدالت غیر قابلغیره از دست داده بود، آن

، برای مسیحیت جدیدبرای بشریت درک کنند. سن سیمون در واپسین اثرش، 

خواهد رؤسای خود را متقاعد ها میآورد و از آنبار به سوی کارگران روی مینخستین

 وجه کنند.کنند که به نقل سن سیمون ت

 

 ترالگوی تاریخی در مقیاس وسیع

رود، شمار میظرفیت انقلابی پرولتاریا در دیدگاه نخست ابزاری در دست دیگران به

همچون تبرزینی در خُرد کردن نظام کهنه، نه نیرویی که به نام خود برای برپا ساختن 

سیسم قدم بر مارکتنها مهای غیرپرولتری نهنظامی نوین، مناسب است. این سوسیالیست

های سوسیالیستی جهان چه امروز و چه دیروز بسیار شکل گرفتند، بلکه در جنبش

اند. باید تأکید کرد این دیدگاه مختص جنبش نیرومندتر از مارکسیسم بوده
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یخ مکتوب ی تاریابد، بلکه در همهسوسیالیستی نیست، که به سوسیالیسم تکامل می

تواند مشاهده کند. یک بخش از جا که چشم انسان میآنگذشته وجود داشته، البته تا 

های ناچار به برانگیختن وسیع تودهطبقات بالا که از نیروی حاکم ضربه خورده است، به

ها و ی مردم را با وعدهشود، بنابراین تودهتر، در هر دوسوی منازعه متوسل میپایین

سند قدرت برساند. از این روست دارد تا خود را به مشعارهای مناسب به حرکت وامی

شوند، نه از که از باب نمونه تیرانواهای یونان قدیم در زبان مدرن تیرانی خوانده می

رو اند، بلکه ازآنها بیش از الیگارش سابق قدرت خود را بر مردم اِعمال کردهرو که آنآن

نند. این الگو را در اند تا بر خود الیگارشی اعمال قدرت کها استفاده کردهکه از توده

توان مشاهده کرد که در تاریخ مدرن رایج است. این کلید می 1هاداستان گراسوس

 ی درون طبقات در طول زمان بوده است.ی طبقاتی و مبارزهمحرک مبارزه

اما این یک قمار است و همیشه یک خطر اجتماعی در آن وجود دارد. هنگامی که 

توانید پس از خوانید، چگونه میی عمل اجتماعی فرامیهای فرودست را به صحنهتوده

شان بازگردانید؟ این حیوانات هایشان را گرفته به سوراخانجام کارتان، جلوی

ها اند: مواظب باشید. مستی یک پیروزی مشترک ممکن است موجب شود آنخطرناک

ا برای هها هستید. ممکن است آنطور طبیعی آقای آنفراموش کنند که شما به

دستیابی به هدف خود از انتظارات شما فراتر بروند، یا در مراحلی اوضاع را به هم بریزند. 

ها( کش )بردگان، آزادمردان، کارگران، یا رعیتهای وسیع زحمتدر زمانی که توده

اندازی متناسب با منافع طبقاتی خود در مورد یک نظام نوین ندارند، وقتی که چشم

ر بازسازی جامعه نقش خود را از پایین ایفا کنند، این خطر وجود دارد ها نتوانند دآن

تر خطر جدی برای نیروی حاکم محسوب که به فاجعه بینجامد، بنابراین، آنچه که پیش

 شود.شد، به خطری مرگبار برای خود نظام اجتماعی تبدیل میمی

                                                      

رزات برادران گراسوس در امپراتوری روم در قرن دوم پیش از میلاد که درصدد اصلاحاتی اشااره به مبا1 

 در این نظام به نفع فرودستان جامعه برآمدند
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 دوزخیان پرولتری
داری در انقلاب کارگری صورت یهاین تحولی است که در طی تاریخ با رشد سرما

ای که حیات جامعه طبقه -پذیرد. برای نخستین بار یک طبقه از اعماق جامعه می

دهی ای از خود برای سازمانآورد که ماهیتاً برنامهسر برمی -مبتنی بر کار او است 

 ها در مبارزه به جریان گذاشتهگذارد. هنگامی که این برنامهمجدد جامعه پیش می

ی خدمت به شود، این طبقه یک هدف تاریخی دارد: هدفی که محدود به ارائهمی

ت تواند در خدمی حاکم( یا دیگران نیست، بلکه میی حاکم )یا بخشی از طبقهطبقه

تواند تحت کنترل درآید: زیرا خیلی جوان، و یقین، این نیرو هنوز میخود قرار گیرد. به

توان ای ناآموختگی و بلاهت دارد، اما تا کی مینحو کودکانه عمدتاً نابالغ است، و اغلب به

ی طبقاتی بورژوازی به علت پای این غول نوجوان را در شلوار کوتاه نگه داشت؟ غریزه

های کارگر ی مدنی تودهدارد که در مبارزات جامعهمیاین خطر نوع جدید، او را باز نگه

عنوان یک متحد ی کارگر بههای خود از طبقهرا فرا خواند. بورژوازی برای تأمین هدف

کرد، تمایل بورژوازی از آن برای کسب قدرت سیاسی در برابر نظم فئودالی دوری می

های فرودست را، کنترل ها و ابزاری است که تودههنگام به بعد اساسًا متوجه کشف راه

ماجراجویان سیاسی، پردازان منفرد و ی نظریهو دچار تفرقه سازد. در این میان مسأله

ی ضد های سیاسی که در جهت یک گروه نخبهو به همین ترتیب نیز گرایش

کنند موضوع دیگری است. از این رو یکی از تضادهای مشخص داری عمل میسرمایه

مداران بورژوا، بازی با این آتش به درجات مختلف است. مارکس به این مسأله سیاست

ت تیرز به دس« لیبرال»مدار تصویر موجزی که از سیاستتوجه داشت، از باب نمونه در 

ی قتل عام کمون پاریس را دهد. او پس از خدمت به لویی فیلیپ و بناپارت، وظیفهمی

ای به خاطر اشتیاق... برای به حرفه« انقلابی»ی یک مثابهرساند: تیرز بهبه انجام می

شد، هرگز به خود تردید ده میچنگ آوردن قدرت... او هر وقت به صفوف مخالفان ران

ای را برانگیخته و برای بیرون راندن رقیب فاجعه ایجاد دهد که احساسات تودهراه نمی
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به ناسزا  "جماعت فاسد"تر تحت عنوان ها را پیشی کارگری که او آنکند... طبقه

 (1)«.گرفتمی

 مانکه در ز( داشت رومکلاسیک این تیپ سیاسی، خصوصیت ویرژیلی )شاعر 

ن ی روشمارکس آنقدر مشهود بود که امروزه باید مورد توجه قرار گیرد، و در شش کلمه

ه های پایینی را باگر نتوانیم قدرت را از بالا تغییر دهم، لایه»کند خود را توصیف می

ی گوید دیکتاتور آیندهکتاب ژرژ براند در مورد لاسال می (2)«آورمحرکت در می

اش به محاسبه مشغول مثل آشیل در خیمه»اش ی مسیر سیاسیکارگران، در ارزیاب

موضوع بر قلم انگلس  (3)«کرد...بود، و در مغز خود شب و روز خطر ویرژیل را تکرار می

های بعد نظر های فرانسوی در دورههم جاری شد وقتی که او در مورد حماقت لیبرال

 (4)ترسند.رولتاریایی میهای پایین پها از لایهها نیست. آنداد کار آنمی

کند که در بنیاد خود هم با مارکس دیدگاه نوین و سومی از پرولتاریا عرضه می

 ی حاکم بعدی در تضاد بود. ی کارگر و هم دیدگاه طبقهدیدگاه المپیایی طبقه

 

 اصل جدید

ای بر قوانین در مقدمه 1684بندی کلاسیک اصل خودرهانی از سوی مارکس در صورت

 در واقع در اولین عبارت آن نوشته شده:-اسیونالانترن

 (5)آید...ی کارگر به دست میی کارگر از سوی خود طبقهکه رهایی طبقهنظر به این

عبارت بالا از این منبع است که شهرت یافت و از سوی عناصر گوناگون که به یک 

همان »فهوم را به ی مدرستی سابقهکلمه آن باور نداشتند تکرار شد. بعدها انگلس به

از همان آغاز، »ی مانیفست کمونیست نوشت: کارشان نسبت داد و در مقدمه« آغاز

( 8)."ی کارگر باشدی کارگر باید کار خود طبقهرهایی طبقه"دیدگاه ما بر این بود که 

وتا ی گبندی کمی متفاوت است، مارکس هم این مسأله را در نقدی بر برنامهاین صورت

نظر انگلس: این عبارت از آغاز مارکسیسم وجود داشته است. به«. قرار داد مورد تأکید
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اما اگر ما مسیر مارکس و انگلس را پیش از آن که به این اصل کلیدی خودرهانی 

ی آن را خواهیم یافت. زیرا در آن هنگام این پرولتاریا دست یابند ترسیم کنیم، زمینه

تثناهای طبق معمول، اس]نمود. تصور میغیر قابل تر تقریباًاصلی ناشناخته بود که پیش

 «حفاران»)جناح چپ و  اجتماعی وجود دارند. یک نامزد برجسته جرارد وینستلی است

ل به طور کامهای اولیه ناشناخته و بهبرای سوسیالیست انقلاب انگلیس(، اما او کاملاً

جدی  خستین تحقیق)که موضوع ن فراموشی سپرده شده بود. سپس توماس مونتسر بود

که مارکس نوشت:  - قرار گرفت(، و اسپارتاکوس 1646انگلس بعد از انقلاب 

-تاریخ کهن دیده شده است، ژنرال بزرگ یترین شخصیتی است که در همهدرخشان

توان یکس را نمو هیچ[ «.ی واقعی پرولتاریای کهنشخصیت اصیل، نماینده -گاریبالدی

 (7)و اقتباس شده باشد.سراغ گرفت که این اصل از ا

دانیم. مارکس مجبور شد این مفهوم را ی دو نفر اخیر بسیار کم میاما ما درباره

یا ازنو بسازد. احتمالاً این مارکس بود که انگلس را در جریان کار  -خودش ابداع کند 

 در ایدئولوژی آلمانی به سوی این موضوع سوق داد. 1645شان در سال مشترک

 

 

 مارکسیسم تاگرایی ز نخبهانگلس: ا

هایی را در نظر بگیرد که او ناگزیر بود راه یک بیوگرافی خوب از انگلس باید انبوه ایده

ها باز کند. تا بتواند حتی به درک رویکرد مارکس دست خود را از رهگذر چالش با آن

واهم خمیجا فقط تری هست تا در مورد مارکس، اینهای بیشگاهیابد. در مسیر او توقف

ی گرای خانوادهطلب و قدرتیادآوری کنم انگلس ابتدا مجبور شد تا مسیحیت منزه

آلمان »سیسم حساب کند، بعد نوبت تکامل فکری اولیه از طریق رمانتیخود تصفیه

. شدلیبرال دنبال می-رسد که با شیفتگی به لودویگ برونو رادیکالمی« جوان

علاوه برخورد اولیه های چپ( در برلین بهان )هگلیهای جوی هگلیدرآمیختن با حلقه

 کشاند که در آنموسی هس می« کمونیسم»اصطلاح وگو با بهبا شلی، او را به گفت
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بود که او آن را با « آنارشیسم پرودونی»هنگام در دوران شیفتگی خود نسبت به 

ل س در سادانست. در انگلیبورژوایی خودش مشابه میسوسیالیسم احساساتی خرده

ها آن «دنیای اخلاقی نو»ها در تماس بود که برای تر با اوئنی، انگلس ابتدا بیش1643

نگارش به زبان انگلیسی را آغاز کرده و با کارگران کمونیست مهاجر نظیر کارل شاپر 

م ویلهل« کارگری»ای اشتیاق به اصطلاح کمونیسم نیز آشنا شده بود. سپس دوره

 گذارنید، سرانجام با جنبش چارتیستی ارتباط پیدا کرد. وایتلینگ را از سر

 ها، انبوهوبیش مشابه این بود: معجونی از ایدهگرایی چیزی کمی رادیکالصحنه

اً ها اساسها. و پیش از پیوستن انگلس به چارتیسم، هریک از آنوبرهمی از جنبشدرهم

ها را به شان را رها کنیم، و آنکخواهیم زحمتما می»گرا بودند، به ان معنا که: نخبه

 «جایی هدایت کنیم که گوسفندان در امنیت به چرا مشغول شوند...

دنیای اخلاقی »انتخاب کنیم: او برای  1643ی انگلس را از پایان سال بگذارید نمونه

هس گرویده و آنارشیسم پرودونی « کمونیسم فلسفی»نویسد، در حالی که به می« نو

را  1641اثر پرودون سال « فقر چیست؟»ی کلیدی او . در یک مقالهکندرا تحسین می

ا او این ستاید )امکه تاکنون منتشر شده است می« کمونیستی»ترین اثر ی مهممثابهبه

را که تحت تأثیر هس اختیار « کمونیسم»گیرد که پرودون عنوان واقعیت را نادیده می

 دهد.ودون را مورد تأکید قرار میکرد( مقاله دیدگاه پرکرده بود، محکوم می

نظر پرودون هر نوع حکومتی مردود است چه دموکراسی باشد، چه سلطنتی، زیرا به

کنند و در بهترین حالت ممکن، نیروی اکثریت ضعف اقلیت را همه با زور حکومت می

خواهیم آنارشی است، رسد: آنچه ما میگیرد، عاقبت او به این نتیجه میزیر ضرب می

 (6)کومت هیچ کس، هرکس مسئول خود، نه دیگری.ح

ی انگلس هست، که ظاهراً رادیکال و تری از پرودونیسم در مقالهردپای بازهم بیش

در مضمون ارتجاعی است. عبارت زیر پرودونیسم خالص است: دموکراسی، منظور من 

ی اشکال حکومت است، با خودش در تضاد است؛ غیرحقیقی است، چیزی نیست همه

مگر ریاکاری... تا اعماق. آزادی سیاسی، آزادی ساختگی، بدترین بردگی ممکن، آزادی 
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رو ظاهری، و بنابراین واقعیت بردگی است. برابری سیاسی نیز همین گونه است، از این

-دموکراسی نظیر هرنوع حکومت باید در نهایت خُرد شود... ما باید یک بردگی معمولی

یعنی -شته باشیم یا آزادی واقعی، و برابری واقعییعنی یک خودکامگی عریان دا

 (9)کمونیسم.

ی پرودون از دموکراسی است که حقیقت مربوط به توزانهاین انعکاس نفرت کینه

رسد، نه آن که خواهان تبدیل دموکراسی ساختگی به محکوم کردن خود دموکراسی می

 دموکراسی ساختگی به دموکراسی واقعی شود.

 

 «سفیفل»گرایی نخبه

ابه مرید مثشود. انگلس بههس نیز اضافه می« کمونیسم فلسفی»به این پرودونیسم، 

 زند که برخلافکند. او لاف میی فکر آلمانی را اعلام میهس در این مقاله، پیروزی ویژه

با  ها از طریق فلسفی،های سیاسی، آلمانیهاِی مشغول به اقتصاد و فرانسویانگلیسی

که « ها یک ملت فلسفیآلمانی»زیرا  (11)اند.ل اولیه، کمونیست شدهاستدلال روی اصو

بر بنیاد اصول فلسفی درست بنا کنند. این مسلمًا صورت »خواهند کمونیسم را می

رو، بدون تردید در آلمان بیش از هرجای این شانس عملی به خود خواهد گرفت و از این

ها کمونیست ایجاد شود. آلمانی ی جامعه یک حزبکردههست که بین طبقات تحصیل

توجه هستند، اگر در آلمان منافع با اصول شدت به منافع خود بیملتی هستند که به

کند. همان عشق به تصادم پیدا کنند، اصول غالباً همیشه ادعاهای منافع را خاموش می

قعیت ها را در موتوجهی به واقعیت و منافع خویش که آلمانیاصول انتزاعی، همان بی

پراکنده قرار داده است، همان خصوصیات، موفقیت کمونیسم فلسفی در آن کشور را 

اش انهدام ها عجیب خواهد بود که حزبی که هدفکند. از نظر انگلیسیتضمین می

مالکیت خصوصی است، از سوی کسانی ساخته شود که خود مالک هستند، با وجود 

ها گیریم که تنوف خود را از طبقاتی میاین در آلمان قضیه چنین است. ما نیروی صف



 

 
 

ی سارا روستاییهال دریپر / ترجمه 00  

های ایهها و از لگیری از تحصیلات بسیار خوب هستند، یعنی از دانشگاهها قادر به بهرهآن

 (11)ایم.توجهی همراه نبودهتجاری و ما تاکنون در هر دو مورد با مشکل قابل

نشان خوبی تأثیر[ هس نوشته شده است، بهطور خالص]تحتاین قطعه، که به

گفتند. اثر دیگر او در کردند و سخن میدهد که افراد برتر آن دوره چگونه فکر میمی

ز ی قبلی او را نیویژه از وایتلینگ گرفته شده که انگلس در مقالهروزنامه اوئنی، به

کند: جا تأکید میستاید. انگلس اینکمونیسم آلمانی می« کارگری»ی رهبر مثابهبه

 دهد، یعنی الغای دولت توسط قهروایتلینگ را بالاتر از کابه قرار میی اصلی که نکته

 ی افسراناکثریت، و استقرار یک دستگاه اداری ساده به جای...]او[ و طرح انتصاب همه

ه بر هایی کی آناز سوی این دستگاه...نه به مدد اکثریت بزرگ جامعه، بلکه به وسیله

ن تریدر آینده انجام دهند اشراف دارند، و یکی از مهمباید  مقاماتای که آن نوع کارویژه

راه  ازترین اشخاص را کنندگان باید مناسبخصوصیات این طرح آن است که منصوب

 (12)برگزینند... نویسیی مقالهجایزه

ارد. گذدهد که مارکس در آن پای میها تفکر رادیکال دنیایی را نشان میاین نمونه

ی با رابطه 1645و آغاز سال  1644ها، در پایان سال ای اوئنیمقالات بعدی انگلس بر

 (13)شود.تر عوض میتر و بیشتدریج بیشکمونیسم و طبقات به

 ایدئولوژی»وقتی که انگلس با مارکس روی  -بود  1645ی چرخش پایان سال نقطه

س لای که با مشارکت انگو در حقیقت در نخستین مقاله -کرد همکاری می« آلمانی

ی ستاره»های چپ یعنی ها، بلکه برای روزنامه چارتیستنوشته شد، نه برای ارگان اوئنی

سط ی متوکه از طبقهها مبنی بر اینبوده است. انگلس با هشدار به چارتیست« شمال

 دهد: از قلبهیچ تحول انقلابی را انتظار نداشته باشند، چرخش کامل خود را نشان می

اقدام انقلابی آغاز خواهد شد. این درست است که در میان  مردم کارگر ماست که

خواه حتی کمونیست وجود دارد، و نیز جوانانی ی متوسط ما تعداد زیادی جمهوریطبقه

وقوع بپیوندند، در خدمت جنبش خواهند بود، اما که اگر اکنون یک انفجار عمومی به

د کننز زحمت مردم زندگی میسوداگران، صاحبان صنایع هستند، که ا« بورژواها»این 



 مارکس و انگلس و اصل خودرهانی پرولتاریا 02 

گردند. و چه کسی به ما ی کارگر فربه میطبقه« استثمار»و از طریق زالوصفتی و 

 شان نخواهد شد؟ها مغلوب تجارت و موقعیت اجتماعیدهدکه وجدان آنضمانت می

 ی وایتلینگجالب توجه است که در قرن بعد برنارد شاو فابیانیست مجدداً ایده

برای جایگزین کردن الیگارشی را کشف کرد. « خدمات اجتماعی» مبنی بر وارسی

تعداد بسیار کمی خواهند « ماننددر اندیشه پرولتری می»ها که دهد: آنانگلس ادامه می

انگلس اکنون  (41)«.کنیمخوشبختانه، ما بر روی طبقات متوسط اصلاً حساب نمی»بود، 

 .به یک مارکسیست بدل شده است

 

 دهندهحاکم نجات یضیهقمارکس: 

تری برخوردار بود. اما مراحل مهمی باید در مسیر زندگی مسیر مارکس از پیچیدگی کم

ها به او نشان داد که کسب موقعیت گاهاو مورد توجه قرار بگیرد. یکی از اولین گره

تواند چه معنای داشته باشد. تصادفاً، موضوع به تقابل تاریخی اصل آکادمیک می

دهنده در ارتباط بود. یک شکل این توهم همیشه امید توهم حاکم نجات خودرهانی با

دید خواه جبه رهایی از طریق انتقال سلطنت از یک پادشاه مستبد به یک پادشاه آزادی

 های جوان در اوان عمر گذر کرد.ی هگلیبود. مارکس از این مرحله در حلقه

ی پدر نشست، او درمقام در پروس ولیهلم فردریک به جا 1641در اواسط سال 

ها برانگیخت که به رفرم مشروطه دست خواهد ی لیبرالولیعهد امید زیادی در حلقه

ظاهراً این  (15)ی آزادی و وحدت ملی سروصدای زیادی به پا کرده بود.زد، زیرا او درباره

ی وارثین سلطنت بود. این شیوه یک قرن پیش از آن هم صادق بود، عادت دیرینه

عبارت زیبایی را...کمی پس از دستیابی به »که فردریک کبیر به نحوی مشابه وقتی

ی لیسینگ است که به نظر او مطرح کرد. عبارت فوق از مهرینگ در افسانه« سلطنت

های جوان، های درخشان هگلیاست. یکی از چهره (18)«لیبرالیسم مورد نظر ولیعهدها»

ات ی حیترین ایدهعالی»ها به روح هوهنزولرنبرونو باوئر از این فرصت بهره گرفت تا 

نهایت ادای احترام را به عمل آورد. امید به دموکراتیزه کردن از بالا  (17)«دولت ما
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سرعت خاموش شد: پادشاه جدید یک مرتجع ارتدکس را به یک منصب دانشگاهی به

ست خود در سپس باوئر حتی از پُ (16)چشمی به آن داشت، منصوب کرد.که باوئر گوشه

جا بود که برای مارکس روشن شد که چه دکتر باشد در این (19)دانشگاه بن برکنار شد.

ی نهادی چون آکادمیا را یا نباشد، شغل آکادمیک وقتی به او نزدیک است که چکمه

 بلیسد.

 

 مارکس و کوپن

الی رشواهد غیرمستقیمی وجود دارد که مارکس همراه دیگران، امید خود را به تصور لیب

ک. اف. کوپن ( 21)بهترین دوست مارکس 1641پادشاه جدید از دست داد. در آوریل 

تر بود، با نگاه به های چپ که ده سال از مارکس بزرگی هگلیکه از اعضای برجسته

یکی از  (21)منتشر کرد.« فردریک بزرگ و مخالفان او»سلطنت جدید، کتابی به نام 

 کند: را چنین توصیف مینویسان مارکس کتاب نامهزندگی

 -ی دشمن ارتجاع آلمانی مثابهکوپن، فردریک را مورد تجلیل قرار داد که به

ی بنیادی او این بود که ایده«. به روح او در مرگ و زندگی سوگند یاد کنیم»مسیحی 

ر یابد که از سوی پادشاهی نظیترین شکلش در روح سلطنتی تجسم میدولت در خالص

اند تویلسوف، یک خادم آزاد روح جهانی، حکومت کند. تجدید حیات میفردریک، یک ف

 (22)تنها از بالا صورت پذیرد...

کرد که پادشاه جدید باید مانند جد کبیرش مشعل )حاکم کوپن پیشنهاد می

 دهد:نویس دیگری چنین نظر میدهنده( را حمل کند. زندگی نامهنجات

بود بدترین نوع « ظهور یک روحانی»وی این واقعیت که مردی مثل کوپن در آرز

هایی را که ما را از ورود ی آنبا آتش و شمشیر همه»خودکامگی تاریخ پروس است تا 

ه ای را ک، کافی است به ما فضای ویژه«کن کنددارند ریشهبه سرزمین موعود باز می

 (23)«.زیستند، نشان بدهدهای جوان برلین در آن میاین هگلی
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ی در این برخورد وجود ندارد. این ایده« ایویژه»ی یست که مسألهاین درست ن

بدترین »چند هزار ساله اساسًا هنوز هم حاکم هست. فردریک ممکن است که 

بود و این رویه هنوز هم میان « تجددگرا»ی بوده باشد، اما یک خودکامه« خودکامه

های مدرن تبدیل روکراتخواهند به بوهایی که میویژه میان آننیت، بهمردم خوش

های تجددگرا گردند انبوهی متحد داشت. دوستان لیبرال ی خودکامهشوند، یا طعمه

شوند که اگر فقط قدرت به )آدم خوب( مارکس به این ادعاهای کهن متوسل می

بنابراین آدم را از تمام  -آورد رسد، او از مسند حکومت رهایی را به ارمغان میمی

ه ب»کند. کتاب کوپن، به رهایی در مبارزه علیه قدرت خلاص میمصایب دستیابی 

باور  توانتقدیم شده بود. به دلایل گوناگون می« دوستم کارل هاینریش مارکس تریر

دید و در موضع دوست خود نمی« ایویژه»ی کرد که مارکس در این هنگام مسأله

ی گفتار رسالهعد در تنظیم پیشوانگهی، مارکس سال ب( 24)احتمالاً با آن موافق هم بود.

  (25)، تمجید کوپن را با تحسین کتاب او پاسخ گفت.1641دکترای خود به تاریخ مارس 

سرباز زدن شاه جدید از تحقق بخشیدن به رؤیاها، احساسات محافل لیبرال را 

ناگهان دگرگون کرد. انگلس بعدها نتایج آن را توصیف کرده است: در واقع، طبقات 

که ازجمله انتظار داشتند شاه جدید بلافاصله مشروطه به ارمغان آورد، آزادی  متوسط،

مطبوعات، محاکمه توسط هیأت منصفه و غیره را اعلام کند، و در یک کلام خود رهبری 

ها برای کسب سیادت سیاسی منتظرش عهده بگیرد که آنآمیزی را بهانقلاب مسالمت

انگلس ادامه  (28)خیزند.خشمگینانه علیه او برمیبه اشتباه خود پی بردند، و  -بودند 

ی منجر به ایجاد روزنامه« لندراین»دهد این رویگردانی ناگهانی با عصبیت در می

های جوان راینیشه تسایتونگ در کلن گردید و حامیان بورژوای آن موقتاً به هگلی

سردبیر آن  1642بر مارکس در اکت -عهده بگیرندرادیکال اجازه دادند دبیری آن را به

 شد.

ی توهم به باید خاطرنشان کرد انگلس جوان نیز در چنین شرایطی بود که دوره

خواه، پیش و پس از فردریک ویلهلم را از سر گذرانید. درست پیش از آن، سلطنت نیک
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انگلس در نامه به دوستی، نارضایتی خود را از فردریک ویلهلم سوم در عدم اجرای 

چندان رادیکال ابراز کرد: همان رای اعلام مشروطیت، اگرچه به نحوی نههای خود بوعده

پدرش را برکنار کرد و به خادمان خود در کابینه قول داد  1615شاهی که در سال 

 -ها مشروطه خواهد دادها او را از آب نمک درآورند به آننظم را برقرار کند اگر آن

هیچ  -ت... به کسی مشروطه نخواهد داد همان شاه ملعون منحوس لئیم نشان داده اس

مشحون از جنایات سلطنت نیست، تقریباً هر  1631تا  1618های ای مثل سالدوره

های توانم قصهای که حکومت کرد سپس به مرگ محکوم شد... من میشاهزاده

من هر چیز خوبی را فقط  -آوری از عشق شاهزادگان به خادمان خود تعریف کنم نشاط

های اش به دوران افتاده، و پنجرهای انتظار دارم که سرش از فریاد مردمزادهاز شاه

ی شاه انگلس پس از خلف وعده (27)شود.های انقلاب خُرد میقصرش زیر باران سنگ

ای به چاپ رساند که در آن به ، مقاله1641جدید بعد از دستیابی به سلطنت در سال 

له کرد و اخطار داد که آزادی مطبوعات و یک های سیاسی و اجتماعی شاه حمدیدگاه

شود، بلکه مردم باید آن را به دست آورند. مقاله ی شاه اهدا نمیپارلمان واقعی به وسیله

 (26)یابد.شود، پایان میخود نزدیک می 1769ای به این که پروس به انقلاب با اشاره

ه از این شاه نباید چندان ویژها آموخت که بهصراحت به لیبرالتمام این حوادث به

انتظار داشت، لیبرالیسم در سرشت خود همیشه در جستجوی اصلاحات چشم به نیرویی 

تر از این بود، های قدرت را در دست دارد. اما برای مارکس، درس عمیقدارد که اهرم

 ریزد.دهنده فرو میو آخرین توهم او به حاکم نجات

 

 «آکادمیا»دولت خادم و 

ی این و همه (1643)ا، جریان گذار از دموکراسی رادیکال به کمونیسم مارکس بعده

شاه « انهمنشتراوشات و سخنرانی لیبرال»دوره را در بازبینی گذشته چنین خلاصه کرد: 

بود. اگرچه این صرفاً نوعی حیات « ی آرزوی دمیدن حیات به دولتنشانه»
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اهای کهن آلمانی. اما وقتی حتی شد، یعنی رؤیی خود او نیز محسوب میگرایانهواپس

ی دیگری به بار آورد، آورد که در پروس نتیجهوجود میاین نوع تغییر، خطر آن را به

«. کنداین نوع تحولات غیرآلمانی را نابود می»ی بوروکراتیک قدیمی نظام خودکامه

ر بنیاد بفرهنگ ناکامی اقدام مبنی بر تحول دولت بی»بنابراین معنای عبارت این بود: 

  (29)«.خود آن

این فقط یک اشتباه بود که در لحظاتی تصور شود که همراهی با آرزوها و یا پندارهای 

فرهنگی توانست چیزی را در بنیاد تغییر دهد. بیشاه اهمیت دارد. این مسأله نمی

ست. فرهنگی اکند و سلطنت همیشه سلطان بیابزاری است که سلطنت را تزئین می

های آزادی و واقعی به انسان -اگر آنچه باقی بماند -اش رااند نه خود، نه مردمتواو نمی

  (31)تبدیل کند.

ی خود را رها کرده و به دنیای انسانیِ پایه»جا که غیرممکن بود دولت از آن

 ی ناگزیر عبارت بود از:، نتیجه«دموکراسی گذر کند

و  کننددر سکوت خدمت میبازگشت به دولت خادم فسیل شده که در آن بردگان 

ی شدهی تربیتجا ممکن است در سکوت، از طریق خدمهاش تا آنارباب زمین و مردم

نه  -خواهندتوانند بگویند چه میرانند. هیچ یک از آن دو نمیکاملاً مطیع حکم می

هایش کاری در زمین خود خواهند آدم باشند، نه دومی که برای آدمها که میاولی

اطاعت  اشتنها راه بنابراین حفظ سکوت است.]گله ساکت است، تسلیم، و از معدهندارد. 

 (31)کند[.می

ها بیدار گردد. فقط این آگاهی، ابتدا باید در قلب آن-ها به آزادیبنابراین اعتقاد آدم

ار توانند بها از جهان رفت و در غبار آبی بهشت مسیحیت خاموش شد، میکه با یونانی

شان، دستیابی به ترین هدفهایی بازگرداند که بزرگرا به جماعت آدم دیگر جامعه

برای مارکس اعتماد به خود، فقط با رها شدن از توهم حاکم  (32)دولت دموکراتیک باشد.

دهنده نبود، بلکه تصمیم به ترک کردن ارتقای شغلی در جهان دانشگاهی هم نجات

اطاعت خاموش از دولت خادم را پذیرفت، از بود. زیرا آن راه تنها زمانی میسر بود که 
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مبارزه با دولت مستقر عقب نشست و سر خود را در کار پرمشغله دانشگاهی فرو برد، 

 کرد.روایی میعدالتی و ناانسانیت حکمهای رنگی بیدر حالی که بیرون از پنجره

 

 مارکس: روح پرومته
معنای آن رممکن بود، این بهای به سوی قدرت غیاگر برای مارکس راه ارتقای حرفه

رو برای این یا آن فرد چیزی را نیست که حکم تاریخ یا نیروهای اجتماعی به هیچ

کند. آن چه مارکس را به این تصمیم واداشت، ترکیبی از کل شخصیت و تعیین نمی

 هوش او بود که هر دو مشروط به زمان خود بودند.

تواند آن را اخذ کند: د، هرکسی میهای مارکس تدوین شمسلماً همین که نظریه

س ی مارکها شدیدا تحت تأثیر شخصیت ویژهاما چگونگی تدوین آن و شکل بیان آن

راه همنویس محبوب مارکس )بهنمایشنامه –بود. محور پولادین این شخصیت را شاعر 

. او «پرومته در زنجیر»ی دوران به تصویر کشیده است: آشیل در شکسپیر( برای همه

کوشد توضیح دهد چرا خدایان جدید کمر به نابودی پرومته بسته بودند، که واقع میهب

گونه که همه کس اصرار داشت به بشریت خدمت کند. برای این که او حاضر نشد همان

اش را پیش زئوس خم کردند، گردنشی خیرخواهان به او توصیه میو از جمله همه

 او برخاسته بود.کند. این امر صرفاً از سرشت شخصیت 

د رسنظر میجا که اطلاعات در دست است( بهمارکس نیز مثل پرومته بود )و تا آن

طور که پدرش هوشمندانه خیلی زود تشخیص داد، او چنین متولد شده بود. هم آن

ی دکترایش را برای چاپ اش، رسالهی اندیشهمارکس خود، هنگامی که اولین ثمره

ا پرومته[ را برقرار کرد. اگرچه موضوع رساله دموکریت و اپیکور کرد، پیوند ]بآماده می

د. دهی مرکزی را به پرومته اختصاص میاش صحنهگفتار رسالهبود، مارکس در پیش

راستی من به»یابد: بیانبه پرومته:گفتار با دادخواست پرومته علیه قدرت پایان میپیش

ی خدایان زمینی و آسمانی است که شعار فلسفه، علیه همه« از خدایان نفرت دارم
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ها نباید وجود داشته باشد و آگاهی انسان را گویند هیچ خدایی هم سطح آنمی

من هرگز زنجیر خود را با خدمت »گوید:ی اولویت برتر قبول ندارد. پرومته میمثابهبه

تا  شمها زنجیر شده باداران عوض نخواهم کرد. برای من بهتر است که به صخرهبه برده

ترین قدیسان و شهدای سراسر تاریخ فلسفه ، پرومته از نجیب«به بندگی زئوس در آیم

 (33)است.

تهور » -دهنده بودی پایانی برای دوستاش برونو باوئر هشداردادخواست جمله

پژواک ناخودآگاه توصیه به احتیاط بزدلانه توسط رئیس هیأت منصفه -(34)«غیرضروری

های نویساله از پرومته نام برده شد، هرچند مارکس در پیشبه پرومته. در خود رس

مربوط به آن نوشته بود: مانند پرومته که آتش را از بهشت دزدید و شروع به ساختن 

ای که خود را به جهان]واقعی[ گسترش خانه و استقرار خود در روی زمین کرد. فلسفه

تر بار دیگر در آثار مارکس پیدا پرومته کم (35)گردد.دهد، علیه جهان ظاهری برمیمی

توجه، شود و عبارت فوق هرگز در زمان حیات مارکس منتشر نشد. تنها مورد قابلمی

 فقر فلسفهمارکس در  (38)شود.مارکس مشاهده می 1644های سال نوشتهبعداً در دست

خت، اما ای نوعی رابینسون کروزوئه اقتصاد پردمثابهی پرودون از پرومته بهبه استفاده

طور گذرا به او مراجعه کرد که به کمی بعد به (37)خود پرومته مورد تمثیل قرار نگرفت.

 «ی رها از زنجیرپرومته»شود. معلوم نیست آیا مارکس موضوع کنونی ما مربوط نمی

( را دیده بود؟ اما نشانی از این امر نیست، در واقع مارکس هرگز از شلی 1619شلی )

نام نبرد، این انگلس بود که از جوانی تا دم مرگ هوادار شلی بود. ولی هایش در نوشته

ی دیدند. وقتی حکومت روزنامهشناختند شباهتی بین این دو نمیکسانی که او را می

زمان در کاریکاتوری، مارکس به عقاب سلطنتی را بست، هم« راینیشه تسایتونگ»

ی نشریه شعر آخرین شماره (36)ود.های حیاتی او را به منقار گرفته بپروس اندام

 شد:وار ختم میعنوان وداع به چاپ رسانده بود، که با یادداشتی پرومتهای را بهامضانشده

 بادبان ما را به زیر کشیدند، ولی ما نترسیدیم

 خدایان خشمگین هرگز نتوانستند ما را وادارند خم شویم
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 کلیمو نیز ابتدا خوار شد و به چیزی گرفته نشد

 اما عاقبت دنیای نو را به چشم دید

 دهیدتان را به شادی برای ما تکان میجغههای جغآی دوستان، که چوب

 آی دشمنان، که با ستیزتان به ما افتخار دادید

 ما باز هم در میدان جنگ دیگری رویارو خواهیم شد:

 اگر همه چیز مرده باشد جسارت زنده است.

ران جوانش گذاشت، جالب و نیز به همان تأثیری که شخصیت مارکس بر همکا

های بلندبالایی که انگلس قبل از آن که ی اسطورهبخش است. در حماسهاندازه روشنی

مارکس را مشخصاً بشناسد در ارتباط با اخراج برونو باوئر نوشت، در آن تصویرهای 

داده شده بود. بخشی که به مارکس اختصاص داده « های جوانهگلی»مشخصی از 

 های شش بندی، تقریبا چنین است:شده بود، در ترجیع

 آید؟زده میجا که با توفانی از خشم شتابپس کیست آن

 ی واقعیجوان گندمگون از تریر، یک پدیده

فام توفان پرد، و حول خود با خز سرخجهد، بلکه در هوا میرود، نه میاو نه راه می

 کندبه پا می

 آیده به زمین میاز خیمه دوردست آسمان گسترد

 گستردها میبازوی افق را برای گرفتن بادها در بلندی

 کنداش طغیان میهای گره کرده، بی آرامبا مشت

 (41)ور در خود دارد.ها هزار روح شعلهگویی که ده

انگلس جوان یک  -کاریکاتوری آشکارا دوستانه است « حماسه»تصویر مزبور در 

اما تردیدی نیست که شخصیتی ویژه در تنوع خود را در  -تصویرگر ماهر کارتون بود 

 کاریکاتور ترسیم کرده است.
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 انتخاب و شخصیت

بود که مارکس را در برابر انتخاب قرار داد:  1641این وضعیت جامعه و تاریخ در سال 

ی غیر تسلیم به قدرت یا جدایی از آن. اما این شخصیت مارکس بود که نتیجه

ر برابر این انتخاب قرار داد. چنین شخصیتی طبیعتًا همیشه اجتنابی را دقابل

انگیزد. در مجموع، بسیاری از تماشاچیان در موقعیت های متفاوتی را برمیواکنش

ت ریزند، هم او اسهای شورانگیز لیبرالی میگیرند، در حالی که اشکهفاستوس قرار می

م رغکند که این علیال اعتراض میدر همان ح»بندد، پای قهرمان میکه عملاً زنجیر به

این کار کثیف باید صورت گیرد، اما مرا بیش از حد »نالد: میل اوست. او نزد قدرت می

 «.هل ندهید

ه من ب»آید، تری در موقعیت اُستاوس قرار دارند، که در نصحیت درمیتعداد بیش

و نه یرانه چیست. تدهم که احتیاط کنی... ببین عاقبت زبان بیش از حد دلتو اندرز می

کوشد با زئوس در باب صلح او می« فروتنی آموختی، نه به شیاطین تسلیم شدی...

یری انگیز جلوگکنی و از سخنان فتنهتو صلح را حفظ می»مذاکره کند، اما در عین حال: 

دیگران در موقعیت رهبر هیأت منصفه قرار دارند که در مورد گناهان قهرمان «. کنیمی

کنی، بیش از حد به در حالی که از منافع خود غفلت می»د را دارند: تشخیص خو

ی بریتانیا تلف که وقت خودت را در موزهجای اینعبارت دیگر: به)به( 41)«.ها نپردازمرده

ی هرمس وجود کنی یک شغل خوب به دست آور( سپس در میان تماشاچیان ورثه

ر مقابل قدرت تعظیم نکند صرفاً یک کند هر کس دکه فکر می« خادم زئوس»ندارند، 

 عیار است، بهترین چارچوب فکری برای یک نوکر را دارد. دیوانه تمام

 

 مارکس: تعلیم معلم

سوی اصل توانست تنها نیمی از راه مارکس بهعدالتی قدرت میوار بیاما ردّ پرومته

 ته بر چهرهکه گفتیم کم نبودند کسانی که نقاب پرومخودرهانی باشد. زیرا چنان

زدند تا حکومت زئوس را تعویض کنند. آشیل خود، خیلی پیش از لرد اکتون مسأله می
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تواند در خوشبختی تورا تحمل کند/ این هرمس، خادم زئوس را طرح کرد: چه کسی می

دهنده در دهد. پس از نفی حاکم نجاتاست که پرومته را مورد این ریشخند قرار می

ی بعدی عبور کند: امید به نوعی ست مانند دیگران از مرحلهبایمارکس می 1641سال 

وتاب است و هایشان از همه روی با مردم رنجبر در تباز نخبگان روشنفکر که دل

آور حاضرند خود را فدا کنند تا گله را به چراگاهی جدید و بهتر هدایت کنند. اعجاب

 هم کاملاً ی ناچیز آنیک نمونهی انتقالی، تنها است که در مورد مارکس، حتی در دوره

است. آن مورد  1644ی تفکری وجود دارد که مربوط به اوایل سال مبهم از چنین شیوه

یابد که رهایی ای آمده است که مارکس در آن به این ایده دست میدر انتهای مقاله

ه فآید: مغز این رهایی فلسپرولتاریا به معنای رهایی انسان است. سپس این جمله می

خود در نظر گرفته شود قابل مقایسه خودیاین جمله اگر به (42)است، قلب آن پرولتاریا.

و  اندها خود مغز جنبشفریبند که آنبا سنت نخبگان روشنفکر است که خود را می

ا مجموعه توان بسختی میآیند. از سوی دیگر این تعبیر را بهشمار میها لشکر آن بهتوده

بندی شده است. طور ساده جمعآشتی داد که در صفحات پیش بهی تفکری هشیو

گونه که جوهر فلسفه سلاح مادی خود را در همان»مارکس قبلًا توضیح داده بود: 

مورد  و رهایی« جویداش را در فلسفه میکند، پرولتاریا سلاح فکریپرولتاریا پیدا می

جوهر عالی انسان، انسان است و  ای باشد که اعلام کندآن نظریه»نظر باید بر بنیاد 

یقاً دق« فلسفه»دهد مراد مارکس از غیره. این بیانات و بسیاری موارد مشابه نشان می

با وجود این، تردیدی نیست که حتی  (43)نظریه است نه فیلسوفان، یعنی روشنفکران.

مارکس « یک سال پیش»بینی ها به پیش، در روزنامه اوئنی1645مارس  درانگلس ]

و کارگران آلمانی اشاره کرد، اتحادی که اکنون دیگر « فیلسوفان المانی»مبنی بر اتحاد 

ما  اندیشند، و کارگرانی که برایای که میکند با فلاسفهتحقق یافته است. او اضافه می

زمینی آن قدر نیرومند خواهد بود که با پیشروی ما مقاله  -جنگد، آیا هیچ قدرتمی

ر را کمابیش در معنای متداول آن درک کرد، که انگلس هنوز به ی مزبو[ جملهکند.

تمامی طی کند، مطمئناً خواست این مسیر را بهو اگر مارکس می (44)آن باور داشت.
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و ا»ی مارکس تردید گرایش عمومی اندیشهداد اما بیطور غیرعادی خود را نشان میبه

های پیش از تفکر تین نوشتهکرد. در نخسدر راه دیگری سیر می« از همان آغاز

ی در واقع در اولین مقاله - 1642اش در راینیشه تسایتونگ در سال سوسیالیستی

« تسایت» گذار درتوانیم پاسخ زیر را بیابیم که به استدلال یک قانوناش میمنتشر شده

ارد، ه ددهندمبنی بر اینکه انسان طبیعتاً ناقص و نارس است و نیاز به راهنمایی آموزش

اش، تمام عمر برای او آموزش عبارت است از این که انسان را در گهواره»پرداخته بود: 

 آموزد و فقطگیرد، افتادن را هم میقنداق کنند... زیرا همین که آدم راه رفتن را یاد می

گیرد. اما اگر همه، کودکانی در قنداق از طریق افتادن است که راه رفتن را یاد می

مان کند؟ اگر همه در گهواره بمانیم، چه کسی باید ما را کسی باید قنداق بمانیم، چه

 (45)بان ما خواهد بود؟ی ما در زندان باشیم، چه کسی زنداندر گهواره بگذارد؟ اگر همه

به نفع « کهنه و نو»های ی استدلالجا پاسخ اساسی را به همهتعمیم مفهوم تا این

کند. تا همین جا متضمن این معنی است که رهایی میدهنده ارائه دیکتاتوری تعلیم»

التحصیلی اخذ دیپلم از معلم به خاطر موفقیت در امتحان نیست، بلکه نوعی جشن فارغ

آماده نیستند، و تنها هنگامی آماده »ی مردمی است که هنوز برای رهایی روند مبارزه

سازد، مشعل مبارزه را ی رهایی ها را آمادهخواهند بود که پیش از آن که کسی آن

در همین مقاله است که مارکس با مخالفان آزادی مطبوعات که بر آن بودند ]برافروزند. 

که تنها حکومت یعنی خودشان هستند که به نیابت خدا نگهبان مطبوعات اند، به این 

اما تاریخ انگلیس به حد کافی ثابت کرده است که اعمال وحی  ترتیب به مقابله پرداخت:

وحی  یشود، و چارلز اول در نتیجههی از بالا موجب وحی الهی متقابل از پایین میال

 [(48) «.دار بالا رفت یالهی از پایین بود که از چوبه

 

 پردازنظریه و نظریه

یکی « تزهایی در باره فوئرباخ»در تز سوم از  1645این اصلی است که مارکس در بهار 

شد دیدگاه جدیدی از جهان را برای خودش روشن کوهای او که در آن میاز نوشته
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ی کند: چه کسنهد این پرسش را طرح میکند، مطرح کرد. معمایی که تز سوم پیش می

ی نقش گرایانهمعلم را تعلیم خواهد داد؟ پرسش مستقیماً با مفهوم نخبه

باط تهای ناآموخته در اربرای توده« سازندگان سوسیالیسم»ی مثابهکردگان بهتحصیل

ی اند که ایدهکردگان بودهاست. طبیعتاً مارکس این واقعیت را که این تحصیل

ه برد. به این ترتیب است کها مطرح کردند، زیر سؤال نمیسوسیالیسم را در مقابل توده

 طرفه باشد. وقتی انگلسی یکتواند صرفاً یک رابطهشود. اما این امر نمیکار شروع می

رساند، این مفهوم را با معرفی ها را با مسئولیت خود به چاپ میاین تز 1666در سال 

بخشد. این های اصلی مارکس نبود تجسم میکه در یادداشت -رابرت اوئن-یک مثال

و  صول شرایط محیطجانبه تأکید داشت انسان محماتریالیسم نوع اوئنی بود که یک

گرفت برای تغییر انسان در جهت بهتر باید شرایط تربیت خویش است، و نتیجه می

محیط و تربیت او را تغییر داد. تزهای مارکس مستقیماً قلب مسأله را در این استدلال 

ها آشکارا از قانونی که خود گیرد: چه کسانی هستند که عامل تغییرند؟ ایننشانه می

اهند خوها که محصول شرایط محیط خود هستند، میاند، زیرا آننند مستثنیکاعلام می

توانست انسان را از ها را مشروط کرده است. پرومته میجهانی را تغییر دهند که آن

بیرون تغییر دهد، زیرا او خود یک خدا بود، اما مشکل اوئن)و مشکل مارکس( بیش از 

 ها است.این

شوند؟ دهنده میگونه تعلیمهتوانند باشند؟ و چکسانی میچه « دهندگانتعلیم»این 

برحسب  هستند که صرفاً« مردمی مثل من» هاپاسخ مورد نظر اوئن ساده است: آن

دیگرانی را که با منطق مستحکم خود متقاعد  یاند، به اضافهاتفاق به این ایده رسیده

دهنده خود تعلیم تعلیمِ -1 کنند:تزهای مارکس، برعکس، خاطرنشان می کرده است...

خود تغییر نکرده باشد و « دهندهتعلیم»تا وقتی این  -2حایز اهمیت اساسی است

آن » شونده فایق آید.تواند بر تقسیم جامعه، به حاکم و حکومت، نمی«تعلیم نبینند»

داند و معتقد است که ماتریالیستی که آدمیان را محصول شرایط و تربیت می یآموزه

ها سانکند که همین انغییر آدمیان باید شرایط و تربیت را تغییر داد، فراموش میبرای ت
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رو این دهند، و خود مربی نیز به تربیت نیاز دارد. از اینهستند که شرایط را تغییر می

کند، که یکی از آن دو بر فراز جامعه آموزه به ناگزیر جامعه را به دو بخش تقسیم می

زمانی تحول در شرایط و تغییر اب نمونه در دیدگاه رابرت اوئن[ هم]از ب گیرد.قرار می

توان به نحو عقلانی واکاوی و درک فعالیت بشر را تنها به صورت یک عمل انقلابی، می

بندی مارکس در سال ها، اگر بدون پرانتز خوانده شود، مطابق صورتاین عبارت] «.کرد

 (47است. ) 1666گلس در تنظیم چاپ است. عبارت درون پرانتز توضیحات ان 1658
نحوی قاطع منعکس بخش را بهدر همان مقاله مارکس بازتابی از ردپای حاکم نجات

که بر مردم متکی باشد مورد حمله قرار را جا که او توسل به سلطانی کند، در آنمی

 ارکالبته بی اطلاع از این دو دهه بعد این به موضوع مذاکرات لاسال و بیسم -دهدمی

خواهند مختصری به آن آقایان بکنیم که می یخواهیم اشارهمی» شود:تبدیل می

ای نزد مردم نجات دهند. سلطنت لرزان پروس را به کمک چرخش صدوهشتاد درجه

تر از هر چیز برای شاه، مردم هستند. مردم واقعی، عوامل خطرناک یدر میان همه

بر گوید: پسرک ستها کسانی هستند که هابس مینها، ایپرولتاریا، دهقانان خرد، و توده

خواهد آلت دست سلاطین چاق و سلاطین لاغر باشد. این مردم باید اما فروپایه که نمی

ی عمومی، و ازادی اجتماعات، أحضرت را وادار کنند که به حق ربیش از هر چیز اعلی

 این مطالبات، یهمهآزادی مطبوعات و سایر چیزهای نامطبوع تن بدهد. و دستیابی به 

ها قدرت...سلطنت را چگونه تر نشان دهد که آنماند که هر چه سریعبه این کار می

بیند و به همین سیاق، پرسش دهنده، تعلیم میپس چگونه تعلیم[ (46«.)کننددرک می

ی بهدوجان یتمامبهشود؟ چگونه روندِ دهنده تبدیل میچگونه تعلیم ندیده به تعلیم

آدم « عمل انقلابی»مدد پذیرد؟ پاسخ مارکس این است بهصورت می دگردیسی

کوشد خود را دگرگون کند، آدم آموزد که جامعه را دگرگون کند. حتی وقتی که میمی

کند جامعه را دگرگون کند. بیند خود را دگرگون کند وقتی که تلاش میآموزش می

کنند، یک درهم نفوذ می این روندی است که در آن دو طرف ی کارگرطبقهبرای 

کند بهتر از یک پیرو سنگی باز می« دودکش» کوهنورد که راه خود را از میان یک

 تواند این امر را دریابد. متافیزیک می
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چون مبنایی برای اصل خودرهانی مارکس هم« فلسفی»بندی این تز سوم صورت

دد و سخت گرنظریه برمیی سوسیالیستی است که بار در تاریخ اندیشهاست. این اولین

 نشیند. پرداز میی نظریهبه نظاره

 

 بشردوستانه-گرایانهگرایی انساننخبه

-هگرایانشود که همه نوع برخورد انساناش به این امر منجر میتز سوم معنی مستقیم

شود. این امر نه تنها مختص اوئن و ها مردود اعلام میبشردوستانه نسبت به توده

ی انواع دیگر سوسیالیسم چنین به درجات مختلف برای همهایان، بلکه همشهرگرآرمان

ها نیاز دارند از خود در پیش از مارکسیسم صادق است. در مورد این امر که چرا توده

ترین این دلایل اما مهم»مقابل این دوستان محافظت کنند، دلایل بسیاری وجود دارد

شان ی زور و خشونت، بلکه با تهی کردنوسیله مردم را در درازمدت نه به«. خیریه است

ها پیش توضیح داده توان در انقیاد نگه داشت. پتر مقدس مدتاز ظرفیت مبارزه می

ی موسی توضیح چنین در تثنیهپوشاند: همی گناهان را میی همهزیرا خیریه»بود: 

من به تو فرمان  شوند، بنابراینزیرا فقیران هرگز از زمین محو نمی»داده شده بود: 

دهم که دستانت را به سوی برادرت دراز کن، به سوی فقرا و نیازمندان، در روی می

جا روی بنابراین تأکید شده است که دلیل عملی این فرمان مقدس را در این«. زمین

دهد. انفجار خشم مارکس از این استراتژی اجتماعی مسیحیت متوجه یک توضیح می

ی ها که برای توسعهاگر آن»کرد: شد که موعظه می 1647سال پروسی پرهیزکار، در 

ها به دهند فقط به آن عمل کنند، کمونیستاصول اجتماعی مسیحیت فراخوان می

 «.شوند که خاموشی گزینندزودی وادار می

اند و ی وقت داشتهسال برای توسعه 1611اصول اجتماعی مسیحیت تا به حال 

تر توسط ناصح آن پروسی ندارند. اصول اجتماع مسیحیت ی بیشهیچ نیازی به توسعه

داری قرون میانه را عزت بخشید و اکنون ی باستان حقانیت داد، رعیتگی دورهبه برده
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داند چگونه از استثمار پرولتاریا دفاع کند، هر چند در برابر آن حالت در صورت نیاز می

ت وجود طبقات حاکم و محکوم گیرد. اصول اجتماعی مسیحیت ضرورترحم به خود می

ی آنچه را که برای محکومین دربر دارد عبارت است از آرزوی کند، و همهرا موعظه می

ها خیر باشند. اصول اجتماعی مسیحیت اصلاحات ناصحان زاهدانه مبنی بر این که اولی

ایع روی ی وجود آن فجرو ادامهسپارد و ازاینی فجایع را به آسمان میدر مقابله با همه

ی اعمال کند همهبخشد. اصول اجتماعی مسیحیت اعلام میزمین را حقانیت می

دارند یا فقط تنبیه به خاطر گناه اولیه و سایر ای که استثمارکنندگان روا میشریرانه

دارد. اش بر بندگان خود روا مینام عقل لایتناهیگناهان است، یا امتحانی که خداوند به

بینی، خواری، تسلیم، افسردگی و در یحیت، حماقت، خودکوچکاصول اجتماعی مس

 خواهد با اوکند و پرولتاریایی که نمیهای ولگرد را موعظه میی ویژگییک کلام همه

مثل ولگرد رفتار شود، پیش از نان به شهامت خویش، اعتماد به نفس خویش، غرور 

 خویش و به حسّ استقلال خویش نیاز دارد.

مسیحیت خائفانه است و پرولتاریا انقلابی است. چنین است اصول اصول اجتماعی 

  (49)اجتماعی مسیحیت.

« عشق به نوع بشر»وار رزمندگی از قلب آغشته به در این عبارات روح اصیل پرومته

در همان مقاله مارکس بازتابی از ردپای حاکم شود. ]به خود پرولتاریا منتقل می

جا که او توسل به سلطانی که بر کند، در آنکس میبخش را به نحوی قاطع منعنجات

البته بی اطلاع از این دو دهه بعد این به  -دهدمردم متکی باشد را مورد حمله قرار می

مختصری به  یخواهیم اشارهمی» شود:موضوع مذاکرات لاسال و بیسمارک تبدیل می

چرخش صد و هشتاد  خواهند سلطنت لرزان پروس را به کمکآن آقایان بکنیم که می

تر از هر چیز برای شاه، عوامل خطرناک یای نزد مردم نجات دهند. در میان همهدرجه

ها کسانی هستند که ها، اینمردم هستند. مردم واقعی، پرولتاریا، دهقانان خرد، و توده

خواهد آلت دست سلاطین چاق و گوید: پسرک ستبر اما فروپایه که نمیهابس می

حضرت را وادار کنند که به حق ر باشد. این مردم باید بیش از هر چیز اعلیسلاطین لاغ



 

 
 

ی سارا روستاییهال دریپر / ترجمه 27  

ی عمومی، و ازادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و سایر چیزهای نامطبوع تن بدهد. و أر

 تر نشان دهد کهماند که هر چه سریعاین مطالبات، به این کار می ییابی به همهدست

ی اسپارتاکوس آغاز [ پرومته به اضافه«.کنندمیها قدرت...سلطنت را چگونه درک آن

 مارکسیسم است.

 

 خصلت طبقاتی خیریه

یابد. بشردوستانه افزایش می-گرایانهاز این تاریخ نبرد مارکس علیه سوسیالیسم انسان

ودی تا حد« ی کارگر در انگلیسوضعیت طبقه»انگلس پیش از آن این امر را در اثرش 

 ریاکارانه دوستیانسان»کند: خشی که به نظام خیریه حمله میبینی کرده بود، در بپیش

د ایبه قربانی خود یک صدم آنچه که از کار او ربوده»، شما «در خدمت منافع شما است

کشاند، و بیش از آن که به او بدهد، از دهید. خیریه شخص را به حقارت میصدقه می

خواهد محرومِ برد، میگِل فرو می تر درستاند، خیریه که پایمال شده را بیشاو می

تحقیرشده را از جامعه به بیرون پرتاب کند، خواهان تسلیم آخرین چیزی است که 

که از سر ترحم داغ برای او باقی مانده، یعنی خود ادعای انسان بودن او، او پیش ازآن

 (51)ننگ را در شکل خیریه بر پیشانی او بکوبد باید ترحم را گدایی کند.

که روبرت  گونهای است، هماننخستین کتاب انگلس یکی از نخستین آثار بالندهاین 

هایی که از طریق اندیشه»توان گفت ی دیگری به آن اشاره کرده، میبروک در زمینه

، انگلس صراحت 1647در سال «. تر استی خود آن علاقانهشود، از اندیشهآن ایجاد می

آن  یبورژوایی برجستهکه مربوط به ادبیات خردهتری داشت. یکی از مقالات او بیش

های آهنگ»بود با اعتمادی مهلک به یکی از « های حقیقیسوسیالیست»زمان، گرایش 

ی روچس فیلد اشاره دارد سرآغاز شود. شعری که به خانهکارل بک شروع می« مرد فقیر

بر آن بنا شده روچس فیلد شاعر، شرایط اجتماعی و قدرت واقعی را که »مطلب است. 

کند که از شرایط بشردوستانه استفاده شود. او کند، او فقط آرزو میاست تهدید نمی

ور پردوستان سوسیالیست نیستند. خیالداران انسانکند که بانکسوگواری می
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این  احساساتی نیستند، حامیان خیرخواه بشریت نیستند، بلکه فقط بانکدارند. یک ترانه

کند، آمیزی توصیف میرا به نحو ستایش« مرد فقیر»نوا و بزدل، این یخرده بورژوای ب

نه پرولتاری -ی ابعادشدر همه« آدم کوچک»با آرزوهای حقیر، زاهدانه و مقدسش، 

« فقر فلسفه»مارکس تقریبا در همین زمان، در  (51)«.مغرور، تهدیدکننده و انقلابی را

ویسد: نمکتب بشردوستی. او می-ت بهیک صفحه به کنایه نیز آورد که اختصاص داش

درجستجوی آن است که از طریق آرام کردن وجدان خود، تضادهای واقعی را ناچیز »

نشان دهد، صمیمانه بر مصایب پرولتاریا و رقابت ناگریز بورژواها زاری کند، کارگران را 

زی را اکند که نجیب باشند، سخت کار کنند، کم فرزند داشته باشند. بورژوتشویق می

انی است مکتب آن« بشردوستی»کند که به نحو معقولی تولید کند...مکتب نصحیت می

ها را به بورژوا ی انسانخواهد همهکند، میگرا است. ضرورت تضاد را انکار میکه کمال

خواهند مقولاتی که روابط بورژوایی را بازتاب تبدیل کند...از این رو بشردوستان می

ها آورد و از آنها را به وجود میکه تضادی که آنرد بدون آندهد از بین ببمی

طور جدی با عمل کنند دارند بهها فکر میناپذیر است از بین برده باشند، آنجدایی

 (52)«.ها خود بورژواتر از دیگران هستندکنند، اما آنبورژوازی مبارزه می

سم سوسیالی»در بخش شود، دقت تکرار میدر مانیفست کمونیست این نکته به

ی قبل از سال معنای اصلاحات اجتماعی بورژوازی است. زیرا در دورهکه به« بورژوایی

ایل مس»هنوز صرفاً عنوان مشترکی برای اصلاحات مربوط به « ایسم-سوسیال» 1646

شود. طور ویژه از او نام برده میعلاوه این پرودون بود که بهبود. به« )سوسیال(-اجتماعی

ی گرایان، کسانی که خواهان اصلاح شرایط طبقهصاددانان، بشردوستان، انساناقت

ر پرستان طرفدادهندگان خیریه، انجمن مبارزه با آزادی حیوانات، کهنهکارگرند، سازمان

و کمی  (54)کار از هر نوع قابل تصور به این بخش تعلق دارند.طلبان وصلهاعتدال، اصلاح

مثبت  «انتقادی»رغم محتوای که سوسیالیسم تخیلی نیز، به شودپس از این یادآور می

ها پرولتاریا برای آن» (55.)خود، گرایش دارد که در این نوع سوسیالیسم مستحیل شود

پرولتاریا که هنوز در دوران »و «. فقط از این منظر وجود دارد که رنجبرترین طبقه است
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ا ی تاریخی یبدون هر نوع انگیزهها منظری از یک طبقه کودکی خویش است، برای آن

برعکس، پیام مانیفست این است  (58)«.کندهر نوع جنبش سیاسی مستقل رسم می

ی کارگر، جنبش مستقل خودآگاه اکثریت عظیم، برای اکثریت عظیم جنبش طبقه»

 (57)«.است

کند، اگرچه اصل است که انگلس بعداً به آن اشاره می« از همین آغازی»این 

 ای که با آن مشهور شده، به خود نگرفته بود.هنوز آن شکل فشرده خودرهانی

 

 

 گام برداشتن با پای خود

ده ی مارکس و انگلس پرورانناپذیر از اندیشهعنوان بخشی جداییپس، این اصل بهاز این

 .شودهایی به دست داده میجا نمونهشود. در اینمی

طلبی م«( اصول کمونیسم)»نیفست نویس انگلس برای مااما توجه کنید که پیش

چنین در را مطرح نکرده است، همدر مورد این عدم تجانس مذکور ندارد، حتی اصلاً آن

ن را به ها آولف )که تحت عنوان اصول کمونیسم( منتشر شد و بعضی-نویس شاپرپیش

  (56.)داننداند و مقدم بر اصول کمونیسم انگلس میانگلس نسبت داده

نقلابی پس از مانیفست کمونیست، مقالات مارکس و انگلس در ی ادر دوره

ین شود، در امداوماً به اقدام توسط جمهوری مردم متمرکز می« نئوراینیشه تسایتونگ»

در آلمان از وقتی که مردم آن قدر آزاد شدند که سنگرهای خود »زمینه انگلس نوشت: 

ای دیگر، که در ستایش غاز مقالهدر آ (56)«.وجود ندارد "تابعی"را رها سازند، دیگر 

ی یک ها نوشته شده، با طنز مؤثری دربارهی پروسیها در برابر غلبهمقاومت لهستانی

ی کشیش جوزف بوناویتا بلانک برداشته نامهدوست علمی اشاره دارد که از زندگیانسان

ن این سن کردند و مردم از دیدها پرواز میشده است. اطراف مرد مقدس، مرتب پرنده

را  های پایین منقار انشدند. تعجب ندارد او نیمهشدت حیران میفرانسیس جدید به
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ند. ی او غذا بگیرهای بخشندهتوانستند از دستها فقط میطور که آنقطع کرده بود، به

گوید پرندگان به او نویس مینامهگیرند: زندگیانگلس در پند اخلاقی نتیجه می

 ی زنجیری حاضرشدههای مثلهورزیدند و لهستانیرحمت خود عشق می ی بانیمثابهبه

ی انقلاب یکی از دلایلی بود تجربه (59)نیستند به بانیان خیر پروسی خود عشق بورزند.

ها که مارکس را نسبت به ضرورت جدا کردن مردم آلمان از عادت از قدرت بالایی

از هر چیز آن است که هدایت جوشش  تری کارگر آلمان ضروریحساس کرد: برای طبقه

مدد نوعی اجازه از مقامات بالا متوقف کنند. نسلی که این همه در مکتب خود را به

نزدیک به  (81)بگذرد.« خودیاری»ی کامل بوروکراسی تعلیم دیده است باید از یک دوره

م، مطرح ای که ما در فصل قبلی از آن قول آوردیهمین زمان، او این ایده را در نامه

د و شوجا]در آلمان[ زندگی کارگر از کودکی توسط بوروکراسی تنظیم میاین»کرد: 

خود او به مقامات باور دارد، باید پیش از هر چیز به او آموخت که بر پای خود 

 (81)«.بایستد

 

 ویضفاصل ت

البته این فقط مختص کارگران آلمانی نبود. این اصل در زمان مارکس هم وجود داشت، 

ست. مشاهده ادر پیوند با بناپارتیسم قابل« انقلاب از بالا»ی در هنگام وارسی پدیده و

ردن برای جلب حمایت در مقابل ها-در پروس از بیسمارک، اصلاحات از بالای اشتین

ون طرح شده بود. در روسیه رها کردن رعایا از سوی تزار مطرح بود. مارکس در ئلناپ

اجتماعی خصلت محدود و مقید  یکشور اصلاحات جسورانه گوید: در هر دوباره میاین

به جای آن که از سوی مردم به شد، به خود گرفت زیرا توسط سلطنت تفویض می

 (82.)تسخیر درآید

ارد. تری دی وسیعلغتی نادر در زبان انگلیسی است، اما مورد استفاده« تفویض»

به معنای ارائه تحولات از بالا به  دقیقاً  -است« واگذاری»یا « اعطا»مضمون آن بیش از 

گذاری پایین، در مقابل تسخیر از پایین است. )در حقیقت سوسیالیسم تفویضی نام
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مناسبی برای مفهوم مخالف اصل مارکسیستی خودرهانی است. مارکس در کتابش 

کند. )مثلا در ی تئاتری مشخص مراجعه میفرانسه، به استعاره 1646ی انقلاب درباره

که ، بل«پایین»و « بالا»در این مورد، نه به صورت مقابل هم قرار دادن «(: تر جنگتئا»

ی تاریخ در مقابل ناظران منفعل صحنه و اطراف به صورت شرکت فعال در صحنه

های معدودی از بورژوازی، طبقات جای بخشبه»ی انقلاب: تماشاخانه. در اولین صحنه

شدند شوند، مجبور میسیاسی کشیده می ی فرانسه ناگهان به مدار قدرتجامعه

 (83)«ها، سکوها و گالری را ترک کنند و شخصاً در صحنه انقلاب نقش بازی کنند.صندلی

که پیروزی در انتخابات دهم -و در مورد دهقانان که دقیقًا به عمل کشیده شده بودند

 هرمان نمایشمثابه کسانی که زمانی قبه»را به بناپارت تقدیم کنند:  1646دسامبر 

ی گروه کُر باز مایهها را به نقش منفعل و بیانقلاب بودند، دیگر امکان نداشت آن

ی خودرهانی پرتو مثابهاستعاره، بر درک مارکس از انقلاب از پایین به (84)«.گرداند

وغ های عدم بلتر حالت تمثیلی دارد، شاخصافکند. مارکس در بخش دیگری، که کممی

ای که منافع انقلابی جامعه در او متمرکز شده است، طبقه»کند: ذکر می پرولتاریا را

خیزد محتوا و مواد مورد نیاز فعالیت انقلابی خود را مستقیماً از درون همین که بر می

افتادند، اقداماتی که ضرورت ها باید فرو میآورد: دستموقعیت خویش به دست می

ی کارگر فرانسه شود که... طبقهخود او موجب می کند، نتایج اقداماتمبارزه ایجاب می

 (85)«.بلوغ رسانیدن انقلاب خودش ناتوان بودبه این سطح نرسیده بود و هنوز از به

ش ی خود یک خیزهای خودانگیختهپرولتاریا هنوز ناتوان که از پایین، براساس انگیزه

، قدرت خود را تحکیم کرد را به انجام برساند. انگلس خاطرنشان کرد پس از آن بناپارت

ی بناپارتیست او آرزو داشت مردک رذل به قتل نرسد. زیرا در آن صورت دارودسته

توانست به راحتی با سلطنت اورلئانی به توافق برسد و راه خود را مستقیم ادامه می

های کارگری حتی فکرش را بکنند، مورنی انقلاب درباری بدهد: پیش از آن که بخش

تد، افداد و اگر چه انقلاب از پایین از این طریق فقط کمی به تاخیر میجام میخود را ان

 (88)کرد.ی دیگری پیدا میولی پایه
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 در انترناسیونال اول
تری تدقیق شد، به این علت بود که با رسمیت بیش 1684اگر اصل خودرهانی در سال 

 رو بود که باید بین طیفی انترناسیونال جدید روبی تنظیم برنامهمارکس با مسأله

توانست به ای میکرد. چه موضع برنامهوسیعی از نظریات سیاسی توافق ایجاد می

پرولتاریایی اعطا کند، و در عین حال پرهیز کند سازمان، چارچوب یک جنبش طبقاتی 

 تراز شود؟ خودایدئولوژیک درون طبقه یا خارج از آن هم هایبا یکی از گرایش کهایناز 

یک  -ی مارکسیستیجدا از فرقه - ایمفهوم که برنامه باید طبقاتی باشد نه فرقه این

ی حل مارکس، مقدمهبرای درک آن آماده نبود. راهای بود، اما جنبش مفهوم پایه

 تر نقل کردیم.شد که پیشمقررات بود که با عبارت مربوط به خودرهانی آغاز می

طوری که مورخان آکادمیک معمولی ای ساده بود بهنحو فریبندهاصل به

ها بعد اصلاً درنیافتند. از این رو بود که ی مستقر در آن را تا سالسوسیالیسم، نکته

درستی خاطرنشان کرده مورخ سرشناس بلژیک امیل دولاولی )که انگلس در مورد او به

یالیسم سوس پراکنده نکرد( در« دروغ و افسانه»ی تاریخ انترناسیونال جز است که درباره

 نوشت: 1661معاصر در سال 

کشان باید کار خود رهایی زحمت"انترناسیونال هم چنین تأکید کرد که »

. ظاهراً این ایده از اصل خودیاری اتخاذ شد و بسیاری از افراد "کشان باشدزحمت

برجسته، حتی در فرانسه را که تردیدهایی در مورد چگونگی تعبیر بعدی آن داشتند، 

مجمع جدید جلب کرد. این دلیل جدیدی برای این واقعیت که بارها مشاهده  به طرف

طور فزاینده به خشونت های انقلابی همیشه بهشده است فراهم کرد که جنبش

ی نوبههشوند که بتری جایگزین میگرایند. برپادارندگان جنبش... با اشخاص متعصبمی

 ی انقلابی ناگزیر به آنکه منطق وحشیانهی نهایی شوند، تا ورطهخود کنار گذارده می

 (86)«.شود، فرا برسدمنجر می
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برخلاف این نادان لیبرال، مورخ مرتجع شرور انترناسیونال، ادموندو یلهتارد، 

ای داشتند که به سرعت دریافت که مبارزان انترناسیونال چنان تعصب وحشیانهبه

 این بود: سرعت به مضمون خودرهانی باور آوردند. اتهام او

ها و تر از این در قلبای به جز شاید نفرت از سرمایه شورانگیزانههیچ عقیده»

او از یکی از مبارزان فرانسوی که به خاطر عضویت در « ها فرو نرفتمغزهای آن

اعلام  ما به حد کافی»کرد:  انترناسیونال از سوی بناپارت دستگیر شده بود، چنین نقل

مثابه ابزار خدمت کنیم، خواهیم بهخواهیم دیگر نمیدلالان را نمیایم... که دیگر کرده

که ما آنقدر شایستگی شناخت وضعیت خود را داریم که مثل هرکس دیگر منافع و این

 (89)«.خود را درک کنیم

اصل مزبور همین که مطرح شد، بارها در اسناد انترناسیونال که توسط مارکس و 

ران ی ملی کارگی رسمی خطاب به اتحادیهشد. در بیانیهشد، تکرار دیگران نوشته می

 امریکا، مارکس با این استعاره به صحنه بازگشت:

ی باشکوه برعهده شماست که به جهان ثابت کنید که بالاخره اکنون این وظیفه»

ی بازیگران مثابه نوکران خادم، بلکه به مثابهی تاریخ، نه بهی کارگر دیگر به صحنهطبقه

 (71)«.شود که از مسئولیت خودآگاه است...لی وارد صحنه میمستق

، مارکس کردای که تیراندازی به کارگران اعتصابی در بلژیک را محکوم میدر بیانیه 

 تصدیق کرد که:

همیشه هر نوع قانون  -ورزد که داری بلژیکی چنان به آزادی عشق میسرمایه» 

کند. خود این ایده که یک کارگر ک رد میکارخانه را که به آزادی تخطی کند، غضبنا

عادی بتواند به قدر کافی شرور باشد که سرنوشتی را به جز ثروتمند کردن آقا و مافوق 

خواهد کارگر او نه تنها آورد. او میطبیعی خود ادعا کند، او را از نفرت به لرزه در می

که زد خود دریافت کند، بلتر از مالعاده کار کند و پایینیک اجیر بدبخت باشد که فوق

ی خادم، شکستهی دلشدهخواهد او یک اجیر کمر خمدار دیگری میمانند هر برده
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وار او علیه لحاظ مذهبی مطیع باشد. از این جاست جنون دیوانهاخلاقاً از پا درآمده و به

  (71).«اعتصاب، برای او اعتصاب کفر، شورش بردگان، علامت یک مصیبت اجتماعی است

ی ایرلند، در حین یک سخنرانی ی مسألهدر یک مباحثه شورای عمومی در زمینه

ی خمیرمایه»بّ کلام را طرح کرد: طولانی در حمله به سیاست انگلیس، مارکس لُ

نیم خواهیم اعطا کزند: ما میی ]حکومت[ بیرون میقدیمی انگلیسی غالباً از این بیانیه

 ی ارباب.عنی رفتارکریمانهی (72.)«اما شما باید تقاضا کنید

 

 «خود را به انجام برسان» بشنج

فراخوانی برای مطبوعات مستقل کارگری، نه از سوی مارکس، بلکه از طرف دیگر اعضای 

نجام خواهی کاری ااگر می»گویند بنیامین فرانکلین گفته است: شورا تنظیم شد: می

دقیقاً آن چیزی است که ما باید  و این« شود و خوب انجام شود، خودت آن را انجام بده

انجام دهیم...ما باید امر رهایی را خودمان به دست بگیریم... برای حفظ خود از دوستان 

 (73)«.فریبکار، باید مطبوعات خودمان را بنا کنیم

کند که نفوذ انترناسیونال و خود مارکس نشان مینویس خاطررویدن هاریسون تاریخ

اش که بر که در خطابیه« ر هیچ جا آن قدر مشهود نیستزمین و کا یاتحادیه»بر 

چاره یکی و فقط یکی است. به خودتان » شود که:اساس مدل مارکس خواهان آن می

کمک کنید، مصمم شوید که دیگر این وضعیت شنیع را تحمل نخواهید کرد. بر اساس 

ان یاریم، مخالفما بس تان به عمل برخیزید، و این وضعیت از بین خواهد رفت...تصمیم

ای که دارید حقوق خود را اند. پس کارگران زن و مرد با هر عقیده و مشغلهما اندک

 (74)«رهایی خودتان را به کف آورید؟ بخواهید...

 

 تلفیق مارکس و شلی

 طور غیرمتداولی نسبت به این مسألهگذشته از بیانیه، شورای عمومی انترناسیونال به

داد. یک مورد کوچک اما کند، حساسیت نشان میعمل می هاکه چه کسی به نام آن
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وار در اجلاس شورای عمومی رخ داد، پس از تنظیم خطاب مشهورش به ابراهام نمونه

در  سپس بحث مفصلی» جلسه: شد. صورتلینکلن که باید به سفارت امریکا داده می

ا هیأت نمایندگی ی خطابیه و مزایای همراهی یک عضو پارلمان بمورد چگونگی ارائه

گفتند کارگران به خود متکی صورت گرفت. با این کار بسیاری از نمایندگان که می

ای مصوبه( 75)«.باشند و در جستجوی کمک بیگانه بر نیایند، به شدت مخالفت کردند

 که صادر شد هیأت نمایندگی را به اعضای شورا محدود کرد. مارکس به انگلس نوشت:

خواستند یک عضو هیأت نمایندگی را معرفی کند، های کمیته میگلیسیای از انپاره»...

 (78).«ها باید ملغی شودزیرا این امر معمول بود. این وسوسه از سوی اکثریت انگلیسی

، شورای عمومی اعلام کرد که پیشنهاد یک لرد ثروتمند 1658وار در موارد نمونه

 (77)«.رد کرد "حمایت از سازمان"نوانعانگلیسی مبنی بر اهدای کمک سالیانه را، به

 رفت که برای تمام قرن به موضوع خودرهانی تبدیل شود.می« هاطلای توری»ی مسأله

 

 

 بینی مسایل آیندهپیش

ها خارج ی خودرهانی را از بیانیهمسأله 1671و کمون پاریس در  1671آغاز جنگ در 

مارکس از سرنوشت دولت کمون  کرد و به فعلیت در آورد. بعدها این امر در تحلیل

س کنیم. مارکی آن اشاره میگویانهتر اما پیشجا ما به موارد کوچکمنعکس شد. در این

 که: کندانترناسیونال در مورد جنگ، به این واقعیت اشاره می« ی دومخطابیه»ابتدا در 

عیت ین واقاست، ا "برانگیزتوهم"مداران لیبرال، ی سیاستجمهوری تازه تأسیس شده»

راندازی معنای بکه جمهوری از بالا ساخته شده و بناپارتیسم سرنگون نشده است )که به

از پایین است(، بلکه تعویض شده است: جمهوری سلطنت را سرنگون نکرده، بلکه فقط 

جای آن را که خالی مانده بود پُر کرده است. این اعلام پیروزی اجتماعی نیست، بلکه 

 (76)«.افعی استیک اقدام ملی تد
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 عظمت کمون مارکس درست عکس این بود: 

ی کارگر پاریس کار را به دست گرفت: این واقعیت عجیبی است. برخلاف طبقه»

ها و آن همه ادبیات انبوه در مورد رهایی کار، در شصت سال گذشته، همین تمام حرف

د، بلافاصله گیرنکه مردم به خواست خود در جایی سرنوشت خود را به دست خود می

 (79)«.شود...میی کنونی آغاز گویان جامعهآمیز سخنهای پوزشپردازیعبارت

درنگ )در واقع خود جمهوری بورژوایی که مارکس تردید خود را نسبت به آن بی

ابراز کرد، ابزار خُرد کردن جمهوری کارگران بود که کارها را به دست خودشان گرفته 

تری هایش راجع به دولت کمون چیزهای بیشرکس در نوشتهباره از مابودند. در این

 شنویم.می

 «جنگ داخلی در فرانسه»نویس هایی از اولین پیشجا اجازه بدهید به بخشاین

تر برای ما آشناست نوشته است. بخشی ها را به زبانی که کمنمراجعه کنیم که مارکس آ

 پرسد:نویس وجود دارد که در آن میدر این پیش

است؟ این درست است که کارگران بار این انقلاب را به چه چیز این انقلاب جدید »

های فرانسه صادق بود. سپس ویژگی ی انقلاباند، اما این امر در مورد همهدوش کشیده

های که انقلاب به نام عموم مردم، یعنی تودهدوم آن است که جدید نیست: این

ت. های فعلی استرک این انقلاب با انقلابتولیدکننده صورت گرفته خصوصیت مش

خصوصیت جدید انقلاب این است که مردم پس از اولین خیزش خود را خلع سلاح 

ها خواه طبقات حاکم تسلیم نکردند، آننکرده و قدرت خود را به دست دلالان جمهوری

 ی عملی انقلاب خود را به دست خویش گرفته وبا تصویب قانون اساسی کمون اداره

صورت پیروزی، با جایگزینی ماشین فوراً به ابزار نگهداری قدرت به دست خود مردم در 

 حکومتی طبقات حاکم با ماشین حکومتی خودشان دست یافتند. این است جنایت غیر

بالایی تجاوز کرده و تمایل خود را به درهم  هزار11به امتیازات ها، کارگران بیان آنقابل

ی هیافتخودکامگی طبقات که برای امر خود نیروی سازمانی اقتصادی شکستن پایه
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اند اعلام نمودند، این است که طبقات محترم اروپا و دولتی را در جامعه ایجاد کرده

 ( 61)«ایالات متحده را دچار حمله در اثر تشنج کرده است...

ت: یافته اسو سپس چیزهایی بیان شده که در چاپ نهایی به نحو مؤثری گسترش

ها تنها این است که کارگران کمون پاریس اما خصوصیت اجتماعی واقعی جمهوری آن»

 مارکس نوشت: (61)«.کنندرا اداره می

خواهند به این دلیل با کمون همدردی ی کارگر میبرخی دوستان حامی طبقه

رکس دهد: مااو پاسخ می«. اقدام سوسیالیستی )تخیلی( به عمل نیاورد»کنند که هیچ 

 های انگلیس درکند، زیرا کومتیستجا بدون تردید به پیروان کومت اشاره میدراین

زنی مطبوعات دفاع عین آن که ضد سوسیالیست بودند، از کمون در مقابل تهمت

ی تأسیس انترناسیونال اول بر کردند، به ویژه پروفسور ادوارد بیلی )که در جلسهمی

آمیز درست پیش از این اگراف طعنهکرسی ریاست نشسته بود(. مارکس در یک پار

 شان متمایز کرده و کومتیسمفرانسوی« همتاهای مذهبی»های انگلیسی را از کومتیست

ت عنوان پیامبر سیاسکومت نزد کارگران پاریسی به»را چنین مورد حمله قرار داده بود: 

ری داامپریالیسم ]بناپارتیسم[ سیاست دیکتاتوری شخصی، سیاست حاکمیت سرمایه

های اقدام بشری، حتی در مراتب در تمام حوزهدر اقتصاد سیاسی، سیاست سلسله

المسایل جدید با یک پاپ جدید و ی یک حلعنوان نویسندهی دانش، و بهحوزه

این حملات در چاپ نهایی ( 62)«.ها شناخته شده استهای جدید به جای قدیمیقدیس

های انگلیسی در دفاع از کمون، یا ومتیستعلت احترام به شهامت کنیامده است یا به

های واقعی و به سبب کمبود جا، یا به هر دو دلیل. این حامیان خیرخواه که از انگیزه

 کنند. اند، یک چیز را فراموش میی کارگر عمیقاً غافلجنبش واقعی طبقه

ارگر کی ای تعلق دارند که طبقههای سوسیالیستی به دورهگذاران فرقهتمام پایه»

دهی کافی داشت داری نه آموزش و نه سازمانخودش از رهگذر پیشروی جامعه سرمایه

 (63)«ی گیتی وارد شود...ی فاعل تاریخی به صحنهتا به مثابه
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اما این نقص کمون نبود که نپذیرفت، فوریه یا ایکاریای کوچک »دهد: او ادامه می 

ایجاد کرد شرایط رهایی خویش بود،  ی کابه را ایجاد کند، آنچه کموناز روی نسخه

ز ی کارگر فقط اآلود نشده بود، زیرا حکومت طبقههای تخیلی مهکه دیگر با افسانه

تواند فرانسه را نجات دهد و امور ملی را به انجام طریق تلاش برای رهایی خویش می

  (64)«.برساند، شرایط این رهایی در عین حال شرایط تجدید حیات فرانسه است

ی مستقیمی بین سرشت انقلابی )در مفهوم دقیق کلمه برای مارکس و انگلس رابطه

که ها و اصل رهایی از پایین وجود داشت. اصلی که چناننکننده( سوسیالیسم آسرنگون

به همین منوال، تنها » (65)«.انگلس نوشت، جایی برای...حمایت خیرخواهانه از بالا ندارد

تواند یک جنبش پرولتاریایی بقاتی از پایین نظر دارد میی طجنبشی که به مبارزه

نونی ما ی کترین قشر جامعهپایین "پایین"اصیل باشد. زیرا این پرولتاریا بود که در 

 که قشربندی مقامات فوقانیتواند قد برافرازد، مگر آنتواند برخیزد، نمیبود، که نمی

 (68)«.ی رسمی منفجر شده به هوا برودجامعه

 ی تئوری و عمل انقلاب پرولتری ناگزیر بود تئوریمثابهبنابراین مارکسیسم نیز به 

 گیرد. و عمل خودرهانی پرولتاریا باشد و اصالت بنیادی آن نیز از این منبع سرچشمه می
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نظرم در واکاوی ات دارد، بهپایه است. چنین تقابلی البته از بیخ با رویکرد مارکس منافبرداشتی یکسر بی

 1987در سوشیالیست ریجستر « ی حزبمارکس و انگلس و نظریه» نتی جانستوناقابل تحسین م

اصل مشهور مارکس و انگلس مبنی »با ملاحظه جانستون موافقم که: ثابت شده است. من کاملاً یتمامبه

آید، در مقابل مفهوم حزب قرار ست میبه د ی کارگرطبقهتنها به دست  ی کارگرطبقهکه آزادی بر این

مفهوم حزب طبقاتی و سازمان پیشگام را « اصل خودرهانی»درواقع «. شودندارد، بلکه با آن تکمیل می

گذارد. حقیقت این است که اصل مزبور با مفهوم خودویژه تعدادی از کند و بر آن اثر میمشروط می

سوسیال دموکرات و احزاب استالینیست که همه  نونیاحزاب شناخته شده از جمله احزاب کلاسیک و ک

 ای از نوعای است که به کار جداگانه و گستردهمسألهگرا هستند، تعارض دارد .اما این به نحوی نخبه
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