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)زندگی نامۀ مختصر مارکس و شرح مارکسيسم(  

 نوشتۀ والديمير ايليچ لنين

 ترجمۀ سهراب شباهنگ

نوشته شده است.  ۱۹۱۴در فاصلۀ ژوئيه تا نوامبر  )مارکسيسم شرح و مارکس مختصر نامۀ زندگی( مارکس کارلمقالۀ 

 با امضای و. ايلين. ۲۸لد ، چاپ هفتم، جدانشنامۀ گراناتدر  ۱۹۱۵نخستين انتشار در سال 

 مقابله و تکميل شده است.  ۱۹۱۸متن کنونی براساس دست نوشت لنين است که با نسخۀ چاپ 

 .۲۱و ترجمۀ فرانسوی از مجموعۀ آثار لنين جلد۱۹۷۰منابع ترجمه: نسخۀ انگليسی، انتشارات خارجی پکن، چاپ دوم،

 ]۱۹۱۸مقدمۀ لنين [

 

(تا آنجا که به ياد می آورم) ۱۹۱۳جداگانه منتشر می شود در سال  من اين مقاله را که اينک به شکل

بارۀ ادبيات مفصلی، عمدتا کتاب های خارجی، درنوشتم. کتاب نگارِی نسبتا  دانشنامۀ گراناتبرای 

مربوط به مارکس به آخر اين مقاله پيوست شده بود. کتاب نگاری مزبور در اين انتشار حذف شده 

نيز به علت سانسور، بخش آخر مقاله يعنی بخشی را که در آن نامۀ گرانات دانشاست. ويراستاران 

1Fتاکتيک انقالبی مارکس توضيح داده شده بود حذف کردند

. بدبختانه اکنون در وضعيتی نيستم که بتوانم 2

کراکوی  –هايم در جائی ، زيرا چرک نويس مقاله ميان کاغذآن بخش پايانی را در اينجا بازنويسی کنم

باقی مانده است. تنها به خاطر می آورم که در بخش نتيجه گيری مقاله، ضمن مطالب ديگر،   -يسيا سو

همه «مارکس به انگلس را نقل کردم که در آن چنين آمده بود: ۱۸۵۶آوريل  ۱۶عباراتی از نامۀ مورخ 

وم [نسخۀ چيز در آلمان به اين امکان بستگی دارد که انقالب پرولتری، از سوی نوعی جنگ دهقانی د

اين ». دومی از جنگ دهقانی] مورد پشتيبانی قرار گيرد. در آن صورت همه چيز عالی خواهد شد

چيزی است که منشويک های ما، که اکنون به ورطۀ خيانت آشکار به سوسياليسم و فرار به سمت 

 نفهميدند. ،و نه پس از آن۱۹۰۵بورژوازی فرو غلتيده اند، نه در 

 نيکالی لنين

 ۱۹۱۸مه  ۱۴مسکو، 
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 زندگی نامۀ مارکس

در او وکيلی ترير (منطقۀ راين پروس) متولد شد. پ در شهر ۱۸۱۸ماه مه  ۵کارل مارکس در روز 

اما  ،به پروتستانتيسم گرويد. خانوادۀ مارکس ثروتمند و با فرهنگ بود۱۸۲۴يهودی بود که در سال

ر وارد دانشگاه، نخست در بُن و سپس انقالبی نبود. مارکس پس از پايان تحصيالت دبيرستانی در تري

و فلسفه بود. تحصيالت خود  توجه او به تاريخ يناما بيشتر ،در برلن، شد و در آنجا حقوق تحصيل کرد

بارۀ فلسفۀ اپيکور ارائه کرد. مارکس در آن زمان به لحاظ ادامه داد و تز دکترای خود را در۱۸۴۱را تا

(برونو باوئر و ديگران) » هگلی های چپ«در برلن به حلقۀ  ديدگاه خود، ايده آليستی هگلی بود. او

 تعلق داشت که می کوشيدند از فلسفۀ هگل نتايج خداناباورانه و انقالبی بگيرند.

مارکس پس از پايان تحصيالت دانشگاهی به بُن رفت تا در آنجا معلم دانشگاه شود. اما سياست 

اخ را از کرسی دانشگاهی خود محروم کرده و لودويگ فويرب ۱۸۳۲که در سال  –ارتجاعی حکومت 

مانع تدريس استاد ۱۸۴۱هم به او اجازۀ بازگشت به دانشگاه را نداده بود و در سال ۱۸۳۶در سال 

مارکس را مجبور به ترک حرفۀ دانشگاهی کرد. در آن زمان  –جوان، برونو باوئر در بن شده بود 

ن گسترش می يافت. لودويگ فويرباخ، به ويژه پس ديدگاه های هگلی های چپ با سرعت زياد در آلما

(با  ۱۸۴۱، يزدان شناسی را مورد انتقاد قرار داد و به ماترياليسم روی آورد که در سال ۱۸۳۶از 

اصول فلسفۀ «کتاب  ۱۸۴۳کامال در فلسفۀ او غالب بود. در سال ») جوهر مسيحيت«انتشار کتاب 

آدم بايد خودش تأثير آزادی «بارۀ اين آثار فويرباخ نوشت: رانگلس بعدها دفويرباخ بيرون آمد. » آينده

يک باره ما همگی [يعنی هگلی های چپ از جمله مارکس]، ». «بخش اين کتاب ها را تجربه کرده باشد

. در آن زمان برخی از بورژواهای راديکال راين که نقاط مشترکی با هگلی های  2F3»فويرباخی شديم

در کلن تأسيس کردند (نخستين شمارۀ آن   3F4»روزنامۀ راين«دولت به نام چپ داشتند يک نشريۀ مخالف 

بيرون آمد). از مارکس و برونو باوئر دعوت شد تا به عنوان همکاران اصلی با  ۱۸۴۲در اول ژانويۀ 

مارکس سردبير آن شد و از بن به کلن رفت. تحت سردبيری  ۱۸۴۲اين روزنامه کار کنند و در اکتبر 

نقالبی دموکراتيک روزنامه بيش از پيش برجسته شد و حکومت اين روزنامه را مارکس گرايش ا

تصميم به تعطيل آن  ۱۸۴۳نخست به زير سانسوِر دوباره و سه باره کشاند و سپس در اول آوريل 

گرفت. مارکس پيش از اين تاريخ از سردبيری استعفا کرده بود، اما استعفای او روزنامه را نجات نداد 

بسته شد. از جمله مقاالت مهمی که مارکس در اين روزنامه نوشت،  ۱۸۴۳در ماه مارس  و روزنامه

عالوه بر آنهائی که در کتاب نگاری آمده است، انگلس مقاله ای از او در بارۀ دهقانان موکار [تاک 
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را ذکر می کند. فعاليت روزنامه نگارانۀ مارکس به او نشان داد که به  Moselleنشان] درۀ موزل 

 اندازۀ کافی با اقتصاد سياسی آشنائی ندارد و از اين رو با جديت تمام به مطالعۀ اين علم روی آورد.

 Jenny vonبا جنی [ينی] فون وستفالن  Kreuznachدر کرويزناخ  ۱۸۴۳مارکس در سال 

Westphalen  که دوست دوران کودکی و نامزدش در دوران دانشجوئی بود ازدواج کرد. زن مارکس

انواده ای مرتجع از نجبای پروس بود. برادر بزرگ تر او وزارت کشور پروس در دورۀ بسيار از خ

مارکس به پاريس رفت تا مجله ای  ۱۸۴۳را بر عهده داشت. در پائيز  ۱۸۵۰ -۱۸۵۸ارتجاعی 

های ، هگلی چپ، در سال ۱۸۰۲-۱۸۸۰راديکال در خارج با آرنولد روگه منتشر کند (آرنولد روگه 

   ۱۸۶۶-۱۸۷۰يدی سياسی بود. او پس از سال هایتبع ۱۸۴۸زندانی و پس از ۱۸۳۰تا  ۱۸۲۵

نام داشت منتشر   4F5»فرانسوی -سالنامۀ آلمانی«طرفدار بيسمارک شد). تنها يک شماره از اين مجله که 

شد. انتشار آن به خاطر مشکالت توزيع مخفيانه در آلمان و نيز به خاطر اختالف نظر مارکس با روگه  

نقد «مه نيافت. مارکس در مقاالتی که در اين مجله نوشت همچون انقالبی ای ظاهر شد که طرفدار ادا

5Fبود» نقد با سالح«و به ويژه » بی رحمانه همه چيز موجود

خوان می فرا پرولتارياو به  توده هاو به   6

 داد.

مان به بعد نزديک ، فريدريش انگلس برای چند روز به پاريس آمد و از آن ز۱۸۴۴در سپتامبر سال 

ترين دوست مارکس شد. هر دوی آنان فعال ترين نقش را در زندگی پر جوش و خروش گروه های 

انقالبی آن زمان در پاريس بازی کردند (به ويژه آموزش پرودن [در آن زمان] اهميت ويژه ای داشت 

ه های سوسياليسم خرده کامال درهم کوبيد)، و نيرومندانه با آموز »فقر فلسفه« که مارکس آن را در

يا کمونيسم (مارکسيسم) را بنياد  سوسياليسم پرولتریبورژوائی مبارزه کردند و نظريه و تاکتيک 

مارکس به  ۱۸۴۵را در کتاب نگاری ببينيد. در سال  ۱۸۴۴-۱۸۴۸نهادند. آثار مارکس در دورۀ 

. او به بروکسل رفت. اصرار حکومت پروس، از پاريس، به عنوان يک انقالبی خطرناک، اخراج شد

نام داشت » اتحاديۀ کمونيست ها«مارکس و انگلس به جمعيت ترويجی مخفی ای که  ۱۸۴۷در بهار 

، لندن) و به در خواست ۱۸۴۷پيوستند؛ آنان نقش برجسته ای در کنگرۀ دوم اتحاديه ايفا نمودند (نوامبر 

منتشر شد. اين  ۱۸۴۸که در فوريۀ  معروف را تأليف کردند» مانيفست کمونيست«اتحاديۀ کمونيست ها 

را نيز  اثر با روشنی و درخشندگی نبوغ آميزی جهان بينی جديد، ماترياليسم پيگير که قلمرو جامعه

بر می گيرد، ديالکتيک، به عنوان جامع ترين و عميق ترين آموزش تکامل، نظريۀ مبارزۀ طبقاتی و در

   کمونيسم را خالصه می کند.تاريخی پرولتاريا به عنوان سازندۀ  -نقش جهانی
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رخ داد مارکس از بلژيک اخراج شد. او به پاريس برگشت و پس از  ۱۸۴۸هنگامی که انقالب فوريۀ 

 ۱۸۴۹مه  ۱۹تا  ۱۸۴۸[در آلمان] به کلن برگشت. در آنجا از اول ژوئن ۱۸۴۸انقالب مارس 

های شنی تمام توسط رويدادجديد به رو به سردبيری مارکس منتشر شد. نظريۀ» روزنامۀ راين جديد«

تأييد شد همان گونه که از آن زمان تاکنون نيز توسط همۀ جنبش های پرولتری و  ۱۸۴۸-۱۸۴۹انقالبی 

دموکراتيک همۀ کشورهای جهان تأييد گشته است. ضد انقالب پيروزمند نخست روند قضائی به ضد 

اميد) و سپس او را از آلمان اخراج به تبرئۀ مارکس انج ۱۸۴۹فوريۀ  ۹مارکس به راه انداخت (که در 

از  ۱۸۴۹ژوئن  ۱۳). مارکس نخست به پاريس رفت اما دوباره پس از تظاهرات ۱۸۴۹مه  ۱۶نمود (

   پاريس اخراج شد و به لندن رفت و تا زمان مرگش در آنجا زندگی کرد.

زندگی او به منتشرشد) نشان می دهد  ۱۹۱۳آن چنان که مکاتبات بين مارکس و انگلس (که در سال 

عنوان تبعيدی سياسی بسيار سخت بود. مارکس و خانوادۀ او از فقر شديدی رنج می بردند. اگر کمک 

نمی شد » سرمايه«های مالی مداوم انگلس و فداکاری های او نبود مارکس نه تنها قادر به نوشتن کتاب  

ايش های غالب سوسياليسم خرده بلکه خود نيز از نياز از بين می رفت. افزون بر اين، آموزه ها و گر

بورژوائی و سوسياليسم غير پرولتری به طور کلی مارکس را مجبور می کرد که مبارزۀ دائمی و بی 

رحمانه ای را به پيش بَرد و گاه وحشيانه ترين و ددمنشانه ترين حمالت شخصی (مانند حمالت آقای 

ل تبعيديان سياسی، نظريۀ ماترياليستی خود ) را دفع کند. مارکس با کناره گيری از محافوگت[کارل] ف

را در شماری از تأليفات تاريخی اش تکامل بخشيد (به کتاب نگاری نگاه کنيد)، و تالش های خود را 

و )» ۱۸۵۹( سهمی در نقد اقتصاد سياسی«اساساً به مطالعۀ اقتصاد سياسی اختصاص داد. مارکس در 

آموزۀ «اقتصاد سياسی به وجود آورد (به بخش انقالبی در علم )» ۱۸۶۷ ،۱(ج سرمايه «در 

 در مقالۀ حاضر رجوع کنيد). » مارکسيستی

دورۀ تجديد حيات جنبش های دموکراتيک [تب و تاب مجدد جنبش های دموکراتيک] در پايان سال های 

اتحاد بين المللی  ۱۸۶۴سپتامبر  ۲۸مارکس را به فعاليت عملی باز خواند. در  ۱۸۶۰و  ۱۸۵۰دهۀ 

و روح اين سازمان  در لندن تشکيل شد. مارکس، قلب - که به انترناسيونال اول معرف است –گران کار

بود؛ او نخستين پيام و بسياری از قطعنامه ها، اعالميه ها و بيانيه های انترناسيونال را نوشت. مارکس 

ون ناگبا متحد کردن جنبش های کارگری کشورهای مختلف، با تالش برای هدايت شکل های گو

مارکسی (مازينی، پرودن، باکونين، اتحاديه گرائی ليبرال در انگلستان، سوسياليسم غير پرولتری و پيشا

تزلزل های السالی به راست در آلمان و غيره) به کانال فعاليت مشترک و با مبارزه با نظريات اين 

گوناگون طرح ريزی  فرقه ها و مکتب ها، تاکتيک يکسانی برای مبارزۀ طبقۀ کارگر در کشورهای

، تحليلی ۱۸۷۱، »جنگ داخلی در فرانسه«که مارکس در  –) ۱۸۷۱کرد. پس از سقوط کمون پاريس (
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بسيار ژرف، روشن، درخشان، حقيقی و انقالبی دربارۀ آن ارائه کرد، و پس از انشعاب و شکاف در 

کن گرديد. پس از کنگرۀ الهۀ انترناسيونال توسط طرفداران باکونين، دوام انترناسيونال در اروپا نامم

)، به پيشنهاد مارکس شورای عمومی انترناسيونال به نيويورک منتقل شد. ۱۸۷۲انترناسيونال (

انترناسيونال اول نقش تاريخی خود را ايفا کرده و راه را برای دوره ای از رشد سريع  و وسيع غير 

يافت و احزاب سوسياليست  گسترشجنبش  قابل مقايسه با گذشته هموار ساخته بود، دوره ای که در آن

     ملت های گوناگون] به وجود آمدند.   –در کشورهای مختلف [در چارچوب دولت توده ای کارگری 

کار شديد مارکس در انترناسيونال و کار نظری شديدتر او کامال بر سالمت مارکس لطمه وارد آورد. 

ادامه داد، اثری که برای » سرمايه«و تکميل کتاب  او به کار خود در زمينۀ باز سازی اقتصاد سياسی

آن انبوهی مواد و مطالب گرد آورد و چند زبان (از جمله زبان روسی) را مطالعه کرد؛ اما وضع 

 شد.» سرمايه«نابسامان سالمتش مانع به پايان رساندن کتاب 

خود بدرود مارکس در صندلی  ۱۸۸۳مارس  ۱۴در گذشت. در  ۱۸۸۱دسامبر  ۲همسر مارکس در 

در لندن مدفونند. برخی از فرزندان  Highgateحيات گفت. او و همسرش در گورستان هايگيت 

مارکس در کودکی، هنگامی که اعضای خانوادۀ مارکس در فقر شديدی به سر می بردند تلف شدند. سه 

را الفارگ و دختر مارکس با سوسياليست های انگليسی و فرانسوی ازدواج کردند: اله نور اولينگ، لو

 جنی لونگه. پسر اين آخری عضو حزب سوسياليست فرانسه است.

 آموزۀ مارکسيستی

 
دستگاه نظرات و آموزش های مارکس است. مارکس نابغه ای بود که سه جريان عمدۀ  مارکسيسم

ايدئولوژيک سدۀ نوزدهم، متعلق به سه تا از پيشرفته ترين کشورهای نوع بشر، را ادامه داد و کامل 

رد: فلسفۀ کالسيک آلمان، اقتصاد سياسی کالسيک انگليس و سوسياليسم فرانسوی همراه با آموزه های ک

انقالبی فرانسوی به طور کلی. استحکام منطقی و يک پارچگی تحسين برانگيز ديدگاه های مارکس 

ليسم علمی حتی مورد تأييد مخالفان او است، ديدگاه هائی که در کليت خود ماترياليسم مدرن و سوسيا

مدرن را همچون نظريه و برنامۀ جنبش کارگری همۀ کشورهای متمدن جهان تشکيل می دهند و ما را 

بر آن می دارند که خالصه ای از اصول کلی جهان بينی عام او را پيش از توضيح محتوای اصلی 

 مارکسيسم، يعنی آموزش اقتصادی مارکس، شرح دهيم. 
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 ماترياليسم فلسفی

 

که ديدگاه هايش شکل گرفت ماترياليست، به ويژه پيرو فويرباخ  ۱۸۴۴-۱۸۴۵ل های مارکس از سا

اين می دانست که ماترياليسم فويرباخ به حد کافی  بود که بعدها مارکس جنبه های ضعيف او را تنها در

 فويرباخ، گسسِت قاطعانۀ او » دوران ساز«پيگير و همه جانبه نيست. از ديد مارکس اهميت تاريخی و 

ويژه در ماترياليسمی که] در سدۀ هيجدهم، به «[از ايده آليسم هگلی و اعالم گرويدن به ماترياليسم بود 

های موجود سياسی ... و دين و يزدان شناسی، بلکه با هرگونه متافيزيک (به فرانسه، نه تنها با نهاد

(مارکس، » مبارزه می کرد »)فلسفۀ متين عقالنی«گمانه زنی [فلسفه بافی] مسموم)  متمايز از «معنی 

از «نوشت: » جلد اولسرمايه  چاپ دومپس گفتار «). مارکس در »ميراث ادبی«در خانوادۀ مقدس، 

نظر هگل ... روند تفکر، که او آن را تحت نام ايده، حتی به عامل فعال [سوژۀ] مستقلی تبديل می کند، 

يده مربوط می شود] چيزی جز دنيای مادی خالق جهان است... از نظر من به عکس، ايده آل [آنچه به ا

انگلس در توافق کامل با اين ». نيست که در ذهن بشر بازتاب يافته و به صور انديشه مبدل شده است

(که مارکس دست نوشت آن را خوانده آنتی دورينگ فلسفۀ ماترياليستی مارکس و در توضيح آن در 

. وحدت واقعی جهان در ماديت آن است و اين امر وحدت جهان در هستی آن نيست ..«بود) می نويسد: 

حرکت، شکل وجودی » ... «با تکامل طوالنی و توان فرسای فلسفه و علوم طبيعی به اثبات رسيده است

ماده است. هرگز و هيچ جا مادۀ بدون حرکت وجود نداشته و حرکت بدون ماده نمی تواند وجود داشته 

که فکر و آگاهی واقعا چه هستند و از کجا می آيند، روشن است  باشد ... اما اگر اين پرسش مطرح شود

که آنها محصول مغز انسان اند و انسان خود، محصول طبيعت است که در طبيعت و با محيط آن تکامل 

يافته است؛ بنابراين بديهی است که محصوالت مغز انسان نيز که در تحليل نهائی محصول طبيعت اند 

هگل ايده آليست بود يعنی از نظر او ». «ت، تناقضی ندارند و متناظر آنها هستندبا بقيۀ پيوندهای طبيع

 کلمۀ گاهی انگلس(افکارش تصاوير کمابيش مجرد يا بازتاِب اشيا و روندهای واقعی در ذهن نيستند 

گيرد)، بلکه به عکس، اشيا و تکامل آنها تصاويری تحقق يافته از  می کار به را »ُکپی يا حک و نقش«

و [ لودويگ فويرباخ انگلس در ». اند که در جائی حتی پيش از وجود جهان وجود داشته استيده ا
بارۀ فلسفۀ فويرباخ را تشريح می در آن ديدگاه های خود و مارکس درکه  –] پايان فلسفۀ کالسيک آلمان

 ۱۸۴۴-۱۸۴۵کند و آن را پس از مطالعۀ دست نوشت قديمی ای که خود او و مارکس در سال های 

  می نويسد:  –دربارۀ هگل، فويرباخ و درک مادی تاريخ نوشته بودند به چاپ رساند 

مسألۀ بنيادی بزرگ همۀ فلسفه ها، به ويژه فلسفۀ مدرن اخير، مسألۀ رابطۀ بين انديشه و هستی ... «

که  يا طبيعت؟ فيلسوفان برحسب پاسخ هائی است رابطۀ بين روح و طبيعت است يعنی اينکه روح مقدم
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به اين پرسش داده اند به دو اردوی بزرگ تقسيم می شوند. آنهائی که تقدم روح بر طبيعت را تأييد می 

کنند و آفرينش را به شکلی می پذيرند اردوی ايده آليسم را تشکيل می دهند. ديگران که تقدم طبيعت را 

) ايده آليسم از مفهوم (فلسفی می پذيرند متعلق به مکتب های مختلف ماترياليسم اند. هر کاربرد ديگری

قاطعانه ايده آليسم را که همواره  تنها درگمی و پريشان فکری می انجامد. مارکس نهو ماترياليسم به سر

به نحوی با مذهب پيوند دارد، بلکه ديدگاه های هيوم و کانت، الادری گری، مکتب انتقادی، پوزيتيويسم 

رد کرد و چنين فلسفه ای را دادن  هستند ما زمان در يجرا در اشکال گوناگون آن را نيز که نظرات

پذيرش شرمگينانه و پنهانی ماترياليسم و انکار «به ايده آليسم و در بهترين حالت » ارتجاعی«امتيازات 

می دانست. دربارۀ اين مسأله عالوه بر آثاری از انگلس و مارکس که در » آشکار آن در برابر عموم

مارکس به انگلس رجوع کنيد. در اين نامه مارکس به  ۱۸۶۶دسامبر  ۱۲ۀ مورخ باال نام برديم به نام

از حرف های معمول او بود » ماترياليستی تر«گفته ای از توماس هاکسلی طبيعی دادن معروف که 

تا آنجا که ما به طور واقعی مشاهده می کنيم و می انديشيم احتماال «هاکسلی می پذيرد  دهد: می ارجاع

و مارکس به او خرده می گيرد که سوراخی برای ورود الادری » يم از ماترياليسم کناره بگيريمنمی توان

 گری و مکتب هيوم باز گذاشته است.

آزادی «نظر مارکس دربارۀ رابطۀ بين آزادی و ضرورت است:  دارد آنچه به ويژه توجه بدان اهميت

(انگلس، آنتی » نشده باشد ضرورت تنها هنگامی کور است که فهميده«، »درک ضرورت است

دورينگ). اين به معنی به رسميت شناختن قانون عينی در طبيعت و تبديل ديالکتيکی ضرورت به 

و تبديل » شيئی برای ما«ناشناخته اما قابل شناخت به » شيئی در خودِ «آزادی است (مانند تبديل 

و از »  کهن«ای اساسِی ماترياليسم مارکس و انگلس کمبوده»). پديده ها [نمود ها]«به » ماهيت اشيا«

جمله ماترياليسم فويرباخ (و از آن بيشتر ماترياليسم عاميانۀ بوشنر، فوگت و مولشوت) را در اين می 

است يعنی آخرين تکامل های شيمی و زيست شناسی » مکانيکی«) اين ماترياليسم عمدتا ۱دانستند که 

) اينکه ماترياليسم کهن ۲گيرد،  نمی نظر در اده) را(در عصر ما بايد اضافه شود نظريۀ الکتريکی م

غير تاريخی و غير ديالکتيکی (يعنی متافيزيکی در معنی ضد ديالکتيکی) بود و به نحوی منطقی و همه 

را امری مجرد می ديد و نه » جوهر انسانی«) اينکه ماترياليسم کهن ۳جانبه ديدگاه تکاملی نداشت، 

(که به صورت انضمامی توسط تاريخ تعيين » روابط اجتماعی«ز تمام ای ا» پيچيده«همچون مجموعۀ 

» تغيير«جهان بسنده می کرد در حالی که نکتۀ اصلی » يا تعبير تفسير«شده اند) و بنابراين تنها به 

 را درک نکرد.» فعاليت عملی انقالبی«جهان است؛ به عبارت ديگر ماترياليسم کهن اهميت 
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 ديالکتيک

انگلس، ديالکتيک هگلی جامع ترين، پرمحتواترين و عميق ترين آموزۀ تکامل و از نظر مارکس و 

باالترين دستاورد فلسفۀ کالسيک آلمان بود. آنها هرگونه فرمول بندی ديگری از تکامل و تحول 

ثله گِر سير واقعی تکامل طبيعت و جامعه می تدريجی را يک جانبه، کم محتوا و تحريف کننده و مُ 

ی که غالبا با جهش ها، تغييرات سهمگين [کاتاستروف ها] و انقالبات همراه است). دانستند (سير

مارکس و من تقريبا نخستين کسانی بوديم که ديالکتيِک آگاهانه را (از تخريب ايده «انگلس نوشت: 

آليسم، از جمله مکتب هگل) نجات داديم و آن را در درک مادی طبيعت به کار بستيم ... طبيعت بوتۀ 

مايش [آزمايشگاه] ديالکتيک است و بايد گفت که علوم طبيعی جديد مصالح و مواد بسيار غنی و روز آز

افزونی برای محک زدن ديالکتيک فراهم آورده اند (اين جمالت پيش از کشف راديوم، الکترون، تبديل 

در تحليل نهائی  عناصر به يکديگر و غيره نوشته شده اند!) و بدين سان ثابت کرده اند که روند طبيعت

 ».ديالکتيکی است و نه متافيزيکی

اين انديشۀ بزرگ و بنيادی که جهان را نبايد همچون مجموعه ای از اشيای حاضر و «انگلس می گويد: 

آماده فهميد، بلکه بايد آن را مجموعۀ پيچيده ای از روندها به حساب آورد که در آن اشيای به ظاهر 

شان در مغز ما يعنی مفاهيم، دستخوش تغيير دائمی و به وجود آمدن و ثابت و تصاوير به ظاهر ثابت 

از ميان رفتن هستند ... آری، اين انديشۀ بنيادی بزرگ، به ويژه از زمان هگل چنان به طور کامل در 

آگاهی عمومی رسوخ کرده است که در شکل عامش به ندرت مورد مخالفت قرار می گيرد. اما پذيرش 

ی در حرف و کاربست آن در واقعيت، در جزئيات و در حوزه های مختلِف پژوهش، اين انديشۀ بنياد

از نظر فلسفۀ ديالکتيک، هيچ چيز نهائی، مطلق و مقدس نيست. اين فلسفه ». «دو چيز متفاوت اند

خصلت گذرای همه چيز را در همه چيز آشکار می کند، هيچ چيز جز روند وقفه ناپذيِر شدن و از ميان 

د پايان ناپذير از پست به عالی در مقابل آن مقاومت نمی کند. خوِد فلسفۀ ديالکتيک چيزی رفتن، صعو

ديالکتيک عبارت «بدين سان از نظر مارکس ». بيش از انعکاس اين روند در مغز انديشه ورز نيست

 ». است از دانش قوانين عام ِهم دنيای خارج و هم انديشۀ بشری

ديگر به فلسفه «هگل را پذيرفت و تکامل بخشيد. ماترياليسم ديالکتيک مارکس اين جنبۀ انقالبی فلسفۀ 

دانش انديشه و قوانين «از فلسفۀ گذشته آنچه باقی می ماند ». ای که بر فراز علوم ديگر باشد نياز ندارد

ديالکتيک، طبق درک مارکس و نيز هگل دربر گيرندۀ ». [يعنی] منطق صوری و ديالکتيک است –آن 

ی است که امروزه نظريۀ شناخت يا اپيستمولوژی ناميده می شود که آن هم بايد موضوع همۀ آن چيز
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خود را به نحو تاريخی در نظر بگيرد، منشأ و تکامل معرفت و گذار از نادانی به دانائی را مطالعه کند 

 و تعميم دهد.   

است، اما نه از طريق  امروزه انديشۀ تکامل و تحول تقريبا به طور کامل وارد آگاهی اجتماعی شده

فلسفۀ هگل. اما اين ايده آن چنان که توسط مارکس و انگلس براساس نظر هگل پی ريزی شده بسيار 

همه جانبه تر و پر محتواتر از ايدۀ جاری تحول است. تکاملی که ظاهرا مراحل گذشته را تکرار می 

ن ديگر مارپيچی است و نه خط ، تکاملی که به بيا»)نفی نفی(«کند، اما تکراری که متفاوت است 

؛ تبديل کميت به »گسست در تداوم« -تکاملی از طريق جهش، تغييرات سهمگين، انقالبات؛  -مستقيم، 

تکان های درونی برای تغيير ناشی از تضادها و درگيری نيروها و گرايش های مختلف که   -کيفيت، 

همبستگی  -ک جامعه عمل می کنند؛ روی جسم واحدی، يا در درون پديده ای معين يا در درون ي

متقابل و پيوند ناگسستنی بين همه جنبه های هر پديده (در حالی که تاريخ همواره جنبه های تازه تری از 

چنين است  –آن را آشکار می کند)، پيوندی که روند حرکتی عام، يکسان، قانونمند را فراهم می کند 

6Fبرخی از وجوه ديالکتيک

 ۱۸۶۸ژانويۀ  ۸زۀ معمولی تکامل است (به نامۀ مورخ که غنی تر از آمو 7

اشتاين را مسخره می کند که در  7F8»سه گانه های چوبی«مارکس به انگلس نگاه کنيد که در آن مارکس 

  آميختن آن با ديالکتيک ماترياليستی پوچ و بی معنی است).

 درک مادی تاريخ

و يک جانبه نگری ماترياليسم کهن بدين  مارکس پس از درک ناپيگيری [عدم استحکام منطقی]، نقص

هماهنگ کردن دانش جامعه ... با بنياد ماترياليستی و بازسازی اين دانش بر روی آن «باور رسيد که 

از آنجا که ماترياليسم به طور کلی آگاهی را محصول و نتيجۀ هستی می داند و «ضرورت دارد. » بنياد

در مورد زندگی اجتماعی نوع بشر به کار بسته شود بايد نه به عکس، [پس] ماترياليسم هنگامی که 

مارکس در جلد اول سرمايه می نويسد: ». را محصول هستی اجتماعی بداند اجتماعیآگاهی 

تکنولوژی شيوۀ عملکرد انسان بر طبيعت [پرداختن انسان به طبيعت]، روند بی واسطۀ توليد را که با «

شکار می کند و بدين سان شيوۀ شکل گيری روابط اجتماعی او و آن انسان به حيات خود ادامه می دهد آ

سهمی در نقد اقتصاد سياسی مارکس در مقدمۀ ». مال می کنددرک های ذهنی ناشی از آنها را بر
فرمول جامعی از اصول بنيادی ماترياليسم را آن چنان که در مورد جامعۀ انسانی به کار رود در 

 جمالت زير بيان می کند: 
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 ارادۀ از مستقل که شوند می ای ضروری و معين روابط وارد خود زندگی اجتماعیِ  توليد در ها نانسا«

 مجموع. است توليدشان مادی نيروهای تکامل از معينی مرحلۀ متناظر که ای توليدی روابط آنهاست،

 روبنای که واقعی شالودۀ آن يعنی دهد، می تشکيل را جامعه اقتصادی ساختار توليدی، روابط اين کل

دارد [و  هماهنگی آن با اجتماعی آگاهی معين اَشکال و شود می ظاهر آن روی بر سياسی و حقوقی

 اجتماعی، زندگی روندهای مادی، زندگی توليد شيوۀ. اشکال معين آگاهی اجتماعی متناظر آن است]

 تعيين را آنان هستی که نيست ها انسان آگاهی اين. سازد می مشروط کلی طور به را فرهنگی و سياسی

 جامعه مادی مولد نيروهای. نمايد می تعيين را شان آگاهی که است آنان هستی عکس به بلکه کند، می

 – است توليدی روابط حقوقی بيان صرفاً  آنچه با يا – توليدی روابط با خود، تکامل از معينی مرحلۀ در

 روابط اين. شوند می درگيری وارد د،ان کرده عمل آن چهارچوب در تاکنون که مالکيتی روابط با يعنی

 اجتماعی انقالب عصر يک هنگام اين در .گردند می مبدل آنها زنجيرهای به مولد نيروهای اَشکالِ  از

 در. يابد می تحول سرعت به يا ُکندی به عظيم روبنای کل اقتصادی، شالودۀ تغيير با. گردد می آغاز

 علوم دقت با توان می که توليد، اقتصادی شرايط دیما تحول بين بايد همواره تحوالت اين بررسی

 و يابند می آگاهی درگيری اين از ها انسان آنها در که ايدئولوژيکی اَشکال و کرد، تعيين را آن طبيعی

 خود آنچه برحسب شخص يک مورد در که گونه همان. شد قايل تمايز رسانند می سرانجام به را مبارزه

 توان [اجتماعی] نمی تحوالت اين دربارۀ گونه همان به کنند، نمی داوری انديشد می خويش مورد در او

 زندگی تضادهای روی از بايد را آگاهی اين عکس، به بلکه. کرد قضاوت متناظرشان آگاهی برحسب

داد ... در تصويری  توضيح توليدی روابط و توليد اجتماعی نيروهای بين موجود درگيری از مادی،

های توليد آسيائی، باستانی، فئودالی و بورژوائی مدرن را همچون دوره های تحول کلی می توان شيوه 

(رجوع کنيد به فرمول بندی خالصۀ مارکس در » پيش روندۀ شکل بندی های اقتصادی مشخص کرد.

نظريۀ ما که طبق آن سازمان کار توسط وسايل توليد تعيين «او به انگلس:  ۱۸۶۶ژوئيۀ  ۷نامۀ مورخ 

 »).می شود

کشف درک مادی تاريخ، يا بهتر بگوئيم ادامه و گسترش پيگير ماترياليسم در حوزۀ پديده های 

اجتماعی، دو عيب اصلی نظريات تاريخی قبلی را از ميان برداشت. نخست اينکه اين نظريات [قديمی] 

که در در بهترين حالت انگيزه های ايدئولوژيکی فعاليت تاريخی نوع بشر را بررسی می کردند بی آن

مورد آنچه باعث اين انگيزه ها شده کاوش کنند، بی آنکه قوانين عينی ای را که حاکم بر تکامل دستگاه 

روابط اجتماعی است بفهمند و بی آنکه ريشه های اين روابط را در درجۀ تکامل توليد مادی تشخيص 

تند، در حالی که ماترياليسم مردم را دربر نمی گرف تودۀدهند. دوم اينکه نظريه های قديمی فعاليت های 

تاريخی برای نخستين بار مطالعۀ شرايط اجتماعی زندگی توده ها و تغييرات اين شرايط را با دقت 
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در بهترين حالت و تاريخ نگاری ِ قبل از مارکس » جامعه شناسی«علوم طبيعی امکان پذير کرد. 

ی هم انباشت شده بودند و توصيفی انبوهی از داده های خام که به صورت تصادفی جمع آوری، بر رو

 پيچيدۀ گرايش های کليتاز برخی جنبه های روند تاريخی را ارائه می کردند. مارکسيسم با بررسی 

، با حذف مختلف جامعه طبقاتمتضاد، با خالصه کردن آنها به شرايط دقيقا قابل تعريف زندگی و توليد 

در تفسير آنها، و با کشف اينکه » رهبری کننده«ذهنی گرائی و گزينش دلبخواهانۀ برخی ايده های 

همۀ ايده ها و همۀ گرايش ها بدون استثنا در شرايط نيروهای مادی توليد قرار دارد، راه مطالعۀ  ريشۀ

اقتصادی را نشان  –همه جانبه و جامع ِ روند سر برآوردن، تکامل و زوال شکل بندی های اجتماعی 

ازند. اما چه چيزی انگيزه های مردم، انگيزه های تودۀ مردم را داد. انسان ها تاريخ خود را می س

ی متضاد می شود؛ مجموع کل اين تعيين می کند، يعنی چه چيزی باعث برخورد ايده ها و تالش ها

گيری های کل توده های جوامع انسانی چيست، شرايط عينی توليد زندگی مادی که شکل دهندۀ در

مارکس به همۀ  –انسان است کدام اند، قانون تکامل اين شرايط چيست شالودۀ همۀ فعاليت های تاريخی 

اينها توجه کرد و راه مطالعۀ علمی تاريخ همچون روندی هم شکل [يکسان] و قانون مند را در تنوع و 

 متضاد بودن عظيمش نشان داد.

 مبارزۀ طبقاتی

يگر وارد درگيری می شود، در هر جامعه ای تالش های برخی اعضای آن با تالش های برخی د اينکه

اينکه زندگی اجتماعی سرشار از تضاد است، اينکه تاريخ نشان می دهد مبارزاتی بين ملت ها و جوامع 

و نيز در درون ملت ها و جوامع وجود دارد و افزون بر آن دوره های تناوب انقالب و ارتجاع، صلح و 

واقعياتی هستند که همه می دانند. جنگ، رکود و پيشرفت سريع يا زوال وجود دارند، جملگی 

مارکسيسم اصل راهنما يا سرنخی به دست می دهد که ما را قادر می سازد قوانين حاکم بر اين دهليز 

ظاهرا پر پيچ و خم و درهم و برهم را کشف کنيم، اين اصل راهنما يا سرنخ، نظريۀ مبارزۀ طبقاتی 

جامعۀ معين يا گروه های جوامع می تواند به  است. تنها مطالعۀ کل پيچيدۀ تالش های همۀ اعضای

تعريف [تعيين] علمی نتيجۀ اين تالش ها رهنمون شود. سرچشمۀ تالش های متضاد در اختالف بين 

8Fموقعيت ها و شيوۀ زندگی طبقاتی است که هر جامعه ای بدان تقسيم شده است

9.  

خ مبارزۀ زندگی کرده اند تاري تاريخ همۀ جوامعی که تاکنون«نوشت: مانيفست کمونيست مارکس در 

مرد آزاد و »). «به استثنای تاريخ جامعۀ بدوی [کمون اوليه]«ها افزود: (انگلس بعد» طبقاتی است

شاگرد و در برده، اشراف و تودۀ عوام [پاتريسين ها و پِلب ها]، ارباب و رعيت، صاحب کار صنفی و 
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ار داشته اند و مبارزه ای بی وقفه، گاه به کش همواره در مقابل يکديگر قريک کالم، ستمگر و ستم

سازی نبردی که هر بار يا به صورت باز شکل پنهان و گاه به صورت نبرد آشکار انجام داده اند،

انقالبی وسيع جامعه و يا انهدام طبقات متخاصم به فرجام رسيده است ...  جامعۀ مدرن بورژوائی که از 

تضاد طبقاتی را از ميان نبرده است. اين جامعه صرفا طبقات آورده ی جامعۀ فئودالی سربرويرانه ها

جديد، شرايط جديد ستم، و شکل های جديد مبارزه را جانشين آنچه در گذشته بود کرده است. اما 

عصرما، عصر بورژوازی اين وجه تمايز را دارد که تضادهای طبقاتی را ساده کرده است. جامعه به 

دوی بزرگ متخاصم، دو طبقۀ بزرگ که مستقيما روبروی يکديگر طور کلی هر چه بيشتر به دو ار

از زمان انقالب کبير فرانسه تاريخ اروپا به ». قرار دارند تجزيه می شود: بورژوازی و پرولتاريا

روشنی بسيار در شماری از کشورها آن چيزی را که در زير سطح رويدادها قرار دارد يعنی مبارزۀ 

خ (تيری، دورۀ رستوراسيون [بازگشت سلطنت در فرانسه] شماری مورطبقاتی را آشکار کرد. در 

برآوردند که با جمع بندی رويداد ها مجبور شدند مبارزۀ طبقاتی را همچون گيزو، مينيه، تی ير) سر

9Fکليد کل تاريخ فرانسه بپذيرند

عصر پيروزی کامل بورژوازی، نهادهای انتخابی، رأی  -. عصر جديد 10

نه عمومی)، عصر مطبوعات روزانه و ارزان و غيره، عصر اتحاديه های گيری وسيع (هر چند 

نيرومند و گسترش يابندۀ کارگران و اتحاديه های کارفرمائی و غيره حتی با آشکاری بيشتر نشان داده 

بروز می » قانونی«و » صلح آميز«است که مبارزۀ طبقاتی (هر چند گاه در شکلی بسيار يک جانبه، 

مارکس به ما نشان می دهد که مانيفست کمونيست رويدادها است. عبارت زير از  کند)، محرک اصلی

توقع مارکس از علوم اجتماعی اين بود که  تحليلی عينی از وضعيت هر طبقه در جامعۀ مدرن در پيوند 

از تمام طبقاتی که امروز رو در روی بورژوازی قرار «با شرايط تکامل هر يک از طبقات ارائه دهد: 

د تنها پرولتاريا طبقه ای واقعا انقالبی است. ديگر طبقات در حال زوال اند و سرانجام در مقابل دارن

صنعت جديد ناپديد می شوند [اما] پرولتاريا محصول ويژه و اصلی صنعت جديد است. طبقۀ متوسط 

ارزه می پائين، صاحبان کارگاه های کوچک، دکان داران، پيشه وران، دهقانان همگی با بورژوازی مب

شدن نجات دهند. بنابراين آنان  خاموش از کنند تا شعلۀ زندگی خود به عنوان بخشی از طبقۀ متوسط  را

بلکه محافظه کارند. از اين بيشتر، آنها ارتجاعی اند، زيرا می کوشند چرخ های تاريخ  ،انقالبی نيستند

ظر تحول آتی شان به موقعيت پرولتری را به عقب برگردانند. آنان اگر تصادفا انقالبی باشند صرفا از ن

است که انقالبی اند بنابراين [به عنوان انقالبی] از منافع آيندۀ خود و نه وضعيت کنونی شان دفاع می 

مارکس در ». کنند، آنها موضع ويژۀ خود را ترک می کنند تا خود را در موضع پرولتاريا قرار دهند

اری نگاه کنيد) نمونه های درخشان و عميقی از تاريخ شماری از تأليفات تاريخی اش (به کتاب نگ

طبقه و گاه موقعيت گروه ها و اليه های مختلف يک طبقه  هرنگاری ماترياليستی، تحليل موقعيت 
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 ».هر مبارزۀ طبقاتی مبارزه ای سياسی است«عرضه کرده و به روشنی نشان داده که چگونه و چرا 
يک طبقه به طبقۀ ديگر  گذارهایۀ پيچيدۀ روابط اجتماعی و جمالت نقل شده در باال تصويری از شبک

و از گذشته به آينده است که مارکس مورد تجزيه و تحليل قرار می دهد تا برآيند تکامل تاريخی را 

 نشان دهد. 

 عميق ترين، جامع ترين و تفصيلی ترين تأييد و کاربست نظريۀ مارکس، آموزۀ اقتصادی او است.

رکسآموزۀ اقتصادی ما  
 

هدف نهائی اين اثر عريان کردن قانون اقتصادی جامعۀ «می نويسد: » سرمايه«مارکس در مقدمۀ 

است:  چنين مارکس اقتصادی آموزۀ محتوای(يعنی جامعۀ سرمايه داری يا بورژوائی). » مدرن است

معۀ سرمايه . در جازوال آن و تکامل تولد، شده؛ تعيين تاريخا که معينی جامعۀ توليدی در روابط کاوش

 داری توليد کاالئی مسلط است و تحليل مارکس با تحليل کاال آغاز می شود.

 ارزش

ت که با سکاال در درجۀ اول چيزی است که نيازی از انسان را ارضا می کند؛ در درجۀ دوم چيزی ا

بادله چيز ديگری قابل مبادله باشد. مفيد بودن يک شيئ آن را به ارزِش مصرفی مبدل می کند. ارزش م

(يا ساده تر، ارزش)، نخست خود را به صورت يک نسبت يا تناسب نشان می دهد که در آن شمار 

معينی ارزش مصرفی از يک نوع، با شمار معينی ارزش مصرفی نوع ديگر مبادله می شود. تجربۀ 

ارزش  روزانه به ما نشان می دهد که ميليون ها و ميليون ها مبادله، پيوسته يک ارزش مصرفی را با

های مصرفی بسيار گوناگون و غير قابل مقايسه برابر می کنند. اما، چه وجه مشترکی بين اين اشيای 

گوناگون وجود دارد، اشيائی که در دستگاه معينی از روابط اجتماعی پيوسته با هم مساوی می شوند؟ 

کاالها، گوناگون  وجه مشترک همۀ آنها اين است که همگی محصول کارند. انسان ها در مبادلۀ بين

ترين کارها را با يکديگر برابر می کنند. توليد کاالئی دستگاهی از روابط اجتماعی است که در آن 

توليد کنندگان مختلف، محصوالت گوناگونی ايجاد می کنند (تقسيم اجتماعی کار) و در آن همۀ 

ها مشترک است کاِر مشخِص محصوالت در مبادله با هم برابر می شوند. در نتيجه، آنچه بين همۀ کاال

کار انسانی به طور  –د انسانی مجرشاخۀ معينی از توليد نيست، کاری از نوع خاص نيست بلکه کار 

است. کل نيروی کار يک جامعۀ معين، بدان سان که در مجموع کل ارزش همۀ کاالها نمايان  –کلی 

ميليون ها عمل مبادله اين را به اثبات  می شود، نيروی کار انسانِی واحد و يکسانی است و ميليون ها و
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است.  اجتماعا الزممی رسانند. در نتيجه، هر کاالی خاصی صرفا بيانگر سهم معينی از زمان کار 

هر زمان که ما با عمل مبادله، محصوالت مختلف خود را به لحاظ ارزش با هم برابر می کنيم، با «

صوالت شده به عنوان کار انسانی با يکديگر برابر همان عمل، انواع گوناگون کار را که صرف آن مح

جلد اول، سرمايه، [مارکس، » همه آن را انجام می دهيم می نمائيم. ما از اين امر آگاه نيستيم با اين

، مترجم فارسی]. همان گونه که يکی از اقتصاددانان گذشته گفته، ارزش، رابطه ای ۴فصل اول، بخش 

فزود: رابطه ای [بين دو شخص] که در نقاِب رابطۀ بين دو شيئ نمودار بين دو شخص است؛ تنها بايد ا

می شود. ما تنها هنگامی معنی ارزش را می فهميم که آن را از ديدگاِه دستگاهی از روابط توليدِی شکل 

آن، روابطی که خود را در پديدۀ انبوه مبادله، پديده ای  بر بندِی خاصی از جامعه، بررسی کنيم، افزون

همۀ کاالها، به عنوان ارزش، صرفا «ميليون ها و ميليون ها بار تکرار می شود، نمايان می سازند. که 

سهمی در نقد اقتصاد سياسی، [مارکس، » کميت معينی از زمان کاِر منعقد شده [متبلور شده] هستند
در  فارسی]. مارکس پس از تحليل تفصيلی خصلت دوگانۀ کاِر مجسم مترجم )، فصل کاال،۱۸۵۹(

شکل  تولدمی پردازد. وظيفۀ اصلی مارکس در اينجا مطالعۀ  پولو  های ارزشکاالها، به تحليل شکل 

شکل ابتدائی يا («تکامل مبادله از اعمال منفرد و تصادفِی مبادله  روند تاريخیپولی ارزش، مطالعۀ 

مبادله می شود) تا  که در آن کميت معينی از يک کاال با کميت معينی از کاالی ديگر» تصادفی ارزش

شکل عام ارزش که در آن شماری از کاالهای مختلف با کاالی واحد و يکسان و ويژه ای مبادله می 

گردند، تا شکل پولی کاال هنگامی که طال به آن کاالی ويژه يا معادل عام مبدل می گردد، است. پول، 

اجتماعی همۀ مولدان منفردی که  همچون عالی ترين محصول تکامل مبادله و توليد کاالئی، بر خصلت

توسط بازار متحد شده اند، نقاب می زند و آن را می پوشاند. مارکس با تفصيل بسيار زيادی 

عملکردهای گوناگون پول را تجزيه و تحليل می کند؛ در اينجا به طور خاص (و به طور کلی در فصل 

شيوۀ تجريدی و ظاهراً استنتاجِی  ) توجه به اين موضوع ضرورت دارد کهسرمايههای آغازين کتاب 

شرح موضوعات، در واقع بازگوئِی مجموعۀ عظيمی از داده ها و واقعيات در  تاريخ تکامل مبادله و 

اگر پول را در نظر بگيريم، وجود آن داّل بر مرحلۀ معينی از مبادلۀ کاالها است. «توليد کاالئی است. 

ل کاالها يا وسيلۀ چرخش، وسيلۀ پرداخت، وسيلۀ عملکردهای ويژۀ پول، خواه صرفا همچون معاد

اندوختن [انباشت] و يا همچون پول جهانی، در نظر گرفته شود بر حسب اينکه کدام يک از آنها نسبت 

به ديگری گسترش يا غلبۀ بيشتری داشته باشد، نشانگر مراحل بسيار متفاوت در روند توليد اجتماعی 

 ».  ، جلد اول)سرمايهاست (
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ضافیارزش ا  

در مرحلۀ معينی از تکامل توليد کاالئی، پول به سرمايه تبديل می شود. فرمول چرخش کاالئی چنين 

کاال، يعنی فروش يک کاال برای خريد کاالی ديگر. فرمول عمومی سرمايه به  –پول  –بود: کاال 

زايش ارزش پول يعنی خريد به منظور فروش (با سود). مارکس اف –کاال  –عکس عبارت است از پول 

پولی که در چرخش » رشد«می نامد.  ارزش اضافیپوِل در چرخش، نسبت به پول نخستين را،  –

، سرمايهاست که پول را به » رشد«سرمايه دارانه به کار انداخته شده واقعيت شناخته شده ای است. اين 

رزش اضافی نمی تواند از به عنوان رابطۀ اجتماعی توليد ويژه و تاريخا تعيين شده ای تبديل می کند. ا

چرخش کاال به دست آيد زيرا چرخش کاال صرفا مبادلۀ برابرها است؛ همچنين ارزش اضافی نمی 

تواند ناشی از افزودن بر قيمت باشد، زيرا سود و زيان فروشنده و خريدار با هم برابرند و يکديگر را 

تيم پديده ای فردی نيست، بلکه پديده ای خنثی می کنند، در حالی که آنچه ما در اينجا با آن روبرو هس

بايد... «توده ای، متوسط و اجتماعی است. صاحب پول برای اينکه بتواند ارزش اضافی به دست آورد 

بتواند در بازار کاالئی پيدا کند که ارزش مصرف آن اين ويژگی را داشته باشد که سرچشمۀ ارزش 

روند ايجاد ارزش باشد. چنين کاالئی وجود دارد. اين کاالئی که روند مصرف آن در عين حال  -» باشد

کاال، نيروی کار انسانی است. مصرف نيروی کار، کار است و کار ارزش ايجاد می کند. صاحب پول 

نيروی کار را به ارزش آن خريداری می کند و ارزش نيروی کار مانند هر کاالی ديگری با زمان کار 

می شود (يعنی هزينۀ نگهداری کارگر و خانواده اش) و صاحب پول  اجتماعا الزم برای توليد آن تعيين

 ۱۲با خريد نيروی کار حق دارد آن را مصرف کند، يعنی آن را برای يک روز کامل (فرض کنيم 

، کارگر به حد کافی محصول برای »)الزم«ساعت (زمان کار  ۶ساعت) به کار اندازد. اما در طول 

محصول ») اضافی«ساعت بعد (زمان کار  ۶د می کند و در طول تأمين هزينۀ نگهداری خود تولي

يا ارزش اضافی به وجود می آورد که بابت آن سرمايه دار به او چيزی نمی پردازد. » اضافی«

بنابراين از ديدگاه روند توليد بايد دو جزء از هم متمايز شود: يک جزء يا سرمايۀ ثابت که صرف 

ها، مواد خام و غيره) می شود و ارزش آن (تماما يک باره يا قسماَ) وسايل توليد (ماشين آالت، ابزار

بدون هيچ تغييری وارد محصول تمام شده می گردد، و جزء ديگر که صرف پرداخت نيروی کار 

کارگران می شود. ارزش اين جزء دوِم سرمايه، تغيير ناپذير نيست، بلکه در روند کار رشد می کند و 

آورد. بنابراين برای بيان درجۀ استثمار کار توسط سرمايه بايد ارزش ارزش اضافی به وجود می 

اضافی را نه با کل سرمايه، بلکه تنها با بخش متغير آن مقايسه کرد. بدين سان در مثالی که باالتر زديم 

نرخ ارزش اضافی، اصطالحی که مارکس [برای درجۀ استثمار] به کار می برد برابر خواهد بود با: 

 درصد. ۱۰۰يعنی  ،۶÷۶= ۱
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پيش شرط های تاريخی ايجاد سرمايه چنين بودند: نخست، انباشت مبلغی پول در دست عده ای از 

اشخاص و سطح نسبتا باالئی از تکامل توليد کاالئی، دوم، وجود کارگر "آزاد" در دو معنی: آزاد از قيد 

ل توليد به طور کلی، کارگری يا محدوديت در زمينۀ فروش نيروی کارش و آزاد از زمين و همۀ وساي

 ، که جز با فروش نيروی کارش نمی تواند زنده بماند.»پرولتر«آزاد و بدون وابستگی، 

دو روش اصلی برای افزايش ارزش اضافی وجود دارد: يکی طوالنی کردن زمان کار روزانه 

نسبی").  ("ارزش اضافی مطلق")، و ديگری کوتاه کردن زمان کار الزم روزانه ("ارزش اضافی

مارکس در تحليل روش نخست تصوير بسيار تکان دهنده ای از مبارزۀ طبقۀ کارگر برای کوتاه کردن 

زمان کار روزانه و دخالت های حکومتی برای افزايش آن (از سدۀ چهاردهم تا سدۀ هفدهم) و کاهش 

انتشار کتاب روزانۀ کار (قوانين مربوط به کارخانه در سدۀ نوزدهم) ارائه می دهد. از زمان 

تاکنون، تاريخ جنبش طبقۀ کارگر در همۀ کشورهای متمدن جهان، داده های بسياری برای » سرمايه«

 تأييد اين تصوير فراهم کرده است.

مارکس در تحليل توليد ارزش اضافی نسبی، سه مرحلۀ تاريخی را که از طريق آن سرمايه داری  

) تقسيم کار و توليد ۲) همکاری ساده، ۱قرا می دهد:  بارآوری کار را افزايش داده است مورد پژوهش

) ماشينيسم و صنعت بزرگ. در ضمن، عمق تحليل مارکس در زمينۀ کشف ۳کارگاهی [مانوفاکتور]، 

جنبه های بنيادی و نوعِی تکامل سرمايه داری، با داده های فراوانی که از پژوهش در صنايع دستی 

ی ساده و توليد کارگاهی] به دست آمده روشن شده است. روسيه در مورد دو مرحلۀ اول [همکار

تشريح کرده در شماری از  ۱۸۶۷همچنين تأثير انقالبی صنعت ماشينی بزرگ که مارکس در سال 

(روسيه، ژاپن و غيره) در طول نيم قرنی که از آن تاريخ گذشته، » جديد«کشورهای [سرمايه داری] 

 آشکار گشته است.

م. موضوع ديگری که در تحليل مارکس تازه و به باالترين درجه مهم است، بحث خود را ادامه دهي

، به عبارت ديگر تبديل بخشی از ارزش اضافی به سرمايه، است، يعنی کاربست ارزش انباشت سرمايه

اضافی نه [صرفا] برای مصرف شخصی و يا ارضای هوس های سرمايه دار، بلکه برای توليد جديد. 

اد سياسی دانان کالسيک پيشين (از آدام اسميت به بعد) را نشان داد، که مارکس خطای همۀ اقتص

تصور می کردند کل ارزش اضافی ای که به سرمايه تبديل می شود در شکل سرمايۀ متغير است. (در 

وسايل واقع، ارزش اضافی ای که به سرمايه تبديل می شود به دو بخش تقسيم می گردد، يک بخش به 

به سرمايۀ متغير تبديل می شود. رشد سريع تر سهمی از کل سرمايه که صرف  و بخش ديگر توليد
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سرمايۀ ثابت می شود نسبت به سهمی که صرف سرمايۀ متغير می گردد در روند تکامل سرمايه داری 

 و دگرگونی آن به سوسياليسم حائز اهميت سترگی است).

ی کارگر، ايجاد ثروت در يک قطب و فقر انباشت سرمايه، با شتاب دادن به جانشين شدن ماشين به جا

کارگران » مازاد نسبی«، »ارتش ذخيرۀ کار«در قطب ديگر، باعث به وجود آمدن به اصطالح 

می شود که متنوع ترين شکل ها را به خود » افزايش جمعيت سرمايه دارانه«يا »] کارگران اضافی[«

بسيار سريعی افزايش دهد. در ضمن، اين امر  می گيرد و سرمايه را قادر می سازد تا توليد را با آهنگ

های اضافه توليد را  بحران در پيوند با تسهيالت اعتباری و انباشت سرمايه در وسايل توليد، کليد رمز

10Fبه دست می دهد که به صورت ادواری در کشورهای سرمايه داری رخ می دهند

نخست به طور  –11

نی تر و نامعين تر. بايد بين انباشت سرمايه داری متوسط هر ده سال يک بار و سپس در فواصل طوال

در نظام سرمايه داری با آنچه انباشِت نخستيِن سرمايه ناميده می شود، تمايز قائل شد. انباشت نخستين 

سرمايه از طريق جدا کردن قهر آميز کارگر [مولد مستقيم] از وسايل توليد، بيرون کشيدن دهقانان از 

شاع، نظام مستعمراتی و وام ملی، تعرفه های حفاظتی و مانند آن، صورت زمين، دزدی زمين های م

، و از سوی ديگر صاحب پول، سرمايه دار، »پرولتر آزاد«، از يک سو »انباشت نخستين«می گيرد. 

 به وجود می آورد. 

سلب مالکيت «را در کلمات زير توصيف کرده است: » گرايش تاريخی انباشت سرمايه داری«مارکس 

ع يد] از مولد مستقيم با بی رحمانه ترين وانداليسم [تخريب اموال خصوصی و عمومی]، و با [خل

شهوت ها و  ترين، فرومايه ترين و نفرت انگيزترين حقيرانه ترين، پست انگيزۀ بی شرمانه ترين،

(مالکيت دهقان » حرص ها صورت گرفت. مالکيت خصوصی ای که در اثر کار شخصی به دست آمده

که به عبارتی، مبتنی بر ادغام فرد کارکِن مستقل با شرايط کارش می باشد، جايش را به «ور)  و پيشه

مالکيت خصوصی سرمايه دارانه داد که متکی بر استثمار کار اسما [به اصطالح] آزاِد ديگران است... 

ری است که آنکه اکنون بايد مصادره شود نه کارکنی است که برای خود کار می کند، بلکه سرمايه دا

کارگران زيادی را استثمار می کند. خود قوانين ذاتی سرمايه داری، با تمرکز سرمايه، اين سلب 

مالکيت [مصادره] را انجام می دهند. يک سرمايه دار همواره بسياری سرمايه دار ديگر را می ُکشد.    

ز آنان، شکل تعاونی روند کار همراه با اين تمرکز يا سلب مالکيت سرمايه داراِن بسيار، توسط اندکی ا

در مقياسی گسترش يابنده، کاربست آگاهانۀ علم [در توليد]، کشت روش مندانۀ زمين، تحول ابزارهای 

کار به ابزارهائی که تنها به طور مشترک قابل استفاده اند، صرفه جوئی در وسايل توليد از طريق 

ده، درهم تنيدن همۀ مردم در شبکۀ بازار کاربست آنها همچون وسايل مرکب توليد، کار اجتماعی ش
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جهانی، و همراه با آن سرشت بين المللی نظام سرمايه داری تکامل می يابد. همراه با کاهش شمار 

سرمايه های بزرگ و نيرومند که همۀ مزايای اين روند تحول را غصب می کنند و به انحصار خود در 

ستثمار رشد می کند؛ اما همراه با آن شورش طبقۀ می آورند، انبوه فقر، ستم، بردگی، خواری و ا

کارگر، طبقه ای که با خوِد مکانيسم توليد سرمايه داری همواره پرشمارتر، منضبط تر، سازمان يافته 

تر می شود، رشد می يابد. انحصار سرمايه به زنجيری بر شيوۀ توليدی که همراه با آن و تحت آن سر 

ردد. تمرکز وسايل توليد و اجتماعی شدن کار سرانجام به نقطه ای می برآورده و شکوفا شده مبدل می گ

رسند که در پوستۀ سرمايه داری ناسازگار می شوند. اين پوسته می ترکد و متالشی می شود. ناقوس 

می آيد. مصادره کنندگان مصادره می شوند. کيت خصوصی سرمايه داری به صدا درمرگ مال

 ])» ۲۲فصل  انگليسی، ترجمه خی انباشت سرمايه داری،گرايش تاري، جلد اول [سرمايه(

دربارۀ  سرمايهموضوع ديگری که تازه و بسيار مهم است تحليلی است که مارکس در جلد دوم     

بازتوليد مجموع سرمايۀ اجتماعی ارائه داده است. مارکس نه پديده ای منفرد، بلکه پديدۀ انبوه را مورد 

خشی از اقتصاد جامعه، بلکه به اقتصاد به طور کلی می پردازد. مارکس بررسی قرار می دهد؛ نه به ب

با تصحيح اشتباه اقتصاددانان کالسيک، که باالتر ذکر شد، کل توليد اجتماعی را به دو بخش بزرگ 

) توليد محصوالت مصرفی، و به تفصيل با ذکر مثال های ۲) توليد وسايل توليد و ۱تقسيم می کند: 

هم در حالت ابعاِد نخستين آن و هم در حالت انباشت مورد  –رمايۀ اجتماعی را عددی، چرخش کل س

11Fبررسی قرار می دهد

12.  

به حل مسألۀ شکل گيری نرخ متوسط سود برمبنای قانون ارزش می پردازد. پيشرفت  سرمايهجلد سوم 

يل خود را از عظيم علم اقتصاد که مارکس موجب آن شده در اين امر خود را نشان می دهد که او تحل

ديدگاه انبوه پديده های اقتصادی، از ديدگاه اقتصاد اجتماعی همچون يک کليت، و نه از ديدگاه موارد 

منفرد يا خارجی يا جنبه های سطحی رقابت به پيش می برد، ديدگاهی که اقتصاد سياسی عاميانه و در 

12Fخود را بدان محدود می کنند» نظريۀ مفيديت نهائی«عصر ما 

س نخست منشأ ارزش اضافی را . مارک13

تحليل می کند و سپس تقسيم آن به سود، بهره و اجارۀ زمين را مورد بررسی قرار می دهد. سود 

عبارت است از رابطۀ بين ارزش اضافی و کل سرمايه ای که در يک بنگاه سرمايه گذاری شده است. 

ثابت بر سرمايۀ متغير آن از متوسط آن باال است (يعنی غلبۀ سرمايۀ » ترکيب ارگانيک«سرمايه ای که 

 ترکيب«اجتماعی بيشتر است) نرخ سودی کمتر از نرخ سود متوسط خواهد داشت و سرمايه ای که 

نرخ  آن پائين تر از ترکيب ارگانيک متوسط سرمايۀ اجتماعی است نرخ سودی بيشتر از »ارگانيک

ای که برای انتقال سرمايه از يک  سود متوسط به دست خواهد داد. رقابت بين سرمايه ها و آزادی
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شاخه به شاحۀ ديگر وجود دارد باعث برابر شدن نرخ سود در دو حالت می گردد. مجموع کل ارزش 

های همۀ کاالها در جامعۀ معينی با مجموع کل قيمت های آن کاالها برابر است، اما به خاطر رقابت، 

به فروش می  قيمت توليدا نه به ارزش، بلکه به در بنگاه های مختلف و رشته های مختلف توليد، کااله

 رسند که برابر است با سرمايۀ مصرف شده [برای توليد کاال] به عالوۀ سود متوسط [آن سرمايه].

بدين سان واقعيت شناخته شده و غير قابل اعتراض تفاوت بين قيمت ها و ارزش ها و برابر شدن سود 

ارزش توضيح داده شده است؛ زيرا مجموع کل ارزش های  به طور کامل توسط مارکس بر پايۀ قانون

مجموع کل قيمت های آنها منطبق است. اما برابری ارزش (اجتماعی) با قيمت های  کاالها بر

(انفرادی) نه به صورت ساده و مستقيم، بلکه به شکلی بسيار پيچيده رخ می دهد. کامالً طبيعی است که 

کاالها که تنها از طريق بازار با هم متحد می شوند، قانون تنها می جامعه ای مرکب از مولدان جداگانۀ 

تواند به صورت قانونی متوسط، قانونی اجتماعی و قانونی مربوط به تودۀ انبوه تظاهر يابد، که در آن 

 انحرافات از يک سو و از سوی ديگر، متقابال يکديگر را جبران می کنند.

ر سرمايۀ ثابت نسبت به سرمايۀ متغير می گردد. از آنجا که افزايش بارآوری کار موجب رشد سريع ت

ارزش اضافی تنها تابع سرمايۀ متغير است، بديهی است که نرخ سود (نسبت ارزش اضافی به سرماِيۀ 

13Fنه صرفا به بخش متغير آن) گرايش به نزول دارد کل و

. مارکس به تفصيل اين گرايش و شرايطی را 14

ردن آن می شوند تحليل می کند. ما بر روی بحث بسيار جالب جلد سوم که موجب پوشاندن يا خنثی ک

در مورد سرمايۀ رباخوار، سرمايۀ تجاری و سرمايۀ پولی مکث نمی کنيم و به مهم ترين بخش  سرمايه

می پردازيم. از آنجا که مساحت زمين محدود است و در کشورهای  اجارۀ زمينهای کتاب، نظريۀ 

ها توسط مالکان منفرد خصوصی اشغال شده است، قيمت توليد محصوالت  سرمايه داری تمام زمين

بلکه براساس هزينۀ توليد  ،توليد در زمين متوسط [از نظر حاصل خيزی] کشاورزی نه براساس هزينۀ

بدترين زمين [قابل کشت]، نه تحت شرايط متوسط، بلکه تحت بدترين شرايط تحويل محصول به بازار 

(يا تحت  ]خيزی حاصل نظر از[اين قيمت و قيمت توليد در زمين بهتر  صورت می گيرد. تفاوت

را تشکيل می دهد. با تحليل تفصيلی اين مسأله و نشان دادن اينکه  اجاره يا رانت تفاضلی شرايط بهتر)،

چگونه رانت يا اجارۀ تفاضلی از تفاوت حاصل خيزی زمين و تفاوت در ميزان سرمايه گذاری در 

مختلف ناشی می شود، مارکس به طور کامل اشتباه ريکاردو را نشان داد: ريکاردو قطعه زمين های 

تصور می کرد اجارۀ تفاضلی صرفا ناشی از تبديل زميِن حاصل خيز به زميِن کم حاصل است (نگاه 

که در آن انتقاد از ُردبرتوس شايستۀ توجه ويژه است). مارکس  ،نظريه های ارزش اضافیکنيد به 

ه تحول معکوس [گذار از زمين کم حاصل به زمين حاصل خيز يا زمينی با شرايط توليد نشان داد ک
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نامساعد به شرايط توليد مساعد] نيز امکان پذير است، زمين می تواند از يک رده بندی به رده بندی 

» قانون بازده نزولی«ديگر گذار کند (در اثر پيشرفت های فن کشاورزی، رشد شهرها و غيره)، و 

وف که گناه محدوديت ها و تضادهای سرمايه داری را به گردن طبيعت می اندازد خطای عميقی معر

است. افزون بر اين، برابر شدن [نرخ] سود در همۀ شاخه های صنعت و اقتصاد ملی به طور کلی 

مستلزم آزادی کامل رقابت و جريان آزاد سرمايه از شاخه ای به شاخۀ ديگر است. اما مالکيت 

زمين انحصار به وجود می آورد که مانع اين جريان آزاد می شود. به خاطر اين انحصار، خصوصی 

با نرخ سود انفرادی باالتری مشخص  نتيجه در محصوالت کشاورزی که با ترکيب ارگانيک پائين تر و

 می شوند در روند کامال آزاد برابر شدن نرخ سود شرکت نمی کنند و زميندار به عنوان انحصارگر می

را به وجود می  رانت يا اجارۀ مطلقتواند قيمت را باالتر از متوسط نگاه دارد و اين قيمت انحصاری، 

آورد. در نظام سرمايه داری اجارۀ تفاضلی از ميان رفتنی نيست اما امکان از بين رفتن اجارۀ مطلق 

به مالکيت دولتی  وجود دارد (مثال با ملی کردن زمين و تبديل آن به مالکيت دولت). تبديل زمين

انحصار خصوصی زمين را از ميان برمی دارد و کاربرد رقابت آزاد در حوزۀ کشاورزی را 

سيستماتيک تر و کامل تر می کند. از اين رو مارکس خاطرنشان می کند که بورژوا راديکال ها در 

اما اين خواست طول تاريخ همواره خواست پيشرو بورژوائِی ملی کردن زمين را به پيش کشيده اند، 

که » لمس می کند«موجب وحشت اکثريت بورژوازی می شود، زيرا از نزديک، انحصار ديگری را 

اوت  ۲در زمان ما به ويژه مهم و حساس است: انحصاِر وسايل توليد به طور کلی. (مارکس در نامۀ 

يه اش مربوط به انگلس، توضيح ساده، موجز و روشنی دربارۀ نظر۱۸۶۲اوت  ۹و نيز در نامۀ ۱۸۶۲

به نرخ سود متوسط سرمايه و اجارۀ مطلق ارائه می دهد). همچنين توجه به تاريخ [تحول] اجاره در 

تحليل مارکس مهم است: او نشان می دهد که چگونه اجاره در شکل کار (هنگامی که دهقان با کار در 

ی شود (هنگامی که دهقان زمين ارباب برای او محصول اضافی توليد می کند) به اجارۀ جنسی تبديل م

به ارباب واگذار » جبر غير اقتصادی«در زمين خود محصول اضافی توليد می کند و آن را براساس 

می نمايد)، سپس به اجارۀ نقدی (که همان اجارۀ جنسی است که در اثر تکامل توليد کاالئی به پول تبديل 

14Fدر روسيۀ قديم) quitrentشده است، اجارۀ مالکانه 

انجام به اجارۀ سرمايه دارانه، هنگامی که و سر 15

دهقان جای خود را به سرمايه دار [آنتروپرونور] کشاورزی می دهد که زمين را به کمک کاِر مزدی 

بايد به شماری از ايده » به وجود آمدن اجارۀ زمين سرمايه دارانه«به زير کشت می برد. در پيوند با 

بيان کرده است توجه نمود   تحول سرمايه داری در کشاورزیهای عميق و نافذی که مارکس در زمينۀ 

تحول اجارۀ «(که به ويژه در مورد کشورهای عقب مانده ای مانند روسيه مهم اند). مارکس می نويسد: 

جنسی به اجارۀ نقدی نه تنها ضرورتا همراه با تشکيل طبقه ای از کارگران روز مزد بدون مالکيت 
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ين کارگران مقدم بر شکل گيری اجارۀ نقدی است. در دورۀ سر برآوردن است، بلکه به وجود آمدن ا

اين کارگران، هنگامی که اين طبقۀ جديد به صورت پراکنده ظاهر می شود اين سنت ضرورتا بين 

به وجود می آيد که اين کارگران کشاورزی را به نفع خود  tributaryدهقانان ثروتمند خراج گزار

ه که سرف های ثروتمند عادت داشتند ديگر سرف ها را به نفع خود به کار استثمار کنند، همان گون

ثروتمند به تدريج اين توانائی را به دست می آورند تا مقدار معينی ثروت  گيرند. بدين سان دهقانان

انباشت کنند و حتی خود را به سرمايه داران آتی مبدل نمايند. از اين رو صاحبان زمين های قديمی ای 

باب خودشان هستند باعث سر برآوردن نوعی پرورشگاه بهره برداران سرمايه دار در ميان خود که ار

 »می شوند که تکامل شان مشروط به تکامل عمومی سرمايه داری در خارج از مناطق روستائی است

خلع يد از بخشی از «، به وجود آمدن اجاره زمين سرمايه دارانه]). ۴۷جلد سوم، [فصل  سرمايه(

کارگر، وسايل  صنعتی، سرمايۀ يت کشاورزی و بيرون راندن آنان [از زمين هايشان] نه تنها برایجمع

، جلد اول [فصل سرمايه» (معيشت او و مصالح کار را آزاد کرد، بلکه بازار داخلی نيز به وجود آورد

رۀ کار ]). فقير شدن و ورشکستگی جمعيت کشاورزی به نوبۀ خود به تشکيل ارتش ذخي۳۰و فصل  ۲۷

بخشی از جمعيت کشاورزی «برای سرمايه منجر می شود. از اين رو در هر کشور سرمايه داری 

همواره در حال گذار به پرولتاريای شهری يا مانوفاکتوری است... (مانوفاکتوری در اينجا به معنی 

. کارگر صنعت غير کشاورزی است). بدين سان اين سرچشمۀ اضافه جمعيت نسبی دائما جريان دارد..

 فصل[ اول جلد سرمايه،(» کشاورزی محکوم به حداقل مزد و همواره در يک قدمی باتالق فقر است

. مالکيت خصوصی دهقان بر زمينی که کشت می کند شالودۀ توليد خرد و شرط رفاه او و ])۲۵

يد در دستيابی اش به شکلی کالسيک است. اما اين توليد خرد تنها با چهارچوب تنگ و ابتدائی تول

استثمار از دهقان تنها به لحاظ شکل با استثمار کارگر «جامعه سازگاری دارد. در جامعۀ سرمايه داری 

صنعتی فرق دارد و استثمارگر [در هر دو مورد] يکی است: سرمايه. سرمايه دار منفرد دهقان منفرد 

ن را از طريق ماليات را از طريق رهن و رباخواری استثمار می کند و طبقۀ سرمايه دار طبقۀ دهقا

بهره برداری کوچک دهقانی اکنون صرفا ]). «۳[فصل  مبارزۀ طبقاتی در فرانسه(مارکس، » دولتی

بهانه ای است که به سرمايه دار امکان می دهد سود، بهره و اجارۀ زمين را به کام خود بکشد و کشتگر 

[فصل  هيجدهم برومر(مارکس، » ندزمين را به حال خود بگذارد تا به گونه ای مزد خود را تأمين ک

آخر]). دهقان قاعدتا حتی بخشی از مزدش را به جامعۀ سرمايه داری، يعنی به طبقۀ سرمايه دار 

با آنکه ظاهرا مالک خصوصی است به سطح دهقان اجاره دار ايرلندی تنزل می «واگذار می کند و 

يکی از «]). مارکس می پرسد ۱۸۴۹ژوئن  ۱۳نتايج [بخش سوم، مبارزۀ طبقاتی در فرانسه » (يابد

داليل پائين بودن قيمت غله در کشورهائی که توليد خرد در آن غلبه دارد نسبت به کشورهائی که شيوۀ 
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و پاسخ می دهد زيرا دهقان بخشی از توليد اضافی خود » توليد سرمايه داری درآن غالب است چيست؟

قيمت پائين تر غالت و ديگر «اگذار می کند: را بی عوض به جامعه (يعنی به طبقۀ سرمايه دار) و

محصوالت کشاورزی نتيجۀ فقر مولدان است و به هيچ وجه ناشی از [باالتر بودن] بارآوری کار آنها 

]). در سرمايه داری، نظام بهره برداری خرد، که شکل ۵بخش  ۴۷، جلد سوم [فصل سرمايه» (نيست

مالکيت زمين های «و می پاشد و مضمحل می گردد. عادی توليد خرد است، به وخامت می گرايد، فر

کوچک بنا بر ماهيت خود، تکامل نيروی مولد کار، اشکال اجتماعی کار، تمرکز اجتماعی سرمايه، 

دامداری بزرگ و کاربست پيشروانۀ علم را منتفی می کند. مصرف سرمايه برای خريد زمين، باعث 

خرد با اتالف نامحدود وسايل توليد و منفرد ماندن خود  بيرون کشيدن آن از کشت و کار می شود. توليد

(جمعيت های تعاونی، يعنی تعاونی های دهقانان خرد، در حالی که نقش » مولدان همراه است.

بورژوائی فوق العاده پيشرفته ای ايفا می کنند تنها اين گرايش را تضعيف می نمايند بی آنکه آن را از 

فراموش کرد که اين جمعيت های تعاونی بيشتر در خدمت دهقانان مرفه اند ميان بردارند؛ همچنين نبايد 

و کمک آنها به دهقانان فقير بسيار کم يا تقريبا هيچ است؛ و سپس خود تعاونی ها به استثمارگران کاِر 

توليد خرد] همچنين اتالف عظيم انرژی انسانی است. وخامت تدريجی «[مزدی تبديل می شوند.) 

سرمايه داری، » و افزايش قيمت وسايل توليد قانون ضروری مالکيت خرد دهقانی است.شرايط توليد 

» متحول می کند.» قربانی کردن مولد«هم در صنعت و هم در کشاورزی، روند توليد را تنها به قيمت 

پراکندگی کارگران کشاورزی در مساحت های وسيع قدرت مقاومت آنها را می شکند در حالی که «

می گردد. در کشاورزی  town operativesث افزايش قدرت کارگران صنعتی شهری تمرکز باع

مدرن، همچنان که در صنعت شهری، افزايش قدرت توليدی و افزايش کميت کاری که به حرکت در 

می آيد به بهای اتالف، و فرسايش خود نيروی کار با بيماری، صورت می گيرد. افزون بر اين، همۀ 

ی سرمايه دارانه پيشرفتی نه تنها در فن غارت کارگر، بلکه غارت زمين است... پيشرفت های کشاورز

بنابراين توليد سرمايه داری فناوری را تکامل می دهد و روند های کوناگون را در کليتی اجتماعی 

ترکيب می کند، اما اين امر را تنها با فرسودن سرچشمه های هرگونه ثروت، يعنی زمين و کارگر به 

 ).۱۵، جلد اول آخر فصل سرمايه» (می رساندانجام 

 سوسياليسم
 

از آنچه گفته شد آشکار می شود که مارکس اجتناب ناپذيری تحول جامعۀ سرمايه داری به جامعۀ 

سوسياليستی را کال و منحصراً از قانون اقتصادی حرکت جامعۀ معاصر استنتاج می کند. اجتماعی 

ران شکل به پيش می رود و خود را به نحو خيره کننده ای در نيم شدن کار که با سرعت فزاينده در هزا
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قرنی که از مرگ مارکس گذشته در رشد توليِد بزرگ، کارتل های سرمايه داری، سنديکاهای سرمايه 

داران و تراست ها نمايان کرده است و نيز افزايش غول آسای ابعاد و توان سرمايۀ مالی، پايۀ مادی 

ر سوسياليسم را تشکيل می دهند. نيروی محرک فکری و اخالقی [معنوی] و اصلی فرارسيدن ناگزي

مجری فيزيکی اين تحول، پرولتاريا است که خوِد سرمايه داری او را پرورش داده است. مبارزۀ 

پرولتاريا به ضد بورژوازی، که به نحو فزاينده ای خود را از لحاظ محتوائی در اشکال گوناگون و 

ند، ناگزير به مبارزه ای سياسی با هدف تسخير قدرت سياسی به دست پرولتاريا مرکبی نمايان می ک

15Fمبدل می شود») ديکتاتوری پرولتاريا(«

اجتماعی شدن کار الزاما به اجتماعی شدن وسايل توليد، به  .16

منجر می گردد. نتيجۀ مستقيم اين [سلب مالکيت از سلب مالکيت کنندگان] » مصادرۀ مصادره کنندگان«

يل، افزايش عظيم بارآوری کار، کاهش ساعات کار روزانه و نشاندن توليد اشتراکی و پيشرفته بر تبد

جاِی بازمانده ها و ويرانه های توليد ُخرِد ابتدائی و پراکنده است. سرمايه داری سرانجام پيوند بين 

صر تازه ای از کشاورزی و صنعت را از هم می گسلد اما در عين حال در عالی ترين تکامل خود، عنا

اين پيوند را، از اتحاد بين صنعت و کشاورزی بر پايۀ کاربست آگاهانۀ علم و ترکيب دسته جمعی کار 

و توزيع مجدد جمعيت انسانی (و در همان حال پايان بخشيدن به دور افتادگی، انزوا و بربريت روستا و 

می کند. شکل های عالی  تمرکز غير طبيعی توده های بزرگ جمعيت در شهرهای بزرگ)، فراهم

ايط جديدی در موقعيت زنان و در تربيت نسل جوان رسرمايه دارِی جديد، شکل تازه ای از خانواده، ش

هم شکستن خانوادۀ پدر ساالر توسط سرمايه داری، ی آورند: کار زنان و کودکان و دربه وجود م

را در جامعۀ مدرن به خود می ناگزير وحشتناک ترين، مصيبت بارترين و طرد کننده ترين شکل ها 

صنعت جديد، با اختصاص دادن سهم مهمی  در روند اجتماعا سازمان يافتۀ کار به «گيرد. با اين همه، 

زنان (خارج از حوزۀ کار خانگی)، به جوانان و به کودکان از هر دو جنس، شالودۀ اقتصادی تازه ای 

اد می کند. البته فرض اينکه شکل تويتونی برای شکل جديدی از خانواده و رابطۀ بين دو جنس ايج

مسيحی خانواده شکل مطلق و نهائی آن است به همان اندازه پوچ و بی معنی است که نسبت  -[آلمانی]

دادن خصلت مطلق و نهائی به شکل خانواده در روم قديم، يونان باستان يا جوامع شرقی که افزون بر 

ند رشته ای را در تکامل تاريخی تشکيل می دهند. وانگهی آن اگر اين شکل ها باهم در نظر گرفته شو

بديهی است که گروه کار جمعی مرکب از افراد هر دو جنس و سنين مختلف بايد ضرورتا تحت شرايط 

مناسب سرچشمه ای برای تکامل انسان باشد، گرچه در شکل تکامل خود به خودی، وحشيانه و سرمايه 

برای روند کار است و نه روند کار برای کارگر، اين واقعيت [کار  دارانه اش، که در آن وجوِد کارگر

، سرمايه»  (جمعی در گروه های مرکب از افراد با سن و جنس متفاوت] سرچشمۀ فساد و بردگی است.

نطفۀ آموزش آينده، آموزشی که در مورد هر کودک «). در نظام کارخانه ای ۱۵جلد اول، آخر فصل 



24 

 

د را با سواد آموزی و ورزش نه تنها همچون روشی برای افزايش بازده توليد پس از سن معينی کار مول

» اجتماعی، بلکه به عنوان تنها روش به وجود آوردن انسان هائی با تکامل همه جانبه ترکيب می کند

نهفته است (همان جا). سوسياليسم مارکس مسألۀ مليت و دولت را بر پايۀ تاريخی يکسانی قرار می 

نها برای توضيح گذشته، بلکه همچنين در معنای پيش بينِی بی باکانۀ آينده و عمل دليرانه برای دهد، نه ت

دست يابی بدان. ملت ها محصول اجتناب ناپذير و شکل اجتناب ناپذير عصر بورژوائِی تکامل اجتماعی 

ود را در درون خ«اند. طبقۀ کارگر نمی تواند نيرومند شود، نمی تواند بالغ [پخته] گردد بدون آنکه 

اما تکامل سرمايه ». ملی شود ("هر چند نه در معنای بورژوائی کلمه")«، بدون آنکه »ملت شکل دهد

های لی را از ميان بر می دارد و تضادداری هر چه بيشتر موانع ملی را فرو می ريزد، انزوای م

کشورهای توسعه يافتۀ طبقاتی را جانشين تضادهای ملی می کند. بنابراين کامال درست است که در 

سرمايه داری "کارگران ميهن ندارند" و اينکه "عمل متحدانۀ" کارگران کشورهای متمدن دست کم 

"يکی از شرايط نخستين رهائی پرولتاريا است" (مانيفست کمونيست). دولت، که قهر سازمان يافته 

که جامعه به طبقات آشتی  آيد، هنگامی می وجود است، ناگزير در مرحلۀ معينی از تکامل جامعه به

جامعه قرار دارد و تا درجۀ  ای که ظاهرا بر فراز» اتوريته«ناپذير تقسيم شده و ديگر نمی تواند بدون 

برمی آورد از آنجا که از تضادهای طبقاتی سرمعينی از آن جدا است، به زندگی خود ادامه دهد. دولت 

مسلط است که از طريق واسطۀ دولتی به طبقۀ  دولِت نيرومندترين طبقه و طبقۀ از لحاظ اقتصادی«

مسلط سياسی نيز تبديل می شود و بدين سان وسايل جديدی برای فرودست نگاه داشتن و استثمار طبقات 

زير ستم به دست می آورد. دولت عصر باستان باالتر از هر چيز دولت برده داران به منظور زير 

ه دولت فئودالی ارگان اشراف برای زير سلطه نگاه داشتن سلطه نگاه داشتن بردگان بود، همان گونه ک

دهقانان رعيت و وابسته بود و دولت مبتنی بر نمايندگی مدرن، ابزار استثمار کاِر مزدی توسط سرمايه 

، اثری که در آن انگلس ديدگاه های خود و منشأ خانواده، مالکيت خصوصی و دولت(انگلس، » است.

تی آزادترين و پيشرفته ترين شکل دولت بورژوائی، جمهوری مارکس را تشريح می کند). ح

دموکراتيک، به هيچ رو اين واقعيت را [که دولت بورژوائی ارگان استثمار کاِر مزدی توسط سرمايه 

است] از ميان برنمی دارد، بلکه صرفا شکل آن را تغيير می دهد (رابطۀ بين حکومت و بازار سهام، 

مقامات رسمی و مطبوعات و غيره). سوسياليسم با راه گشائی به سوی  –م مستقيم و غير مستقي –فساد 

 محو طبقات از همين طريق به محو دولت رهنمون خواهد شد.

نخستين عملی که در آن  دولت واقعا به عنوان نمايندۀ جامعه به «دورينگ می نويسد: آنتی انگلس در 

در عين حال آخرين عمل دولت  –نام جامعه يعنی تصاحب وسايل توليد به  –طور کلی ظاهر می شود 
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به عنوان دولت است. دخالت قدرت دولتی در روابط اجتماعی حوزه های مختلف يکی پس از ديگری 

16Fزايد می شود و سپس به خواب می رود

17.  

حکومت بر اشخاص جای خود را به ادارۀ اشيا و هدايت روند توليد می دهد. دولت "ملغی نمی شود" 

جامعه ای که توليد را براساس همکاری آزادانه « .(آنتی دورينگ) ]»رد [خاموش می شودبلکه می پژم

و برابر مولدان سازمان می دهد، کل ماشين دولتی را در آنجائی قرار می دهد که بدان تعلق دارد: موزۀ 

منشأ خانواده، مالکيت خصوصی و (انگلس، » اشيای عتيقه در کنار چرخ ريسندگی و تبر برنجی.
 ). ولتد

سرانجام در زمينۀ شيوۀ برخورد سوسياليسم مارکس به دهقانان خرد که در دورۀ سلب مالکيت از سلب 

مالکيت کنندگان ادامه خواهد داشت رجوع به گفته های انگلس که در آن ديدگاه های مارکس را بيان می 

مصادرۀ قهری دهقانان  هنگامی که ما قدرت دولتی را در دست داشته باشيم به دنبال«کند مهم است: 

خرد (خواه با پرداخت غرامت و خواه بدون آن) نخواهيم بود در حالی که در مورد زمينداران بزرگ 

مجبور به اين کار خواهيم بود. وظيفۀ ما در قبال دهقانان خرد در درجۀ اول عبارت خواهد بود از 

نه به زور، بلکه از طريق  تحول کسب و کار [بنگاه] خصوصی و تصاحب خصوصی او به تعاونی ها

17Fارائۀ نمونه و عرضۀ کمک در اين زمينه

در آن صورت ما البته وسايل فراوانی در اختيار خواهيم  .18

(انگلس، » داشت تا به دهقان مزيت های آينده را نشان دهيم که حتی امروز برای او بديهی خواهند بود.

) زمان نواشتباهاتی وجود دارد، متن اصلی در در ترجمۀ روسی مسألۀ دهقانی در فرانسه و در آلمان، 

 ] ۱۹۲۳تا  ۱۸۸۳[نشريۀ نظری حزب سوسيال دموکرات آلمان از 

 تاکتيک مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا

يکی از نقايص اصلی ماترياليسم کهن را ناتوانی آن در فهم ۱۸۴۴ -۱۸۴۵مارکس که از سال های 

يابی کرده بود در طول عمر خود در کنار کار نظری شرايط يا سنجش اهميت فعاليت عملی انقالبی ارز

اش توجهی بی وقفه به مسايل تاکتيکی مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا داشت. حجم عظيمی از مطلب در اين 

[در روسيه]  ۱۹۱۳باره در تمام کارهای مارکس و به ويژه در چهار جلد مکاتبات او با انگلس که در 

نوز گردآوری، مدون، مطالعه و بررسی نشده اند. بنابراين ما منتشر شد وجود دارد. اين مطالب ه

مجبوريم در اينجا خود را به عام ترين و خالصه ترين نکات محدود کنيم با تأکيد بر اينکه مارکس، به 

درستی، بر آن بود که بدون اين جنبه [يعنی بدون تاکتيک عملی]، ماترياليسم، ناقص، يک جانبه و بی 

ارکس وظيفۀ بنيادی تاکتيک پرولتاريا را در هماهنگی با همۀ اصول درک جان خواهد بود. م
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ديالکتکی اش تعريف کرد. تنها بررسی عينی کل مجموع روابط همۀ طبقات يک جامعۀ  –ماترياليستی 

معين بدون استثنا و در نتيجه بررسی [شناخت] مرحلۀ عينی تکامل آن جامعه و روابط متقابل بين آن و 

ی تواند مبنائی برای تاکتيک درست طبقۀ پيشرو باشد. در همان حال همۀ طبقات و همۀ ديگر جوامع م

کشورها نه به طور ايستا، بلکه به نحو پويا، يعنی نه در حالت سکون، بلکه در حال حرکت (که قوانين 

آن را شرايط اقتصادی هستی هر طبقه تعيين می کند) مورد مالحظه قرار می گيرند. حرکت به نوبۀ 

خود نه تنها از ديدگاه گذشته، بلکه همچنين از ديدگاه آينده بررسی می شود، نه بر طبق درک عاميانۀ 

که تنها تغييرات ُکند را می بيند، بلکه طبق درک ديالکتيکی. مارکس در » گرايش به تحول تدريجی«

ست هرچند در تکامل های بزرگ تاريخی بيست سال بيش از يک روز ني:«نامه ای به انگلس نوشت 

). در هر ۳جلد مکاتبات، » (که بعدا روزهائی فرا می رسد که بيست سال را در خود متمرکز کرده اند.

مرحلۀ تکاملی، در هر لحظه، تاکتيک پرولتری بايد اين ديالکتيِک به لحاظ عينی اجتناب ناپذير تاريخ 

يا تکامل ُکند و به اصطالح بشر را به حساب بياورد: از يک سو استفاده از دوره های رکود سياسی 

به منظور تکامل بخشيدن به آگاهی طبقاتی، قوا و ظرفيت مبارزۀ طبقۀ پيشرو، و از » مسالمت آميز«

جنبش اين طبقه و به سمت ايجاد » هدف نهائیِ «سوی ديگر، هدايت تمام فعاليت اين دوره ها به سوی 

بيست سال متمرکز شده «که در آنها توانائی برای انجام عملِی وظايف بزرگ در روزهای بزرگی 

آمده و فقر فلسفه دو تز مارکس در اين زمينه اهميت ويژه ای دارند؛ يکی از آنها در کتاب ». است

 مانيفست کمونيستدر مربوط به مبارزۀ اقتصادی و سازمان دهی اقتصادی پرولتاريا است، ديگری 

صنعت بزرگ، انبوهی از «چنين است:  آمده و مربوط به وظايف سياسی پرولتاريا است. تز نخست

اشخاص را در يک مکان گرد هم می آورد که يکديگر را نمی شناسند. رقابت، منافع آنان را از يکديگر 

جدا می کند. اما حفظ [سطح] مزد، اين منفعت مشترکی که در مقابل کارفرما دارند، آنان را با فکر 

ر آغاز منفردند، کارگران را به شکل گروه در می مشترک مقاومت متحد می سازد ... تشکل ها که د

آورند ... و در مقابل سرمايه ای که همواره متحد است حفظ تشکل برای کارگران از حفظ مزد 

همۀ عناصر الزم برای نبرد  –که جنگ داخلی واقعی است  –ضروری تر می شود ... در اين مبارزه 

فرارسيدن اين نقطه، تشکل ها شکل سياسی به خود می  آينده گرِد هم می آيند و تکامل می يابند. با

در اينجا ما برنامه و تاکتيک مبارزۀ اقتصادی و جنبش اتحاديه ای را برای چند دهۀ آينده، » گيرند.

خواهد » نبرد آينده«برای همۀ دوره های طوالنی ای که در آن پرولتاريا به گردآوری نيرو به منظور 

  پرداخت، در دست داريم.

کنار اين بايد ارجاع های متعدد مارکس و انگلس به تجربۀ جنبش کارگری انگليس را قرار داد؛ [که  در

، مکاتباتمی انجامد (» خريد کارگران«صنعتی به تالش هائی برای » رونق«نشان می دهند] چگونه 
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پائين می روحيۀ کارگران را «چگونه اين رونق عموما  جلد اول) تا آنها را از مبارزه منحرف کند؛

بورژوا مسلک [بورژوا زده، بورژوا «، جلد دوم) و چگونه پرولتاريای انگليس مکاتبات» (آورد

اين بورژواترين ملت ها ظاهرا هدفش اين است که در کنار بورژوازی، اشرافيتی « –می شود » مآب]

» انقالبی اش انرژی«، جلد دوم)، چگونه مکاتبات» (بورژوائی و پرولتاريائی بورژوائی داشته باشد

کارگران بريتانيائی «)، چگونه زمانی کمابيش طوالنی الزم است تا ۳، جلد مکاتباتناپديد می شود (

)، چگونه جنبش کارگری بريتانيا ۳، جلد مکاتبات» (را از خود بزدايند ظاهری اين آلودگی بورژوائی

ه رهبران کارگران )، چگون۳، جلد مکاتبات، ۱۸۶۶» (فاقد جرأت و شهامت چارتيست ها است«

(در اشاره به » رار داردبين بورژوازی راديکال و کارگر ق«بريتانيائی تبديل به موجودی می شوند که 

18Fهولی اوک

)، چگونه به ُيمِن انحصار بريتانيا و تا زمانی که اين انحصار دوام يابد، ۴، جلد مکاتبات، 19

، تاکتيک های مبارزۀ اقتصادی، در مکاتباتن ). در اي۴، جلد مکاتباتکارگر انگليسی نخواهد  ُجنبيد (

) به نحو تحسين برانگيزی از ديدگاهی وسيع، جامع، و نتيجۀ جنبش کارگریپيوند با سير عمومی (

 ديالکتيکی، و به راستی انقالبی مورد بررسی قرار گرفته اند.

کمونيست «کرد:  اصل بنيادی مارکسيستی دربارۀ تاکتيک مبارزۀ سياسی را مطرحمانيفست کمونيست، 

ها برای دست يابی به اهداف فوری [مستقيم]، برای تحميل منافع لحظه ای طبقۀ کارگر مبارزه می 

بدين علت بود که در سال » کنند، اما ...  در مبارزه برای حال، آنان همچنين مراقب آيندۀ جنبش هستند.

را ۱۸۴۶راکووی در سال حزبی که قيام ک«در لهستان، » انقالب دهقانی«مارکس از حزب ۱۸۴۸

دموکراسی انقالبی افراطی  ۱۸۴۹و  ۱۸۴۸پشتيبانی کرد. مارکس در آلمان در سال های » تدارک ديد

را مورد حمايت قرار داد و بعدها هرگز از آنچه دربارۀ تاکتيک گفته بود برنگشت. مارکس بورژوازی 

(تنها اتحاد با دهقانان می » م داشتاز همان آغاز، گرايش به خيانت به مرد«آلمان را عنصری ديد که 

» و با نمايندۀ تاجدار جامعۀ کهن سازش کرد.«توانست بورژوازی را به انجام کامل وظايفش بکشاند) 

دموکراتيک چنين  -خالصۀ تحليل مارکس از موضع طبقاتی بورژوازی آلمان در عصر انقالب بورژوا

است که جامعه را در حال حرکت می بيند، نه تنها  تحليلی که ضمنا نمونه ای از آن ماترياليسمی –است 

است: [بورژوازی آلمان] بی اعتماد به خود، بدون اعتماد به مردم،  رو به عقبحرکتی که جهت آن 

غرغر کنان در مقابل باالئی ها و لرزان در مقابل پائينی ها ... ترسان از توفان جهانی ... بی انرژی در 

قلبی عاری از ابتکار، سالخورده ای فرومايه که خود را محکوم به منحرف هر زمينه ای ... نمونه ای ت

 ،روزنامۀ نوين راين(...» کردن نخستين تپش های مردمی سالم و نيرومند در جهت منافع کهن خود ديد 

). حدود بيست سال پس از آن مارکس در نامه ای به انگلس اعالم کرد که علت شکست انقالب ۱۸۴۸

ص  ۳ه بورژوازی صلح با بردگی را به جنگ برای آزادی ترجيح داد (مکاتبات، جلد اين بود ک ۱۸۴۸
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به پايان رسيد مارکس با هر تالشی برای بازی با  ۱۸۴۸ -۱۸۴۹). هنگامی که دورۀ انقالبی ۲۲۴

انقالب مخالفت کرد (مبارزه با شاپر و ويليچ در اين زمينه) و به توانائی کار کردن در فاز جديدی 

رزيد که به صورتی ظاهرا صلح آميز انقالب های جديدی را تدارک می ديد. روح مبارزه ای اصرار و

که  ۱۸۵۶که مارکس می خواست کار با آن صورت گيرد در ارزيابی او از وضعيت آلمان در سال 

کل قضيه در آلمان به امکان حمايت انقالب «سياه ترين دورۀ ارتجاع بود خود را نشان می دهد: 

). تا ۱۰۸جلد دوم، ص مکاتبات، » (از سوی نوعی نسخۀ دوم جنگ دهقانی بستگی دارد.پرولتری 

ی که انقالب دموکراتيک (بورژوائی) در آلمان تمام نشده بود مارکس کامال توجه خود را در زمينۀ نزما

 تاکتيک پرولتاريای سوسياليست به تکامل بحشيدن به انرژی دموکراتيک دهقانان متمرکز کرد. مارکس

به طور عينی ... خيانت نسبت به کل جنبش کارگری به نفع پروس «بر آن بود که شيوۀ برخورد السال 

) به ويژه به خاطر همکاری مخفيانۀ او با يونکرها [اشراف ۲۱۰، ص ۳، جلد مکاتبات» (است

، ضمن ۱۸۶۵روستائی که بيسمارک به آنان تعلق داشت] و با ناسيوناليسم پروسی. انگلس در سال 

در «مشترکی که قصد داشتند در مطبوعات منتشر کنند، نوشت: بيانيۀ تبادل نظر با مارکس در مورد 

کشوری که کشاورزی در آن غلبه دارد ... حمله صرفا به بورژوازی به نام پرولتاريای صنعتی و 

الی بزرگ نگفتن کلمه ای دربارۀ استثمار پدرساالرانۀ پرولتاريای روستا، که زير شالق اشرافيت فئود

 ). ۲۱۷، ص ۳، جلد مکاتبات» (قرار دارد، عملی جبونانه و پست است.

، به هنگام کامل شدن انقالب بورژوا دموکراتيک در آلمان، عصری که در آن ۱۸۷۰تا  ۱۸۶۴از 

مجادله می کردند، مارکس  از باالطبقات استثمارگر در آلمان و اتريش برای پايان دادن به اين انقالب 

محکوم کردن السال که با بيسمارک الس می زد بسنده نکرد، بلکه همچنين ليبکنشت را که به تنها به 

سمِت ُاستروفيلی [اتريش گرائی] و واليت گرائی تمايل پيدا کرده بود تصحيح نمود؛ مارکس خواهان 

ند، تاکتيکی تاکتيکی انقالبی بود که هم با بيسمارک و هم با ُاسترو فيل ها با بی رحمی يکسانی مبارزه ک

، يعنی يونکر پروسی [بيسمارک]، خود را تطبيق ندهد، بلکه فورا مبارزۀ انقالبی با او را »فاتح«که با 

، ۳، جلد مکاتبات» (تجديد نمايد از جمله در زمين هائی که پيروزی های نظامی پروس فراهم کرده بود.

مارکس در پيام  ).۴۴۰-۴۴۱و  ۴۳۷، ۴۱۸، ۲۱۵، ۲۱۰، ۲۰۴، ۱۷۹، ۱۴۷، ۱۳۶، ۱۳۴ص 

انترناسيونال به پرولتاريای پاريس دربارۀ قيامی نابهنگام [نارس] هشدار داد، ۱۸۷۰سپتامبر ۹معروف 

)، مارکس با شور و اشتياق به ابتکار ۱۸۷۱اما هنگامی که قيام به هر حال صورت گرفت (در سال 

کوگلمان) درود گفت. شکست عمل (نامۀ مارکس به » به آسمان حمله ور شده بودند«انقالبی توده ها که 

انقالبی در اين وضعيت، همانند بسياری ديگر، از ديدگاه ماترياليسم ديالکتيک مارکس، بدی کمتری در 

مبارزۀ پرولتری نسبت به ترک مواضعی که قبال اشغال شده بود داشت يا نسبت به تسليم  نتيجۀ سير و
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می کرد و توانائی رزمندگی او را از ميان می  بدون نبرد. چنين تسليمی روحيۀ پرولتاريا را ضعيف

برد. مارکس با بها دادن درست [شايسته، آن چنان که بايد] به استفاده از وسايل  مبارزۀ قانونی به هنگام 

نون ضد سوسياليستی به قاپس از تصويب  ۱۸۷۷غلبۀ رکود سياسی و قانونيت بورژوائی، در سال 

موست را محکوم کرد، اما به همان اندازه، اگر نه بيشتر، به  شدت عبارت پردازی انقالبی [يوهان]

اپورتونيسمی که موقتا در حزب سوسيال دموکرات ميدان پيدا کرده بود حمله ور شد. حزب در اين 

هنگام به سرعت، قاطعيت، استحکام، روح انقالبی و آمادگی برای روی آوردن به مبارزۀ غير قانونی 

، همچنين نکاه کنيد به نامه های ۴، جلد مکاتباتيستی از خود نشان نداد. (در مقابل قانون ضد سوسيال

 مارکس به زورگه).

 کتاب نگاری

مجموعۀ کامل آثار مارکس و نامه های او هنوز منتشر نشده اند. آثار مارکس به روسی بيش از هر 

ی می آوريم. زبان ديگری ترجمه شده است. در زير فهرستی از نوشته های مارکس به ترتيب زمان

[مارکس] آثار چاپ نشده تز خود را دربارۀ فلسفۀ اپيکور نوشت. (اين اثر در  ۱۸۴۱مارکس در سال 

هگلی  –درج شده که دربارۀ آن سخن خواهيم گفت.) مارکس در اين تز هنوز کامال ديدگاه ايده آليستی 

از آنها نقدی دربارۀ  (کلن) نوشت. يکی روزنامۀ رايندر  هائی مارکس مقاله۱۸۴۲داشت. در سال 

بحث مربوط به مطبوعات آزاد در مجلس ششم راين بود، مقاله ای ديگر به دزديدن چوب [الوار] 

 اختصاص داشت، مقالۀ ديگر در دفاع از آزاد کردن سياست از يزدان شناسی و غيره بود (که قسما در

ی از گذار مارکس از ايده آليسم شده است). در اين مقاالت ما نشانه هائ [مارکس] درجآثار چاپ نشده 

فرانسوی  –سالنامۀ آلمانی  ۱۸۴۴به ماترياليسم و از دموکراسی انقالبی به کمونيسم می بينيم. در سال 
به سردبيری مارکس و آرنولد روگه در پاريس منتشر شد، که در آن اين تحول سرانجام کامل شده بود. 

آثار بود (که هم در » مقدمۀ نقد فلسفۀ حقوق هگل«ه، قابل توجه ترين مقالۀ منتشر شده در اين نشري
آثار (که هم در » در بارۀ مسألۀ يهود«[مارکس] و هم به صورت جزوۀ جداگانه منتشر شد و چاپ نشده 
انتشارات زنانيه ، بخش کتاب های ارزان انتشار يافت).  [مارکس] و هم به صورت جزوه درچاپ نشده 

خانوادۀ مقدس، به ضد برونو تابچه ای در فرانکفورت تحت عنوان ، مارکس و انگلس ک۱۸۴۵در سال 
[مارکس] درج شده، همچنين دو ويرايش روسی از آن به شکل آثار چاپ نشده  (که درباوئر و شرکا 

و ديگری توسط وستنيک زنانيا در  ۱۹۰۶کتابچه يکی توسط نووی گولوس در سن پترزبورگ در سال 

 ۱۸۴۵مارکس در بهار تزهائی دربارۀ فويرباخ شده است).  منتشر۱۹۰۷سن پترزبورگ در سال 

انگلس انتشار يافته؛ ترجمه ای روسی لودويگ فويرباخ نوشته شده (که به عنوان يک پيوست در جزوۀ 
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، پاريسبه پيش! مارکس شماری مقاله در نشريات ۱۸۴۵ -۱۸۴۷از آن وجود دارد). در سال های 
(البرفلد  گزلشافت اشپيگل)، ۱۸۴۵-۴۸(بيلفلد فليشز دامفوت  وست )،۱۸۴۷(روزنامۀ آلمانی بروکسل 

) نوشت (که بيشتر آنها گردآوری نشده، انتشار مجدد نيافته و به روسی ترجمه نشده اند). مارکس ۱۸۴۶

پرودن نوشت. اين فقر   را در پاسخ به کتاب فلسفۀفقر فلسفه کتاب بنيادی خود به ضد پرودن، ۱۸۴۷در 

پاريس انتشار يافت (سه انتشار از اين کتاب به زبان روسی توسط نووی مير وجود  کتاب در بروکسل و

دارد، يکی توسط گ.  لوويچ ، دومی توسط آلکسيوا و سومی توسط پروشچنيه که هر سه مربوط به 

در بروکسل سخنرانی مارکس در بارۀ تجارت آزاد  ۱۸۴۸اند). در سال  ۱۹۰۶و  ۱۹۰۵سال های 

مانيفست حزب ۀ روسی وجود دارد)، سپس مارکس در لندن با همکاری انگلس انتشار يافت (ترجم
معروف را نوشت که تقريبا به همۀ زبان های اروپائی و شماری از زبان های ديگر ترجمه  کمونيست

شده است (حدود هشت ترجمه از آن به زبان روسی انتشار يافته؛ اين انتشارات که توسط مولوت، 

مانيفست کمونيست، ره صورت گرفته و بيشترشان مصادره شده اند تحت نام های کلوکل، آلکسيوا و غي
انتشار يافته اند.  دربارۀ کمونيسم، طبقات اجتماعی و کمونيسم، سرمايه داری و کمونيسم، فلسفۀ تاريخ

گروه «ترجمۀ کامل و دقيق ترين ترجمۀ اين اثر و نيز ديگر آثار مارکس را می توان در انتشارات 

به  روزنامۀ نوين راين ۱۸۴۹مه  ۱۹تا  ۱۸۴۸در خارج از روسيه يافت). از اول ژوئن » کار آزادی

سردبيری واقعی مارکس انتشار يافت. مقاالت متعدد او در اين روزنامه، که تا امروز بهترين ارگان و 

م ترين آنها ارگان بی نظير پرولتاريای انقالبی است، به طور کامل گردآوری و تجديد چاپ نشده اند. مه

که در آن نشريه چاپ شد بارها به  کار مزدی و سرمايه[مارکس] آمده است. مقالۀ آثار چاپ نشده در 

شکل جزوه منتشر شده است (چهار انتشار در روسيه توسط کوزمان، مولوت، ميگاکوف و لوويچ در 

در  رات زنانيهانتشا(توسط ليبرال ها در رهبری )، همچنين در روزنامۀ ۱۹۰۶و  ۱۹۰۵سال های 

دو مارکس در کلن   ۱۸۴۹). در سال ۱۹۰۶، سن پترزبورگ، ۲۷۲بخش کتاب های ارزان، شمارۀ 
را منتشر کرد (دو سخنرانی که مارکس در مقابل اتهامات مربوط به نقض قانون محاکمۀ سياسی 

دگاه تبرئه مطبوعات و دعوت به مقاومت مسلحانه به ضد حکومت برای دفاع از خود ايراد کرد و در دا

توسط آلکسيوا، مولوت، ميگاکوف، زنانيه و  ۱۹۰۶و  ۱۹۰۵شد. پنج ترجمه روسی در سال های 

 روزنامۀ نوين راينمارکس در هامبورگ شش شماره از  ۱۸۵۰نووی مير انجام شده است). در سال 

ه مهم در اين [مارکس] منتشر شد. مقاالت به ويژآثار چاپ نشده منتشر کرد که مهم ترين آنها بعدا در 

چاپ  ۱۸۴۸ -۱۸۵۰مبارزۀ طبقاتی در فرانسه در کتابچه ای به نام  ۱۸۹۵نشريه را انگلس در سال 

مجموعۀ آثار و در  ۶۰۲و  ۵۹م. ماليخ شماره های » کتابخانۀ«کرد (ترجمه های روسی توسط 
چاپ  در سن پترزبورگ ۱۹۰۶، ترجمۀ بازاروف و استپانوف که توسط اسکيمونت در سال تاريخی
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جزوۀ  ۱۸۵۲). در سال ۱۹۱۲، سن پترزبورگ، انديشه ها و ديدگاه های سدۀ بيستمشد؛ و نيز در 

در نيويورک به چاپ رسيد (ترجمه های روسی در مجموعه هائی که هيجدهم برومر لوئی بناپارت 

در کلن  اکمۀ کمونيست ها حبارۀ مگری درافشاباالتر ذکر شد). در همان سال جزوه ای در لندن به نام 
، ۴۳کتابخانۀ علم مردمی، شمارۀ در کلن،  محاکمۀ کمونارها منتشر شد (ترجمۀ روسی تحت عنوان 

 نيويورک تريبونمارکس همکار دائمی  ۱۸۶۲تا  ۱۸۵۱). از اوت ۱۹۰۶اکتبر ۲۸سن پترزبورگ، 

اين  که در آن بسياری از مقاالتش به عنوان سرمقاله بی امضا به چاپ رسيد. برجسته ترين19F20 بود

انقالب و ضد انقالب در آلمان مقاالت بعد از مرگ مارکس و انگلس با ترجمۀ آلمانی تحت عنوان 
منتشر شد (ترجمه های روسی از اين اثر در دو مجموعه توسط بازاروف و استپانوف و سپس در شکل 

ليوتکا، و مولوت سوبشچايا بيب جزوه در پنج انتشار توسط آلکسيوا، ُابشچستِورنايا پولزا، نووی مير، و

که  بعدا، مانند جزوه ای دربارۀ پالمرستون،تريبون صورت گرفته است). برخی از مقاالت مارکس در 

افشاگری هائی دربارۀ تاريخ ديپلوماتيک سدۀ هيجدهم شد،  منتشر لندن در۱۸۵۶ سال در جزوه شکل به
شا می شود) و نوشته های ديگر. لستان به روسيه در آن افستگی پولی دائمی وزرای ليبرال انگ(که واب

پس از مرگ مارکس دختر او، الينور آولينگ، شماری از مقاالت مارکس دربارۀ مسألۀ شرق در 

به چاپ رساند. بخشی از آن به روسی  ۱۸۹۷را تحت عنوان مسألۀ شرق در لندن در سال  تريبون

 )،۱۸۵۲،۱۸۵۳،۱۸۵۴(مقاالت منتشر نشده مارکس و انگلس: جنگ و انقالب، ترجمه شده است: 
 ۱۸۵۵و در طول سال  ۱۸۵۴. مارکس در آخر سال ۱، ناشا ميسل اليبرری شمارۀ ۱۹۱۹خارکوف، 

همکاری کرد. آن  Viennese paper Presseبا ۱۸۶۱-۱۸۶۲و در سال های  روزنامۀ نوين ُادربا 

اند همان گونه که نامه مقاالت گردآوری نشده اند و تنها برخی از آنها در زمان نو مجددا به چاپ رسيده 

بارۀ ) در۱۸۵۹) (لندن مردم( داس فولکمقاالت مارکس در  دربارۀ امر های پرشمار مارکس. همين

سهمی در اثر مارکس به نام  ۱۸۵۹نيز صادق است. در سال  ۱۸۵۹تاريخ ديپلوماتيک جنگ ايتاليا در 
با ويرايش مانوئيلوف،  ۱۸۹۶در برلين به چاپ رسيد (ترجمه های روسی: مسکو نقد اقتصاد سياسی 

در لندن آقای فوگت، جزوه ای از مارکس تحت عنوان  ۱۸۶۰، ترجمۀ روميانتسف). در سال ۱۹۰۷

   .منتشر شد

نوشتۀ مارکس در لندن انتشار يافت  [انترناسيونال اول]، پيام اتحاد بين المللی کارگران، ۱۸۶۴در سال 

سندۀ بسياری از بيانيه ها، پيام ها و قطعنامه های (ترجمه ای روسی از آن وجود دارد). مارکس نوي

شورای عمومی انترناسيونال بود. مطالب و مواد مربوط به اين زمينه نه تجزيه و تحليل و نه حتی 

به نام   Gustav Jaeckhگردآوری شده اند. نخستين برخورد به اين موضوع اثری از گوستاو جائک  

، انتشارات زنانيه) که در آن از جمله چند ۱۹۰۶پترزبورگ، است (ترجمۀ روسی، سن  انترناسيونال
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پيام نامه و طرح قطعنامه از مارکس چاپ شده است. از جمله اسناد انترناسيونال که مارکس نوشته  
جنگ در لندن زير عنوان  ۱۸۷۱نترناسيونال دربارۀ کمون پاريس است که در سال شورای عمومی ا
ۀ روسی يکی با ويرايش لنين، انتشارات مولوت و ديگران). مکاتبات منتشر شد (ترجمداخلی در فرانسه

است (دو ۱۸۶۲-۱۸۷۴مارکس با يکی از اعضای انترناسيونال به نام کوگلمان مربوط به سال های 

، اثر ۱۸۶۷ترجمۀ روسی وجود دارد يکی توسط آ. گويخباگ و ديگری با ويرايش لنين.). در سال 

جلد اول در هامبورگ منتشر شد. جلدهای دوم و سوم اقتصاد سياسی  سرمايه: نقدی برعمدۀ مارکس، 

منتشر شدند. ترجمه های روسی  ۱۸۹۴و  ۱۸۸۵سرمايه توسط انگلس پس از مرگ مارکس در سال 

، دو تا با ۱۸۹۸و  ۱۸۷۲از اين قرارند: جلد اول پنج انتشار (دو تا با ترجمۀ دانيلسون در سال های 

و ديگری به  ۱۹۰۵، چاپ دوم ۱۸۹۹م. زاک با انتشار استرووه، چاپ اول ترجمۀ ای. آ. گورويچ . ل.

انتشار بازاروف و استپانوف). جلدهای دوم و سوم يکی با ترجمۀ دانيلسون (که چندان رضايت بخش 

در  ۱۸۷۶نيست) و ديگری توسط بازاروف و استپانوف (ترجمۀ بهتر) منتشر شده اند. مارکس در سال 

انگلس مشارکت کرد و فصل کاملی از اين کتاب را که به تاريخ اقتصاد رينگ آنتی دونوشتن کتاب 

 سياسی می پردازد نوشت.  

(ترجمۀ روسی، سن پترزبورگ،  نقد برنامۀ گوتاپس از مرگ مارکس آثار زير از او منتشر شدند: 

 ۲۶در (سخنرانی ای که  مزد، بها و سود)؛ ۱۸شمارۀ  ۱۸۹۰-۱۸۹۱، زمان نوو در آلمان در  ۱۹۰۶

، ترجمۀ روسی توسط مولوت، و لوويج XVI  ،۱۸۹۸-۱۸۹۷، زمان نوايراد شد؛  ۱۸۶۵ژوئن 

نشدۀ کارل مارکس، فريدريش انگلس و فرديناند السال، سه جلد، )؛ آثار منتشر ۱۹۰۵ -۱۹۰۶

، ۱۹۰۸(ترجمۀ روسی با ويرايش آکسلرود و ديگران، دو جلد، سن پترزبورگ،  ۱۹۰۲اشتوتگارت، 

، نامه های السال به مارکس جداگانه ۱۹۰۷جلد اول همچنين توسط گورويچ انتشار يافته، مسکو، 

نامه هائی از کارل مارکس، فريدريش انگلس و ديگران درج است). آثار منتشر نشده انتشار يافته و در 
مۀ لنين انتشار (دو انتشار روسی، يکی با ويرايش آکسلرود و ديگری با مقد به ف. آ. زورگه و ديگران

Dauge دست نوشت ۱۹۰۵ -۱۰، سه جلد در چهار قسمت، اشتوتگارت تئوری های ارزش اضافی)؛ ،

به انتشار کائوتسکی (تنها جلد اول به روسی ترجمه شده است در سه چاپ: سرمايه، های جلد چهارم 

يرايش ، و۱۹۰۷، ويرايش پلخانف و کيف، ۱۹۰۶، ويرايش پلخانف، کيف، ۱۹۰۶سن پترزبورگ، 

نامه که در  ۱۳۸۶شامل مکاتبات مارکس و انگلس چهار جلد بزرگ از  ۱۹۱۳توچاپسکی). در سال 

نوشته شده منتشر شد که حجم بزرگی از مواد و مطالبی  ۱۸۸۳ژانويۀ  ۱۰تا   ۱۸۴۴فاصلۀ سپتامبر 

در سال مارکس بسيار پر ارزش است عرضه می کند.  نامه و ديدگاه های که در زمينۀ مطالعۀ زندگی

نوشته شده اند منتشر گرديد (به  ۱۸۵۲-۱۸۶۲دو جلد از مقاالت مارکس و انگلس که در فاصلۀ  ۱۹۱۷



33 

 

آلمانی). اين فهرست از آثار مارکس را بايد با اين نکته خاتمه دهيم که بسياری از مقاالت و نامه های 

وشته شده اند در اينجا منظور و ديگر مجالت آلمانی زبان ن زمان نو، به پيشکوتاه مارکس که غالبا در 

نشده اند. همچنين بی شک فهرست ترجمه های آثار مارکس، به ويژه جزوه هائی که در سال های 

 منتشر شده اند کامل نيست. ۱۹۰۶و  ۱۹۰۵

دربارۀ مارکس و مارکسيسم بسيار گسترده است. در اينجا تنها به برجسته ترين موارد اشاره می  ادبيات

سه گروه عمده تقسيم شده اند: مارکسيست ها، که به طور عمده ديدگاه مارکس را می  کنيم. مؤلفان به

پذيرند؛ نويسندگان بورژوا که اساسا با مارکسيسم دشمنی دارند؛ و رويزيونيست ها که فرض می شود 

 برخی از مبانی مارکسيسم را می پذيرند اما در واقعيت، درک و مفاهيم بورژوائی را جانشين آن مبانی

می کنند. شيوۀ برخورد نارودنيکی به مارکسيسم را بايد به عنوان نوع ويژه ای از رويزيونيسم روسی 

آرشيو برای علوم اجتماعی و ( سهمی در کتاب نگاری مارکسيسمدر نظر گرفت. ورنر ُسمبارت در 
سم] ) سيصد و چندی عنوان [کتاب و مقاله در مورد مارکسي۴۳۰تا  ۴۱۳، ص ۱۹۰۵،سياست اجتماعی

در فهرستی که کامل نيست ارائه می دهد. برای تکميل آن نگاه کنيد به نماگرهای زمان نو در سال های 

نوشتۀ يوزف کتاب نگاری سوسياليسم و کمونيسم و سال های پس از آن، همچنين به  ۱۹۰۷تا  ۱۸۸۳

م، همچنين نگاه ). برای کتاب نگاری تفصيلی مارکسيس۱۸۹۳ -۱۹۰۹(ينا،  ۳تا  ۱اشتامهامر، جلد های 

نوشتۀ ن. در ميان کتاب ها، به . همچنين نگاه کنيد  ۱۹۰۵، برلين، کتاب نگاری علوم اجتماعیکنيد به 

ما در اينجا تنها اصلی ترين کتاب ها را ذکر می کنيم. در زمينۀ زندگی  ، چاپ دوم).۲آ. روباکين (جلد 

[تقويم مردم] که توسط براکه در سال کالندرفولکس نامۀ مارکس، بايد پيش از همه به مقاالت انگلس در 

 رجوع کرد؛ ۶۰۰-۶۰۳ص  ۶جلد  واژه نامۀ علوم سياسیدر براونشويگ در منتشرشد و به  ۱۸۷۸
کارل  خاطراتی از؛ الفارگ، ۱۸۹۶، نورمبرگ، کارل مارکس، خاطرات بيوگرافيک ويلهلم ليبکنشت، 

خاطرات من از ، پل الفارگ، ۱۹۰۶ چاپ دوم، سن پترزبورگ،کارل مارکس، ؛ ليبکنشت، مارکس
، ۱۹۰۸، سن پترزبورگ، يادبود کارل مارکس)؛ IX, 1زمان نو،، (منبع: ۱۹۰۵اودسا، کارل مارکس، 

 –صفحه، مجموعۀ مقاالت از ی. نوزوروف، ن. روژکوف، و. بازاروف، ی. استکلف، آ. فين  ۴۱۰

لين، ر. لوکزامبورگ، گ. زينوويف، هولست، و. اي -ينوتايوسکی، پو روميانتسف، ک. رنر، هو روالند

زندگی نامۀ حجيمی که  کارل مارکس.فرانتس مهرينگ،  ؛ی. کامنف، پ. اورلفسکی و م. تاگانسکی

لندن، کارل مارکس، زندگی و آثار او، يک سوسياليست آمريکائی به انگليسی نوشته (جان اسپارگو، 

کار س نگاه کنيد به کائوتسکی، ) رضايت بخش نيست. برای بررسی کلی فعاليت های مارک۱۹۱۱
. عنوان ترجمۀ ۱۹۰۸، برلين ، به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد مرگ استاد،تاريخی کارل مارکس

. همچنين به جزوه ۱۹۰۸است، سن پترزبورگ،  کارل مارکس و اهميت تاريخی اوروسی اين کتاب 
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) نگاه  کنيد. ۱۹۱۳(ر زندگی او کارل مارکس و کاای به زبان ساده نوشتۀ کالرا زتکين زير عنوان 

خاطرات (همچنين در  ۴، شمارۀ ۱۸۸۰خاطراتی از مارکس، خاطرات آننکوف در وستنيک يوروپی، 
)؛ خاطرات کارل شوتز در روسکويه ۱۸۸۲، سن پترزبورگ، دهه ای به ياد ماندنیاو، جلد سوم، 

و غيره.  ۶، شمارۀ ۱۹۰۹ ، خاطرات م. کوالوسکی در وستنيک يوروپی،۱۲، شمارۀ ۱۹۰۶بوگاتسوو،

در مسألۀ فلسفۀ مارکسيسم و ماترياليسم تاريخی بهترين تشريح توسط پلخانف در اين آثار او آمده است: 

مسايل ؛ ۱۹۰۹، سن پترزبورگ، از دفاع تا حمله، چاپ سوم؛ ۱۹۰۹، سن پترزبورگ، بيست سال
در مسألۀ گسترش ؛ ۱۹۰۶بورگ، سن پترزنقد منقدان ما، ؛  ۱۹۰۸، سن پترزبورگ، بنيادی مارکسيسم

بارۀ ديد مادی گفتاری درو غيره. آنتونيو البريوال،  ۱۹۰۸، سن پترزبورگ، درکی مونيستی از تاريخ
؛ فرانتس ۱۹۰۶، سن پترزبورگ، ماترياليسم تاريخی و فلسفه؛ همچنين ۱۸۹۸، سن پترزبورگ، تاريخ

وشچنيه و مولوت)، سن پترزبورگ، (دو انتشار توسط پروس بارۀ ماترياليسم تاريخیدرمهرينگ، 

مانيفست (زنانيه)؛ همچنين نگاه کنيد به چارلز آندلر (غيرمارکسيست)،  ۱۹۰۸افسانۀ لسينگ،و  ۱۹۰۶
، مجموعۀ ماتريالسيم تاريخی همچنين. ۱۹۰۶، سن پترزبورگ، و توضيحات  کمونيست، تاريخ، مقدمه

؛ ل. ۱۹۰۸ا ببينيد، سن پترزبورگ، مقاالتی از انگلس، کائوتسکی، الفارگ و بسياری ديگر ر

دفاع  .۱۹۰۶، سن پترزبورگ، قطعات فلسفی، پاسخی به منقدان فلسفی ماترياليسم تاريخیآکسلرود، 

نقائص منطقی ويژه ای از انحرافات ناموفق ديتسگن از مارکسيسم در کتاب ای. اونترمن  می توان ديد: 
ريشه های تابی حجيم اما نه چندان جدی). (ک ۱۹۰۹صفحه، مونيخ،  ۷۵۳، مارکسيسم تنگ نظرانه

-۴۳۲ص  m، کتاب ۱۹۰۶، سال شصت و دوم انتشار، مجلۀ همۀ علوم سياسی در فلسفی مارکسيسم،

اثر جالبی است از يک مخالف ديدگاه های مارکسيستی که وحدت فلسفی اين ديدکاه ها را از نقطه  ۴۰۷

سالنامۀ قانون در ت فلسفی درک مادی تاريخ، مفروضانظر ماترياليستی نشان می دهد. بنو ِاردمن، 
، فرمول بندی ۵۶تا  ۱، کتاب سوم، صفحات ۱۹۰۷ )،سالنامه اشمولر(گذاری، مديريت و اقتصاد ملی 

بسيار مفيدی از برخی از اصول بنيادی ماترياليسم فلسفی مارکس و مجموعه ای از استدالالت به ضد 

اقتصاد و ر کلی است. رودلف اشتاملر (طرفدار کانت)، آنها از ديدگاه کانتی و الادری گری به طو
ماترياليسم ؛ ُولتمن (طرفدار کانت)، ۱۹۰۶، چاپ دوم، اليپزيک، حقوق از ديدگاه درک مادی تاريخ

، ۱۹۰۹، سن پترزبورگ، کانت و مارکس)، فئرالندر (طرفدار کانت)  ۱۹۱۱(ترجمۀ روسی تاريخی 

يازاروف و ديگران از يک سو و وو ايلين از طرف ديگر همچنين به مباحثات بين آ. بوگدانف، و 

؛ آو ۱۹۰۸، سن پترزبورگ، خالصه ای از فلسفۀ مارکسيسمرجوع کنيد (ديدگاه های دوتای اول در 

ماترياليسم ، و آثار ديگر و ديدگاه آخری در کتابش ۱۹۰۹، مسکو، سقوط شيئ پرستی بزرگبوگدانف، 
ب های ااست). در مسألۀ ماترياليسم تاريخی و اخالق کت ، آمده۱۹۰۹، مسکو و امپريوکريتيسيسم
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، و آثار ۱۹۰۶سن پترزبورگ،  ،اخالق و درک مادی تاريخبرجسته از اين قرارند: کارل کائوتسکی، 

، ترجمه از انگليسی با ری کارل مارکس در پرتو نقد اخيرظسيستم نمتعددی از کائوتسکی، لوئی بودن، 

. از آثار ۱۹۰۹، ماترياليسم تاريخی؛ هرمان گورتر، ۱۹۰۸رزبورگ، ويراستاری و. زاسوليچ، سن پت

، سن مبانی نظری مارکسيسمبارانفسکی،  -مخالفان مارکسيسم موارد زير را خاطرنشان می کنيم: توگان

 –سيستم فلسفی ؛ هاماخر، ۱۹۰۱، سن پترزبورگ، نقد مارکس ؛ س. پروکوپوويچ، ۱۹۰۷پترزبورگ، 
سوسياليسم صفحه، مجموعه ای از نقل قول ها)، ورنر ُسمبارت،  ۷۳۰زيک، (اليپاقتصادی مارکسيسم 

 عليت و غايت گرائی، سن پترزبورگ؛ ماکس آدلر (طرفدار کانت)، و جنبش اجتماعی سدۀ نوزدهم

 توسط همين نويسنده. مارکس همچون متفکر ، در مطالعات مارکسی) و نيز ۱۹۰۹(وين، 

 ، شايستۀ توجه است.۱۸۹۹پيزا، فلسفۀ مارکس،ووانی جنتيله، کتاب يک هگلی ايده آليست به نام جي
مؤلف برخی از جنبه های مهم ديالکتيک ماترياليستی مارکس را که معموال طرفداران کانت و 

، اثری دربارۀ يکی فويرباخپوزيتيويست ها و غيره بدان توجه ندارند خاطرنشان می کند. همچنين لوی، 

سن دفترچۀ يک مارکسيست، نوشتۀ چميشف،مارکس. کتاب از پيش کسوت های عمدۀ فلسفی 

، مجموعۀ مفيدی از نقل قول از شماری از آثار مارکس است. در مورد ۱۹۰۸پترزبورگ (ديه لو)، 

 آموزۀ اقتصادی کارل مارکسآموزۀ اقتصادی مارکس کتاب های مهم عبارتند از: کارل کائوتسکی، 

و جزوه های فراوان. همچنين رجوع کنيد به ارفورت  مسألۀ ارضی، برنامۀ(چاپ های روسی زياد)، 

)؛ گابريل ۱۹۰۵(در ترجمۀ روسی  »سرمايه«آموزۀ اقتصادی مارکس، جلد سوم ادوارد برنشتاين، 

). يکی از نمايندگان به اصطالح ۱۹۰۷در ترجمۀ روسی  شرح جلد اول سرمايه( سرمايهدرويل، 

سوسياليسم و لۀ ارضی ادوارد داويد که کتاب رويزيونيسم در ميان مارکسيست ها در زمينۀ مسأ
) است. برای نقد رويزيونيسم رجوع کنيد به: و. ۱۹۰۲(ترجمۀ روسی، سن پترزبورگ،  کشاورزی

تکامل سرمايه داری در . همچنين کتاب و. ايلين، ۱۹۰۸، سن پترزبورگ، ۱، بخش مسألۀ ارضیايلين، 
؛ ۱۸۹۹، سن پترزبورگ، تصادی و مقاالتمطالعات اق؛ ۱۹۰۸، چاپ دوم، سن پترزبورگ، روسيه

را ببينيد. يک کاربرد  ۱۹۱۷، ۱، جلد داده های جديد دربارۀ قوانين تکامل سرمايه داری در کشاورزی

ديدگاه های مارکس با مقداری انحرافات را در زمينۀ آخرين داده های مربوط به روابط کشاورزی در 

، مسألۀ ارضی و سوسياليسم در فرانسهبه نام  Comp&egravre-Morelفرانسه می توان در کتاب 

صفحه مالحظه کرد. ديدگاه های اقتصادی مارکس با کاربست آن در مورد  ۴۵۵، ۱۹۱۲پاريس، 

، ديد ۱۹۱۱آخرين پديده های اقتصادی را می توان در هيلفردينگ، سرمايۀ مالی، سن پترزبورگ، 

مينۀ نظريۀ ارزش، به مقالۀ کائوتسکی تحت (برای تصحيح اشتباهات اصلی در ديدگاه های مؤلف در ز

رجوع کنيد)؛ و و. ايلين،  ۸۸۶و  ۸۳۷، صفحات XXX, I طال، اسکناس و کاالها در زمان نو،عنوان 
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. انحرافات از مارکسيسم در نکات اساسی عبارتند از:  ۱۹۱۷امپرياليسم، آخرين مرحلۀ سرمايه داری، 

). نقدی بر اين ۱۹۱۰(سن پترزبورگ، توسعۀ اقتصادی نظريۀ (دو جلد) و  مسألۀ ارضیپتر ماسلف، 

 ,XXIXسوسياليسم در زمان نو، مالتوسيانيسم و انحرافات را می توان در مقالۀ کائوتسکی زير عنوان 

I  ،۱۹۱۱.مالحظه کرد ، 

نقد آموزۀ اقتصادی مارکس از ديدگاه به اصطالح نظريۀ مفيديت نهائی را که در ميان استادان بورژوا 

 ۱۸۹۶(برلين،  کارل مارکس و پايان سيستم اوباورک،  –دارد می توان در آثار زير يافت: بوهم  رواج

، ۱۸۹۷)، ترجمۀ روسی، سن پترزبورگ، Staatswiss. Arbeiten. Festgabe für K. Kniesدر 

، ۱۹۰۰-۱۹۰۲نظريۀ مارکس و نقد آن، و سرمايه و سرمايه داری، چاپ دوم، دو جلد، اينسبروک، 

 ارزش و ارزش مبادله. همچنين ريکس، ۱۹۰۹روسی، سرمايه و سود، سن پترزبورگ،  ترجمۀ

(ارشيو علوم محاسبۀ ارزش و محاسبۀ قيمت در سيستم مارکس )، فون بورتکيه ويکز، ۱۸۹۹(

دربارۀ عناصر اقتصاد سياسی، بخش اول، شدت کار، ارزش )؛ لئو فون بوخ، ۱۹۰۶-۱۹۰۷اجتماعی 
نقد چاپ شده). هيلفردينگ از ديدگاه مارکسيستی نقد بوهم باورک را در  (که در روسيه همو قيمت 

) و در مقاالت کوتاه تری در زمان نو ۱۹۰۴، وين، ۱(مطالعات مارکسی، جلد  بوهم باورک از مارکس

 تجزيه و تحليل کرد.

م رويزيونيسم در مقابل مارکسيس –در مورد مسألۀ دو جريان عمده در تفسير و تکامل مارکسيسم 

پيش شرط های سوسياليسم و وظايف سوسيال راديکال ("ارتودوکس")، نگاه کنيد به ادوارد برنشتاين، 
، سن ماترياليسم تاريخی، اشتوتگارت، ترجمۀ روسی، ۱۸۹۹(نسخۀ اصلی آلمانی،  دموکراسی

، سن از تاريخ و نظريۀ سوسياليسم) و ۱۹۰۱، مسکو، مسايل اجتماعی، و ۱۹۰۱پترزبورگ، 

 نوشتۀ کائوتسکیبرنشتاين و برنامۀ سوسيال دموکراسی ، پاسخی به برنشتاين در ۱۹۰۲، پترزبورگ
). دربارۀ ۱۹۰۵ -۱۹۰۶، چهار ترجمۀ روسی در ۱۸۹۹وجود دارد (اصل آلمانی، اشتوتگارت، 

چهار سال مبارزۀ طبقاتی، خبردار! و ادبيات مارکسيستی فرانسوی نگاه کنيد به کتاب های ژول ِگد، 
(پاريس،  دترمينيسم اقتصادی کارل مارکس)؛ پل الفارگ، ۱۹۱۱(پاريس،  وز و امروزمسايل دير

 .   دو گرايش در جنبش کارگری)، همچنين نگاه کنيد به آنتون پانه کوک، ۱۹۰۹

 انباشت سرمايهدر مسألۀ نظريۀ مارکسيستی انباشت سرمايه اثر تازه ای از روزا لوکزامبورگ به نام 

لی از تفسير نادرست او از نظريۀ مارکس توسط اتو باوئر وجود دارد، انباشت ) و تحلي۱۹۱۳(برلين، 
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و از پانه کوک  به پيش)، همچنين نقدی از اکشتاين در ۸۶۲و  ۸۳۱، ص ,XXXI، زمان نوسرمايه (

 .۱۹۱۳در روزنامۀ برمر بورگر، 

سوسياليست های ، از ادبيات قديمی روسی دربارۀ مارکسيسم موارد زير شايان توجه است: ب. چيچرين
 تاريخ آموزه های سياسی،، و ۱۸۸۸بزوبرازوف، سن پترزبورگ، علوم سياسی در مجموعۀ  آلمانی

اقتصاد دان های صفحه؛ پاسخی به نوشتۀ باال توسط زيبر تحت عنوان  ۱۵۶، ۱۹۰۲، مسکو، ۵بخش 
و اسلومينسکی، ؛ ل۱۹۰۰، در مجموعۀ آثارش جلد دوم، سن پترزبورگ، آلمانی از عينک آقای چيچرين

اقتصادی  –پژوهش های اجتماعی ، ن. زيبر ۱۸۹۸، سن پترزبورگ، آموزۀ اقتصادی کارل مارکس
. همچنين ۱۹۰۰و مجموعۀ آثار او در دو جلد، سن پترزبورگ،  ۱۸۸۵،ديويد ريکاردو و کارل مارکس

به خاطر  مقاله ای برجسته -۵، شمارۀ ۱۸۷۲توسط جی کوفمن در وستنيک يوروپی، سرمايه بررسی 

، استدالل های کوفمن را نقل کرد و آنها را همچون تشريح سرمايه مارکس در پس گفتار چاپ دوم آنکه

 ديالکتيکی خود، تأييد نمود. –درستی از روش ماترياليستی 

در روسکويه  –در مورد نوشته های نارونيک های روسی دربارۀ مارکسيسم: ن. ميخائيلئفسکی 

؛ همچنين تجديد چاپ شده در مجموعۀ آثار ۲و  ۱شماره های  ۱۸۹۵و  ۱۰، شمارۀ ۱۸۹۴بوگاتسووف 

). ک. تولين (و. ايلين) ديدگاه ۱۸۹۴استرووه (سن پترزبوگ،  يادداشت های انتقادینکاتی دربارۀ  –او 

داده هائی که شاخص تکامل اقتصادی ما هستند های ميخائيلوفسکی را از نقطه نظر مارکسيستی در 
پترزبورگ به چاپ رسيد اما توسط  در سن ۱۸۹۵حليل قرار داد (اين نوشته در سال مورد تجزيه و ت

در سن پترزبورگ  دوازده سال، اين نوشته در مجموعۀ  ۱۹۰۸سانسور منهدم گرديد)، بعد ها در سال 

از سال ، و  ۱۸۹۲ سن پترزبورگ،خطوط سياسی ما، تجديد چاپ شد. ديگر آثار نارونيک ها: و. و. 
تصوير کلی اقتصاد ما پس از ان ،  ُ–؛ نيکالی ۱۹۰۷، سن پترزبورگ، تا سدۀ بيستم های هفتاد
، ۱۹۰۶، سن پترزبورگ، مارکسيسم و مسألۀ ارضی؛ و. چموف، ۱۸۹۳، سن پترزبورگ، اصالحات

 .  ۱۹۰۷، سن پترزبورگ، نوشته های فلسفی و جامعه شناسی -طرحو 

نوشته های قديم و جديد دربارۀ  –طرح : ن. کاره يف، عالوه بر نارودنيک ها به موارد زير توجه کنيم
نقد ماترياليسم اقتصادی؛ تحت نام  ۱۹۱۳چاپ دوم در  ۱۸۹۶، سن پترزبورگ، ماترياليسم تاريخی

ماترياليسم تاريخی و ؛ کروچه، ۱۹۰۰، مسکو، مبانی فلسفی و جامعه شناسانۀ مارکسيسم ماساريک،
  .۱۹۰۲سن پترزبورگ،  ،اقتصاد مارکسيستی
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برای ارزيابی درست مارکسيسم بايد با آثار نزديک ترين همفکر و همکارش، فريدريش انگلس، آشنا 

 شد. فهم مارکسيسم و بررسی کامل آن بدون به حساب آوردن تمام آثار انگلس ممکن نيست.

دو بخش، سن  آموزۀ مارکسيسم،برای نقد مارکسيسم از ديدگاه آنارشيسم رجوع کنيد به و. چرکزوف، 

؛ و به سورل [آنارکو] سنديکاليست، ۱۹۰۷، مسکو، به جای يک کتاب؛ و. توکر، ۱۹۰۵پترزبورگ، 

  رجوع کنيد. ۱۹۰۸مسکو،  مطالعات اجتماعی اقتصاد مدرن

                                                           

 پانوشت ها

 

رد و در را برای دانشنامۀ گرانات در پرونين (گاليسيا) شروع ک» کارل مارکس«نوشتن مقالۀ  ۱۹۱۴لنين در بهار  -1

انتشار اين مقاله به صورت جزوه، می  ۱۹۱۸نوامبر همان سال در برن سويس آن را به پايان رساند. لنين در مقدمۀ 

 نوشته شده است. ۱۹۱۳گويد که بنا بر آنجه به ياد می آورد مقاله در سال 

در دانشنامه [گرانات]  ۱۹۱۵ل مترجم فارسی] داشت در سا –مقاله که امضای و. ايلين [يکی از نام های مستعار لنين 

چاپ شد و به دنبال آن کتاب نگاری مارکسيسم به عنوان مکمل اضافه گرديد. ويراستاران دانشنامه به خاطر سانسور دو 

 را حذف کردند و تغييراتی در متن دادند.» تاکتيک های مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا«و » سوسياليسم«فصل 

مقالۀ اصلی را به صورت جزوه (به صورتی که در دانشنامه آمده بود) با  Priboiانتشارات پريبوی  ۱۹۱۸در سال 

مقدمه ای از لنين اما بدون بخش کتاب نگاری مارکسيسم منتشر کرد. انتشار کامل مقاله بر اساس دست نوشت لنين در 

کزی حزب کمونيست توسط انستيتوی لنين وابسته به کميتۀ مر» مارکس، انگلس، مارکسيسم«در مجموعۀ  ۱۹۲۵سال 

 روسيه (بلشويک) چاپ شد. 

يادداشت مترجم (هم بخش مربوط به تاکتيک انقالبی پرولتاريا و هم کتاب نگاری را در بر می گيرد.  ،ترجمۀ حاضر -  2
 ).فارسی

 »فويرباخ و پايان فلسفۀ کالسيک آلمان لودويگ«انگلس،  -  3

4  -  Rheinische Zeitung für Polititk, Handel und Gewerbe  » روزنامۀ راين برای سياست، تجارت و

در کلن منتشر شد.اين روزنامه را برخی بورژواهای راين که با  ۱۸۴۳مارس  ۳۱تا  ۱۸۴۲از اول ژانويۀ » صنعت

يکی از نويسندگان اين روزنامه و در اکتبر  ۱۸۴۲مارکس در آوريل  خودکامگی پروس مخالف بودند منتشر می کردند.

سردبير آن شد. با سردبيری مارکس خصلت انقالبی و دموکراتيک اين روزنامه بارز تر شد. حکومت نخست  همان سال

  سانسور شديدی بر روزنامه  ِاعمال کرد و سپس آن را بست. 
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5  - Deutsch-Französische Jarbücher ) در پاريس به زبان آلمانی با دبيری مارکس و فرانسوی -سالنامۀ آلمانی (

بيرون آمد. علت متوقف شدن آن اساسا  ۱۸۴۴ ۀد روگه منتشر شد. تنها يک شمارۀ دوبل از اين نشريه در فوريآرنول

 اختالفات اصولی بين مارکس و روگه بود که موضع بورژوا راديکالی داشت.

نوشتۀ » هگلمقدمۀ سهمی در نقد فلسفۀ حقوق «و به  ۱۸۴۳نگاه کنيد به نامۀ مارکس به آرنولد روگه، سپتامبر  -  6
  مارکس

.  نام می بردصرفا برخی از وجوه و جنبه های ديالکتيک را  –لنين در اينجا، چنان که خود خاطر نشان می کند  -  7

ترتيب مقوالت و مفاهيمی که متذکر می شود الزاما نه ترتيب منطقی آنها در ديالکتيک و نه ترتيبی براساس اهميت و 

) کتاب علم conspectusخالصه و فشردۀ («نوشته های فلسفی ديگرش، از جمله در  جايگاه شان است. لنين در برخی
به نحو روشن تر، دقيق تر و منطقی تری مقوالت و  ]،۱۹۱۴[نوشته شده در فاصلۀ سپتامبر تا دسامبر  »منطق هگل

را مهم ترين  نون تضادقامحتوای ديالکتيک را بررسی کرده است. در اين بررسی ها لنين مانند هگل، مارکس و انگلس، 

 قانون ديالکتيک ارزيابی می کند. لنين در آنجا می نويسد: 

 توانند است [آموزه ای است] که توضيح می دهد چگونه اضداد هم هويت اند و معموال چگونه می ديالکتيک نظريه ای«

چرا ذهن  –تبديل می شود در چه شرايطی اضداد هم هويت اند و يکی به ديگری  –(هم هويت شوند)  باشند هويت هم

بشری نبايد اين اضداد را مرده و خشک [بی حرکت] فرض کند، بلکه بايد زنده، مشروط، پويا بداند و اينکه يکی به 

، ترجمۀ فرانسوی، »دفتر های فلسفی«، در خالصه و فشردۀ کتاب علم منطق هگل(لنين، ». ديگری تبديل می شود

 )۱۰۷، ص  ۱۹۷۳اديسيون سوسيال، پاريس، 

می توان به طور خالصه ديالکتيک را نظريۀ وحدت اضداد تعريف کرد. بدين «در اواخر همين نوشته چنين می خوانيم: 

 )۲۱۱(پيشين، ص ». سان هستۀ اصلی ديالکتيک فهميده خواهد شد. اما اين امر مستلزم توضيحات و بسط مطلب است

نفی، امری «منفی همچنين مثبت است" و می افزايد «"ی کند: هگل چنين نقل م قطعلم منلنين در همين نوشته از کتاب 

 تضادهای داخلی محتوای نو و باالتری را جانشين محتوای کهن می کنند. محتوای معينی دارد، متعين است، 

توضيح مترجم فارسی]، نه گذار هست و نه تکامل (گذار و تکامِل مفاهيم و انديشه)،  –در منطق قديم، [منطق صوری 

 لنين آنگاه چنين نتيجه گيری می کند:». ند درونی و ضروری بين همۀ بخش ها وجود ندارد"پيو

 بسيار مهم!! از نظر من معنی اينها چنين است: «

 معين پديده ها؛ حوزۀ ، پيوند عينی بين همۀ جنبه ها، نيروها، گرايش ها و غيره  در ضروریپيوند )  ۱

 )۵۹(همان جا ص ». ينی تحول و مبارزۀ بين تمايزها، قطبی شدنذاتی تمايزها"، منطق درونی ع "زايش)  ۲

 بدين سان  ديده می شود از نظر لنين و هگل، تضاد چه جايگاه ويژه و مهمی در ديالکتيک دارد. 
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 ۱۹۲۵، که برای نخستين بار در سال ۱۹۱۵نوشته شده در سال  -» دربارۀ مسألۀ ديالکتيک«لنين همچنين در مقالۀ 

(يا يکی از وجوه  ماهيتتقسيم [تجزيۀ] يک کل واحد به اجزای متضاد و شناخت آنها (...)  «ی گويد: م –منتشر شد

شاخص اصلی، اگر نه وجه شاخص اصلی) ديالکتيک را تشکيل می دهد. هگل دقيقا موضوع را بدين گونه مطرح می 

 کند (...).

ک زده شود. معموال به اين جنبۀ ديالکتيک توجه کافی درست بودن اين جنبه از محتوای ديالکتيک بايد با تاريخ علم مح

صورت نمی گيرد (از جمله از جانب پلخانف): هم هويتی اضداد همچون مجموع کل يک رشته مثال ها فرض می شود 

همين موضوع در ». مثال کمونيسم ابتدائی«، »مثال يک بذر[«) عينی دنيای قانون نيز و( شناخت قانون همچون نه و

 »]. صادق است ...»کردن  فهم عامه خاطر به«لس هم مورد انگ

 [برخی از اين مثال ها چنين اند:]

 ، انتگرال و ديفرانسيل [حساب جامع و فاضل]-در رياضيات، + و 

 در مکانيک، کنش و واکنش

 در فيزيک، الکتريسيتۀ مثبت و منفی

 در شيمی ترکيب و تجزيۀ اتم ها

 ».در علوم اجتماعی، مبارزۀ طبقاتی

گرچه تفاوت بين هم هويتی و وحدت در اينجا اهميت  –آنها » وحدت«م هويتی اضداد (شايد درست تر باشد که بگوئيم ه

و  نافی يکديگرويژه ای ندارد و از جهت معينی هر دو درست اند) به معنی بازشناسی (کشف) گرايش های متضاد، 

جامعه) است. شرط شناخت همۀ روندهای جهان در  ذهن و از جملهپديده ها و روند های طبيعت ( همۀمتخالف در 

شان، در تکامل خود انگيخته شان، در زندگی واقعی شان، شناخت آنها همچون وحدت اضداد است. » پوئی-خود«

اضداد است. دو درک اساسی (دو درک ممکن؟ دو درِک به لحاظ تاريخی قابل مشاهده؟) از تکامل » مبارزۀ«تکامل، 

تکامل همچون وحدت اضداد (تقسيم يک چيز  وتکامل همچون کاهش يا افزايش، همچون تکرار،  (تحول) عبارتند از:

 واحد به دو ضد نافی يکديگر و رابطۀ متقابل آنها).

آن، سرچشمۀ آن، انگيزۀ آن در سايه باقی می مانند [ناروشن  محرکپوئی، نيروی -در درک نخست از حرکت، خود

غيره قلمداد می شود). در درک دوم، توجه اصلی دقيقا به  و ذهن خدا، –عاملی خارجی باقی می مانند] (يا اين سرچشمه،

 پوئی جلب می گردد.-خود  سرچشمۀشناخت 
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همۀ موجودات را » پوئی -خود«درک دوم کليد  تنهادرک نخستين، مرده، بی روح و خشک است. درک دوم زنده است. 

، انهدام کهنه و سر »تبديل شدن به ضد خود«، »گسست در تداوم«، »جهش ها«به دست می دهد؛ تنها اين درک کليد 

 برآوردن نو را عرضه می کند.

وحدت (انطباق، هم هويتی، عمل يکسان اضداد) امری مشروط، موقت، گذرا و نسبی است. مبارزۀ اضداد نافی يکديگر 

 ».امری مطلق است همان گونه که تکامل و حرکت مطلق اند

ديالکتيک از ديدگاه هگل و لنين روشن شد بد نيست نگاهی به برخی قوانين ديگر ديالکتيک  حال که جايگاه تضاد در

بيافکنيم. بايد گفت که قوانين ديگر ديالکتيک مانند نفِی نفی، کنش و واکنش (تأثير متقابل) که بيان عام تری از رابطۀ بين 

 ستی قابل فهم و کاربرد نيستند.علت و معلول است و غيره متکی بر تضادند و بدون درک تضاد به در

مثال طبيعی است که نفِی نفی، که بيان دو نفی است در حالی که  محتوای مثبت را در خود جذب می کند، و بنابراين 

حاصل آن بيانگر محتوائی غنی تر و در سطجی باالتر است بدون درک نفی ديالکتيکی قابل فهم نيست و نفی ديالکتيکی 

 ه بين اضدادی است که در کل واحدی وحدت و همزيستی دارند.بيانگر رابطۀ مبارز

کنش و واکنش بين اشيا و پديده ها نيز بدون تضاد قابل فهم نيستند: اگر بگوئيم (الف) روی (ب) اثر می گذارد و (ب) نيز 

هنوز دربارۀ  متقابال بر (الف) مؤثر است اين دو حکم (که ممکن است هر دو درست باشند و معموال هر دو درست اند)

اينکه خود (الف) و (ب) چه هستند و چرا برهم اثر می گذارند يا می توانند اثر بگذارند، چيزی نمی گويند. هگل در اين 

  باره می نويسد:

کنش و واکنش [عمل متقابل]، رابطۀ علّی[علت و معلولی] را در تکامل تامش تحقق می بخشد. بنابراين هنگامی که اين «

کند که چيزها را ديگر نمی توان، به خاطر پيشرفت نامحدودی که از آن سخن رفت، به نحوی رضايت باور رشد می 

بخش از ديدگاه علّی مورد مطالعه قرار داد انديشه معموال به رابطۀ عمل متقابل پناه می آورد. بدين سان [مثال] در 

لت و رفتارهای [سلوک] يک ملت علت پژوهش تاريخی، نخست مسأله می تواند به اين صورت مطرح شود: آيا خص

قانون اساسی و ديگر قوانين آن هستند يا اينکه معلول اند؟ در گام بعدی، خصلت و رفتارها از يک طرف و قانون اساسی 

و قوانين عادی از طرف ديگر، همچون دو اصل رابطۀ کنش و واکنش در نظر گرفته می شوند: در اين حالت، علت در 

اصل کنش و واکنش بی «هگل می افزايد: ». علت است در عين حال معلول خواهد بود و به عکسهمان رابطه ای که 

شک نزديک ترين حقيقت رابطۀ بين علت و معلول است و می توان گفت در حاشيۀ مفهوم يا صورت معقول قرار دارد 

وجود و ماهيت است و خود و [مفهوم يا صورت معقول از نظر هگل مقوله ای است که بيانگر حقيقت کلی و انضمامِی 

مترجم فارسی]. اما در اين زمينه با فرض اينکه هدف ما دست يابی به ايدۀ کامل و همه  –غير خود را در بر دارد (*) 

جانبه ای است نبايد به کار بست اين رابطه [رابطۀ کنش و واکنش] خرسند شويم. اگر ما در مطالعۀ محتوای معينی از 

واکنش فراتر نرويم، شيوۀ برخوردی اتخاذ کرده ايم که موضوع را کامال غير قابل فهم باقی می چارچوب رابطۀ کنش و 

گذارد. ما خواهيم ماند و يک فاکت ساده و فراخوان ما برای ميانجی [يا واسطه ای برای دست يابی به شناخت] که 

ست. اگر دقيق تر به قانع کننده نبودن انگيزۀ اصلی ما در ارجاع به رابطۀ عليت است هنوز  پاسخی دريافت نکرده ا
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 کاربست رابطۀ کنش و واکنش نگاه کنيم خواهيم ديد که اين به خاطر وضعيتی است که در آن رابطۀ کنش و واکنش

آنکه اين رابطه پيش از هر چيز در طبيعت و  جای بهدر نظر گرفته شده ] معقول صورت[ مفهوم کلی ارزِ  هم همچون چيزی

برای درک رابطۀ کنش [و واکنش] ما نبايد دو جنبه را به صورت صرفا واقعيت ه و درک شود. سرشت خودش شناخت

 ... عوامل مقولۀ سوم عالی تری بدانيم که چيزی جز صورت معقول نيستمالحظه کنيم بلکه بايد آنها را  های داده شده

قانون اساسی آنها بوده يا قانون اساسی  (تکيه بر کلمات از مترجم فارسی است). اينکه بگوئيم سلوک اسپارتی ها علت

آنها علت سلوکشان، هر دو بی شک به گونه ای درست اند. اما از آنجا که نه سلوک و نه قانون اساسی اسپارتی ها را 

درک نکرده ايم نتيجۀ چنين انديشه ای هرگز نمی تواند نهائی و قانع کننده باشد. تنها هنگامی به نقطۀ قانع کننده خواهيم 

رسيد که اين دو جنبه و نيز همۀ جنبه های ديگر، همۀ جنبه های ويژۀ زندگی اسپارتی ها و تاريخ اسپارت را بتوانيم در 

، ص ۱۹۷۵ترجمۀ انگليسی، انتشارات دانشگاه آکسفورد، منطق، (هگل، ». اين مفهوم کلی يا صورت معقول بيابيم

۲۱۹-۲۱۸ .( 

» خاص يک شيئی [يا موضوع شناخت]خود ِ «هوم [صورت معقول] را ، مف»پديده شناسی روح«(*) هگل در مقدمۀ 

بدين سان مفهوم، خود و غير خود (ضد خود) را در بر دارد. با ». خود را متجلی می کند شدن خويش در«می داند که 

 اين درک روشن می شود که چرا هگل علت و معلول را در حاشيۀ مفهوم [صورت معقول] می داند. [مترجم فارسی]

می گويد شايد بتوان عناصر ديالکتيک را به صورت » خالصه و فشردۀ کتاب منطق هگل«لنين در اواخر نوشتۀ 

 تفصيلی زير بيان کرد:

» 

 رسی خوِد چيز)ال، نه انحراف از موضوع، بلکه بربررسی  (نه مث عينی بودن )1

 چندگانه و گوناگون اين چيز با چيز های ديگر  روابطمجموع کل  )2

 يز (يا پديده)، حرکت ويژۀ آن، زندگی ويژۀ آناين چ تکامل )3

 گرايش های (جنبه های) به لحاظ درونی متضاد اين چيز )4

 وحدت اضدادمالحظۀ اين چيز (يا پديده و غيره) همچون مجموع و  )5

 مبارزۀ مربوط به تکامل اين اضداد، تالش ها و تضاد ها )6

 تلف، گرد آوردن مجموع اجزا در يک کليتوحدت تحليل و ترکيب [آناليز و سنتز]، جدا کردن بخش های مخ )7

روابط هر چيز (پديده و غيره) نه تنها چند گانه و گوناگون اند بلکه عام نيز هستند. هر چيز (پديده، روند و  )8

 چيز ديگری پيوند دارد.هر غيره) با 

(به ضد  يکهر  تعين، کيفيت، ويژگی، جنبه، خاصيت به ديگرِ  هر گذارنه تنها وحدت اضداد، بلکه همچنين  )9

 خود؟)

 و غيره. نوين روند نامتناهی ِ به روز شدن جنبه ها، روابط  )10

روند نامتناهی ِ هرچه عميق تر شدن شناخت انسان نسبت به اشيا، پديده ها، روند ها و غيره با گذار از نمود به   )11

 ماهيت و از ماهيت کمتر عميق به ماهيت عميق تر.
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 وند و همبستگی متقابل به شکلی ديگر که عميق تر و عام تر است.از همزيستی به عليت و از شکلی از پي  )12

 تکرار برخی از خطوط شاخص، ويژگی ها، و غيره از مرحلۀ پائين تر در مرحلۀ [پلۀ] باالتر. )13

 بازگشت ظاهری به گذشته (نفی نفی) )14

 مبارزۀ محتوا با شکل و به عکس. حذف شکل، بازسازی [تحول] محتوا. )15

خالصه و فشردۀ کتاب منطق ( »هستند). 9مثال هائی از  16و  15. ( عکسو به  گذار از کميت به کيفيت )16
 )۲۰۹- ۲۱۰ص  هگل، 

بررسی ديالکتيکی اشيا و پديده ها از طريق نگرش بدان ها همچون پديده هائی در حال تغيير و دگرگونی دائمی و در 

و کنش و واکنش آن با پديده ها و اشيای  نتيجه شناخت علل اين دگرگونی که همان تضادهای درونی پديدۀ مورد نظر

ديگرند، به عبارت ديگر، تکيه بر مطالعۀ تضادها و بررسی هر چيز (پديده، روند و غيره) همچون وحدتی از اضداد که 

نافی يکديگر و در عين حال وابسته به همديگرند و از يکديگر جدائی ناپذيرند در نوشته های گوناگون انگلس نيز بارها 

 چنين می خوانيم:» آنتی دورينگ«تأکيد قرار گرفته است. از جمله در فصل اول مورد 

از نظر کسی که به متافيزيک معتقد است چيزها و تصاوير ذهنی شان، يعنی مفاهيم، موضوعات تحقيق مجزائی هستند « 

شه داده شده اند بررسی هم و جامدی که يک بار برای همي از که بايد آنها را يکی پس از ديگری، به شکل ثابت، جدا

هر چيز بيش از آن » نه، نه«يا » آری، آری«کرد. چنين کسی به تضادهای مطلق بی واسطه فکر می کند. او يا می گويد 

از نظر او بيهوده است. از ديد او يا چيزی وجود دارد يا ندارد؛ هيچ چيز نمی تواند در عين حال خودش و چيز ديگری 

 نافی يگديگرند؛ علت و معلول در تقابِل خشکی با يکديگر قرار دارند. باشد. مثبت و منفی مطلقا

زيرا شيوۀ به اصطالح عقل سليم متين  ،رين [بديهی ترين] شيوه جلوه می کندتدر نظر اول چنين شيوۀ تفکری مقبول 

جرأت  که گامیاست. اما اين عقل سليم متين که در چهارديواری مسائل معمولی [خانگی] خود موجود محترمی است هن

شود ماجراهای بسيار شگفت انگيزی دارد. شيوۀ نگرش متافيزيکی، هر قدر هم در  وحشی ِ تحقيق دنيای می يابد وارد

حوزه های وسيعی که دامنه شان بر حسب سرشت موضوع مورد مطالعه تغيير می کند موجه و حتی الزم باشد، همواره 

تر از آن محدود، کوته نظرانه و مجرد می شود و دچار تناقض های حل دير يا زود به مانعی برخورد می کند که فرا

نشدنی می گردد: به اين دليل که در مقابل اشيای منفرد، رشته ای که آنها را به هم می پيوندد؛ در مقابل هستی آن اشيا، 

ن می شوند که او جنگل تطور و از ميان رفتن شان؛ در مقابل سکون، حرکت شان را فراموش می کند. درختان مانع از آ

را ببيند. مثال برای نياز های روزانه همۀ ما می دانيم و با قطعيت می توانيم بگوئيم که حيوانی زنده است يا نه؛ اما 

مطالعه ای دقيق تر بر ما آشکار می کند که گاهی اين مسأله يکی از غامض ترين مسايل است و حقوق دانان که تالش 

برای تعيين مرزی عقالنی که از آن به بعد بتوان کشتن جنين در رحم مادر را قتل به حساب فکری فراوان و بی ثمری 

آورد به عمل آورده اند اين را به خوبی می دانند؛ همچنين مالحظۀ لحظۀ مرگ ناممکن است، زيرا مرگ نه رويدادی 

لحظه همان است و همان نيست؛ در يگانه و لحظه ای بلکه روندی بسيار طوالنی است. همچنين هر موجود زنده در هر 

هر لحظه، مواد خارجی را جذب و مواد ديگری دفع می کند، در هر لحظه سلول هائی از او می ميرند و سلول های 

جديدی به وجود می آيند. و در طول زمانی کمابيش طوالنی مادۀ جسم او تماما تجديد شده است، اتم های ديگری از ماده 
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اگر چيز ها را از نزديک طوری که هر موجود زنده همواره هم خودش است و هم چيزی ديگر.  جانشين آن شده اند به

بررسی کنيم در خواهيم يافت که دو قطب يک تضاد، مثال مثبت و منفی، همان گونه که در مقابل هم قرار دارند از هم 

يق علت و معلول تصورات يا نمايه هائی جدائی ناپذيرند و به رغم تضادشان متقابال در هم نفوذ می کنند. به همين طر

]representations هستند که تنها هنگامی ارزش و اعتبار دارند که در موارد خاص به کار برده شوند. اما همين که [

ما مورد خاصی را در پيوند عمومی آن با جهان مورد بررسی قرار دهيم، اين تصورات و نمايه ها [علت و معلول ها در 

فرو می ريزند و در کنش و واکنش عام حل می شوند که در آن علت ها و معلول ها پيوسته جای خود را  موارد خاص]

عوض می کنند، آن چيزی که در اينجا و در اين لحظه معلول بود در جای ديگر يا در لحظۀ ديگر به علت تبديل می شود 

 .[تکيه بر کلمات از مترجم فارسی است]و به عکس

ند ها و شيوه های تفکر با چهارچوب انديشۀ متافيزيکی جور در نمی آيد. اما از ديدگاه ديالکتيک که هيچ يک از اين رو

اشيا و تصاوير مفهمومی آنها را اساسا در پيوند متقابل شان، در همبستگی شان، در حرکت شان، در به وجود آمدن و از 

  ».ته شد تأييداتی بر روش عمل ويژه اش هستندميان رفتن شان درک می کند، روندهائی از نوع آنچه در باال گف

، به ويژه در قسمت اول اين کتاب، مربوط به »آنتی دورينگ«بخش مهمی از برخورد انگلس به دورينگ در کتاب 

مربوط می   طرد تضادنخستين و مهم ترين اصل ويژگی های منطقی هستی به «مقولۀ تضاد است. دورينگ می نويسد: 

ای است که تنها می تواند به ترکيبی از انديشه ها تعلق داشته باشد و نه به واقعيت. در اشيا تضاد  ، مقولهمتضادشود. 

وجود ندارد، به عبارت ديگر طرح تضاد همچون مقوله ای واقعی [متحقق] خود اوج پوچی و بی معنی گوئی است...  

می شود شکل بنيادی همۀ اعمال در هستی  تقابل نيروهائی که يکی در مقابل ديگری و در جهت مخالف اندازه گيری

جهان و موجودات آن است. اما اين تقابل جهت نيروها بين عناصر و افراد هيچ وجه اشتراکی با ايده های پوچ تضاد 

 او همچنين در مورد تضاد از ديدگاه هگل می نويسد:» ندارد.

يعتش تنها به شکل ذهنی و آگانه قابل تصور است، ... تضاد به طور عينی هم در انديشه، که بنا به طب ق هگلططبق من«

حضور دارد و هم اگر بتوان گفت به طور مجسم [با گوشت و استخوان] در خوِد اشيا و روندها موجود است، به طوری 

بلکه به نيروئی واقعی مبدل می  ،که امر پوچ و بی معنی تنها به صورت ترکيبی ناممکن از انديشه ها باقی نمی ماند

... هر  . واقعی بودن امر پوچ و بی معنی، کالم ايمانی غير قابل شک در وحدت منطقی و غير منطقی هگلی استگردد

قدر چيزی متضاد تر باشد حقيقی تر است، به کالم ديگر هر قدر چيزی بی معنی تر و پوچ تر باشد معتبر تر است. اين 

وحی و عرفان اقتباس شده بيان لخت به اصطالح اصل اصل بنيادی که حتی تازه هم نيست، بلکه از يزدان شناسی، 

 ).۱۲، قسمت اول، فصل آنتی دورينگ» (ديالکتيکی است.

انگلس با نقل اين جمالت از دورينگ حرف او را چنين خالصه می کند: تضاد = پوچ و بی معنی و بنابراين نمی تواند 

 :ابت کند کهدر دنيای واقعی وجود داشته باشد. انگلس می کوشد ث
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الف) نه تنها در سير انديشۀ بشری و تکامل فلسفه وعلم، بلکه در خود دنيای مادی واقعی يعنی در طبيعت و اجتماع 

تضاد به مثابۀ امری عينی وجود دارد و عملکرد قوانين ديالکتيک را به طور اعم و قانون تضاد را به طور خاص در 

 روندهای طبيعی و اجتماعی زيادی تشريح می کند.

از طريق تضاد و به خاطر تضاد صورت می گيرد: انگلس  -که کمتر کسی منکر وجود آن است  –حرکت و تغيير ب) 

از ساده ترين حرکت که حرکت مکانيکی است شروع می کند و نشان می دهد که اين حرکت، يعنی جابجائی، را تنها از 

 طريق تضاد می توان می فهميد. 

ها و استدالل های انگلس را نقل کنيم و صرفا عبارات زير از او را  که چگونگی گذار ما در اينجا نمی توانيم همۀ بحث 

از بينش متافيزيکی به نگرش ديالکتيکی را تشريح می کند و جايگاه تضاد را حتی در ساده ترين حرکات نشان می دهد 

 نقل می کنيم:

بگيريم، آنها را به صورت مجزا، يا در کنار هم و  اين حقيقت دارد که تا آنجا که ما اشيا را ساکن و بی جان در نظر«

پشت سر هم بررسی کنيم با هيچ تضادی در آنان مواجه نخواهيم شد. [در چنين بررسی ای] کيفيات معينی خواهيم ديد که 

اند لت اخير اين کيفيت های متضاد بين اشيای مختلف توزيع شده اقسما مشترک يا متفاوت يا حتی متضادند اما در اين ح

و بنابراين حاوی تضاد درونی نيستند. در محدودۀ اين قلمرو از مشاهده می توان با مبنای شيوۀ تفکر متافيزيکی همخوانی 

داشت. اما همين که اشيا را در حرکت شان، در تغييرشان، در زندگی شان، در تأثير متقابلشان در نظر بگيريم وضعيت 

گير می شويم. خود حرکت تضاد است: حتی تغيير مکان سادۀ با تضادها درصورت فورا کامال دگرگون می شود. در آن 

مکانيکی تنها می تواند توسط جسمی صورت گيرد [به وجود آيد] که در لحظۀ واحدی در يک جا و جای ديگر باشد، هم 

 است.در جای واحد و يکسانی باشد و هم نباشد. حرکت دقيقا به معنی تأييد مداوم و حل همزمان اين تضاد 

"به طور عينی در خود اشيا و روندها حضور دارد و با آن به طور مجسم  می  بنابراين در اينجا با تضادی مواجهيم که

 . داشت مترجم فارسی)(ياد  ) ۱۲، قسمت اول، فصل آنتی دورينگ» (توان روبرو شد". 

يک چيز به سه بخش، عنصر يا طبقه و  از نظر لغوی به معنی تقسيم بندی trichotomy» سه شقی«يا  » سه گانه«  - 8

دستبه بندی، و همچنين به مفهوم نظام يا دستگاهی مبتنی بر سه جزء يا سه عنصر است. در يزدان شناسی تقسيم طبيعت 

 بشری به جسم، جان و روح است.

عدد حقيقی در نظر در رياضيات بيانگر قانونی است که طبق آن هر عدد حقيقی، مثبت يا منفی يا صفر است و يا اگر دو 

بگيريم يکی از آنها يا از ديگری بزرگتر يا از آن کوچک تر و يا با آن مساوی است. سه گانه يا سه شقی در فلسفۀ 

ما، عناصر سه گانۀ شناخت عبارتند از شِ ک مفهوم يا مقوله. مثال طبق اين کالسيک عبارت است از رده بندی سه گانۀ ي

 تدالل، يا عنصر سه گانۀ کميت را عام، خاص و فرد تشکيل می دهند.مفهوم، داوری (حکم منظقی) و اس
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بين ديالکتيک و سه گانه سازی يا سه شقی کردن تفاوت مهمی وجود دارد. هرچند در ديالکتيک فرمول هائی مانند، 

شند اما اين هستی، نيستی، شدن، يا تز، آنتی تز و سنتز، و غيره ممکن است با تقسيم بندی سه گانه شباهتی داشته با

شباهت ظاهری است. ديالکتيک عبارت است از تقسيم يک به دو جزء متضاد که در وحدت و مبارزه با هم به سر می 

اثر مبارزه يکی به ديگری غلبه می کند و در همان حال خود به چيز ديگری مبدل می شود  برند و به هم وابسته اند و در

سه رده بندی  اين اجزا،تبديل و تکامل  سان يک چيز، اجزای متضاد آن وهم در ذات خود متضاد است. بدين  که باز

بلکه در همه جا با پيوند متقابل با يکديگر قرار دارند، به هم گذار می کنند، و از طريق نفِی  ،هم نيستند مجزا و جدا از

وتی از وحدت و مبارزۀ ضدين نفی به سطح عالی تری جهش می يابند. روند تبديل و تکامل می تواند حاالت بسيار متفا

 را شامل گردد. 

فصل چهارم، پس از توضيح ديالکتيک هگل و به طور مشخص حرکت، تضاد، ديد مونيستی تاريخ، پلخانف در تکامل 

حال که جنبه های شاخص اصلی انديشۀ ديالکتيکی را آموختيم خواننده ممکن «تبديل کميت به کيفيت و غيره می نويسد: 

شنودی کند. او خواهد پرسيد پس سه گانه های معروف چه شدند، سه گانه هائی که همه می دانند جوهر است احساس ناخ

خواننده، از شما پوزش می طلبيم، ما از سه گانه به «پلخانف چنين ادامه می دهد: » د؟ديالکتيک هگل را تشکيل می دهن

کوچک ترين آگاهی از فلسفۀ هگل ندارند بدان نسبت  اين دليل ساده اسمی نبرديم که به هيچ رو نقشی را که افرادی که

 ».در آثار اين متفکر بازی نمی کند ،می دهند

(خشگ و تغيير ناپذير) و مخالفت او با در آميختن آنها با ديالکتيک ناظر بر اين » سه گانه های چوبين«اشارۀ لنين به 

 م و مقوالت است. تفاوت بزرگ بين انديشۀ ديالکتيکی و تقسيم بندی سه گانۀ مفاهي

را چنين تعريف می کند:  طبقۀ اجتماعینوشته،  ۱۹۱۹ژوئن  ۲۸] که در ابتکار عظيم» [آغاز بزرگ«لنين در  - 9

طبقات، گروه های بزرگی از مردم اند که بر حسب جايگاهی که در نظام تاريخا تعيين شدۀ توليد اجتماعی اشغال کرده «

يد (که در غالب موارد در قانون تثبيت و فرمول بندی شده)، برحسب نقش شان در شان با وسايل تول اند، بر حسب روابط

سازمان اجتماعی کار، و در نتيجه برحسب شيوۀ تصاحب [تحصيل، کسب] سهم شان از ثروت اجتماعی و ابعاد اين 

اوتی که در نظام معين ثروت، از يکديگر متمايز می شوند. طبقات، گروه هائی از مردم اند، که به خاطر جايگاه های متف

 (ياد داشت مترجم فارسی).». کار ديگری را تصاحب کند ] ثمرۀ[ تواند می آنها از يکی اقتصاد اجتماعی دارند،

 نو و بورژوا متفکران آثار در طبقاتی مبارزۀ نظريۀ دربارۀ مير ويد به ۱۸۵۲ مارس 5 مورخ نامۀ در مارکس -  10

 دادم می تذکر کلی طور به دموکرات آقايان به بودم تو جای به من . اگر: «..نويسد می باره اين در خود دستاورد و آوری

. بياندازند راه] هياهو[ عوعو ادبيات آن مخالفان ضد به آنکه از پيش کنند آشنا بورژوائی ادبيات با را خود است بهتر که

 طبقات تاريخ« مورد در تا کردند می مطالعه را غيره و ويد جان گيزو، تيری، آثار مثال طور به بايست می آقايان اين

 آن نقد به آنکه از پيش کردند می آشنا سياسی اقتصاد مقدمات با را خود بود بهتر آنها. شوند روشن حدی تا »گذشته در

 با آن نخست صفحۀ در و کنند باز را] ماليات و سياسی اقتصاد اصول[ ريکاردو بزرگ کتاب مثال است کافی. بپردازند

 : شوند مواجه...  زير سطور
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 طبقۀ سه بين آيد می دست به سرمايه و ماشين کار، متحدانۀ برد کار اثر در زمين از آنچه هر يعنی – زمين محصول"

 می صورت کشت آنها صنعت با که کارگرانی و کشت برای الزم سرمايۀ يا استوک مالکان زمين، مالکان يعنی جامعه

 ".شود می تقسيم گيرد،

 طبقات وجود کشف افتخار نه: "... نويسد می چنين افزوده طبقاتی مبارزۀ نظريۀ به او خود آنچه مورد در سپس مارکس

 بين مبارزۀ تاريخی تحول من از پيش بسيار بورژوا مورخان. گردد نمی بر من به آنها بين مبارزۀ نه و مدرن جامعۀ در

 کرده ثابت که است اين ام آورده من که نوی چيز. بودند کرده نبيا را آن آناتومی بورژوا اقتصاددانان و تشريح را طبقات

 ديکتاتوری به الزاما طبقاتی ۀمبارز) ۲ است، توليد تکامل از معينی تاريخی مراحل به مربوط تنها طبقات وجود) ۱:  ام

" است طبقه بی ای جامعه سمت به طبقات همۀ الغای به گذاری صرفا ديکتاتوری اين خود) ۳ شود، می منجر پرولتاريا

  فارسی). مترجم (يادداشت

 به خاطر اهميت و فعليت بحران سرمايه داری توضيح تفصيلی تر و مشخص تری از آن در زير می آوريم: -  11

 بن اين. هستند اجتماعی سرمايۀ انباشت و بازتوليد روند در هائی بست بن و ها اختالل بيانگر داری سرمايه های بحران

 محصوالت، توزيع و) پول به کاال تبديل( آن تحقق کاال، توليد عرصۀ در گوناگون های شکل به ها اختالل و ها بست

 از و دارد ها اختالل اين ايجاد در را خود ويژۀ تأثير) توزيع و مبادله توليد،( اقتصاد حوزۀ هر. دهند می نشان را خود

 ای پديده رو اين از گيرد می دربر را تأثرات و اتتأثير اين همۀ اقتصادی بحران. پذيرد می تأثير ديگر های حوزه

 متوقف يا کاهش ها، کارخانه و ها کارگاه شدن بسته( سرمايه اضافه توليد، اضافه مانند هائی پديده. است پيچيده و مرکب

 عاطل معنی به همگی غيره، و توليد خطوط برخی کردن تعطيل طريق از توليد سطح ساختن محدود انباشت، کردن

 افزايش سريع جمعيت بيکاران، ،)است سرمايه يا اضافه انباشت اضافه نشان دهندۀ و توليد وسائل از مهمی بخش دنمان

 خشک نشده، پرداخت های طلب ،)رکود با توأم تورم گاه به عکس و( ها ناگهانی و شديد قيمت فقر، افت شديد افزايش

بهادار،  ديگر اوراق و سهام شديد قيمت سقوط مالی، ساتديگر مؤس و ها بانک از شماری ورشکستگیِ  اعتبارات، شدن

 همۀ ميان در بحران توضيح و بررسی برای که است طبيعی. هستند داری سرمايه بحران از تظاهری و جنبه کدام هر

 و عوامل علل شناخت، اين پرتو در و شود شناخته بحران اساسی عامل يا علت تا برد کار به روشی بايد عوامل، اين

 بنيادی نقش توليد مادی اقتصادی، مختلف های پديده ميان در که آنجا از. گيرند قرار خود ويژۀ جايگاه در کدام هر گر،دي

 يا در مبادله نه و داری سرمايه در توليد را آنها بايد نخست بحران علل يا علت شناخت برای رو اين از دارد ای پايه و

  کرد. جستجو توزيع

که برای فهم بحران و علت يا علل آن به قوانين بنيادی توليد سرمايه داری و انباشت سرمايه  بدين سان طبيعی است 

مارکس در . است سود نرخ نزولی گرايش قانون داری سرمايه توليد شيوۀ مهم بسيار قوانين از رجوع شود. يکی

فهم «می داند و آن را برای  »مدرن از هر جهت مهم ترين قانون اقتصاد سياسی«دفتر هفتم، اين قانون را  گروندريسه،

ضروری ارزيابی می کند، همچنين آن را از ديدگاه تاريخی مهم ترين قانون به حساب می آورد. » مشکل ترين روابط

 توسط شده توليد اضافی ارزش کل از است عبارت داری سرمايه جامعۀ در سود نرخ سياسی مارکسيستی، اقتصاد طبق

 کل اگر بنابراين. مولد پيش ريخته در همان زمان اجتماعی سرمايۀ کل بر ان معينی تقسيمدر زم مولد مزدی کارگران
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 ثابت سرمايۀ( C+V با برابر پيش ريخته را مولد سرمايۀ و کل S برابر با را اضافی توليد شده در زمان معينی ارزش

 :داشت خواهيم کنيم فرض p با برابر را سود نرخ و) متغير سرمايۀ عالوۀ به

p = S/(C+V) = (S/V)/[(C+V)/V]  

p = (S/V)/ (C/V +1) 

 :يا و

  سود اضافی = نرخ ارزش نرخ÷ سرمايه)  ارگانيک +  ترکيب ۱(

 باال کسر مخرج يعنی( يابند می افزايش سرمايه ارگانيک ترکيب آن با مقارن و کار بارآوری مولد، نيروهای تکامل با

 اين در) است نادر که حالتی( بماند ثابت مولد کارگران استثمار نرخ يا اضافی ارزش نرخ اگر). شود می تر بزرگ

 ثابت آن صورت ولی شود می زياد کسر مخرج چون( يايد می کاهش زمان طول در سود نرخ که است روشن صورت

 و شدديگر ر عبارت به. شود می زياد هم اضافی ارزش نرخ کار بارآوری افزايش با عمومی، حالت در اما). است مانده

 اين و شود می سرمايه ارگانيک ترکيب افزايش باعث سو يک از: دارد سود نرخ بر متضاد اثری کار بارآوری تکامل

) شرايط ديگر ماندن يکسان شرط به( کار بارآوری افزايش همين ديگر سوی از گردد، می سود نرخ کاهش باعث امر

 و اضافی ارزش نرخ افزايش پديدۀ دو«ارکس می نويسد: م. برد می باال را سود نرخ بنابراين و اضافی ارزش نرخ

 جلد سرمايه،( »کارند بارآوری رشد بيانگر داری سرمايه نظام در که هستند ای ويژه های شکل صرفا سود نرخ کاهش

 .)۱۴ فصل ، سوم

صاددان های منقد اما اين اثر دوگانه و متضاد رشد نيروهای مولد (يا رشد بارآوری کار)، بر خالف تصور برخی از اقت

 کرد ثابت توان میمارکس، ابهامی در سمِت عمومی تغييرات نرخ سود و يا گرايش آن به نزول ايجاد نمی کند. در واقع 

يابند و اين دو  می افزايش اضافی ارزش نرخ هم و سرمايه ارگانيک ترکيب هم کار بارآوری افزايش اثر در هرچند که

 نرخ افزايش سرعت از بيشتر سرمايه ارگانيک ترکيب افزايش سرعت می کنند، اما در معادلۀ نرخ سود با هم مقابله

 در است ممکن هرچند( يابد می کاهش زمان طول در يعنی دارد نزولی گرايش سود نرخ نتيجه در و است اضافی ارزش

 ). پيدا کند افزايش شرايطی

 نرخ افزايش يعنی نسبی، اضافی ارزش استثمار هاتن که است حالتی در گفتيم باال در سود نرخ کاهش مورد در آنچه

 مزد و روزانه کار زمان و شود گرفته نظر در تکنيک و افزايش بارآوری کار ناشی از آن ترقی اثر در اضافی ارزش

 و ارزش يا شود، زياد کار شدت يا يابد، کاهش حقيقی مزد يا شود، طوالنی روزانه کار زمان اگر اما. بماند ثابت حقيقی

 شود زدائی ارزش کار بارآوری افزايش اثر در ثابت سرمايۀ از يا و کند پيدا کاهش آالت ماشين و خام مواد قيمت اي

 ارزشش اکنون کار بارآوری و تکنيک ترقی اثر در بود ۱۰۰ برابر ارزشش قبال که توليدی ابزار يا ماشين مثال يعنی(

شود و حتی ممکن است کاهش نرخ سود متوقف  می کم سود نرخ کاهش سرعت از ،)باشد کرده پيدا تنزل ۸۰ يا ۹۰ به

و  زدائی ارزش موادخام، قيمت کاهش حقيقی، مزد کاهش روزانه، کار ساعات افزايش( باال در ياد شده عوامل. شود
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 امر اين مؤيد هم تجربی های داده و است داده نشان مارکس. نامند می سود نرخ کاهش با کننده مقابله عوامل را) غيره

 حتی يا بماند ثابت موقتا است ممکن سود نرخ کنند می مقابله سود نرخ کاهش با که عواملی عملکرد رغم به که هستند

خالصه اينکه عامل اصلی گرايش نزولی نرخ سود  .شود می شروع آن کاهش باز زمان مرور به اما کند پيدا افزايش

ايش بارآوری کار است. افزايش عمومی مزدهای حقيقی، به شرط افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه است که مقارن با افز

ثابت ماندن نرخ استثمار (يا افزايش آن به نسبتی کمتر از افزايش مزد) می تواند باعث کاهش نرخ سود گردد، اما در 

 حالت عمومی کاهش نرخ سود ناشی از افزايش مزد نيست.

 چيست؟ انبحر و سود نرخ نزولی گرايش بين رابطۀ ببينيم حال

کاهش نرخ سود الزاما به معنی کاهش حجم کل سود نيست، زيرا با افزايش حجم کل سرمايۀ پيش ريخته (در اثر انباشت 

توليد سرمايه ادامه پيدا کند و حتی ند افزايش يابد و شرايط عادِی بازسرمايه) حجم کل سود به رغم کاهش نرخ آن می توا

. کند نمی ايجاد انباشت برای مانعی حالتی که حجم کل سود افزايش يابد در سود نرخ انباشت سرمايه شتاب گيرد. کاهش

 می ادامه مدتی عادی استثمار ارزش اضافی و تبديل بخشی از آن به سرمايۀ الحاقی جديد (يعنی انباشت سرمايه) تا روند

 بر عالوه که رسد می فرا زمانی سود نرخ تدريجی کاهش با: ماند نمی باقی منوال بدين وضع اما ،)رونق دورۀ( يابد

يابد. در اين حالت توليد سرمايه  کاهش گذشته به نسبت هم) کل اضافی ارزش( اجتماعی سرمايۀ کل سود مقدار سود نرخ

 داری وارد فاز رکود می شود.

 اضافی ارزش از بخشی تبديل يعنی سرمايه انباشت اثر در: است چنين بحران به و رکود به رونق تبديل اساسی خطوط

 هم ،)شود می افزوده موجود سرمايۀ در فواصل معين زمانی به عادی شرايط در که ای سرمايه( الحاقی سرمايۀ به

هرچند که آهنگ افزايش سرمايۀ ثابت بيشتر از آهنگ افزايش  يابند، می افزايش سرمايۀ متغير هم و ثابت سرمايۀ

 زمان در) بيکاران جمعيت( کار ذخيرۀ ارتش هرچند يابد می ايشافز اشتغال معموال رونق حالت سرمايۀ متغير است. در

 سرمايه ارگانيک ترکيب افزايش نتيجه در و کار بارآوری افزايش با داری سرمايه توليد شيوۀ اما. دارد وجود هم رونق

 به داران، يهسرما کمی مدت تا البته. کاهد می است اضافی ارزش سرچشمۀ کارشان که مولد کارگران شمار از تدريج به

 اضافی ارزش مقدار همان کمتر، با شمار کارگرانی از بتوانند است ممکن اضافی، ارزش نرخ دائمی افزايش خاطر

 اين غير مولد، های هزينه افزايش و مولد کارگران شمار دائمی کاهش با اما. کنند استثمار را آن از بيشتر حتی يا سابق

 سرمايه شدن بزرگ با زيرا می شود اختالل دچار سرمايه انباشت که اينجاست رد. رود می ميان از هم احتمالی وضعيت

 و تأسيسات و آالت تعميرماشين و نگاهداری به مربوط های هزينه مانند( ها هزينه رشته يک رونق های سال طی

) و غيره عهتوس و تحقيق آموزش، به مربوط های هزينه توليدی، مؤسسات اداری های هزينه توليدی، های ساختمان

. دارند افزايش به ميل عموما غيره و عوارض و ها ماليات نتيجه در و دولتی های هزينه همچنين. يابند می افزايش

 کردن محدود با جز کار اين. کنند خالی شانه ها هزينه اين بار زير از توليد عادی روند حفظ با توانند نمی داران سرمايه

 و آنها از ديگری بخش مزد کاهش شاغل، کارگران از بخشی بيکار کردن با ليدتو کردن محدود .نيست ممکن توليد

 در را خود سود نرخ کاهش ديگر، عبارت به. است همراه غيره و تأسيسات ها، ماشين از بخشی داشتن نگاه عاطل

 ديگر و کارگران شدن فقيرتر و »اضافی سرمايۀ« و بيکاران شمار به افزودن يا و »کارگران اضافی جمعيت«
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 يا »اضافی کاالهای« در را خود است سود نرخ کاهش از ناشی که اضافی سرمايۀ ايجاد. دهد می نشان زحمتکشان

 و) ثابت سرمايۀ برای( اضافی توليد وسائل معنی به فيزيکی نظر از اضافی سرمايۀ زيرا ،دهد می نشان »توليد اضافه«

 تأسيسات خام، مواد آالت، ماشين صورت به چه توليد، اضافه. تاس) اضافی متغير سرمايۀ برای( اضافی زندگی وسائل

 خوراک،( زندگی برای الزم محصوالت شکل به چه و) ثابت سرمايۀ دهندۀ تشکيل عناصر( توليدی های ساختمان و

 می ها قيمت کاهش باعث امر اين. شود می تلنبار بازار در) غيره و شخصی نقل و حمل وسائل دارو، مسکن، پوشاک،

 .دهد می کاهش بازهم را سود ميزان خود نوبۀ به که رددگ

 و کارگران که است ای زندگی وسائل يا بلکه نيست، مردم های توده نيازهای بر افزون توليدی معنی به »توليد اضافه«

 و هستند اآنه خريد از ناتوان شديد، نياز رغم به – مزدها کاهش يا و بيکاری اثر در ويژه به – ديگر زحمتکش های توده

 به قادر يا و مايل ورشکستگی يا و توليدی های فعاليت کردن محدود خاطر به داران سرمايه که است توليدی وسايل يا

  نيستند. خريدشان

 می ورشکستگی به را مولد داران سرمايه از بخشی تنها نه برديم نام آنها از بازتوليد و توليد روند در که هائی اختالل

 اضافه خاطر به. شود می کشيده نيز ها بانک و تجاری داران سرمايه به ورشکستگی و اختالل اين امنۀد بلکه کشانند،

 داران سرمايه به خود های وام پرداخت از ناتوان و شوند می ورشکست بازرگانان از شماری ها قيمت افت و توليد

 منجر آنها شديد کمابيش زيان های توليدی، يا بنگاه و ها بانک ورشکستگی به يا امر اين. گردند می ها بانک و صنعتی

 به که است) افراد به خواه و ها شرکت به خواه( بانکی های وام و اعتبارها شديد شدن محدود آن نتيجۀ يک و شود می

 قيمت شديد افت به بانکی، و بازرگانی توليدی، مؤسسات ورشکستگی يا و سود کاهش. زند می دامن رکود به خود نوبۀ

 مالی بازار خود گاهی البته. گردد می بحران دچار نيز مالی بازار و انجامد می مؤسسات اين بهادار اوراق ديگر و سهام

 بانکی، و بازرگانی توليدی، مؤسسات بهادار اوراق ديگر و سهام به نسبت آن از ناشی واکنش و منفی بينی پيش براساس

 می تسريع را شان ورشکستگی آنها، در ريسک افزايش و اآنه سودبخشی نامناسب وضعيت شدن آشکار از پيش حتی

  کند.

 است شده باعث آن آثار و گردش و توليد حوزۀ بر) بهادار اوراق های بورس و ها بانک( مالی و پولی بازار متقابل تأثير

 در واقع. نباشند مايهسر بازتوليد و توليد در آن های ريشه شناخت دنبال به و بنامند مالی بحران را بحران هر ای عده که

 ناشی سرمايه بازتوليد و توليد در بحران از دوام، پر و دار ريشه بزرگ، مالی های بحران کم دست مالی، های بحران

 داری سرمايه اخير جهانی بحران مانند – بزرگ های بحران همۀ گفت توان می و اقتصادی های بحران بيشتر. شوند می

 دهد می نشان دقيق بررسی اما. يابند تظاهر مالی بحران صورت به نخست است ممکن – است نرسيده پايان به هنوز که

آن و  از و بيکاری وسيع ناشی توليد اضافه و سرمايه اضافه و سود نرخ سقوط( بحران آورندۀ وجود به عناصر که

  .اند کرده می عمل و داشته وجود مالی بحران انفجار از پيش همواره ،)غيره

يه داری و عوارض آن يعنی بيکاری، اضافه سرمايه، اضافه توليد، ورشکستگی ها و غيره تا جائی ادامه بحران سرما

می يابند که از يک سو سطح مزدها به شدت پائين آيد و از سوی ديگر ارزش زدائی بزرگی از سرمايه صورت گيرد. 

د. از بين رفتن سرمايۀ اجتماعی حتی به يعنی بخشی از سرمايۀ اجتماعی مولد به خاطر کاهش ارزش آن از بين برو
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طور فيزيکی نيز (مثال به خاطر عاطل ماندن، عدم نگهداری و تعميرات الزم و غيره) رخ می دهد. اين تخريب يا انهدام 

سرمايه به سرمايۀ مولد محدود نمی شود و چنانکه بحران اخير و بحران های بزرگ گذشته نشان داده اند به سرمايۀ 

امی نيز گسترش می يابد. اين وضعيت به تدريج زمينۀ سودآوری سرمايه های بازمانده را فراهم می کند و بانکی و و

سرمايه دارانی که از بحران جان به در برده اند و برخی از آنها که رقيبان خود را نيز بلعيده اند، دوباره به توسعۀ توليد 

انباشت از سرگرفته می شود و دورۀ رونق جديدی آغاز می گردد و استثمار بيشتر روی می آورند و کم کم روند عادی 

  .که بحران جديدی را در شکم خود می پرورد

 آنها از بسياری و ترند وسيع و تر عميق داری سرمايه های بحران امپرياليسم، يا انحصاری داری سرمايه دوران در

 های بحران ديگر ويژگی يک). اخير بحران مانند( گيرند می دربر را جهان سراسر گاه و وسيع جغرافيائی های حوزه

 رونق زمان در محدود اقتصادی رشد نرخ و رونق دورۀ نسبی بودن کوتاه و رکود دورۀ بودن طوالنی امپرياليسم، عصر

 رشد« يا داری سرمايه نابرابر تکامل. نيست يکسان داری سرمايه کشورهای همۀ مورد در وضعيت اين البته( است

 را امپرياليسم دوران ای عده که شده باعث وضعيت اين). گذارد می را خود تأثير نيز اينجا در »داری رمايهس ناموزون

 بودن طوالنی رغم به اما. بدانند نامند می »ساختاری بحران« را آن گاه که دائمی بحران دوران يا دائمی رکود دوران

 دورۀ بودن کوتاه و) اخير دهۀ دو در ويژه به ژاپن در و غربی اروپای کشورهای برخی در ويژه به( رکود های دوره

 کشورهای در رونق و بحران های دوره باز هم غيره، و وسيع بيکاری وجود و اقتصادی رشد نرخ بودن پائين و رونق

 در که است خاصی وضعيت بحران. سرمايه داری وجود ندارد دائمی بحران پديدۀ و اند تفکيک قابل از هم امپرياليستی

 سرمايه سقوط بورس، های شاخص سقوط ها، قيمت سقوط سود، حجم و سود نرخ سقوط( ها سقوط رشته يک آن

 وضعيت آن از پس و وضعيت آن از پيش که گيرند می صورت...) و  اعتماد سقوط توليد، سقوط اشتغال، سقوط گذاری،

 باشد دائمی بحران اگر. شوند می تکرار متناوب طور به بحران و رکود رونق، سرگيری، از فازهای و ندارند وجود

 .دهد می دست از را تناوبی خود و ادواری خصلت ديگر

و  داری سرمايه درونی تضادهای تشديد و شوند می داری سرمايه تضعيف موجب هرچند داری سرمايه های بحران

 فروپاشاندن به قادر خود خودی به اام کنند، می آشکار انسان ميلياردها چشمان مقابل در را آن ناپايداری و بودن انگل

 پرولتاريای طبقاتی مبارزۀ تشديد با انقالبی، سياسی بحران با که هنگامی تا اقتصادی، بحران هيچ. نيستند داری سرمايه

 روابط برانداختن کارگری، انقالبی دولت استقرار داری، سرمايه های دولت برانداختن برای مصمم و متشکل آگاه،

 نظام تغيير. بردارد ميان از را داری سرمايه تواند نمی نباشد همراه توليد سوسياليستی روابط ريزی پی و داری سرمايه

. پذيراست انجام حاکم استثمارگر طبقات برانداختن و طبقاتی مبارزۀ طريق از تنها استثمارگرانه اقتصادی -اجتماعی های

. کنند می فراهم را طبقاتی مبارزۀ تکامل و سرانجام پيروزیتشديد،  مادی های زمينه اجتماعی و اقتصادی های بحران

 که است مکانيکی برخوردی اول نادرست برخورد: داشت مرزبندی زمينه اين در نادرست برخورد دو با بايد بنابراين

 ود.ش می داری سرمايه برافتادن باعث بخود خود سود نرخ سقوط اثر در داری سرمايه اقتصادی فروپاشی روند آن طبق

 بها کم کننده تعيين عاملی همچون انقالبی طبقاتی مبارزۀ در کارگر طبقۀ مصمم و متشکل آگاهانه، عمل به نگرش اين

 صرفا را داری سرمايه برانداختن عامل که است اين ديگر نادرست برخورد. دارد می دور نظر از را آن يا دهد می

 نيز و داری سرمايه سقوط امکان و مادی زمينۀ که اقتصادی پاشیفرو روند به و داند می کارگر طبقۀ آگاهی و اراده
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 می بها کم يا دهد نمی بها کند می فراهم را مبارزه به زحمتکشان ديگر و کارگران ميليونی های توده شدن کشيده امکان

 دهد.

 برون موقتِ  چارۀ ل،حا همان در اند داری سرمايه فروپاشی از انکارناپذيری های نشانه که داری سرمايه های بحران

 نيروهای از بخشی تخريب با ها بحران. اند فروپاشی آستانۀ به فروغلتيدن از و خود درونی تضادهای از نظام اين رفتِ 

 )ياد داشت مترجم فارسی. (گردند می موقت صورت به البته آن كل حيات تداوم موجب داری سرمايه جامعۀ مولد

است. در بازتوليد سادۀ توليد سرمايه داری، يا در بازتوليد سادۀ سرمايه  ليد گستردهبازتوو  باز توليد سادهمنظور  -  12

(چون توليد سرمايه داری، توليد سرمايه است)، تمام ارزش اضافی صرف مصرف شخصی سرمايه دار می شود، يعنی 

 بازتوليد ساده).  ۱، بخش ۲فصل  ۲، جلد سرمايهانباشت سرمايۀ مولد صورت نمی گيرد (

(يا بازتوليد گستردۀ سرمايه داری)، بخشی از ارزش اضافی به صورت سرمايۀ الحاقی  بازتوليد گستردۀ سرمايه در

جديد، به سرمايۀ مولد موجود اضافه می شود يا بدين منظور به صورت پول اندوخته می گردد تا انباشت سرمايۀ مولد 

انباشت، يا توليد در «، می نويسد: »در مقياس گسترده بازتوليد: «۲جلد دوم، بخش  ،سرمايهصورت گيرد. مارکس در 

و از اين رو همچون وسيله ای برای ثروتمند  –مقياسی گسترده، که همچون وسيله ای برای توليد گستردۀ ارزش اضافی

ظهور می کند و جزء گرايش عمومی توليد سرمايه داری است، بعدا...  –کردن سرمايه دار به مثابۀ هدف شخصی اش 

  .(ياد داشت مترجم فارسی)» تکامل خود به ضرورتی برای هر سرمايه دار تبديل می شود.در 

، يا مطلوبيت نهائی، مفهوم بنيادی مکتب اقتصادی )marginal utilityيا مفيديت حاشيه ای (» نهائی مفيديت« -  13

ا و بورژوائی در دانشگاه همارژيتاليست ها يا مکتب نئوکالسيک است که اکنون جريان غالب در آموزش اقتصادی 

حسب گرايش های مختلف درون اين مکتب معانی مختلفی دارد. برخی آن را چيزی که بر» مفيديت«مدارس عالی است. 

 مقدار« را آن منشأ کسب لذت يا دوری از رنج باشد، تعريف می کنند (عمدتا مارژيناليست های انگليسی)، برخی

می دانند که نيازی را ارضا کند (عمدتا مارژيناليست های اتريشی) و برخی آن نامند، برخی آن را چيزی  می »احساس

مطلوبيت يا ساختار ترجيح [مصرف کننده] به حساب می آورند. آنچه در مورد مفيديت يا مطلوبيت مورد  را ساختار

ه به اجزای کوچک می اتفاق همۀ مارژيناليست ها است اين است که همگی آن را قابل بيان بر حسب کميت و قابل تجزي

يا » حاشيه ای«يا » نهائی«دانند طوری که برخی مفيديت را صرفا با کميت يا کميت پذير بودن، تعريف می کنند. صفت 

و می توان  مارژينال داللت بر اين دارد که اين کميت به اجزای کوچک و کوچک تر (به طور پيوسته) قابل تجزيه است

ر آن اچه مقدمفيديت اين ويژگی را دارد که هر رات يک متغير اقتصادی حساب کرد.حسب تغييتغييرات مفيديت را بر

 بيشتر باشد مفيديت يک واحد اضافی از آن (مفيديت نهائی اش) کمتر می شود.

در مورد هزينه، بارآوری (کار و سرمايه)، کار، مزد، درآمد و ديگر مفاهيم و پديده های » حاشيه ای«يا » نهائی«مفهوم 

دی به کار می رود. آنچه به ويژه در اينجا مهم است تئوری مارژيناليست ها در مورد قيمت و مزد است. از ديدگاه اقتصا

مارژيناليست ها قيمت يک محصول برابر با هزينۀ توليد يک واحد اضافی از آن محصول است. [از نظر آنان] قيمت 

می پردازد و از اين رو مصرف کننده تنها هنگامی آن بيانگر هزينه ای است که مصرف کننده برای خريد يک محصول 
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محصول را می خرد که اطمينان حاصل کند آن محصول بيشتر از پولی که برای آن می پردازد يا برابر آن پول ارزش 

). بدينسان از ديدگاه مارژيناليست ها قيمت يک کاال را مصرف ۱۹۸۷، پنگوئن، چاپ چهارم، واژه نامۀ اقتصادیدارد (

نده تعيين می کند و معيار او برای تعيين اين قيمت مفيديت نهائی ای است که از آن به دست می آورد و اين مفيديت بر کن

اساس ترجيحات مصرف کننده و درجه بندی آنها (که از نظر مارژيناليست ها مصرف کننده بر آنها واقف است) و مقدار 

عيين می گردد. بدينسان برخالف نظريۀ ارزش مبتنی بر کار، کل مفيديت مورد نظر که در بازار عرضه می شود ت

يعنی کار اجتماعا  معياری عينی ارزش يک کاال، نظريۀ مارکس و برخی از اقتصاد دانان کالسيک، که در آن مبنای

ست ا معياری ذهنیالزم برای توليد آن کاال است، در نظريۀ مارژيناليستی، معيار تعيين ارزش و يا قيمت يک محصول 

حسب ترجيح مصرف کننده و مطلوبيت نهائی او تعيين می شود. ويليام استانلی جوونز از بنيان گذاران مکتب و بر

ديگر مارژيناليست ها می مفيديت چنانکه خود جوونز و ». ارزش تماماً به مفيديت بستگی دارد«مارژيناليستی می گويد: 

کند. بدينسان معيار ارزش از ديدگاه مارژيناليست ها قضاوتی  حسب افراد مختلف و محصوالت مختلف فرق میگويند بر

شخصی و ذهنی است. در همان حال در مکتب مارژيناليسم به طور ضمنی فرض بر اين است که مصرف کننده تمام 

اطالعات الزم و درست را در زمان الزم اختيار دارد و قادر به تجزيه و تحليل آنها است. شماری از اقتصاددانان 

ورژوا با توجه به اينکه اطالعات رايگان نيست و دست يابی بدان هزينه دارد و وقت می برد، اينکه عقالنيت ب

کارگزاران اقتصادی به داليل گوناگون محدود است (و در نتيجه در هر لحظه نمی توانند شرايط بهينه را برای تصميم 

 معامالت صادی، حقوقی و سياسی را در نظر نمی گيرد، اينکهگيری درک کنند)، اينکه اقتصاد مارژيناليستی نهادهای اقت

دارند که مکتب مارژيناليستی به حساب نمی آورد، اينکه در واقعيت رقابت آزاد وجود ندارد و رقابت  هزينه قراردادها و

آن را به زير غير کامل است و غيره، مفروضات مکتب اقتصاد مارژيناليستی را رد می کنند و بدين سان نتايج و احکام 

 سؤال می برند.

طبق نظريۀ مارژيناليست ها، بنگاه ها هنگامی کارگری را استخدام می کنند که درآمد نهائی ناشی از محصول آن کارگر 

تازه استخدام شده برابر با مزد او باشد و هر قدر برای سطح معينی از سرمايه شمار کارگران بيشتر شود محصول نهائی 

فزوده شده اند کمتر می شود و مزد کاهش می يابد. بنابراين اگر کارگرانی که می خواهند تازه استخدام آن کارگرانی که ا

شوند هشيار باشند، سطح مزد در خواستی خود را نسبت به کارگرانی که هم اکنون شاغل اند پائين می آورند تا استخدام 

د و در عوض می تواند باعث اشتغال همۀ کارگران شود! گردند. اين امر سطح مزد همۀ کارگران شاغل را پائين می آور

 ، پنگوئن).واژه نامۀ اقتصادی(

بدين سان نظريۀ مارژيناليست ها در زمينۀ ارزش، نظريه ای ذهنی است که مضمون آن از نظر دور داشتن نقش تعيين 

و جامعۀ سرمايه داری است.  کنندۀ کار کارگران مزدی در تعيين ارزش و به طور کلی در تعيين ثروت سرمايه داران

در زمينۀ مزد، نظريۀ مارژيناليستی نه تنها منکر استثمار کارگران است، بلکه به آنها موعظه می کند تا آنجا که می 

بزک نمير بهار می «ُبرسد: » اشتغال کامل«توانند مزد کمتری طلب کنند تا اشتغال باال رود و جامعۀ سرمايه داری به 

 »! آد...



54 

 

                                                                                                                                                                                     
درک مارژيناليست ها از ارزش و مزد را ديديم بد نيست به درک آنها از سرمايه نيز اشاره ای بکنيم. جوونز در حال که 

، ژوئن ۲۹که در نشريۀ انجمن سلطنتی آمار لندن، شمارۀ نظريۀ عمومی رياضی اقتصاد سياسی گزارش خالصۀ کتاب 

می داند تعريف خود را از سرمايه نيز ارائه دهد.  درج شده، پس از تشريح خالصۀ رؤس نظراتش در پايان الزم ۱۸۶۶

آنچه سرمايه برای توليد انجام می دهد عبارت است از تأمين «تعريف استوارت ميل از سرمايه را نقل می کند: او نخست 

زايد: سپس می اف».پناهگاه، حفاظت، ابزار و مواد الزم برای کار، تغذيه و از جهتی نگهداری کارگر در طول روند توليد

برای فهم شايستۀ سرمايه بايد همۀ چيزهائی که برشمرده شد بجز بخش آخر آن را حذف کنيم. بدينسان من سرمايه را «

همۀ چيزهای مفيدی می دانم که نيازها و خواست های عادی کارگر را تأمين می کنند و او را قادر می سازند کارهائی 

سرمايه چيزی نيست جز م يا زيادی به تعويق می افتد. خالصه اينکه انجام دهد که نتيجه شان برای فاصله زمانی ک

(تکيه بر کلمات از ما است). هر دوی آنها اين را فهميده اند که سرمايه، صرفا شيئی نيست، بلکه » نگاهداری کارگران

و تأمين معيشت کارگر رابطه ای بين انسان ها در روند توليد است، اما استوارت ميل اين رابطه را با حفاظت، نگهداری 

 و ميل استوارت تعريف در از جانب سرمايه دار تعريف می کند و جوونز نقش آن را نگاهداری کارگران می داند. چه

که عملکرد  استثمار به ای اشاره ترين کوچک يک هيچ. نيست برکت و خير جز چيزی سرمايه جوونز، تعريف در چه

درک  -همان گونه که لنين به درستی و با عمق بيان کرده  -درک آنها. ارنداصلی و عامل بقا و رشد سرمايه است، ند

ری به سرمايه داران و ضديت با کارگران نيست. ازگعاميانۀ بورژوائی اقتصاد است و از نظر طبقاتی چيزی جز خدمت

   .)فارسی مترجم يادداشت(

دقيق نيست و عموميت ندارد، يعنی تنها در » تاس متغير سرمايۀ تابع تنها اضافی ارزش«اينکه لنين می گويد  -  14

تنها تابع «حالت خاصی که نرخ ارزش اضافی ثابت باشد صادق است. در حالت عمومی مقدار کل ارزش اضافی 

 ) نرخ ارزش اضافی. مارکس می نويسد: ۲) سرمايۀ متغير ۱متغير يا دو عامل است:  دونيست بلکه تابع » سرمايۀ متغير

با تودۀ کل کاری که همزمان با  دومبا نرخ ارزش اضافی و  يکم اضافی با دو عامل تعيين می شود:مقدار کل ارزش «

اين نرخ مصرف می شود و به عبارت ديگر با سرمايۀ متغير. از يک سو يکی از اين دو عامل افزايش می يايد يعنی 

د (به طور نسبی يا مطلق). تا آنجا که نرخ ارزش اضافی؛ از سوی ديگر عامل دوم، شمار کارگران، کاهش پيدا می کن

تکامل نيروهای مولد سهم پرداخت شدۀ کار مصرف شده را کاهش می دهد باعث افزايش ارزش اضافی می شود، زيرا 

نرخ آن را افزايش می دهد. اما تا آنجا که حجم کل کار استخدام شده توسط سرمايۀ معينی را کاهش می دهد باعث کاهش 

 ، سوم جلد ،سرمايه» (ايد در نرخ ارزش اضافی ضرب گردد تا حجم کل ارزش اضافی به دست آيد.عددی می شود که ب

 )۱۵ فصل

در واقع با افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه (يعنی اينکه کارگر مقدار بيشتری از ارزش وسايل توليد را وارد محصوالت 

ست)، طبيعتا زمان کار الزم کاهش می يابد، يعنی بيشتری کند که مقارن و تقريبا مرادف با افزايش بارآوری کار ا

کارگر در زمان کمتری نسبت به گذشته محصولی معادل مزد دريافتی خود توليد می کند و بنابراين زمان کار اضافی، 

يعنی زمانی که در آن به طور رايگان برای سرمايه دار کار می کند، افزايش پيدا می کند (حتی اگر زمان کار روزانه 

بت بماند و مزد حقيقی کاهش نيابد). بنابراين با افزايش بارآوری کار نرخ ارزش اضافی افزايش پيدا می کند. افزايش ثا
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نرخ ارزش اضافی باعث افزايش نرخ سود می شود. اما افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه (که با افزايش بارآوری کار 

اين همان تأثير دو گانه و متضاد افزايش بارآوری کار بر نرخ  مقارن بود) در عين حال باعث کاهش نرخ سود می گردد.

سود است. اما همان گونه که در يادداشت مربوط به بحران توضيح داديم اين امر به ابهام و نامعين بودن تغييرات نرخ 

ضافی در اثر سود منجر نمی شود، زيرا همان گونه که باالتر گفتيم می توان ثابت کرد که سرعت افزايش نرخ ارزش ا

افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه از سرعت افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه کمتر است و بنابراين به رغم باال رفتن نرخ 

 سود نرخ کاهش و اضافی ارزش نرخ افزايش پديدۀ دو«ارزش اضافی، نرخ سود گرايش به نزول دارد. به گفتۀ مارکس 

 )۱۴ فصل ، سوم جلد سرمايه،( »کارند بارآوری رشد بيانگر داری سرمايه نظام در که هستند ای ويژه های شکل صرفا

  .)فارسی مترجم داشت ياد(

اجاره يا ماليات زمين که موجر آزاد به صاحب زمين يا دولت می پردازد. در نظام فئودالی اجاره ای که دهقان به  -  15

  .)فارسی مترجم داشت ياد( شد. مالک می داد و در ازای آن از خدمات اجباری به فئودال معاف می

مارکس و انگلس، همچنان که اکثريت قريب به اتفاق متفکران سياسی و اجتماعی سدۀ نوزدهم و آغاز سدۀ بيستم،  -  16

را در معنا و مفهومی نزديک به آنچه  در روم قديم به کار برده می شد، به کار » ديکتاتوری«و » ديکتاتور«واژه های 

ی اينکه درک سدۀ نوزدهمی از واژه های ديکتاتور و ديکتاتوری را نشان دهيم تعريف واژه نامۀ ما برا .می برند

» ديکتاتوری پرولتاريا«ديکتاتور را در اينجا می آوريم. هدف ما اين است که ويژگی های اصطالح  از ليتره فرانسوی

ی يک اصطالح به هيچ رو تمام بار معنای را در انديشۀ سياسی مارکس نشان دهيم. روشن است که معنی لغوی و تاريخ

ندارد. وانگهی محتوای مفاهيم در طول زمان تغيير می کنند حال آنکه را علمی، فلسفی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی آن 

الح ديکتاتور و ديکتاتوری که امروزه معموال (به ويژه در زبان عادی و از طشکل لفظی آنها ممکن است حفظ شود. اص

در رسانه های گروهی و در گفتمان حاکمان و مقامات رسمی) با استبداد، خودکامگی، اتوريتر بودن،  آن بيشتر

ستمکاری، قدرت مادام العمر و غيره مرادف است نه در اصل خود و نه در سدۀ نوزدهم چنين معنائی نداشت. از اين رو 

س با رجوع به يک رشته منابع از مارکس ما می کوشيم نخست درک سدۀ نوزدهمی اين اصطالح را بيان کنيم و سپ

 درک دقيق او از اصطالح ديکتاتوری پرولتاريا و ويژگی های بنيادی آن را توضيح دهيم.

 از ديکتاتور چنين است:) ۱۸۶۳ -۱۸۷۷( تعريف واژه نامۀ فرانسوی ليتره

ردند؛ قدرت او مطلق بود ا به حکمرانی منصوب می کر صاحب منصبی که در روم قديم در برخی شرايط بحرانی او« 

ماه تعيين می شد، اما معموال هنگامی که خطر برطرف می شد ديکتاتور پيش از پايان اين دوره  ۶و برای مدت قانونی 

 »از مقام خود کناره گيری می کرد.

Magistrat souverain qu’on nommait à Rome, en certaines circonstances critiques ; son pouvoir 

était absolu, et fixé à une durée légale de six mois ; mais d’ordinaire le dictateur abdiquait 

avant ce terme quand le danger était passé. 

 (بخوانيد سدۀ نوزدهمی) ديکتاتور را چنين بيان می کند:» مدرن«اين واژه نامه سپس معنی 
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همۀ قدرت ها را در  موقتابرخی از رؤسای دولت ها داده می شود که  ديکتاتور] در عصر مدرن نامی است که به«[

 (تأکيد از ما است.)» دست می گيرند

Dans les temps modernes, nom donné à quelques chefs qui réunissent temporairement tous les 

pouvoirs en leurs mains. 

) می ۱۹۸۷(ديکتاتوری پرولتاريا نزد مارکس و انگلس الۀ ، مارکسيست آمريکائی در مقHal Draper هال دريپر

 نويسد:

 قديمی کلمۀ نوزدهم، سدۀ نيمۀ در: است چنين کرد اشکال و گرفتاری دچار را کلمه اين تاريخِ  که ای کليدی واقعيت«

 يکتاتورید معنی، اين در و شد می کلمه فهميده آن از پيش، ها قرن که داشت را معنائی همان هنوز »ديکتاتوری«

 شمار به دموکراسی مقابل نقطۀ اينکه همه از تر مهم و نبود خودکامگی و مطلقه حکومت ستمکاری، استبداد، مرادف

 و می افزايد:» رفت نمی

 نهاد ،»روم جمهوری در »ديکتاتورا« کلمۀ به بود ارجاعی) غيره و آلمانی فرانسوی،( ها زبان همۀ در ديکتاتوری«

 معنی به] ديکتاتورا يعنی[ سياسی نهاد اين. گذاشت برجای سياسی تفکر بر را خود اثر و آورد مدوا سال سيصد که مهمی

 شش حداکثر مدت به محدودی و موقت مقاصد برای اعتمادی قابل شهروند به که بود العاده فوق حالت در قدرت اعمال

 دشمن برابر در جمهوری از دفاع ایبر حفاظتی ديوار و بود جمهوری موجود وضع حفظ آن هدف. شد می واگذار ماه

 به متهم را آنها امروزه ما که عناصری ضد به بود نهادی واقع در آمد؛ می حساب به داخلی برانداز نيروی يا خارجی

 با سزار، و کرد عمل سزار ژول زمان تا کم دست نهاد اين. کنيم می] کلمه امروزی معنی به[ ديکتاتوری به تمايل داشتن

 از ار جمهوری ديکتاتورای کلمه، امروزی معنی به ديکتاتور يعنی دائمی و نامحدود ديکتاتور همچون ودخ شخص اعالم

 .»برداشت ميان

(به » برابر ها«جنبش  کمونيستی، -سوسياليستی جنبش نخستين را با چپ جنبش در" ديکتاتوری"ۀ ژوا تاريخ«دريپر 

رانسه مربوط می کند. اين جنبش که راديکال ترين جريان انقالبی يره) در انقالب کبير فغ رهبری بابوف، بوئوناروتی و

در سال های آخر سدۀ هيجدهم فرانسه بود به رغم سرکوب های متوالی از سوی جريان های مختلف طبقاتی در انقالب 

يرنده از اين فرانسه و سپس از سوی ناپلئون و دورۀ بازگشت سلطنت و غيره دوام آورد. جريان بالنکيسم ادامه و الهام گ

هم سوگندی «جنبش بابوف و بوئوناروتی بود که کمونيسم تخيلی ناميده شده است. فيليپ بوئوناروتی در کتاب های خود 
از حکومت انقالبی موقتی که پس از انقالب » بابوف ]وطئۀت[ تاريخ هم سوگندان برابری موسوم به«و » یبرای برابر

ت که انقالب کرده، سخن می گويد و اينکه اين حکومت برای مدتی (حدود يک بايد به وجود آيد، که حکومت گروهی اس

» تربيت«ند لفظ ديکتاتوری را به کار نمی بردند) تا مردم برای دموکراسی چنسل) بايد با ديکتاتوری عمل کند (هر

 شوند. 

بی ای که پس از انقالب الزم بود بالنکيست ها همين درک را از ديکتاتوری انقالبی داشتند. از ديد آنها ديکتاتوری انقال

برنامۀ کمونارهای «تاتوری حزب يا گروهی بود که انقالب کرده است و ناگزير ديکتاتوری اقليت بود. انگلس در کدي
از اين فرض بالنکی که هر انقالبی می تواند از ضربۀ يک گروه انقالبی کوچک به «می نويسد: » بالنکيست پناهنده

و اين البته نه ديکتاتوری  ضرورت استقرار يک ديکتاتوری پس از پيروزی ماجرا نتيجه می شود وجود آيد خود به خود
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کل طبقۀ انقالبی، يعنی پرولتاريا، بلکه ديکتاتوری اقليت کوچکی است که انقالب کرده و خود را از پيش زير ديکتاتوری 

 يک يا چند فرد سازمان داده است. 

 »نسل پيشين است.پس می بينيم که بالنکی انقالبی 

ديکتاتوری نزد مارکس و انگلس نه به معنی ديکتاتوری يک فرد است و نه ديکتاتوری گروه يا حزب و نه ديکتاتوری 

 اقليت.

 مهم ترين ويژگی های ديکتاتوری پرولتاريا از ديد مارکس و انگلس چنين اند:

ت. مارکس بارها و بارها ديکتاتوری روائی طبقۀ کارگر اسرولتاريا به معنی حکومت يا فرمانديکتاتوری پ -

پرولتاريا را مرادف با سلطۀ طبقاتی پرولتاريا به کار برده است (مقالۀ هال دريپر که باالتر بدان اشاره کرديم 

حاوی نقل قول های متعددی از مارکس و انگلس مبنی بر مرادف بودن ديکتاتوری پرولتاريا با دولت طبقۀ 

بين جامعۀ سرمايه داری و «می نويسد:  نقد برنامۀ گوتامارکس در  ريا است.)کارگر و سلطۀ طبقاتی پرولتا

جامعۀ کمونيستی دوره ای از تحول انقالبی اولی به دومی وجود دارد. متناظر اين تحول يک دورۀ گذار سياسی 

  (تأکيد از مارکس است) .»لتاريا باشدونمی تواند چيزی جز ديکتاتوری انقالبی پرهست که دولت آن 

ديکتاتوری پرولتاريا به معنی وسيع ترين دموکراسی برای طبقۀ کارگر و ديگر زحمتکشان است (يعنی همۀ  -

مانيفست حزب کسانی که زندگی شان متکی بر کار خودشان است و نه استثمار ديگری). مارکس و انگلس در 
می دانند که از ديد آنها  ، نخستين گام انقالب کارگری را تسخير قدرت سياسی توسط طبقۀ کارگرکمونيست

مرادف به دست آوردن دموکراسی است. در اين زمينه شيوۀ برخورد مارکسيستی به دهقانان خرد (که می توان 

 آن را به ديگر توليد کنندگان خرد تعميم داد) آموزنده است.

 ب کارگری است. ديکتاتوری پرولتاريا ابزار سرکوب مقاومت طبقات استثمارگر يا بقايای آنها پس از انقال -

 و السال نظريۀ با را خود مخالفت قبال ما«) می نويسد: ۱۸۷۴» (دولت گرائی و آنارشی«در کتاب  باکونين

 به يافته سازمان پرولتاريای جز چيزی آنها نظر از که را خلقی دولت تأسيس نظريه اين. ايم کرده بيان مارکس

 از پس درست اهميت نظر از که هدفی همچون کم دست ئی،نها هدف عنوان به نه اگر نيست، حاکم طبقۀ مثابۀ

 کرد؟ خواهد حکومت کسانی چه بر گردد حاکم پرولتاريا اگر که است اين مسأله. کند می توصيه دارد، قرار آن

باکونين .» بود خواهد جديد دولت اين سلطۀ زير که ماند خواهد باقی ديگری پرولتاريای که است معنی بدان اين

 به برخورد در واهد کرد اساسا دهقانان هستند. مارکسخکومت حيد آن طبقه ای که پرولتاريا بر او سپس می گو

  :نويسد می کارگری دولت از باکونين درک

 که هنگامی تا و دارند، وجود دار سرمايه طبقۀ ويژه به ديگر، طبقات که زمانی تا که است معنی بدان اين نه،«

 سازمان و او دشمنان برسد قدرت به پرولتاريا که هنگامی زيرا( کند می ارزهمب داران سرمايه با پرولتاريا

 خود اگر] يعنی. [گيرد کار به حکومتی، وسايل يعنی آميز، قهر وسايل بايد) اند نرفته بين از هنوز کهن جامعۀ

 شوند می ناشی طبقات وجود و طبقاتی مبارزۀ آنها از که ای اقتصادی شرايط اگر و است طبقه يک هنوز او

 با بايد تحول روند اين يابند، تحول يا شوند برداشته راه سر از يا آميز قهر شکل به بايد و اند نگشته ناپديد هنوز

 »شود. تسريع قهر
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 از دانند، می همه چنانکه دهقانان، خيل قانی،ده های توده مثال: «کند می نقل چنين باکونين از دوباره مارکس

 حکومت زير بايد دارند قرار فرهنگی سطح ترين پائين در چون و نيستند مند بهره ها مارکسيست مساعد نظر

و مارکس اين تز او را با توضيح شيوۀ برخوردی که پرولتاريای انقالبی با  .»گيرند قرار کارخانه کارگران

انان و کذار ت، کمک برای بهبود سريع زندگی دهقمخصو شيوه ای مبتنی بر عدم ،دهقانان خرد بايد داشته باشد

 اين نقد باکونين را رد می کند. ،داوطلبانه شان به توليد تعاونی و اشتراکی

 :ديکتاتوری پرولتاريا حکومت نخبگان نيست -

ضمن رد هرگونه دولت و حکومت، چه استبدادی و چه » دولت گرائی و آنارشی«در کتاب  باکونين

کارگری را نيز نقد می کند و می نويسد: دموکراتيک و انتخابی، برخورد مارکسيستی در مورد دولت 

 سوسياليست باشند داشته دست در را قدرت ها مارکسيست نظر مورد حکومت در است قرار که برگزيدگانی

 پيوسته که علمی سوسياليسم و فاضل های سوسياليست: «افزايد می سپس. هستند فاضل و پرشور معتقد، های

 خلقی دولت اصطالح به که ندا اين بيانگر خود شوند می يافت ها تسيمارکس و ها السالی های گفته و آثار در

 دانشمندان از کوچک بسيار و جديد اشرافيت يک سوی از مردم بر مستبدانه حکومت همان جز ديگری چيز

. داشت نخواهد آنها به توجهی حکومت که است معنی بدان اين و نيستند دانشمند مردم،. نيست ادعائی يا واقعی

  !است زيبائی آزادی. داد خواهند جای شوندگان حکومت گلۀ دررا  مردم همۀ آنها

 پرانتز –! هائی پردازی رؤيا چه( فضال حکومت که دانند می چون کنند می حس را تناقض اين ها مارکسيست

 شکل رغم به و جهان، در ها کومتح ترين ارزش بی منفورترين ترن، کننده سرکوب) است مارکس از

 است مدت کوتاه و موقت ديکتاتوری اين که فکر اين با را خود است، واقعی ديکتاتوری يک آن دموکرتيک

 ».دهند می تسلی

 حکومت يا فضال حکومت اصطالح هرگز که ورزد می تأکيد آنکه ضمن ،باکونين ارزيابی اين به برخورد در مارکس

. است شده برده کار به تخيلی سوسياليسم با قابلت در تنها علمی ليسمسوسيا می گويد ،است نبرده کار به را عالمان

 مانيفست با آن مباينت و اصطالح اين دانستن غلط و ها السالی »خلقی دولت« اصطالح رد با تر پائين رسط چند همچنين
 قشرهای بر کارگران طبقاتی سلطۀ! عزيز آقای نه: «گويد می پرولتاريا ديکتاتوری گذارای خصلت دربارۀ ،کمونيست

  ».داشت خواهد وجود نشده منهدم هنوز طبقات وجود اقتصادی مبنای که هنگامی تا تنها کهن دنيای یياغ

 و) دهد می نسبت ها مارکسيست به غلط به را آن که( خلقی دولت مفهوم و طالحصا در يابی تناقض پی در که باکونين

 الغا را آن چرا است خلقی واقعا آنها دولت اگر: «پرسد می اعتراض به است دولت فوری اللحان آنارشيستی تز اثبات

 در مارکس» بنامند؟ خلقی را آن کنند می تأجر چرا است ضروری مردم واقعی زادیآ برای آن انهدام اگر و کنند می

 ديگر نهاد اين که شرايطی واست  ضروری هنوز دولت که یشرايط توضيح برای و باکونين اعتراض اين به برخورد

 و مزخرف که] خلقی دولت اصطالح بر[ ليبکنشت فولکشتات نشريۀ آور مالل اصرار از جدا: «نويسد می شود می کهنه

 برای پرولتاريا که آنجا از: است اين فقط] کارگری دولت[ بودن موقت معنی، است غيره و کمونيست مانيفست برخالف

 که کند می حرکت ای سياسی اشکال رد هنوز چون نيز و کند، می عمل جامعه همين پايۀ بر کهن جامعۀ برانداختن

 آزادی برای وسايلی از و است نرسيده خود نهائی تشکل به مبارزه اين در هنوز او دارند، تعلق جامعه ناي به کمابيش
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 اصال است بهتر که گيرد می نتيجه چنين امر اين از باکونين آقای. شوند می کهنه آزاديش از پس که کند می استفاده خود

 )  فارسی مترجم يادداشت(  .»ماند قيامت روز يعنی عمومی انحالل منتظر فقط و...  نکرد کاری هيج

در ترجمۀ فرانسوی  .and then ceases of itselfدر ترجمۀ انگليسی آمده: و سپس خود به خود متوقف می گردد  - 17

که به اصل آلمانی نزديک »  entre alors naturellement en sommeilو آنگاه طبيعتا به خواب می رود «گفته شده 

   schlafen ديده می شود که انگلس فعل und schläft dann von selbst einتر است. عين کلمات انگلس چنين است: 

  به معنی خوابيدن يا استراحت کردن را به کار می برد.

بلکه اساسا به خاطر  ،مه نيستبه نظر ما ضرورت دقت ترجمه در اين زمينه تنها ناشی از مالحظات ادبی و فن ترج 

اهميت نظری و سياسی مسأله است. اينکه بگوئيم در جامعۀ سوسياليستی دخالت دولتی در روابط اجتماعی به تدريج 

معنی يکسانی ندارد. اگر بگوئيم متوقف می شود يا » به خواب می رود«با اينکه بگوئيم اين دخالت » متوقف می شود«

عنی است که ديگر باز نمی گردد و احيا نمی شود در حالی که اگر بگوئيم به خواب می رود به اين م رود می ميان از

امکان بازگشت و احيا و حتی تشديد آن را منتفی نکرده ايم! تجربۀ انقالبات کارگری و تقويت دخالت دولتی و دولت 

را برای درجا زدن در سرمايه داری که يکی از عوامل مهمی است که زمينه  –گرائی در اثر انحرافات و غلبۀ آنها  

نشان می دهد که حتی با به وجود آمدن  –دولتی و بازگشت به سرمايه داری خصوصی افسار گسيخته فراهم می کند 

از بين نمی  خود به خودزمينه های مادی عدم دخالت دولتی در روابط اجتماعی، امکان از سر گرفته شدن اين دخالت 

و برای از بين رفتن کامل آن، از بين رفتن يا پژمرده » به خواب می رود«ن حالت اين دخالت براين در بهتريرود. بنا

شدن کل نهاد دولتی ضرورت دارد که خود مستلزم پيشروی انقالب های کارگری در سطح يک کشور (از جمله از 

کارگر و زحمتکش و شرکت و طريق انقالب های فرهنگی) و در سطح بين المللی و افزايش آگاهی و هشياری توده های 

دخالت هرچه بيشتر و هر چه فعال تر توده های مردم در ادارۀ امور خودشان و تکامل نيروهای مولد و فرهنگ و آگاهی 

انجام دولتی همچنان در خواب بماند و سراست تا با از ميان رفتن کامل طبقات و بازمانده های نظام طبقاتی، دخالت 

متوقف «از » به خواب رفتن«ر مسأله نيز شايان توجه است که از زاويۀ ديگر نشان می دهد بميرد! اما يک جنبۀ ديگ

در اين مورد مناسب تر و درست تر است و آن اينکه در تمام دوران گذار از سرمايه داری به کمونيسم، دولت » شدن

دوران اين ارگان بايد بتواند همچون ارگان کارگری يا ارگان سلطۀ طبقاتی پرولتاريا بايد وجود داشته باشد و در تمام اين 

از اين رو برای حفاظت از کارگران  سرکوب استثمارگران يا بقايای آنها و حفاظت از کارگران و زحمتکشان عمل کند.

». کامال متوقف شود«رات محتمل از سوی دشمنان طبقاتی، اين دخالت نمی تواند طو زحمتکشان و نهادهايشان و دفع خ

ت کارگری صورت می گيرد و دول»  روابط اجتماعی در حوزه های مختلف«کرد که مبارزۀ طبقاتی در همين  بايد توجه

ضرورت نافی  ،چند تنها ابزار نيست و نبايد باشد). اما اين هشدار درستهای مبارزۀ طبقاتی است (هريکی از ابزار

يرا ارگان سلطۀ طبقاتی در دوران ز ،»نيست اب رفتن آنبه خو«تی در حوزه های اجتماعی و تمر دخالت دولسکاهش م

 ديگر و کارگران بر ستمی گونه هيج نبايد ،باشد کارگر طبقۀ دولت واقعا اينکه برای ،نيسموذار از سرمايه داری به کمگ

 و کارگران خود تا نمايد دخالت کمتر اجتماعی مختلف های حوزه در دارد امکان که آنجا تا بايد و کند وارد زحمتکشان

از اين رو تا طبقات هست دولت . دهند انجام را عمومی کارهای آورند می وجود به که نهادهائی با زحمتکش های توده

، پس از سرنگونی سرمايه داران و زمينداران می تواند و بايداما  ،نمی تواند به طور کلی از روابط اجتماعی غايب باشد
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ای مولد و افزايش سطح فرهنگ عمومی و به ويژه آگاهی و سازمان و استقرار قدرت کارگری، و نيز با تکامل نيروه

  يادداشت مترجم فارسی) » (روابط اجتماعی کمتر و کمتر کند. يابی طبقۀ کارگر، دخالت خود را در زندگی مردم و در

 گذار نکرد فراهم از است عبارت نخست، درجۀ در خرد، دهقان قبال در ما وظيفۀ: است چنين فرانسوی ترجمۀ -  18

 با و ها نمونه ارائۀ با او اقناع راه از بلکه اجبار، طريق از نه تعاونی، برداری بهره به او فردی برداری بهره و مالکيت

 )فارسی مترجم يادداشت. ( او اختيار در جامعه] مساعدت[ همياری دادن قرار

 و طلب اصالح بيرمنگام، اهل فلزکار ،George Jacob Holyoake (۱۹۰۶-۱۸۱۷) اوک هولی جيکوب جورج - 19

 های جمعيت گذار بنيان و فعال دولت، از دين جدائی راديکال طرفدار اوئن، رابرت تعاونی جنبش طرفدار رو، ميانه

 اگوست پوزيتيويستی فلسفۀ و شناسی جامعه طرفدار نگار، روزنامه ،)سکوالريسم اصطالح مبدع( سکوالريسم مروج

 مخالف و طبقات آشتی خواهان تعاونی، جنبش فعال ای، اتحاديه جنبش فعال چارتيستی، جنبش رو ميانه جناح فعال کنت،

  فارسی) مترجم يادداشت. (طبقاتی مبارزۀ

 .Handwöterbuch der Staatszwissenschaften, Band VI, S در مارکس دربارۀ اش مقاله در انگلس -  20

 را ها تاريخ اين اشتباه به ،۱۹۱۱ بريتانيکا، دانشنامۀ زدهميا چاپ در مانک بارۀ در اش مقاله در برنشتاين و ۶۰۳

 .کنيد نگاه ۱۹۱۳ در شده منتشر مارکس، مکاتبات به. کنند می ذکر ۱۸۶۰ تا ۱۸۵۳

 


