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توضیح:
آلمان دهه  40قرن نوزدهم عرصه تقابل دو جهتگیری فکری معارض اما اساسا
همپیوند بود .رویکرد هگلی ،زندگی را به شعور و شعور را به ایده مطلق یا روح
تاریخ می آویخت .از منظر آنان افکار انسانها بود که زندگیشان را میساخت .هگلی
های جوان این جهتگیری را نقد میکردند .علیه این افکار ،باورها و آیینها بودند،
اینها را خرافههای متافیزیکی و باعث و بانی اسارت بشر خواندند ،اما آنها در
همین حد متوقف ماندند و به انتقاد از افکار ،باورهای فلسفی و معتقدات مذهبی
اکتفا کردند .هردو رویکرد در یکجا به هم میپیوستند .نظام اجتماعی حاکم و
شالوده اقتصادی آن را از تیررس پیکار طبقاتی استثمارشوندگان عاصی خارج
میساختند .مارکس از آغاز ایندهه خیره زندگی کارگران و متأثر ژرفاندیش
مبارزات آنها شد .به همین میزان هم منتقد ریشهکاو هردو اردوگاه فکری باال
گردید .نقدش را با این جمالت بیان کرد « نقد ،گلهای خیالی زنجیرها را از آنرو
برنچیده است که انسان این زنجیرها را بدون خیالپروری یا تسلی تاب آورد ،بلکه
از آنرو چنین کرده که زن جیر را بگسلد و گلهای زنده برچیند .نقد مذهب ،توهم
را از انسان می زداید تا شاید او چون انسانی توهم زدوده و با خردی بازیافته
بیندیشد ،عمل کند ،و واقعیت خویش را سامان دهد؛ تا شاید چون خورشید
راستین ،خود گرد خویش بگردد .مذهب صرفا خورشید موهومی است که انسان
تا زمانی که گرد خویشتن نمی چرخد ،گرد او میچرخد( ».گامی در نقد فلسفه
حق هگل)
اگر از اصحاب کیش شخصیت و پیغمبرسازی نباشیم تشخیص میدهیم که قول
باال پختگی حرفهای مارکس یک سال بعد را ندارد .او معترض رادیکال هر دو
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جماعت پیر و جوان هگلی است ولی هنوز تأثرات فویرباخی را به همراه دارد .نقد
مذهب را پیشفرض همه نقدها میبیند ،بر تئوری ،رادیکال بودن تئوری ،ظرفیت
ویژه تئوری رادیکال در توده ای شدن اصرار دارد .پرولتاریا را تنه و فلسفه را سر او
میانگارد ،بیان می دارد که این سر و تنه باید همدیگر را پیدا کنند« .همانگونه
که فلسفه سالح مادی خود را در پرولتاریا مییابد ،پرولتاریا نیز سالح فکری خود
را در فلسفه پیدا میکند و همین که آذرخش فکر ،عمیقاً در خاک بکر تودهها اثر
بگذارد ،رهائی آلمانی ها و تبدیل آنان به موجوداتی انسانی تحقق خواهد یافت»
مارکس در اینجا از فلسفهای حرف میزند که بناست سر پرولتاریا باشد ،نقش
آگاهی بردگان مزدی علیه سرمایه را ایفا کند .او با همه گسست عمیقی که از
گذشته خویش کرده است هنوز هم مارکس گروندریسه و کاپیتال ،حتا ایدئولوژی
آلمانی نیست .او هنوز هم برای نظریه ،در یک سو و زمین رویش آن در سوی
دیگر محاسبات جداگانهای دارد.
«ایدئولوژی آلمانی» این جدائی را پایان میبخشد .در «نقد فلسفه حق هگل»
تأکید آن بود که «رادیکال بودن پیش شرط تودهگیر شدن تئوری است .تئوری
زمانی رادیکال است که دست بر ریشه گذارد و ریشه برای انسان چیزی سوای
خود انسان نیست» در اینجا (ایدئولوژی آلمانی) دقیقاً دست روی خود انسان
گذاشته می شود .انسانی که با کار ،خود را از حیوان متمایز کرده است ،به تولید
وسائل معیشت و رفع نیازهای خود پرداخته و همزمان ،افکارش را آفریده است ،با
کار و تولیدش وارد روابط اجتماعی شده است .او در ایدئولوژی آلمانی انسان را
محصول این فرایند میبیند و بنیاد آگاهی و افکار را در اینجا میکاود .میگوید
« از همان ابتدا نیز این آگاهی یک آگاهی محض نیست" ،ذهن" از همان آغاز به
این مصیبت مبتالست که "بار" ماده را بر خود داشته باشد» و در مورد پرولتاریا
بار برده مزدی بودن ،تولید اضافه ارزش ،هالکت زیر فشار استثمار سرمایه ،سقوط
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از هستی و جستجوی رهائی را با خود دارد .پرولتاریا در اینجا طبقهای نیست که
باید منتظر تابش آگاهی از کرانه دور باشد .سرمایهستیزی جوشان اندرونی اوست
که باید ببالد و شعله برکشد .او « طبقهای است که اکثریت اعضای جامعه را
تشکیل میدهد و منشأ آگاهی کمونیستی است ،آگاهی معینی که طبعاً میتواند
در میان سایر طبقات هم با شرط تعمق در وضعیت این طبقه پدید آید»
(ایدئولوژی آلمانی) آگاهی دیگر از جائی نمیآید تا قهر مادی گردد ،قهرِ مادی
پرولتاریا است که آگاه میشود و ضد کار مزدی میگردد .تئوری دیگر سالح انتقاد
نیست – زیرا حتا « این خواست تغییر آگاهی به معنای خواست یک تفسیر
متفاوت از دنیای موجود ،به رسمیت شناختن این دنیا از طریق یک تفسیر است»
(ایدئولوژی آلمانی) – تئوری در اینجا نقد مسلح پرولتاریا است ،نه اسلحهای که بر
شانه کارگر اندازند و او را پیشمرگه کنند!! ،سالحی که خود پرولتاریاست ،قدرت
طبقاتی اوست و علیه استثمار ،رابطه خرید و فروش نیروی کار و موجودیت
بردگی مزدی میشورد.
ایدئولوژی آلمانی با توجه به همه نکات باال متنی بینهایت ژرف ،تکاندهنده و
آموزنده است .مشتی نظریه نیست .حدیث زندگی ،مبارزه ،نقد و گسست مارکس
از گذشته ،حدیث حضور مشتعل و مشعلوار او در مبارزه طبقاتی پرولتاریا است.
خواندن این کتاب اگر با سر مارکسی ،کارگری و سرمایهستیز صورت گیرد می-
تواند توشه بسیار مؤثری برای جنگ نیرومندتر و رادیکالتر علیه سرمایهداری
باشد .بر همین اساس ما وظیفه خود یافتیم که کتاب را در دسترس مطالعه هرچه
بیشتر رفقای کارگر قرار دهیم.
متنی که مالحظه میکنید بدبختانه ترجمه «عبداهلل مهتدی» است .تلقی ما
آنست که مترجم آثار مارکس باید انسانی از جنس خود وی ،کارگری باشد که در
سنگر جنگ علیه سرمایه است .در این فضا نفس میکشد ،میاندیشد ،همدوش
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همه همزنجیران می جنگد و تمامی تار و پود هستی اجتماعی او باروت نبرد برای
رهائی راستین انسان باشد .مهتدی مسلما ضد این است .او در طول عمر فعالیتش
در «سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان» ،در «حزب کمونیست ایران» و سپس
همراه با جمعیت شرکا و همه حزبسازان قبلی و بعدی ،با رسالت پیشمرگه نمودن
کارگران کرد برای تحقق رؤیاهای بورژوازی ،برای جایگزینی شکلی از برنامهریزی
و نظم سرمایه با شکلی دیگر کوشیده است .اکنون نیز سالهاست اردوگاه بورژوازی
چپ را ترک کرده و از موضعی بغایت ارتجاعی در کنار اپوزیسیونهای راست
بورژوازی دست به دامان دولتهای بوش و اوباما و ترامپ برای « استقرار دموکراسی
در ایران و خودمختاری در کردستان» است .او چنین فردی است ،اما چه باید
کرد؟ هیچ کارگر فارسی زبان همپیوند مارکس و مسلط به زبان آلمانی دست به
کار ترجمه آثار مارکس نگردیده است .به چنین کارگرانی دسترسی نداریم .همه
ترجمه ها را جستیم و در میان آنها ترجمه مهتدی را بهتر یافتیم .به هر حال
مطالعه «ایدئولوژی آلمانی» از سوی رفقای کارگر مورد تأکید بسیار جدی ما است
و در غیاب ترجمههای مطمئنتر باید از همین که هست بهره برد.

در ترجمه مهتدی توضیحاتی در پایان کتاب آمده است که شمارهگذاری شدهاند.
ما این توضیحات را به پایین صفحات منتقل کردهایم.
حرف آخر اینکه به همه رفقای کارگر توصیه میکنیم برای درک عمیقتر
«ایدئولوژی آلمانی» مطالعه مقاله "از سالح انتقاد تا نقد مسلح" نوشته ناصر پایدار
را در دستور کار بگذارند.
کارگران ضدسرمایهداری – مرداد 1399
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مقدمه مترجم
کتابی که در دست دارید ،ترجمه فصل اول اثر مارکس و انگلس به نام ایدئولوژی
آلمانی است .کل این کتاب که نام کامل آن« :ایدئولوژی آلمانی ،نقد فلسفه معاصر
آلمان از روی نمایندگان آن فوئرباخ ،ب .بوئر و اشترنر ،و نقد سوسیالیسم آلمانی از
روی پیامبران گوناگون آن» است ،هیچگاه در زمان حیات مؤلفین روی انتشار به
خود ندید .حتی نسل بعدی مارکسیستها ،کسانی مانند پلخانف ،لنین و روزا
لوکزامبورگ نیز نتوانستند این اثر مارکس و انگلس را مطالعه کنند .تنها در
سالهای د هه بیست و سی این قرن بود که به تدریج این اثر بنیادی مارکس و
انگلس به انتشار درآمد .اما این نیز انتشاری بالنسبه محدود بود و فقط در دهه-
های بعد بود که در اثر انتشار وسیع آن در کشورهای گوناگون ،شناخت کمابیش
گستردهای از آن حاصل شد.
این اثر که بخش اعظم آن در فاصله نوامبر  1845و تابستان  1846به اتمام
رسیده بود ،با وجود تالش فراوان مارکس و انگلس نتوانست ناشری پیدا کند ،از
یک طرف به دلیل شرایط سیاسی آن دوره آلمان و فشار پلیس و سانسور روی
مطبوعات انقالبی ،و از طرف دیگر به این خاطر که ناشرین خود از لحاظ فکری
هوادار جریانات و چهرههایی بودند که در اثر مارکس و انگلس به باد انتقاد گرفته
شده بودند .مارکس بعدها در سال  1859در مقدمه کتاب «سهمی در نقد اقتصاد
سیاسی» هنگام به دست دادن فشرده کوتاهی از نگرش ماتریالیستی خود و
چگونگی دست پیدا کردن به آن ،ضمن یادآوری از این کتاب مینویسد که «ما
دستنوشتهها را به طیب خاطر به انتقاد جونده موشها سپردیم ،چرا که به هدف
اصلی خود که روشن کردن مسأله برای خودمان بود ،دست پیدا کرده بودیم».
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مارکس و انگلس در این اثر برای اولین بار تبیین جامع و منسجمی از نگرش
خود ،که آنها خود درک مادی تاریخ مینامند ،به دست میدهند .تا آنهنگام آنان،
و بویژه مارکس ،در آثار پیشین خود منجمله« :درباره مسأله یهود»« ،مقدمه نقد
فلسفه حقوق هگل»« ،رئوس نقد اقتصاد سیاسی»(اثر انگلس)« ،دستنوشتههای
فلسفی وسیاسی» ،عناصر جهانبینی ماتریالیستی و کمونیستی را در نقد و
گسست از رادیکالترین جریانهای فکری و سیاسی معاصر خود شکل داده بودند.
ایدئولوژی آلمانی به نحو پخته و منسجمی این نقد و گسست را تکمیل میکند،
شالودههای ماتریالیسم تاریخی را مثبتاً بنیان میگذارد ،و کمونیسم را ،بعنوان
جنبش واقعی پرولتاریا علیه شرایط زیست خود ،با این نگرش ماتریالیستی به یک
کل واحد تبدیل مینماید و به این ترتیب به این حرکت اجتماعی خودآگاهی می-
بخشد.
فصل اول ایدئولوژی آلمانی که توسط نویسندگان آن عنوان «فوئرباخ .تقابل نگرش
ماتریالیستی و ایدهآلیستی» را به خود گرفته است ،مهمترین فصل این کتاب را
تشکیل مید هد .در این فصل است که مارکس و انگلس دیدگاه و نظرات اثباتی
خود را تشریح میکنند .بخش اعظم فصول دیگر این کتاب شامل پلمیک تفصیلی
آنها با دیگر نمایندگان فکری «هگلیهای جوان» و «سوسیالیسم حقیقی» است
که امروزه اهمیت به مراتب کمتری دارد.
ضرورت ترجمهای از این اثر پایهای مارکس و انگلس چیزی نیست که محتاج به
اثبات باشد .ترجمه ای از فصل اول ایدئولوژی آلمانی که دوره انقالب در ایران به
جریان افتاد ،و احتماالً به خاطر محدودیتهای سیاسی نام مترجم را بر خود
ندارد ،به دالئلی که در این فرصت نمیگنجد ،نتوانست این خأل را پر کند و اکثراً
خواننده را با برداشت نومیدانهای در قبال فهم این اثر بجا میگذاشت -اعم از
اینکه خواننده آن را به غامض بودن بیش از حد اثر مارکس وانگلس و یا کم-
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اطالعی خود وی و یا هردو تعبیر میکرد .ترجمه حاضر ،برعکس تالش میکند از
این «هیبت» نابجا بکاهد و این اثر را هرچه بیشتر «قابل دسترس» کند.
ترجمه حاضر از روی متنی که در جلد پنجم کلیات مارکس و انگلس به زبان
انگلیسی در سال  1976به چاپ رسیده و تاکنون کاملترین و مستندترین طبع
این کتاب می باشد ،صورت گرفته است .روش اصلی در این ترجمه رعایت امانت
کامل و حفظ اصالت متن بوده و به همین خاطر تالش شده که ترجمه تا سرحد
امکان دقیق و مطابق با متن مأخذ باشد .طبعاً نمی توان ادعا کرد که ایدئولوژی
آلمانی به هرحال متن ساده ای است و من هم خواننده این اثر و باالخص کارگر
ایرانی را که امیدوارم این کتاب هرچه بیشتر نزد آنان اقبال یابد ،ساده و کمتوقع
فرض نکردهام و بنابراین هیچگونه «ساده کردن» و «بهتر کردن» آنچنانی متن را
مجاز ندانستهام .اما کوشیدهام متن در عین حال ،روان و هرچه ممکن است قابل-
فهمتر عرضه گردد و دراین رابطه طبعآزماییهای ادبی غریب و روشنفکرانه را به
خود هموار نکردهام ،بلکه کوشیده ام زبان زنده واقعی را ،طبعاً با تالش در انتخاب
بهترین و رساترین صورت آن ،به کار برم .قضاوت در مورد درجه موفقیت در این
کار با خواننده است.
ازآنجا که کتاب حاضر در دوره حیات مارکس و انگلس چاپ نشد ،بنابراین در همه
جا صورت نهایی یک کتاب تمام شده را ندارد .مؤلفین بخصوص فصل اول آن را
بارها دستکاری کرده ،قسمتهایی را حذف ،مطالبی را اضافه و بخشهایی را
بازنویسی کردهاند و جابجا برآن حاشیههایی نوشتهاند .دراین ترجمه ،به پیروی از
متن مأخذ ،اصل متن بعنوان مبنا ترجمه شده و در عین حال بخشهای قلم گرفته
شده و حواشی مؤلفین نیز در پایین صفحه با خط ریزتر آورده شده است .انسان
میتواند آنها را نخواند ،بدون اینکه به درک مضمون و تسلسل مطلب لطمهای وارد
شود .در عین حال آوردن آنها را الزم تشخیص دادم تا خواننده بتواند کاملترین
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متنی را که از این فصل موجود است در اختیار داشته باشد و نیز اینکه این بخشها
به هرحال ما را با جوانب نگرش و تفکر مارکس و انگلس بیشتر آشنا میکنند .این
بخشها در متن با ستاره مشخص شدهاند .همچنین پارهای توضیحات راجع به متن
دستنویس در پایین صفحات آورده شده است .این توضیحات از طرف ویراستاران
اصلی مت ن ایدئولوژی آلمانی تهیه شده و در کتاب حاضر با حروف التین مشخص
شدهاند.
به عالوه ،پاره ای توضیحات الزم در پایان کتاب آورده شدده کده یدا از ویراسدتاران
کلیات آثار مارکس و انگلس به زبان انگلیسی است و یا از مترجم فارسی است کده
در اینصورت با (م ).مشدخص شدده اسدت .ایدن ندوع توضدیحات ،بطدور مسلسدل
شمارهگذاری شدهاند.
در نظر داشتم مقدمه مفصلی بر این کتاب بنویسم و در آن چگونگی سدیر تکدوین
اولیه مارکسیسم را ،که به نظرم مبحثی بدیانددازه مفیدد و در عدین حدال جدذاب
است ،شرح دهم .اما خود انتشار این ترجمه تاخیری نادلخواه و نسبتاً طوالنی را به
خود دیده بود و بیم به تاخیر افتادن بیشتر آن مرا از این تصمیم منصرف کدرد .بدا
این امید که بتوانم در فرصت دیگری این مهم را به انجام برسانم.
در پایان الزم میدانم از همه دوستانی که به انحاء مختلف در کار آماده کردن این
ترجمه مرا یاری کرده اند تشکر کنم .بویژه رفقای گرامی هایده درآگاهی و کسری
برومند با قبول زحمت ،تمام یا بخشی از این پیشنویس ترجمه را مطالعه کدرده و
پیشنهادهای متعدد و سودمندی نمودند که به این وسدیله از محبتهایشدان تشدکر
می کنم .با اینهمه بدیهی است که مسئولیت این کار و هرگونه نقائصی در آن تماماً
به عهده اینجانب است.
عبداله مهتدی – شهریور ماه  – 1371سپتامبر 1992
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پیشگفتار
تاکنون انسانها همواره تصدورات نادرسدتی دربداره خودشدان ،دربداره اینکده چده
هستند و چه باید باشند ،پرورده اند .آنان مناسبات خدود را برطبدق تصوراتشدان از
خدا ،انسان معمولی و غیره تنظیم کردهاند .اختیار فرآوردههای دماغی آنها از کفِ-
شان خارج شده است .انسانها ،یعنی آفرینندگان ،در برابر آفریدههدای خدود زاندو
زده اند .بگذار آنها را از خیاالت واهی ،تصورات ،دگمها ،موجودات خیالی که در زیر
یوغشان تحلیل می روند ،برهانیم .بگذار علیه حاکمیت مفداهیم قیدام کندیم .یکدی
میگوید 1بگذار به انسانها بیاموزیم افکاری را جایگزین این تصورات کنندد کده بدا
ذات انسان خوانایی دارد ،دیگری میگوید 2به آندان بیداموزیم کده چگونده موضدع
انتقادی در قبال آنها بگیرند ،و سومی میگوید 3به آنان بیاموزیم کده چگونده ایدن
تصورات را از سر خود بیرون کنند ،و بددین ترتیدب واقعیدت موجدود در هدم فدرو
خواهد ریخت.
این پندارهای معصومانه و کودکانه هسدته فلسدفه ندوین «هگلدیهدای جدوان» را
میسازد ،فلسفهای که نه تنها عامه مردم آلمدان بدا وحشدت و هیبدت آن را پدذیرا
شدهاند ،بلکه اعالم آن از طرف قهرمانان فلسفی ما نیز بدا وقدوف جددی بده خطدر
جهانآشوب و بی رحمی تبهکارانه آن توأم بوده است .هدف جلد اول کتاب حاضدر
آنست که پرده از چهره این گوسفندانی که خود را به جای گرگ گرفته و به جای
گرگ گرفته شده اند برگیرد .نشان دهد که بعبعهدای آنهدا صدرفاً تقلیدد ادارکدات
طبقه متوسط آلمان به یک شکل فلسفی است و نشان دهد که الفزندیهدای ایدن
 1اشاره به لودویک فوئرباخ
 2اشاره به برونو بوئر
 3اشاره به ماکس اشترنر
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مفسران فلسفی تنها انعکاسی از نکبت باری شرایط واقعی آلمدان اسدت .هددف آن
این است که این مبارزه فلسفی با سایههای واقعیت را ،که برای ملت خیدالبداف و
آشفتهفکر آلمان جاذبه دارد ،به استهزا گیرد و بیاعتبار کند.
روزگاری غیور مردی عقیده داشت که انسانهدا تنهدا بدهخداطر ایدن در آب غدرق
می شوند که دچار وسواس ایده جاذبه شدهاند .اگر آنها میآمدندد و ایدن عقیدده را
فی المثل با اعالم آن به عنوان یک خرافه ،یک مفهوم مذهبی ،از سدر خدود بیدرون
میکردند ،واالم نشانه در مقابل هر خطدری از ناحیده آب مصدون مدیشددند .او در
سراسر زندگی خود علیه توهم جاذبه که همه آمارها مدارک جدیدد و متعدددی از
نتایج زیانبار آن در اختیار وی می گذاشتند ،مبارزه کرد .این غیدور مدرد از قمداش
همین فیلسوفان انقالبی جدید در آلمان

بود.

( قطعه زیر از دستنویس قلم گرفته شده است ):هیچگونه تمایز خاصی بین ایدهآلیسم آلمانی و ایدئولوژی
سایر ملت ها وجود ندارد .این یک نیز جهان را تحت سلطه افکار میداند ،افکار و مفاهیم را همچون اصول
تعیینکننده تلقی می کند و عقاید معینی را همچون راز جهان مادی که برای فالسفه قابل دسترس است،
میانگارد .هگل ،ایده آلیسم پوزیتیو را به کمال رساند .او تنها تمام جهان مادی را به جهان افکار و تمام تاریخ
را به تاریخ افکار تبدیل نکرد ،او به ثبت هویتهای نظری راضی نبود ،او در جستجوی توصیف عمل آفرینش
نیز بود.
به خود آمده از دنیای خیالیشان ،فیلسوفان آلمانی علیه جهان افکار اعتراض میکنند ،جهانی که نسبت به
آن  ...درک واقعی مادی ...
همه منتقدان فلسفی آلمان قویاً معتقدند که جهان واقعی انسانها را تاکنون افکار ،تصویرها و مفاهیم ،تحت
سلطه گرفته و رقم زدهاند و جهان واقعی فراورده دنیای افکار است{.گویا}روال تاکنون این بوده ،اما باید
تغییر کند .این منتقدان فلسفی به لحاظ روشی که قصد دارند مطابق آن بشریت را ،که بهزعم آنان زیر بار
افکار متحجر خویش مینالد ،نجات دهند ،تفاوت دارند .آنان از لحاظ آنچه بعنوان افکار متحجر اعالم می-
کنند ،متفاوتند{،اما}در اعتقاد به سیادت افکار همرأیند .در اعتقاد به اینکه برهان انتقادی آنها باید تخریب
نظم موجود را موجب شود هم رأیند .اعم از اینکه آنها فعالیت عقالنی مجزای خویش را کافی بدانند یا
بخواهند که آگاهی همگانی را به کف آورند.
اعتقاد به اینکه جهان واقعی فراورده دنیای افکار است ،اینکه دنیای اندیشهها ...
فیلسوفان آلمانی که اعتقاد خود را به دنیای افکار هگلی از دست دادهاند علیه سلطه اندیشهها ،افکار و
مفاهیمی که به عقیده آنها ،یعنی برطبق توهم هگل ،تاکنون جهان واقعی را بوجود آورده ،رقم زده و زیر
سلطه گرفتهاند ،اعتراض میکنند .آنها اعتراض خود را میکنند و درمیگذرند ...
برطبق سیستم هگلی ،افکار ،اندیشهها و مفاهیم ،دنیای واقعی انسانها ،دنیای مادی آنها ،روابط واقعی آنها را
بوجود اورده ،رقم زده و زیر سلطه گرفتهاند .مریدان شورشگر او این را میگیرند ...
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فویرباخ.
تقابل نگرش ماتریالیستی و ایدهآلیستی
{}1
بهزعم ایدئولوژیست های آلمانی ،آلمان در چند سال گذشته انقالب بدیهمتدایی را
از سر گذرانده است .تجزیه سیستم هگلی ،که با اشتراوس 4آغداز شدد ،بده غلیدانی
همگانی مبدل گردید که در آن همه «قدرتهای گذشته» روبیدده شددند .در ایدن
آشفتگی عمومی ،امپراطوری های قدرتمندی سر برآوردندد تنهدا بدرای آنکده زوال
فوری خویش را ببینند ،قهرمانان زودگذری پدیددار شددند تدا بده دسدت رقیبدان
جسورتر و نیرومندتری دوباره به ورطه گمنامی افکنده شوند .این ،آنچنان انقالبدی
بود که انقالب فرانسه در کنارش بازی کودکانهای شمرده میشد ،مبارزه جهانیای
که مبارزات دیادوخی 5در نزد آن ناچیز جلوه میکرد .اصدول یکددیگر را از اعتبدار
ساقط می کردند ،قهرمانان فکری یکدیگر را با شتابی بیمانند به زیر میکشیدند ،و
در سه سال  1842-45بیش از آنچه در زمانهای دیگر سه قرن طول میکشد در
آلمان پاکسازی شده است.
همه اینها از قرار در قلمرو فکر محض صورت گرفته است.
 4اشاره به اثر دیوید فردریک اشتراوس به نام «زندگی عیسی» منتشره به سالهای  .1836-1835با این اثر،
نقد فلسفی مذهب و تجزیه مکتب هگلی به هگلیهای جوان و هگلیهای کهن یا پیر آغاز شد.
 5دیادوخی -سرداران اسکندر کبیر بودند که پس از مرگ وی نبرد بیرحمانهای را بر سر قدرت شروع کردند.
در جریان این نبردها که در پایان قرن چهارم و آغاز قرن سوم پیش از میالد روی داد ،امپراطوری اسکندر که
یک اتحادیه نظامی و اداری بیثبات بود به دولتهای متعددی تقسیم شد.
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یقیناً ما با رویداد جالبی سروکار داریدم :گندیددگی روح مطلدق .بدا از دسدت دادن
آخرین بارقه حیات ،اجزای مختلف این پسمانده شروع به تجزیده کدرد ،ترکیبدات
تازه ای بوجود آورد و مواد جدیدی را تشکیل داد .صاحبان صنایع فلسفه که تدا آن
هنگام از استثمار روح مطلق گذران می کردند ،اکنون بده ترکیبدات جدیدد چندگ
انداختند .هر یک با ولع تمام دست به کار خردهفروشی حصه خدود شدد .ایدن بده
ناگزیر به رقابت دامن زد که در آن آغاز ،بالنسبه مؤدب و متین پیش میرفت .بعداً
هنگامی که بازار آلمان اشباع شد و کاال علیرغم همه تالشها در بازار جهانی اقبال
نیافت ،کسب به شیوه مرسوم آلمانی فاسدد شدد :بدا تولیدد ارزان و بنجدل ،تندزل
کیفیت ،تقلب در مواد اولیه ،جعل در برچسبها ،خریدهای ساختگی ،سفتهبازی و
یک سیستم اعتباری فاقد هر نوع مبنای واقعی ،رقابت بدل به مبارزه کینهتوزانهای
شد که اکنون مورد مداحی قرار میگیرد و به عنوان یک دگرگونی مهدم جهدانی و
متضمن نتایج و دستآوردهای اعجابآور تعبیر و به ما عرضه میشود.
اگر بخواهیم که ارزش حقیقدی ایدن شارالتانیسدم فلسدفی را کده حتدی در قلدب
شهروند نیکوکار آلمانی نیز بارقهای از احساس میهنپرستی برمیافروزد بسدنجیم،
اگر بخواهیم که حقارت و محدودنگری محلی کل جنبش هگلیهدای جدوان و بده
ویژه مغایرت کمدی -تراژیک توهمات این قهرمانان درباره دست آوردهایشان را بدا
خود این دست آوردها به روشنی نشان دهیم ،باید تمام منظدره را از چشدمانددازی
فراتر از مرزهای آلمان

بنگریم.

( در نسخه اول پاکنویس قطعهای بدنبال میآید که قلم گرفته شده است ):بنابراین ما مقدم بر نقد معین
نمایندگان جداگانه این جنبش ،چند مالحظه عمومی برای روشن کردن مفروضات ایدئولوژیک مشترک بین
همه آنان میآوریم .این مالحظات برای نشان دادن دیدگاه انتقاد ما تا آنجا که برای فهم و برای انگیزش
انتقادهای فردی بعدی الزم میاید کفایت میکند .ما این مالحظات را بخصوص در مقابله با فوئرباخ قرار می-
دهیم زیرا او تنها کسی است که دستکم پیشرفتی کرده است و کارهای او را میتوان با حسن نیت وارسی
کرد.
 –1ایدئولوژی به طور اعم و ایدئولوژی آلمانی به طور اخص
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 -1ایدئولوژی به طور کلی ،ایدئولوژی آلمانی به طور اخص
انتقاد آلمانی تا همین تالش های اخیر آن ،هرگز قلمرو فلسفه را ترک نکرده است.
این انتقاد ابداً مفروضات فلسفی عمومی خود را وارسی نمیکند اما در واقدع تمدام
مشکالت آن از یک سیسدتم فلسدفی معدین ،سیسدتم فلسدفی هگدل ،سرچشدمه
میگیرد .نه فقط پاسخهایش بلکه سؤال های آن نیز آمیخته به راز بوده است .ایدن
وابستگی به هگل موجب آن شده است که هیچ یک از این منتقددین جدیدد ،هدر
قدر هم که مدعی باشد بسیار از هگل فراتر رفته است ،حتی تالشی هم برای یدک
انتقاد جامع از سیستم هگلی به عمل نیاورده است .جدلهایشان علیه هگل و علیه
یکدیگر ،محدود به این است که هر یک جنبهای از سیستم هگلی را میگیرد و آن
را علیه کل سیستم و یا علیه جنبههایی که به وسیله دیگران اخذ شدده اسدت بده
کار می گیرد .در ابتدا آنها مقوالت خالص و تحریف نشده هگلی مانندد «جدوهر» و
«خودآگاهی» 6را اخذ کردند سپس این مقوالت را با دادن اسامی نامقدس از قبیل
«نوع»« ،یگانه»« ،انسان» 7و غیره ،دنیوی کردند.
تمامی پیکره انتقاد فلسفی آلمدانی از اشدتراوس تدا اشدترنر محددود بده انتقداد از
مفاهیم مذهبی است .منتقددین ،از مدذهب واقعدی و خدود الهیدات آغداز کردندد.
الف – ما تنها یک علم واحد را میشناسیم ،علم تاریخ .انسان میتواند از دوجنبه به تاریخ نگاه کند و آنرا به
تاریخ طبیعت و تاریخ انسان تقسیم نماید اما این دوجنبه ،جداییناپذیرند .تاریخ طبیعت و تاریخ انسان تا آنجا
که انسان وجود دارد به هم وابستهاند .تاریخ طبیعت که علوم طبیعی نام دارد اینجا به کار ما مربوط نمیشود
بلکه باید تاریخ انسان را وارسی کنیم ،چرا که تقریبا تمام ایدئولوژی ،عبارت از مفهوم تحریف شده این تاریخ
و یا انتزاع کامل از آن است .ایدئولوژی خود یکی از جنبههای این تاریخ است.
6
7

مقوالت اساسی دیوید فردریک اشتراوس و برونو بوئر
مقوالت اساسی لودویک فوئرباخ و ماکس اشترنر

( قطعه زیر از دستنویس قلم گرفته شده است ):با این ادعا که نجاتبخش مطلق انسان از همه شرها است،
مذهب مداوما بعنوان خصم اصلی ،بعنوان علت غایی همه مناسباتی که برای این فیلسوفان کریه بود ،تلقی و
به این عنوان با آن برخورد میشد.
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متعاقب آن آگداهی مدذهبی و مفهدوم مدذهبی بده طدرق گونداگون تعریدف شدد.
پیشرفتشان در این خالصه میشد که مفاهیم ظداهراً غالدب متدافیزیکی ،سیاسدی،
حقوقی ،اخالقی و نظایر آنها را تحت مقوله مفاهیم مذهبی و تئولوژیک بگنجانند و
به همین قیاس اعالم کنند که آگداهی سیاسدی ،حقدوقی ،اخالقدی همدان آگداهی
مذهبی یا تئولوژیک است و انسان سیاسدی ،حقدوقی ،اخالقدی و اصدوالً «انسدان»،
مذهبی است .سلطه مذهب پیشفرض گرفته می شد .به تدریج هر گونه مناسدبات
غالب ،مناسبات مذهبی اعالم شد و به یک کدیش ،کدیش قدانون ،کدیش دولدت و
غیره تغییر شکل پیدا کرد .مسأله همه جا مسأله دگمهدا و بداور بده دگدمهدا بدود.
جهان به طور فزایندهای حالت قدّوسیت پیدا نمود تا سرانجام حضرت واال «قدیس
ماکس» 8توانست آن را یک قلم ،مقدس اعالم کند و به این ترتیب به کلدی از شدر
آن خالص شود.
«هگلیهای کهن» همه چیز را وقتی به یدک مقولده منطقدی هگلدی تقلیدل پیددا
میکرد درک میکردند« .هگلیهای جوان» همه چیز را با منتسدب کدردن آن بده
مفاهیم مذهبی و یا بدا اعدالم اینکده یدک موضدوع تئولوژیدک اسدت نقدد کردندد.
«هگلیهای جوان» با «هگلیهای کهن» در باورشان به حاکمیت مذهب ،حاکمیت
مفاهیم ،حاکمیت یک اصدل جهانشدمول در دنیدای موجدود ،متفقندد .تفداوت در
اینست که یک طرف به این حاکمیت به عنوان یک غصب حمله میکند ،در حالی
که طرف دیگر آن را همچون یک امر بر حق میستاید.
از آنجا که «هگلیهای جوان» مفاهیم ،افکار ،ایدهها و در واقع همده فدراوردههدای
شعور را ،که آنان وجودی مستقل برایشان قائلند ،قید و بندهای واقعی انسان تلقی
میکنند (درست همانطور که «هگلیهای کهن» اینها را پیوندهای حقیقی جامعده
8

اشاره به ماکس اشترنر
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بشری اعالم می دارند) ،لذا بدیهی است که باید صرفاً بر ضد همین توهمات شدعور
بجنگند .از آنجا که ،بر طبق خیاالت «هگلیهای جوان» ،مناسبات انسانها ،کلیده
اعمال آنها ،قید و بندها و محدودیتهای آنان محصول شعور آنهاسدت ،پدس آنهدا
منطقاً این حکم اخالقی را پیش روی انسانها میگذارند که آگاهی موجودشدان را
بدا یددک آگداهی انسددانی ،انتقددادی یدا خددودگرا 9عدوض کننددد تددا بده ایددن طریددق
محدودیت هایشان را برطرف نمایند .این خواست تغییر آگاهی به معندای خواسدت
یک تفسیر متفاوت از دنیای موجود ،یعنی به رسمیت شناختن این دنیا از طریدق
یک تفسیر متفاوت است« .هگلیهای جوان» ،علیدرغم عبدارات «جهدان آشدوب»
ادعاییشان ،سرسختترین محافظه کاران هستند .متأخرترین آنها بدا اعدالم اینکده
تنها علیه «عبارات» میجنگند ،بیان صحیحی برای توصیف فعالیتشدان یافتدهاندد.
آنان فراموش می کنند که خدود آنهدا چیدزی جدز عبدارات در برابدر عبدارات قدرار
نمیدهند ،فراموش میکنند که صرفاً با مبارزه علیه عبارات این دنیا ،به هیچ وجده
علیه خود این دنیای واقعی موجود نمیجنگند .تنها نتایجی که این انتقاد فلسدفی
توانسته به آن دست یابد ،معدودی روشنگری (آنهم یکجانبه) دربداره مسدیحیت از
نقطه نظر تاریخ مذهب بوده است .باقی اظهارات آنها جز پیرایههایی بر مدعایشدان
مبنی بر اینکه با آن روشنفکریهدای بدیاهمیدت ،کشدفیاتی بدا اهمیدت جهدانی-
تاریخی به عمل آوردهاند ،نیست.

 9ارجاعی به لودویک فوئرباخ ،برونو بوئر و ماکس اشترنر که مقوالت اساسی آنها به ترتیب عبارت بودند از:
«انسان»« ،نقد» و «خود».
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به ذهن هیچ یک از این فیلسوفان خطور هم نکرده است که به تحقیق در خصوص
ارتباط بین فلسدفه آلمدانی و واقعیدت آلمدان ،ارتبداط بدین انتقداد آنهدا و محدیط
مادیشان بپردازد.

a

 -2مفروضات 10درک مادی تاریخ

b

مفروضاتی که ما از آنها آغداز مدی کندیم اختیداری نیسدتند ،دگدم نیسدتند ،بلکده
مفروضاتی واقعی هستند که انتزاع از آنها در تخیل ممکدن اسدت .ایدن مفروضدات
عبارتند از افراد واقعی ،فعالیتهای آنها و شرایط مادی زندگی آنها ،چه شدرایط تدا
کنون موجود و چه شرایطی که با فعالیت خود بوجود میآورند .لذا صحت و سدقم
این مفروضات را میتوان به طرق کامالً تجربی مورد تحقیق قرار داد.
اولین پیشفرض تمام تاریخ انسانی ،طبعاً وجود افراد زنده انسانی است .لذا اولین
واقعیتی که باید محقق شود سازمان بدنی این افراد و در نتیجه مناسدبات آنهدا بدا
بقیه طبیعت است .طبعاً ما در اینجا نه میتوانیم وارد ]مبحث[ طبیعدت جسدمانی
واقعی انسان و نه وارد ]مبحث[ شرایط طبیعی ای که انسان خود را در آن مییابدد
 -مانند زمینشناسی ،آبشناسی ،کدوهنگداری ،شدرایط اقلیمدی و غیدره -بشدویم.

 aاین صفحه از دستنویس خالی است .متنی که در صفحه بعد دستنویس میآید ،اینجا در قسمت  3آورده
شده است( .و).
 10منظور از مفروضات ) (premisesمقدمات مادی الزم برای یک امر یا یک حالت است و نباید آن را با
فرض گرفتن و یا تصور کردن و نظیر اینها تداعی کرد( .م).
 bمتن قسمتی که ذیال میآید از اولین نسخه پاکنویس برگرفته شده است( .و).
( قطعه زیر در دستنویس قلم گرفته شده است ):اولین عمل تاریخی این افراد که آنها را از حیوانات متمایز
میکند این نیست که آنها میاندیشند ،بلکه اینست که آنها آغاز به تولید وسایل معیشت خود مینمایند.
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تاریخ نویسی باید از این مبانی طبیعی و تغییر آنها توسط عمل انسانهدا در سدیر
تاریخ آغاز کند.
انسانها را میتوان بنا به شعور ،مذهب و یا هر چیدز دیگدری کده مایدل باشدید از
حیوانات تمیز داد .خود آنها به مجرد اینکه شروع به تولید وسدایل معیشدت خدود
میکنند ،تمایز خود را از حیوانات آغاز مینمایند - .و این گامی اسدت کده توسدط
سازمان بدنی آنها مشروط میشود - .با تولید وسایل معیشت ،انسدانهدا بده طدور
غیرمستقیم زندگی مادی خویش را تولید میکنند.
روشی که انسان ها از طریق آن وسایل معیشت خود را تولید میکنند پیش از هدر
ال حدی و حاضدر
چیز بستگی به چند و چون وسدایل معیشدتی دارد کده آنهدا عمد ً
مییابند و باید بازتولید کنند.
این شیوه تولید را نباید صرفاً بازتولید هستی فیزیکی افراد تلقی کرد زیرا این یدک
شکل معین فعالیت این افراد ،شکل معینی از ابراز حیات ،یک شیوه زندگی معدین
از جانب آنها است .چون انسانها ابراز حیات میکنند ،پس ،هستند .لدذا ایدن کده
چه هستند ،با تولیدشان ،هم با اینکه چه تولید میکنند و هم اینکه چگونه تولیدد
میکن ند ،منطبق است .بنابراین اینکه افراد چه هستند ،بستگی بده شدرایط مدادی
تولید آنها دارد.
این تولید تنها با افزایش جمعیت پدیدار میشود .این امر بده نوبده خدود مسدتلزم
مراوده افراد با یکدیگر است .شکل این مراوده نیز توسط تولید تعیین میشود.

( قطعه زیر از دستنویس قلم گرفته شده است ):این شرایط نه فقط سازمان آغازین و خودبخودی انسانها،
بویژه تفاوتهای نژادی ،بلکه کل پیشرفت و یا عدم پیشرفت بعدی انسانها تا حال حاضر را تعیین میکند.
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 -3تولید و مراوده 11.تقسیم کار و اشکال مالکیت ::ببیلتهای ،باستتانی،
فئودالی
مناسبات ملل مختلف با یکدیگر بستگی به این دارد که هرکدام نیروهای تولیددی
خود ،تقسیم کار و مراوده داخلی را به چده میزاندی توسدعه داده اسدت .ایدن نظدر
عموماً به رسمیت شناخته شده است ،اما نه فقط مناسبات یک ملدت بدا دیگدران،
بلکه کل ساختار داخلی خود آن ملت نیز بستگی به مرحله توسدعهیدافتگی تولیدد
آن و مراوده خارجی و داخلی آن دارد .این که نیروهای مولده یک ملدت چده قددر
توسعه یافتهاند بارزتر از هر چیز خدود را در میدزان پیشدرفت تقسدیم کدار نشدان
میدهد .هر نیروی مولده جدید ،تا آنجا که صدرفاً یدک گسدترش کمّدی نیروهدای
مولده تاکنون شناخته شده قبلی نباشد (فیالمثل زیر کشت بردن اراضی جدیدد)،
موجب توسعه بیشتر تقسیم کار میشود.
تقسیم کار در درون یک ملت بدواً به جدایی کار صنعتی و تجاری از کار کشاورزی
و بدین ترتیب به جدایی شهر و روستا و برخورد منافع آنها منجر میشود .توسدعه
بیشتر آن به جدایی کار صنعتی از کار تجاری مدیکشدد .در عدین حدال از طریدق
تقسیم کار در درون این رشتههای گوناگون ،بین کسانی که برای انجام نوع معینی
از کار با هدم همکداری مدیکنندد نیدز تقسدیمات گونداگون پدیدد مدیآیدد .روش
سازمان یابی کار در کشاورزی ،صنعت و تجدارت (پدرسداالری ،بردگدی ،رسدتههدا،
طبقات) موقعیت نسبی هر یک از این گروهها را تعیین میکند .همین شدرایط (بدا
 11اصطالح آلمانی ( verkehrمراوده) به یک معنای وسیع به کار میرود و شامل مراوده مادی و معنوی
افراد ،گروههای اجتماعی و کشورها میشود .مارکس و انگلس نشان میدهند که مراوده مادی انسانها و قبل
از همه مراوده انسان ها در پروسه تولید ،اساس کلیه اشکال مراوده را تشکیل میدهد .اصطالحات «شکل
مراوده»« ،شیوه مراوده»« ،مناسبات مراوده» و «مناسبات تولید و مراوده» توسط مارکس و انگلس در
ایدئولوژی آلمانی به کار میرود تا مفهوم «مناسبات تولید» را که داشت در ذهن آنها شکل میگرفت ،بیان
کند.
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فرض یک مراوده توسعه یافتهتر) در مناسبات بدین ملدتهدا بدا یکددیگر مشداهده
میشود.
مراحل گوناگون توسعه تقسیم کار در عین حال اشکال مختلف مالکیت نیز هست،
به عبارت دیگر مرحله موجود تقسیم کار ،مناسدبات افدراد را بدا یکددیگر در قبدال
مصالح ،ابزار و محصول کار نیز تعیین میکند.
اولین شکل مالکیت ،مالکیت قبیلهای است .این شکل مالکیدت بدا مرحلده توسدعه
نیافته تولید مطابقدت دارد کده در آن یدک قدوم از راه شدکار و مداهیگیری ،از راه
دامداری و در بهترین حالت از راه کشاورزی ،گذران میکندد .در مدورد آخدر ،ایدن
شکل مالکیت مستلزم وفور قطعات کشت نشده زمین اسدت .تقسدیم کدار در ایدن
مرحله هنوز بسیار ابتدایی و منحصر به بسط بیشتر تقسیم کار طبیعدی اسدت کده
در خانواده موجود است .ساختار اجتماعی آن نیدز بده همدین دلیدل صدرفاً ندوعی
امتداد خانواده است :خوانین پدرسداالر ،زیردسدت آنهدا اعضدای قبیلده و سدرانجام
بردگان .بردگی نهفته در خانواده به تدریج با افزایش جمعیت ،رشد خواستها و بدا
بسط مراوده خارجی ،خواه از طریق جنگ و خواه داد و ستد توسعه مییابد.
دومین شکل ،مالکیت باستانی مشترک و دولتی است که بویژه بر اثر اتحداد چندد
قبیله به صورت یک شهر ،از روی توافق یا غلبه ،به بار میآید و کماکان با بردگدی
همراه است .در کنار مالکیت مشترک ،مدا در اینجدا مالکیدت خصوصدی منقدول و
بعدها غیرمنقول را نیز در حال توسعه مییابیم ،اما همچون یک شکل ناهنجار کده
تابع مالکیت مشترک است .شهروندان اختیار بردگان کارکن خود را تنها در جمدع
خویش دارند و حتی تنها به همین دلیل به شکل مالکیت مشترک مقیّدندد .ایدن،
مالکیت خصوصی مشترک شهروندان فعال را تشدکیل مدیدهدد کده در رابطده بدا
بردگانشان وادار به ماندن در این شکل خودروی همبسدتگی شددهاندد .بده همدین
دلیل کل ساختار اجتماعی مبتنی بر این مالکیت مشترک و همدراه بدا آن قددرت
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مردم ،به همان درجهای که مالکیت خصوصدی غیرمنقدول تکامدل پیددا مدیکندد،
انحطاط می یابد .تقسیم کار اکنون بیشتر توسعه یافته است .تضاد شهر و روستا تدا
همین مرحله بروز کرده است .سپس تضداد بدین دولدتهدایی کده مندافع شدهر و
دولتهایی که منافع روستا را نمایندگی میکنند و در داخدل خدود شدهرها تضداد
بین صنعت و تجارت دریایی پدیدار میشود .مناسبات طبقداتی بدین شدهروندان و
بردگان اکنون دیگر کامالً جا باز کرده است.
با توسعه مالکیت خصوصی ،ما برای اولین بار با همان روابطی مواجه میشویم کده
بار دیگر در آینده ،منتها در یک مقیداس وسدیعتدر ،بدا مالکیدت خصوصدی ندوین
خواهیم یافت .از یک طرف تمرکز مالکیت خصوصی که (همانطور که قانون ارضدی
لیسین ثابت میکند) بسیار زود در رم آغاز شد و از زمان جنگهدای داخلدی و بده
ویژه تحت حاکمیت امپراطورها بسیار سدریع پیشدرفت کدرد 12،و از طدرف دیگدر،
همگام با آن ،تبدیل دهقانان کوچک پلبین به پرولتاریایی کده بده حکدم موقعیدت
بینابینی خود میان شهروندان متملک و بردگان هرگز رشد مستقلی پیدا نکرد.
سومین شکل ،مالکیت فئودالی یا رسته ای است .اگر عهد باستان از شدهر و قلمدرو
کوچک آن سر برآورد ،قرون وسطی از روستا آغاز یافت .این نقطه عزیمت متفاوت،
از کمی جمعیت در آن زمان ،که در منطقه وسیعی پراکنده بود و از جانب فاتحان
هم هیچ افزایش وسیعی حاصل نمیکرد ،ناشی میشد .بندابراین توسدعه فئدودالی،
برخالف یونان و رم ،با سرزمین به مراتب وسیعتری آغداز مدیشدود کده از طریدق
 12قانون ارضی که توسط لیسینیوس و سکستیوس ،تریبونهای مردم رم ،پیشنهاد شده بود ،در سال 267
قبل از میالد در اثر مبارزه پلبینها به تصویب رسید و دراختیار داشتن زمین را از طرف شهروندان رم محدود
نمود.
منظور از جنگهای داخلی رم معموالً نزاع های داخلی طبقه حاکم رم است که در اواخر سده دوم پیش از
میالد آغاز شد و تا سال  30پیش از میالد ادامه پیدا کرد .این جنگها بخشی از عوامل تسریع افول جمهوری
رم و تأسیس امپراطوری رم در سال  30پیش از میالد بود.
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فتوحات رم و با گسترش کشاورزی ،که در ابتدا با این فتوحات همراه بدود ،فدراهم
آمده بود .قرون آخر امپراطوری رو به افول رم و فتح آن بده دسدت بربرهدا بخدش
قابل مالحظه ای از نیروهای مولده را نابود کرد .کشداورزی روبده افدول رفتده بدود،
صنعت در اثر فقدان بازار به انحطاط کشیده شده بدود ،تجدارت از میدان رفتده یدا
شیرازه آن سخت از هم پاشیده بود ،جمعیت شهری و روستایی کاهش یافته بدود.
این شرایط و شیوه نظم و نظام فتوحات که از آن ناشی مدیشدد ،همدراه بدا نفدوذ
قوانین نظامی ژرمنی ،به توسعه مالکیت فئودالی میانجامیدد .ایدن شدکل مالکیدت
نیز ،همچون مالکیت قبیلهای و مالکیت مشدترک ،براسداس یدک اجتمداع مبتندی
است ،اما طبقه تولیدکننده مستقیم که در مقابل آن قرار میگیرد ،بدرخالف مدورد
اجتماع باستانی ،بردگان نیستند ،بلکده دهقاندان کوچدک تبددیل شدده بده سدرف
هستند .به مجرد اینکه فئودالیسم به طور کامل توسعه مییابد ،خصومت با شهرها
نیز سر برمی آورد .ساختار سلسله مراتبی مالکیت اراضی و دستگاه خادمان مسدلح
مرتبط با آن ،به اشراف در مقابل سرفها قدرت میداد .این سدازمان فئدودالی ،بده
همان اندازه مالکیت مشترک باستانی ،اتحادی علیه طبقده تولیدکنندده زیردسدت
بود ،اما شکل این اتحاد و مناسبات آن با تولیدکنندگان مستقیم به دلیدل شدرایط
مختلف تولید متفاوت بود.
این ساختار فئودالی مالکیت ارضی همتای خدود را در شدهرها بده شدکل مالکیدت
صنفی ،سازمان فئودالی پیشهوری ،پیدا می کرد .در اینجا مالکیت بده طدور عمدده
عبارت از کا ر هر فرد بود .نیاز به همبستگی در برابر اشراف تاراجگر همبسته ،نیداز
به بازارهای سرپوشیده مشترک در عصری که صاحب صنعت خود بازرگان نیز بود،
رقابت فزاینده سرف های فراری که به شدهرهای رو بده اعدتال هجدوم مدیآوردندد،
ساختار فئودالی کل کشور ،اینها دست به دست هم داده ،اصناف را تشکیل دادندد.
سرمایه کوچک و به تدریج اندوخته پیشهوران منفرد و تعداد ثابت این پیشدهوران،
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در مقابل جمعیت رو به تزاید ،رابطده کدارگر مداهر 13و شداگرد را تکامدل داد و در
شهرها سلسله مراتبی مشابه روستا بوجود آورد.
به این ترتیب مالکیت در دوره فئودالی عمدتاً از یک طرف از مالکیت ارضی با کدار
رعیتی مقیّد به آن ،و از طرف دیگر از کار شخصی فرد که با سرمایه کوچک خدود
بر کار کارگران ماهر پیشهها تسلط داشت ،تشکیل مدیشدد .سدازمان هدردو ،تدابع
شرایط محدود تولید  -یعنی کشت اندک و ابتدایی زمین و صنعت دسدتی  -بدود.
در دوران رونق فئودالیسم ،تقسیم کار ناچیز بود .هر کشوری تضاد شهر و روستا را
در خود داشت .تقسیم به رستههای ]اجتماعی[ طبعاً کامالً مشخص بدود ،ولدی بده
جز تفاوت های شاهزادگان ،اشراف ،روحانیان و دهقاندان در روسدتا و اسدتادکاران،
کارگران ماهر پیشه ها ،شاگردان و سپس یک توده خردهپدای کدارگران اتفداقی در
شهرها ،هدیچ گونده تقسدیم کدار مهمدی وجدود نداشدت .در کشداورزی ،سیسدتم
کشتکاری خرد ،که صنعت خانگی خود دهقانان در کنار آن پدید آمد،

]پیشدرفت[

تقسیم کار را دشوار میکرد .در صنعت در حرفههای جداگانه تقسیم کاری وجدود
نداشت و بین این حرفهها نیز تقسیم کار بسیار کم بود .جدایی صنعت و بازرگدانی
در شهرهای قدیمی موجود بود .در شهرهای جدیدتر بعدها ،هنگدامی کده شدهرها
وارد مناسبات متقابل شدند ،توسعه یافت.
گرد هم آمدن قلمروهای وسیعتر به شکل سلطنتهدای فئدودالی بدرای اشدرافیت
زمیندار و نیز برای شهرها ،یک ضرورت بود .بنابراین سازمان طبقده حداکم ،یعندی
اشراف ،همه جا یک پادشاه را در رأس خود داشت.

c

 13مقصود از کارگر ماهر اصناف یا پیشهها) ،(journeymanآن کارگرانی است که پس از سالها شاگردی
در کار خود مهارت کسب میکردند ،این کارگران از لحاظ ردههای درونی صنف هنوز با استادکاران فرق
داشتند ،اگرچه شاگردی را پشت سر گذاشته بودند .طبیعی است که این کارگران اصناف در قرون وسطی را
نباید با کارگر ماهر به مفهوم امروزی آن یکی گرفت( .م).
 cبقیه این صفحه خالی است .صفحه بعد با خالصه درک مادی تاریخ شروع میشود .مراحل توسعه چهارمین
شکل مالکیت ،یعنی مالکیت بورژوائی ،در بخش چهارم این فصل ،قسمت  2-4میآید( .و).
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 -4اساس درک مادی تاریخ .وجود اجتماعی و آگاهی اجتماعی
پس واقعیت اینست که افراد معین که به شیوه معینی در تولید فعالند ،وارد ایدن
مناسبات معین اجتماعی و سیاسی میشوند .مشاهده تجربی در هر مورد جداگانده
باید به طریق تجربی و بدون هر گونه رازآلودگی و گمانپدردازی ،ارتبداط سداختار
اجتماعی و سیاسی را با تولید نشان دهد .ساختار اجتماعی و دولت همواره از متن
جریان زندگی افراد معین نشأت میگیرد و تکامل مییابد ،اما نده آنطدور کده ایدن
افراد ممکن است در تخیل خود یا مردمان دیگر جلوه کنند ،بلکه آنچنان که واقعاً
هستند ،یعنی آنچنانکه عمل میکنند ،به طور مادی تولید مدیکنندد و لدذا تحدت
محدودیتهای مادی ،پیشفرضها و شدرایط معیندی ،مسدتقل از اراده خدود ،کدار
میکنند.

تولید افکار ،مفاهیم ،آگاهی ،بدواً بطور مستقیم با فعالیدت مدادی و مدراوده مدادی
انسانها یعنی زبان زندگی واقعی به هم بافته است .فهم ،اندیشیدن ،مراوده ذهندی
انسانها در این مرحله هنوز همچون تدراوش مسدتقیم رفتدار مدادی آنهدا نمدودار
می شود .همین در مورد تولید ذهنی یک قوم ،آنچنان که در زبان سیاست ،قوانین،
اخالق ،مذهب ،متافیزیدک و غیدره بیدان مدیشدود نیدز صدادق اسدت .انسدانهدا،
انسانهای فعال واقعی که توسط توسعه معین نیروهدای مولدده خدویش و مدراوده

 ( دستنویس در اصل این را داشت ):افراد معین تحت شرایط معین تولید.
 ( قطعه زیر در دستنویس قلم خورده است ):افکاری که این افراد میپرورند افکاری هستند یا در باره رابطه
آنها با طبیعت یا درباره روابط متقابلشان و یا درباره سرشت خود آنها .بدیهی است که در همه این حاالت،
افکار آنها بیان آگاه  -واقعی یا موهوم -مناسبات و فعالیتهای واقعی آنها ،تولید آنها ،مراوده آنها ،روشهای
اجتماعی و سیاسی آنهاست .فرض خالف این تنها در صورتی ممکن است که عالوه بر روح افراد واقعی که
بطور مادی تکامل یافتهاند یک روح جداگانه را پیشفرض بگیریم .اگر بیان آگاه مناسبات واقعی این افراد
توهمآمیز است ،اگر آنها در تخیل خود واقعیت را وارونه میکنند ،این نیز به نوبه خود نتیجه شیوه محدود
فعالیت مادی آنها و مناسبات اجتماعی محدودی است که از آن برمیخیزد.
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متناسب با آن ،تا آخرین اشکالش ،مشروط مدیشدوند ،همدان انسدانهدا ،مولددین
مفاهیم ،افکار و جز آن خود هستند .آگاهی هرگز نمیتواندد چیدزی جدز هسدتی
آگاه باشدد و هسدتی انسدان هدا جریدان زنددگی واقعدی آنهاسدت .اگدر در تمدامی
ایدئولوژیها ،انسانها و مناسبات آنان همانند ]تصویر داخل[ جعبه عکاسی وارونده
ظاهر می شوند ،این پدیده همانقدر از جریان زندگی تاریخی آنها نشدأت مدیگیدرد
که وارونگی اشیاء روی شبکیه از جریان زندگی جسمی آنان.
درست برخالف فلسفه آلمانی که از آسمان به زمین فرود میآید ،اینجا مسدأله بدر
سر باال رفتن از زمین به آسمان است .به عبارت دیگر برای رسیدن به انسانهدایی
با گوشت و پوست واقعی ،نقطه عزیمت ،آنچه انسانها میگویند ،خیال مدیکنندد،
تصور میکنند و نیز آنچه در باره انسانها روایت میشدود ،فکدر مدیشدود ،تخیدل
میشود ،تصور می شود ،نیست ،بلکه نقطه عزیمت عبارت از انسانهای فعال واقعی
و نشان دادن تکامل واکنشها و بازتاب های ایدئولوژیک آنها براساس جریان واقعی
زندگی آنان خواهد بود .اوهامی که در مغز انسانها شکل میگیرد نیدز بده نداگزیر،
اشکال تصعید یافته ای از جریان زندگی مادی آنان است که به طدور تجربدی قابدل
تحقیق و وابسته به مفروضات مدادی مدیباشدد .بده ایدن ترتیدب اخدالق ،مدذهب،
متافیزیک و باقی ]وجوه[ ایدئولوژی و نیز اشدکال آگداهی متنداظر بدا آنهدا ،دیگدر
صورت ظاهر استقالل خود را از دست مدیدهندد .اینهدا تداریخی ندارندد ،تکداملی
ندارند ،بلکه انسانها ،انسانهایی که تولید مدادی و مدراوده مدادیشدان را توسدعه
میدهند ،همراه با آن دنیای واقعی خود و نیز تفکر خود و محصوالت این تفکدر را
نیز تغییر میدهند .این آگاهی نیست کده زنددگی را تعیدین مدیکندد ،بلکده ایدن
( دستنویس در اصل این را داشت ):انسانها تولیدکنندگان مفاهیم ،افکار و جز آن خود هستند اما دقیقاً
انسانهایی که توسط شیوه زندگی مادیشان توسط مراوده مادی و توسعه بعدی آن در ساختار اجتماعی و
سیاسی مشروط میشوند.
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زندگی است که آگاهی را تعیین مدیکندد .در روش برخدورد اول ،نقطده عزیمدت،
آگاهیای است که به منزله فرد زنده گرفته میشود .در روش برخورد دوم ،کده بدا
زندگی واقعی دمساز است ،نقطه عزیمت خود افراد زنده است و آگداهی صدرفاً بده
عنوان آگاهی آنها در نظر گرفته میشود.
این روش برخورد ،فاقد مفروضات نیست .از مفروضات واقعی آغاز میکند و آنهدا را
حتی برای یک لحظه ترک نمیکند .مفروضات آن ،انسانها هستند ،اما نه در یدک
انزوا یا جمود خیالی ،بلکه تحت شرایط معین در پروسه انکشاف واقعی و به لحداظ
تجربی قابل درک .به مجرد اینکه این جریان زندگی فعال تشریح شود ،تاریخ دیگر
نه مجموعهای از فاکتهای بیجان خواهد بود ،آنطور که نزد آمپیریستهاست (که
خود هنوز تجریدی هستند) ،و نه فعالیت تخیلی ذوات تخیلی خواهد بدود ،آنطدور
که نزد ایدهآلیستهاست.
آنجا که گمانپردازی به پایان می رسد ،آنجا که زندگی واقعی آغداز مدیگدردد ،در
نتیجه ،دانش مثبت واقعی ،تشریح فعالیت عملدی ،تشدریح پروسده عملدی رشدد و
تکامل انسانها آغاز می شود .عبارات توخالی درباره آگداهی بده پایدان مدیرسدد و
معرفت واقعی باید جای آن را بگیرد .وقتی واقعیت تشریح شد ،فلسفه خودبسدنده
وسیله وجودی خویش را از دست خواهد داد .در بهترین حالدت جدای آن را تنهدا
جمعبندی عمومیترین نتایج ،تجریدهایی که از مشاهده انکشاف تاریخی انسانهدا
حاصل میشود ،می تواندد بگیدرد .ایدن تجریددها در خدود ،جددا از تداریخ واقعدی،
هیچگونه ارزشی ندارند .اینها تنها می توانند انتظدام بخشدیدن بده مدواد و مصدالح
تاریخی را تسهیل کنند و به نشان دادن توالی الیههای مجزای آن خدمت نمایندد.
اما به هیچ ترتیب نمیتوانند مانند فلسفه ،نسخه یا نقشدهای بدرای نظدم و ترتیدب
دادن به دوران های تاریخی باشند .برعکس ،دشواریها درست از آنجا آغاز میشود
که شخص دست به کار بررسی و انتظام مواد ،خواه متعلق به دوران گذشته و خواه
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متعلق به دوران حاضر و ارائه بالفعدل آن شدود .رفدع ایدن دشدواریهدا مندوط بده
مفروضاتی است که قطعاً نمیتوان اینجا ذکر شود ،بلکه تنها مطالعه جریان زندگی
واقعی و فعالیت افراد هر دوران آنها را نشان خواهد داد .ما در اینجا برخدی از ایدن
تجریدها را ،که در تمایز و تقابل با ایدئولوژی به کار میبریم ،برمیگزینیم و آنها را
با مثالهای تاریخی توضیح خواهیم داد.

d

{}2
 -1پیششرطهای وابعی آزادی انسان
طبعاً ما زحمت این را به خود هموار نخواهیم کرد که بدرای فالسدفه خردمنددمان
توضیح بدهیم که «آزادی» «انسان» با تبدیل فلسفه ،الهیات ،جدوهر و همده ایدن
چرندیات به «خودآگاهی» و با آزاد کردن «انسان» از سلطه این عبارات ،که هدیچ
وقت وی را در اسارت نگاه نداشتهاند ،حتی یک گام هم به پدیش نخواهدد

رفدت.

این را نیز برایشان توضیح نخواهیم داد که نیدل بده آزادی واقعدی تنهدا در دنیدای
واقعی و از طریق واقعی ممکن است ،که بردگدی نمدیتواندد بددون موتدور بخدار و
ماشین ریسندگی برافتد و سرواژ نمیتواند بدون کشاورزی پیشرفته لغو شود و بده
طور کلی مردم مادام که قادر نیستند خوردنی و آشامیدنی ،مسکن و پوشاک را بدا
کمیت و کیفیت مکفی به دست آورند ،نمیتوانند آزاد شوند« .آزادی» عملی است
تاریخی و نه ذهنی و از شرایط تاریخی ،سطح صنعت ،بازرگانی ،کشاورزی ،مدراوده

 dنسخه پاکنویس اینجا تمام میشود .متنی که در این طبع پس از این میآید ،سه بخش نسخه چرکنویس
است( .و).
 ( حاشیهنویسی توسط مارکس ):آزادی فلسفی و آزادی واقعی – ،انسان ،یگانه ،فرد – شرایط زمینشناختی،
هیدروگرافیک و غیره .بدن انسان ،نیازها ،کار.
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حاصل میشود e.سپس بده تبدع ایدن امدر ،انسدانهدا مطدابق بدا مراحدل مختلدف
توسعهشان ،مهمالت جوهر ،موضدوع ،خودآگداهی و نقدد محدض را ،همدانطور کده
مهمالت مذهب و الهیات را ،میسازند و بعداً هنگامی که به اندازه کدافی پیشدرفت
کردند از قید اینها نیز خالص میشوند  در آلمان ،کشوری که تنها توسعه تاریخی
ناچیزی در آن صورت میگیرد ،این انکشافهای ذهنی ،ایدن افکدار زرق و بدرقدار
اما بیمقدار و بیخاصیت ،طبیعتاً جای فقدان توسعه تاریخی را مدیگیرندد ،ریشده
میدوانند و باید با آنها مبارزه کرد .اما این مبارزه دارای اهمیت محلی

است.

 -2ماتریالیسم مشاهدهای و نامنسجم14فوئرباخ
 fدر واقعیت و برای ماتریالیست پراتیک ،یعنی کمونیست ،مسأله ،عبدارت از زیدر و
رو کردن جهان موجود ،از دست بردن عملی به واقعیت موجود و تغییدر آن اسدت.
گهگاه که ما به این نظرات نزد فوئربداخ برمدیخدوریم ،مدیبیندیم کده هیچگداه از
حدسیاتی پراکنده فراتر نمی روند و تأثیرشان روی نگرش عمومی او نداچیزتر از آن
است که بتوان آنها را جز به عنوان نطفههای قابل توسعه تلقی کرد« .درک» فدوئر
باخ از دنیای حسی از یک طرف به مشاهده صرف آن و از طرف دیگر بده احسداس
صرف آن منحصر است .او «انسان به طور کلی» را به جای «انسان واقعی تاریخی»
قرار میدهد .این «انسان به طور کلی» در واقع «فرد آلمانی» است .در حالت اول،

 eدستنویس اینجا آسیب دیده است .پایین ورقه پاره شده ،یک سطر مفقود است( .و).

 ( حاشیه نویسی توسط مارکس ):عبارات و جنبش واقعی .اهمیت عبارات در آلمان

 ( حاشیه نویسی توسط مارکس ):زبان ،زبان واقعیت است.
 14مراد از انسجام ) (consistencyدر اینجا قوام درونی یک نظریه و سازگاری منطقی اجزای آن است.
نظریه یا نگرش منسجم ،که آن را پیگیر هم ترجمه کردهاند ،نظریه یا نگرشی است که اجزای آن با هم
سازگار بوده و تا آخرین جزئیات و نتایج هم ،برطبق همان منطق باشد( .م).
 fپنج صفحه دستنویس در اینجا مفقود است( .و).
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یعنی مشاهده دنیای حسی ،او خواه ناخواه با چیزهایی مواجه میشود که با آگاهی
و احساس او تناقض دارد و هماهنگیای را که او پیشفرض مدیگیدرد ،همداهنگی
میان تمام اجزای دنیای حسی و به ویژه میان انسان و طبیعت ،مختدل

مدیکندد.

برای رفع این اختالل او باید به یک ادراک دوگانه پناه ببرد ،یک ادراک دنیوی کده
«تنها بدیهیات پیشپا افتاده» را ،و یک ادراک عالیتر فلسفی کده «ذات حقیقدی»
چیزها را درک میکند .او متوجه نیست که دنیای حسی پیرامون او چیزی نیسدت
که بالواسطه از ازل داده شده باشد و همواره یکسدان بداقی بماندد ،بلکده محصدول
صنعت و وضع جامعه است .یعنی در حقیقت یک محصول تداریخی اسدت ،نتیجده
فعالیت نسل های متوالی است که هر یک بر روی شانههدای نسدل قبلدی ایسدتاده
است ،صدنعت و مدراوده آن را توسدعه مدیدهدد و سیسدتم اجتمداعی آن را بنابده
نیازهای تغییر یافته اصالح میکند .حتی اشیاء دارای سادهترین «قطعیت حسدی»
تنها از طریق توسعه اجتمداعی ،صدنعت و مدراوده تجدارتی بده وی داده شددهاندد.
درخت گیالس ،مانند تقریباً تمام درختان میوه ،چنان که میداندیم ،همدین چندد
قرن پیش از راه بازرگانی به منطقه ما آورده و کاشته شد و بندابراین تنهدا توسدط
این عمل یک جامعه معین در یک دوره معین برای فوئرباخ به «قطعیدت حسدی»
تبدیل شده است.
وانگهی ،وقتی چیزها ب ه این ترتیب ،یعنی آنطور کده واقعداً هسدتند و رخ دادهاندد،
دیده شوند ،هر مشکل عمیق فلسفی ،همانطور کده بعدداً روشدنتدر نیدز مالحظده
خواهد شد ،به سادگی تمام به صورت یک واقعیت تجربدی حدل خواهدد شدد .بده
عنوان مثال ،مسأله مهم رابطه انسان با طبیعت (برونو تا آنجا میرود که از «تضداد
 توجه .اشتباه فوئرباخ این نیست که مطلقاً بدیهی{،یا}نمود حسی را تابع واقعیت حسی اثباتشده بوسیله
تحقیق تفصیلی فاکتهای حسی میک ند ،بلکه اینست که او قادر نیست در آخرین وهله با دنیای حسی جز از
این طریق برخورد کند که آنرا با «چشمها» یعنی از خالل «عینک» فیلسوف بنگرد.
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بین طبیعت و تاریخ» صحبت میکند ،گویی که اینها دو «چیز» مختلفند و انسان
همواره یک طبیعت تاریخی و یک تاریخ طبیعی را در مقابل خود نداشدته اسدت)،
که منشأ تمام این «آثار بینهایت واال» 15راجع به «جوهر» و «خودآگاهی» اسدت،
خود بخود فرو خواهد ریخت هرآینه مدا درک کندیم کده ایدن «وحددت» معدروف
«انسان و طبیعت» همواره در صنعت موجود بوده و در هر دوران بسته بده توسدعه
کمتر یا بیشتر صنعت در اشکال گوناگونی وجود داشته است ،و همینطدور مبدارزه
انسان با طبیعت ،درست متناسب با توسدعه نیروهدای مولدده بشدر همدواره وجدود
داشته است .صنعت و بازرگانی ،تولید و مبادله نیازمنددیهدای زنددگی ،بده موقدع
خود توزیع] ،و نیز[ ساختار طبقات اجتماعی مختلف را تعیین میکنند و بده نوبده
خود ،از نظر شیوهای که عمل میکنند تحت تأثیر آن قرار دارند .و چنین است که
فویرباخ فیالمثل در منچستر تنها کارخانهها و ماشینها را میبیند ،جایی که صدد
سال قبل در آن تنها چرخ ریسدندگی و دسدتگاه بافنددگی دیدده مدیشدد ،یدا در
کامپانیددا دی رومددا تنهددا مراتددع و مددردابهددا را مددییابددد ،در حددالی کدده در زمددان
اوگوستوس در آنجا جز تاکستانها و ویالهای سرمایهداران رم ،چیزی نمدییافدت.
فوئرباخ به ویژه از ادراک علوم طبیعی سخن میگوید ،او اسراری را یادآور میشدود
که تنها به دید یک فیزیکدان و شیمیدان هویدا مدی شدوند ،امدا بددون صدنعت و
بازرگانی ،علوم طبیعی کجا میتوانستند باشند؟حتی این علدوم طبیعدی «محدض»
نیز هدف خود را ،همچنان که مصدالحش را ،تنهدا از طریدق صدنعت و تجدارت ،از
طریق فعالیت حسی انسانها دریافت میکند .ایدن فعالیدت ،ایدن کدار و خالقیدت
بیوقفه حسی ،این تولید ،این بنیاد تمام دنیای حسی به صورتی که اکنون وجدود
دارد ،آنقدر زیاد است که اگر فقط مدت یک سال دچار وقفه میشدد ،فوئربداخ نده
 15نقل یک سطر از فاوست اثر گوته
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فقط تغییر عظیمی در دنیای طبیعی مشاهده میکرد ،بلکه بزودی درمییافت کده
تمامی جهان انسانی و قوه ادراک خود وی ،بلکه بیش از آن ،موجودیت خدود وی،
ناپدید میشود .طبعاً اینجا تقدم طبیعت خارجی به جای خدویش مدیماندد و ایدن
همه مصداقی در مورد انسانهای آغازین که با زایدش خودبخدودی بوجدود آمدندد
ندارد .بلکه این تفاوتگذاری تنها تا آنجا معنی دارد که انسدان متمدایز از طبیعدت
در نظر گرفته می شود .از این گذشته ،طبیعت ،طبیعت مقدم بر تاریخ انسدانی ،بده
هیچ وجه آن طبیعتی نیست که فوئرباخ در آن زندگی میکند ،این طبیعتی اسدت
که دیگر در هیچ جا وجود ندارد (شاید به جز در پارهای جزایدر مرجدانی بدا منشدأ
متأخر در استرالیا) و بنابراین برای فوئرباخ هم وجود ندارد.
فوئرباخ قطعاً بر ماتریالیستهای «محض» برتری بزرگی دارد زیرا او پی میبرد که
انسان نیز یک «موضوع برای حواس» است .اما جدا از این که او انسان را تنهدا بده
عنوان یک «موضوع برای حواس» ،نه یک «فعالیت حسی» ،تصور میکند ،از آنجدا
که وی هنوز در قلمرو تئوری باقی میماند و انسانها را در ارتباط اجتماعی معین،
تحت شرایط موجود زندگی شان که آنان را به آن چیزی که هستند تبددیل کدرده
است ،تصور نمیکند لذا هیچگاه به انسانهای فعال عمالً موجود نمیرسد بلکه در
انتزاع «انسان» متوقف میشود و از بازشناسدی عداطفی «انسدان جسدمی ،فدردی،
واقعی» فراتر نمی رود ،به عبارت دیگر او هیچ گونه «مناسبات انسانی» «بین انسان
و انسان» ،به جز عشق و دوستی نمیشناسد و حتی این را هم به شکل ایدهآلیدزه
میفهمد .او هیچ نقدی از شرایط کنونی زندگی به دست نمیدهد .به ایدن ترتیدب
او هرگز قادر نمی شود جهان حسی را به عنوان فعالیت زنده حسی کامدل افدرادی
که آن را تشکیل می دهند تصور کند .بنابراین وقتی که او ،به عنوان مثال ،به جای
انسانهای سالم ،انبوهی گرسنه خنازیری ،فرسوده از کدار و مسدلول را مدیبیندد،
ناگزیر است که به «ادراک عالی» و به ایدهآل «جبران در نوع» پناه ببرد و به ایدن
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ترتیدب دوبداره بده ایدده آلیسدم عدودت کندد ،درسدت در جدایی کده ماتریالیسدت
کمونیست ،ضرورت و در همان حال شرایط تحول ،هم در صنعت و هم در ساختار
اجتماعی ،را مشاهده میکند.
فوئرباخ آنجا که ماتریالیست است به تاریخ نمیپردازد و آنجدا کده بده تداریخ نظدر
می کند ماتریالیست نیست .ماتریالیسم و تاریخ نزد او به کلی از هم جدا میشدوند،
واقعیتی که ضمناً از آنچه تا کنون گفته شده

برمیآید.

 .3مناسبات تاریخی بنیادی ،یا جنبههای پایهای فعالی :اجتماعی:
تولید وسائل معیش ،:تولید نیازهای جدید ،بازتولید انسان ها (ختانواده)،
مراوده اجتماعی ،آگاهی
از آنجا که ما با آلمانی ها سروکار داریم که فاقد مفروضات هستند ،باید از اولدین
مفروضات تمام موجودیت انسانی ،و بنابراین تمام تداریخ ،آغداز کندیم ،یعندی ایدن
مفروض که انسانها باید قادر به زیستن باشدند تدا بتوانندد «تداریخ بسدازند» .امدا
زندگی قبل از هر چیدز متضدمن خدوردن و آشدامیدن ،مسدکن ،پوشداک و سدایر
چیزهاست.

به این ترتیدب اولدین عمدل تداریخی ،تولیدد وسدائل ارضدای ایدن

نیازمندی ها ،تولید خود زندگی مادی است و این حقیقتاً یک عمل تاریخی اسدت،
یک شرط بنیادی تمام تاریخ است که امروز نیز ،همانند هزاران سال قبل ،باید هدر

 ( قطعه زیر در دستنویس قلم گرفته شده است ):علت اینکه ما اینجا با تفصیل بیشتری تاریخ را مورد بحث
قرار میدهیم اینست که کلمات «تاریخ» و «تاریخی» نزد آلمانیها همهچیز معنی میدهد بجز واقعیت .مثال
بارز این ،بخصوص قدیس برونو است با آن «فصاحت منبری»اش.

 ( حاشیه نویسی توسط مارکس ):تاریخ
( حاشیهنویسی توسط مارکس ):هگل .شرایط زمینشناختی ،هیدروگرافیک و غیره .بدن انسان ،نیازها،
کار.
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روز و هر ساعت صرفاً برای ابقای حیات انسانی برآورده شدود .حتدی وقتدی جهدان
حسی ،مانند مورد قدیس برونو ،به یدک حدداقل ،بده یدک چوبدسدت تقلیدل داده
می شود ،در این حال نیز مستلزم عمل تولید چوبدست است .بنابراین در هدر ندوع
درک از تاریخ ،شخص باید پیش از هر چیز این واقعیت بنیادی را بدا تمدام معندا و
نتایج آن مالحظه کند و اهمیت درخور را به آن بدهد .بر همده روشدن اسدت کده
آلمانیها هرگز این کار را نکردهاند و بنابراین هرگز یک مبنای زمینی برای تاریخ و
در نتیجه یک مورخ نداشتهاند .فرانسویها و انگلیسیها ،با اینکه رابطه این واقعیت
را با به اصطالح تاریخ به شکل فوقالعاده یکجانبهای تصور کدردهاندد ،بده ویدژه بده
خاطر اینکه آنها در بند ایدئولوژی سیاسی باقی ماندهاند ،معهذا اولین تدالشهدا را
برای دادن یک مبنای ماتریالیستی به تاریخنگاری ،با نوشتن نخستین تداریخهدای
جامعه مدنی ،بازرگانی و صنعت به عمل آوردهاند.
نکته دو م این است که برآوردن نخستین نیاز ،عمل برآوردن و ابزار مکتسدب ایدن
برآوردن ،منجر به ]خلق[ نیازهای جدید میشود و این خلق نیازهای جدید ،اولین
عمل تاریخی است .اینجا ما بیدرنگ نیاکان معنوی خردکبیر تاریخی آلمانیهدا را
باز میشناسیم که وقتی مواد مثبتهشان ته میکشد و نمیتوانند اباطیل الهیات یدا
سیاسی و یا ادبی را فراهم نمایند ،ادعا میکنند که این اصدالً تداریخ نیسدت بلکده
«عصر ماقبل تاریخ» است ،بدون اینکه ذهن ما را نسبت بده اینکده چگونده از ایدن
«ماقبل تاریخ» بیمعنی به خود تاریخ میرسیم منور کدرده باشدند .معهدذا آنهدا از
طرف دیگر در گمانپردازیهای تاریخیشان با اشدتیاق ویدژهای بده ایدن «ماقبدل
تدداریخ» چنددگ مددیاندازنددد ،چددرا کدده آنجددا خددود را در قبددال مداخلدده از جانددب
«واقعیتهای خام» در امان میبینند و نیز به خاطر اینکه آنجدا مدیتوانندد سدائقه
گمان پردازی خود را به طور کامل به جوالن درآورند و هزار هزار فرضیه علم کنند
و ویران سازند.
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سومین وضعی که ،از همان ابتدا ،در توسعه تاریخی دخیل می شود ،این است کده
انسان هایی که روزانه در کار بازآفرینی زندگی خود هستند ،برای تکثیر ندوع خدود
دست به ساختن انسانهای دیگر میزنند ،یعنی :رابطه بدین مدرد و زن ،والددین و
فرزندان ،خانواده .خانواده که در ابتدا تنها ،رابطه اجتماعی است ،بعداً هنگامی کده
نیازهای فزاینده مناسبات اجتماعی جدید و جمعیدت فزایندده ،نیازهدای جدیددی
بوجود می آورد ،به یک رابطه تبعی تبدیل میشود (به استثنای آلمان) و لدذا بایدد
بر حسب داده های تجربی موجود ،و نه آنطور که در آلمان رسم است بنابر «مفهوم
خانواده» ،مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
طبعاً این سه جنبه فعالیت اجتماعی را نباید به عنوان سه مرحله متفاوت در نظدر
گرفت بلکه فقط همچون سه جنبه و یا برای اینکه آن را بدرای آلمدانیهدا روشدن
کنیم ،سه «لحظه» هستند که از سپیدهدم تاریخ و ]ظهور[ اولین انسانها همزمان
وجود داشتهاند و امروز نیز همچنان در تاریخ اِعمال وجود میکنند.
تولید حیات ،هم تولید زندگی خود شخص از طریق کار و هم تولید حیدات جدیدد
از طریق تولید مثل ،اکنون مانند یک رابطه دوسویه به نظر میرسد :از یکسو مانند
یک رابطه طبیعی و از سوی دیگر مانند یک رابطده اجتمداعی ،اجتمداعی بده ایدن
معنی که بر همکاری افراد متعدد ،صرفنظر از اینکه تحدت چده شدرایطی ،بده چده
روشی و برای چه هدفی صورت میگیرد ،داللت میکند .از اینجا این طدور نتیجده
میشود که یک شیوه معین تولید یا مرحله صنعتی ،همواره بدا یدک شدیوه معدین
همکاری یا مرحله اجتماعی ،همراه است و این شیوه همکاری خدود یدک «نیدروی
مولده» است .به عالوه این نتیجه نیز حاصل میشود کده مجموعده کدل نیروهدای
مولده در دسترس انسانها شرایط جامعه را تعیین میکندد لدذا «تداریخ بشدریت»
همواره باید در رابطه با تاریخ صنعت و مبادله مطالعه و بررسی شود .امدا ایدن نیدز
روشن است که نوشتن این گونه تاریخ در آلمان غیر ممکن است زیرا آلمانیها نده
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فقط فاقد درک و مواد الزم برای این کار بلکه فاقد «قطعیت حسدی» نیدز هسدتند
زیرا در آنسوی راین شخص نمیتواند هیچ گونده تجربدهای از ایدن چیزهدا داشدته
باشد .چونکه در آنجا تاریخ از رویدادن باز ایستاده است .به ایدن ترتیدب از همدان
ابتدا کامالً بدیهی است که یک ارتباط مادی بین انسانها با یکدیگر وجود دارد که
توسددط نیازهددای آنهددا و شددیوه تولیددد آنهددا تعیددین مددیشددود و بدده قدددمت خددود
انسانهاست .این ارتباط همواره شکلهای جدید به خود میگیرد و به این ترتیدب
«تاریخ» ی مستقل از وجود هر گونه مهمالت سیاسی یا مذهبی ،که انسانها را بده
طریقی ویژه با هم پیوند دهد ،عرضه میکند.
اکنون ،پس از مالحظه چهار لحظه ،چهار جنبه مناسبات بنیادی تاریخی است که
میبینیم انسان ،صاحب «آگاهی» نیز هست .امدا حتدی از همدان ابتددا نیدز ایدن
آگاهی ،آگاهی «محض» نیست« .ذهن» از همان آغاز به این مصیبت مبتالست که
«بار» ماده را بر خود داشته باشد ،مادهای که در اینجا ظاهر الیههای متشنج هدوا،
اصوات و در یک کالم زبان را به خود میگیرد .زبان به قدمت آگداهی اسدت ،زبدان
آن آگاهی عملی واقعی است که برای دیگر انسانها نیز وجود دارد و تنها بده ایدن
خاطر برای من هم موجود است .زبان ،مانند آگاهی ،تنها از نیاز ،از ضرورت مراوده
با دیگر انسانها نشأت میگیرد .هر جا که رابطهای موجود است ،این رابطه برای
من وجود دارد :حیوان با چیزی «رابطه» برقرار نمیکندد ،حیدوان اصدالً «رابطده»
برقرار نمی کند .برای حیوان رابطه او با دیگران به عنوان یک رابطده وجدود نددارد.
بنابراین آگاهی از همان آغاز یک محصول اجتماعی است و تا آنجا که اصوالً انسان
 ( حاشیهنویسی توسط مارکس ):انسانها تاریخ دارند زیرا باید زندگی خود را تولید کنند و بهعالوه بهاین
خاطر که باید آنرا به طریق معینی تولید کنند :این به ارگانیسم بدنی آنها بستگی پیدا میکند .آگاهی نیز
درست به همین طریق تعیین میشود.
 ( کلمات زیر در دستنویس قلم گرفته شده است ):رابطه من با پیرامونم آگاهی من است.
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و جود داشته باشد ،این طور خواهد ماند .طبعاً آگاهی در ابتدا صرفاً آگاهی مربدوط
به محیط حسی بالواسطه و آگاهی از ارتباط محدود با سایر اشخاص و اشیاء خارج
از فردی است که دارد خودآگاه می شود .در عین حال این آگاهی از طبیعت است،
طبیعتی که در ابتدا با انسانها به عنوان یک نیروی کامالً بیگانه ،بسیار قدرتمند و
تعرضناپذیر روبرو میشود و مناسبات انسانها با آن صرفاً حیوانی است و همانندد
جانوران تحت هیبت آن قرار میگیرند .به این ترتیب این یک آگاهی صرفاً حیوانی
از طبیعت (مذهب طبیعی) است ،دقیقاً به این خاطر که تا این هنگام تاریخ تغییدر
چندانی در طبیعت نداده است .از طرف دیگر این آگاهی انسان است بده ضدرورت
همبستگی با افراد پیرامون خود ،سرآغاز آگاهی به اینکه او اصالً در جامعه زنددگی
میکند .این سرآغاز ،همانقدر حیوانی اسدت کده خدود زنددگی اجتمداعی در ایدن
مرحله .این صرفاً یک آگاهی گلهای است و در اینجا انسان تنها با ایدن واقعیدت از
گوسفند جدا می شود که نزد وی آگاهی جای غریزه را میگیرد یا اینکده غریدزه او
یک غریزه آگاه است .این آگاهی گوسفندوار یا قبیلهای ،تحول و گسترش بعددی
خود را از باروری افزون تر ،از افزایش نیازها و از آنچه برای هدردوی اینهدا اساسدی
است ،یعنی افزایش جمعیت بدست میآورد .همراه با اینهدا تقسدیم کداری کده در
ابتدا جز تقسیم کار در عمل جنسی چیز دیگری نیست و سپس تقسیم کاری کده
به طور خودبهخودی یا «طبیعی» بده اعتبدار اسدتعدادهای طبیعدی (مدثالً نیدروی

 ( حاشیهنویسی توسط مارکس ):ما اینجا بالفاصله میبینیم که این مذهب طبیعی یا این برخورد خاص
نسبت به طبیعت توسط شکل جامعه تعیین میشود و بالعکس .اینجا نیز مانند همهجا ،اینهمانی طبیعت و
انسان به نحوی ظاهر میشود که برخورد محدود انسان نسبت به طبیعت ،رابطه محدود افراد انسانی با
یکدیگر را شکل می دهد و برخورد محدود آنها نسبت به یکدیگر ،رابطه محدود انسان را با طبیعت موجب
میشود.
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بدنی) ،نیازها ،تصادفات و غیره به ظهور میرسد ،توسعه مییابد .تقسیم کار تنهدا
هنگامی واقعاً تقسیم کار میشود که تقسیم کار بدنی و فکری پدیدد مدیآیدد .از
این لحظه به بعد ،آگاهی میتواند واقعاً به خود ببالد که چیزی سدوای آگداهی بدر
پراتیک موجود است ،که واقعاً چیزی را می نمایاند بددون اینکده چیدزی واقعدی را
نمایانده باشد .از این لحظه به بعد ،آگاهی در موقعیتی است کده خدود را از جهدان
رها کند و به سوی شکل دادن به تئوری «محض» ،الهیات ،فلسدفه ،اخدالق و جدز
آن برود .حت ی اگر این تئوری ،الهیات ،فلسفه ،اخالق و غیره با مناسبات موجود به
تضاد میرسند ،این امر تنها به این دلیل میتواند رخ دهد که مناسدبات اجتمداعی
موجود با نیروهای مولده موجود به تضاد رسیدهاند .به عالوه ،این موضدوع ممکدن
است در مناسبات ]موجود در محدوده[ یک حوزه ملی خاص نیدز رخ دهدد امدا در
اثر تضادی که نه برخاسته از درون مدار ملی بلکده ]ناشدی از برخدورد[ بدین ایدن
آگاهی ملی و پراتیک سایر ملتهاست ،به عبارت دیگر بدین آگداهی ملدی ایدن
ملت و آگاهی عمومی آن است (آنطور که هم اکنون در آلمان دارد اتفاق میافتد).
اما از آنجا که این تضاد تنها می تواند به صورت تضاد در آگاهی ملی نمدودار شدود،
به نظر این ملت این طور می رسد که خود مبارزه نیز منحصر به این کثافدت ملدی
است ،درست به این خاطر که این ملت خود ،این کثافت را نمایندگی میکند.
ضمناً کامالً علی السویه است که آگاهی به خدودی خدود دسدت بده چده کارهدایی
میزند .از میان همه این مهمالت ما تنها به این استنتاج کار داریدم کده ایدن سده
لحظه ،یعنی نیروهای مولده ،وضع جامعه و آگاهی ،میتوانند و باید با یکددیگر بده
 ( حاشیهنویسی توسط مارکس که در دستنویس قلم گرفته شده است ):آگاهی انسان درجریان توسعه
واقعی تاریخ ،توسعه مییابد.
 ( حاشیهنویسی توسط مارکس ):اولین شکل ایدئولوژیستها یعنی کشیشان ،دراین زمان است.
( حاشیهنویسی توسط مارکس ):مذاهب ،آلمانیها و ایدئولوژی به طور کلی.
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تضاد برسند ،زیرا که تقسیم کار متضمن این امکان ،بلکه بیش از آن ،متضمن این
واقعیت است که فعالیت فکری و بدنی برخورداری و کار ،تولید و مصرف ،به افراد
مختلف تفویض شده و نیز اینکه تنها امکان به تضاد نرسیدن آنها به نوبه خدود در
نفی تقسیم کار است .به عالوه ،ناگفتده بددیهی اسدت کده «اشدباح»« ،پیونددها»،
«وجود اعلی»« ،مفهوم»« ،نهی» ،صرفاً بیانهای ایدهآلیستی ،تخیلی و ذهندیاندد،
مفاهیمی به ظاهر متعلق به فرد جداگانه] ،اما در واقدع[ صدرفاً تصداویری از قیدد و
بندها و محدودیتهای کامالً تجربی هستند که شیوه تولید زندگی و شکل مدراوده
متناسب با آن ،در چهارچوب آنها پیش

میروند.

 -4تقسیم اجتماعی کتار و پیامتدهای آن :مالکیت :خصویتی ،دولت،:
«بیگانگی» فعالی :اجتماعی
تقسیم کار که تمام این تضادها در آن نهفته است و به نوبه خود بر تقسیم طبیعی
کار در خانواده و جدایی جامعه به خانوادههای منفرد متعارض بدا یکددیگر مبتندی
است ،در عین حال متضمن توزیع و در حقیقت توزیع نابرابر کار و محصدوالت آن،
چه کمّی و چه کیفی و لذا مالکیدت اسدت کده هسدته یدا شدکل نخسدتین آن در
خانواده قرار دارد و در آن زن و فرزندان بردگان شوهر هستند .این بردگدی نهفتده
در خانواده ،ولو هنوز بسیار خام ،اولین شکل مالکیت است اما حتی در این مرحلده
کامالً با تعریف اقتصاددانان جدید که مالکیت را نیروی در اختیدار گدرفتن نیدروی
 ( حاشیه نویسی توسط مارکس که در دستنویس قلم گرفته شده است ):فعالیت و تفکر یا عمل بدون فکر و
فکر بدون عمل.
( جمله زیر در دستنویس قلم گرفته شده است ):این بیان ایدهآلیستی محدودیتهای اقتصادی واقعاً
موجود نه فقط به لحاظ نظری صرف بلکه در آگاهی عملی نیز وجود دارد .به عبارت دیگر آگاهیای که خود
را رها میسازد و با شیوه تولید موجود به تضاد میرسد ،نه فقط مذاهب و فلسفهها بلکه دولتها را نیز اختراع
می کند.
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کار دیگران می خوانند ،مطابقت دارد .وانگهدی ،تقسدیم کدار و مالکیدت خصوصدی
اصطالحات مترادفی هستند :در یکی چیزی با ارجاع به فعالیت بیان میشدود کده
در دیگری همان چیز با ارجاع به محصول فعالیت.
به عالوه ،تقسیم کار همچنین متضمن تضاد بین منفعت فرد جداگانه یدا خدانواده
جداگانه با منفعت مشترک تمام افرادی که با یکدیگر مراوده دارند نیز هست .و در
حقیقت این منفعت مشترک ،بر خالف «منفعت عمومی» ،صرفاً در تخیل موجدود
نیست ،بلکه نخست ،به صورت بههم وابستگی متقابل افرادی که کدار در میانشدان
g

تقسیم شده است ،در واقعیت وجود دارد.

از درون خود این تضاد بین منافع خصوصی و منافع مشترک ،منفعت مشترک یک
شکل مستقل به صورت دولت به خود میگیرد که از منافع فردی و جمعی واقعدی
جدا شده است ،شکلی که در عین حال به عنوان یک اجتماع موهوم ،همیشده بدر
مبنای بستگیهای واقعی موجود در هر اختالط خانوادگی یا اختالط قبیلدهای  -از
قبیل خویشاوندی خونی ،زبان ،تقسیم کار در یک مقیاس وسیعتر ،و سدایر عالئدق
 مبتنی است .دولت به ویژه ،همانطور که بعداً نشان خواهیم داد ،براساس طبقاتمبتنی است ،طبقاتی که خود توسط تقسیم کار به بار آمده و در هر جمع انسدانی
از این قبیل از هم منفک میشوند و یکی از آنها بر دیگران تسلط مییابد .از اینجدا
چنین برمی آید که تمام مبارزاتی که در چهارچوب دولت صورت میگیرد ،مبدارزه
بین دموکراسی ،اشرافیت و سلطنت ،مبارزه برای حق رأی و غیدره و غیدره ،صدرفاً
اشکال موهومی هستند (به طور کلی منفعت عمومی شکل موهوم منافع مشدترک
است) که در آنها مبارزات واقعی طبقات مختلف با یکدیگر از پیش برده مدیشدود
(چیزی که تئوریسین هدای آلمدانی از آن کدوچکترین اطالعدی ندارندد ،گرچده در
 gدو پاراگراف بعدی در حاشیه نوشته شدهاند :اولی توسط انگلس و دومی توسط مارکس( .و).
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سالنامههای آلمانی -فرانسوی و خانواده مقدس یک فتح بداب کدافی در خصدوص
این موضوع حاصل کرده اند) .به عالوه ایدن نتیجده نیدز گرفتده مدیشدود کده هدر
طبقهای که قصد تسلط داشته باشد ،حتی هنگامی که سدلطه آن ،مانندد آنچده در
مورد پرولتاریا صادق است ،به الغای همه اشکال قددیمی جامعده در تمامیدت آن و
الغای سلطه به طور کلی بیانجامد ،باید ابتدا قدرت سیاسی را به تصرف درآورد تدا
به نوبه خود منفعت خویش را به عنوان منفعت عمومی عرضه نمایدد زیدرا کده در
بدو امر ناگزیر به این کار است.
درست به خاطر اینکه افراد تنها منفعت خاص خود را میجویند ،که برای آنهدا بدا
منفعت مشترکشان منطبق نیست ،این منفعدت مشدترک برایشدان همچدون یدک
منفعت «بیگانه»« ،مستقل» از آنها و به نوبه خود به صورت یک منفعت «عمومی»
خاص و متمایز ،ابراز وجود میکند .یا اینکه آنهدا خودشدان بایدد ،مانندد آنچده در
دموکراسی هست ،در این عدم توافق باقی بمانند .از طرف دیگر مبارزه عملدی ایدن
منافع خاص ،که در واقع مداوماً در تقابل با منافع مشترک و منافع مشترک موهوم
سیر میکند ،دخالت و جلوگیری عملدی از جاندب منفعدت «عمدومی» موهدوم در
شکل دولت را ایجاب مینماید.
و باالخره تقسیم کار ،نخستین نمونه این واقعیت را به ما عرضه میکند کده مدادام
که انسان در جامعه ای که طبیعتاً تکامل یافته باقی بماندد ،یعندی مدادام کده بدین
منفعت خاص و منفعت مشترک شکافی وجود دارد ،و لدذا مدادام کده فعالیدت نده
داوطلبانه بلکه به طور طبیعی تقسیم شده است ،عمل خود انسان به یدک نیدروی
بیگانه متعارض با وی ،کده بده جدای اینکده در اختیدار او باشدد وی را بده بنددگی
میکشد ،تبدیل میشود .زیرا به مجرد بوجود آمددن تقسدیم کدار ،هدر کدس یدک
عرصه فعالیت خاص و مختص به خود را پیدا میکند که بر وی تحمیل شده است
و نمی تواند از آن بگریزد .او شکارچی ،ماهیگیر ،چوپان ،یا منتقد انتقدادی اسدت و
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اگر نخواهد که وسیله امرار معاش خود را از دست دهد باید همان که هست بماند.
در حالی که در جامعه کمونیستی ،که در آن هیچ کس یک عرصه فعالیت مختص
به خود را ندارد بلکه هر کس میتواند در هر رشتهای که میل داشته باشدد کسدب
قابلیت نماید ،جامعه تولید عمومی را تنظیم میکند و بده ایدن ترتیدب بدرای مدن
ممکن می سازد که امروز یک چیز و فردا چیز دیگری انجام دهم :صبح شکار کنم،
بعد از ظهر ماهی بگیرم ،غروب دام پرورش دهم ،بعد از شام نقد کنم ،خالصه هدر
طور که مایل باشم ،بدون اینکه هرگز به شکارچی ،ماهیگیر ،چوپان یا منقد تبدیل
شده باشم.
این جمود فعالیت اجتماعی ،این تحکیم آنچه ما خود تولید مدیکندیم بده صدورت
نیروی مادی ای مافوق خود ما ،بیرون از اختیار ما ،که آرزوهای ما را نقش بر آب و
محاسبات ما را به هیچ مبدل میکند ،تاکنون یکی از عوامل اصلی در توسعه تاریخ
بوده است h.قدرت اجتماعی ،یعنی نیروی مولده چند برابر شدده ،کده از همکداری
افراد مختلف بر اثر تقسیم کار سرچشدمه مدیگیدرد ،از آنجدا کده همکداری افدراد
داوطلبانه نبوده بلکه به طور طبیعی به بار آمده است ،برای آنان نه به شکل قدرت
متحد خود ایشان ،بلکه همچون نیرویی بیگانه که خارج از آنان وجود دارد نمدودار
می شود ،نیرویی که آنان از منشأ و هدفش بیخبرند و به این ترتیب دیگر قادر بده
کنترلش نیستند ،بلکه برعکس مستقل از اراده و عمل انسان از یک رشته فازهدا و
مراحل غریب میگذرد و از آن باالتر حتی حاکم اصلی این اراده و عمدل اسدت .در
غیر این صورت چگونه ممکن بود مالکیدت اصدوالً تداریخی داشدته باشدد ،اشدکال
مختلفی به خود بگیرد ،و مالکیت ارضدی بده عندوان مثدال ،بدر حسدب مفروضدات
مختلف ،در فرانسه از خرده مالکی به تمرکز مالکیت در دسدت عددهای قلیدل و در
 hمارکس اینجا درحاشیه ،قطعهای اضافه کرده است که در این طبع بعنوان دو پاراگراف قسمت  5آمده است.
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انگلستان از تمرکز مالکیت در دست عدهای قلیل به خرده مدالکی پدیش رفتده بده
صورتی که امروزه واقعاً هست درآمده باشد؟ یا چگونه ممکن است که تجارت ،کده
چیزی بیش از مبادله محصوالت افراد و کشورهای گوناگون نیست ،از طریق رابطه
عرضه و تقاضا بر تمام جهان حکومت کند -رابطهای که بده قدول یدک اقتصداددان
انگلیسی همچون تقدیر در عهد باستان بر فراز زمین معلق است و با دستی نامرئی
خوشبختی و شوربختی نصیب انسانها میکند ،امپراطدوریهدا را برپدا مدیکندد و
درهم میشکند ،موجب میشود ملتها سر برآورند و یدا از صدفحه روزگدار ناپدیدد
شوند؟ در حدالی کده بدا الغدای مبندای آن ،یعندی مالکیدت خصوصدی ،بدا تنظدیم
کمونیستی تولید (و با الغای برخورد بیگانه انسانها به محصول خویش ،کده در آن
مستتر است) ،قدرت رابطه عرضه و تقاضا به هیچ مبدل میشود و انسانهدا یکبدار
دیگر اختیار مبادله ،تولید و راه و روش رفتار با یکدیگر را به دست میگیرند.
 -5توسعه نیروهای مولده به عنوان یک پیشفرض مادی کمونیسم
این «بیگانگی» (برای اینکه اصطالحی را به کار برده باشیم که برای فالسفه قابدل
درک باشد) ،طبعاً تنها به شرط وجود دو پیشفرض عملی مدیتواندد ملغدا گدردد.
برای آنکه قدرتی «تحملناپذیر» شود ،یعنی قدرتی شدود کده انسدانهدا علیده آن
انقالب میکنند ،ضرورتاً باید توده عظیم بشریت را «فاقد مالکیدت» کدرده باشدد و
عالوه بر آن در تضاد با دنیای موجود ثروت و فرهنگ قرار داده باشد .هر دوی ایدن
مفروضات مستلزم یک افزایش عظیم در قدرت تولیدی و درجده بداالیی از توسدعه
آن است .و از طرف دیگر این توسعه نیروهای مولده (کده در عدین حدال متضدمن
موجودیت تجربدی بالفعدل انسدانهدا در هسدتی تداریخی -جهدانی ،و نده محلدی،
آنهاست) ،یک پیش فرض عملی مطلقاً ضروری است زیرا بدون آن تنها محرومیت،
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احتیاج ،عمومیت پیدا میکند و با احتیاج ،مبارزه برای نیازمندیها مجددداً از سدر
گرفته میشود و همه آن کثافتکاری دوباره عود میکند .این توسعه مضافاً بده ایدن
دلیل نیز ضرورت دارد که تنها با این توسعه جهانی نیروهای مولده است کده یدک
مراوده جهانی بین انسانها برقرار میشود ،مدراوده ای کده از یدک طدرف در همده
ملتها به طور همزمان پدیدده تدوده «فاقدد مالکیدت» را تولیدد مدیکندد (رقابدت
جهانی) ،و هر ملت را به انقالب ملتهای دیگدر وابسدته مدیسدازد و نهایتداً افدراد
تاریخی -جهانی ،تجربتاً جهانی ،را جایگزین افراد محلی میکند .بدون این ]توسعه
جهانی نیروهای مولده[ )1 ،کمونیسم تنها میتوانست به مثابه یدک پدیدده محلدی
وجود داشته باشد؛  )2نیروهای مراوده خود نمیتوانستند چون نیروهایی جهدانی و
از اینرو تحمل ناپذیر توسعه یافته باشند :بلکه «شرائطی» خانگی و احاطه شدده بدا
خرافات باقی میماندند؛ و  )3هدر گسدترش مدراوده ،کمونیسدم محلدی را از میدان
برمی داشت .از لحاظ تجربی کمونیسم تنها به صورت عمل همزمان و «همه در آن
واحد» ملت های غالب ،که الزمه اش توسعه جهانی نیروهای مولده و مراوده جهانی
وابسته به آن است ،امکانپذیر

است.

به عالوه] ،وجود[ توده کارگرانی که هیچ چیز جز کارگر نیسدتند -یعندی

]وجدود[

نیروی کاری در یک مقیاس توده ای که از سدرمایه یدا حتدی از بدرآوردن محددود
نیازهای خود محروم شده و در نتیجده رقابدت دچدار یدک موقعیدت تمامداً نداامن
گردیده است ،چنان موقعیتی که دیگر از دست دادن منبع مطمئن زنددگی یعندی
کار در آن صرفاً یک امر موقت نیست] ،وجود این توده

کارگران[ ،مستلزم ]وجدود[

بازار جهانی است .به این ترتیب پرولتاریا تنها میتواند به شدکل تداریخی -جهدانی
وجود داشته باشد ،همچندان کده فعالیدت وی ،یعندی کمونیسدم ،تنهدا مدیتواندد
 ( در باالی ادامه این قطعه که در صفحه بعدی دستنویس میآید مارکس نوشته است ):کمونیسم.
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موجودیتی «تاریخی -جهانی» داشته باشد .موجودیت تاریخی -جهانی افراد ،یعنی
موجودیت افراد که مستقیماً با تاریخ جهانی به هم پیوسته است.
کمونیسم برای ما وضعیت اموری نیست که باید برقرار شود ،ایدهآلدی نیسدت کده
واقعیت باید خود را با آن تطبیق دهد .ما آن جنبش واقعی را کمونیسم مدیندامیم
که وضعیت کنونی امور را ملغا میسدازد .شدرایط ایدن جندبش از مفروضداتی کده
هماکنون موجود است ،نتیجه میشود.

i

***
شکل مراودهای که توسط نیروهای مولده موجود در کلیه مراحل تداریخی گذشدته
معین میشود ،و به نوبه خدود تعیدین کنندده آنهاسدت ،جامعده مددنی مدیباشدد.
پیشفرض و مبنای جامعه مدنی ،همانطور که از آنچه مدا ،فوقداً گفتدهایدم روشدن
می شود ،خانواده و خانواده مرکب ،موسوم به قبیله ،است و تعریدف دقیدقتدر ایدن
جامعه در مالحظات ما در فوق داده شده است .همین جا مدا مدیبیندیم کده ایدن
جامعه مدنی مرکز و میدان رخداد حقیقی تمدام تداریخ اسدت ،و درک تدا کندونی
تاریخ ،که مناسبات واقعی را نادیده مدیگیدرد و خدود را بده رویددادهای برجسدته
تاریخی منحصر میکند ،تا چه حد پوچ است.
ما تاکنون به طور عمده یک جنبه از فعالیت انسانی ،تجدید شکل دادن به طبیعت
به دست انسان را مالحظه کردهایم  ...جنبه دیگدر تجدیدد شدکل دادن بده انسدان
توسط انسان

...

منشأ دولت و رابطه دولت با جامعه مدنی.

j

 iاین پاراگراف در دستنویس در یکجای خالی باالی پاراگرافی که با عبارت :این «بیگانگی» شروع میشود
توسط مارکس نوشته شده است( .و).
 ( حاشیهنویسی توسط مارکس  ) :مراوده و قدرت تولید.
 jپایان این صفحه از دستنویس خالی است .صفحه بعد با بیان نتایجی ار درک مادی تاریخ شروع میشود.
(و).
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 -6نتایج درک ماتریالیستی تاریخ :تاریخ به عنوان یتک پروستم متداو ،
تاریخ در تبدیل به تاریخ جهانی ،ضرورت انقالب کمونیستی
تاریخ چیزی جز توالی نسل های جداگانه نیست که هر کدام از آنهدا مدواد ،ذخدایر
سرمایه ای ،و نیروهای مولدهای را که از جاندب نسدلهدای پیشدین بده دسدت وی
رسیده است ،مورد استفاده قرار میدهد و به ایدن ترتیدب از یدک طدرف فعدالیتی
سنتی را در اوضاعی کامالً تغییر یافته ادامه میدهد و از طدرف دیگدر بدا فعدالیتی
کامالً تغییر یافته اوضاع کهدن را تغییدر مدیدهدد .ایدن مطلدب مدیتواندد از روی
گمان پردازی این طور تعریف شود کده گویدا تداریخ بعددی هددف تداریخ قبلدی را
تشکیل میدهد ،فی المثل هدفی که به کشف آمریکا نسبت داده میشود این است
که ]خواسته[ فوران انقالب فرانسه را پیش بیندازد .به این وسیله تاریخ هدفهدای
خاص خود را دارا میشود و «شخصی همتدراز سدایر اشدخاص» مدیشدود (یعندی:
«خودآگاهی ،نقد ،یگانه» و غیره) ،حال آنکه آنچه با واژه های «تقددیر»« ،هددف»،
«نطفه» ،یا «ایده» در مورد تاریخ گذشته خاطرنشان شود ،چیزی جز تجریددی از
تاریخ بعدی ،از تأثیر فعالهای که تاریخ متقدم بر روی تاریخ متأخر گذاشدته اسدت،
نیست.
هرچه عرصههای جداگانه ،که بر روی یکدیگر اثر میگذارند ،در سدیر ایدن توسدعه
گسترش مییابند و هرچه انزوای اولیه ملیتهای جداگانه توسدط شدیوه پیشدرفته
تولید ،تو سط مراوده و توسط تقسیم طبیعی کار که نتیجتاً بین ملتهای گوناگون
حاصل می شود ،بیشتر درهم می شدکند ،تداریخ بیشدتر بده تداریخ جهدانی تبددیل
می شود .به این ترتیب ،به عنوان مثال ،اگر در انگلستان ماشینی اختراع مدیشدود
که کارگران بیشماری را در هندوستان و چین از نان خوردن میاندازد و کل شکل
موجودیت این امپراطوری ها را واژگدون مدیکندد ،ایدن اختدراع بده یدک واقعیدت
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تاریخی -جهانی تبدیل می شود .یا مورد شکر و قهوه را در نظر بگیرید که اهمیدت
تاریخی -جهانی شان در قرن نوزدهم با این واقعیت ثابت میشود کده فقددان ایدن
محصوالت که باعث آن سیستم قارهای ناپلئونی 16بود ،موجب شدد کده آلمدانهدا
علیه ناپلئون برخیزند و به این ترتیب به مبنای واقعدی جندگهدای آزادیبخدش و
شکوهمند  1813تبدیل شد .از اینجا برمیآید کده ایدن تبددیل تداریخ بده تداریخ
جهانی به هیچوجه یک عمل مجرد از جانب «خودآگاهی» ،روح جهانی و یدا هدیچ
یک از اشباح ماوراء طبیعی دیگر نیست ،بلکه عملی اسدت کدامالً مدادی و تجربتداً
قابل تحقیق ،عملی که برگة اثبات آن را هر فرد با آمدن و رفتن خدود ،خدوردن و
نوشیدن و پوشیدن خود به دست میدهد.
در تاریخ تاکنونی این نیز قطعاً یک واقعیدت تجربدی اسدت کده افدراد جداگانده بدا
گسترش دامنه فعالیت خود بصورت یک فعالیت تاریخی _ جهانی بیشتر و بیشدتر
در دست قدرتی بیگانه با خود (فشاری که آنها بصورت نیرنگ پلیدی از جاندب بده
اصطالح روح جهانی و نظیر آن تصورش میکنند) بده بنددگی کشدیده مدیشدوند.
قدرتی که عظیمتر و عظیمتر شده و در آخرین وهله ،بازار جهانی از آب درمیآیدد.
اما این نیز عیناً به همان اندازه به لحاظ تجربی مسلم است کده بدا واژگدونی وضدع
موجود جامعه از طریق انقالب کمونیستی (که ذیالً بیشتر درباره آن خواهد آمد) و
با الغای مالکیت خصوصی که مترادف با آن است ،این قدرت ،کده تئوریسدینهدای
آلمانی را تا این حد پریشان کرده است ،منحل خواهد شد و سدپس آزادی هریدک
از افراد انسانی به همان میزان که تاریخ بطور کامل به تاریخ جهانی مبدل میشود،

 16سیستم قارهای ی ا محاصره برّی ،مقرراتی است که توسط ناپلئون بناپارت پس از شکست پروس وضع شد و
ب ر طبق آن تجارت کشورهای قاره اروپا با بریتانیا ممنوع اعالم شده بود .این مقررات ورود پارهای کاالها،
منجمله شکر و قهوه ،به اروپا را بسیار دشوار ساخت.
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به دست خواهد آمد .از آنچه فوقاً آمد به روشنی پیداست که غنای فکری واقعدی
هر فرد تماماً به غنای ارتباطهای واقعی او بستگی دارد .تنها این ،افراد جداگانده را
از حصارهای گوناگون ملی و محلی آزاد خواهد ساخت ،آنها را با تولیدد (و ازجملده
تولید فکری) کل جهان در ارتباط قرار خواهد داد و کسب ظرفیدت برخدورداری از
تولید همهجانبه سراسر زمین (آفریدههای انسان) را برایشان ممکن خواهدد کدرد.
وابستگی همهجانبه ،این شکل طبیعدی اولیده همکداری تداریخی  -جهدانی افدراد،
توسط این انقالب کمونیستی به کنترل و تسدلط آگاهانده بدر قددرتهدایی مبددل
خواهد شد که زاده عمل انسانها در قبال یکدیگر بوده امدا تدا کندون انسدانهدا را
همچون نیروهایی کامالً بیگانه مقهور نموده و بر آنها فرمانروایی کردهاند .حال ایدن
نظر ،باز هم میتواند به طریقی گمانپردازانه و ایدهآلیستی ،یعنی خیالی ،به عنوان
«خودزایی انواع» («جامعه به عنوان موضدوع») ،بیدان شدود و بددانوسدیله رشدته
متوالی افراد مرتبط با همدیگر به عنوان فرد واحدی تلقدی شدود کده رازگونده بده
زایش خویش نائل میشود .در این متن بدیهی است که افراد بیشک همددیگر را،
جسماً و ذهناً میسازند اما نه به صورت یاوه قدیس برونو ،و نه به معنای «یگانه» و
انسان«ساخته».
سرانجام از این درک تاریخ که توسط ما ارائه شد ،ما این نتیجهگیریها را نیدز بده
عمل میآوریم )1 :در ]سیر[ توسعه نیروهای مولده مرحلهای پیش میآیدد کده در
آن نیروهای مولده و وسایل مراوده به جایی میرسند که تحدت مناسدبات موجدود
تنها ویرانی می آفرینند و دیگر نیروهای مولد نیستند بلکه مخربند (ماشدینآالت و
پول) ،و در ارتباط با آن طبقهای به ظهور میرسد که باید همده بدار جامعده را بده
دوش بکشد بدون آنکه از مزایای آن برخوردار شود ،طبقهای کده از جامعده راندده
( حاشیهنویسی توسط مارکس ):درباره تولید آگاهی.
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شده و ناگزیر از داشتن شدیدترین تضادها با سایر طبقات مدیشدود .طبقدهای کده
اکثریت اعضای جامعه را تشکیل میدهد و منشأ آگاهی بده ضدرورت یدک انقدالب
بنیادی ،آگاهی کمونیستی است ،آگداهیای کده ،طبعداً مدیتواندد در میدان سدایر
طبقات نیز با تعمق در وضعیت این طبقه پدیدد آیدد )2 .شدرایطی کده تحدت آن
نیروهای مولده معین میتوانند به کار گرفته شوند ،شدرایط حاکمیدت یدک طبقده
اجتمدداعی معددین هسددتند کدده قدددرت اجتمدداعی آن ،منددتج از مالکیددت آن ،بیددان
پراتیکی -آرمانی خود را در هر مورد به شکل دولت دارد و لذا هر مبدارزه انقالبدی
علیه طبقهای جهت پیدا میکند که تا آن موقع در قدرت بوده است )3 .در همده
انقالبهای پیشین شیوه فعالیت همواره بالتغییر باقی میماند و مسأله تنها بر سدر
توزیع متفاوت این فعالیت ،نحوه جدیدی از توزیع کار بین دیگر اشدخاص بدود ،در
حالی که انقالب کمونیستی علیه شیوه تاکنون موجود فعالیت متوجده اسدت ،کدار
را بر میچیند 17و حاکمیت همه طبقدات را همدراه بدا خدود ایدن طبقدات لغدو
میسازد زیرا توسط طبقهای انجام میگیرد که دیگدر در جامعده بده عندوان یدک
طبقه محسوب نمیشود ،به عنوان یک طبقه به رسمیت شدناخته نمدیشدود و در
نفس خود بیان انحالل همه طبقات ،ملیتها و نظایر آن در جامعه کنونی اسدت و
 )4هم به منظور تولید آگاهی کمونیسدتی در یدک مقیداس تدودهای و هدم بدرای
پیروزی خود امر ]کمونیسم[ ،تغییر انسانها در یک مقیاس توده ای ضروری است،
تغییری که تنها در یک جنبش عملی ،یک انقالب ،میتواند صورت بگیرد .بنابراین
( حاشیه نویسی توسط مارکس ):این انسان ها در حفظ وضعیت کنونی تولید ذینفعند.

 ( کلمات زیر در دستنویس قلم گرفته شده است ):شکل جدید فعالیت تحت حاکمیت ...
 17منظور از «کار» در اصطالح برچیدن یا الغای کار ،نه فعالیت خالقه انسانی است که مارکس در همین اثر
آن را خود -فعالیتی انسانی مینامد و طبعاً قابل برچیده شدن نیست ،بلکه کار تحت شرایط سرمایهداری و یا
به عبارت دقیقتر «کار مزدی» است .بنابراین هر جا در این متن از الغای کار صحبت میشود ،باید آن را به
معنای الغای کار مزدی درک کرد( .م).
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انقالب ضروری است نه فقط به خاطر اینکه طبقه حاکم را از هیچ طریدق دیگدری
نمی توان سرنگون کرد ،بلکه به این دلیل نیز که طبقه سرنگونکننده آن ،تنهدا در
یک انقالب قادر می شود خود را از همه کثافات اعصار خالص کند و شایسته بنیاد
نهادن جامعهای نوین

گردد.

 -7خالیه درک ماتریالیستی تاریخ
بنابراین ،این درک مادی تاریخ بر تشریح پروسه واقعدی تولیدد  -بدا آغداز از تولیدد
مادی خود زندگی  -و بر درک شکل مراوده مربوط به این شیوه تولید و خلق شده
توسط آن ،یعنی جامعه مدنی در مراحل گوناگون آن ،به عنوان پایده تمدام تداریخ،
متکی است .عمل آن را به عنوان دولت توصدیف مدینمایدد و نیدز ایدن را توضدیح
میدهد که چگونه همه فراوردههای مختلف تئوریک و شدکلهدای آگداهی ،یعندی
مذهب ،فلسفه ،اخالق ،و غیره و غیره از آن نشأت میگیرند و پروسه شکل گرفتن
آنها را از آن پایه دنبال میکند .به این ترتیب طبعاً میتوان کل قضدیه (و لدذا اثدر
( قطعه زیر در دستنویس قلم گرفته شده است ):در حالی که کمونیستهای فرانسه ،همانند کمونیستهای
انگلستان و آلمان ،مدتهاست بر روی ضرورت انقالب توافق دارند ،قدیس برونو به آرامی به رویا ادامه میدهد،
با این خیال که "اومانیسم واقعی" یعنی کمونیسم" ،جای روحگرایی" (که جایی ندارد) را خواهد گرفت ،تنها
به این منظور تا مگر جلب احترام کند .او سپس در رویای خود (این طور) ادامه میدهد که" :رستگاری"
حقیقتاً "به عمل میآید ،زمین ،بهشت میشود و بهشت زمین"( .الهیاتدان هنوز نمیتواند بهشت را
فراموش کند" ).سپس شادی و سعادت با نواهای ملکوتی تا ابدیت به طنین در خواهد آمد" .پدر مقدس
کلیسا سخت در شگفت خواهد شد وقتی که روز قیامت بر او برسد ،روزی که قرار است این همه تحقق یابد،
روزی که انعکاس شهرهای شعلهور در آسمان ،نشانه تحقق صبحدم آنست ،هنگامی که همراه با "نواهای
ملکوتی" ،آهنگ مارسیز و کارمانیول توأم با غرش درخور توپها ،با ضرب گیوتین در گوشهایش پژواک خواهد
یافت ،وقتی که "تودههای" پست ،فریاد نابود باید گردد برخواهند کشید و "خودآگاهی" را بر تیر چراغ به دار
خواهند آویخت .هیچ دلیلی ندارد که قدیس برونو تصویر دلانگیزی از "شادی و سعادت تا ابدیت" بدهد .ما
از لذت پیشبینی قبلی رفتار قدیس برونو در روز قیامت چشم میپوشیم .به عالوه واقعاً دشوار است معلوم
کرد که آیا پرولترهای درحال انقالب باید هچون"جوهر" ،همچون "توده" ،خواهان سرنگونی نقد ،یا همچون
"تجلی" روح که هنوز فاقد پیگیری الزم برای هضم ایدههای برتر است ،مجسم شوند.
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متقابل این جوانب گوناگون بر روی یکدیگر) را در تمامیت آن تصدویر کدرد .ایدن
درک مادی ناگزیر نیست ،مانند دید ایدهآلیستی تاریخ ،در هر دوره به دنبدال یدک
مقوله بگردد ،بلکه دائماً بر روی زمین واقعی تاریخ باقی میماند .این درک ،پراتیک
را از روی ایده توضیح نمیدهد بلکه شکلگیری ایدههدا را از روی پراتیدک مدادی
توضیح میدهد و مطابق با آن به این نتیجه میرسد که نمیتدوان همده اشدکال و
فرآورده های آگاهی را با انتقاد ذهنی ،با تحلیل بردن در «خودآگاهی» یا تبدیل به
«اشباح»« ،ارواح»« ،هوسهدا» و نظدایر آن ،منحدل نمدود بلکده اینهدا تنهدا از راه
واژگونی عملی مناسبات اجتماعات واقعی که به این فریب ایدهآلیستی نشدأت داده
است ،برطرف می شوند .و نیز به این نتیجه میرسدد کده نده انتقداد بلکده انقدالب،
نیروی محرکه تاریخ ،نیز مذهب ،فلسفه و همه اشکال دیگر تئوری است .این درک
نشان میدهد که در تاریخ با به تحلیدل رفدتن در «خودآگداهی» بده عندوان «روحِ
روح» پایان نمیپذیرد بلکه هر مرحله یک حاصل مادی ،به صدورت مجموعدهای از
نیروهای مولده و یک رابطه تاریخاً ایجاد شده با طبیعت و مابین افدراد ،در بدردارد
که از پیشینیان به دست هر نسلی داده میشود .انبوهی از نیروهدای مولدده کده از
یک طرف حقیقتاً توسط نسل جدید تغییر داده میشود ولی از طرف دیگر شدرایط
زندگی را نیز برای این نسل تجدویز مدیکندد و بده آن انکشداف معدین و خصدلت
ویژهای میدهد .این درک نشان میدهد که همانقدر که انسانها اوضاع و احوال را
میسازند ،اوضاع و احوال نیز انسانها را میسازد.
این مجموعه نیروهای مولده ،یعنی ذخایر سرمایهای و اشکال اجتماعی مراوده ،که
هر فرد و هر نسل آن را به صورت یک امر داده موجود مییابدد ،اسداس واقعدی آن
چیددزی اسددت کدده فالسددفه آن را همچددون «جددوهر» و «ذات انسددان» بدده تصددویر
درآوردهاند و آنچه که به مقام الوهیّت رسانده و به آن تاختهاند :اساسی واقعی کده
به خاطر این واقعیت که فالسفه علیه آن به عنوان «خودآگاهی» و «یگانده» قیدام
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میکنند ،کوچکترین خللی در اثر و نفوذ آن بر تحول انسانهدا وارد نیامدده اسدت.
این شرایط زندگی ،که نسلهای مختلف آن را موجود مییابند ،این را نیدز تعیدین
می کند که آیا تکان انقالبی که به طور دوره ای مکرراً در تاریخ روی مدیدهدد ،بده
اندازه کافی نیرومند خواهد بود که اساس هر آنچه موجود است را واژگون کندد یدا
نه .و اگر این عناصر مادی یک انقالب کامل -یعنی از یک طدرف نیروهدای مولدده
موجود و از طرف دیگر شکلگیری یک توده انقالبدی کده نده فقدط علیده شدرایط
جداگانه جامعه موجود ،بلکه علیه نفدس شدیوه موجدود «تولیدد زنددگی» و «کدل
فعالیتی» که مبنای آن است ،برمیخیزد -اگر این عناصر مادی حاضر نباشدند ،در
آن صورت از لحاظ تحول عملی کامالً علی السویه است که آیا ایده این انقالب صد
بار تا کنون بیان شده است یا نه ،چنانکه تاریخ کمونیسم این را ثابت میکند.
 -8عد انسجا درک ایدهآلیستی تاریخ به طتور اعتم و فلستفه مابعتد
هگلی آلمان به طور اخص
در کل درک تا کنونی تاریخ ،این پایه واقعی تاریخ یا تماماً نادیده گرفته شده یا به
ال نامربوط بده سدیر تداریخ تلقدی شدده اسدت .تداریخ،
عنوان مسأله ای جزئی و کام ً
بنابراین ،گویا باید همیشه بر طبق یک معیار غیرذاتی و پرت نوشدته شدود :تولیدد
واقعی زندگی ،غیرتاریخی به نظدر مدیرسدد .در عدوض ،چیدزی تداریخی بده نظدر
می رسد که جدا از زندگی عادی و مافوق زمینی باشد .با این کار رابطده انسدان بدا
طبیعت از تاریخ حذف می شود و به همین حساب تضاد بین طبیعت و تاریخ خلق
می شود .در نتیجه مدافعان این درک از تاریخ تاکنون تنها توانستهاندد رویددادهای
سیاسی برجسته و مبارزات مذهبی و نظری را در تاریخ مشاهده کنند ،و بداالخص
قبال هر دوران تاریخی به ناگزیر در توهم آن دوران سهیم شدهاند .به عنوان مثدال
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اگر دورانی در مورد خود اینطور تصور کند که توسدط انگیدزههدای «سیاسدی» یدا
«مذهبی» صرف به حرکت درآمده است ،ولو اینکه «سیاسدت» و «مدذهب» تنهدا
شکلهای انگیزههای حقیقی آن هستند ،مورخ این عقیده را میپذیرد« .خیال» یا
«درک» مردم مورد بحث از پراتیک واقعیشان ،بده یگانده نیدروی تعیدینکنندده و
مؤثری مبدل میشود که بر پراتیک آنها تسلط دارد و آنرا تعیین میکند .هنگدامی
که شکل خام و بدوی تقسیم کاری که در میان هندیان و مصریان یافت میشدود،
سیستم کاست را در دولت و مذهب آنان به بار میآورد ،مدورخ بداور مدیدارد کده
سیستم کاست قدرتی است که این شکل اجتماعی خام و بدوی را به وجدود آورده
است.
در حالی که فرانسویان و انگلیسیها دست کم به توهم سیاسی میچسبند ،که بده
هر حال به واقعیت نزدیکتدر اسدت ،آلمدانیهدا در قلمدرو «روح محدض» حرکدت
می کنند و توهم مذهبی را نیروی محرکه تاریخ مدیسدازند .فلسدفه تداریخ هگدل
آخرین نتیجه همه این تاریخنگاری آلمانی است که به «روش نوین بیان» تلخیص
شده و در آن مسأله نه بدر سدر مندافع واقعدی و یدا حتدی سیاسدی بلکده بدر سدر
اندیشههای محض است .این تاریخنگاری طبعاً باید در نظر قدیس برونو به صدورت
یک رسته «اندیشهها» که یکدیگر را میبلعندد و سدرانجام در «خودآگداهی» فدرو
میروند ،نمودار شود .و حتی منسجمتر از آن ،سدیر تداریخ بایدد در نظدر قددیس
ماکس اشترنر ،که چیزی راجع به تاریخ نمیداند ،همچون «قصه دالوران ،راهزنان
و دیوها» به نظر برسد که طبعاً وی تنها به مدد «نامقدسی» مدیتواندد خدود را از
شر رؤیت آنان نجات دهد .این حقیقتاً یک درک مذهبی است :انسان مذهبی را به
( حاشیهنویسی توسط مارکس ):تاریخنگاری به اصطالح عینی دقیقاً عبارت است از بررسی مناسبات تاریخی
جدا از فعالیت .خصلت ارتجاعی.
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عنوان انسان اولیه ،نقطه عزیمت تاریخ ،فرض مدیگیدرد و در تخیدل خدود تولیدد
مذهبی را به جای تولید واقعی وسایل معیشت و خود زندگی واقعی قرار میدهد.
کل این درک تاریخ ،همراه با از هم پاشیدگی آن و بیم و پرواهای وجدانی ناشی از
آن ،یک مسأله صرفاً ملی آلمانیها است و اعتباری صرفاً محلی بدرای آلمدان دارد.
به عنوان مثال مسأله مهمی که در دوره اخیر مورد بحث بوده است ،از ایدن قبیدل
است :چگونه کسی «از قلمرو خدا به قلمدرو انسدان عبدور مدیکندد»؟ گدویی ایدن
«قلمرو خدا» هرگز جز در تخیل وجود داشته است و حضرات فضدال ،بددون آنکده
خود واقف باشند ،پیوسته در «قلمرو انسان» نمیزیستهاند که اکنون دارندد راه آن
را جستجو میکنند .و گویی این تفنن فاضالنه (زیرا چیزی جز این نیسدت) یعندی
توضیح راز این شعبده نظری ،بر عکس در نشان دادن منشأ آن در مناسبات واقعی
زمینی نیست .برای این آلمانی هدا کدل قضدیه بده سدادگی عبدارت از اینسدت کده
مهمالت موجودی را که در برابر خود مییابند به عنوان توضیح در یک چیز غریب
دیگر حل کنند ،یعنی عبارت از پیشفرض گرفتن اینست که همده ایدن مهمدالت
دارای معنای خاصی هستند که می توان کشف کرد ،در حالی که واقعاً مسأله تنهدا
بر سر توضیح این تغییرات تئوریک از روی مناسبات واقعاً موجدود اسدت .انحدالل
واقعی و عملی این تغییرات ،زدودن این تصورات از آگاهی انسانها ،همدانطور کده
پیشتر گفته ایم ،نه از طریق استنتاجات نظری بلکه توسط اوضداع و احدوال تغییدر
یافته به بار خواهد آمد .برای توده انسانها ،یعنی پرولتاریدا ،ایدن تصدورات نظدری
وجود ندارد و لذا انحاللی را هم اقتضا نمیکندد و اگدر ایدن تدوده هرگدز تصدورات
نظریای هم داشته ،فیالمثل مدذهب ،مددتهاسدت کده توسدط اوضداع و احدوال
برطرف شده است.
حقیقت کامالً ملی این سؤاالت و راه حلها از این واقعیت نیز آشکار میشدود کده
این تئوریگرایان جداً باور دارند که خیال  -ساختهدایی مانندد «خددا -انسدان»،
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«انسان به طور کلی» و نظیر اینها بر دورانهای تاریخی گونداگون حداکم بدودهاندد
(قدیس برونو حتی تا این حد میرود که ادعا کند تنها «نقدد و منقددین ،تداریخ را
ساختهاند») .و هنگامی که خود دست به سیستمسدازی تداریخی مدیزندد ،از روی
همه دوره های تاریخی پیشین با شتاب تمام میپرند و از «جاهلیت» ،بیدرنگ بده
«تاریخ با معنی» ،به عبارت دیگر به تداریخ سدالنامههدای هالدهای و سدالنامههدای
آلمانی 18و به تجزیه مکتب هگلی و تبدیل آن به یک قیل و قال عمومی میرسند.
آنها همه ملتهای دیگر ،همه رویدادهای واقعدی را فرامدوش مدیکنندد و صدحنه
جهان برایشان به نمایشگاه کتاب الیپزیک و مناقشات متقابل «نقدد»« ،انسدان» و
«یگانه» 19خالصه می شود .اگدر یکبدار هدم ایدن تئدوریگرایدان موضدوعات واقعداً
تاریخی ،مثالً قرن هیجدهم ،را مورد بررسی قرار دهند ،صرفاً تاریخ ایدهها را ،جددا
از فاکتها و تحول واقعی که در پشت این ایدههدا قدرار دارد ،عرضده مدیکنندد .و
حتی این را هم صرفاً به منظدور ارائده آن دوره بده عندوان یدک مرحلده مقددماتی
ناکامل ،به عنوان سلف هنوز محددود عصدر حقیقتداً تداریخی ،یعندی دوره مبدارزه
فلسفی در آلمان از  1840تا  1844به عمل میآورند .همانطور که میتوان انتظدار
داشت ،هنگامی که تاریخ یک دوره پیشین با هدف برجسته کدردن اسدتعداد یدک
شخص غیرتاریخی و خیاالت او نوشته میشود ،از همه رویدادهای واقعدا تداریخی،
حتی همه تأثیرات واقعاً تاریخی سیاست در تاریخ ،هیچ ذکری نمیشود .در عدوض
ما روایتی ،نه بر مبنای پژوهش بلکه براساس طرحپردازی اختیاری و وراجی ادبدی،
مانند آنچه قدیس برونو در تاریخ فرامدوش شدده قدرن هیجددهماش تهیده کدرده،

 18سالنامههای هالهای و سالنامههای آلمانی نشریات هگلیهای جوان بودند که به دنبال یکدیگر در اواخر
دهه سی و اوایل دهه چهل قرن نوزدهم منتشر شده و سپس توسط حکومت از انتشارشان جلوگیری به عمل
آمد.
 19منظور برونو بوئر ،لودویک فوئرباخ و ماکس اشترنر است.
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دریافت میکنیم .این خردهفروشان پرمدعا و متفرعن اندیشهها ،که خدود را بسدیار
رفیعتر از همه پدیشداوریهدای ملدی مدیپندارندد ،بدینسدان در عمدل بسدیار از
آبجونوشان عامی که خواب یک آلمان متحد را میبینند ،ملیترند .آنها اعمال سایر
ملتها را به عنوان اعمال تداریخی بده رسدمیت نمدیشناسدد .آنهدا در آلمدان ،در
محدوده آلمان ،و برای آلمان زندگی میکنند .آنها ترانههای راین 20را به سدتایش-
نامههای مذهبی تبدیل مینمایند و آلزاس و لورن را بدینگونه فتح میکنند که بده
جای دولت فرانسه ،فلسفه فرانسوی را تاراج مدیکنندد و بده جدای آلمدانی کدردن
ایاالت فرانسه ،اندیشه های فرانسوی را آلمانی میکنند .در مقایسه با قدیس بروندو
و قدیس مداکس ،کده در غلبده عدالمگیر تئدوری ،غلبده عدالمگیر آلمدان را اعدالم
میدارند ،آقای وندی یک جهانوطن به حساب میآید.
 -9درک ایدهآلیستی تاریخ و شبهکمونیسم فوئرباخ
از این مباحثات این نیز روشن میشود که فوئرباخ تا چده حدد خدود را مدیفریبدد
وقتی به اعتبار صفت «انسان عادی» خود را کمونیست اعالم میکند 21.کمونیست
را به مسند «انسان به طور کلی» ،به چیزی که بدا «انسدان» مالزمده دارد ،مبددل
مینماید و فکر میکند که به این ترتیب ممکن است کلمه «کمونیست» را ،که در
دنیای واقعی معنای پیرو یک حزب انقالبی معین را میدهد ،به یک مقولده صدرف
 20ترانههای راین اشعار رایجی در نیمه اول قرن نوزدهم بودند که توسط ناسیونالیستهای آلمانی بسیار مورد
استفاده قرار میگرفت و بر اساس آنها بارها موسیقی تصنیف گردیده بود.
 21اشاره مؤلفان به مقالهای از فوئرباخ است که اینطور خاتمه پیدا میکند« :لذا ،ف].فوئرباخ[ نه یک
ماتریالیست است ،نه یک ایده آلیست و نه یک فیلسوف هویت .پس او چیست؟ او در اندیشه همان است که
در عالم واقع هست ،در روح همان است که در جسم هست ،در ذات همان است که در تأثرات حسیاش .او
انسان است ،و ی ا بهتر بگوییم ،از آنجا که ف .ذات انسان را در اجتماع ) (communityمیداند ،او انسانی
اجتماعی (اشتراکی ) )(communalاست ،او یک کمونیست است».
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تبدیل نمود .کل استدالل فوئرباخ در قبال رابطه انسانها بدا یکددیگر معطدوف بده
اینست که انسانها به یکدیگر نیاز دارند و همیشه نیداز داشدتهاندد .او مدیخواهدد
آگاهی بر همین واقعی ت را محرز کند ،به عبارت دیگر او مانند سایر تئوریگرایدان
صرفاً میخواهد که آگاهی صحیحی راجع به یک واقعیت موجود را به وجدود آورد.
در حالی که برای کمونیست واقعی مسأله بر سر واژگونی وضعیت موجود است .بدا
این همه ما بهتمامی فوئرباخ را تقدیر میکنیم کده در تدالش بدرای ایجداد همدین
آگاهی ،تا آنجا که یک تئوریگرا میتواند بدون اینکه از تئوریگرا و فیلسوف بودن
باز ایستد ،پیش میرود .اما این برای قدیس برونو و قدیس ماکس خصلتنما است
که بیتأمل ،درک فوئرباخ از کمونیست را به جای کمونیست واقعی مینشانند .آنها
بعضاً به این دلیل به این کار دست میزنند که بتوانند بدا کمونیسدم نیدز همچدون
«روح روح» ،همچون یک مقوله فلسفی ،همچون یک حریدف مسداوی ،و در مدورد
قدیس برونو بعضاً بنا به مصالح عملی ،به نبرد برخیزند.
به عنوان نمونهای از پذیرش و در عین حال عدم درک واقعیت موجود ،که فوئرباخ
در آن با مخالفان ما سهیم است ،ما قطعه ای را در فلسفه آینده به یداد

]خوانندده[

می آوریم که وی در آن این نظر را میپروراند که هستی یک شیء یدا یدک انسدان
همان ذات اوست و شرایط تعیینکننده ،موجودیت ،شیوه زنددگی و فعالیدت یدک
حیوان یا فرد انسانی چیزهایی هستند که «ذات» وی خود را در آنهدا ارضدا شدده
احساس می کند .اینجدا هدر اسدتثنایی صدراحت ًا همچدون یدک تصدادف ندامیمون،
همچون یک نابهنجاری که نمی توان تغییر داد ،تصور می شود .به این ترتیدب اگدر
میلیونها پرولتر از شرایط زندگیشان راضی نباشند ،اگر «هستی» آنان به هیچوجه
با «ذات»شان خوانایی نداشته باشد ،پس ،بهزعم قطعهای که نقدل شدد ،ایدن یدک
بدبختی گریزناپذیر است که باید به آرامی تحمل کرد .ایدن میلیدونهدا پرولتدر یدا
کمونیست ،اما کامالً طور دیگدری فکدر مدی کنندد و ایدن را بده موقدع ،آنگداه کده
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«هستی» خود را با «ذات» خویش به یک طریق عملی ،بده وسدیله یدک انقدالب،
هماهنگ می سازند ،اثبات خواهند کرد .بندابراین فوئربداخ هرگدز در ایدن مدوارد از
دنیای انسان سخن نمیگوید ،بلکه همواره به طبیعت خارجی پناه میبدرد و آنهدم
به طبیعتی که هنوز مطیع انسانها نشده است .اما هر اختراع جدید ،هر پیشدرفت
صنعت ،تکهای از این قلمرو را میکند ،به نحوی که زمینی که مثالهدای نمایدانگر
قضایای فوئرباخی را ایجاد می کند ،پیوسته در حال کاهش است .همدین قضدیه را
در نظر بگیریم که «ذات» ماهی عبارت از «هسدتی» آن ،یعندی آب اسدت« .ذات»
ماهی رودخانه ای ،آب رودخانه است .امّا به مجرد اینکه رودخانه به خدمت صدنعت
گرفته شود ،به مجرد اینکه با رنگها و دیگر فضوالت آلوده شود و کشتیهای بخار
در آن رانده شود ،و یا به مجرد اینکه آب آن به کانالهایی انداخته شود که خدالی
کردن ساده آنها میتواند ماهی را از وسیله وجودیش محروم کند ،این آب دیگدر از
اینکه «ذات» ماهی باشد باز ایستاده و دیگر وسیله وجودی مناسبی نخواهدد بدود.
این توضیح که همه این تضادها ،نابهنجاریهای اجتنابناپدذیری هسدتند ،تفداوت
اساسی ای با تسالیی ندارد که قدیس ماکس اشترنر به ناراضیان میدهد و میگوید
که این تضاد ،تضداد آنهدا و ایدن مشدکل ،مشدکل آنهاسدت ،و در نتیجده یدا بایدد
ذهنهای خود را آرامش بخشند ،نفرتشان را فروخورند ،یا به طریقی خیالی بدر آن
بشورند .فقط اندک فرقی هم با ادعای قدیس برونو دارد مبنی بر اینکه این اوضداع
نامیمون به خاطر این واقعیت اسدت کده اشدخاص مربوطده بده کثافدت «جدوهر»
چسبیدهاند ،تا «خودآگاهی مطلق» پیش نرفتهاند و درک نمیکنند که این شرایط
ناموافق ،روح روح آنان است.
{}3
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 -1طبقه حاکم و افکار حاکم .چگونه درک هگلی از تسلط روح بتر تتاریخ
پدید آمد.
افکار طبقه حاکم در هر دوران ،افکار حاکم هسدتند ،یعندی طبقدهای کده نیدروی
حاکمه مادی جامعه است ،در عین حدال نیدروی حاکمده معندوی آن نیدز هسدت.
طبقه ای که وسایل تولید مادی را در اختیار دارد ،در نتیجه وسائل تولید ذهندی را
نیز تحت کنترل خواهد داشت ،به نحوی که افکار آنها که فاقد وسایل تولید ذهنی
هستند در کل تابع آن است .افکار حاکم چیزی بیش از بیدان اندیشدوار مناسدبات
مادی مسلط ،یعنی مناسبات مادی مسلط ادراک شده به صورت ایدههدا نیسدت و
لذا چیزی بیش از بیان فکری مناسباتی که یک طبقه را طبقه مسدلط مدیکندد و
بنابراین افکار ]توجیهکننده[ تسلط آن طبقه نیسدت .افدرادی کده طبقده حداکم را
تشکیل می دهند دارای شعور نیز هستند و لذا فکر میکنند .بنابراین مادام که آنها
به عنوان یک طبقه حکومت میکنند و حدود و دایره یک دوران تاریخی را تعیین
می نمایند ،بدیهی است که این کار را در همه ابعاد آن به عمل مدیآورندد لدذا بده
عنوان متفکران ،به عنوان تولیدکنندگان افکار نیدز حکومدت مدیکنندد و تولیدد و
توزیع اندیشههای عصر خویش را تنظیم مدینمایندد :بدینسدان افکدار آندان افکدار
حاکم آن دوران است .به عنوان مثال اگر در یدک عصدر و در یدک کشدور ،قددرت
سلطنتی ،اشرافیت و بورژوازی بر سر تسدلط در رقابدت باشدند و بندابراین تسدلط،
تسهیم شده باشد ،دکترین تفکیک قوا به اندیشده مسدلط تبددیل مدیشدود و بده
صورت یک «قانون ابدی» بیان میگردد.
تقسیم کار ،که ما فوقداً آن را بده عندوان یکدی از نیروهدای عمدده تداریخ تداکنون
مشاهده کردیم ،خود را در طبقه حاکم نیز به صورت تقسدیم کدار بددنی و فکدری
نشان می دهد ،به نحوی که در درون این طبقه بخشدی همچدون متفکدران طبقده
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نمودار می شوند (ایدئولوژیستهای فعال مفهومپرداز که شدکل دادن بده توهمدات
طبقه درباره خویش را به منبع عمده معاش خدود تبددیل مدیکنندد) ،در حالیکده
برخورد سایرین به این افکار و توهمات بیشتر انفعالی و پذیرنده اسدت ،بده خداطر
این که در واقعیت آنها اعضای فعال این طبقه هستند و کمتر برای ساختن افکار و
توهمات درباره خودشان وقت دارند .در درون طبقه حاکم این شکاف میتواندد بده
یک مخالفت و خصومت معین بین این دو بخش تحول پیدا کند ولی هرگداه یدک
تصادم عملی رخ دهد که در آن خود طبقده بده مخداطره افتدد ،ایدن مخالفدتهدا
خودبخود برطرف میشوند و در این حالت تظاهر افکار حاکم به اینکه افکار طبقده
حاکم نیستند و قدرتی متمایز از قدرت طبقه دارند نیز ناپدید میشود .وجود افکار
انقالبی در یک دوره بخصوص مسدتلزم وجدود یدک طبقده انقالبدی اسدت .دربداره
مفروضات این یک به اندازه کافی فوقاً صحبت کردهایم.
حال اگر ما در مالحظه سیر تاریخ ،افکار طبقه حاکم را از خود طبقده حداکم جددا
کنیم و وجود مستقلی به آنها نسبت دهیم ،اگر ما به گفتن اینکه این یا آن افکدار
در یک دوره معین مسلط بودهاند بسنده کنیم بدون آنکه درباره شرایط تولید ایدن
افکار و تولیدکنندگان آنها به خود زحمتی بدهیم و اگر بدین ترتیب افراد و شرایط
جهانی را که منشأ این افکار هستند ،نادیده بگیریم ،آنگاه میتوانیم به عنوان مثال
بگوییم ،زمانی که اشرافیت مسلط بود ،مفاهیم شرف ،وفاداری و نظدایر آن مسدلط
بودند و طی تسلط بورژوازی ،مفاهیم آزادی ،برابری و امثال آن .خود طبقه حداکم
در کل چنین تصور میکند .این درک از تداریخ کده در میدان همده مدورخین ،بده
خصوص از قرن هیجدهم به این سو ،مشترک است ،ضرورتاً با ایدن پدیدده مواجده
میشود که ایدههای هرچه مجردتر ،یعنی ایدههایی که هرچه بیشتر شکل عام بده
خود میگیرند ،دست باال را دارند .زیرا هر طبقه جدید که خود را به جای طبقهای
قرار میدهد که قبل از او حکومت میکرده است ،صرفاً بده خداطر پیشدبرد هددف
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خویش ناگزیر است که منفعت خود را به عندوان منفعدت مشدترک همده اعضدای
جامعه ،به عبارت دیگر ،بیان شده در قالب افکار ارائه کند :ناگزیر اسدت کده افکدار
خود را صورت عام بخشد و آنها را به عنوان تنها ایدههای عقالنی دارای اعتبار عدام
معرفی کند .طبقه ای که انقالب می کند از همان ابتدا ،اگر به خاطر این هدم شدده
که با یک طبقه مخالفت دارد ،خود را نه مانند یک طبقه بلکه بده عندوان نمایندده
کل جامعه ،به عنوان کل توده یک جامعه که در مقابل طبقده حداکم قدرار گرفتده
است ،معرفی میکند .این طبقه از اینرو قادر به چنین کاری اسدت کده منفعدت
وی در آغاز عمدتاً با منفعت مشترک همه طبقات غیرحاکم واقعاً مربوط است ،زیرا
تحت فشار شرایط تا کنون موجود ،منفعت او قادر نبدوده اسدت همچدون منفعدت
بخصوص یک طبقه به خصوص توسدعه پیددا کندد .بندابراین پیدروزی او بده سدود
بسیاری از افراد طبقات دیگر] که[ از موقعیت مسلطی برخوردار نیستند نیدز تمدام
می شود ،ولی فقط تا آنجا که این افراد را قادر سازد خود را به درون طبقده حداکم
باال بکشند .وقتی که بورژوازی فرانسه حاکمیت اشراف را برانداخت ،برای بسدیاری
از پرولترها امکان این را فراهم ساخت که خود را از سطح پرولتاریا بداالتر بکشدند،
ولی فقط تا آنجا کده بدورژوا بشدوند .بندابراین هدر طبقده جدیدد تنهدا بدر پایدهای
گستردهتر از پایه طبقه حاکمه سابق تسلط کسب میکند .از طرف دیگر مخالفدت
طبقه غیرحاکم با طبقه حاکم جدید نیز در این حال هرچده شددیدتر و عمیدقتدر
میشود .هر دوی اینها بر این واقعیت حکم میکنند که مبارزهای که باید علیه این
طبقه حاکم جدید از پیش برده شود ،به نوبه خود ،هدف خویش را نفی قطعیتر و

( حاشیهنویسی مارکس ):کلیّت خوانایی دارد با  )1طبقه در مقابل رسته )2 ،رقابت ،مراوده جهانی و نظایر
آن )3 ،نیروی عددی بزرگ طبقه حاکم )4 ،توهم منافع مشترک .در ابتدا این توهم حقیقی است )5 ،فریب
ایدئولوژیستها و تقسیم کار.
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رادیکال تری از شرایط پیشین جامعه قرار میدهد ،قطعیتر و رادیکدالتدر از آنچده
تمام طبقات پیشین که در پی حاکمیت بودند ،میتوانستند هدف خود قرار دهند.
کل این نمود که حاکمیت یک طبقه معین تنها حاکمیت ایدههای معیندی اسدت،
طبعاً به مجرد اینکه حاکمیت طبقاتی علیالعموم دیگر شکلی نباشد که جامعه بدر
طبق آن سازمان مییابد ،به عبارت دیگر به مجرد اینکه دیگر الزم نباشد کده یدک
منفعت بخصوص همچون یک منفعت عمومی ،با «منفعت عمومی» همچدون یدک
منفعت حاکم ارائه شود ،به پایان طبیعی خود میرسد.
زمانی که افکار حاکم از افراد حاکم و باالتر از هر چیز ،از مناسباتی که حاصل یک
مرحله معین در شیوه تولیدند ،جدا شده باشند ،و بدین ترتیب این نتیجده گرفتده
شده باشد که تاریخ همیشه تحت سلطه ایده هاست ،دیگر بسیار ساده است کده از
این اندیشههای گوناگون] ،مفاهیم مجردی مانند[ «ایده مطلدق» ،اندیشده و نظیدر
آن را به عنوان نیروی مسلط تاریخ انتزاع کرد و بدینسان همه افکار و مفاهیم را به
عنوان «اشکال مختاریت» مفهوم مطلق که در تاریخ توسعه پیددا مدیکندد ،تلقدی
نمود .به دنبال این کار طبیعتاً میتوان همه مناسبات انسانها را از مفهوم انسدان،
از انسان در تصور ،ذات انسان ،از انسان به طور کلی ،استنتاج کرد .این کار توسدط
فلسفه نظری انجام گرفته است .هگل خود در پایان فلسفه تاریخ اعتراف مدیکندد
که وی «تنها پیشرفت مفهوم را مورد بررسی قرار داده» و در تاریخ« ،خداشناسدی
استداللی راستین» را عرضه کرده است .حال می تدوان دوبداره بده تولیدکننددگان
«مفهوم» ،به تئوریگرایان ،ایدئولوژیستها و فیلسوفان بازگشدت و آنگداه بده ایدن
نتیجه رسید که فالسفه ،متفکران به طور کلی ،در همه زمانهدا در تداریخ مسدلط
بودهاند :نتیجه ای که ،همانطور که مشاهده میکنیم ،توسط هگل بیدان هدم شدده
است.
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بدین ترتیب کل ترفند اثبات هژمونی روح در تاریخ (اشترنر به آن سلسدله مراتدب
اطالق میکند) فقط مستلزم انجام سه کار زیرین است:
 .1شخص باید اندیشههای کسانی را که به دالیل تجربی ،تحت شرایط تجربی و به
عنوان افراد واقعی حاکمند ،از این حاکمان جدا کند و بدین ترتیب حاکمیت افکار
یا توهمات را به رسمیت بشناسد.
 .2شخص باید به این حاکمیت افکار نظمی بدهد] ،وجود[ یک ارتباط رازآلود بدین
افکار متوالیاً حاکم را اثبات کند ،که این کار با تلقی کردن آنها به عندوان «اشدکال
مختاریت مفهوم» عملی است (این کار شدنی است زیرا اوالً این افکدار ،بده خداطر
پایه تجربیشان واقعاً با همدیگر مرتبطند و ثانیاً وقتی به عندوان ایددههدای صدرف
تصور شوند ،به صورت خود -متمایز ،متمایز شده به وسیله اندیشه ،در میآیند).
 .3برای زدودن ظاهر رازآلود آن ،باید این «مفهوم خودمختار» را به یدک شدخص،
یعنی «خودآگاهی» ،یا برای اینکه کامالً ماتریالیستی به نظر برسد ،به یدک سدری
اشددخاص کدده «مفهددوم» را در تدداریخ نمایندددگی مددیکننددد ،بدده «متفکددران» ،بدده
«فیلسوفان» ،که ایضاً مانندد سدازندگان تداریخ ،مانندد «شدورای نگهبدان» ،مانندد
حاکمان درک میشوند ،تبدیل کرد .بدین ترتیب تمام پیکره عناصر ماتریالیسدتی
از تاریخ حذف میشود و حال میتوان توسن خیال را با فراغ تمام تازاند.
این متد تاریخ را که در آلمان حاکم بود و به ویژه چرایی آن را باید از روی ارتباط
آن با توهم ایدئولوژیستها علدیالعمدوم ،فدیالمثدل تدوهم قضدات ،سیاسدتمداران
(منجمله دولتمردان عملی) ،از روی خواب و خیدالهدای جزمدی و تحریفدات ایدن
جنابان توضیح داد .این امر به سادگی تمام از روی موقعیت عملی آنها در زنددگی،
شغل آنها ،و تقسیم کار توضیح داده میشود.
( حاشیهنویسی مارکس ):انسان بطور کلی" .روح انسانی متفکر".
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در حالی که در زندگی عادی هر دکانداری به خوبی قادر اسدت بدین آنچده کسدی
درباره خود اظهار میدارد و آنچه که وی واقعاً هست تمیز بگذارد ،تاریخنگداری مدا
تاکنون هنوز موفق به کسب این بینش پیشپا افتاده نشده است .این تاریخنگداری
گفته هر دوران را بی چون و چرا میپذیرد و باور دارد که هرچده آن دوران دربداره
خود میگوید و میپندارد حقیقت است.
{}4
 -1ابزارهای تولید و اشکال مالکی:
 kاز نکته اول ،پیشفرض یدک تقسدیم کدار بسدیار توسدعهیافتده و یدک بازرگدانی
گسترده نتیجه میشود .از نکته دوم ،محلیگری .در حالت اول افراد باید گدرد هدم
آمده باشند ،در حالت دوم آنها ابزارهای تولیدی هستند در کنار ابزار موجود تولید.
پس در اینجا تفاوت بین ابزارهای طبیعی کدار و آنهدا کده توسدط تمددن آفریدده
شدهاند پدیدار میشود .مزرعه (آب و غیره) را میتوان به عنوان ابزار طبیعی تولید
در نظر گرفت .در حالت اول ،در حالت ابزار طبیعی تولید ،افراد تابع طبیعتندد .در
حالت دوم تابع محصول کارند .بنابراین در حالدت اول ،مالکیدت (مالکیدت ارضدی)
همچون تسلط مستقیم طبیعت نمودار میشود ،در حالت دوم همچون تسلط کار،
به خصوص کار متراکم ،یعنی سدرمایه .حالدت اول مسدتلزم اینسدت کده افدراد بدا
پیوندهایی مانند خانواده ،قبیله ،خود زمین و غیره متحد شده باشدند .حالدت دوم
مستلزم اینکه آنها مستقل از یکدیگر بوده و تنها از راه مبادله گرد هم آمده باشند.
حالت اول عمدتاً متضمن مبادلهای بین انسانها و طبیعت است کده طدی آن کدار

 kدر اینجا چهار صفحه ار دستنویس مفقود است( .و).
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اولی با فرآوردههای دومی مبادله میشود .در حالت دوم ،مبادله به طور غالب میان
خود انسانهاست .در حالت اول ،عقل سلیم متوسط انسانی کفایت مدیکندد -کدار
بدنی و کار فکری هنوز جدا نشدهاند .در حالت دوم ،تقسیم بین کار بدنی و فکدری
باید در عمل تحقق یافته باشد .در حالت اول ،تسلط مالک بر شخص فاقد مالکیدت
ممکن است بر مبنای روابط شخصی ،برمبنای نوعی اجتماع قرار داشدته باشدد .در
حالت دوم باید به صورت یک طرف ثالث ،یعنی پول ،شکل مادی بده خدود گرفتده
باشد .در حالت اول ،صنعت کوچک وجود دارد ،اما مشروط به بهرهبرداری از ابدزار
طبیعی تولید و لذا بدون توزیع کار بین افراد گوناگون است .در حالت دوم ،صنعت
تنها در درون تقسیم کار و از طریق آن وجود دارد.
بررسی تاکنونی ما از ابزارهای تولید آغاز شد و تدا هدم االن نشدان داده اسدت کده
مالکیت خصوصی برای مراحل معینی از رشد صنعت یک ضرورت بدود .در صدنایع
استخراجی 22مالکیت خصوصی هنوز با کار مقارن است .در صنعت کوچدک و کدل
کشاورزی تا کنونی ،مالکیت نتیجه ضروری ابزارهای موجود تولید است .تضاد بین
ابزار تولید و مالکیت خصوصی تنها محصول صنعت بدزرگ اسدت کده ضدمناً بایدد
بسیار توسعه یافته باشد تا این تضاد را تولید کند .بددین ترتیدب تنهدا بدا صدنعت
بزرگ است که الغای مالکیت خصوصی امکانپذیر میباشد.
 -2تقسیم کار بدنی و فکری .جدایی شهر و روستا؛ سیستم ینفی
مهم ترین تقسیم کار بدنی و فکری ،جدایی شهر و روستا است .تضاد بدین شدهر و
روستا با گذار از بربریت به تمدن ،از قبیله به دولت ،از محلیگری به ملدت شدروع

 22صنایع استخراجی ،اصطالحی که مقصود از آن در اینجا شکار ،ماهیگیری و استخراج معادن است.
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می شود و در تمام طول تاریخ تمدن تا به امروز ادامده دارد( .جمعیدت ضدد قدانون
غالت)23

ظهور شهر ،در عین حال ،با خود ضرورت وجود ادارات ،پلیس ،مالیات و غیره و در
یک کالم ضرورت اداره شهری و لذا سیاست بده طدور کلدی را بده همدراه دارد .در
اینجا بود که برای اولین بار تقسیم اهالی به دو طبقه بزرگ ،تقسیمی که مستقیماً
بر مبنای تقسیم کار و ابزارهای تولید قرار دارد ،ظهور یافت .شهر در واقعیدت امدر،
خود محل تمرکز جمعیت ،ابزارهای تولید ،سرمایه ،لذات و نیازها اسدت ،در حدالی
که روستا درست عکس این واقعیت ،یعنی انزوا و جدایی را به نمدایش مدیگدذارد.
تضاد شهر و روستا تنها در چهارچوب مالکیت خصوصدی مدیتواندد وجدود داشدته
باشد .این خشنترین بیان تابعیت فدرد بده تقسدیم کدار ،بده یدک فعالیدت معدین
تحمیلی است -تابعیتی که انسانی را به یک حیوان شهری محدود و دیگری را بده
یک حیوان روستایی محدود تبدیل میکند و تعارض مندافع آنهدا را هدر روز از ندو
خلق میکند .کار ،باز در اینجا هم مسأله اصلی است ،قدرتی است بر افراد و مدادام
که این قدرت وجود دارد ،مالکیت خصوصی باید وجود داشته باشدد .الغدای تضداد
بین شهر و روستا یکی از اولین شرایط زندگی اشتراکی است ،شرطی که بده نوبده
خود به مجموعهای از مفروضات مادی متکی است و همانطور که هر کس بدا یدک
نظر میتواند ببیند ،نمیتواند با اراده صرف متحقق شود( .ایدن شدرایط بایدد بعدداً

 23جمعیت ضد قانون غله ،انجمنی بود که در سال  1828در انگلستان تأسیس شد و برای الغای قوانین غله
فعالیت می کرد .انگلستان از قرن پانزدهم دارای قوانینی برای محدود کردن واردات غالت و حبوبات بود تا
بدینوسیله از کاهش قیمت آنها در بازار داخلی جلوگیری کند .این قوانین که حافظ منافع اشرافیت زمیندار
انگلستان بود ،موجب نارضایتی وسیع توده مردم بود و بورژوازی صنعتی انگلستان با استفاده از این نارضایتی
در قرن نوزدهم مبارزه فراوانی را به منظور لغو این محدودیتها و تأمین آزادی کامل تجارت از پیش میبرد
که هدف آن تضعیف موقعیت اشرافیت و زمیندار و کاهش هزینه زندگی – و در نتیجه امکانپذیرکردن
کاهش دستمزد – کارگران بود.
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بیان شوند ).جدایی شهر و روستا را میتوان به صورت جددایی سدرمایه و مالکیدت
ارضی ،به صورت آغاز موجودیت و رشد سدرمایه مسدتقل از مالکیدت ارضدی ،آغداز
مالکیتی که مبنای آن فقط بر کار و مبادله باشد نیز درک کرد.
در آن شهرهایی که ،در قرون وسطی ،ساخته و پرداختده یدک دوره قبلدی نبودندد
بلکه از نو به وسیله سرفهای آزاد شده تأسیس شده بودند ،کار خداص هدر کدس،
سوای سرمایه اندکی که با خود آورده و تقریباً فقط شامل ضروریتدرین ابزارهدای
حرفه اش بود ،تنها دارایی او به شمار میرفت .رقابت سرفهایی که مداوماً به شدهر
میگریختند ،جنگ مداوم روستا علیه شهر و به این ترتیدب ضدرورت یدک نیدروی
نظامی سازمانیافته شهری ،پیوند مالکیت مشترک در یک نوع بخصوص کار ،نیداز
به ساختمانهای مشترک برای فروش کاالهای صنعتگرانی که سوداگر نیز بودند و
بالنتیجه طرد افراد غیرمجاز از این ساختمانها ،برخدورد مندافع بدین حرفدههدای
گوناگون ،ضرورت حفاظت از مهارتهای با مشقت به دست آمددهشدان و سدازمان
فئودالی سراسر کشور -اینها موجبات اتحاد کارگران هر حرفه در اصناف بودند .در
این بحث ما نباید فراتر رفته وارد تغییرات پرجانبه سیستم صدنفی ،کده از توسدعه
تاریخی بعدی حاصل شد ،شویم .فرار سرفها به شهرها در قرون وسطی همچندان
بیوقفه ادامه یافت .سرف ها ،تحت پیگرد اربابان خود در روستا ،به طور جداگانه به
شهرها میآمدند ،جایی که در آن با اجتماع سازمانیافتهای روبرو میشدند کده در
مقابل آن ناتوان بودند و ناگزیر باید به موقعیتی تن در میدادند که بدر اثدر تقاضدا
برای کارشان و منافع رقیبان سازمانیافته شهریشان برایشان مقرر شده بدود .ایدن
کارگران ،که جداگانه وارد شهر میشدند ،هرگز نمیتوانستند نیرویی کسب کنندد،
زیرا اگر کار آنها از نوع صنفی و محتاج فراگرفتن بود ،استادان صنف آندان را تدابع
اراده خود میکردند و برطبق منافع خود سازمان میدادند و اگر کارشدان از ندوعی
نبود که باید فراگرفته مدیشدد ،و الجدرم از ندوع صدنفی نبدود ،کدارگران روزمدزد
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میشدند و هیچ وقت نمیتوانستند متشکل شوند بلکه توده عوامالناس بیسازمانی
باقی می ماندند .نیاز به کارگران روزمرد در شهرها ،این توده بدیسدر و پدا را خلدق
کرد.
این شهرها «اتحادیههایی» حقیقی بودند که از نیاز مستقیم به تدأمین حفاظدت از
مالکیت و تکثیر وسدائل تولیدد و دفداع از اعضدای منفدرد برخاسدته بودندد .تدوده
عوام الناس این شهرها فاقد هر نیرویی بوده و مرکب از افدرادی بیگانده بدا یکددیگر
بودند که به طور جداگانه وارد شهر شده و نامتشدکل در برابدر نیرویدی متشدکل و
آماده به جنگ که حریصانه آنها را میپایید ،قرار داشتند .کارگران ماهر و شاگردان
در هر حرفه طوری سازمان یافته بودند که به بهترین نحوی با مندافع اسدتادکاران
جور درمیآمد .مناسدبات پدرسداالرانه بدین آنهدا و اسدتادکاران بده ایندان قددرتی
مضاعف میداد :از یکسو به خاطر نفوذی که آنان بدر تمدام حیدات کدارگران مداهر
اعمال میکردند و از سوی دیگر به خاطر اینکه برای کارگران ماهری کده بدا یدک
استادکار کار میکردند] ،این مناسبات[ یک پیوند واقعی بود که آنهدا را در مقابدل
کارگران ماهر سایر اسدتادکاران بده هدم متصدل نگداه مدی داشدت و از آندان جددا
میساخت .و باالخره کارگران ماهر حتی با این منفعت کده خدود ،روزی اسدتادکار
می شوند به نظم موجود وابسته بودند .بنابراین در حالی که توده عوامالناس دسدت
کم بر ضد کل نظم شهری شورش میکردند ،شورشهدایی کده بده خداطر نداتوانی
کامالً بیاثر میماند ،کارگران ماهر هیچگاه از مرز نافرمدانیهدای کوچدک در درون
صنفهای مجزا ،که خود جزو طبیعت سیستم صنفی است ،فراتر نرفتند .قیامهای
بزرگ قرون وسطی همگی از روستا سرچشمه میگرفتند اما اینها نیدز بده همدین
قیاس به خاطر انزوا و در نتیجه خامی دهقانان کامالً نامؤثر میماندند.
سرمایه در این شهرها یک سرمایه به طور طبیعدی تکامدل یافتده ،مرکدب از یدک
خانه ،ابزارهای حرفه و مشتریان طبیعی موروثی بود .و نظر به ایدن کده بده خداطر
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عقبماندگی مراوده و فقدان گردش به پول قابل تبدیل نبود ،ناگزیر باید از پدر بده
پسر میرسید .برخالف سرمایه مدرن ،که قابل تقویم به پول است و مدیتواندد بده
یکسان در این یا آن چیز نهفته باشد ،این سرمایه مستقیماً با کار خاص مالدک آن
مرتبط بود ،از آن جداییناپذیر و در این حد یک سرمایه رستهای بود.
در شهرها تقسیم کار بین اصناف جداگانه هنوز بسیار کم توسدعه یافتده بدود و در
خود اصناف بین تک تک کارگران اصالً وجود نداشت .هر کدارگری بایدد در انجدام
مجموعهای از کارها ماهر و مجرب مدیبدود ،بایدد هدر آنچده را کده بدا ابزارهدایش
می توانست ساخته شود ،بسدازد .مدراوده محددود و پیونددهای ضدعیفی کده بدین
شهرهای مختلف وجود داشت ،کمبود جمعیدت و نیازهدای محددود ،تقسدیم کدار
پیشرفتهتری را اجازه نمیداد و لذا هر کس که میخواست استادکار شدود بایدد در
کل حرفه خود به تمامی ورزیده میشد .بنابراین صنعتگران قرون وسدطی بده کدار
ویژه خود و کسب مهارت در آن ،که میتوانست تا حد یدک ارزش هندری محددود
هم ارتقا پیدا کند ،ذیعالقه بودند .در عین حال به همین دلیل هر صدنعتگر قدرون
وسطایی جذب کار خود میشد ،نسبت به آن یک رضایت بردهوار پیدا میکرد و به
مراتب بیش از کارگر مدرن که نسبت به کارش بیتفاوت است در آن فرو میرفت.
 -3تقسیم کار بیشتر؛ جدایی بازرگانی و ینع:؛ تقسیم کار بین شهرهای
گوناگون؛ مانوفاکتور
گسترش بعدی تقسیم کار ،جدایی بین تولید و مراوده و تشکیل طبقه ویدژه تجدار
بود .جدایی ای که در شهرهای بازمانده از دوره پیشین ،از گذشته برجای مانده بود
(منجمله همراه با یهودیان) و در شهرهای نوساخته هم به زودی سر برآورد .همراه
با این ،امکان ارتباطات بازرگانی با فراتر از همسایگان مستقیم بوجود آمد ،امکدانی
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که تحقق آن بستگی داشت به ]چگدونگی[ وسدایل موجدود ارتباطدات ،بده وجدود
امنیت عمومی در روستا که خود توسط شرایط سیاسی تعیدین مدیشدد (معدروف
است که در قرون وسطی بازرگانان در کاروانهای مسلح مسافرت میکردند) ،و بده
نیازهای ابتداییتر یا پیشرفتهتر (بسته به مرحله فرهنگ) منطقهای که این مراوده
با آن برقرار میشد.
با محول شدن مراوده به یک طبقه خاص ،با گسترش تجدارت بدین بازرگاندان بده
ماورای محیط بالواسطه شهر ،بیدرنگ یک کنش متقابل بین تولید و مراوده پدیدد
میآید .شهرها وارد رابطه با یکدیگر میشوند ،ابزارهای جدیدد از شدهری بده شدهر
دیگر آورده می شود ،و جدایی بین تولید و مدراوده بده زودی یدک تقسدیم جدیدد
تولید بین شهرهای مختلف ،که هر کدام بدزودی یدک رشدته غالدب در صدنعت را
مورد بهرهبرداری قرار میدهند ،به بار میآورد .محدودیتهای محلدی دوران اولیده
به تدریج در هم شکسته میشود.
اینکه نیروهای مولده تکاملیافته در یک محدوده محلی ،به ویژه اختراعات ،توسعه
بعدی پیدا میکنند یا از بین می روند ،صرفاً بستگی به گسترش مراوده دارد .مادام
که مراوده ای که از مجاورت بالواسطه فراتر رود موجود نیست ،هر اختراع بایدد در
هر محدوده محلی به طور جداگانه انجام گیرد ،و تصدادف صدرف مانندد شدبیخون
اقوام وحشی ،حتی جنگهای عادی ،کدافی اسدت تدا یدک کشدور دارای نیروهدای
مولده و نیازهای پیشرفته را وادار سازد که دوباره از نو شروع کند .در تاریخ اولیده،
هر اختراعی باید هر روزه و در هر محدوده محلی به طدور جداگانده از ندو صدورت
میگرفت .این که حتی در یک بازرگانی بالنسبه بسیار گسترده نیز نیروهای مولده
بسیار تکاملیافته از انهدام کامل در امان نیستند ،با مورد فنیقیها اثبات میشدود
که قسمت اعظم اختراعاتشان برای مدتی طوالنی به خاطر کوتاه شدن دست ایدن
ملت از تجارت ،تصرف آن از طرف اسکندر و انحطاط متعاقدب آن از دسدت رفدت.
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رنگ آمیزی شیشه در قرون وسطی نیز مثال مشابهی است .تنها وقتدی مبادلده بده
مبادله جهانی تبدیل شده و بر پایه صنعت بزرگ قرار گرفتده باشدد ،هنگدامی کده
تمام ملل به مبارزه ،رقابت آمیز کشیده شده باشدند ،آن وقدت اسدت کده دیرمدانی
نیروهای مولده کسب شده تضمین میشود.
نتیجه بالواسطه تقسیم کار بین شدهرهای گونداگون ،سدر بدرآوردن مانوفاکتورهدا،
یعنی شاخه هایی از تولید بود که فراتر از سیستم صنفی رشد کرده بودندد .مدراوده
با سایر ملل پیش فرض تاریخی نشو و نمای اولیه و مانوفاکتورها ،در ایتالیا و سپس
در فالندددر ،بددود .در سددایر کشددورها ،بدده عنددوان نموندده در انگلسددتان و فرانسدده،
مانوفاکتورها در ابتدا به بازار داخلی منحصر بودند .عدالوه بدر مفروضداتی کده هدم
اکنون ذکر شد ،مانوفاکتورها مستلزم وجود تمرکز پیشرفتهای از جمعیت ،به ویدژه
در روستا ،و تمرکز سدرمایه بدود کده در دسدت افدراد بعضد ًا در اصدناف و علیدرغم
مقررات صنفی ،و بعضاً در میان بازرگانان شروع به انباشت کرده بود.
آن نوعی از کار که از همان ابتدا مستلزم ماشین ،حتی از ابتداییترین نوع آن بود،
به زودی نشان داد که بیش از همه قابلیت پیشرفت دارد .بافندگی ،که در گذشدته
به عنوان یک اشدتغال ثدانوی توسدط دهقاندان بدرای تدأمین پوشداکشدان انجدام
می گرفت ،اولین کاری بود که از راه گسترش مراوده تکان و تحدولی حاصدل کدرد.
بافندگی اولین مانوفاکتور بود و عمدهترین نیز باقی ماندد .تقاضدای فزایندده بدرای
پارچه لباس در نتیجه رشد جمعیت ،انباشت و تحرک رو به رشد و به کار انداختن
سرمایه طبیعی از راه گردش سریع ،و تقاضا برای کاالهای تجملی که از این راه به
بار آمده و به طور کلدی توسدط گسدترش مدراوده تشدویق مدیشدد ،بده بافنددگی
محرکهای کمّی و کیفی داد که آن را از شکل تولید تا آن زمان موجدودش بیدرون
آورد .در کنار دهقانانی که برای مصرف خود میبافتند ،دهقانانی کده بده ایدن ندوع
کار همچنان ادامه میدادند و هنوز هم میدهندد ،طبقده جدیددی از بافنددگان در
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شهرها پیدار شد که بافتههایشان رو به کل بازار داخلدی ،و نیدز معمدوالً بازارهدای
خارجی داشت.
بافندگی ،اشتغالی که در اکثر موارد نیاز به مهدارت انددکی داشدت و فدوراً نیدز بده
شاخههای بیشماری تقسیم میشد ،با تمام وجود در مقابل قیود صدنفی مقاومدت
میکرد .لذا باف ندگی بیشتر در روستاها و در محل بازارها ،که فاقد سازمان صدنفی
بود ،انجام میگرفت و این جاها به تدریج به شهر ،و در واقع به شکوفاترین شدهرها
در هر کشور ،تبدیل شدند.
با مانوفاکتور آزاد از صنف ،روابط مالکیت نیز به سرعت تغییر یافت .اولین پیشرفت
فراتر از سرمایه رسته ای که به طور طبیعی حاصل آمده بدود ،بدا عدروج بازرگاندان
حاصل شد .سرمایه این بازرگانان از همان ابتدا منقول ،سرمایه به معنای مدرن آن
بود ،البته تا آنجا که شخص با در نظرداشت اوضاع آن روزگار مدیتواندد از چندین
چیزی صحبت کند .دومین پیشرفت با مانوفاکتور به بار آمدد ،کده بداز هدم حجدم
وسیعی از سرمایه طبیعی را به کار گرفت و در کدل ،حجدم سدرمایه منقدول را در
قیاس با سرمایه طبیعی افزایش داد.
در عین حال مانوفاکتور پناهگاهی شد برای دهقانان از دست صنفهایی که آنها را
طرد میکردند و یا کم مزد میدادند ،درسدت همدانطور کده در گذشدته شدهرهای
صنفی به عنوان پناهگاهی برای دهقاندان ،از دسدت اربابدان زمینددار عمدل کدرده
بودند.
همزمان با آغاز مانوفاکتور ،در نتیجه الغای دم و دسدتگاه خددم و حشدم فئدودالی،
انحالل سپاهیانی مرکدب از یدک تدوده رنگارندگ کده بده پادشداهان در مقابلده بدا
واسالهایشان کمک میکردند ،بهبود کشاورزی و تبدیل قطعات وسیعی از اراضدی
مزروعی به مراتع ،دورهای از خانهبدوشی و ولگردی فرا رسدید .از همدین نکتده بده
تنهایی روشن می شود که چگونه این ولگردی دقیقاً بدا تالشدی سیسدتم فئدودالی
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مربوط است .از همان قرن سیزدهم نیز ما تدک و تدوک دورههدایی از ایدن ندوع را
داریم ،اما تنها در پایان قرن پانزدهم و ابتدای قرن شانزدهم است کده ایدن خانده-
بدوشی و ولگردی یک بروز عمدومی و مسدتمر پیددا مدیکندد .ایدن ولگدردان کده
تعدادشان چنان زیاد بود که ،به عندوان نمونده ،هندری هشدتم پادشداه انگلسدتان
 72000تن از آنان را به دار آویخت .تنها بدا بیشدترین دشدواری و از طریدق نیداز
مفرط ،و آن هم پس از مقاومت های طدوالنی ،بده کدار تدن دردادندد .رشدد سدریع
مانوفاکتورها ،به خصوص در انگلستان ،به تدریج آنها را جذب کرد.
با آغاز مانوفاکتور ملل گوناگون وارد یک روابط رقابتی ،یک مبارزه بازرگانی شددند
که از طریق جنگها ،عوارض حمایتی و ممنوعیتها پیش برده میشدد ،در حدالی
که بیشتر ملتها ،چنانچه اصالً در ارتباط میبودندد ،یدک مبادلده غیرتعدرضآمیدز
داشتند .از این زمان به بعد تجارت یک اهمیت سیاسی پیدا کرد.
با ظهور مانوفاکتور روابط بین کارگر و صاحبکار تغییر پیدا کرد .در اصناف ،روابط
پدرساالرانه بی ن کارگر و استادکار همچنان ادامه یافت .در مانوفداکتور جدای آن را
روابط پولی بین کدارگر و سدرمایهدار گرفدت ،روابطدی کده در روسدتا و شدهرهای
کوچک رنگی از پدرساالری را حفظ کرد ،اما در شهرهای بزرگتر ،شدهرهای واقعداً
مانوفاکتوری ،بسیار زود تمام خصلت پدرساالرانه خود را از دست داد.
مانوفاکتور و حرکت تولید به طور کلی ،با توسعه مراوده که همراه با کشف آمریکدا
و راه دریایی به هند شرقی پدید آمد ،محرکه بسیار نیرومنددی یافدت .محصدوالت
جدیدی که از آنجا وارد میشدد ،بخصدوص انبدوه طدال و نقدرهای کده بده جریدان
میافتاد ،موقعیت طبقات را نسبت به یکدیگر به کلی تغییر داده و ضربه سختی به
مالکیت ارضی فئودالی و به کارگران وارد میسداخت .گسدیل ماجراجویدان ،ایجداد
مهاجرنشینها و باالتر از همه توسعه و تبدیل بازارها به یک بازار جهانی ،که اکنون
امکانپذیر شده و روز به روز بیشتر به یک واقعیت تبدیل میشد ،فداز جدیددی در
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توسعه تاریخی فراهم آورد ،که در اینجا نیازی به وارد شدن بیشدتر در آن نیسدت.
ایجاد مهاجرنشینها در کشورهای جدیداً کشف شده ،آتش مبارزه بازرگدانی میدان
ملتها را دامن زد و بدین قرار به آن گسترش بیشتر و خصومت بیشتری بخشید.
گسترش بازرگانی و مانوفاکتور ،انباشت سرمایه منقول را تسریع کرد ،در حالی که
در اصناف ،که انگیزهای برای توسعه تولیدشان حاصل نکرده بودند ،سرمایه طبیعی
ثابت ماند و یا حتی رو به افول گذاشت .بازرگانی و مانوفاکتور ،بدورژوازی بدزرگ را
خلق کردند .در اصناف خردهبورژوازی متمرکز بود که دیگر مانند گذشته در شدهر
موقعی دت مسددلط را نداشددت ،بلکدده بدده ندداگزیر بایددد بدده قدددرت تجددار بددزرگ و
مانوفاکتورداران گردن میگذاشت .بدینسان بود که اصدناف ،بده مجدرد اینکده بدا
مانوفاکتورها تماس حاصل کردند ،رو به افول نهادند.
در دورانی که درباره آن صحبت میکنیم ،مناسبات بین کشورها در مراودهشان دو
شکل مختلف به خود گرفت .در ابتدا مقدار کم طال و نقره در گدردش ،ممنوعیدت
صدور این فلزات را مو جب شد .و صنعت ،که در اثر نیاز به استخدام جمعیت رو به
رشد شهری ضروری شده و اکثراً از خارج وارد میشد ،نمیتوانست بدون امتیازاتی
که طبعاً نه فقط در برابر رقابت داخلی بلکه عمدتاً در مقابل رقابدت خدارجی اعطدا
می شد ،دوام بیاورد .در این ممنوعیت های اولیه ،امتیازات صنفی محلی به سراسدر
کشور بسط پیدا کرد .عوارض گمرکی از بداجهدایی سرچشدمه گرفدت کده اربابدان
فئودال در ازای حمایت در مقابل راهزنی از بازرگانانی کده از سدرزمین آنهدا عبدور
میکردند میستاندند ،باجهایی که بعداً به طور مشابه از طدرف شدهرها نیدز وضدع
گردید ،و با عروج دولدتهدای مددرن بددیهیتدرین وسدیله گدردآوری پدول بدرای
خزانهداریها شد.
( حاشیهنویسی توسط مارکس ):خردهبورژوازی – طبقه متوسط – بورژوازی بزرگ
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ظهور طال و نقره آمریکایی در بازارهای اروپایی ،توسعه تدریجی صنعت ،گسدترش
سریع تجارت و عروج متعاقب بورژوازی غیرصنفی و اهمیت فزاینده پول ،بده ایدن
اقدامات اهمیت جدیدی بخشید .دولت ،که روز به روز کمتر قادر بدود بددون پدول
سر کند ،حال ممنوعیت روی صدور طال و نقره را بندا بده مالحظدات مدالی حفدظ
می کرد .بورژواها ،که این مقادیر پولی که به بازار سرازیر مدیگردیدد ،برایشدان بده
موضوع عمده معامالت سفتهبازانه تبدیل شده بود ،از این امر کامالً خشنود بودندد.
امتیازات تثبیت شده پیشین به منبع درآمدی برای دولت تبددیل شدده و در ازای
پول ،فروخته میشد .در قانونگذاریهای گمرکی ،پدیدده عدوارض صدادراتی پیددا
شد که نظر به اینکه صرفاً جلوی رشد صنعت را مدیگرفدت ،مقاصدد مدالی صدرف
داشت.
دوره دوم در نیمه قرن هفدهم آغاز شد و تقریباً تا پایان قرن هیجدهم ادامه یافت.
بازرگانی و کشتیرانی سریعتر از مانوفاکتور ،که نقش ثانوی ایفا میکدرد ،گسدترش
یافته بودند .مهاجرنشینها به مصرفکنندگان قابل مالحظهای تبدیل میشددند .و
پس از کشمکشهای طوالنی ،کشورهای گوناگون بدازار جهدانی رو بده گشدایش را
بین خود قسمت کردند .این دوره با قدوانین کشدتیرانی و انحصدارات مسدتعمراتی
آغاز میشود .بوسیله تعرفهها ،ممنوعیتها و پیمانها از رقابت بین کشورها تا سدر
حد امکان جلوگیری میشد .و در آخرین وهله ،جدال رقابت از طریق جنگها (بده
ویژه جنگ هدای دریدایی) پدیش بدرده و از ایدن طریدق تعیدین تکلیدف مدیشدد.
قدرتمندترین ملت دریانورد ،ملت انگلیس ،در بازرگانی و مانوفاکتور دسدت بداال را
حفظ کرد .در اینجا ما هم اکنون تمرکز را در یک کشور مشاهده میکنیم.
مانوفدداکتور همددواره در بددازار داخلددی بدده وسددیله عددوارض حمددایتی ،در بازارهددای
مستعمراتی با انحصارات ،و در خارج تا سر حد امکان توسط عوارض افتراقی مدورد
حراست قرار مدیگرفدت .سداخت مدواد تولیدد شدده در داخدل (پشدم و کتدان در
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انگلستان و ابریشم در فرانسه) تشویق میشدد ،صددور مدواد خدام تولیدد شدده در
داخل ( پشدم در انگلسدتان) قددغن بدود ،و سداخت مدواد خدام وارداتدی (پنبده در
انگلستان) مورد بی توجهی و یا تحت فشار قرار مدیگرفدت .ملتدی کده در تجدارت
دریایی و نیروی مستعمراتی غالب بود طبعاً بیشترین گسدترش کمّدی و کیفدی در
مانوفاکتور را برای خود تأمین میکرد .مانوفاکتور نمیتوانست بددون حمایدت دوام
یابد ،چون بر اثر کوچکترین تغییری در کشورهای دیگر ممکن بود بازار خدود را از
دست بدهد و از بین برود .تحت شرایط بالنسبه مساعد میتوانست بده سدادگی در
یک کشور جا باز کند ،اما درست به همین دلیل به سادگی هم ممکدن بدود ندابود
شود .در عین حال شیوه تولید مانوفاکتوری ،به ویژه در قرن هیجددهم در منداطق
روستایی ،به حدی با شرایط زندگی توده عظیمی از افراد عجین شده بود که هدیچ
کشوری جرأت نمی کرد موجودیت آنها را با پذیرش رقابت آزاد به خطر انددازد .در
نتیجه مانوفاکتور ،تا آنجا که قادر به صدور بدود ،تمامداً بده توسدعه یدا محددودیت
بازرگانی وابسته بود و خود تأثیر متقابل بسدیار انددکی بدر روی آن داشدت .نقدش
ثانوی مانوفاکتور و نفدوذ تجدار در قدرن هیجددهم از اینجاسدت .تجدار و بده ویدژه
کشتی داران بودند که بیش از هر کس در جهت حمایت دولتی و انحصدارات فشدار
وارد میآوردند .مانوفاکتورداران نیز خواستار حمایت بودند و در حقیقدت آن را بده
دست هم میاوردند ،اما تمام مدت از لحاظ اهمیت سیاسدی نسدبت بده بازرگاندان
فروتر بودند .شهرهای بازرگانی ،به خصوص شهرهای دریایی ،تا حدی متمدن شده
و نگرش بورژوازی بزرگ را اتّخاذ کردند ،اما در شهرهای کارخاندهای یدک نگدرش
بینهایت خردهبورژوایی بر جای ماند .رجوع کنید به «آیکین» .قرن هیجدهم قدرن
تجارت بود« .پینتو» این را به وضوح بیان میکند« :تجارت جنون این قرن است»،
و« :از مدتی پیش تنها مسألهای که مطدرح اسدت ،بازرگدانی ،کشدتیرانی و نیدروی
دریایی است».
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حرکت سرمایه ،گرچه به طور قابل مالحظده ای تسدریع شدده بدود ،بدا ایدن همده
همچنان کند باقی ماند .تجزیه بازار جهانی به بخشهای جداگانهای که هدر کددام
توسط کشوری بهرهبرداری میشدد ،ممانعدت از رقابدت بدین کشدورهای مختلدف،
غیرپیشرفته بودن تولید و این واقعیت که مالیه هنوز داشت مراحدل اولیده تکامدل
خود را طی میکرد ،به مقدار زیادی گردش را کند میکدرد .نتیجده ایدن ،روحیده
چانهبزن ،لئیمانه و خسیسانهای بود که هنوز بدر همده بازرگاندان و بدر کدل شدیوه
پیشبرد تجارت چندگ انداختده بدود .بازرگاندان در مقایسده بدا مانوفداکتورداران و
بخصوص با صنعتگران دستی ،بی شک بورژواهای بدزرگ بودندد .امدا در قیداس بدا
بازرگانان و صاحبان صنایع دوره بعد ،خردهبورژواهایی بیش نبودند .رجوع کنید به
آدام اسمیت.
این دوره همچنین با رفع ممنوعیدت از صددور طدال و نقدره و آغداز تجدارت پدول،
بانکها ،قرضههدای مدالی ،اسدکناس ،بدورسبدازی بدر روی اوراق قرضده و سدهام،
سفتهبازی با همه اجناس و توسعه مالیه به طور کلی مشخص میشدود .بدار دیگدر
سرمایه بخش بزرگی از آن خصلت طبیعی را که هنوز به آن چنگ انداخته بود ،از
دست داد.
 -4گستردهترین تقسیم کار .ینع :بزرگ
تمرکز تجارت و مانوفاکتور در یک کشور ،یعنی انگلستان ،که در قرن هفددهم بده
طور مقاومتناپذیری در حال پیشرفت بود ،به تدریج برای ایدن کشدور یدک بدازار
کمابیش جهانی فراهم ساخت ،و به این ترتیب برای محصوالت صنعتی این کشدور
تقاضایی بوجود آورد که برآورده کردن آن دیگر توسط نیروهای مولده تا آن زمدان
موجود مقدور نبود .این تقاضا ،که فراتر از حد نیروهدای مولدده رشدد کدرده بدود،
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نیروی محرکه ای شد که با ایجاد صنعت بزرگ -یعندی بده کدار گدرفتن نیروهدای
طبیعی برای مقاصد صنعتی ،ماشین و گستردهترین نوع تقسیم کار -سومین دوره
مالکیت خصوصی پس از قرون وسطی را به وجود آورد .پیششرطهای دیگدر ایدن
فاز جدید نیز در آن هنگام در انگلستان بوجود آمده بدود :آزادی رقابدت در داخدل
کشور ،پیشرفت مکانیک نظری و غیره (در واقدع مکانیدک ،کده بده وسدیله نیدوتن
تکمیل شده بدود ،در مجمدوع رایدجتدرین داندش در فرانسده و انگلسدتان در قدرن
هیجدهم بود)( .رقابت آزاد در درون خود کشور همه جدا بایدد بدا انقدالب بدسدت
میآمد  1640 -و  1688در انگلستان 1789 ،در فرانسه).
رقابت به زودی هر کشوری را که میخواست نقش تاریخی خود را حفظ کند وادار
ساخت که مانوفاکتورهای خود را با وضع مقررات گمرکی جدید مورد حمایت قرار
دهد (عوارض قدیمی دیگر در مقابل صنعت بزرگ کارسداز نبدود) و پدس از آن در
سایه عوارض حمایتی به سرعت به ایجاد صنعت بزرگ دسدت بزندد .علیدرغم ایدن
اقدامات حمایتی ،صنعت بزرگ رقابت را جهانگستر کرد( .رقابت جهانی در عمدل
همان تجارت آزاد است .عوارض حمایتی تنها یک مسدکن ،یدک اقددام دفداعی در
چهارچوب تجارت آزاد است) .وسایل ارتباطات و بازار جهدانی ندوین را برپدا کدرد،
تجارت را تابع خود نمود ،تمام سرمایه را به سرمایه صنعتی مبدل کرد ،و بده ایدن
ترتیب گردش سریع سرمایه (توسعه سیستم مالی) و تمرکز سرمایه را بوجود آورد.
صنعت بزرگ از راه رقابت جهانی تمام افراد را به صرف حداکثر انرژی خود مجبور
ساخت .ایدئولوژی ،مذهب ،اخالق و غیره را تا سر حد امکان نابود سداخت و آنجدا
که نتوانست چنین کند ،آنها را به یک دروغ آشکار تبدیل کرد .صنعت بزرگ برای
اولین بار تاریخ جهانی را به وجود آورد ،به این معنا که تمام ملل متمدن و هر فرد
عضو آنها را برای برآوردن خواستهایش به کل جهان وابسته کرد و به این ترتیدب
منحصر به فرد بودن طبیعی ملت های جداگانه را از میان برد .علوم طبیعدی را بده
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خدمت سرمایه درآورد و آخرین رگه های خصلت طبیعی را از تقسیم کدار گرفدت.
خصلت طبیعی کار را ،تا آنجا که این امر در مورد کار ممکن است ،از میدان بدرد و
همه روابط طبیعی را در روابط پولی به تحلیل برد .بر جای شهرهایی که بده طدور
طبیعی رشد یافته بودند ،شدهرهای مددرن و بدزرگ صدنعتی کده یدک شدبه سدر
برآوردند ،خلق کرد .صنعت بزرگ هر جا سیادت به دسدت آورد ،حرفدههدا و همده
مراحل صنعتی پیشین را نابود کرد .پیروزی شهر بر روستا را تکمیل نمود .مبندای
آن سیستم اتوماتیک است .صنعت بزرگ چنان توده ای از نیروهای مولدده بوجدود
آورد که مالکیت خصوصی برای آن درست همانقدر به قید و بند تبدیل شدده کده
صنف برای مانوفاکتور و کارگاه کوچک روستایی برای صنعت دستی رو به توسدعه
قید و بند شده بود .این نیروهای مولدده تحدت سیسدتم مالکیدت خصوصدی تنهدا
توسعهای یکجانبه پیدا می کنندد ،و بدرای اکثریدت بده نیروهدای ویرانگدر تبددیل
می شوند .به عالوه بخش زیادی از این نیروها تحت نظام مالکیدت خصوصدی اصدالً
کاربستی پیدا نمی کنند .به طور کلی صنعت بزرگ همه جا مناسبات مشابهی بین
طبقات جامعه خلق کرد ،و به این ترتیب خصوصیات ویژه ملدتهدای گونداگون را
نابود سداخت .و بداالخره ،در حدالی کده بدورژوازی هدر کشدور هندوز مندافع ملدی
جداگانهای را حفظ می کرد ،صدنعت بدزرگ طبقده ای را خلدق کدرد کده در همده
کشورها منافع مشابهی دارد و برای او ملیت هم اکنون دیگر مرده اسدت .طبقدهای
که حقیقتاً رها از تمام دنیای کهنه است و در عین حال استوار علیه آن میایستد.
از نظر کارگر ،صنعت بزرگ نه فقط رابطه او با سرمایهدار ،بلکده نفدس کدار را هدم
برای کارگر تحملناپذیر میکند.
بدیهی است که صنعت بزرگ در همه مناطق یک کشور به سطح توسعه مشدابهی
نمی رسد .امّا این حرکت طبقاتی پرولتاریا را به تأخیر نمیاندازد ،زیدرا پرولترهدایی
که مخلوق صنعت بزرگند ،رهبری این نهضت را به دست میگیرند و تمام تدوده را
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با خود پیش میبرند ،و نیز به این دلیل کده کدارگران خدارج از صدنعت بدزرگ در
وضعی حتی بدتر از خود کارگران صنعت بزرگ قرار دارند .کشورهایی کده در آنهدا
صنعت بزرگ توسعه یافته است ،در قبال کشورهای غیرصنعتی ،بده درجدهای کده
اینان توسط مراوده بین المللی به مبارزه رقابت آمیز جهانی کشیده شده باشند ،بده
شیوه مشابهی عمل میکنند.
***
این اشکال مختلف تولید ،همان اشکال متعدد سازمانیابی کار و در نتیجه اشدکال
متعدد مالکیت هستند .در هر دوره] ،شکلی از[ یگانگی نیروهای مولده موجدود ،تدا
آنجا که این امر بر اثر نیازها ضرورت پیدا کرده باشد ،بوجود میآید.
 -5تضاد بین نیروهای مولده و شکل متراوده بته عنتوان مبنتای انقتالب
اجتماعی
تضاد بین نیروهای مولده و شکل مراوده که ،همچنان که دیدیم ،بارهدا در تداریخ،
هر چند بدون خطر انداختن پایه خود ،روی داده است ،ضدرورتاً در هدر مدورد بده
صددورت یددک انقددالب درگرفتدده و در عددین حددال اشددکال تبعددی گوندداگونی ماننددد
تصادمهای فراگیر ،تصادم طبقات گوناگون ،تضدادهای آگداهی ،جندگ اندیشدههدا،
مبارزه سیاسی و غیره به خود گرفته است .از یک دیدگاه محدود ،انسان مدیتواندد
یکی از این اشکال تبعی را جدا کند و آن را به عنوان مبنای این انقالبدات در نظدر
بگیرد .و این کار آسانتر هم هست زیرا افرادی کده انقدالبهدا را شدروع کدردهاندد،
متناسب با درجه فرهنگشان و مرحله توسعه تداریخی ،دربداره فعالیدتهدای خدود
دارای توهم بودهاند.
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بنابراین تمام تصادمات تاریخ ،بر طبق نظر ما ،ریشه در تضاد بین نیروهای مولده و
شکل مراوده دارند .ضمناً برای رسیدن به تصادم در یک کشور نیدازی نیسدت کده
این تضاد در همان کشور بخصوص به حدد نهدایی خدود رسدیده باشدد .رقابدت بدا
کشورهای پیشرفته تر صنعتی ،که ناشی از گسترش مراوده بین المللی است ،بدرای
ایجاد تضاد مشابهی در کشورهای دارای صنعت کمتر پیشدرفته کدافی اسدت (بده
عنوان مثال پرولتاریای نهفته در آلمان توسط رقابدت صدنایع انگلدیس برجسدتگی
بیشتری پیدا نمود).
 -6رباب :افراد و شکل گیری طبقات؛ تضاد بین افتراد و شترایط زنتدگی
آنها؛ اجتماع موهو افراد در جامعه بتورژوایی و اتاتاد وابعتی افتراد در
کمونیسم؛ تبعی :شرایط اجتماعی زندگی از بدرت افراد متاد
رقابت ،افراد را ،نه فقط بورژواها بلکه حتی از آن بیشتر کارگران را ،از یکدیگر جدا
میسازد ،علیرغم این واقعیت که آنها را گرد هم میآورد .بنابراین دیرزمدانی طدول
خواهد کشید تا این افراد بتوانند متحد شوند ،جدا از این واقعیت که به منظور نیل
به این اتحاد  -اگر نخواهد اتحادی صرفاً محلی باشد  -باید ابتددا اسدباب ضدروری
آن ،یعنی شهرهای صنعتی بزرگ و ارتباطات ارزان و سریع ،توسط صدنعت بدزرگ
ایجاد شده باشد .لذا غلبه بر هر قدرت سازمانیافتهای که در مقابل این افراد جددا
از هم قرار دارد ،افرادی که در شرایطی زندگی میکنند که هر روز ایدن جددایی را
بازتولید می کند ،تنها پس از مبارزات طوالنی ممکدن خواهدد بدود .خدالف ایدن را
خواستن ،مترادف است با خواستن اینکه در این دوران معین تداریخ رقابدت وجدود
نداشته باشد ،و یا اینکه افراد ذهن خود را از شرایطی که در حالت انزوا هیچ گونده
کنترلی بر روی آن ندارند ،خالص کنند.
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----ساختن مساکن ،در میان وحشیان هر خانواده طبیعتاً غدار یدا کلبده خدود را دارد،
مانند چادر خانوادگی جداگانه کوچنشینها .این اقتصاد خانگی جداگانه ،با توسدعه
بعدی مالکیت خصوصی ضروریتر هم می شود .نزد اقوام کشداورز اقتصداد داخلدی
اشتراکی همانقدر غیرممکن اسدت کده کاشدت اشدتراکی زمدین .سداختن شدهرها
پیشرفت بزرگی بود .با اینهمه ،در همه دورههای پیشین الغای 24اقتصاد فردی ،که
از الغای مالکیت خصوصی جداییناپذیر است ،غیرممکن بود ،به این دلیل ساده که
شرایط مادی الزم برای آن وجود نداشدت .برپدایی یدک اقتصداد داخلدی اشدتراکی
مستلزم توسعه ماشینها ،بهره برداری از نیروهدای طبیعدی و از بسدیاری نیروهدای
مولده دیگر -به عنوان مثال منابع آب ،روشنایی گاز ،گرمای بخار و غیدره -و نفدی
موقعی ت شهر و روستا است .بدون این شرایط ،اقتصاد اشتراکی به خودی خود یک
نیروی مولده جدید را تشکیل نمیدهد] .این اقتصاد[ فاقد پایه مادی خواهد بدود و
تنها بر یک بنیاد نظری صرف قرار میگیرد ،بده عبدارت دیگدر یدک هدوس صدرف
خواهد بود و به چیزی بیشتر از یک اقتصاد صومعهای منجر نخواهد شد .این را که
چه چیزی امکان عملی شدن داشت ،می توان در شهرهایی که از راه تمرکز بوجود
آمدند و در بنای ساختمان های جمعی برای مقاصد گوناگون (زندانها ،پادگانها و
غیره) مشاهده کرد .ناگفته پیداسدت کده الغدای اقتصداد فدردی از الغدای خدانواده
جداییناپذیر است.
***
گفته ای که اکثراً از طرف قدیس سانکو ابراز میشود یعنی اینکه هدر کدس هرچده
هست به واسطه دولت است ،اساس ًا مشابه ایدن بیدان اسدت کده فدرد بدورژوا تنهدا
 24الغا ) ،(Aufhebungاصطالحی که توسط هگل به کار برده میشد و بر نفی یک شکل کهنه با حفظ
محتوای مثبت آن در شکل جدید ،که جایگزین آن میشود ،داللت میکند.
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نمونه ای از نوع بورژوا است .بیانی که متضمن فرض وجود طبقه بورژوا قبل از افراد
تشکیلدهنده آن

است).

در قرون وسطی شهروندان در هر شهر ناگزیر بودند برای دفداع از خدود در مقابدل
اشرافیت زمیندار متحد شوند .توسعه تجارت و برقراری ارتباطات ،شهرهای منفدرد
را به طرف برقراری تماس با دیگر شهرها ،که در مبارزه با خصدم مشدترک مندافع
مشدابهی داشدتند ،سدوق داد .از میدان بسدیاری اجتماعدات محلدی شدهروندان در
شهرهای گوناگون ،به تدریج طبقه متوسط سر برآورد .شدرایط زنددگی شدهروندان
منفرد  -به خاطر تضاد این شرایط با مناسبات موجود و با شیوه کار ناشدی از آن -
به شرایطی تبدیل شد که بدرای همده آندان مشدترک و از هدر فدرد مسدتقل بدود.
شهروندان ،تا آنجا که خود را از بندهای فئدودالی گسسدته بودندد ،ایدن شدرایط را
خلق کردند و به نوبه خود تا آنجا که توسط تعارضشان با سیستم فئودالی موجدود
مشروط می شدند ،به وسیله این شرایط خلق شدند .با برقدراری ارتباطدات متقابدل
بین شهرهای منفرد ،این شرایط مشترک به شرایط طبقداتی تحدول پیددا کردندد.
شرایط مشابه ،تضاد مشابه ،منافع مشابه ،به ناگزیر همه جا سنن مشابهی را به بدار
آوردند .خود بورژوازی به تدریج همراه با شرایط خویش توسعه مییابد ،بدر حسدب
تقسیم کار به بخشهای گوناگون منقسم میشود و سدرانجام همده طبقدات دارای
موجود را در خود جذب میکند( در حالی کده اکثریدت فاقدد دارایدی پیشدین و
بخشی از طبقات تاکنون دارا را به یک طبقه جدید ،یعنی پرولتاریا مبدل میکند)،
تا آنجا که تمام دارایی موجود به سرمایه صنعتی یا بازرگانی تبدیل میشود.

( حاشیه نویسی توسط مارکس ):نزد فالسفه ،پیشا – هستی طبقه.
 ( حاشیه نویسی توسط مارکس ):در ابتدا همه رشتههای کار را که مستقیماً به دولت متعلقند جذب می-
کند و سپس کم و بیش همه شغلهای ایدئولوژیک را.
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افراد جدا از هم تنها تا آنجا یک طبقه را تشکیل میدهند که باید نبدرد مشدترکی
را علیه یک طبقه دیگر از پیش ببرند .در سدایر مدوارد مانندد رقبدا بدا یکددیگر در
شرایط خصمانهای به سر میبرند .از طرف دیگر طبقه ،بده نوبده خدود ،موجودیدت
مستقلی در مقابل افراد به خود می گیرد ،به نحوی که اینان شرایط زندگی خویش
را تعیین شده و موقعیت خود در زندگی و لذا رشدد شخصدی خدویش را از جاندب
طبقهشان مقرر شده مییابند ،و به این ترتیب به سلک آن طبقه در میآیندد .ایدن
پدیده مشابه با پدیده تابعیت افراد جداگانه از تقسیم کدار اسدت و فقدط بدا الغدای
مالکیت خصوصی و الغای خود کار ،مدی تواندد برطدرف شدود .مدا تدا کندون بارهدا
خاطرنشان کردهایم که این در برگرفته شدن افراد توسط طبقه ،تابعیدت بده همده
انواع ایدهها و غیره را با خود به همراه میآورد.
اگر این رشد افراد ،رشدی که در درون شرایط مشترک هستی رستهها و طبقداتی
که تاریخاً به دنبال یکدیگر میآیند صورت میگیرد ،و ادراکات عمومی کده از ایدن
طریق بر افراد تحمیل میشود  -اگر این رشد از یک نقطه نظدر فلسدفی مالحظده
شود ،در این صورت قطعاً تصور اینکه در این افراد ،نوع ،یا انسان تکامل پیدا کدرده
و یا آنها انسان را تکامل دادهاند ،بسیار ساده خواهد بود ،و به این طریدق مدیتدوان
گوشمالی سختی به تاریخ داد .انسان سپس میتواندد ایدن رسدتههدا و طبقدات را
اصطالحات خاص از بیان کلی ،تنوعات تبعی نوع ،یا فازهای تکامدل انسدان تصدور
کند.
این دربرگرفته شدن افراد توسط طبقات معین ،تدا هنگدامی کده طبقدهای تکامدل
بیابد که هیچ منفعت طبقاتی بخصوص برای ابدراز در برابدر طبقده حداکم نداشدته
باشد ،نمیتواند ملغا شود.
-----
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تبدیل قدرتها (روابط) شخصی به قدرتهای مادی که بر اثر تقسدیم کدار بده بدار
آمده را نمی توان با بیرون راندن ایده کلی آن از ذهن انسان از میان برداشت ،بلکه
برانداختن آن تنها توسط افرادی که این قدرتهدای مدادی را مجددداً تدابع خدود
ساخته و تقسیم کار را ملغا میکنند ،امکانپذیر است .این بدون اجتمداع ممکدن
نیست .تنها در درون اجتماع است که هر فرد وسیله پرورش استعدادهای خدود در
همه جهات را داراست .لذا آزادی فردی تنها در درون اجتماع ممکن مدیشدود .در
بدل های تا کنونی اجتماع ،یعنی در دولت و غیره ،آزادی شخصی تنها برای افرادی
که تحت شرایط طبقه حاکم رشد مییافتند ،و تنها تا آنجا که آنها افراد این طبقده
بودند ،وجود داشته است .اجتماع موهومی که تا کنون افراد در آن ترکیب شدهاند،
همواره در رابطه با آنها موجودیتی مستقل به خود میگرفته است ،و چون ترکیبی
از یک طبقه علیه طبقه دیگر بوده ،لذا برای طبقه تحت ستم نه فقط یک اجتمداع
کامالً موهوم بلکه در عین حدال قیدد و بنددی را نیدز تشدکیل مدیداده اسدت .در
اجتمدداع واقعددی ،افددراد آزادی خددود را در بده هددم پیوسددتگی و از طریددق بده هددم
پیوستگیشان بدست میآورند.
افراد همیشه از خود حرکت کردهاند ،اما طبعاً در درون شرایط و مناسدبات معدین
تاریخی شان ،نه از فرد «محض» به معنایی که مورد نظر ایدئولوژیستها است .امدا
در سیر توسعه تاریخی و دقیقاً بده دلیدل ایدن واقعیدت کده در درون تقسدیم کدار
مناسبات اجتماعی ضرورتاً یک موجودیت مستقل مییابند ،لذا در زندگی هر فدرد،
تا آنجا که این زندگی شخصی بوده و توسط شاخه ای از کار و شرایط مرتبط با آن
معین میشود ،شکافی پدید می آیدد( .قصدد مدا ایدن نیسدت کده از اینجدا اینطدور
مستفاد شود که مثالً مالک ،سرمایهدار و غیره دیگر شخص نیستند ،بلکده مقصدود
( حاشیهنویسی توسط انگلس( ):فوئرباخ :وجود و ذات).
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اینست که شخصیت آنها توسط مناسبات طبقاتی کامالً معیندی مشدروط و معدین
می شود و این شکاف تنها در موقع مخالفتشان با طبقه دیگر ،و برای خودشان تنها
زمانی که ورشکست میشوند ،بروز میکندد ).در رسدته (و حتدی بیشدتر از آن در
قبیله) این هنوز پوشیده است :به عنوان مثال یک نجیدبزاده همیشده نجیدبزاده
میماند و یک فرد عامی همیشه یک فرد عامی] ،گویی این[ کیفیتی جداییناپدذیر
از فردیتش و مستقل از سایر روابدط او اسدت .تفداوت بدین فدرد خصوصدی و فدرد
طبقاتی ،خصلت تصادفی شرایط زندگی برای فرد ،تنها با ظهدور طبقده ،کده خدود
محصول بورژوازی است ،پدید می آید .این خصلت تصادفی خود تنها از راه رقابت و
مبارزه بین افراد بوجود میآید و توسعه مییابد .به این ترتیب در عالم تخیل ،افراد
در تحت سلطه بورژوازی از همیشه آزادتر به نظر میرسند .اما در واقع آنهدا کمتدر
آزادند زیرا به درجه بیشتری تحت حاکمیت نیروهدای مدادی هسدتند .تفداوت بدا
رسته به خصوص در تعارض بین پرولتاریا و بورژوازی آشکار مدیشدود .وقتدی کده
رسته شهرنشینان ،اصناف و غیره در تضاد با اشرافیت زمیندار سر برآورد ،شدرایط
هستی آنها -یعنی دارایی منقول و کار حرفه ای ،که خدود قبدل از جددایی آنهدا از
نهادهای فئودالی به طور نهفته موجود بود  -موجودیتی اثباتی یافت که در مقابدل
مالکیت زمین داری فئودالی به کرسی نشانده شدد و بندابراین در ابتددا بده شدیوه
خاص خود یک شکل فئودالی به خود گرفدت .قطعداً سدرفهدای فدراری ،بنددگی
پیشین خود را همچدون امدری خدارجی نسدبت بده شخصدیت خدود بده حسداب
میآوردند .اما آنها در این مورد صرفاً همان کاری را میکردند که هر طبقدهای کده
در حال خالصی خویش از قید و بند باشد ،انجام میدهد .وانگهی آنها خدود را نده
بعنوان طبقه بلکده فدرد ،آزاد مدیسداختند .بده عدالوه ،آنهدا از سیسدتم رسدتهای
نگسستند ،بلکه تنها رسته جدیدی را شکل دادند ،حتی شیوه کار پیشین خدود را
در وضعیت جدیدشان حفظ کردند و با رهانیدن آن شدیوه کدار از قیدد و بنددهای
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پیشین ،که دیگر با پیشرفت حاصلشده خوانایی نداشت ،آندرا بیشدتر هدم توسدعه
دادند.
از طرف دیگر برای پرولترها شرط زندگی ،یعنی کار و همدراه بدا آن تمدام شدرایط
جامعه ،کنونی به چیزی خارجی ،چیزی که آنها بده عندوان افدراد جداگانده بدر آن
کنترلی ندارند و هیچ سازمان اجتماعی نمیتواند کنترل بدر آن را بده آنهدا بدهدد،
تبدیل شده است .تضاد بین فردیت هر فرد پرولتر و کار ،این شرط تحمیدل شدده
زندگی به او ،از اینرو برای وی آشکار میشود کده او از جدوانی قربدانی شدده و ،در
درون طبقه خود ،هیچ شانسدی بدرای رسدیدن بده شدرایطی کده وی را در طبقده
دیگری قرار دهد ،ندارد.
توجه :نباید فراموش کرد که خود نیاز سرف به بقا و عددم امکدان یدک اقتصداد در
مقیاس بزرگ ،در توزیع حصه زمدین بدین سدرفهدا دخیدل گردیدد و خیلدی زود
خدمات سرف به ارباب را به حد متوسطی از پرداختهای جنسی و وظیفه بیگاری
تقلیل داد .این به سرف امکان میداد که دارایدی منقدول انباشدت کندد و بده ایدن
ترتیب فرار او را از نزد ارباب تسهیل میکرد و به وی چشمانداز باز کردن راه خدود
به عنوان یک آدم شهری را میداد .همچنین ردهبندیهایی میان سرفها به وجود
میآورد ،به طوری که سرفهای فراری ،خود نیمهشهرنشینهایی بودند .به همدین
نحو بدیهی است که سرفهایی که در حرفه ای دارای مهارت بودند ،بهترین شانس
را برای کسب دارایی منقول داشتند.
به این ترتیب سرفهای فراری فقط آرزو داشتند که دامنه عمل کافی برای توسعه
و تثبیت شرایط موجود زندگی را داشته باشند ،و لذا دست آخر تنهدا بده کدار آزاد
می رسیدند .در حالی که پرولترها ،اگر بخواهند که به عنوان افراد ابراز وجود کنند،
ناگزیرند شرایط تاکنون غالب هستیشان (که ضمناً تا آن زمان شرایط هستی کدل
جامعه نیز بوده است) یعنی کار را الغا نمایند .بدینسان آنها خود را مستقیماً بدا آن
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شکلی در تقابل مییابند که افراد ،افرادی که جامعه را میسدازند ،تداکنون توسدط
آن به خود بیان دستهجمعی بخشیدهاند ،یعنی با دولت .لذا برای اثبات وجود خود
به عنوان افراد ،باید دولت را سرنگون کنند.
----از همه آنچه تا کنون گفتهایم این نتیجه حاصدل مدیشدود کده] تداکنون[ رابطده
جمعیای که افراد یک طبقه وارد آن میشدند ،رابطه ای که توسط منافع مشترک
آنها علیه یک طرف ثالث معین میشد ،همواره اجتماعی بود که این افراد صرفاً بده
عنوان افراد میانگین و فقط تا آنجا که در چهدارچوب شدرایط هسدتی طبقدهشدان
میزیستند ،به آن تعلق داشتند  -رابطهای که آنها نه به عنوان افراد بلکه به عنوان
اعضای یک طبقه در آن شرکت میجستند .در حدالی کده در اجتمداع پرولترهدای
انقالبی ،که شرایط هستی خود و سدایر اعضدای جامعده را در اختیدار مدیگیرندد،
درست عکس این صدادق اسدت :افدراد بده عندوان افدراد در ایدن اجتمداع شدرکت
میکنند .چه این بهم پیوستگی افراد است (طبعاً با فرض مرحله پیشرفته نیروهای
مولده مدرن) که شرایط رشدد و حرکدت آزادانده افدراد را تحدت اختیارشدان قدرار
میدهد .این شرایط قدبالً بده تصدادف سدپرده مدیشدد و موجدودیتی در مقابدل و
مستقل از افراد جداگانه به خود میگرفت ،دقیقاً به این دلیل کده آنهدا بده عندوان
اف راد از یکدیگر جدا بودند و نیز به این خاطر که هدم پیوسدتگی نداگزیر آنهدا ،کده
توسط تقسیم کار معین میشد ،در نتیجه این جدایی برایشان به یک پیوند بیگانه
تبدیل میشد .تا کنون به هم پیوستگی (نه یک به هم پیوستگی اختیاری ،آنطدور
که برای مثال در قرارداد اجتماعی 25تشریح شده است ،بلکه یک به هم پیوسدتگی
 ( بخش زیر در دستنویس قلم گرفته شده است ):در هر دوران تاریخی ،افرادی که خود را آزاد کردهاند،
صرفاً شرایط هستی فیالحال موجود پیرامون خود را توسعه بیشتری دادهاند.
 25قرارداد اجتماعی ،اثر ژان ژاک روسو
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ضروری) صرفاً توافقی بود بر سر این شرایط ،که در درون آن افراد آزاد بودند بخت
خود را بیازمایند (مدثالً شدکل گیدری دولدت آمریکدایی شدمالی و جمهدوریهدای
آمریکای جنوبی را مقایسه کنید) .این حدق برخدورداری بدیدغدغده از تصدادف و
شانس ،تحت شرایط معین ،تاکنون آزادیهای شخصدی اطدالق شدده اسدت .ایدن
شرایط هستی ،طبعاً تنها محصول نیروهای مولدده و اشدکال مدراوده در هدر عصدر
بخصوص است.
----تفاوت کمونیسم با تمام جنبش های پیشین در این است که کمونیسم اساس همه
مناسبات قبلی تولید و مراوده پیشین را واژگون میکند و برای اولین بدار آگاهانده
مفروضاتی را که به طور طبیعی تکامل یافتهاند ،بده عندوان مخلوقدات انسدانهدای
تاکنون موجود مورد بررسی قرار میدهد ،خصلت طبیعی آنها را برمیگیدرد و آنهدا
را منقاد قدرت افراد متحد می سازد .بنابراین سازمان آن ،یعنی تولید مادی شرایط
این وحدت ،اساساً اقتصادی است .کمونیسم شرایط موجود را بده شدرایط وحددت
مبدل میکند .واقعیتی که کمونیسم خلق میکند ،تا آنجا که واقعیت به هدر حدال
فقط محصول مراوده پیشین افراد است ،دقیقاً مبنای حقیقی اینست که موجودیت
هر چیز مستقل از افراد انسانی را ناممکن سازد .بدین ترتیب کمونیستها در عمل
به شرایطی که تاکنون توسط تولید و مراوده خلق شده است ،بده عندوان شدرایطی
غیر ارگانیک برخورد میکنند ،اما بدون اینکه تصدور کنندد ایدن نقشده یدا تقددیر
نسل های پیشین بوده که مصالح آن را فراهم کنند ،و بدون اعتقاد به این کده ایدن
شرایط برای افرادی که آنها را خلق میکردند غیر ارگانیک بوده است.
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 -7تضاد بین افراد و شرایط زندگی آنها به عنتوان تضتاد بتین نیروهتای
مولده و شکل مراوده؛ توسعه نیروهای مولده و اشکال متغیر مراوده
تفاوت بین فرد به عنوان یک شخص و هدر آنچده نسدبت بده وی خدارجی اسدت،
تفاوتی در مفاهیم نیست ،بلکه یک واقعیت تاریخی است .این تمایز در زمدانهدای
متفاوت اهمیتهای متفاوت دارد  -مثالً رسته به عنوان یک چیز خدارجی نسدبت
به فرد در قرن هیجدهم ،و همین طور کمابیش خانواده .این تمایزی نیست که مدا
باید برای هر عصر به عمل بیاوریم ،بلکه تمایزی است که هر عصدر ،خدود از میدان
عناصر مختلفی که موجود می یابد ،و در حقیقت نه بر طبق هیچ ایددهای ،بلکده از
روی اجبار ناشی از تصادمهای مادی زندگی به عمل میآورد.
آنچه برای عصر بعدی در مقابل عصر قبلی تصادفی به نظدر مدیرسدد  -و ایدن در
مورد عناصری که از عصر پیشین به ارث رسیده نیز صادق است  -شکلی از مراوده
است که با مرحله معینی از توسعه نیروهای مولده مطابقدت دارد .رابطده نیروهدای
مولده با شکل مراوده ،رابطه شکل مراوده است با اشتغال و یا فعالیت افراد( .شدکل
بنیادی این فعالیت طبعاً مادی است ،و سایر اشکال  -ذهندی ،سیاسدی مدذهبی و
غیره  -به آن متکی هستند .اشکال مختلف زندگی مدادی طبعداً در هدر مدورد بده
نیازهایی که تا آن زمان توسعه یافتهاند و به تولیدد و ارضدای ایدن نیازهدا در یدک
پروسه تاریخی متکدی هسدتند ،کده ایدن در مدورد گوسدفند یدا سدگ (اسدتدالل
سرسختانه اصلی اشترنر علیه انسان) مشداهده نمدی شدود ،اگرچده گوسدفندان یدا
سگها در شکل فعلی ،البته بددون خواسدت خودشدان ،محصدوالت یدک پروسده،
تاریخی هستند ).شرایطی که افراد تحت آن با یکدیگر مراوده دارند ،مادام که ایدن
تضاد وجود ندارد ،شرایطی وابسته به فردیت آنها است که به هیچ وجه نسدبت بده
آنها خارجی نیست .به این ترتیب شرایطی که این افراد معین ،که تحت مناسدبات
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معینی زندگی میکنند ،تحت آن می توانند زندگی مادی خدود و هرچده را بده آن
مربوط است تولید کنند ،شرایط خود -فعالیتی آنها را تشدکیل مدیدهدد و توسدط
این خود -فعالیتی تولید میشود .بنابراین شرایط معینی که آنها تحدت آن تولیدد
میکنند ،مادام که تضاد هنوز بروز نکرده است ،با واقعیت خصلت مشروط آنهدا ،بدا
هستی یکجانبه آنها خوانایی دارد ،و یکجانبگی آن تنها هنگامی آشکار میشود که
تضاد وارد صحنه می شود و لذا منحصراً برای کسانی وجود دارد کده بعدداً زنددگی
میکنند .سپس این شرایط مانند یک قید و بند تصادفی نمودار میشود ،و آگداهی
به اینکه قید و بند است به عصر پیش از آن نیز نسبت داده میشود.
این شرایط گوناگون که ابتدا مانند شرایط خدود -فعدالیتی و بعددتر مانندد قیدد و
بندی بر آن نمودار می شوند ،در تمام سیر تحول تاریخ رشته به هدم پیوسدتهای از
اشکال مراوده را می سازند که به هم پیوستگی آنها در این است :یک شدکل قبلدی
مراوده ،که به قید و بند تبدیل شده ،جای خود را به شکل جدیدی میدهد که بدا
نیروهای مولده توسعه یافتهتر و لذا با شیوه پیشرفته خود -فعالیتی افراد خواندایی
دارد .این شکل نیز به نوبه خود به قید و بند تبدیل میشود و سپس شکل دیگری
جایگزین آن می گردد .از آنجا که این شدرایط در هدر مرحلده بدا توسدعه همزمدان
نیروهای مولده مطابقت دارد ،لذا تاریخ آنها در عین حدال تداریخ تکامدل نیروهدای
مولده است که توسط هر نسل جدید تحویل گرفته میشود ،و بنابراین تاریخ رشدد
نیروهای خود افراد است.
از آنجا که این توسعه ،خودبخودی صورت میگیرد ،یعنی تابع نقشده افدرادی کده
مختارانه به هم پیوسته باشدند نیسدت ،بندابراین از محدلهدای گونداگون ،قبائدل،
ملتها ،شاخههای کار و غیره شروع به پیشروی میکند ،هر کدام از آنها در ابتددا
( حاشیهنویسی توسط مارکس ):تولید خود شکل مراوده.
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مستقل از دیگران توسعه می یابد و فقط به تدریج با دیگران وارد رابطه میشود .به
عالوه ،این توسعه بسیار کند صورت میگیرد .مراحل و منافع گوناگون هدیچ وقدت
به تمامی مغلوب نمیشوند ،بلکه به متابعت منفعت غالب درمیآیند و قرنها خدود
را به دنبال آن میکشند .از اینجا نتیجه میشدود کده حتدی در درون یدک ملدت،
افراد ،حتی صرفنظر از وضعیت مالیشان ،رشدهای کدامالً متفداوتی دارندد ،و نیدز
نتیجه میشود که منفعت پیشین که شکل مدراوده مخدتص بده آن توسدط شدکل
متعلق به منفعت متأخر از دور خارج شده است ،مدتهای مدید بداقی مدیماندد و
یک قدرت سنتی را در اجتماع موهوم (دولت ،قدانون) ،اجتمداعی کده موجدودیتی
مستقل از افراد یافته است ،در تصرف نگاه می دارد .قدرتی که نهایتاً تنها به وسیله
یک انقالب میتواند درهم شکسته شود .این ]مسأله[ میتواند ،در ارتباط بدا نکدات
خاصی که اجازه جمعبندی عمومیتری را میدهد ،این ]پدیده[ را توضیح دهد که
چرا ،گاه ممکن است آگاهی از شرایط تجربی همعصر خدود پیشدرفتهتدر بده نظدر
برسد ،به نحوی که در مبارزات دوران بعدی شخص میتواندد بده تئوریسدینهدای
دوره پیشین مانند مراجع معتبر رجوع کند.
از طرف دیگر در کشورهایی مانند آمریکای شمالی ،کده در یدک دوران فدیالحدال
پیشرفته تاریخی از صفر شروع می کند ،توسعه بسدیار سدریع پدیش مدیرود .ایدن
کشورها مفروضات طبیعیای به جز افرادی که در آن ساکن شدهاند ندارند ،افرادی
که به این جهت به این سکونت کشانده شدده اندد کده اشدکال مدراوده کشدورهای
قدیمی با نیازمندی های آنها خوانایی نداشته است .بدین ترتیدب ایدن کشدورها بدا
پیشرفته ترین افراد کشورهای قدیمی ،و لذا با پیشرفتهترین اشکال مراوده متنداظر
با آن آغاز میکنند ،حتد ی قبدل از اینکده ایدن اشدکال مدراوده توانسدته باشدد در
کشورهای قدیمی استقرار یابد .قضیه در تمدام مهاجرنشدینهدا ،مدادام کده صدرفاً
پایگاه های نظامی یا تجاری نیستند ،از این قرار است .کارتاژ ،کلندیهدای یوندانی و
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ایسلند در قرون یازدهم و دوازدهم نمونههایی از ایدن ]قضدیه[ را ارائده مدیکنندد.
هنگامی که یک شکل مراوده که در سرزمین دیگری تکامل یافته از طریق غلبه به
طور کامل به کشور فتح شده آورده میشود ،رابطده مشدابهی از ایدن غلبده ناشدی
می شود :یعنی در حالی که این شکل مراوده در کشور خود هنوز با مدانع مندافع و
مناسبات باقیمانده از ادوار پیشین روبرو است ،در اینجا ،بده خداطر تدأمین قددرت
پایدار فاتحین هم شده ،می تواند و باید به طور کامل و بددون مدانع مسدتقر شدود.
(انگلستان و ناپل که پس از غلبه نورمانها کاملتدرین شدکل سدازمان فئدودالی را
صاحب شدند).
 -8نقش بهر (غلبه) در تاریخ
به نظر میرسد که پدیده غلبه کل این درک از تاریخ را رد میکندد .تداکنون قهدر،
جنگ ،غارت ،قتل و راهزنی و غیره به عنوان نیروی محرکه ،تداریخ پذیرفتده شدده
است .ما در اینجا باید خود را به نکات اصلی محدود سازیم و لذا تنها برجستهترین
مثال را در نظر بگیریم  -نابودی یک تمددن کهدن بده وسدیله مردمدان وحشدی و
شکل گیری متعاقب یک سازمان تماماً جدیدد جامعده( ،رم و بربرهدا ،فئودالیسدم و
]قوم[ گل ،امپراتوری بیزانس و ترکها).
نزد بربرهای فاتح ،همانطور که فوقاً اشاره شد l،خود جنگ هنوز یک شدکل مدنظم
مراوده است و هنگامی که افزایش جمعیت توأم با شیوه تولید سدنتی ،و لدذا تنهدا
شیوه خام ممکن ،نیاز به وسایل جدید تولید را باال میبرد ،با اشتیاق هرچه بیشدتر
مورد بهرهبرداری قرار می گیرد .از طرف دیگر در ایتالیا تمرکز زمیندداری (کده نده
فقط از خریدهای کلی زمین و بدهکاری بلکه از وراثت نیز ناشی شده بود ،زیدرا بدا
 lاحتماالً ارجاعی به یکی از صفحات مفقود دستنویس .ایده مشابهی در نسخه پاکنویس بیان شده است( .و).
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رواج زندگی بی بند و بار و ندرت ازدواج ،خانوادههای قدیمی به تدریج نابود شددند
و متعلقات آنها به دست عده قلیلی افتاد) و تبدیل آن به چراگاه (که نه فقط بر اثر
عوامل اقتصادی معمولی که امروزه نیدز در کارندد بلکده بده وسدیله واردات غدالت
غارتی و به خراج گرفته شده و بالنتیجه فقدان نیاز به غدالت ایتالیدا بده بدار آمدده
بود) ،موجب از میان رفتن تقریباً کامل جمعیدت آزاد شدد .بردگدان بارهدا از بدین
می رفتند و باید مداوماً با بردگان جدید جایگزین مدیشددند .بردگدی اسداس کدل
پروسه تولید باقی ماند .پلبینها ،که چیزی بین آزادمردان و بردههدا بودندد ،هدیچ
گاه نتوانستند به چیزی بیش از یک توده پرولتر تبدیل شوند .رم در حقیقت هرگز
چیزی بیش از یک شهر نشد .ارتباط آن با ایاالت تقریبداً منحصدراً سیاسدی بدود و
بنابراین میتوانست به سادگی هم توسط رویدادهای سیاسی از هم گسیخته شود.
----هیچ چیز رایج تر از این عقیده نیست که در تاریخ تاکنون مسدأله بدر سدر گدرفتن
بوده است .بربرها امپراتوری رم را میگیرند و این فاکت گرفتن به وسدیلهای بدرای
توضیح گذار از دنیای کهن به سیستم فئودالی تبدیل شده است .حال آنکه در این
گرفته شدن توسط بربرها مسأله این اسدت کده آیدا کشدوری کده فدتح مدیشدود
نیروهای مولده صنعتی را ،آنطور که در مورد ملل مدرن صادق اسدت ،تکامدل داده
است یا آنکه بخش اعظم نیروهای مولده آن منحصراً بر پایه تمرکز و اجتماع قدرار
دارد .به عالوه گرفتن با چیزی که گرفته میشود هم مشروط میگردد .ثروت یدک
بانکدار ،که از اوراق کاغذ تشکیل میشود ،به هیچ وجه نمدیتواندد بددون گدردن-
نهادن گیرنده به شرایط تولید و مراوده کشور گرفته شده گرفته شود .همین طدور
است کل سرمایه صنعتی یک کشور مدرن .و باالخره اینکه گرفتن ،همه جا بزودی
پایانی دارد و وقتی که دیگر چیزی برای گرفتن وجود نداشته باشدد ،نداگزیر بایدد
تولید را شروع کرد .از این ضرورت تولید کدردن ،کده بسدیار زود خدود را تحمیدل
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میکند ،چنین نتیجه میشود که آن شکلی از اجتماع کده فاتحدان مسدکنگدزین
اتّخاذ میکنند ،باید با مرحله توسعه نیروهای مولدهای که آنهدا موجدود مدییابندد
تطابق داشته باشد .و یا اگر در بدو امر اینطور نباشدد ،بایدد متناسدب بدا نیروهدای
مولده تغییر کند .این ]نکته[ این واقعیت را نیز ،که همه ادعا میکنند آن را همده
جا در دوره پس از مهاجرت اقوام مورد توجه قرار دادهاند ،یعندی اینکده خددمتکار،
ارباب شده و فاتحدان بده زودی زبدان ،فرهندگ و روشهدای فدتحشددگان را اخدذ
کردهاند ،توضیح میدهد.
سیستم فئودالی به هیچ وجه حاضر و آماده از آلمان آورده نشد ،بلکه منشدأ آن تدا
آنجا که به فاتحان مربوط می شود ،در سازمان نظامی ارتش طی جریان خود فدتح
قرار داشت ،و این نیز تنها پس از فتح از طریدق تدأثیر نیروهدای مولددهای کده در
کشور فتح شده یافت می شد ،به یک سیستم فئودالی به معنای اخص کلمه تکامل
پیدا کرد .این را که این شکل ]اجتماع[ تا چه حد توسدط نیروهدای مولدده معدین
میشد ،از روی تالشهای نافرجامی می توان مشاهده کرد که برای متحقق کدردن
سایر اشکال ناشی از بقایای رم باستان به عمل میآمدد (شدارلمانی و غیدره) ادامده
دارد.
 -9تضاد بین نیروهای مولده و شکل مراوده در شترایط یتنع :بتزرگ و
رباب :آزاد؛ تضاد بین کار و سرمایه
در صنعت بزرگ و رقابت ،کل شرایط هستی ،محدودیتها و اغدراض افدراد درهدم
ترکیب شده به دو شکل بسیار ساده درمیآید :مالکیت خصوصی و کار .با پول ،هدر
شکل مراوده ،و خود مراوده ،برای افراد به صورت تصادفی درمیآید .بددین ترتیدب
پول متضمن این ]واقعیت[ است که کل مراوده تا کنونی ،تنها مراوده افدراد تحدت
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شرایط خاص ،و نه افراد به عنوان افراد ،بوده است .این شرایط به دو شدرط تقلیدل
مییابند :کار انباشته یا مالکیت خصوصی و کار بالفعل .اگر هر دو یدا یکدی از ایدن
شرایط در میان نباشد ،مراوده نیز دچار وقفه خواهد شد .خود اقتصداددانان جدیدد
مانند سیسموندی ،شربولیه و سایرین تجمع افراد را در مقابل تجمع سرمایهها قرار
می دهند .از طرف دیگر خود افراد تماماً تابع تقسیم کار هستند و لذا به کاملترین
نوع وابستگی به یکدیگر کشیده می شوند .مالکیت خصوصی ،تا آنجدا کده در درون
کار با کار مقابل میشود ،از روی نیاز به انباشت تکامل مدییابدد و در ابتددا عمددتاً
یک شکل اشتراکی دارد ،اما در توسعه بعدی خود هرچه بیشتر به طدرف مالکیدت
خصوصی نوین پیش میرود .تقسیم کار از همان ابتدا متضمن تقسیم شرایط کدار،
تقسیم ابزارها و مصالح و به این ترتیدب متضدمن انقسدام سدرمایه انباشدته میدان
صاحبان مختلف ،و نیز بدین لحاظ انقسام بین کار و سرمایه و بین اشکال مختلدف
مالکیت است .هر چه تقسیم کار بیشتر پیشرفت میکند و انباشت رشد مدییابدد،
این انقسام توسعه بیشتری پیدا میکند .کار ،خود تنها بر مبنای فرض این انقسدام
میتواند موجودیت پیدا کند.
----(انرژی شخصی افراد ملتهای گوناگون  -آلمانیها و آمریکاییها  -انرژی حتی در
نتیجه ازدواج نژادهای مختلف  -بیماری بالهت 26آلمانیها از اینجاست .در فرانسه،
انگلستان و غیره اقوام خارجی به یک سرزمین توسعهیافته و در آمریکا به سرزمین
تماماً جدیدی وارد می شوند .در آلمان جمعیت بومی آرام در همانجا که بود ،بداقی
ماند).
---- 26بیماری بالهتcretinlum :
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به این ترتیب در اینجا دو واقعیت آشکار میشود .اول اینکه نیروهای مولده مانند
دنیایی مختص به خود ،کامالً مستقل و گسدیخته از افدراد ،در کندار افدراد نمدودار
می شود .دلیل آن این است که افرادی که این نیروهدای مولدده از آن آنهدا اسدت،
گسسته و در تقابل با هم هستند ،اما از سوی دیگر این نیروها تنها در مراوده و بده
هم پیوستگی این افراد ،نیروهایی واقعی هستند .به این ترتیدب مدا از یدک طدرف
تمامیت نیروهای مولده را داریم که به اصطالح شکلی مادی به خدود گرفتدهاندد و
برای افراد دیگر نه نیروهدای افدراد بلکده نیروهدای مالکیدت خصوصدی هسدتند و
بنابراین فقط تا آنجا از آن افراد هستند که این افراد صداحبان مالکیدت خصوصدی
باشند .هرگدز ،در هدیچ دوره پدیش از ایدن ،نیروهدای مولدده شدکلی ایدن چندین
بیتفاوت نسبت به مراوده افراد به عنوان افراد به خدود نگرفتده بودندد ،زیدرا خدود
مراوده آنها هنوز مراودهای محدود بود .از طرف دیگر ،در مقابل نیروهای مولده ،مدا
اکثریت افراد را داریم که این نیروها به زور از دستشان در آمدده ،و چدون بده ایدن
ترتیب از همه محتوای زندگی محروم شدهاند ،بده افدراد مجدرد تبددیل شددهاندد،
افرادی که به خاطر همین واقعیت در موقعیتی قرار گرفتهاندد کده بدا یکددیگر بده
عنوان افراد وارد رابطه شوند.
کار ،یعنی تنها ارتباطی که هنوز آنها را با نیروهدای مولدده و بدا هسدتی خودشدان
مربوط نگاه میدارد ،تمام شباهت خود را به خود -فعالیتی از دست داده و تنهدا از
راه بازداشتن آنها از رشد ،زندگیشان را حفدظ مدیکندد .در حالیکده در دورههدای
پیشین خود -فعالیتی و تولید زندگی مادی به خاطر این از هم جدا بودند کده بده
اشخاص مختلف تفویض شده بودند ،و در حالی که به خاطر کوتهبینی افراد ،تولید
زندگی مادی یک شیوه فروتر خود -فعالیتی تلقی میشد ،اکنون آنها بده قددری از
 ( حاشیهنویسی توسط انگلس ):سیسموندی.
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هم جدا هستند که زندگی مادی همچون هدف ،و آنچه این زندگی مادی را تولیدد
میکند ،یعنی کار (کده اکندون تنهدا شدکل ممکدن خدود -فعدالیتی ،امدا چنانکده
میبینیم ،شکل منفی آن است) همچون وسیله مینماید.
 -10ضرورت ،پیششرطها و نتایج الغای مالکی :خصویی
بدین ترتیب وضع در حال حاضر به جایی رسیده که افراد باید تمامیدت نیروهدای
مولده ،موجود را تصاحب کنند ،نه فقط برای اینکه به خود -فعالیتی دست یابندد،
بلکه به خاطر این نیز که اصوالً خود هستیشان را حراست نمایند.
این تصاحب بدواً توسط چیزی که باید تصاحب شود ،یعنی توسط نیروهای مولده،
معین می شود که به صورت یک کلیت تکامل یافتهاند و تنهدا در چهدارچوب یدک
مراوده جهانی موجودیت دارند .بنابراین تنها از همین لحاظ هم شده ،این تصاحب
باید خصلتی جهانشمول ،و متناسب با نیروهای مولدده و بدا مدراوده داشدته باشدد.
تصاحب این نیروها خود چیزی جز رشد ظرفیتهای فردی که با ابزارهدای مدادی
تولید متناسب است ،نیست .به همین دلیل تصاحب تمامیت ابزارهای تولید ،رشدد
تمامیت ظرفیتهای خود افراد است.
عالوه بر این] ،خصلت[ این تصاحب را اشخاص تصاحبکننده نیز تعیین میکنندد.
تنها پرولترهای عصر کنونی ،که کامالً از خود -فعالیتی کنده شدهاند ،در مدوقعیتی
هستند که به یک خود -فعالیتی کامل و نامحدود که عبارت از تصداحب تمامیدت
نیروهای مولده و نیز رشد تمامیت ظرفیتهای همراه با آن است ،دست پیدا کنند.
تمام تصداحب هدای انقالبدی پیشدین محددود و مقیدد بودندد .افدرادی کده خدود-
فعالیتیشان توسط ابزار خام تولید و مراوده محدود مقید شده بود ،این ابدزار خدام
تولید را تصاحب می کردند و به این ترتیب تنها به وضعیت محدود جدیدی دسدت
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پیدا میکردند .ابزار تولید آنها به مالکیتشان درمیآمد ،اما آنان خدود تدابع تقسدیم
کار و ابزار تولید خود باقی میماندند .در تمام تصاحبهدای تدا کندونی ،تدودهای از
افراد ،خادم یک ابزار واحد تولید باقی میماندند .در تصاحب بده وسدیله پرولترهدا،
توده ای از ابزارهای تولید باید در خدمت هر فرد ،و در مالکیت همده ،قدرار بگیدرد.
مراوده مدرن جهانی نمی تواند تحت اختیار افراد قرار بگیرد ،مگر آنکه تحت اختیار
همه قرار گیرد.
به عالوه] ،خصلت[ این تصاحب را طریقه انجامش هم تعیین میکند .این تصداحب
تنها از طریق یک اتحاد ،که باز هم به خاطر خصلت خود پرولتاریا تنهدا مدیتواندد
یک اتحاد جهانی باشد ،و از راه انقالب عملی شود ،انقالبی که در آن از یک طدرف
قدرت شیوه تولید و مراوده و سازمان اجتماعی قبلی واژگون مدیشدود ،و از طدرف
دیگر خصلت و انرژی جهانی پرولتاریا که الزمه نیل به این تصاحب است ،انکشداف
مییابد ،و به عالوه پرولتاریا خود را از هر آنچه که ناشی از موقعیت پیشین وی در
جامعه بوده و هنوز به وی میآویزد ،رها میسازد.
تنها در این مرحله است که خود -فعالیتی افراد با زندگی مادی انطباق مییابدد ،و
این با رشد افراد به صورت افدراد کامدل و بده دور افکنددن همده محددودیتهدای
طبیعی مطابقت دارد .تحول از کار به خود -فعالیتی بدا تحدول از مدراوده محددود
پیشین به مراوده افراد به مثابه افراد متناظر است .با تصاحب کل نیروهدای مولدده
توسط افراد متحد ،مالکیت خصوصی به پایان می رسد .سابقاً در تاریخ همواره یک
شرایط بخصوص همچون امری تصادفی نمودار میشد ،در حالی کده اکندون خدود
انزوای افراد و طریق ب خصوص هر فرد بدرای کسدب معداش خدود امدری تصدادفی
میشود.
فالسفه افرادی را که دیگر تابع تقسیم کار نیستند ،تحت عندوان «انسدان» مانندد
یک ایدهال تجسم کردهاند و کل پروسه ای را که ما رئوس آن را شرح دادیم پروسه
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تکامل «انسان» تلقی کردهاند ،بده نحدوی کده در هدر مرحلده تداریخی« ،انسدان»
جانشین افراد موجود تا کنونی شدده و بده عندوان نیدروی محرکده تداریخ قلمدداد
گردیده است .بده ایدن ترتیدب کدل پروسده بده صدورت پروسده از خدود بیگدانگی
«انسان» تصور شده است ،و این اساساً به خاطر این واقعیت بوده که همیشه فدرد
میانگین مرحله بعدی به مرحله قبلی و آگاهی مرحله قبلی به مرحله بعدی قالدب
شده است .از طریق این وارونگی ،که از ابتدا شدرایط واقعدی را نادیدده مدیگیدرد،
توانستهاند کل تاریخ را به یک پروسه تکامل آگاهی تبدیل کنند.
***
جامعه مدنی کل مراوده مادی افراد را در درون یک مرحله معین توسعه نیروهدای
مولده را در برمیگیرد .جامعه مدنی کل حیدات بازرگدانی و صدنعتی یدک مرحلده
معین را در برمیگیرد .و در این حد ،از دولت و ملت فراتر میرود ،در حالی که باز
هم از سوی دیگر باید در مناسبات بیرونی همچدون ملیدت ابدراز وجدود کندد و در
مناسبات دورنی خود را به صورت دولت سازمان دهد .اصطالح «جامعه مددنی» در
قرن هیجدهم ،زمانی که مناسبات مالکیت گریبدان خدود را از اجتمداع باسدتانی و
قرون وسطایی خالص کرده بود ،پیدا شد .جامعه مدنی به این معنا با بورژوازی بده
ظهور می رسد .گرچه آن سازمان اجتماعی را که مستقیماً از بطن تولیدد و مدراوده
تکامل پیدا میکند و در همه اعصار زیربندای دولدت و بداقی ،روبندای ایددهآلدی را
میسازد ،همواره به این نام خواندهاند.

( یادداشت حاشیهای توسط مارکس ):ازخودبیگانگی.
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 -11رابطه دول :و بانون با مالکی:
اولین شکل مالکیت در دنیای باستان و نیز در قرون وسطی ،مالکیت قبیلهای است
که در نزد رمیان عمدتاً به جنگ و در نزد ژرمنها به دامپروری وابسدته اسدت .در
مورد اقوام باستانی ،از آنجا کده قبیلده هدای متعددد بدا هدم در یدک شدهر زنددگی
میکنند ،مالکیت قبیلهای به صدورت مالکیدت دولتدی و حدق فدرد نسدبت بده آن
همچون حق «تصرف» صرف نمودار می شدود ،هدر چندد کده مانندد کدل مالکیدت
قبیله ای فقط منحصر به مالکیت ارضی است .مالکیت خصوصی واقعدی ندزد اقدوام
باستانی ،همانطور که نزد ملت های نوین ،با مالکیت منقول آغاز میشود( .بردگی و
اجتماع) («مالکیت بر طبق قوانین جاری در مورد شهروندان کامل رم») .در مدورد
ملت هایی که از درون قرون وسطی سر برآوردند ،مالکیت قبیلدهای از طریدق طدی
مراحل گوناگون  -مالکیت ارضی فئودالی ،مالکیت صنفی منقول ،سدرمایه بده کدار
گرفته در مانوفاکتور -به سرمایه مدرن ،یعنی به مالکیت خصوصی خدالص ،تکامدل
می یابد که توسط صنعت بزرگ و رقابت جهانی معین میشود و همه شباهتهدای
خود به یک نهاد مشترک را به دور افکنده و دولت را از اعمال هر نفدوذی بدر روی
]سیر[ توسعه مالکیت مانع شده است .این مالکیت خصوصی نوین ،با دولت ندوینی
همراه است که از طرف صاحبان مالکیت تدریجاً از راه مالیاتهای خریده شدده ،از
طریق قروض ملی تماماً به دست این خریداران افتداده و موجودیدت آن ،همدانطور
که در باال و پایین رفتن اوراق قرضه دولتی در بازار بورس بازتاب مییابد ،کامالً بده
اعتبارات بازرگانی ای وابسته شده است که صاحبان دارایی ،بورژواها ،در اختیدارش
میگذارند .بورژوازی ،به خاطر صرف این واقعیت که دیگر نه یک رسته بلکده یدک
طبقه است ،ناگزیر باید که خود را نه به طور محلی بلکه در مقیاس ملدی سدازمان
دهد و به منافع میانگین خود یک شکل عمومی ببخشدد .بدا رهدا شددن مالکیدت
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خصوصی از اجتماع ،دولت به یک هویت مستقل در کنار و در خارج جامعه مددنی
تبدیل شده است .با اینهمه دولت چیزی نیسدت بده جدز آن شدکل سدازمانی کده
بورژواها ،بنا به مقاصد درونی و بیرونی ،برای تضمین متقابل مالکیت و منافعشدان،
ناگزیر از اتّخاذ آن شدهاند .استقالل دولدت امدروزه تنهدا در آن کشدورهایی یافدت
میشود که رستهها هنوز کامالً به صورت طبقات توسدعه نیافتدهاندد ،جاهدایی کده
رستهها ،که در کشورهای پیشرفتهتر از میان رفتهاند ،هنوز نقشی بازی میکنند و
آمیزهای ]از اقشار[ وجود دارد و در نتیجه هیچ بخشی از اهالی نمیتواند بدر دیگدر
بخش ها سلطه پیدا کند .قضیه در آلمان بخصوص از این قدرار اسدت .کامدلتدرین
نمونه دولت مدرن آمریکای شمالی است .نویسندگان جدید فرانسدوی ،انگلیسدی و
آمریکایی همگی این عقیده را که دولت فقط به خداطر مالکیدت خصوصدی وجدود
دارد ابراز می دارند ،به نحوی که این نظر عموماً در سطح افراد متوسط جامعه نیدز
پذیرفته شده است.
از آنجا که دولت شکلی است که افراد طبقه حاکم مندافع مشدترک خدود را در آن
ابراز میکنند ،و در آن کل جامعه مدنی یک دوران تجسم مییابد ،این نتیجده بده
دست میآید که همه نهادهای عمومی به کمک دولت مستقر مدیشدوند و شدکلی
سیاسی می گیرند .توهم به اینکه قانون بر مبنای اراده ،و آن هدم برمبندای ارادهای
است که از پایه واقعی خویش ،یعنی اراده ،آزاد ،جدا شده اسدت ،از اینجاسدت .بده
همین قیاس عدالت نیز به نوبه خود به قوانین موضوعه تقلیل داده میشود.
قانون مدنی همزمان با مالکیت خصوصی بدا فروپاشدی اجتمداع طبیعدی پیشدرفت
میکند .در نزد رمیان توسعه مالکیت خصوصی و قدانون مددنی نتدایج صدنعتی یدا
بازرگانی بیشتری نداشت ،زیرا کل شدیوه تولیدد آنهدا تغییدر پیددا نکدرد .در ندزد
 ( حاشیهنویسی توسط انگلس( ):ربا!)

ایدئولوژی آلمانی

105

ملت های نوین ،آنجا که اجتماع فئودالی توسط صنعت و تجارت از هدم پاشدید ،بدا
عروج مالکیت خصوصی و قانون مدنی فاز جدیدی آغاز شدد کده ظرفیدت توسدعه
بیشتری را داشدت .همدان اولدین شدهری کده در قدرون وسدطی تجدارت دریدایی
گسترده ای را به عمل می آورد ،یعنی آمالفی ،در عین حال قوانین کشتیرانی را نیز
توسعه داد .به مجرد اینکه صنعت و تجدارت مالکیدت خصوصدی را بیشدتر توسدعه
دادند ،بدو ًا در ایتالیدا و سدپس در سدایر کشدورها ،بالفاصدله قدانون مددنی بسدیار
پیشرفته رمی مجدداً ات خاذ شد و به مقام اعتبار رسید .بعدها که بدورژوازی چندان
قدرتی کسب کرد که شاهزادگان حمایت از منافع وی را متقبل شدند تا از طریدق
بورژوازی اشدرافیت فئدودال را سدرنگون کنندد ،پیشدرفت واقعدی قدانون در همده
کشورها -در فرانسه در قرن شانزدهم -آغاز گردید که در همه کشورها به استثنای
انگلستان بر مبنای مجموعه قوانین رم پیش رفت .در انگلستان نیز برای پیشدرفت
بیشتر قانون مدنی (به ویژه در مورد اموال منقول) ناگزیر بایدد اصدول حقدوقی رم
مرسوم می شد( .نباید فراموش کرد که قدانون نیدز مانندد مدذهب تداریخ مسدتقلی
ندارد).
در قانون مدنی مناسبات موجدود مالکیدت بده عندوان نتیجده اراده عمدومی اعدالم
میشود .خود «حق انتفاع و حق تصرف» از یکسو مبدین ایدن واقعیدت اسدت کده
مالکیت خصوصی تماماً از اجتماع مستقل شده است و از سوی دیگدر بیدانگر ایدن
توهم که مالکیت خصوصی منحصراً بر اراده خصوصی ،یعنی تصرف اختیداری یدک
شیء ،مبتنی است .در عمل ،چنانچه مالک خصوصی نخواهد مالکیدت و در نتیجده
«حق انتفاع»اش به دست دیگران بیافتد ،این حق تصرف ،محدودیتهای اقتصادی
کامالً معینی برای وی دربر دارد ،چرا که در واقع آن چیز ،اگر منحصراً در رابطه با
اراده او در نظر گرفته شود ،اصالً چیزی نیست ،بلکه فقط در مراوده -و مسدتقل از
قانون -است که به یک چیز ،به یک دارایی حقیقی ،تبدیل میشود( .رابطهای کده
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فالسفه آن را ایده میخوانند ).این توهم حقوقی که قانون را به اراده صرف تقلیل
میدهد ،در توسعه بیشتر مناسبات مالکیت ضرورتاً به این موقعیت منجر میشدود
که شخصی ممکن است نسبت به چیزی حق قانونی داشته باشد بدون آنکه واقعداً
خود آن چیز را داشته باشد .اگر ،به عنوان مثال ،درآمد یک قطعده زمدین بدر اثدر
رقابت از بین برود ،آن وقت مالک آن قطعاً دارای حدق قدانونی آن تدوأم بدا «حدق
انتفاع و حق تصرف» نسبت به آن هست ،اما نمیتواندد بدا آن کداری بکندد :او بده
عنوان یک مالک زمیندار ،صاحب هدیچ چیدز نخواهدد بدود اگدر در جدای دیگدری
سرمایه کافی برای کشت این زمین نداشته باشد .این توهم حقوقدانان این واقعیت
را نیز توضیح می دهد که برای آنان ،همچنان که برای هر مجموعه قوانینی ،از هدر
جهت تصادفی است که افراد با یکدیگر وارد مناسباتی (مثالً قراردادها) مدیشدوند.
این را هم توضیح میدهد که چرا حقوقدانان گمان میکنند که میتوان به حسدب
اراده وارد این مناسبات شد یا نشد ،و اینکه محتوای این مناسبات صدرفاً برمبندای
اراده فردی طرفین قرارداد متکی است.
هر جا که از راه توسعه صنعت و بازرگانی اشکال جدید مراوده (مثالً کمپدانیهدای
بیمه و غیره) تکامل یافته باشند ،همواره قانون وادار شده است که آنها را در میدان
m

شیوههای کسب دارایی بپذیرد.

 -12اشکال آگاهی اجتماعی
تأثیر تقسیم کار بر روی علوم.
نقش سرکوب در قبال دولت ،قانون ،اخالقیات و غیره.
( حاشیه نویسی توسط مارکس ):نزد فیلسوفان ،رابطه ایده .آنها تنها رابطه انسان بطور کلی با خود را می-
شناسند و لذا تمام روابط واقعی برای آنها به ایدهها تبدیل میشود.
 mیادداشتهای زیر که از آن مارکس است ،برای تفصیل بیشتر نوشته شدهاند( .و).
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بورژوازی ،دقیقاً به خاطر اینکه به عنوان یک طبقه حکومت میکندد ،بایدد توسدط
قانون به خود یک بیان عمومی بدهد.
علوم طبیعی و تاریخ.
هیچ گونه تاریخ سیاست ،قانون ،علوم ،و غیره و یا تاریخ هنر ،مذهب و غیره وجدود
ندارد.

----چرا ایدئولوژیستها همه چیز را وارونه میکنند.
روحانیان ،حقوقدانان ،سیاستمداران.
حقوقدانان ،سیاستمداران (دولتمردان به طور اعم) ،اخالقیون ،روحانیان.
برای این تقسیم فرعی در درون یک طبقه )1 :به خاطر تقسیم کار ،شدغل صدورت
یک موجودیت مستقل را به خود میگیرد .هر کس گمدان مدیکندد کده پیشده او
پیشه حقیقی است .توهمات درباره ارتباط بین پیشه آنها و واقعیت ،به خاطر خدود
طبیعت پیشه ،بیشتر محتمل است که نزد اینان پرورده و حفظ شود .در آگداهی -
در قضا ،سیاست ،و غیره  -روابط به مفاهیم تبدیل میشوند ،و از آنجدا کده آنهدا از
این روابط فراتر نمی روند ،مفاهیم این روابط نیز به مفداهیم ثدابتی در ذهدن آندان
تبدیل می شود .به عنوان مثال قاضی قانون را تنفیذ میکند ،از اینرو قانونگذاری را
نیروی محرکه واقعی و فعال می شمارد .اعتبار قائل شدن برای اجناس خود ،بدرای
اینکه پیشه آنها به مسائل عمومی میپردازد.
ایده قانون .ایده دولت .در آگاهی معمولی مسأله وارونه میشود.
-----

 ( حاشیهنویسی توسط مارکس ):مفاهیم مذهبی بویژه با شکلی از «اجتماع» که در دولت باستانی ،در
فئودالیسم و در سلطنت مطلقه نمودار میشود ،با این شکل پیوند ،خوانایی دارد.
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مذهب از ابتدا آگاهی متعالی ]ماورای ادراک و تجربه بشری[ است که از نیروهدای
بالفعل موجود نشأت میگیرد.
----سنت در رابطه با قانون ،مذهب و غیره
---- nافراد همواره از خود حرکت کرده و از خود حرکت میکنند .روابدط آنهدا ،روابدط
جریان زندگی واقعی آنان است .چگونه این اتفاق میافتد که روابط آنها موجودیتی
مستقل و علیه آنها به خود میگیرد و نیروهای زندگی خودشدان بدر آنهدا سدیادت
پیدا میکنند؟
در یک کالم :تقسیم کار ،که سطح آن بده توسدعه نیروهدای مولدده در هدر زمدان
بخصوص بستگی دارد.
----مالکیت ارضی ،مالکیدت اشدتراکی ،فئدودالی ،مددرن ،مالکیدت رسدتهای ،مالکیدت
مانوفاکتوری ،سرمایه صنعتی.
________________________________________________________________
 nاین صفحه آخر در دستنویس شماره نخورده است .این صفحه ،یادداشتهائی در رابطه با ابتدای شرح
مولفین از درک مادی تاریخ دارد .ایدهای که اینجا رئوس آن آمده است ،در قسمت سوم نسخه پاکنویس آمده
است( .و).

