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فشرده اى از ماركسيسم ) ( زندگينامه با كارل ماركس

٣٨

هم داشتند و نامه  ماركس و انگلس ضمن تبادل نظرى كه براى انتشار اين بيانيه با
هائى كه در رابطٔه با آن رد و بدل كرده اند نظريات تاكتيكى بسيار ارزشمندى ابراز 

كرده اند. لنني به مهني نظريات توجه دارد.



كارل ماركس( زندگينامه بافشرده اى از ماركسيسم )

٣٧

" جلد اول. در ترمجٔه فارسى صفحات ۶٩٠-۶٩١. " جلد اول. در ترمجٔه فارسى صفحات  ٢٣-ماركس -"كاپيتالجلد اول. در ترمجٔه فارسى صفحات 
" -فحٔه ۶٧٧. جلد اول. در ترمجٔه فارسى صفحٔه ۶٧٧. جلد اول. در ترمجٔه فارسى صفحٔه ۶٧٧. - " ٢۴-ماركس -"كاپيتال-

" - جلد اول. در ترمجٔه فارسى صفحات ۵٨٠-۵٨١. - " ٢۵-ماركس -"كاپيتال-

٢۶-ماركس -"هجدهم برومر لوئى بناپارت". ترمجٔه فارسى، انتشارات حزب 
صفحٔه ١٠۴. صفحٔه ١٠۴. تودٔه ايران. چاپ دوم. ١٣۵٣ فحٔه ١٠۴.

٢٧-"مانيفست حزب كمونيست". در ترمجٔه فارسى از نرشيات حزب تودٔه 
ايران چاپ ١٣۵۴ صفحات ٩۶ -٩٧.

مهان كتاب صفحٔه ١٢٣. مهان كتاب صفحٔه ١٢٣. ٢٨-فحٔه ١٢٣.

٢٩-در سال ١٨۶٣ "احتادئه رستارسى كارگران آملان" تشكيل شد كه السال 
رهرب آن بود. تشكيل اين احتاديه از نظر تشكل مستقل طبقه كارگر گامى به جلو 
بود. اما السال و پس از مرگ او (١٨۶۴) هوادارانش به اين احتاديه، سياست 
و تاكتيك نادرستى را حتميل ميكردند كه عبارت بود از احتاد پرولتاريا با احزاب 
حاكم سلطنت طلب و هوادار مطلقيت ومالكني فئودال، عليه بورژوازى و 
حزب بورژوائى ترقى خواهان. السال و هوادارانش در خفا با بيسامرك سازش 

ميكردند.
روزنامٔه "سوسيال - دمكرات" ارگان هواداران السال بود كه ماركس و انگلس 
نيز با آن در چار چوب معينى مهكارى داشتند و بويژه رشط مهكارى دست 
كشيدن از اين تاكتيك نادرست بود. اما گردانندگان روزنامه روشى پيش گرفته 
بودند كه ماركس و انگلس را نيز طرفدار تاكتيك خود قلمداد كنند و به اعتبار آنان 
و فعاليت انرتناسيونال لطمه زنند. از اينجا بود كه آنان تصميم گرفتند از مهكارى 
با روزنامٔه "سوسيال - دمكرات" دست بكشند و خمالفت خود را با اين تاكتيك 
طى بيانه اى اعالم كنند. در اين بيانيه كه با امضاء ماركس و انگلس در ٢٣ فورئه 

١٨۶۵ منترش شده از مجله گفته ميشود: 
"امضاء كنندگان زير بارها طلب ميكردند كه عليه هيئت وزيران و 
حزب فئودال مطلقيت نيز الاقل بامهان شجاعتى مبارزه شود كه عليه 
ترقى خواهان. اما تاكتيكى كه "سوسيال - دمكرات" پيش گرفته است 

ادامٔه مهكارى ما را با آن غري ممكن ميسازد."

لنين مقالٔه "كارل ماركس ( زندگينامٔه كوتاه با فشرده اى از ماركسيسم )" 
را در سال ١٩١۴ نوشت كه در سال ١٩١۵ براى بار اول بطور غير كاملى در 
" به چاپ رسيد. ناشرين دائرة المعارف از ترس  " به چاپ رسيد. ناشرين دائرة المعارف از ترس  " گراناتبه چاپ رسيد. ناشرين دائرة المعارف از ترس  " گرانات دائرة المعارف روسى گرانات
" را چاپ  " را چاپ  " و "تاكتيك مبارزٔه طبقاتى پرولتاريارا چاپ  " و  سانسور تزارى بخش "سوسياليسمو 
نكردند و برخى تغييرات در متن وارد آوردند. نگارش اين مقاله براى لنين آسان 

سوسياليسم
نكردند و برخى تغييرات در متن وارد آوردند. نگارش اين مقاله براى لنين آسان 

سوسياليسم

نبود. در سال ١٩١۴، كه مصادف با آغاز جنگ جهانى اول امپرياليستى و در عين 
حال گسترش جنبش انقالبى در روسيه است، لنين بينهايت گرفتار بود و نگارش 
" بود، بحد كمال دشوار مى  " بود، بحد كمال دشوار مى  چنين مقالٔه پر محتوى كه "ريختن بحرى در كوزٔه آبىبود، بحد كمال دشوار مى 
نمود، اما ناشرين دائرة المعارف اصرار كردند و به او يادآورى نمودند كه نمى 
توانند در ميان ماركسيست هاى روس و غير روس مؤلفى كه از عهدٔه نوشتن 
چنين مقاله اى برآيد پيدا كنند و نگارش آن سودمند و الزم است. لنين با وجود 

گرفتاريها مقاله را به پايان رسانيد.
اين اثر لنين، يكى از درخشانترين آثار او و بهترين و جامع ترين خالصٔه 
ماركسيسم است؛ در عين حال كه ساده و قابل فهم و الزاما بسيار كوتاه نوشته 
نگذاشته و چنانكه ويژٔه همٔه آثار 
ماركسيسم است؛ در عين حال كه ساده و قابل فهم و الزاما بسيار كوتاه نوشته 
نگذاشته و چنانكه ويژٔه همٔه آثار 
ماركسيسم است؛ در عين حال كه ساده و قابل فهم و الزاما بسيار كوتاه نوشته 

شده، هيچ جانب مهمى از ماركسيسم را فرو
لنين است، در آن روح انقالبى و پيكارجوى ماركسيسم با برجستگى خاصى 

شده، هيچ جانب مهمى از ماركسيسم را فرو
لنين است، در آن روح انقالبى و پيكارجوى ماركسيسم با برجستگى خاصى 

شده، هيچ جانب مهمى از ماركسيسم را فرو

نمودار شده است.
لنين در اين مقاله نقل قولهاى مفصلى از آثار ماركس و انگلس مى آورد. در 
موقع ترجمٔه اين نقل قولها - اگر ترجمٔه فارسى آنها موجود بوده - بطور عمده 

ترجمٔه موجود را پايه قرار داده ايم.
اين ترجمه از روى مجموعٔه كامل آثار و. اى. لنين، چاپ مسكو ١٩۶١ 

انجام گرفته است.

ف. م. جوانشير

پيشگفتار ترجمه



١٨١٨  در ۵ ماه مه ١٨١٨  در ۵ ماه مه ١٨١٨ در شهر ترير (Trier) حوضٔه راين پروس به  كارل ماركس
دنيا آمد. پدرش وكيل دادگسترى و يهودى بود كه در ١٨٢۴ به مذهب پروتستان 
درآمد. خانوادٔه ماركس مرفه و با فرهنگ بود ولى انقالبى نبود. ماركس مدرسٔه 
متوسطه را در ترير به پايان رسانيد و سپس وارد دانشگاه شد. نخست در بن و از 
در  پرداخت.  فلسفه  و  تاريخ  از همه  بيش  و  آموزش حقوق  به  برلن  در  آن پس 
پايان نامٔه دانشگاهى خود را دربارٔه فلسفٔه اپيكور نوشت و فارغ التحصيل 
در  پرداخت.  فلسفه  و  تاريخ  از همه  بيش  و  آموزش حقوق  به  برلن  در  آن پس 
پايان نامٔه دانشگاهى خود را دربارٔه فلسفٔه اپيكور نوشت و فارغ التحصيل 
در  پرداخت.  فلسفه  و  تاريخ  از همه  بيش  و  آموزش حقوق  به  برلن  در  آن پس 

پايان نامٔه دانشگاهى خود را دربارٔه فلسفٔه اپيكور نوشت و فارغ التحصيل ١٨۴١ پايان نامٔه دانشگاهى خود را دربارٔه فلسفٔه اپيكور نوشت و فارغ التحصيل ١٨۴١ 
شد. در آنزمان ماركس از نظر عقيدتى هنوز هگل گرا و ايده آليست بود. وى در 
(برونوباوئر (١) و ديگران) كه ميكوشيدند از " (برونوباوئر (١) و ديگران) كه ميكوشيدند از " (برونوباوئر (١) و ديگران) كه ميكوشيدند از  برلن به محفل "هگل گرايان چپ

فلسفٔه هگل نتايج آته ايستى (٢) و انقالبى بگيرند، نزديكترشد.
استاد  كه  اين قصد  به  بن رفت،  به  دانشگاهى  پايان تحصيل  از  ماركس پس 

فلسفٔه هگل نتايج آته ايستى (٢) و انقالبى بگيرند، نزديكترشد.
استاد  كه  اين قصد  به  بن رفت،  به  دانشگاهى  پايان تحصيل  از  ماركس پس 

فلسفٔه هگل نتايج آته ايستى (٢) و انقالبى بگيرند، نزديكترشد.

دانشگاه شود. اما سياست ارتجاعى دولت - كه در سال ١٨٣٢ كرسى استادى 
را از لودويك فويرباخ (٣) گرفت، در ١٨٣۶ براى بار دوم او را به دانشگاه راه 
نمود  سلب  را  تدريس  حق  برونوباوئر،  جوان،  پروفسور  از  ١٨۴١ ودر  نداد، 
هنگام  اين  در  بشويد.  دست  دانشگاهى  كار  از  تا  واداشت  را  جوان  ماركس   -
نظريات هگل گرايان چپ در آلمان بسرعت تكامل مى يافت. لودويك فويرباخ 
هنگام  اين  در  بشويد.  دست  دانشگاهى  كار  از  تا  واداشت  را  جوان  ماركس   
نظريات هگل گرايان چپ در آلمان بسرعت تكامل مى يافت. لودويك فويرباخ 
هنگام  اين  در  بشويد.  دست  دانشگاهى  كار  از  تا  واداشت  را  جوان  ماركس   

بويژه از سال ١٨٣۶ انتقاد از الهيات را آغاز كرد و به ماترياليسم روى درآورد 
اثر   ١٨۴٣ در  مسيحيت")؛  ("ماهيت  اوشد  مسلط  نظرئه   ١٨۴١ سال  در  كه 
ديگر او بنام "احكام بنيادى فلسفٔه آينده" انتشار يافت. بعدها انگلس دربارٔه اين 
اين كتابها را روى پوست  تأثير رهائى بخش  بايست  مى 

احكام بنيادى فلسفٔه آينده
اين كتابها را روى پوست  تأثير رهائى بخش  بايست  مى 

احكام بنيادى فلسفٔه آينده
" آثار فويرباخ نوشت: 

و گوشت خود احساس كرد. ما (منظور هگل گرايان چپ و از جمله ماركس 
آثار فويرباخ نوشت: 

و گوشت خود احساس كرد. ما (منظور هگل گرايان چپ و از جمله ماركس 
آثار فويرباخ نوشت: 

شديم". در اين زمان بورژواهاى راديكال راين، كه  است) بالفاصله فويرباخ گرا
هگل گرايان چپ داشتند، روزنامٔه اپوزيسيونى بنام "روزنامٔه 

شديم
هگل گرايان چپ داشتند، روزنامٔه اپوزيسيونى بنام 

شديم است) بالفاصله فويرباخ گرا
هگل گرايان چپ داشتند، روزنامٔه اپوزيسيونى بنام 

است) بالفاصله فويرباخ گرا
فصول مشتركى با

در كلن تاسيس كردند. (اولين شمارٔه آن اول ژانوئه " در كلن تاسيس كردند. (اولين شمارٔه آن اول ژانوئه " در كلن تاسيس كردند. (اولين شمارٔه آن اول ژانوئه ١٨۴٢ انتشار يافت) و  راين
از ماركس و برونوباوئر بعنوان همكاران اصلى دعوت نمودند. در اكتبر ١٨۴٢ 
سردبيرى  هنگام  به  روزنامه  آمد.  كلن  به  بن  از  و  شد  روزنامه  سردبير  ماركس 
دولت نخست  دوموكراتيك گرفت.   - انقالبى  نمايانتر سمت  و  بيشتر  ماركس 
اول  از  كه  گرفت  تصميم  سپس  و  داد  قرار  باره  سه  دو زيرسانسور  را  روزنامه 
اين  از سررسيد  قبل  ماركس مجبور شد  كند.  تعطيل  آنرا  اصوال  ژانوئه ١٨۴٣ 
مهلت از سردبيرى كنار رود. اما كناره گيرى ماركس نيز روزنامه را نجات نداد. 

كارل ماركس
فشرده اى از ماركسيسم ) ( زندگينامه با

فشرده اى از ماركسيسم ) ( زندگينامه با كارل ماركس

٣۶

پايان فلسفٔه كالسيك آملان" ترمجٔه فارسى  "لودويك فويرباخ و  انگلس -  - ١٣
فحٔه ٣۵.صفحٔه ٣۵.صفحٔه ٣۵.

"كاپيتال"، جلد اول، در ترمجٔه فارسى چاپ نرشيات حزب تودٔه  ماركس - - ١۴
فحٔه ٣۴٩.صفحٔه ٣۴٩.صفحٔه ٣۴٩. ايران سال ١٣۵٢ 

در اين نامه كه لنني به آن اشاره ميكند ماركس به انگلس مى نويسد كه لوئى  - ١۵
بناپارت تا وقتى از نظر تسليحات و قدرت نظامى آمادگى نداشته باشد جنگ را 
آغاز نخواهد كرد و ضمن اينكه بطور گذرا از سالحهاى نوين سخن ميگويد به 
اين انديشٔه اصىل اشاره ميكند كه آنچه تعيني كنندٔه طرز سازماندهى كار است، 

ابزار توليد و وسائل توليد است. ماركس اين فرمولبندى كوتاه را ميدهد:
كارند،  سازماندهى  كنندٔه  تعيني  توليد  وسايل  اينكه  دربارٔه  ما  "تئورى 
در هيچ جا نظري صنعت آدم كشى بطرز درخشانى به ثبوت نمريسد" -
جمموعه آثار ماركس و انگلس. 

در هيچ جا نظري صنعت آدم كشى بطرز درخشانى به ثبوت نمريسد
جمموعه آثار ماركس و انگلس. 

در هيچ جا نظري صنعت آدم كشى بطرز درخشانى به ثبوت نمريسد
نامٔه ماركس به انگلس، ۶ ژوئيه ١٨۶۶،

در هيچ جا نظري صنعت آدم كشى بطرز درخشانى به ثبوت نمريسد
نامٔه ماركس به انگلس، ۶ ژوئيه 

در هيچ جا نظري صنعت آدم كشى بطرز درخشانى به ثبوت نمريسد

چاپ دوم روسى. جلد ٣١.

مانيفست حزب كمونيست. چاپ فارسى. نرشيات حزب تودٔه ايران. سال  - ١۶
١٣۵۴ صفحات ۶١ تا ۶٣.

فحٔه ٨١. مهان چاپ صفحٔه ٨١. مهان چاپ صفحٔه ٨١. مانيفست حزب كمونيست - - ١٧

فحٔه ۵٢. جلد اول. در ترمجٔه فارسى صفحٔه ۵٢. جلد اول. در ترمجٔه فارسى صفحٔه ۵٢. "كاپيتال" - - ١٨

فحٔه ١٠۵. جلد اول. در ترمجٔه فارسى صفحٔه ١٠۵. جلد اول. در ترمجٔه فارسى صفحٔه ١٠۵. "كاپيتال" - - ١٩

"در انتقاد از اقتصاد سياسى". ماركس - - ٢٠

فحٔه ١٨١. جلد اول. در ترمجٔه فارسى صفحٔه ١٨١. جلد اول. در ترمجٔه فارسى صفحٔه ١٨١. - "- "- "كاپيتال - ٢١

فحٔه ١٧٩. جلد اول. در ترمجٔه فارسى صفحٔه ١٧٩. جلد اول. در ترمجٔه فارسى صفحٔه ١٧٩. - "- "- "كاپيتال ماركس - - ٢٢
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سال سوم - مرداد و شهريور ١٣۵٢ صفحات ٧۴ - ٧۶ معرىف كوتاهى از اين 
اثر چاپ شده است.

٨- انگلس -"لودويك فويرباخ و پايان فلسفٔه كالسيك آملان" در ترمجٔه فارسى 
چاپ مسكو ١٩۵۴ به صفحات ٢٣ تا ٢۵ و صفحٔه ٢٨ رجوع كنيد.

٩- انگلس -"آنتى دورينگ".

" در ترمجٔه فارسى  " در ترمجٔه فارسى  ١٠- انگلس -"لودويك فويرباخ و پايان فلسفٔه كالسيك آملاندر ترمجٔه فارسى 
چاپ مسكو ١٩۵۴ به صفحات ۵٨، ١٢، و ۵٧ رجوع كنيد.

١١-انگلس -"آنتى دورينگ".

١٢-لورنس اشتاين -Stein(١٨١۵ - ١٨٩٠) -دولت شناس و اكونوميست 
عامى گراى آملانى، استاد دانشگاه.جهان بينيش از آموزش حمافظه كارانه - ايده 
" سلطنت منشاء ميگرفت و ماترياليسم  " سلطنت منشاء ميگرفت و ماترياليسم  آليستى هگل دربارٔه جنبٔه "مافوق طبقاتىسلطنت منشاء ميگرفت و ماترياليسم 
و ايده آليسم را بطور التقاطى هبم مى آميخت. اشتاين در حتليل واقعيت هاى 
 سياسى از ديالكتيك ايده آليستى هبره ميگرفت و آنرا در خدمت دفاع 
و ايده آليسم را بطور التقاطى هبم مى آميخت. اشتاين در حتليل واقعيت هاى 
 سياسى از ديالكتيك ايده آليستى هبره ميگرفت و آنرا در خدمت دفاع 
و ايده آليسم را بطور التقاطى هبم مى آميخت. اشتاين در حتليل واقعيت هاى 

اجتامعى -
از سلطنت مى گامشت. او در آثارش "سلطنت مرشوطٔه بورژوائى" را بسيار 
ميستود و آنرا سلطنت "اجتامعى" ميدانست كه گويا از منافع عمومى خلق 
دفاع كرده، برخوردهاى آشتى ناپذير طبقاتى را از ميان برده، نريوهاى متخاصم 
ميدانست كه گويا از منافع عمومى خلق 
دفاع كرده، برخوردهاى آشتى ناپذير طبقاتى را از ميان برده، نريوهاى متخاصم 
ميدانست كه گويا از منافع عمومى خلق 

را مهساز ميكند.
دورينگ، يكى ديگر از استادان دانشگاه، زمانيكه جلد اول كاپيتال ماركس را 
خواند، به اين نتيجه رسيد كه گويا اسلوب ديالكتيكى ماركس و اسلوب اشتاين 
يكسان است. ماركس با توجه به آنچه كه دورينگ نوشته، در نامٔه ژانوئه ١٨۶٨ 

به انگلس چنني مينويسد:
"دورينگ برخى چيزها را آشكارا درك نميكند. بامزه تر از مهه اينست 
كه مرا با اشتاين مقايسه ميكند، زيرا من به ديالكتيك ميپردازم و اشتاين 
در شقوق ثالثٔه چوبينى كه جامه اى از برخى كاتوگورهياى هگىل بر آهنا 
كه مرا با اشتاين مقايسه ميكند، زيرا من به ديالكتيك ميپردازم و اشتاين 
در شقوق ثالثٔه چوبينى كه جامه اى از برخى كاتوگورهياى هگىل بر آهنا 
كه مرا با اشتاين مقايسه ميكند، زيرا من به ديالكتيك ميپردازم و اشتاين 

پوشانيده، دستچني مهمىل از بزرگرتين فرومايگى ها را ميچپاند."
لنني در اينجا توجه ميدهد كه هر اظهار نظرى را كه در آن سخنى از تغيري و تكامل 

مريود نبايد ديالكتيك ماركس دانست.
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در مارس ١٨۴٣ آنرا تعطيل كردند. از مهمترين مقاالت ماركس در "روزنامٔه 
" عالوه برآنچه در كتابنامه نشان داده ايم (۴)، انگلس مقالٔه مربوط به وضع  " عالوه برآنچه در كتابنامه نشان داده ايم (۴)، انگلس مقالٔه مربوط به وضع  راينعالوه برآنچه در كتابنامه نشان داده ايم (۴)، انگلس مقالٔه مربوط به وضع 
درٔه موزل را نيز ذكر مى كند. كار روزنامه نگارى ماركس 
عالوه برآنچه در كتابنامه نشان داده ايم (۴)، انگلس مقالٔه مربوط به وضع 
درٔه موزل را نيز ذكر مى كند. كار روزنامه نگارى ماركس 
عالوه برآنچه در كتابنامه نشان داده ايم (۴)، انگلس مقالٔه مربوط به وضع 

دهقانان انگوركار
عالوه برآنچه در كتابنامه نشان داده ايم (۴)، انگلس مقالٔه مربوط به وضع 

دهقانان انگوركار
عالوه برآنچه در كتابنامه نشان داده ايم (۴)، انگلس مقالٔه مربوط به وضع 

را متوجه كرد كه با اقتصاد سياسى بحد كافى آشنا نيست. ولذا بطور جدى به 
مطالعٔه آن همت گماشت.

ماركس در ١٨۴٣ در شهر كريتسناخ با دوست دوران كودكيش ژنى فن 
وستفالن كه از زمان دانشجوئى با او نامزد بود، ازدواج كرد. ژنى بٔه يك خاندان 
ارتجاعى و اعيانى پروس تعلق داشت. برادر بزرگش در يكى از ارتجاعى ترين 
دوران ها يعنى ١٨۵٠ - ١٨۵٨ وزير كشور پروس بود. پائيز ١٨۴٣ ماركس 
به پاريس رفت تا به همراهى آرنولد روگه (Ruge) مجلٔه راديكالى در خارج 
، هگل گراى 
) مجلٔه راديكالى در خارج 
، هگل گراى 
) مجلٔه راديكالى در خارج 

از كشور منتشر كند. (آرنولد روگه، تولد١٨٠٢ - مرگ ١٨٨٠
چپ بود. از ١٨٣٠ تا ١٨٣۵ در زندان و سپس تا ١٨۴٨ در مهاجرت بسر برد. 
پس از ١٨۶۶ - ١٨٧٠ هوادار بيسمارك شد). از اين مجله كه"سالنامٔه آلمانى 
" نام داشت تنها يك شماره درآمد و سپس انتشار آن به دليل دشوارى  " نام داشت تنها يك شماره درآمد و سپس انتشار آن به دليل دشوارى  - فرانسوىنام داشت تنها يك شماره درآمد و سپس انتشار آن به دليل دشوارى 
پخش پنهانيش در آلمان و اختالف نظر باروگه قطع شد. ماركس در مقاله هائى 
كه در اين مجله نوشته ديگر آنچنان انقالبى است كه "انتقاد بى امان از سرتاپاى 
روگه قطع شد. ماركس در مقاله هائى 

كه در اين مجله نوشته ديگر آنچنان انقالبى است كه 
روگه قطع شد. ماركس در مقاله هائى 

وضع موجود" و از جمله "انتقاد سالح" را اعالم كرده و روى سخن با تود ه ها
و پرولتاريا دارد.

در سپتامبر ١٨۴۴ انگلس چند روزى به پاريس آمد و از آنزمان نزديكترين 
دوست ماركس شد. آن دو در زندگى جوشان گروههاى انقالبى آنروز پاريس با 
حرارت تمام شركت كردند؛ (مكتب پرودون اهميت ويژه اى داشت كه ماركس 
در كتاب خويش "فقر فلسفه" منتشره در ١٨۴٧ حساب خود را با او پاك تصفيه 
كرد) و در نبرد شديدى عليه مكاتب گوناگون سوسياليستى خرده بورژوائى 
تئورى و تاكتيك سوسياليسم پرولترى انقالبى يا كمونيسم (ماركسيسم) را 
تدوين نمودند. (به آثار ماركس در اين دوران يعنى ١٨۴۴ - ١٨۴٨ مراجعه 

سوسياليسم پرولترى
تدوين نمودند. (به آثار ماركس در اين دوران يعنى 

سوسياليسم پرولترى

كنيد). در ١٨۴۵ بنابه اصرار دولت پروس، ماركس بعنوان يك انقالبى خطرناك 
از پاريس تبعيد شد و به بروكسل رفت. بهار ١٨۴٧ ماركس و انگلس به جامعٔه 
سّرى تبليغاتى "اتحادئه كمونيست ها" پيوستند و در گنگرٔه  دوم اين اتحاديه 
(لندن - نوامبر ١٨۴٧) بطور برجسته اى شركت كرده و بنابه ماموريتى كه اين 
گنگره به آنان داد، اثر نامى "مانيفست حزب كمونيست" را نوشتند كه در فورئه 
١٨۴٨ انتشار يافت. در اين اثر جهان بينى نوين، يعنى ماترياليسم پيگيرى كه 
به ترين و عميق  به ترين و عميق  زندگى اجتماعى را نيز فرا مى گيرد، ديالكتيك بمثابٔه همه جانه ترين و عميق  زندگى اجتماعى را نيز فرا مى گيرد، ديالكتيك بمثابٔه همه جانب ب
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تاريخى  انقالبى  نقش  و  طبقاتى  مبارزٔه  تئورى  تكامل،  دربارٔه  آموزش  ترين 
و درخشندگى  روشنى  با نوين كمونيستى،  آفرينندٔه جامعٔه  پرولتاريا،  - جهانى 

داهيانه اى ترسيم شده است.
او  تبعيد كردند.  بلژيك  از  را  ماركس  آغاز شد،  فورئه ١٨۴٨  انقالب  وقتى 
باز هم به پاريس آمد و پس از انقالب مارس به شهر كلن رفت. در آنجا از اول 
ماركس  كه  شد  منتشر  جديد"  راين  "روزنامٔه   ١٨۴٩ مه   ١٩ تا   ١٨۴٨ ژوئن 
نوين  تئورى  انقالبى ١٨۴٨ - ١٨۴٩ درستى  بود. سير رويدادهاى  آن  سردبير 
را بطرز درخشانى ثابت كرد، همچنانكه از آن پس نيز همٔه جنبش هاى پرولترى 
و دموكراتيك در همٔه كشورهاى جهان آنرا ثابت كرده اند. ضد انقالب كه پيروز 
شد، نخست ماركس را به محاكمه كشيد (در ٩ فوريه ١٨۴٩ تبرئه شد) و سپس 
از آلمان تبعيد نمود (١۶ مه ١٨۴٩). ماركس به پاريس رفت و پس از تظاهرات 
١٣ ژوئن ١٨۴٩ از آنجا نيز تبعيد شد و به لندن رفت و تا پايان عمر خويش در 

همانجا زيست.
بروشنى  انگلس  و  ماركس  مكاتبات  در  بويژه  كه  مهاجرت  زندگى  شرايط 
احتياج،  بود.  شاق  بينهايت  شد)  منتشر   ١٩١٣ در  مكاتبات  (اين  شده  تشريح 
مالى  كمكهاى  اگر  و  آورد  مى  لب  به  را  اش  خانواده  و  ماركس  جان  براستى 
"كاپيتال" را  دائمى و فداكارانٔه انگلس نمى بود، ماركس نه تنها موفق نمى شد 
به پايان رساند، بلكه قطعًا زير بار فقر جان مى سپرد. بعالوه مكاتب و جريانهاى 

كاپيتال
به پايان رساند، بلكه قطعًا زير بار فقر جان مى سپرد. بعالوه مكاتب و جريانهاى 

كاپيتال دائمى و فداكارانٔه انگلس نمى بود، ماركس نه تنها موفق نمى شد 
به پايان رساند، بلكه قطعًا زير بار فقر جان مى سپرد. بعالوه مكاتب و جريانهاى 

دائمى و فداكارانٔه انگلس نمى بود، ماركس نه تنها موفق نمى شد 

سوسياليستى خرده بورژوائى و بطور كلى غير پرولترى كه فائق بودند، ماركس را 
به مبارزٔه بى امان دائمى و گاه به دفع حمالت شخصى هار و وحشيانه واميداشتند 
(Herr-Vogt) (۵). ماركس خود را از محافل مهاجرت كنار مى كشيد، و در 
يك سلسله از آثار تاريخى، تئورى ماترياليستى خود را مى پرورانيد و نيروى خود 
را بطور عمده به مطالعٔه اقتصاد سياسى مصروف مى داشت و اين علم را در آثار 
 (١٨۶٧ "كاپيتال" (جلد اول، اقتصاد سياسى" (١٨۵٩) و  از  انتقاد  "در   : خود 

انقالبى مى كرد. (به آموزش ماركس كه در زير مى آوريم رجوع كنيد).
بارديگر   ،

انقالبى مى كرد. (به آموزش ماركس كه در زير مى آوريم رجوع كنيد).
بارديگر   ،

انقالبى مى كرد. (به آموزش ماركس كه در زير مى آوريم رجوع كنيد).
و دهٔه ۶٠ پايان دهٔه ۵٠  در  دوران رونق جنبش هاى دموكراتيك 

سازمان  سپتامبر)   ٢٨)  ١٨۶۴ سال  در  فراخواند.  عملى  فعاليت  به  را  ماركس 
پايه  لندن  در  كارگران"  المللى  بين  رفاقت  "جمعيت   : اول  انترناسيونال  نامى 
انبوهى  "پيام" و  اين سازمان بود، و نخستين  گذارى شد. ماركس روح و جان 
كردن  متحد  با  ماركس  نگاشت.  را  سازمان  اين  نامه  بيان  و  اعالميه  قطعنامه، 

پيام
كردن  متحد  با  ماركس  نگاشت.  را  سازمان  اين  نامه  بيان  و  اعالميه  قطعنامه، 

پيام اين سازمان بود، و نخستين  گذارى شد. ماركس روح و جان 
كردن  متحد  با  ماركس  نگاشت.  را  سازمان  اين  نامه  بيان  و  اعالميه  قطعنامه، 

اين سازمان بود، و نخستين  گذارى شد. ماركس روح و جان 

جنبش كارگرى كشورهاى گوناگون، با كوشش براى هدايت اشكال گوناگون 
تريد  باكونين،  پرودون،  (مازينى،  دموكراتيك  و  پرولترى  غير  سوسياليسم 
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را درك نميكرد.
جامعه  و  اقتصاددان   -  (١٨۶۵ -  ١٨٠٩) Proudhon - پرودون پيرژوزف 
آنارشيسم  گذاران  پايه  از  يكى  و  بورژوا  خرده  پرداز  انديشه  فرانسوى.  شناس 
(كلمٔه آنارشى را بار اول وى در آثار خويش بكار برد). پرودون از موضع خورده 
بورژوائى در حال ورشكستگى از سرمايه دارى تكامل يابنده و بالنده انتقاد ميكرد 
(كلمٔه آنارشى را بار اول وى در آثار خويش بكار برد). پرودون از موضع خورده 
بورژوائى در حال ورشكستگى از سرمايه دارى تكامل يابنده و بالنده انتقاد ميكرد 
(كلمٔه آنارشى را بار اول وى در آثار خويش بكار برد). پرودون از موضع خورده 

ً انتقاد 
بورژوائى در حال ورشكستگى از سرمايه دارى تكامل يابنده و بالنده انتقاد ميكرد 

ً
بورژوائى در حال ورشكستگى از سرمايه دارى تكامل يابنده و بالنده انتقاد ميكرد 

ًو اگرچه در آثارش لحن تندى عليه مالكيت سرمايه دارى بكار ميبرد، عمًالو اگرچه در آثارش لحن تندى عليه مالكيت سرمايه دارى بكار ميبرد، عمال
ه او خصلت ارتجاعى داشت، چرا كه به او خصلت ارتجاعى داشت، چرا كه به گذشته نظر ميدوخت. نظريات پرودون 
كه ظاهر انتقادآميزى داشت، مدتى در ميان جوانان مد روز بود و بخشى از جنبش 

انقالبى را بويژه در فرانسه بسوى خود ميكشيد.
١٨٧۶) - يكى از انديشه پردازان نارودنيك  - ١٨١۴) Bakounin باكونني -
ها و آنارشيست ها. باكونني وارد انرتناسيونال شد وىل هرگز ماركسيسم را درك 
نكرد و به تفرقه افكنى و خرابكارى در داخل انرتناسيونال پرداخت و رسانجام 
از اين سازمان اخراج شد. باكونني ميكوشيد كارگران و زمحتكشان را از هرگونه 
دخالت در سياست بازدارد و مدعى بود كه كارگران بجاى دخالت در سياست 

بايد "انقالب" كنند.
Trade Unionisme  - تريديونيون در انگلستان  تريديونيونيسم انگليسى -
نام سنديكاها و احتاديه هاى كارگرى است. در اين احتاديه ها كارگران متخصص 
بر اساس حرفٔه خويش مجع مى آيند. تريديونيون ها بطور گروهى عضو حزب 
كارگرى انگليس اند. تريديونيونيسم سيستم نظريات رهربى راست تريديونيون 
بر اساس حرفٔه خويش مجع مى آيند. تريديونيون ها بطور گروهى عضو حزب 
كارگرى انگليس اند. تريديونيونيسم سيستم نظريات رهربى راست تريديونيون 
بر اساس حرفٔه خويش مجع مى آيند. تريديونيون ها بطور گروهى عضو حزب 

هاست كه جنبش انقالبى كارگرى را نفى كرده و سياست آشتى طبقاتى را تبليغ 
ميكند.

(١٨٢۵ - ١٨۶۴) - سوسياليست خرده بورژواى  Lassale - السال فرديناند
آملانى. السال از بنيان گذاران احتاديه كارگرى رستارسى آملان است كه در سال 
١٨۶٣ تشكيل شد و نقش مثبتى در گسرتش جنبش كارگرى آملان ايفا كرد. اما 
السال نظريات اپورتونيستى داشت و زمانيكه بخش ديگر جنبش كارگرى آملان با 
السال متحد شد تا حزب واحد كارگرى آملان را بوجود آوردند، به مهراه السال 
نظريات اپورتونيستى وى نيز وارد اين حزب شد و در تكامل آيندٔه آن اثر بسيار 

منفى بجاى گذاشت.

رشكاء")  و انتقاد انتقادى، عليه برونو باوئر "خانوادٔه مقدس" (يا: "انتقاد از - ٧
نخستني اثر مشرتك ماركس و انگلس است، در ١٨۴۴ نگاشته شده و در ١٨۴۵ 
نرشئه حزب تودٔه ايران براى دانشجويان شامرٔه دوم " نرشئه حزب تودٔه ايران براى دانشجويان شامرٔه دوم " نرشئه حزب تودٔه ايران براى دانشجويان شامرٔه دوم  انتشار يافت. در جملٔه "پيكار
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را در كنار ساير آزاديهاى دموكراتيك طلب ميكند.
٣- لودويك فويرباخ -Feuerbach(١٨٠۴ -١٨٧٢)-فيلسوف برجستٔه 
ماترياليست آلمانى و يكى از اسالف بالفصل ماركسيسم. فويرباخ فلسفٔه ايده 
آليستى هگل را مورد انتقاد جدى قرار داد، ولى نتوانست ماترياليسم را به عرصٔه 
ماترياليست آلمانى و يكى از اسالف بالفصل ماركسيسم. فويرباخ فلسفٔه ايده 
آليستى هگل را مورد انتقاد جدى قرار داد، ولى نتوانست ماترياليسم را به عرصٔه 
ماترياليست آلمانى و يكى از اسالف بالفصل ماركسيسم. فويرباخ فلسفٔه ايده 

فعاليت اجتماعى گسترش دهد. او در عين حال كه در خارج از مسائل اجتماعى 
ماترياليست قاطعى بود در درك پديده هاى اجتماعى ايده آليست باقى ماند.

فويرباخ در آخرين سالهاى عمر به ادبيات سوسياليستى روى آورد. "كاپيتال" 
ماركس را خواند و در ١٨٧٠ وارد حزب سوسيال دموكرات شد.

تزهاى ماركس را دربارٔه فويرباخ و اثر انگلس "لودويك فويرباخ و پايان فلسفٔه 
كالسيك آلمان" بزبان فارسى ترجمه و منتشر شده است. در اين آثار ارزيابى 

كاملى از فلسفٔه فويرباخ بعمل مى آيد.

۴- در كتابنامه اى كه لنين در پايان اين اثر خود آورده پيرامون مقاله هاى ماركس 
" چنين مى نويسد: " چنين مى نويسد: در روزنامٔه "راينچنين مى نويسد:

"مقاله هاى ماركس در "روزنامٔه راين" (كلن) مربوط به سال ١٨۴٢ است. 
بويژه انتقاد از مذاكرات ششمين دورٔه مجلس محلى "راين" دربارٔه آزادى 
مطبوعات و سپس بمناسبت قانون مربوط به دزدى چوب و بعد: دفاع از رهائى 
سياست از روحانيت و غيره. در اينجا گذار ماركس از  ايده آليسم به ماترياليسم و 

از دمكراتيسم انقالبى به كمونيسم بچشم ميخورد." 

۵- كارل فوگت -Vogt(١٨١٧ -١٨٩۵)-طبيعى دان آلمانى و يكى از 
١٨۴٨ آلمان شركت كرد. وى  ١٨۴٨ آلمان شركت كرد. وى  نمايندگان ماترياليسم عاميانه. فوگت در انقالب آلمان شركت كرد. وى 
با سوسياليسم علمى عميقًا دشمنى داشت و در شكار انقالبيون پرولترى به پليس 
آلمان شركت كرد. وى 
با سوسياليسم علمى عميقًا دشمنى داشت و در شكار انقالبيون پرولترى به پليس 
نمايندگان ماترياليسم عاميانه. فوگت در انقالب آلمان شركت كرد. وى 
با سوسياليسم علمى عميقًا دشمنى داشت و در شكار انقالبيون پرولترى به پليس 

نمايندگان ماترياليسم عاميانه. فوگت در انقالب 

كمك ميكرد و به نشر اتهام عليه ماركس و انگلس مى پرداخت. ماركس در اثر 
با سوسياليسم علمى عميقًا دشمنى داشت و در شكار انقالبيون پرولترى به پليس 
كمك ميكرد و به نشر اتهام عليه ماركس و انگلس مى پرداخت. ماركس در اثر 
با سوسياليسم علمى عميقًا دشمنى داشت و در شكار انقالبيون پرولترى به پليس 

آقاى فوگت Herr Vogt" نوشته، او را بعنوان  Herr Vogt آقاى فوگت Herr Vogt" هجوآميز خود كه تحت عنوان
مأمور خفئه حقوق بگير لوئى بناپارت افشاء ميكند.

په مازينى -Mazzini(١٨٠۵-١٨٧٢) -انقالبى برجستٔه ايتاليائى،  په مازينى  ۶- جوزه مازينى 
دمكرات بورژوا، و يكى از رهبران جنبش ملى رهائى بخش ايتاليا. مازينى، 
هوادار نوعى سوسياليسم بود، ولى "سوسياليسم" او جنبٔه تخيلى داشت توأم با 
اين اميد كه از طريق همكارى سرمايه و كار ميتوان مسائل كارگرى را حل كرد. 
از نظر تاكتيكى مازينى بسوى اقدامات توطئه گرانه كشش داشت و منافع دهقانان 
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يونيونيسم ليبرال انگليس، نوسانهاى السالى به راست در آلمان و غيره و غيره) 
(۶) در بستر فعاليت مشترك و با پيكار عليه تئوريهاى تمام اين فرقه ها و مكاتب، 
مشى واحد مبارزٔه پرولترى طبقٔه كارگر را در كشورهاى مختلف طرح مى 

ريخت.
پس از سقوط كمون پاريس كه ماركس آنرا آنچنان عميق، صائب، درخشان، 
كاربر و انقالبى ارزيابى كرد ("جنگ داخلى در فرانسه" ١٧٨١) و پس از شكافى 
كه باكونيست ها در انترناسيونال انداختند، ادامٔه كار اين سازمان در اروپا غير 
ممكن شد، و ماركس پس از گنگرٔه انترناسيونال در الهه (١٨٧٢)، انتقال 
شوراى كل انترناسيونال را به نيويورك عملى ساخت. انترناسيونال اول نقش 
تاريخى خود را به پايان رسانيد و جاى خود را به دوران رشد بمراتب عظيمتر 
جنبش كارگرى در همٔه كشورهاى جهان سپرد؛ دورانى كه در آن جنبش در پهنا
گسترش مى يافت و احزاب سوسياليست كارگرى فراگير توده در چارچوب هر 

دولت ملى جداگانه تشكيل مى شد.
كار سنگين در انترناسيونال و كار سنگينتر تئوريك، تندرستى ماركس را بكلى 
ازهم پاشيد. او به كار تكميل اقتصاد سياسى خويش ادامه مى داد و مى كوشيد 
"كاپيتال" را به پايان رساند. او انبوهى كارمايه ١* تازه گرد مى آورد، زبانهاى 
تازه ياد مى گرفت (مثال روسى). ولى بيمارى مهلت به پايان رساندن "كاپيتال" 

را به او نداد.
دوم دسامبر ١٨٨١ زنش درگذشت. ١۴ مارس ١٨٨٣ ماركس در روى 
صندلى خويش آرام به خواب ابدى فرورفت. او در لندن در كنار همسرش در 
گورستان هايگيت (Highate)  به خاك سپرده شده است. تنى چند از فرزندان 

صندلى خويش آرام به خواب ابدى فرو
گورستان هايگيت 

صندلى خويش آرام به خواب ابدى فرو

ماركس در روزهائيكه خانواده در فقر جانكاهى بسر مى برد در سنين كودكى 
در لندن مردند. سه دخترش به سوسياليست هاى انگليسى و فرانسوى شوهر 
كردند: الئونورا اولينگ (Aveling) ، الاورا الفارگ (Lafargue) ، ژنى 

لونگه (Longuet) . پسر ژنى لونگه عضو حزب سوسياليست فرانسه است.

آموزش ماركس
ماركسيسم عبارتست از سيستم نظريات و آموزش ماركس. ماركس ادامه 
گر و به پايان برندٔه نابغٔه سه جريان فكرى عمدٔه قرن نوزدهم است كه به پيشرفته 

ماركسيسم
گر و به پايان برندٔه نابغٔه سه جريان فكرى عمدٔه قرن نوزدهم است كه به پيشرفته 

ماركسيسم

ترين سه كشور بشريت تعلق داشتند: فلسفٔه كالسيك آلمان، اقتصاد سياسى 
كالسيك انگلستان و سوسياليسم فرانسه در پيوند با كلئه آموزش هاى انقالبى 
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علمى  سوسياليسم  و  معاصر  ماترياليسم  ماركس،  نظريات  مجموعٔه  فرانسه. 
معاصر را كه تئورى و برنامٔه جنبش كارگرى همٔه كشورهاى متمدن جهان است، 
كه حتى دشمنان  نظريات -  اين  يكپارچگى شايان  و  پيگيرى  تشكيل مى دهد. 
ماركس نيز بدان معترفند - ما را برآن ميدارد كه پيش از پرداختن به محتوى اصلى 
ماركسيسم، يعنى آموزش اقتصادى ماركس، شرح كوتاهى از جهان بينى او بيان 

داريم.
                                                  

ماترياليسم فلسفى
از  از سالهاى ۴۴ - ۴۵ كه نظرياتش تكوين ميشد،  ماترياليست و  ماركس 
ماترياليسم  ضعف  نكات  او  نيز  بعدها  بود.  فويرباخ  لودويگ  هوادار  جمله 
فويرباخ را فقط و فقط در اين ميدانست كه به حد كافى پيگير و همه جانبه نيست.
ماترياليسم  ضعف  نكات  او  نيز  بعدها  بود.  فويرباخ  لودويگ  هوادار  جمله 

فويرباخ را فقط و فقط در اين ميدانست كه به حد كافى پيگير و همه جانبه نيست
ماترياليسم  ضعف  نكات  او  نيز  بعدها  بود.  فويرباخ  لودويگ  هوادار  جمله 

"دوران ساز" فويرباخ را در اين ميديد كه  ماركس اهميت جهانى - تاريخى، و 
ماترياليسمى  ماترياليسم كرد،  ايده آليسم هگل گسست و اعالم  از  وى قاطعانه 
فويرباخ را در اين ميديد كه 
ماترياليسمى  ماترياليسم كرد،  ايده آليسم هگل گسست و اعالم  از  وى قاطعانه 
فويرباخ را در اين ميديد كه 

عليه  تنها  نه  بود،  اى  مبارزه  فرانسه  در  بويژه  و  هجدهم  قرن  "در  حتى  كه 
بلكه در عين  الهيات،  به همراه آن عليه مذهب و  موسسات سياسى موجود، و 
حال ... مبارزه اى بود عليه هرگونه نظرئه متافيزيكى (نظرئه متافيزيكى بمعناى 
"ارثئه  در  مقدس"  ("خانوادٔه  هوشيار")  "فلسفٔه  بجاى  مستانه"  "اسپكوالسيون 
براى هگل روند تفكر، كه وى آنرا حتى زير نام " براى هگل روند تفكر، كه وى آنرا حتى زير نام " براى هگل روند تفكر، كه وى آنرا حتى زير نام  ادبى") (٧). ماركس مى نويسد:
ايده به شخصيت مستقلى بدل كرده، دميورژ (آفريننده، سازنده) واقعيت موجود 
است؛ ولى براى من برعكس، هر آنچه هم انديشه اى است، چيزى نيست جز 
مادى كه در مغز انسان نشانده شده و در آن دگرسان شده است." (كاپيتال، جلد 
اين  با  كامل  انطباق  در  انگلس  فريدريش  دوم).  چاپ  براى  گفتار  پى  اول، 
فلسفٔه ماترياليستى ماركس و ضمن تشريح آن در آنتى دورينگ - كه ماركس با 
اين  با  كامل  انطباق  در  انگلس  فريدريش  دوم).  چاپ  براى  گفتار  پى  اول، 

فلسفٔه ماترياليستى ماركس و ضمن تشريح آن در آنتى دورينگ 
اين  با  كامل  انطباق  در  انگلس  فريدريش  دوم).  چاپ  براى  گفتار  پى  اول، 

دستنويس آن آشنا شد - چنين مى نويسد: "... وحدت جهان در هستى آن نيست، 
در مادى بودن آنست كه تكامل دشوار و طوالنى فلسفه و علوم طبيعى ... آنرا به 
 است. در هيچ جا و هيچگاه ماده بى 

طوالنى فلسفه و علوم طبيعى 
 است. در هيچ جا و هيچگاه ماده بى 

طوالنى فلسفه و علوم طبيعى 
ثبوت مى رساند... حركت شكل هستى ماده

حركت و حركت بدون ماده نبوده و نمى تواند باشد ... اگر اين سئوال را مطرح 
كنيم ... تفكر و شناخت چيستند و از كجا برمى خيزند، ما خواهيم ديد كه آنها 
محصول مغز انسانند و خود انسان نيز محصول طبيعت بوده و در محيط طبيعى و 
بهمراه آن تكامل يافته است. بنابر اين بخودى خود روشن است كه محصوالت 
مغز انسانى كه خود نيز در آخرين تحليل محصول طبيعتند، با ساير روابط طبيعى 
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فيلسوف ايده آليست آلمانى و  - (١٨٨٢ - ١٨٠٩) Bauer - ١- برونو باوئر
يكى از برجسته ترين هگل گرايان چپ. در فعاليت روزنامه نگارى خويش ابتدا 
راديكال بورژوا بود و از سالهاى ١٨۶٠ به بعد هوادار بيسمارك شد. نظريات ايده 
(" (" (١٨۴۴) و "ايدئولوژى  آليستى باوئر در آثار ماركس و انگلس: "خانوادٔه مقدس

١٨۴۶ مورد انتقاد قرارگرفته است. آلمانى" ١٨۴۵ -

نفى وجود خدا و هر موجود و يا نيروى ماوراء  - Atheisme - ٢- آته ئيسم
طبيعى و در رابطه با آن نفى دين.

نبايد آته ئيسم را با هر گونه آزادانديشى در قبال احكام جذمى دين و يا هرگونه 
مخالفت با خداشناسى يكى گرفت. اگرچه اينگونه آزادانديشى ها ممكن است 
نبايد آته ئيسم را با هر گونه آزادانديشى در قبال احكام جذمى دين و يا هرگونه 
مخالفت با خداشناسى يكى گرفت. اگرچه اينگونه آزادانديشى ها ممكن است 
نبايد آته ئيسم را با هر گونه آزادانديشى در قبال احكام جذمى دين و يا هرگونه 

راهگشاى آته ئيسم باشد، ولى آته ئيسم، بويژه در معناى معاصر و ماركسيستى 
در  را  مذهب  از  علمى  و  تاريخى  فلسفى،  انتقاد  و  بوده  عميقتر  بمراتب  آن، 
باستان، ايران  در  دارد.  طوالنى  تاريخ  دين  خود  اندازه  به  ئيسم  آته  برميگيرد. 
نيست يزدان انگارى" نام 

باستان ايران  در  دارد.  طوالنى  تاريخ  دين  خود  اندازه  به  ئيسم  آته  برميگيرد. 
نيست يزدان انگارى

باستان ايران  در  دارد.  طوالنى  تاريخ  دين  خود  اندازه  به  ئيسم  آته  برميگيرد. 
" اشكالى از آته ئيسم وجود داشته كه در زبان پهلوى 

داشته است. اين اصطالح بطور تحت اللفظى با آته ئيسم كه ريشه يونانى دارد 
تطبيق ميكند. ماركسيسم - لنينيسم دربارٔه آته ئيسم آموزش كامل سيستماتيكى 
عرضه ميكند كه برپائه درك درست سرچشمه هاى معرفتى و منشاء اجتماعى دين 

و خصلت تاريخى و تكامل يابندٔه آن استوار است.
ماركس و انگلس و لنين هرگز اجازه نداده اند آته ئيسم به معناى تحقير توده هاى 
آنان همواره همانقدر  و درك شود.  تلقى  دارند  معتقدات مذهبى  زحمتكش كه 
بردن آگاهى علمى توده ها  باال  اعتقاد داشته و ضرورت  به كشفيات علمى  كه 
ها  توده  ميان  در  كار  از  درست  برداشت  اند،  كرده  تأكيد  را  جهل  با  مبارزه  و 
در زمان  اند.  دانسته  انقالبى  كار  ترين اصول  ابتدائى  از  نيز  را  آنان  به  احترام  و 
پاخاسته  به  جهان  نوسازى  براى  انسانها  ميليونى  صدها  وسيع  قشرهاى  كه  ما، 
اند و امر اتحاد همٔه نيروهاى ترقيخواه و رهبرى وسيع ترين قشرهاى توده هاى 
ستمكش از جانب پيشاهنگ آگاه پرولترى و سوسياليستى در دستور روز است، 
اند و امر اتحاد همٔه نيروهاى ترقيخواه و رهبرى وسيع ترين قشرهاى توده هاى 
ستمكش از جانب پيشاهنگ آگاه پرولترى و سوسياليستى در دستور روز است، 
اند و امر اتحاد همٔه نيروهاى ترقيخواه و رهبرى وسيع ترين قشرهاى توده هاى 

دارند.  ها  توده  مذهبى  ايمان  از  درستى  برداشت  مترقى  و  كمونيست  احزاب 
ايده  آموزشهاى  به  ايدئولوژيك  و  فلسفى  گذشت  از  هم  انقالبى  برداشت  اين 
تكروانه  و  از چپ روى هاى سكتاريستى  بدوراست و هم  ارتجاعى  و  آليستى 
كه به گسست از توده ها منجر ميشود. حزب تودٔه ايران براساس چنين سياستى 
است كه صميمانه در راه اتحاد همٔه نيروهاى انقالبى ايران و از جمله نيروهاى 
مسلمانان ملى و ضد امپرياليستى ميكوشد و در برنامٔه خود "تامين آزادى دين" 



* صفحٔه۴ - كارمايه را در مقابل اصطالح روسى Материал-(ماتريال)  * صفحٔه ١فحٔه

بكار برده ايم. ماتريال به مجموعٔه منابع، اطالعات، اسناد و مداركى گفته ميشود 
كه دانشمند محقق و نويسنده، آنرا پائه تحقيق و بررسى خويش قرار داده است.

بكار برده ايم. ماتريال به مجموعٔه منابع، اطالعات، اسناد و مداركى گفته ميشود 
كه دانشمند محقق و نويسنده، آنرا پائه تحقيق و بررسى خويش قرار داده است.

بكار برده ايم. ماتريال به مجموعٔه منابع، اطالعات، اسناد و مداركى گفته ميشود 

* صفحٔه ٨ - تكانه در مقابل كلمٔه impulsionبكار رفته است. * صفحٔه ٨  ٢فحٔه ٨ 

* صفحٔه ٩ - ساختار در مقابل كلمٔه استروكتور بكار رفته است. * صفحٔه ٩  ٣فحٔه ٩ 

* صفحٔه ١٠ - تصادم در مقابل كلمٔه conflictبكار رفته است. * صفحٔه ١٠  ۴فحٔه ١٠ 

* صفحٔه ١١ - كالف سردرگم و وضع درهم ريخته در اينجا در مقابل البيرنت  * صفحٔه ١١  ۵فحٔه ١١ 

و كائوس بكار رفته است.

* صفحٔه ٢۴ - تضاد آشتى ناپذير را برابر تضاد آنتاگونيستى و آشتى ناپذيرى را  * صفحٔه ٢۴  ۶فحٔه ٢۴ 

برابر آنتاگونيسم گرفته ايم. مترجم

تيك به معناى  تيك به معناى  * صفحٔه ٢۴- در آثار لنين - و از جمله در همينجا -ت كلمٔه تاكت كلمٔه تاكيك به معناى  * صفحٔه ٢۴ ٧فحٔه ٢۴

بمراتب وسيعتر از آن بكار رفته است كه امروز مرسوم است. لنين از تاكتيك 
 از مجموع كلماِت تاكتيك، استراتژى، 
بمراتب وسيعتر از آن بكار رفته است كه امروز مرسوم است. لنين از تاكتيك 

ً
بمراتب وسيعتر از آن بكار رفته است كه امروز مرسوم است. لنين از تاكتيك 

معنائى را اراده ميكند كه امروز معموال
خط مشى و سياست حزب مستفاد ميشود. لنين مى گويد: "منظور از تاكتيك 
حزب، روش سياسى آنست و يا بعبارت ديگر خصلت، جهت و شيوه هاى 
فعاليت سياسى آنست" (دو تاكتيك سوسيال دمكراسى در ترجمٔه فارسى 

منتخبات، جلد اول، بخش دوم ص ١١)- توضيح مترجم

* صفحٔه ٢۶- پارتيكوالريسم اصطالحى است كه در دانش سياسى بورژوائى  * صفحٔه ٢۶ ٨فحٔه ٢۶

به هر نوع جنبشى كه هدف آن به دست آوردن خود مختارى سياسى، ادارى يا 
فرهنگى براى مناطق معينى از كشور و مخالف مركزيت دولتى باشد، اطالق 

ميشود - مترجم 

توضيحات و حاشيه ها

كارل ماركس( زندگينامه بافشرده اى از ماركسيسم )

۶

آنها مطابقت دارند." "هگل ايده آليست بود يعنى براى وى  آنها مطابقت دارند. در تضاد نبوده بلكه با نها مطابقت دارند. در تضاد نبوده بلكه با آ آ
افكارى كه در سرماست، بازتاب هاى (Abbilder، تصاوير، انگلس گاه از 
"كليشه" سخن مى گويد) كمابيش مجرد اشيا و روندهاى واقعى نبود، بلكه او 
برعكس اشيا و تكامل آنها را بازتاب هائى از ايدٔه نامعلومى مى دانست كه پيش 
از پيدايش جهان - معلوم نيست از كجا- وجود داشته است". انگلس در كتاب 
ديگرش "لودويك فويرباخ"- كه در آن نظر خودش و ماركس را دربارٔه فلسفٔه 
فويرباخ بيان كرده و قبل از فرستادن به چاپ، دست نويسهاى سالهاى ۴۵- ۴۴
خودش و ماركس را دربارٔه هگل و فويرباخ و دربارٔه درك ماترياليستى تاريخ از 

فويرباخ بيان كرده و قبل از فرستادن به چاپ، دست نويسهاى سالهاى
خودش و ماركس را دربارٔه هگل و فويرباخ و دربارٔه درك ماترياليستى تاريخ از 

فويرباخ بيان كرده و قبل از فرستادن به چاپ، دست نويسهاى سالهاى

سرنو خوانده است - چنين مى نويسد: "مسئلٔه سترگ و بنيادى هر فلسفه اى، 
بويژه فلسفٔه امروزين، عبارتست از مسئلٔه رابطٔه تفكر با هستى، روح با طبيعت 
... كدامين مقدم است: روح بر طبيعت يا طبيعت بر روح ... فيلسوفان بسته به 
پاسخى كه به اين پرسش دادند به دو اردوى بزرگ تقسيم شدند. آنان كه مدعى 
بودند روح پيش از طبيعت وجود داشته و بنابر اين بنحوى از انحاء به خلقت  بودند روح پيش از طبيعت وجود داشته ه
جهان قائل بودند ... اردوى ايده آليستى را تشكيل دادند؛ و آنانكه طبيعت را 

(٨) " (٨) " مبداء بنيادى مى شمردند مكاتب گوناگون ماترياليسم را پديد آوردند.(٨)
مفاهيم ايده آليسم (فلسفى) و ماترياليسم (فلسفى) را بهر معناى ديگرى 

مبداء بنيادى مى شمردند مكاتب گوناگون ماترياليسم را پديد آوردند.
مفاهيم ايده آليسم (فلسفى) و ماترياليسم (فلسفى) را بهر معناى ديگرى 

مبداء بنيادى مى شمردند مكاتب گوناگون ماترياليسم را پديد آوردند.

كه بكار برند، فقط به سردرگمى مى انجامد. ماركس نه تنها ايده آليسم را كه 
همواره به نحوى از انحاء با مذهب پيوند دارد، رد ميكرد بلكه نظريه هيوم 
Hume و كانت Kant و صور گوناگون ندانم گرائى، سنجش گرائى و مثبت 
گرائى را كه بويژه در زمان ما رواج يافته اند، نيز رد ميكرد (ندانم گرائى بجاى 
Agnosticisme، سنجش گرائى بجاى Criticisme و مثبت گرائى بجاى 
Positivisme بكار گرفته شده است. مترجم) و چنين فلسفه اى را گذشت 
"ارتجاعى" به ايده آليسم ميشمرد و آنرا در بهترين حالت "طرد ماترياليسم در 
" (٨) تلقى ميكرد. دربارٔه اين مسئله  " (٨) تلقى ميكرد. دربارٔه اين مسئله  مالءعام و پذيرش شرمسارانه اش در خلوت(٨) تلقى ميكرد. دربارٔه اين مسئله 
عالوه بر آثار ياد شدٔه ماركس و انگلس، به نامٔه مورخ ١٢ دسامبر ١٨۶۶ ماركس 

عام و پذيرش شرمسارانه اش در خلوت
عالوه بر آثار ياد شدٔه ماركس و انگلس

عام و پذيرش شرمسارانه اش در خلوت

به انگلس مراجعه كنيد. در اين نامه ماركس نظر هوكسلى Huxley طبيعى دان 
 به نامٔه مورخ 

به انگلس مراجعه كنيد. در اين نامه ماركس نظر هوكسلى 
 به نامٔه مورخ 

معروف را "ماترياليستى تر از معمول" مينامد و اين گفته او را كه : از آنجائيكه 
ما واقعًا مشاهده ميكنيم و مى انديشيم، نمى توانيم از نطع ماترياليسم بيرون 
مينامد و اين گفته او را كه : از آنجائيكه 
ما واقعًا مشاهده ميكنيم و مى انديشيم، نمى توانيم از نطع ماترياليسم بيرون 
ماترياليستى تر از معمولمينامد و اين گفته او را كه : از آنجائيكه 
ما واقعًا مشاهده ميكنيم و مى انديشيم، نمى توانيم از نطع ماترياليسم بيرون 

معروف را ماترياليستى تر از معمول
ما واقعًا مشاهده ميكنيم و مى انديشيم، نمى توانيم از نطع ماترياليسم بيرون 

معروف را 
"

رويم" متذكر ميشود، ولى او را بخاطر "راه گريزى" كه به روى ندانم گرائى و 
هيوم گرائى گشوده سرزنش ميكند.

بويژه بايد از نظر ماركس دربارٔه رابطٔه ميان جبر و اختيار ياد كرد: "جبر كور 
است تا زمانيكه آنرا در نيافته ايم. اختيار عبارتست از دريافتن جبر." (انگلس



فشرده اى از ماركسيسم ) ( زندگينامه با كارل ماركس

٧

ديالكتيكى  تبديل  و  طبيعت  عينى  قانونمندى  پذيرفتن  يعنى  دورينگ")  "آنتى  -
ئى فى يئى فى يئى فى  يشيش " يا  جبر به اختيار (به معناى پذيرفتن تبديل ناشناخته ولى شناختنى و 

"پديده ها"). و تبديل " و تبديل " و تبديل "ماهيت اشياٴ" به  ئى براى مايئى براى مايئى براى ما يشيش " نفسه" به 
"كهنه" و از جمله ماترياليسم فويرباخ را (و بطريق  نقض اصلى ماترياليسم 
و موله  ،Vogt - Buchner، فوگت - اولى ماترياليسم عاميانٔه (وولگر) بوخنر
و از جمله ماترياليسم فويرباخ را (و بطريق 

اولى ماترياليسم عاميانٔه (وولگر) بوخنر
و از جمله ماترياليسم فويرباخ را (و بطريق  نقض اصلى ماترياليسم 

اولى ماترياليسم عاميانٔه (وولگر) بوخنر
نقض اصلى ماترياليسم 

 را) ماركس و انگلس عبارت مى دانستند از اينكه:
اولى ماترياليسم عاميانٔه (وولگر) بوخنر

 را) ماركس و انگلس عبارت مى دانستند از اينكه:
اولى ماترياليسم عاميانٔه (وولگر) بوخنر

Moleschott - شوت
بود. پيشرفت تازٔه شيمى و زيست " بود. پيشرفت تازٔه شيمى و زيست " بود. پيشرفت تازٔه شيمى و زيست  ١- اين ماترياليسم "بطور عمده مكانيكى
داشت تئورى الكتريكى ماده را  شناسى را به حساب نمى آورد. (در زمان ما جا

هم برآنها بيفزائيم).
٢- ماترياليسم كهنه غير تاريخى و غير ديالكتيكى بود (بمعناى ضد ديالكتيكى 

متافيزيكى بود) و نظرئه تكامل را پيگيرانه و همه جانبه دنبال نميكرد.
٢- ماترياليسم كهنه غير تاريخى و غير ديالكتيكى بود (بمعناى ضد ديالكتيكى 

متافيزيكى بود) و نظرئه تكامل را پيگيرانه و همه جانبه دنبال نميكرد.
٢- ماترياليسم كهنه غير تاريخى و غير ديالكتيكى بود (بمعناى ضد ديالكتيكى 

نه  و  ميدانستند  مجردى  مفهوم  را  انسان"  "ماهيت  ها  ماترياليست  اين   -٣
اجتماعى"  مناسبات  "كلئه  تعيين شدٔه)،  تاريخى  و  (بطور مشخص  "مجموعٔه"
و درست به اين دليل دنيا را فقط "تفسير" ميكردند، در حاليكه كار برسر "تغيير" 

را در نمى يافتند." را در نمى يافتند." را در نمى يافتند. آنست. بديگر سخن آنان اهميت "فعاليت عملى انقالبى

ديالكتيك
ماركس و انگلس ديالكتيك هگل را كه همه جانبه ترين و از نظر محتوى غنى 
ترين و ژرفترين آموزش دربارٔه تكامل است، بزرگترين دستاورد فلسفٔه كالسيك 
آلمان مى شمردند. و هر فرمولبندى ديگرى از اصل تكامل و تحول را يك جانبه، 
از نظر محتوى فقير، دست و پاشكسته و مسخ كنندٔه سير واقعى تكامل طبيعت 
انقالب  و  فاجعه ها  با جهش ها،  توام  اغلب  دانستند (تكاملى كه  و جامعه مى 

هاست).
"من و ماركس شايد تنها كسانى بوديم كه وظيفٔه نجات  انگلس مى نويسد: 
(از تارومار ايده آليسم و از جمله از تارومار خود هگل گرائى) و 
من و ماركس شايد تنها كسانى بوديم كه وظيفٔه نجات 
(از تارومار ايده آليسم و از جمله از تارومار خود هگل گرائى) و 
من و ماركس شايد تنها كسانى بوديم كه وظيفٔه نجات 

(از تارومار ايده آليسم و از جمله از تارومار خود هگل گرائى) و " (از تارومار ايده آليسم و از جمله از تارومار خود هگل گرائى) و "  ديالكتيك آگاه
"انتقال آنرا به درك ماترياليستى طبيعت به عهده گرفتيم". "طبيعت دليل ديالكتيك 
است، و علوم طبيعى امروزين نشان ميدهد كه اين دليل فوق العاده غنى است." 
شده  نوشته  غيره  و  عناصر  تبديل  الكترونها،  راديوم،  كشف  از  قبل  هنوز  (اينها 
است!!). "اين علوم همه روزه انبوهى كارمايه بدست ميدهد حاكى از اينكه امور 

(٩) "(٩) "(٩) طبيعت در آخرين تحليل برمدار ديالكتيكى است و نه متافيزيكى.
آماده و بحد ٴ آماده و بحد ٴ آماده و بحد  انگلس مى نويسد: "اين انديشٔه سترگ و بنيادى كه جهان از اشيا
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انقالبى پرولتاريا شر كمترى است  اقدام  نبرد پرولترى شكست  و فرجام نهائى 
تا دست كشيدن از موضع اتخاذ شده و تسليم بدون نبرد: چنين تسليمى روحيه 
پرولتاريا را ميشكند و توان پيكار را از او سلب ميكند. ماركس، كه به استفاده از 
وسائل قانونى مبارزه در دوران ركود سياسى و وجود آزاديهاى قانونى بورژوائى 
١٨٧٨، پس از آنكه قانون فوق العادٔه ضد  ً ارج مينهاد، در سال ١٨٧٧ -
وسائل قانونى مبارزه در دوران ركود سياسى و وجود آزاديهاى قانونى بورژوائى 

ً
وسائل قانونى مبارزه در دوران ركود سياسى و وجود آزاديهاى قانونى بورژوائى 

كامال
شديدًا  را 
، پس از آنكه قانون فوق العادٔه ضد 
شديدًا  را 
، پس از آنكه قانون فوق العادٔه ضد 

Most موست انقالبى"  پردازى  "جمله  شد،  تصويب  سوسياليستها 
اپورتونيسم  به  آن  از  بيش  بسا  چه  بلكه  كمتر،  نه  شدتى  با  ولى  ميكرد  محكوم 
مى تاخت، كه در آنزمان براى مدتى حزب رسمى سوسيال دموكرات آلمان را 
فراگرفته بود و اين حزب بالدرنگ استوارى، قاطعيت، روحئه انقالبى و آمادگى 
گذار به مبارزٔه پنهانى را در پاسخ قانون فوق العاده از خود نشان نداد (نامه هاى 
 .۴٢۴  ،۴٢٢  ،۴١٨  ،۴٠۴  ،٣٩٧ صفحات  چهارم،  جلد  انگلس،  به  ماركس 
گذار به مبارزٔه پنهانى را در پاسخ قانون فوق العاده از خود نشان نداد (نامه هاى 

صفحات  چهارم،  جلد  انگلس،  به  ماركس 
گذار به مبارزٔه پنهانى را در پاسخ قانون فوق العاده از خود نشان نداد (نامه هاى 

همچنين به نامه هاى خطاب به زورگه مراجعه كنيد).
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گونه انقالب بازى (شاپر Schapper- ويليخ Willichو مبارزٔه با آنان) 
بپاخاست و طلب ميكرد كه بايد بلد بود تا در دوران و مرحلٔه نوينى كه انگار 

 ويليخ 
بپاخاست و طلب ميكرد كه بايد بلد بود تا در دوران و مرحلٔه نوينى كه انگار 

 ويليخ 

بطرز "مسالمت آميزى" انقالبهاى نوين را تدارك ميكند، كار كرد. اينكه ماركس 
چه نوع كارى و كارى با كدام محتوى را براى اين دوران طلب ميكرد ميتوان 
از ارزيابى زيرين، كه وى از اوضاع آلمان در ظلمانى ترين روزهاى ارتجاعى 
در سال ١٨۵۶ بعمل آورد، دريافت. "در آلمان همه چيز بسته بدان خواهد بود 
كه بتوان از انقالب پرولترى با چاپ دومى از جنگ دهقانى پشتيبانى كرد." تا 
وقتى انقالب دموكراتيك (بورژوائى) در آلمان پايان نيافته بود، ماركس تمام 
توجه خود را در تاكتيك پرولتارياى سوسياليستى به گسترش انرژى دموكراتيك 
دهقانان معطوف ميداشت. ماركس السال را "بطور عينى به خيانت نسبت به 
جنبش كارگرى و بسود پروس" متهم ميكرد، از جمله به اين دليل كه وى نسبت 
انگلس ضمن 
متهم ميكرد، از جمله به اين دليل كه وى نسبت 
انگلس ضمن 
متهم ميكرد، از جمله به اين دليل كه وى نسبت 

به مالكين و ناسيوناليسم پروس اغماض ميكند. در سال ١٨۶۵ 
تبادل نظر با ماركس دربارٔه بيانيه ايكه مى خواستند مشتركًا منتشر كنند به ماركس 
انگلس ضمن 
تبادل نظر با ماركس دربارٔه بيانيه ايكه مى خواستند مشتركًا منتشر كنند به ماركس 
به مالكين و ناسيوناليسم پروس اغماض ميكند. در سال انگلس ضمن 
تبادل نظر با ماركس دربارٔه بيانيه ايكه مى خواستند مشتركًا منتشر كنند به ماركس 

به مالكين و ناسيوناليسم پروس اغماض ميكند. در سال 

مى نويسد: "فرومايگى است كه در يك كشور كشاورزى بنام كارگران صنعتى 
" كارگران  " كارگران  تنها به بورژوا حمله شود و استثمار پدرساالرى "توام با چوب و فلككارگران 
روستا از جانب اشراف فئودال، فراموش گردد" (٢٩) (مكاتبات، جلد سوم. 
ص ٢١٧). در سالهاى ١٨۶۴-١٨٧٠ كه دوران انقالب بورژوا - دموكراتيك 
در آلمان به پايان خود نزديك ميشد - دورانى كه در آن طبقات استثمارگر پروس 
و اطريش دربارٔه شيؤه به پايان رساندن اين انقالب از باال با هم در مبارزه بودند 
- ماركس نه تنها السال را كه با بيسمارك مغازله ميكرد محكوم ميساخت، بلكه 
" مبتال شده و از پارتيكوالريسم دفاع ميكرد  " مبتال شده و از پارتيكوالريسم دفاع ميكرد  ليبكنشت را نيز كه به "اطريش پرستىمبتال شده و از پارتيكوالريسم دفاع ميكرد 
اصالح مى نمود. ماركس خواستار چنان تاكتيك انقالبى بود كه بى امان هم 
عليه بيسمارك و هم عليه هواداران اطريش متوجه باشد - تاكتيكى كه با "فاتح" 
يعنى يونكر زميندار پروس دمساز نشود بلكه بيدرنگ و حتى بر زمينه اى هم كه 

فاتح
يعنى يونكر زميندار پروس دمساز نشود بلكه بيدرنگ و حتى بر زمينه اى هم كه 

عليه بيسمارك و هم عليه هواداران اطريش متوجه باشد فاتح
يعنى يونكر زميندار پروس دمساز نشود بلكه بيدرنگ و حتى بر زمينه اى هم كه 

عليه بيسمارك و هم عليه هواداران اطريش متوجه باشد 

از پيروزيهاى نظامى پروس فراهم آمده، مبارزٔه انقالبى را با وى ازسر بگيرد 
يعنى يونكر زميندار پروس دمساز نشود بلكه بيدرنگ و حتى بر زمينه اى هم كه 
از پيروزيهاى نظامى پروس فراهم آمده، مبارزٔه انقالبى را با وى ازسر بگيرد 
يعنى يونكر زميندار پروس دمساز نشود بلكه بيدرنگ و حتى بر زمينه اى هم كه 

(مكاتبه با انگلس، جلد سوم، صفحات ١٣۴، ١٣۶، ١۴٧، ١٧٩، ٢٠۴، ٢١٠، 
از پيروزيهاى نظامى پروس فراهم آمده، مبارزٔه انقالبى را با وى ازسر بگيرد 

(مكاتبه با انگلس، جلد سوم، صفحات 
از پيروزيهاى نظامى پروس فراهم آمده، مبارزٔه انقالبى را با وى ازسر بگيرد 

.(۴۴١- ۴۴٠ ،۴٣٧ ،۴٢١، ١٨۵
در پيام مشهور انترناسيونال مورخ ٩ سپتامبر ١٨٧٠، ماركس به پرولتارياى 
فرانسه عليه قيام بيموقع هشدار ميداد، اما زمانيكه قيام بهر صورت فرارسيد 
(١٨٧١) او به ابتكار انقالبى توده هائى كه "بعرش يورش ميبردند" با وجد 
و شعف تهنيت گفت (نامٔه ماركس به كوكلمن). در چنين شرايطى، و نيز در 
بسيارى از موارد ديگر، از ديدگاه ماترياليسم ديالكتيك ماركس در سير عمومى 
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كمال رسيده اى تشكيل نشده، بلكه مجموعه اى است از روند هائى كه در آن 
اشيائى كه تغييرناپذير مى نمايند و همچنين عكس هاى فكرى كه مغز ما از اين 
اشيا ميگيرد و مفاهيمى كه ميسازد، مدام در تغييرند: گاه پديد ميآيند، گاه نابود 
 اين انديشٔه سترگ و بنيادى از زمان هگل آنچنان در اذهان عمومى 
اشيا ميگيرد و مفاهيمى كه ميسازد، مدام در تغييرند: گاه پديد ميآيند، گاه نابود 
 اين انديشٔه سترگ و بنيادى از زمان هگل آنچنان در اذهان عمومى 
اشيا ميگيرد و مفاهيمى كه ميسازد، مدام در تغييرند: گاه پديد ميآيند، گاه نابود 

ميشوند-
جاگرفت كه بعيد است كسى آنرا بصورت كلى اش انكار كند. اما پذيرش آن 
در حرف يك چيز است و بكار گرفتنش در هر مورد مشخص و در هر عرصٔه 
مفروض بررسى چيز ديگر." "براى فلسفٔه ديالكتيكى چيزى كه يكبار براى 
هميشه مستقر شده، نامشروط و مقدس باشد وجود ندارد. اين فلسفه مهر 
سقوط ناگزير را در هر چيزى و بر هر چيزى مى بيند. در برابر اين سقوط هيچ 
چيز ياراى مقاومت ندارد، جز روند الينقطع پديد آمدن و نابود شدن، سير 

صعودى بى انتها از پايين تر به باالتر."
بدينسان بنابر ماركس ديالكتيك عبارتست از "دانش قوانين عام حركت، هم 

(١٠) " ) " حركت جهان و هم حركت تفكر انسانى.(
ماركس اين جانب انقالبى فلسفٔه هگل را گرفت و تكامل بخشيد. ماترياليسم 

حركت جهان و هم حركت تفكر انسانى.
ماركس اين جانب انقالبى فلسفٔه هگل را گرفت و تكامل بخشيد. ماترياليسم 

حركت جهان و هم حركت تفكر انسانى.

ديالكتيك "به فلسفه اى كه مافوق ساير علوم قرارگرفته باشد، نيازمند نيست." 
از فلسفٔه پيشين تنها "آموزش مربوط به تفكر و قوانين آن يعنى منطق صورى 
و ديالكتيك" (١١) باقى ميماند. و اما ديالكتيك بنابر ماركس و نيز بنابر هگل 
آنچه را هم كه امروز تئورى شناخت (گنوسئولوژوى) مينامند در بر ميگيرد. اين 
تئورى شناخت نيز بايد موضوع خود را بطور تاريخى در نظر گرفته منشاٴ تكامل 

شناخت و گذار از نشناختن به شناختن را بررسى كند و تعميم دهد.
در زمان ما انديشٔه تكامل و تحول تقريبا تمام و كمال در شعور اجتماعى 
جاگرفته است، ولى نه از راه فلسفٔه هگل، بلكه از راههاى ديگر. اما فرمولبندى 
در زمان ما انديشٔه تكامل و تحول تقريبا تمام و كمال در شعور اجتماعى 
جاگرفته است، ولى نه از راه فلسفٔه هگل، بلكه از راههاى ديگر. اما فرمولبندى 
در زمان ما انديشٔه تكامل و تحول تقريبا تمام و كمال در شعور اجتماعى 

كه ماركس و انگلس با تكيه بر هگل از اين انديشه به دست داده اند بمراتب همه 
جانبه تر و از نظر محتوى غنى تر از انديشٔه رايجتحول است.

تكامل بمثابٔه انكار تكرار پله هاى طى شده، اما تكرار آنها بگونه اى ديگر 
جانبه تر و از نظر محتوى غنى تر از انديشٔه رايج

تكامل بمثابٔه انكار تكرار پله هاى طى شده، اما تكرار آنها بگونه اى ديگر 
جانبه تر و از نظر محتوى غنى تر از انديشٔه رايج

و برشالوده اى بمراتب باالتر ("نفى نفى")، تكامل به اصطالح مارپيچى 
و نه مستقيم الخط؛ - تكامل جهش وار، فاجعه آميز، انقالبى؛ -"گسستنهاى 
تدريج"، تبديل شدن كميت به كيفيت، تكانه هاى ٢* درونى تكامل بخش ناشى 
از تضاد و تصادم نيروها و گرايشهاى گوناگونى كه روى جسم مفروض و يا در 
 وابستگى 
از تضاد و تصادم نيروها و گرايشهاى گوناگونى كه روى جسم مفروض و يا در 
 وابستگى 
از تضاد و تصادم نيروها و گرايشهاى گوناگونى كه روى جسم مفروض و يا در 

چارچوب پديدٔه مفروض و يا درون جامعٔه مفروض تأثير ميگذارند؛-
از تضاد و تصادم نيروها و گرايشهاى گوناگونى كه روى جسم مفروض و يا در 

چارچوب پديدٔه مفروض و يا درون جامعٔه مفروض تأثير ميگذارند
از تضاد و تصادم نيروها و گرايشهاى گوناگونى كه روى جسم مفروض و يا در 

متقابل و نزديكترين پيوند گسست ناپذير ميان كلئه جوانب هر پديده (ناگفته 
نماند كه تاريخ مدام جوانب تازه اى را بر ما مكشوف ميدارد)، پيوندى كه روند 
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از  اى  پاره  است  چنين   - ميشود ناشى  آن  از  حركت  قانونمند  و  واحد  جهانى 
خطوط ديالكتيك بمثابٔه آموزش پرمحتوى تر (از معمول) تكامل.

آن  در  كه  كنيد  مراجعه   ١٨۶٨ ژانوئه   ٨ مورخ  انگلس  به  ماركس  نامٔه  (به 
- كه اشتباه گرفتنش با ديالكتيك ماترياليستى  را  چوبين" اشتاين  ثالثٔه  "شقوق 

(١٢) - مسخره ميكند.) ابلهانه است

درك ماترياليستى تاريخ
به  را  ماركس  كهنه،  ماترياليسم  جانبگى  يك  و  ناتمامى  برناپيگيرى،  آگاهى 
نوسازى  و  ماترياليستى  شالودٔه  با  اجتماعى  دانش  كردن  هماهنگ 
به  را  ماركس  كهنه،  ماترياليسم  جانبگى  يك  و  ناتمامى  برناپيگيرى،  آگاهى 
نوسازى  و  ماترياليستى  شالودٔه  با  اجتماعى  دانش  كردن  هماهنگ 
به  را  ماركس  كهنه،  ماترياليسم  جانبگى  يك  و  ناتمامى  برناپيگيرى،  آگاهى 

" ضرورت 
بطور  ماترياليسم  كه  حال  ساخت.  معتقد   (١٣) شالوده"  اين  با  متناسب  آن 
ماترياليسم، هنگاميكه  برعكس، پس  نه  و  ميداند  از هستى  ناشى  را  كلى شعور 
بطور  ماترياليسم  كه  حال  ساخت.  معتقد   (١
ماترياليسم، هنگاميكه  برعكس، پس  نه  و  ميداند  از هستى  ناشى  را  كلى شعور 
بطور  ماترياليسم  كه  حال  ساخت.  معتقد   (١

برزندگى اجتماعى انسانها انطباق داده ميشود، طلب ميكند كه شعور اجتماعى
نمايانگر  "تكنولوژى  دانسته شود، ماركس مى گويد:  اجتماعى  از هستى  ناشى 
آن  همراه  به  و  او  زندگى  توليد  مستقيم  روند  و  طبيعت  با  انسان  فعال  رابطٔه 
شرايط  اين  از  ناشى  ذهنى  تصورات  و  او  زندگى  اجتماعى  شرايط  نمايانگر 
آن  همراه  به  و  او  زندگى  توليد  مستقيم  روند  و  طبيعت  با  انسان  فعال  رابطٔه 
شرايط  اين  از  ناشى  ذهنى  تصورات  و  او  زندگى  اجتماعى  شرايط  نمايانگر 
آن  همراه  به  و  او  زندگى  توليد  مستقيم  روند  و  طبيعت  با  انسان  فعال  رابطٔه 

(" (" (١۴) ("كاپيتال"، جلد اول). است.
ماركس، فرمولبندى تمام و كمالى از احكام بنيادى ماترياليسم را كه جامعٔه 
بشرى و تاريخ آنرا نيز فرا ميگيرد، در مقدمٔه كتاب "در انتقادى از اقتصاد سياسى" 
ماركس، فرمولبندى تمام و كمالى از احكام بنيادى ماترياليسم را كه جامعٔه 

بشرى و تاريخ آنرا نيز فرا ميگيرد، در مقدمٔه كتاب 
ماركس، فرمولبندى تمام و كمالى از احكام بنيادى ماترياليسم را كه جامعٔه 

با جمالت زير بدست ميدهد:
"انسانها هنگام توليد اجتماعى زندگى خويش وارد مناسبات توليدى معين 
و ناگزيرى ميشوند كه تابع ارادٔه آنان نبوده، بلكه متناسب با مرحلٔه تكاملى نيرو 

هاى مولدٔه مادى آنان است.
و ناگزيرى ميشوند كه تابع ارادٔه آنان نبوده، بلكه متناسب با مرحلٔه تكاملى نيرو 

هاى مولدٔه مادى آنان است.
و ناگزيرى ميشوند كه تابع ارادٔه آنان نبوده، بلكه متناسب با مرحلٔه تكاملى نيرو 

شالودٔه  يعنى  جامعه  اقتصادى  ساختار٣*  توليدى  مناسبات  اين  مجموعٔه 
باال  و  شده  ساخته  جامعه  سياسى  و  حقوقى  روبناى  آن  روى  بر  كه  را  واقعى 
مى آيد، تشكيل ميدهد و اشكال معينى از شعور اجتماعى با آن مطابقت دارد. 
شيؤه توليد زندگى مادى تعيين كنندٔه همه زندگى اجتماعى، سياسى و معنوى 
هستى  برعكس  بلكه  نميكند،  تعيين  را  آنان  هستى  انسانها  شعور  انسانهاست. 
اجتماعى انسانهاست كه شعورشان را تعيين ميكند. نيروهاى مولدٔه مادى در پلٔه 
معينى از تكامل خويش با مناسبات توليدى و يا مناسبات مالكيتى كه تاكنون در 
درون آن تكامل مى يافتند در تناقض مى افتند (و مناسبات مالكيت خود چيزى 
جز بيان حقوقى مناسبات توليدى نيست). اين مناسبات از شكل تكامل نيروهاى 

فشرده اى از ماركسيسم ) ( زندگينامه با كارل ماركس

٢٨

مى  بنظر  بورژوائى  فساد  آنچه  از  انگليس  "كارگران  تا  كنيم  صبر  طوالنى  پيش 
چارتيسها" را كم دارد؛  چگونه جنبش كارگرى انگليس "شور

تا  كنيم  صبر  طوالنى  پيش 
 چگونه جنبش كارگرى انگليس 

تا  كنيم  صبر  طوالنى  پيش 
آيد نجات يابند"؛

چگونه رهبران كارگران انگليس چيزى "بين بورژواى راديكال و كارگر" از آب 
انحصار  اين  تا وقتى  و  انگلستان  انحصارى  بعلت موقعيت  آيند؛ چگونه  درمى 

نشكسته "با كارگران انگليس كارى نميشود كرد."
در اينجا تاكتيك مبارزٔه اقتصادى در ارتباط با سير عمومى جنبش كارگرى (و 
فرجام آن) با وسعت نظرى بسيار عالى، همه جانبه، ديالكتيكى و واقعا انقالبى 

بررسى شده است.
مبارزٔه  تاكتيك  دربارٔه  را  ماركسيسم  بنيادى  حكم  كمونيستى"  "مانيفست 
منافع  و  فورى  هدفهاى  تحقق  راه  در  ها  "كمونيست  ساخت:  مطرح  سياسى 
عاجل طبقٔه كارگر مبارزه ميكنند، ولى همزمان با آن در جنبش كنونى، دفاع از 
منافع  و  فورى  هدفهاى  تحقق  راه  در  ها  كمونيست 
عاجل طبقٔه كارگر مبارزه ميكنند، ولى همزمان با آن در جنبش كنونى، دفاع از 
منافع  و  فورى  هدفهاى  تحقق  راه  در  ها  كمونيست 

(" (" (٢٨). بخاطر اين بود كه ماركس در سال ١٨۴٨  آيندٔه جنبش را نيز بعهده دارند
در لهستان از حزب "انقالب" ارضى پشتيبانى ميكرد - از "همان حزبى كه قيام 
از  ١٨۴٩ ماركس  آلمان ١٨۴٨ - برانگيخت." در  كراكوى را در سال ١٨۶۴ 
كه  را  آنچه  هرگز  نيز  بعدها  و  ميكرد  پشتيبانى  انقالبى  دمكراسى  ترين  انقالبى 
آن زمان دربارٔه تاكتيك گفته بود پس نگرفت. وى به بورژوازى آلمان به چشم 
سازش  و  خلق  به  نسبت  خيانت  به  ابتدا  همان  "از  كه  نگريست  مى  عنصرى 
آن زمان دربارٔه تاكتيك گفته بود پس نگرفت. وى به بورژوازى آلمان به چشم 

كه  نگريست  مى  عنصرى 
آن زمان دربارٔه تاكتيك گفته بود پس نگرفت. وى به بورژوازى آلمان به چشم 

مى  دهقانان  با  اتحاد  (تنها  داشت"  گرايش  كهنه  جامعٔه  تاجدار  نمايندگان  با 
كند).  اجرا  كامل  بطور  را  خود  وظايف  كه  دهد  امكان  بورژوازى  به  توانست 
دوران  در  آلمانى  بورژوازى  طبقاتى  موضع  از  ماركس  كه  بستى  جمع  تحليل 
عين  در  تحليل  (اين  است:  چنين  ميدهد  بدست  دموكراتيك  بورژوا انقالبهاى 
از ماترياليسمى كه جامعه را در حال حركت بررسى ميكند؛ ايست  حال نمونه 
و ضمنًا تنها به آن جانب از حركت نيز كه به عقب مى نگرد اكتفا نمى كند) "...
از ماترياليسمى كه جامعه را در حال حركت بررسى ميكند ايست  حال نمونه 

و ضمنًا تنها به آن جانب از حركت نيز كه به عقب مى نگرد اكتفا نمى كند) 
از ماترياليسمى كه جامعه را در حال حركت بررسى ميكند ايست  حال نمونه 

لرزان در  باالئيها،  برابر  لند كنان در  لند  به خلق،  باور  بى  به خويشتن،  باور  بى 
نميدهد، همه  نشان  انرژى  از طوفان جهانى، هيچ جا  ... هراسان  پائينيها  برابر 
جا دزد انديشٔه ديگران است ... بى ابتكار ... پير لعنت شده اى كه محكوم است 
نميدهد، همه  نشان  انرژى  از طوفان جهانى، هيچ جا   هراسان 

جا دزد انديشٔه ديگران است
نميدهد، همه  نشان  انرژى  از طوفان جهانى، هيچ جا   هراسان 

تا نخستين شور جوانى خلق جوان و تندرستى را در سمت منافع پيرانٔه خويش 
همراجعهمراجعه كنيد  "ارثئه ادبى"  ١٨۴٨. به  جديد"،  راين  ("روزنامٔه  رهبرى كند ..." 
- جلد سوم. ص ٢١٢). پس از گذشت ٢٠ سال ماركس در نامه اى به انگلس 
قيت انقالب فقيت انقالب فقيت انقالب ١٨۴٨ را چنين اعالم ميكند  (جلد سوم، ص ٢٢۴) علت عدم مو
كه بورژوازى صلح با بردگى را حتى بر چشم انداز نبرد در راه آزادى هم ترجيح 
هر  عليه  ماركس  رسيد،  پايان  به   ١٨۴٩ -  ١٨۴٨ انقالبهاى  دوران  وقتى  داد. 



كارل ماركس( زندگينامه بافشرده اى از ماركسيسم )
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چنانكه ماركس به انگلس مى نويسد: "در جريانهاى سترگ تكاملى تاريخى، هر 
٢٠ سال يكروز است، اگرچه سپس ممكنست چنان روزهائى فرارسد كه هر 
روز آن تراكم ٢٠ سال باشد" (مكاتبات ماركس و انگلس، جلد سوم). تاكتيك 
پرولتاريا بايد در هر پلٔه تكاملى و در هر لحظه، اين ديالكتيك عينى و ناگزير 
تاريخ بشرى را در نظر بگيرد؛ از يكسو از دورنماى ركود سياسى و يا تكامل 
" براى باال بردن آگاهى و افزايش قدرت و  " براى باال بردن آگاهى و افزايش قدرت و  الك پشتى و به اصطالح "مسالمت آميزبراى باال بردن آگاهى و افزايش قدرت و 
استعداد رزمى طبقٔه پيشرو بهره گيرد و از سوى ديگر كار اين بهره گيرى را چنان 

الك پشتى و به اصطالح 
استعداد رزمى طبقٔه پيشرو بهره گيرد و از سوى ديگر كار اين بهره گيرى را چنان 

الك پشتى و به اصطالح 

سازمان دهد كه در جهت "هدف نهائى" جنبش طبقٔه مفروض بوده و استعداد 
اين طبقه را براى انجام عملى وظايف سترگ در روزهاى سترگى كه "هر روز آن 

" بپروراند. " بپروراند. تراكم بيست سال استبپروراند.
در مسئلٔه مورد بحث دو انديشٔه ماركس بويژه مهم است: يكى از "فقر 
دربارٔه مبارزٔه اقتصادى و سازمانهاى اقتصادى پرولتاريا و ديگرى از 

در مسئلٔه مورد بحث دو انديشٔه ماركس بويژه مهم است: يكى از 
دربارٔه مبارزٔه اقتصادى و سازمانهاى اقتصادى پرولتاريا و ديگرى از 

در مسئلٔه مورد بحث دو انديشٔه ماركس بويژه مهم است: يكى از 
فلسفه" 

"مانيفست كمونيستى" دربارٔه وظايف سياسيش. اولى چنين است: "صنعت 
بزرگ انبوهى از انسانهائى را كه همديگر را نمى شناسند در يك محل گرد 
مى آورد. رقابت، منافع آنان را از هم جدا ميكند، ولى دفاع از دستمزد - اين 
 آنان را برپائه انديشٔه مشترك مقاومت و ائتالف، 

مى آورد. رقابت، منافع آنان را از هم جدا ميكند، ولى دفاع از دستمزد 
 آنان را برپائه انديشٔه مشترك مقاومت و ائتالف، 

مى آورد. رقابت، منافع آنان را از هم جدا ميكند، ولى دفاع از دستمزد 
نفع مشترك در مقابل كارفرما -

باهم متحد ميسازد ... ائتالفها كه نخست جدا از هم اند، بهم پيوسته گروههائى 
تشكيل ميدهند. براى كارگران دفاع از اتحاديه هايشان، در برابر سرمايه ايكه 
همواره متحد است،  ضرورى تر از دفاع از دستمزد ميشود ... در اين مبارزه، 
كه جنگ داخلى واقعى است، همٔه عناصر نبرد آينده بهم مى پيوندند و تكامل 
مى يابند. وقتى ائتالف به اين نقطه رسيد خصلت سياسى بخود مى گيرد." در 
اينجا برنامه و تاكتيك مبارزٔه اقتصادى و جنبش سنديكائى براى چندين دهسال 
و براى سرتاسر دوران طوالنى آماده كردن نيروى پرولتاريا براى "نبرد آينده" 
در برابر ماست. بايد رهنمون هاى فراوان ماركس و انگلس را در نمونٔه جنبش 
كارگرى انگلستان، باين برنامه و تاكتيك مقابله كرد، كه چگونه "شكوفائى" 
صنعتى زمينه اى فراهم مى آورد تا براى "خريدن كارگران" (مكاتبات با انگلس 
جلد اول-صفحٔه ١٣۶) و منصرف كردن آنان از مبارزه بكوشند؛ چگونه اين 
" (جلد دوم ص ٢١٨)؛ چگونه  " (جلد دوم ص  شكوفائى بطور كلى "روحئه كارگران را ميشكند(جلد دوم ص 
پرولتارياى انگليس"بورژوائى ميشود."- بورژوائى ترين ملت در جرگٔه ملل 
جهان"(ملت انگليس) از قرار معلوم مى خواهد انجام كار را بدانجا بكشاند كه 
در كنار بورژوازى، اشرافيت بورژوائى و پرولتارياى بورژوائى هم داشته باشد"؛ در كنار بورژوازى، اشرافيت بورژوائى و پرولتارياى بورژوائى هم داشته باشد د
 چگونه مجبوريم مدت كم و 

در كنار بورژوازى، اشرافيت بورژوائى و پرولتارياى بورژوائى هم داشته باش
 چگونه مجبوريم مدت كم و 

در كنار بورژوازى، اشرافيت بورژوائى و پرولتارياى بورژوائى هم داشته باش
چگونه "انرژى انقالبى اين طبقه" از ميان ميرود؛

در كنار بورژوازى، اشرافيت بورژوائى و پرولتارياى بورژوائى هم داشته باش
چگونه 

در كنار بورژوازى، اشرافيت بورژوائى و پرولتارياى بورژوائى هم داشته باش

كارل ماركس( زندگينامه بافشرده اى از ماركسيسم )
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مولده به پاى بند تكامل آنها بدل ميشوند. آنگاه دوران انقالب اجتماعى فرا مى 
رسد.

با تغيير بنيان اقتصادى، سرتاسر روبناى عظيم نيز دير يا زود دگرگون ميشود. 
هنگام بررسى اين دگرگونيها همواره بايد دگرگونى مادى در شرايط اقتصادى 
با تغيير بنيان اقتصادى، سرتاسر روبناى عظيم نيز دير يا زود دگرگون ميشود. 
هنگام بررسى اين دگرگونيها همواره بايد دگرگونى مادى در شرايط اقتصادى 
با تغيير بنيان اقتصادى، سرتاسر روبناى عظيم نيز دير يا زود دگرگون ميشود. 

توليد را كه با دقت علوم طبيعى قابل تعيين است، از اشكال حقوقى، سياسى، 
مذهبى، هنرى و يا فلسفى و خالصه از اشكال ايدئولوژيكى كه انسانها اين 

تصادم را در قالب آنها دريافته و عليه آنها مبارزه ميكنند، تميز داد.
همچنانكه نمى توان راجع به يك فرد بر اساس آنچه او دربارٔه خودش مى 
انديشد، قضاوت كرد، دربارٔه چنين دوران دگرگونى نيز نمى توان بر اساس 
شعورش قضاوت نمود. برعكس اين شعور را بايد برمبناى تضادهاى زندگى 
مادى و براساس تصادم۴* موجود بين نيروهاى مولدٔه جامعه و مناسبات توليدى 

توضيح داد."
"شيوه هاى توليد آسيائى، باستانى (آنتيك)، فئودالى و معاصر يعنى 
بورژوائى را ميتوان در خطوط كلى دورانهاى ترقى فرماسيون اقتصادى -
اجتماعى دانست."(با فرمولبندى كوتاهى كه ماركس در نامه اى به انگلس مورخ 
٧ ژانوئه ١٨۶۶ بدست داده مقايسه كنيد: "تئورى ما دربارٔه تعيين سازماندهى 

كار توسط وسائل توليد.") (١۵).
كشف درك ماترياليستى تاريخ و بعبارت دقيقتر ادامه و گسترش پيگير 
ماترياليسم برعرصٔه پديده هاى اجتماعى دو نقض عمدٔه تئوريهاى تاريخى 
پيشين را برطرف كرد. نخست اينكه، اين تئوريها در بهترين حالت فقط انگيزه 
ماترياليسم برعرصٔه پديده هاى اجتماعى دو نقض عمدٔه تئوريهاى تاريخى 
پيشين را برطرف كرد. نخست اينكه، اين تئوريها در بهترين حالت فقط انگيزه 
ماترياليسم برعرصٔه پديده هاى اجتماعى دو نقض عمدٔه تئوريهاى تاريخى 

هاى انديشه اى فعاليت تاريخى انسانها را بررسى ميكردند، بى آنكه منشاء 
پيدايش اين انگيزه ها را بررسى كرده و قانونمندى عينى را در تكامل سيستم 
مناسبات اجتماعى دريابند و ريشه هاى اين مناسبات را در درجٔه تكامل 
توليد مادى بجويند. دوم آنكه تئوريهاى پيشين همانا فعاليت تودٔه مردم را 
گرفتند در حاليكه ماترياليسم تاريخى براى نخستين بار امكان داد تا 
 مردم را 
گرفتند در حاليكه ماترياليسم تاريخى براى نخستين بار امكان داد تا 
توليد مادى بجويند. دوم آنكه تئوريهاى پيشين همانا فعاليت  مردم را 
گرفتند در حاليكه ماترياليسم تاريخى براى نخستين بار امكان داد تا 

توليد مادى بجويند. دوم آنكه تئوريهاى پيشين همانا فعاليت 
ي يگرفتند در حاليكه ماترياليسم تاريخى براى نخستين بار امكان داد تا  برنمگرفتند در حاليكه ماترياليسم تاريخى براى نخستين بار امكان داد تا  برنمي دري

شرايط اجتماعى زندگى توده و تغيير اين شرايط با دقت علوم طبيعى بررسى 
و تاريخ نگارى پيش از ماركس در بهترين حالت فاكت 
شرايط اجتماعى زندگى توده و تغيير اين شرايط با دقت علوم طبيعى بررسى 

و تاريخ نگارى پيش از ماركس در 
شرايط اجتماعى زندگى توده و تغيير اين شرايط با دقت علوم طبيعى بررسى 

شود. "جامعه شناسى" 
هاى خام از هم گسيخته را روى هم مى انباشت و تصويرى از برخى جوانب 
روند تاريخ به دست ميداد. ماركسيسم با بررسى مجموعٔه گرايشهاى متضاد و 
رساندن سرنخ آنها به شرايط دقيقًا قابل تعيين، زندگى و توليد طبقات گوناگون 
 گرايشهاى متضاد و 

رساندن سرنخ آنها به شرايط دقيقًا قابل تعيين، زندگى و توليد 
مجموعٔه گرايشهاى متضاد و 

رساندن سرنخ آنها به شرايط دقيقًا قابل تعيين، زندگى و توليد 
روند تاريخ به دست ميداد. ماركسيسم با بررسى مجموعٔه

رساندن سرنخ آنها به شرايط دقيقًا قابل تعيين، زندگى و توليد 
روند تاريخ به دست ميداد. ماركسيسم با بررسى 

جامعه، با طرد ذهنى گرى و خودسرى در گزينش برخى انديشه هاى "فرمانروا" 
و يا در تعبير و تفسير اين انديشه ها و با كشف ريشه هاى تمام انديشه ها و همٔه 
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گرايشهاى گوناگون در چگونگى نيروهاى مولدٔه مادى - راه پژوهش همه گير
اقتصادى را  و همه جانبٔه روند پيدايش، تكامل و زوال فرماسيونهاى اجتماعى -
نشان داد. انسانها آفرينندٔه تاريخ خويشند، اما منشاء انگيزه هاى انسانها و بويژه 
متضاد  كوششهاى  و  كششها  ها،  انديشه  ميان  برخورد  كجاست؟  انسانها  تودٔه 
اين برخوردها ميان همٔه توده هاى جوامع بشرى چگونه  از چيست؟ مجموعٔه 
است؟ شرايط عينى توليد زندگى مادى كه شالودٔه همٔه فعاليت تاريخى انسانها 
اين شرايط كدام است؟ ماركس  قانون تكامل  را تشكيل ميدهد چگونه است؟ 
آنهمه جوانب  با  تاريخ را كه  اين نكات توجه كرد و راه پژوهش علمى  به تمام 

گوناگون و سير متضادش، روند واحد و قانونمندى است، نشان داد.

مبارزٔه طبقاتى
اينكه كششها و كوششهاى برخى از اعضاى جامعه با كششها و كوششهاى 
ديگران تناقض دارد، اينكه زندگى اجتماعى سرشار از تضادهاست، اينكه تاريخ 
از مبارزٔه ميان خلقها و جامعه ها و همچنين از مبارزٔه در درون آنها خبر ميدهد 
ارتجاعى، جنگ و صلح،  انقالبى و  ادوار  تناوب  از  تاريخ  برآن  اينكه عالوه  و 
بر همگان  امرى است 
ارتجاعى، جنگ و صلح،  انقالبى و  ادوار  تناوب  از  تاريخ  برآن  اينكه عالوه  و 
بر همگان  امرى است 
ارتجاعى، جنگ و صلح،  انقالبى و  ادوار  تناوب  از  تاريخ  برآن  اينكه عالوه  و 

- ميكند انحطاط حكايت  يا  و  پيشرفت سريع  و  ركورد 
معلوم. ماركسيسم سرنخ راهنمائى به دست داد كه امكان ميدهد در همين وضع 
مبارزٔه  سرنخ  اين  شود:  كشف  قانونمندى   *۵ ريخته  درهم  و  سردرگم  بظاهر 
از راه پژوهش مجموعٔه كششها و كوششهاى تمام اعضاى  تنها  طبقاتى است. 
و  كششها  اين  منتجٔه  ميتوان  كه  هاست  جامعه  از  گروهى  يا  و  مفروض  جامعٔه 
متضاد  و كوششهاى  منشاء كششها  اما  و  كرد.  تعيين  پائه علمى  بر  را  كوششها 
بدانها تقسيم  طبقاتى است كه هر جامعه اى  در تفاوت وضع و شرايط زندگى 

مينويسد:" مينويسد:" مينويسد: ميشود، ماركس در "مانيفست حزب كمونيست
به استثناى  اين زمان (انگلس بعدها اضافه كرد:  تا  "تاريخ همٔه جوامع 
تاريخ كمون اوليه) تاريخ مبارزٔه طبقاتى است. آزاد و برده، پاتريسين و 
به استثناى  اين زمان (انگلس بعدها اضافه كرد:  تا  تاريخ همٔه جوامع 
تاريخ كمون اوليه) تاريخ مبارزٔه طبقاتى است. آزاد و برده، پاتريسين و 
به استثناى  اين زمان (انگلس بعدها اضافه كرد:  تا  تاريخ همٔه جوامع 

پلبين، مالك و سرف (رعّيت خانه زاد)، استاد كارگاه و شاگرد و به يك 
سخن ستمگر و ستمكش همواره با هم تضاد آشتى ناپذير داشته و عليه 
يكديگر پى اندر پى به پيكار گاه نهان و گاه عيان برخاسته اند و اين پيكار 
سخن ستمگر و ستمكش همواره با هم تضاد آشتى ناپذير داشته و عليه 
يكديگر پى اندر پى به پيكار گاه نهان و گاه عيان برخاسته اند و اين پيكار 
سخن ستمگر و ستمكش همواره با هم تضاد آشتى ناپذير داشته و عليه 

هميشه يا به نوسازى انقالبى سراپاى جامعه و يا به نابودى هر دو طبقٔه 
پيكارگر انجاميده است ....

جامعٔه بورژوائى امروزين كه از بطن جامعٔه نابود شدٔه فئودالى برخاسته، 

فشرده اى از ماركسيسم ) ( زندگينامه با كارل ماركس

٢۶

از دهقانان كوچك سلب مالكيت كنيم (تفاوت نميكند با پرداخت غرامت و يا 
 اما ما اين كار را الزامًا در حق زمينداران بزرگ خواهيم 
از دهقانان كوچك سلب مالكيت كنيم (تفاوت نميكند با پرداخت غرامت و يا 
 اما ما اين كار را الزامًا در حق زمينداران بزرگ خواهيم 
از دهقانان كوچك سلب مالكيت كنيم (تفاوت نميكند با پرداخت غرامت و يا 

بدون پرداخت غرامت)؛
كرد. وظيفٔه ما در قبال دهقانان كوچك قبل از هر چيز عبارت از آن خواهد بود 
كه توليد خصوصى و مالكيت خصوصى آنان را به توليد و مالكيت تعاونى بدل 
كنيم، ولى نه از راه توسل به زور بلكه با دادن سرمشق و پيشنهاد كمك اجتماعى 
بمنظور تحقق اين هدف. البته ما آنوقت وسائل كافى در اختيار خواهيم داشت تا 
به دهقان مزاياى چنين گذارى را ثابت كنيم. اين مزايا از هم اكنون نيز بايد به او 
-" -" - انتشارات آلكسيوا. ص  (انگلس: "در مسئلٔه ارضى در غرب
به دهقان مزاياى چنين گذارى را ثابت كنيم. اين مزايا از هم اكنون نيز بايد به او 

(انگلس: 
به دهقان مزاياى چنين گذارى را ثابت كنيم. اين مزايا از هم اكنون نيز بايد به او 

"(انگلس: " (انگلس: " (انگلس: "  توضيح داده شود.
١٧ ترجمٔه روسى اشتباهاتى دارد. اصل نوشته در "نويه تسايت").

تاكتيك٨* مبارزٔه طبقاتى پرولتاريا
يكى از نقايص بنيادى ماترياليسم كهنه ١٨۴۴ - ١٨۴۵ يكى از نقايص بنيادى ماترياليسم كهنه ١٨۴۴ - ١٨۴۵ يكى از نقايص بنيادى ماترياليسم كهنه  ماركس، كه از سالهاى 
- عبارت از اينكه اين ماترياليسم نتوانسته است شرايط فعاليت عملى انقالبى  را
- روشن كرده بود، در سرتاسر زندگى خويش  را درك كرده و اهميت آنرا بشناسد
بموازات كار تئوريك به مسائل تاكتيك مبارزٔه طبقاتى پرولتاريا نيز توجه كاهش 
تمامناپذيرى نشان ميداد. تمامناپذيرى نشان ميداد. تمام آثار ماركس و بويژه مكاتبات وى با انگلس كه در سال 
١٩١٣ در چهار جلد منتشره شده، كارمائه عظيمى در اين باره بدست ميدهد. اين 
كارمايه هنوز بهيچوجه جمع آورى و جمع بندى نشده و مورد بررسى و تحليل 
 كلى و كوتاه اكتفا 
كارمايه هنوز بهيچوجه جمع آورى و جمع بندى نشده و مورد بررسى و تحليل 

ً
كارمايه هنوز بهيچوجه جمع آورى و جمع بندى نشده و مورد بررسى و تحليل 

قرار نگرفته است. لذا ما نيز مجبوريم در اينجا به اشارات كامال
كارمايه هنوز بهيچوجه جمع آورى و جمع بندى نشده و مورد بررسى و تحليل 

قرار نگرفته است. لذا ما نيز مجبوريم در اينجا به اشارات كامال
كارمايه هنوز بهيچوجه جمع آورى و جمع بندى نشده و مورد بررسى و تحليل كارمايه هنوز بهيچوجه جمع آورى و جمع بندى نشده و مورد بررسى و تحليل 

ً
كارمايه هنوز بهيچوجه جمع آورى و جمع بندى نشده و مورد بررسى و تحليل 

قرار نگرفته است. لذا ما نيز مجبوريم در اينجا به اشارات كامال
كارمايه هنوز بهيچوجه جمع آورى و جمع بندى نشده و مورد بررسى و تحليل 

ً
كارمايه هنوز بهيچوجه جمع آورى و جمع بندى نشده و مورد بررسى و تحليل 

آن، بحق  اين جانب  بدون  را  ماترياليسم  نمائيم كه ماركس  تاكيد مى  كنيم ولى 
نيمه كاره، يكسويه و مرده ميدانست. ماركس وظيفٔه بنيادى تاكتيك پرولتاريا را 
بينى ديالكتيكى اش تعيين ميكرد. تنها  باتمام محملهاى جهان  انطباق كامل  در 
بحساب آوردن عينى مجموعٔه مناسبات كلئه طبقات جامعٔه مفروض، و نيز بنابر 
مناسبات  آوردن  اين جامعه و بحساب  آوردن مرحلٔه عينى تكامل  اين بحساب 
متقابل موجود ميان اين جامعه و ساير جامعه ها، ميتواند تكيه گاه تاكتيك درست 
ايستا،  بحالت  نه  كشورها،  همٔه  و  طبقات  همٔه  بعالوه  گيرد.  قرار  پيشرو  طبقٔه 
گرفته  نظر  در  در حال حركت  بلكه  در حال سكون  نه  يعنى  پويا،  بحالت  بلكه 
طبقات، از  يك  هر  زندگى  اقتصادى  شرايط  از  آن  قوانين  كه  (حركتى  ميشوند 
ناشى ميشود). حركت نيز بنوبٔه خود نه تنها از ديدگاه گذشته بلكه از ديدگاه آينده 
"اولوسيونيستها"، كه فقط  نيز بررسى ميشود و در عين حال نه به مفهوم مبتذل 
تغييرات كند را مى بينند، بلكه به مفهوم ديالكتيكى بررسى ميشود، كه بنابرآن، 
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"كارگران ميهن ندارند" و "تشريك مساعى" دست كم كارگران كشورهاى 
متمدن "يكى از نخستين شرايط آزادى پرولتارياست" (مانيفست كمونيستى) 

.(٢٧)
دولت قهر سازمان يافته است كه در پلٔه معينى از تكامل جامعه بناگزير 
پديد آمد و اين هنگامى بود كه جامعه به طبقات متخاصم تقسيم شد و ديگر 
اى كه ظاهرًا مافوق او قرار گرفته و تا حدوى 
پديد آمد و اين هنگامى بود كه جامعه به طبقات متخاصم تقسيم شد و ديگر 
اى كه ظاهرًا مافوق او قرار گرفته و تا حدوى 
پديد آمد و اين هنگامى بود كه جامعه به طبقات متخاصم تقسيم شد و ديگر 

نميتوانست بدون "قدرت حاكمه" 
جدا از آن باشد، به زندگى خود ادامه دهد. دولت كه از درون تضادهاى طبقاتى 
بيرون آمده "دولت نيرومندترين طبقه ايست كه سلطٔه اقتصادى دارد و بيارى 
دولت از نظر سياسى نيز تسلط يافته و از اينراه وسائل نوينى براى مطيع كردن 
و استثمار طبقٔه ستمكش بدست مى آورد. دولت باستانى قبل از هر چيز دولت 
دولت از نظر سياسى نيز تسلط يافته و از اينراه وسائل نوينى براى مطيع كردن 
و استثمار طبقٔه ستمكش بدست مى آورد. دولت باستانى قبل از هر چيز دولت 
دولت از نظر سياسى نيز تسلط يافته و از اينراه وسائل نوينى براى مطيع كردن 

برده داران بود براى مطيع كردن بردگان؛ دولت فئودالى ارگان مالكين فئودال 
بود براى مطيع كردن دهقانان وابسته و دولت كنونى انتخابى نيز ابزار استثمار 
(انگلس: "منشاء خانواده، مالكيت 
بود براى مطيع كردن دهقانان وابسته و دولت كنونى انتخابى نيز ابزار استثمار 

(انگلس: 
بود براى مطيع كردن دهقانان وابسته و دولت كنونى انتخابى نيز ابزار استثمار 

كارگران مزدور است توسط سرمايه داران" 
خصوصى و دولت" كه در آن نظريات خودش و ماركس را توضيح ميدهد). 
حتى آزادترين و مترقى ترين شكل دولت بورژوائى يعنى جمهورى دموكراتيك 
نيز بهيچوجه اين واقعيت را از ميان نميبرد، بلكه فقط شكل آنرا تغيير ميدهد 
(پيوند حكومت با بورس، رشوه خوارى مستقيم و غيرمستقيم ديوان ساالران 
و مطبوعات و غيره). سوسياليسم با سير به سوى نابودى طبقات، دولت را نيز 
" مى نويسد: "نخستين اقدامى كه  " مى نويسد:  آنتى دورينگمى نويسد: 
و مطبوعات و غيره). سوسياليسم با سير به سوى نابودى طبقات، دولت را نيز 

آنتى دورينگ
و مطبوعات و غيره). سوسياليسم با سير به سوى نابودى طبقات، دولت را نيز 

بسوى نابودى ميبرد. انگلس در "
و مطبوعات و غيره). سوسياليسم با سير به سوى نابودى طبقات، دولت را نيز 

بسوى نابودى ميبرد. انگلس در 
و مطبوعات و غيره). سوسياليسم با سير به سوى نابودى طبقات، دولت را نيز 

دولت واقعًا بعنوان نمايندٔه تمام جامعه بدان دست ميزند يعنى سلب مالكيت 
نخستين اقدامى كه 
دولت واقعًا بعنوان نمايندٔه تمام جامعه بدان دست ميزند يعنى سلب مالكيت 
مى نويسد: نخستين اقدامى كه 
دولت واقعًا بعنوان نمايندٔه تمام جامعه بدان دست ميزند يعنى سلب مالكيت 

آنتى دورينگمى نويسد: 
دولت واقعًا بعنوان نمايندٔه تمام جامعه بدان دست ميزند يعنى سلب مالكيت 

بسوى نابودى ميبرد. انگلس در آنتى دورينگ
دولت واقعًا بعنوان نمايندٔه تمام جامعه بدان دست ميزند يعنى سلب مالكيت 

بسوى نابودى ميبرد. انگلس در 

از وسائل توليد بسود تمام جامعه، در عين حال آخرين اقدام مستقل وى بمثابٔه 
دولت خواهد بود. از آن پس ديگر دخالت قدرت دولتى در رشته هاى مختلف 
از وسائل توليد بسود تمام جامعه، در عين حال آخرين اقدام مستقل وى بمثابٔه 
دولت خواهد بود. از آن پس ديگر دخالت قدرت دولتى در رشته هاى مختلف 
از وسائل توليد بسود تمام جامعه، در عين حال آخرين اقدام مستقل وى بمثابٔه 

مناسبات اجتماعى يكى پس از ديگرى زائد شده و بخودى خود قطع خواهد 
گرديد. رهبرى انسانها جاى خود را به رهبرى اشياء و تنظيم روند توليد خواهد 
سپرد. دولت "لغو" نخواهد شد، بلكه زوال خواهد يافت." "جامعه ايكه توليد 
را بر پائه اشتراك آزاد برابر حقوق توليد كنندگان سازمان ميدهد، ماشين دولتى 
را در همان جائى خواهد نهاد كه آنروز سزاوار است: در موزٔه آثار باستانى 
و در كنار دوك و تبر مفرغى" (انگلس:"منشاء خانواده، مالكيت خصوصى 
و دولت"). باالخره دربارٔه برخورد سوسياليسم ماركس به دهقانان كوچك كه 
در دوران سلب مالكيت از سلب مالكيت كنندگان باقى ميمانند، بايد به گفتٔه 
انگلس اشاره كنيم كه نظر ماركس را بيان ميكند و مى گويد: "وقتى ما قدرت 
حاكمه را به چنگ آوريم، حتى بخاطرمان خطور نخواهد كرد كه با توسل بزور 

انگلس اشاره كنيم كه نظر ماركس را بيان ميكند و مى گويد: 
حاكمه را به چنگ آوريم، حتى بخاطرمان خطور نخواهد كرد كه با توسل بزور 

انگلس اشاره كنيم كه نظر ماركس را بيان ميكند و مى گويد: 
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تضادهاى طبقاتى را برنيانداخته بلكه فقط طبقات تازه، شرايط تازٔه 
ستمگرى و اشكال تازٔه مبارزه را جاگزين كهنه ها ساخته است.

ولى دوران ما يعنى دوران بورژوائى، وجه تمايزش آنست كه تضادهاى 
طبقاتى را ساده كرده است: جامعه بيش از پيش به دو اردوگاه بزرگ 
خصم يكديگر، به دو طبقٔه بزرگ روياروى يكديگر يعنى بورژوازى و 

.(١۶) " ) " پرولتاريا تقسيم ميشود.(
از انقالب كبير فرانسه به بعد تاريخ اروپا در يك سلسله از كشورها كنه 
واقعى حوادث را كه مبارزٔه طبقاتى است با روشنى خاص نمايانده است. حتى 
 ،Thierry دوران بازگشت سلطنت در فرانسه عده اى مورخ بيرون داد (تيرى
) كه بهنگام تعميم حوادث 

دوران بازگشت سلطنت در فرانسه عده اى مورخ بيرون داد (تيرى 
) كه بهنگام تعميم حوادث 

دوران بازگشت سلطنت در فرانسه عده اى مورخ بيرون داد (تيرى 
Thiers تير ،Mignet مينيه ،Guizotگيزو

نميتوانستند تصديق نكنند كه مبارزٔه طبقاتى كليد درك سرتاسر تاريخ فرانسه 
است. و اما دوران كنونى، دوران پيروزى كامل بورژوازى، دوران مؤسسات 
انتخابى و حقوق انتخاباتى وسيع (اگر نه همگانى)، دوران مطبوعات روزانٔه 
ارزان قيمتى كه ميان توده ها راه مييابد و غيره، دوران اتحاديه هاى نيرومند و 
گستردٔه كارگران و اتحاديه هاى كارفرمايان و غيره - مبارزٔه طبقاتى را بمثابٔه 
موتور حوادث بيش از پيش جلو چشم ما ميگذارد (اگر چه گاه بشكل بسيار 
يكجانبه "مسالمت آميز" و "در چارچوب قانون اساسى"). نظرى به جمالت 
زيرين از "مانيفست حزب كمونيست" نشان ميدهد كه ماركس براى تجزيه و 
تحليل عينى وضع هر طبقه در جامعٔه معاصر، در رابطه با تجزيه و تحليل شرايط 

تكامل هر طبقه از دانش اجتماعى چه توقعاتى داشت:
"از طبقاتى كه اكنون روياروى بورژوازى ايستاده اند تنها پرولتاريا يك 
طبقٔه واقعًا انقالبى است. طبقات ديگر با پيشرفت صنايع بزرگ راه زوال 
از طبقاتى كه اكنون روياروى بورژوازى ايستاده اند تنها پرولتاريا يك 
طبقٔه واقعًا انقالبى است. طبقات ديگر با پيشرفت صنايع بزرگ راه زوال 
از طبقاتى كه اكنون روياروى بورژوازى ايستاده اند تنها پرولتاريا يك 

ميپويند و نابود ميشوند، ولى پرولتاريا خود آفريدٔه صنايع بزرگ است. همٔه 
طبقٔه واقعًا انقالبى است. طبقات ديگر با پيشرفت صنايع بزرگ راه زوال 
ميپويند و نابود ميشوند، ولى پرولتاريا خود آفريدٔه صنايع بزرگ است. همٔه 
طبقٔه واقعًا انقالبى است. طبقات ديگر با پيشرفت صنايع بزرگ راه زوال 

طبقات ميانه يعنى صنعتگر كوچك، كاسبكار، پيشه ور و دهقان براى آن عليه 
ميپويند و نابود ميشوند، ولى پرولتاريا خود آفريدٔه صنايع بزرگ است. همٔه 
طبقات ميانه يعنى صنعتگر كوچك، كاسبكار، پيشه ور و دهقان براى آن عليه 
ميپويند و نابود ميشوند، ولى پرولتاريا خود آفريدٔه صنايع بزرگ است. همٔه 

بورژوازى مبارزه ميكنند كه هستى خود را بعنوان طبقات متوسط از فنا برهانند. 
بنابر اين آنها انقالبى نيستند، بلكه محافظه كارند. از آنهم باالتر، آنها ارتجاعى 
هستند، زيرا ميكوشند چرخ تاريخ را بازپس بگردانند. انقالبى بودن آنها در 
بنابر اين آنها انقالبى نيستند، بلكه محافظه كارند. از آنهم باالتر، آنها ارتجاعى 
هستند، زيرا ميكوشند چرخ تاريخ را بازپس بگردانند. انقالبى بودن آنها در 
بنابر اين آنها انقالبى نيستند، بلكه محافظه كارند. از آنهم باالتر، آنها ارتجاعى 

حدودى است كه با خطر محتمل رانده شدن بصفوف پرولتاريا روبرو هستند، 
در حدوديست كه از منافع آيندٔه خود دفاع ميكنند نه از منافع كنونى خود يعنى در 
حدوديست كه از نظريات خاص خويش دست برميدارند تا نظريات پرولتاريا را 

.(١٧) " ) " جاگزين آن سازند(
ماركس در يك سلسله از آثار تاريخى اش نمونه هاى درخشان و عميق تاريخ 
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نگارى ماترياليستى و تجزيه و تحليل وضع هر طبقٔه جداگانه و گاه گروهها و يا 
العين نشان ميدهد كه  رأى 
نگارى ماترياليستى و تجزيه و تحليل وضع هر طبقٔه جداگانه و گاه گروهها و يا 
العين نشان ميدهد كه  رأى 
نگارى ماترياليستى و تجزيه و تحليل وضع هر طبقٔه جداگانه و گاه گروهها و يا 

به  به اقشار گوناگون درون يك طبقه را بدست داده و  ه اقشار گوناگون درون يك طبقه را بدست داده و 
چرا و چگونه "هر مبارزٔه طبقاتى مبارزٔه سياسى است". قطعه اى كه آورديم نشان 
ميداد كه ماركس چه شبكٔه بغرنجى از مناسبات اجتماعى و مراحل گذار از يك 
طبقه به طبقه ديگر، از گذشته به آينده را تجزيه و تحليل ميكند تا منّتجٔه تكامل 

تاريخى را بدست آورد.
تئورى ماركس و دليل  ترين كاربرد  ترين و موشكافانه  ژرفترين، همه جانبه 

درستى آن آموزش اقتصادى اوست.

آموزش اقتصادى ماركس
از  عبارتست  اثر  اين  نهائى  "هدف  ميگويد:  "كاپيتال"  مقدمٔه  در  ماركس 
كشف قانون اقتصادى حركت جامعٔه معاصر" (١٨) يعنى جامعٔه سرمايه دارى 
يا بورژوائى. بررسى پيدايش، تكامل و زوال مناسبات توليدى و جامعٔه مفروض و 
- چنين است محتوى آموزش اقتصادى ماركس. در جامعٔه  از نظر تاريخى معين
سرمايه دارى توليد كاال مسلط است و لذا تجزيه و تحليل ماركس نيز از تجزيه 

و تحليل كاال آغاز ميشود.

ارزش
كاال عبارتست از: اوًال شيئى كه يكى از نيازهاى انسان را برآورده ميسازد. ثانيًا 
شيئى كه با شيئى ديگر مبادله ميشود. سودمندى شئى آنرا ارزش مصرف ميكند. و 
ارزش مبادله (يا بطور ساده ارزش) قبل از هر چيز عبارتست از رابطه و تناسبى كه 
هنگام مبادله ميان تعداد ارزشهاى مصرفى از يك نوع با ارزشهاى مصرفى از نوع 
ديگر برقرار ميشود. تجربٔه روزمره نشان ميدهد كه دائمًا در ميليونها و ميلياردها 
هنگام مبادله ميان تعداد ارزشهاى مصرفى از يك نوع با ارزشهاى مصرفى از نوع 
ديگر برقرار ميشود. تجربٔه روزمره نشان ميدهد كه دائمًا در ميليونها و ميلياردها 
هنگام مبادله ميان تعداد ارزشهاى مصرفى از يك نوع با ارزشهاى مصرفى از نوع 

ً گوناگون و غير قابل مقايسه، برابر
ديگر برقرار ميشود. تجربٔه روزمره نشان ميدهد كه دائمًا در ميليونها و ميلياردها 

ً
ديگر برقرار ميشود. تجربٔه روزمره نشان ميدهد كه دائمًا در ميليونها و ميلياردها 

ًاز اينگونه مبادله ها، ارزشهاى مصرف كامًالاز اينگونه مبادله ها، ارزشهاى مصرف كامال
نهاده ميشوند. ميان اين اشياء گوناگونى كه در سيستم مناسبات اجتماعى معين 
آنها  مشترك  وجه  است؟  موجود  مشتركى  وجه  چه  ميشوند  نهاده  برابر  دائما 
. مردم هنگام مبادلٔه محصوالت، انواع كامًال متفاوت 
آنها  مشترك  وجه  است؟  موجود  مشتركى  وجه  چه  ميشوند  نهاده  برابر  دائما 
. مردم هنگام مبادلٔه محصوالت، انواع كامًال متفاوت 
آنها  مشترك  وجه  است؟  موجود  مشتركى  وجه  چه  ميشوند  نهاده  برابر  دائما 

اينست كه محصول كارند
است  اجتماعى  مناسبات  سيستم  آنچنان  كاال  توليد  ميكنند.  برابر  هم  با  را  كار 
كار  (تقسيم  ميسازند  مختلفى  محصوالت  مختلف  كنندگان  توليد  آن  در  كه 
اجتماعى) و همٔه اين محصوالت به هنگام مبادله با هم برابر ميشوند. بنابر اين 
كار  (تقسيم  ميسازند  مختلفى  محصوالت  مختلف  كنندگان  توليد  آن  در  كه 
اجتماعى) و همٔه اين محصوالت به هنگام مبادله با هم برابر ميشوند. بنابر اين 
كار  (تقسيم  ميسازند  مختلفى  محصوالت  مختلف  كنندگان  توليد  آن  در  كه 

وجه مشتركى كه در همٔه كاالها موجود است كار مشخص رشتٔه معينى از توليد 
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دادن  آگاهانٔه علم و سازمان  آگاهانٔه علم و سازمان دادن بست  آگاهانٔه علم و سازمان دادن بست  ست  پائه كار بر  پيوستن صنعت و كشاورزى  بهم 
كار جمعى و اتخاذ سياست نوين توزيع جمعيت (هم روستاى متروك و جدا از 
جهان و وحشى از ميان ميرود و هم تراكم غير طبيعى توده هاى عظيم در شهرها) 
فراهم مى آورد. اشكال عالى سرمايه دارى معاصر، شكل نوين خانواده، وضع 
نوينى براى زنان و شرايط نوينى را براى پرورش نسل بالنده زمينه سازى ميكند. 
كار زنان و كودكان و فروپاشيدن خانوادٔه پدرشاهى توسط سرمايه دارى، بناگزير 
را در جامعٔه معاصر بخود  بارترين اشكال  نفرت  فقرآورترين،  ترين،  وحشتناك 
ميگيرد. با اينحال "صنعت بزرگ با نقش قاطعى كه به زنان، نوجوانان و كودكان 
هر دو جنس در روند سازمان يافتٔه توليد اجتماعى در خارج از محيط خانوادگى 
بين  مناسبات  و  خانواده  عاليتر  شكل  براى  نوينى  اقتصادى  پائه  ميكند  تفويض 
ژرمانو  شكل  انگاشتن  مطلق  كه  است  بديهى  آورد.  مى  وجود  به  جنس  دو 
- مسيحى خانواده همانقدر غير منطقى و باطل است كه مطلق انگاشتن شكل 
چه اين اشكال در ارتباط  باستانى رومى يا يونانى و يا شكل شرقى خانواده؛ اگر
با هم سلسلٔه تاريخى واحدى از تكامل را تشكيل ميدهند. و اينهم بديهى است 
از سنين گوناگون،  افراد هر دو جنس و  از  كه تركيب كردن پرسنل كار جمعى 
اگرچه در شكل خودرو و خشن سرمايه دارى اش - كه در آن كارگر براى روند 
بندگى  و  فساد  زهرآلود  سرچشمٔه   - كارگر  براى  توليد  روند  نه  است،  توليد 
بدل  منشانه  انسان  تكامل  سرچشمٔه  به  برعكس  بايد  مساعد  شرايط  در  است، 
پرورش  "نطفٔه  فابريكى  نظام   .(١٣ فصل  آخر  اول،  جلد  ("كاپيتال"  شود." 
"پرورشى كه در مورد كلئه اطفال باالتر از سن معينى،  را بما نشان ميدهد" را بما نشان ميدهد" را بما نشان ميدهد؛ آينده
كار موّلد را با آموزش و ورزش توأم ميكند، كه نه تنها يكى از راههاى باالبردن 
پرورشى كه در مورد كلئه اطفال باالتر از سن معينى، 
كار موّلد را با آموزش و ورزش توأم ميكند، كه نه تنها يكى از راههاى باالبردن 
پرورشى كه در مورد كلئه اطفال باالتر از سن معينى، 

از هر جهت تكامل  انسانهاى  توليد  بلكه يگانه راه  بارورى اجتماعى كار است 
كار موّلد را با آموزش و ورزش توأم ميكند، كه نه تنها يكى از راههاى باالبردن 
از هر جهت تكامل  انسانهاى  توليد  بلكه يگانه راه  بارورى اجتماعى كار است 
كار موّلد را با آموزش و ورزش توأم ميكند، كه نه تنها يكى از راههاى باالبردن 

(همانجا)." (همانجا)." (همانجا). يافته است.
پائه  همين  بر  نيز  را  دولت  و  ملّيت  به  مربوط  مسائل  ماركس  سوسياليسم 
تاريخى مطرح ميكند؛ پائه تاريخى نه به معناى فقط توضيح گذشته بلكه همچنين 
آن.  براى تحقق  فعاليت عملى شجاعانه  و  آينده  پرواى  بى  بينى  پيش  معناى  به 
و  اند  اجتماعى  تكامل  بورژوائى  دوران  ناگزير  شكل  و  ناگزير  محصول  ملتها 
پرولتاريا نيز نميتوانست جان گرفته، بالغ شده و شكل پذيريد اگر "در مرزهاى 
نميبود (ولى بهيچوجه نه بدان مفهومى كه بورژوازى " نميبود (ولى بهيچوجه نه بدان مفهومى كه بورژوازى " نميبود (ولى بهيچوجه نه بدان مفهومى كه بورژوازى  و " و " و "ملى ملى جا نميگرفت

پرولتاريا نيز نميتوانست جان گرفته، بالغ شده و شكل پذيريد اگر 
ملى جا نميگرفت

پرولتاريا نيز نميتوانست جان گرفته، بالغ شده و شكل پذيريد اگر 

از اين واژه ها درمييابد). اما تكامل سرمايه دارى بطور روز افزونى حصارهاى 
ملى را ميشكند، انزواى ملتها را از بين ميبرد، تضادهاى آشتى ناپذير۶* طبقاتى 
كه  است  حقيقت  عين  دليل  اين  به  ميسازد.  ملى   *٧ ناپذيرى  آشتى  جانشين  را 
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قانون مالكيت كوچك زمين (پارسل) است" ("كاپيتال"، جلد سوم). سرمايه 
دارى در كشاورزى نيز نظير صنعت، روند توليد را تنها به بهاى "قربانى كردن 
توليدكنندگان" نوسازى ميكند. "پراكندگى كارگران كشاورزى در پهنه اى 
گسترده نيروى مقاومت آنان را درهم ميشكند، در حاليكه تمركز، نيروى 
مقاومت كارگران شهرى را باال ميبرد. در كشاورزى نوين يعنى سرمايه دارى 
نيز مانند صنعت نوين شهرى افزايش بارورى كار و سرعت افزايش آن به قيمت 
انهدام و كور كردن چشمٔه زايندٔه نيروى كار بدست مى آيد و نيز هر پيشرفتى در 
كشاورزى سرمايه دارى نه تنها پيشرفت در هنر غارت كارگران است، بلكه در 
عين حال پيشرفت در تاراج زمين بشمار ميرود ... بنابر اين توليد سرمايه دارى 
تكنيك و سازماندهى روند توليد اجتماعى را آنچنان تكامل مى بخشد كه در عين 
" ("كاپيتال"  ) " حال سرچشمٔه هر نوع ثروتى يعنى زمين و كارگر را، ويران ميسازد.(

جلد اول، پايان فصل سيزدهم).

سوسياليسم
از آنچه گفتيم پيداست كه ماركس ناگزيرى تبديل جامعٔه سرمايه دارى را به 
سوسياليستى تمام و كمال و فقط و فقط از قانون اقتصادى حركت جامعٔه معاصر 
نتيجه ميگيرد. شالودٔه عمدٔه مادى فرارسيدن ناگزير سوسياليسم، اجتماعى شدن 
سوسياليستى تمام و كمال و فقط و فقط از قانون اقتصادى حركت جامعٔه معاصر 
نتيجه ميگيرد. شالودٔه عمدٔه مادى فرارسيدن ناگزير سوسياليسم، اجتماعى شدن 
سوسياليستى تمام و كمال و فقط و فقط از قانون اقتصادى حركت جامعٔه معاصر 

كار است كه به هزاران شكل و با سرعت روزافزون پيش ميرود و در نيم قرن پس 
از درگذشت ماركس بويژه در رشد توليد بزرگ، در رشد كارتل ها، سنديكاها 
و تراست هاى سرمايه داران و همچنين در افزايش عظيم حجم و قدرت سرمائه 
مالى بطور چشمگيرى جلوه گر است. موتور انتللكتوئل و مرال و انجام دهندٔه 
و تراست هاى سرمايه داران و همچنين در افزايش عظيم حجم و قدرت سرمائه 
مالى بطور چشمگيرى جلوه گر است. موتور انتللكتوئل و مرال و انجام دهندٔه 
و تراست هاى سرمايه داران و همچنين در افزايش عظيم حجم و قدرت سرمائه 

جسمانى اين تبديل پرولتارياست كه دست پروردٔه خود سرمايه دارى است. 
مبارزٔه پرولتاريا عليه بورژوازى در اشكال مختلف و با محتوى بيش از پيش 
غنى ترى بروز ميكند و ناگزير به مبارزٔه سياسى بدل ميگردد كه در جهت بدست 
آوردن قدرت سياسى توسط پرولتارياست ("ديكتاتورى پرولتاريا"). اجتماعى 
شدن توليد نميتواند به گذار وسائل توليد به مالكيت جامعه يعنى به "سلب 
" نيانجامد. افزايش عظيم بارورى كار، كاهش  " نيانجامد. افزايش عظيم بارورى كار، كاهش  مالكيت از سلب مالكيت كنندگاننيانجامد. افزايش عظيم بارورى كار، كاهش 
روزانه كار، تعويض بقايا و ويرانه هاى توليد كوچك ابتدائى و پراكنده با كار 

دسته جمعى و كمال يافته - همٔه اينها مقدمات مستقيم چنين گذارى است.
سرمايه دارى پيوند كشاورزى را با صنعت بطور قطع ميگسلد. ولى در 

 همٔه اينها مقدمات مستقيم چنين گذارى است.
سرمايه دارى پيوند كشاورزى را با صنعت بطور قطع ميگسلد. ولى در 

 همٔه اينها مقدمات مستقيم چنين گذارى است.

عين حال با تكامل عالى خويش عناصر نوينى براى برقرارى اين پيوند، براى 
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و نوع معينى از كار نيست، بلكه كار مجرد انسانى است، كار انسانى بطور كلى 
است. كل نيروى كار جامعٔه مفروض وقتى بصورت جمع كل ارزش كلئه كاالها 
در نظر گرفته شود، چيزى جز نيروى كار انسانى نيست. ميلياردها مبادله اين 
. پس بنابر اين هر كاالئى فقط جزٴ معينى است از زمان كار  . پس بنابر اين هر كاالئى فقط جز مطلب را ثابت ميكندپس بنابر اين هر كاالئى فقط جز
الزم اجتماعى. بزرگى ارزش از روى كميت كار الزم اجتماعى و يا زمان كارى 
كه جامعه براى توليد كاالى مفروض و ارزش مصرف مفروض الزم دارد تعيين 
هنگامى كه مردم محصوالت گوناگون خويش را از لحاظ ارزش برابر 
كه جامعه براى توليد كاالى مفروض و ارزش مصرف مفروض الزم دارد تعيين 
هنگامى كه مردم محصوالت گوناگون خويش را از لحاظ ارزش برابر 
كه جامعه براى توليد كاالى مفروض و ارزش مصرف مفروض الزم دارد تعيين 

ميشود."
ميكنند عمًال كارهاى مختلف خويش را بعنوان كار انسانى برابر ميكنند. آنها 
هنگامى كه مردم محصوالت گوناگون خويش را از لحاظ ارزش برابر 
ميكنند عمًال كارهاى مختلف خويش را بعنوان كار انسانى برابر ميكنند. آنها 
ميشودهنگامى كه مردم محصوالت گوناگون خويش را از لحاظ ارزش برابر 
ميكنند عمًال كارهاى مختلف خويش را بعنوان كار انسانى برابر ميكنند. آنها 

ميشود

خود نميدانند ولى چنين ميكنند" (١٩). يك اقتصاددان قديمى ميگويد: ارزش 
عبارتست از رابطٔه ميان دو شخص. ولى او ميبايست اضافه ميكرد كه اين رابطه در 
زير پوششى از اشياء پنهان شده است و تنها از ديدگاه سيستم مناسبات اجتماعى  زير پوششى ى
- توليدى يك فرماسيون مفروض و تاريخى جامعه، يعنى از ديدگاه مناسباتى 
كه در پديدٔه توده اى و ميليارد ها بار تكرار شوندٔه مبادله تجلى ميكند، ميتوان 
فهميد كه ارزش چيست. "كاال ها بمثابٔه ارزش، چيزى نيستند جز كمّيت معينى 
از زمان كار منجمد شده." (٢٠)  ماركس، پس از تجزيه و تحليل دقيق خصلت 
دوگانٔه كار متبلور در كاال، به تجزيه و تحليل اشكال ارزش و پول مى پردازد. در 
اينجا وظيفٔه عمدٔه ماركس عبارتست از بررسى منشاء شكل پولى ارزش، بررسى 
روند تاريخى گسترش و تكامل مبادله: از زمانيكه مبادله ها رويدادهاى جداگانه  روند تاريخى تاريخى
و تصادفى بودند ("شكل ساده، جداگانه و يا تصادفى ارزش" : كميت مفروض 
از يك كاال با كميت مفروض از كاالى ديگر مبادله ميشود)، تا شكل عام ارزش 
يعنى زمانيكه چندين كاالى مختلف با يك كاالى واحد و معين مبادله ميشوند و 
تا شكل پولى ارزش كه در آن طال به همان كاالى معين يا معادل عام بدل ميشود. 
پول كه عاليترين محصول تكامل مبادله و توليد كاالئى است، خصلت اجتماعى 
كار فردى و پيوند اجتماعى موجود ميان توليدكنندگان پراكنده اى را كه بوسيلٔه 

بازار بهم بسته شده اند، پنهان ميكند و از نظرها دورميدارد.
ماركس وظايف گوناگون پول را با موشكافى فوق العاده اى بررسى ميكند. 
حتمًا بايد توجه داشت كه در اين جا (و بطور كلى در كلئه فصلهاى نخست 
ماركس وظايف گوناگون پول را با موشكافى فوق العاده اى بررسى ميكند. 
حتمًا بايد توجه داشت كه در اين جا (و بطور كلى در كلئه فصلهاى نخست 
ماركس وظايف گوناگون پول را با موشكافى فوق العاده اى بررسى ميكند. 

) شكل تجريدى بيان، كه در ظاهر كامًالشبيه ددوكسيون است 
حتمًا بايد توجه داشت كه در اين جا (و بطور كلى در كلئه فصلهاى نخست 

) شكل تجريدى بيان، كه در ظاهر كامًال
حتمًا بايد توجه داشت كه در اين جا (و بطور كلى در كلئه فصلهاى نخست 

"كاپيتال"
(deduction يعنى روند نتيجه گيرى منطقى كه در آن از عام به خاص، از كل 
به جزء راه ميبرند و از محملها و مقدمات كلى معين نتايج مشخصى ميگيرند)، 
 يعنى روند نتيجه گيرى منطقى كه در آن از عام به خاص، از كل 
به جزء راه ميبرند و از محملها و مقدمات كلى معين نتايج مشخصى ميگيرند)، 
 يعنى روند نتيجه گيرى منطقى كه در آن از عام به خاص، از كل 

در واقع امر چكيدٔه بررسى انبوه بسيار عظيمى از فاكتها و اطالعات مربوط 
بتاريخ تكامل مبادله و توليد كاالئى است."پيدايش پول باسطح معينى از تكامل 
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مبادلٔه كاالئى مالزمه دارد. اشكال گوناگون پول : معادل ساده، وسيلٔه گردش، 
زراندوزى، پول جهانى - بسته به اينكه پول بيشتر براى كداميك از وظايفش بكار 
س متفاوتى بس متفاوتى بس متفاوتى  ميرود و كداميك از اين وظايف بطور نسبى مسلط است، بر پله هاى 

(٢١) ") ") از روند توليد اجتماعى داللت دارند.

اضافه ارزش
در پلٔه معينى از تكامل توليد كاالئى، پول به سرمايه بدل ميشود. فرمول گردش 
كاالئى چنين بود: كاال - پول - كاال. يعنى فروش يك كاال براى خريد كاالى 
ديگر. اما فرمول عام سرمايه برعكس چنين است: پول - كاال - پول. يعنى خريد 
سود). ماركس اين رشد ارزش بدوى پولى را كه بكار انداخته  به قصد فروش (با
شده، اضافه ارزش مى نامند. همه مى دانند كه پول بهنگام َدَوراِن سرمايه "رشد" 
 يعنى به يك رابطٔه ويژه 

شده، اضافه ارزش مى نامند. همه مى دانند كه پول بهنگام َدَوراِن سرمايه 
 يعنى به يك رابطٔه ويژه 

شده، اضافه ارزش مى نامند. همه مى دانند كه پول بهنگام َدَوراِن سرمايه 
ميكند و درست همين "رشد" است كه پول را به سرمايه

از  تواند  ارزش نمى  بدل ميكند. اضافه  توليد اجتماعى  تاريخى معين  نظر  از  و 
گردش كاال پديد آيد، زيرا در اين گردش تنها معادل ها مبادله مى شوند. اضافه 
ارزش از گران فروشى نيز نمى تواند پديد آيد، زيرا برد و باخت متقابل فروشنده 
ها و خريداران سرانجام همديگر را خنثى خواهد كرد. بعالوه سخن بر سر يك 
پديدٔه توده اى، متوسط و اجتماعى است و نه يك پديدٔه منفرد. صاحب پول براى 
چنگ  به  ويژگى  اين  با  كاالئى  بازار،  در  "بايد  آورد  بدست  ارزش  اضافه  اينكه 
- كاالئى كه روند  آورد كه ارزش مصرفش خود سرچشمٔه ارزش باشد" (٢٢)
مصرف آن در همان حال روند ايجاد ارزش باشد. چنين كاالئى موجود است: 
نيروى كار انسان. مصرف اين كاال عبارتست از كار، و كار آفرينندٔه ارزش است. 
صاحب پول، نيروى كار را به ارزش آن - كه مانند ارزش هر كاالى ديگرى از 
اش)  خانواده  و  كارگر  نگاهدارى  ارزش  (يعنى  الزم  اجتماعى  كار  زمان  روى 
تعيين ميشود - ميخرد. صاحب پول كه نيروى كار را خريده است حق دارد آنرا 
١٢ ساعت كار  ً
 ميخرد. صاحب پول كه نيروى كار را خريده است حق دارد آنرا 

ً
 ميخرد. صاحب پول كه نيروى كار را خريده است حق دارد آنرا 

مصرف كند يعنى حق دارد كارگر را وادارد كه يك روز تمام مثال
"الزم") كارگر محصولى  كار  اين ١٢ ساعت (زمان  از  كند. طى شش ساعت 
ميسازد كه جبران كنندٔه هزينٔه نگاهدارى اوست، و طى شش ساعت ديگر (زمان 

الزم
ميسازد كه جبران كنندٔه هزينٔه نگاهدارى اوست، و طى شش ساعت ديگر (زمان 

الزم

كار "اضافى") كارگر اضافه محصول و يا اضافه ارزشى ميسازد كه سرمايه دار 
بابت آن چيزى نپرداخته است. بنابر اين بايد در سرمايه دو جزء را از نقطه نظر 
روند توليد از هم تميز داد: يكى سرمائه ثابت كه صرف خريد وسائل توليد (يعنى 
ماشين آالت، ابزار كار، مادٔه خام و غيره) شده و ارزش آن بى تغيير (يكباره يا 
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(" (" (٢۵) ("كاپيتال"، جلد اول).  دارد.
توليد  شالودٔه  ميكند  كار  آن  روى  كه  زمينى  بر  دهقان  خصوصى  مالكيت 
كوچك و شرط شكوفائى و شكل گرفتن كالسيك آنست. اما اين توليد كوچك 
تنها با توليد و جامعٔه ابتدائى دمساز است. در جامعٔه سرمايه دارى "بهره كشى از 
دهقان تنها از نظر شكل با بهره كشى از كارگر صنعتى تفاوت دارد. استثمارگر 
طريق  از  را  تك  به  تك  دهقاناِن  تك  به  تك  داراِن  سرمايه  سرمايه.  است:  يكى 
بوسيلٔه  را  دار طبقٔه دهقان  اما طبقٔه سرمايه  ميكنند.  استثمار  رباخوارى  و  رهن 
طريق  از  را  تك  به  تك  دهقاناِن  تك  به  تك  داراِن  سرمايه  سرمايه.  است:  يكى 
بوسيلٔه  را  دار طبقٔه دهقان  اما طبقٔه سرمايه  ميكنند.  استثمار  رباخوارى  و  رهن 
طريق  از  را  تك  به  تك  دهقاناِن  تك  به  تك  داراِن  سرمايه  سرمايه.  است:  يكى 

(قطعه  "پارسل  فرانسه).  در  طبقاتى  (مبارزٔه  ميكند."  استثمار  دولتى  ماليات 
از زمين  اجازه ميدهد  دار  به سرمايه  ايست كه  بهانه  زمين كوچك) دهقان فقط 
تا  كند  رها  خود  امان  به  را  زارع  و  كشد  بيرون  مالكانه  بهرٔه  و  وام،  ربح  سود، 
برومر). معموآل  ٢) (هجدهم 
تا  كند  رها  خود  امان  به  را  زارع  و  كشد  بيرون  مالكانه  بهرٔه  و  وام،  ربح  سود، 
برومر). معموآل  ٢) (هجدهم 
تا  كند  رها  خود  امان  به  را  زارع  و  كشد  بيرون  مالكانه  بهرٔه  و  وام،  ربح  سود، 

درآورد." (۶ را  مزد خود  باشد  هر طور خواسته 
طبقٔه  يعنى  كاپيتاليستى  جامعٔه  به  هم  را  خود  دستمزد  از  بخشى  حتى  دهقان 
مالكيت  ظاهرا  كه  ايرلندى،  دار  اجاره  سطح  "به  و  ميدهد  تحويل  دار  سرمايه 
ه تنزل ميكند. به تنزل ميكند. به چه دليل "در كشورهائيكه در آنها خرده مالكى  خصوصى دارد" 
دهقانى مسلط است نان ارزانتر از كشورهائى است كه شيؤه توليد سرمايه دارى 
دارند"؟ ("كاپيتال"، جلد سوم). يكى از داليل اينست كه دهقان بخشى از اضافه 
"بنابر  محصول خود را برايگان به جامعه (يعنى طبقٔه سرمايه دار) تحويل ميدهد.
، جلد سوم). يكى از داليل اينست كه دهقان بخشى از اضافه 

محصول خود را برايگان به جامعه (يعنى طبقٔه سرمايه دار) تحويل ميدهد.
، جلد سوم). يكى از داليل اينست كه دهقان بخشى از اضافه 

حاصل  بهيچوجه  كشاورزى)  محصوالت  ساير  و  (نان  نازل  بهاى  چنين  اين 
بارورى كار توليدكنندگان نيست، بلكه نتيجٔه فقر آنها است." ("كاپيتال"، جلد 
زمان  در  است،  كوچك  توليد  عادى  شكل  كه  ارضى  كوچك  مالكيت  سوم). 
به  بنا  ارضى  كوچك  "مالكيت  سرمايه دارى تنزل ميكند، نابود ميشود، ميميرد.
ماهيت خويش باتكامل نيروهاى مولدٔه اجتماعى، اشكال اجتماعى كار، تمركز 
اجتماعى سرمايه ها، دامدارى به مقياسهاى بزرگ و با بكار بستن هر چه بيشتر 
آنرا ناگزير بسوى  علوم، منافات دارد. رباخوارى و سيستم مالياتى در همه جا 
فقر ميبرد. مصرف سرمايه براى خريد زمين مانع از آن ميشود كه اين سرمايه براى 
كشت و آبادانى زمين بكار رود. تقسيم بى پايان وسائل توليد به قطعات كوچك، 
فقر ميبرد. مصرف سرمايه براى خريد زمين مانع از آن ميشود كه اين سرمايه براى 
كشت و آبادانى زمين بكار رود. تقسيم بى پايان وسائل توليد به قطعات كوچك، 
فقر ميبرد. مصرف سرمايه براى خريد زمين مانع از آن ميشود كه اين سرمايه براى 

پراكندگى خود توليدكنندگان (تعاونى ها يعنى هميارى دهقانان خرده پا كه نقش 
بورژوائى بسيار مترقى دارند اين گرايش را فقط تخفيف ميدهد ولى آنرا از ميان 
نمى برند. بعالوه نبايد فراموش كرد كه اين تعاونى ها بحال دهقانان مرفه بسيار 
ند و يا تقريبًا سودى ندارند.
 بحال دهقانان مرفه بسيار 

ند و يا تقريبًا سودى ندارند
 بحال دهقانان مرفه بسيار 

سودمند ولى براى تودٔه دهقانان فقير بسيار كم سودا
خود اين همياريها نيز بعدًا به استثمار كنندگان كار مزدورى بدل ميشوند)، اتالف 

ند و يا تقريبًا سودى ندارند
خود اين همياريها نيز بعدًا به استثمار كنندگان كار مزدورى بدل ميشوند)

ند و يا تقريبًا سودى ندارند سودمند ولى براى تودٔه دهقانان فقير بسيار كم سود
خود اين همياريها نيز بعدًا به استثمار كنندگان كار مزدورى بدل ميشوند)

سودمند ولى براى تودٔه دهقانان فقير بسيار كم سود

عظيم نيروى انسانى، بدتر و بدتر شدن شرايط توليد و گران  شدن وسائل توليد 
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در نامٔه مورخ ٢ اوت ١٨۶٢ به انگلس، بسيار عالى، عامه فهم، فشرده و روشن 
بيان ميكند. همچنين به نامٔه ٩ اوت ١٨۶١ مراجعه كنيد.)

در بحث از تاريخ بهرٔه زمين نيز بايد به آن بخش از تحليل ماركس توجه كرد 
كه در آن جريان بدل شدن بيگارى (وقتيكه دهقان با كار خويش زمين ارباب را 
ميكارد و اضافه محصول ميسازد) به بهرٔه جنسى يا بهرٔه طبيعى (وقتيكه دهقان 
" به ارباب  " به ارباب  اضافه محصول را در زمين خود ميسازد و بر اثر "اجبار غير اقتصادىبه ارباب 
تحويل ميدهد) و سپس به بهرٔه پولى (همان بهرٔه طبيعى است كه بر اثر تكامل 
توليد كاالئى به پول"Оброк"روس قديم، مبدل شده) و باالخره به بهرٔه سرمايه 
دارى (كه در آن سرمايه دار كشاورز جاى دهقان را گرفته و با كمك كار مزدورى 
كشت ميكند) نشان داده ميشود. در رابطه با تحليل "نطفه هاى بهرٔه سرمايه دارى 
بجاست كه روى چندين انديشه بسيار عميق ماركس دربارٔه تحول سرمايه  بجاست كه روى چندين انديشه بسيار عميق ماركس دربارٔه تحول سرمايه  " تحول سرمايه  " بجاست كه روى چندين انديشه بسيار عميق ماركس دربارٔه  زمينبجاست كه روى چندين انديشه بسيار عميق ماركس دربارٔه 
دارى در كشاورزى (كه بويژه براى كشورهاى عقب مانده اى نظير روسيه اهميت 
دارد) انگشت بگذاريم. "طبقٔه روزمزدان ندارى كه با پول اجير ميشوند، نه تنها 
بطور ناگزير بهمراه تبديل بهرٔه طبيعى به بهرٔه پولى تشكيل ميشود، بلكه حتى 
پيش از آن پديد مى آيد. در آغاز پيدايش اين طبقه، زمانيكه هنوز بصورت تك 
جوشهائى پديد آمده، در جرگٔه دهقانان مرفه ترى كه خود متعهد به پرداخت بهرٔه 
مالكانه اند، طبعًا اين عادات گسترش مى يابد كه كارگران مزدور را بحساب 
جوشهائى پديد آمده، در جرگٔه دهقانان مرفه ترى كه خود متعهد به پرداخت بهرٔه 
مالكانه اند، طبعًا اين عادات گسترش مى يابد كه كارگران مزدور را بحساب 
جوشهائى پديد آمده، در جرگٔه دهقانان مرفه ترى كه خود متعهد به پرداخت بهرٔه 

خود استثمار كنند.- در زمان فئوداليته هم بودند دهقانان مرفهى كه در عين 
 خود وابستٔه فئودال بودند، بنوبٔه خويش دهقاِن وابسته نگاه ميداشتند. 
 در زمان فئوداليته هم بودند دهقانان مرفهى كه در عين 
 خود وابستٔه فئودال بودند، بنوبٔه خويش دهقاِن وابسته نگاه ميداشتند. 
 در زمان فئوداليته هم بودند دهقانان مرفهى كه در عين 

حال كه
به اين ترتيب اين دهقانان به تدريج امكان مى يابند كه ثروتى بياندوزند و خود 
به سرمايه داران آينده بدل شوند. در نتيجه در ميان صاحبان پيشين اراضى، كه 
اقتصاد مستقلى دارند، خزانه اى براى نشاى اجاره داران سرمايه دار پديد مى 
آيد كه تكامل عمومى سرمايه دارى بيرون از كشاورزى نيز خود سبب ساز رشد 
آنهاست." ("كاپيتال"، جلد سوم) ... "سلب مالكيت از بخشى از جمعيت 
آنها  آنها  روستا و بيرون راندن آنها از ده نه تنها كارگران و وسائل زندگى و ابزار كار نها  روستا و بيرون راندن آنها از ده نه تنها كارگران و وسائل زندگى و ابزار كار آ آ
" ميكند، بلكه بازار داخلى را نيز بوجود مى آورد."  " ميكند، بلكه بازار داخلى را نيز بوجود مى آورد. را براى سرمائه صنعتى "آزادميكند، بلكه بازار داخلى را نيز بوجود مى آورد.
(٢۴) ("كاپيتال"، جلد اول). فقر و ورشكستگى جمعيت روستائى بنوبٔه خود 
در ايجاد ارتش ذخيرٔه كارگرى براى سرمايه نقشى ايفا ميكند و به اين دليل در 
هر كشور سرمايه دارى"همواره بخشى از جمعيت روستائى در حالت گذار و 
تبديل شدن به جمعيت شهرى يا مانوفاكتورى (يعنى غير كشاورزى) قرار دارد. 
اين سرچشمٔه اضافه جمعيت نسبى مستمرًا جارى است ... كارگر كشاورزى را 
تبديل شدن به جمعيت شهرى يا مانوفاكتورى (يعنى غير كشاورزى) قرار دارد. 

اين سرچشمٔه اضافه جمعيت نسبى مستمرًا جارى است 
تبديل شدن به جمعيت شهرى يا مانوفاكتورى (يعنى غير كشاورزى) قرار دارد. 

به پائين ترين سطح دستمزد ميرسانند و او همواره يك پا در لجنزار مستمندى 

كارل ماركس( زندگينامه بافشرده اى از ماركسيسم )

١۶

به اقساط) به محصول آماده منتقل ميشود؛ ديگرى سرمائه متغير كه صرف خريد 
نيروى كار شده است. ارزش اين سرمايه بى تغيير نمى ماند، بلكه در روند كار 
رشد ميكند و اضافه ارزش ميسازد. به اين دليل براى بدست آوردن درجٔه بهره 
كشى از كارگر توسط سرمايه، بايد اضافه ارزش را فقط با سرمائه متغير سنجيد 
و نه با كل سرمايه. در مثال ما نرخ اضافه ارزش - نامى كه ماركس به اين نسبت 

ميدهد - عبارت خواهد بود از (۶ ساعت) ÷ (۶ ساعت)  يعنى ١٠٠ % .
محملهاى تاريخى پيدايش سرمايه عبارتند از: نخست - انباشت مقدار معينى 
پول در دست اشخاص جداگانه در زمانيكه بطور كلى توليد كاالئى به سطح 
تكامل بالنسبه باالئى رسيده است. دوم - وجود كارگرى كه به دو معنا "آزاد" 
است: آزاد از هر گونه مانع يا محدوديتى در فروش نيروى كار خويش و آزاد از 
زمين و به طور كلى از هر وسيلٔه توليد؛ يعنى كارگر بدون ارباب، كارگر "پرولتر" 

كه براى زنده ماندن چاره اى جز فروش نيروى كار خويش ندارد.
اضافه ارزش را از راه بكار بستن دو شيؤه اصلى ميتوان افزايش داد: از راه 
امتداد روزانٔه كار ("اضافه ارزش مطلق") و از راه كوتاه كرده زمان كار الزم 
("اضافه ارزش نسبى"). وقتى ماركس كاربست شيؤه نخست را تجزيه و تحليل 
ميكند تابلوى عظيمى از مبارزٔه طبقٔه كارگر در راه كوتاه كردن روزانه كار و 
دخالت دولت، ابتدا به منظور دراز كردن روزانه كار (قرن ١۴ تا ١٧) و سپس 
به منظور كوتاه كردن آن (قوانين كار قرن نوزدهم) در برابر چشمان ميگذارد. از 
" ببعد تاريخ جنبش كارگرى كشورهاى متمدن جهان اين  " ببعد تاريخ جنبش كارگرى كشورهاى متمدن جهان اين  هنگام پيدايش "كاپيتالببعد تاريخ جنبش كارگرى كشورهاى متمدن جهان اين 
به منظور كوتاه كردن آن (قوانين كار قرن نوزدهم) در برابر چشمان ميگذارد. از 

هنگام پيدايش 
به منظور كوتاه كردن آن (قوانين كار قرن نوزدهم) در برابر چشمان ميگذارد. از 

تابلو را با هزاران هزار فاكت تازه تكميل كرده است.
ماركس ضمن تجزيه و تحليل اضافه ارزش نسبى سه مرحلٔه اساسى تاريخى 
افزايش بارورى كار را توسط سرمايه دارى بررسى ميكند: ١- همكارى ساده، 
٢- تقسيم كار و مانوفاكتور، ٣- ماشينيسم و صنعت بزرگ. اينكه ماركس تا چه 
پايه عميقًا مشخصات بنيادى و نمونه وار سرمايه دارى را كشف و بيان كرده از 
٢- تقسيم كار و مانوفاكتور، ٣- ماشينيسم و صنعت بزرگ. اينكه ماركس تا چه 
پايه عميقًا مشخصات بنيادى و نمونه وار سرمايه دارى را كشف و بيان كرده از 
٢- تقسيم كار و مانوفاكتور، ٣- ماشينيسم و صنعت بزرگ. اينكه ماركس تا چه 

جمله از اينجا پيداست كه پژوهش صنايع به اصطالح "پيشه ورى" روسيه غنى 
ترين كارمايه را براى تمثيل دو مرحلٔه نخست بدست ميدهد. تاثير انقالبى گر 
صنايع بزرگ ماشينى، كه ماركس در ١٨۶٧ بيان كرده، در نيم قرنى كه از آن 
تاريخ ميگذرد، در چندين كشور "نوين" نيز آشكار شده است (روسيه، ژاپن و 

صنايع بزرگ ماشينى، كه ماركس در 
تاريخ ميگذرد، در چندين كشور 

صنايع بزرگ ماشينى، كه ماركس در 

غيره).
و بعد. در آموزش ماركس، انباشت سرمايه- يعنى بدل شدن بخشى از اضافه 
ارزش به سرمايه و صرف آن نه براى رفع نيازمنديهاى شخصى و يا هوا و هوس 
سرمايه دار بلكه براى توليد جديد - نيز بينهايت مهم است و تازگى دارد. ماركس 
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اشتباه اقتصاد سياسى كالسيك سابق را (از آدام اسميت به بعد) فاش ساخت. 
اين اقتصاد سياسى گمان ميبرد كه همٔه اضافه ارزشى كه به سرمايه بدل ميشود 
سهم سرمائه متغير است. در حاليكه در واقع امر اضافه ارزش ميان وسائل توليد
و سرمائه متغير سرشكن ميشود. رشد سريعتر سهم سرمائه ثابت (در جمع كل 
سرمايه) به نسبت سهم سرمائه متغير، در روند تكامل سرمايه دارى و تبديل آن به 
و سرمائه متغير سرشكن ميشود. رشد سريعتر سهم سرمائه ثابت (در جمع كل 
سرمايه) به نسبت سهم سرمائه متغير، در روند تكامل سرمايه دارى و تبديل آن به 
و سرمائه متغير سرشكن ميشود. رشد سريعتر سهم سرمائه ثابت (در جمع كل 

سوسياليسم اهميت عظيمى دارد.
انباشت سرمايه ماشين را سريعتر جانشين كارگر ميكند، در يك قطب ثروت 
و در قطب ديگر فقر مى آفريند و به اين طريق باصطالح "ارتش ذخيرٔه كارگرى"، 
را پديد مى آورد، " را پديد مى آورد، " را پديد مى آورد،  و يا " و يا " و يا "اضافه جمعيت سرمايه دارى "زائد بودن نسبى كارگران
كه اشكال بسيار گوناگونى بخود ميگيرد و به سرمايه دار امكان ميدهد تا توليد 
را با سرعت فوق العاده اى گسترش دهد. ناگفته نگذاريم كه همين امكان، در 
اضافه  بحرانهاى  درك  كليد  توليد،  در وسائل  انباشت سرمايه  و  اعتبار  با  رابطه 
متناوبًا   بحرانهائى كه در كشورهاى سرمايه دارى 

بحرانهاى
متناوبًا   بحرانهائى كه در كشورهاى سرمايه دارى 

بحرانهاى درك  كليد  توليد،  در وسائل  انباشت سرمايه  و  اعتبار  با  رابطه 
متناوبًا   بحرانهائى كه در كشورهاى سرمايه دارى 

درك  كليد  توليد،  در وسائل  انباشت سرمايه  و  اعتبار  با  رابطه 
نيز بدست ميدهد - را  توليد 

نامعلوم  و  تر  طوالنى  فواصل  در  سپس  و  يكبار  دهسال  هر  متوسط  بطور  ابتدا 
ترى، فراميرسد.

بايد انباشت سرمايه را بر شالودٔه خود سرمايه دارى، از به اصطالح "انباشت 
بدوى سرمايه" تميز داد. "انباشت بدوى سرمايه" يعنى جداكردن قهرى كاركن 
(كمون  ها  آبشين  هاى  زمين  دزديدن  زمين،  از  دهقان  راندن  توليد،  وسايل  از 
"انباشت  ها)، سيستم مستمعراتى، وامهاى دولتى، تعرفه هاى حمايتى و غيره. 
يعنى  و در قطب ديگر صاحب پول 

ها)، سيستم مستمعراتى، وامهاى دولتى، تعرفه هاى حمايتى و غيره. 
يعنى  و در قطب ديگر صاحب پول 

ها)، سيستم مستمعراتى، وامهاى دولتى، تعرفه هاى حمايتى و غيره. 
آزاد"  "پرولتر  بدوى سرمايه" در يك قطب 

سرمايه دار ميسازد.
زير  "گرايش تاريخى انباشت سرمايه دارى" را ماركس در جمالت معروف 

توصيف ميكند:
وانداليسم  ترين  بيرحمانه  با  مستقيم  توليدكنندگان  مالكيت  "سلب 
نفرت  شهوات  ترين  مسكين  ترين،  كثيف  ترين،  ننگين  تاثير  تحت  و 
وانداليسم  ترين  بيرحمانه  با  مستقيم  توليدكنندگان  مالكيت  سلب 
نفرت  شهوات  ترين  مسكين  ترين،  كثيف  ترين،  ننگين  تاثير  تحت  و 
وانداليسم  ترين  بيرحمانه  با  مستقيم  توليدكنندگان  مالكيت  سلب 

بار انجام يافته است. مالكيت خصوصى كه با زحمت شخصى به دست 
با وسائل  پيوند كاركن مستقل منفرد  بر  آمده، مالكيتى كه ميتوان گفت 
و ابزار كارش استوار است، به وسيلٔه مالكيت خصوصى سرمايه دارى 
كه بر پائه استثمار نيروى كار ظاهرًا آزاِد غير متكى است، از ميدان بدر 
و ابزار كارش استوار است، به وسيلٔه مالكيت خصوصى سرمايه دارى 
كه بر پائه استثمار نيروى كار ظاهرًا آزاِد غير متكى است، از ميدان بدر 
و ابزار كارش استوار است، به وسيلٔه مالكيت خصوصى سرمايه دارى 

دارد  اقتصاد مستقلى  آنگاه ديگر سلب مالكيت كارگرى كه   
كه بر پائه استثمار نيروى كار ظاهرًا آزاِد غير متكى است، از ميدان بدر 
دارد  اقتصاد مستقلى  آنگاه ديگر سلب مالكيت كارگرى كه   
كه بر پائه استثمار نيروى كار ظاهرًا آزاِد غير متكى است، از ميدان بدر 

... ميشود 
مطرح نيست، نوبت سلب مالكيت از سرمايه دارى فراميرسد كه خود 
بازى  راه  از  مالكيت  سلب  اين  ميكند.  استثمار  را  كارگر  زيادى  تعداد 
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صاحبان جداگانه اى تصاحب كرده اند، سبب ميشود كه بهاى توليد محصوالت 
به  آن  توليد در خاك متوسط و شرايط متوسط حمل  مبناى هزينٔه  بر  كشاورزى 
بدترين  هزينٔه  روى  از  و  خاك  بدترين  هزينٔه  روى  از  بلكه  نشود،  تعيين  بازار 
توليد  بهاى  و  بها  اين  ميان  تفاوت  شود.  تعيين  بازار  به  محصول  حمل  شرايط 
ماركس  است.  ديفرانسيل  يا  تفضيلى  بهرٔه  بهتر)  با شرايط  (و  بهتر  در خاكهاى 
اين بهرٔه تفضيلى را، هم در حالتيكه حاصلخيزى قطعات مختلف زمين متفاوت 
دارد، موشكافانه  تفاوت  مبلغ سرمايه گذارى در زمين  است و هم در حالتيكه 
كه  را  ريكاردو  اشتباه  اين  و  داد  نشان  را  بهره  اين  پيدايش  منشاء  و  بررسى كرد 
گويا بهرٔه تفضيلى فقط وقتى بدست مى آيد كه دائما از زمينهاى بهتر به زمينهاى 
ً فاش ساخت. (به "تئورى اضافه ارزش" نيز كه در آن بويژه 
گويا بهرٔه تفضيلى فقط وقتى بدست مى آيد كه دائما از زمينهاى بهتر به زمينهاى 

ً
گويا بهرٔه تفضيلى فقط وقتى بدست مى آيد كه دائما از زمينهاى بهتر به زمينهاى 

ًبدتر بگذريم، كامًالبدتر بگذريم، كامال
انتقاد از رودبرتوس Rodbertus قابل توجه است، مراجعه كنيد). در واقع چه 
به درجٔه  معينى  از درجٔه  زمينهائيكه  بسا  و چه  آيد  پيش مى  بر عكس  بسا گذار 
 قابل توجه است، مراجعه كنيد). در واقع چه 
به درجٔه  معينى  از درجٔه  زمينهائيكه  بسا  آيد و چه  پيش مى  بر عكس  بسا گذار 
 قابل توجه است، مراجعه كنيد). در واقع چه 

ديگر منتقل ميشوند (بر اثر ترقى تكنيك كشاورزى، رشد شهرها و غيره). "قانون 
آميز است.  نيز كه شهرتى بهم رسانده عميقًا اشتباه 
قانون 
آميز است.  نيز كه شهرتى بهم رسانده عميقًا اشتباه 
قانون  ديگر منتقل ميشوند (بر اثر ترقى تكنيك كشاورزى، رشد شهرها و غيره). 
آميز است.  نيز كه شهرتى بهم رسانده عميقًا اشتباه 

ديگر منتقل ميشوند (بر اثر ترقى تكنيك كشاورزى، رشد شهرها و غيره). 
كاهش حاصلخيزى زمين" 

طبيعت  گردن  به  را  دارى  سرمايه  تضادهاى  و  محدوديتها  نقائص،  قانون  اين 
مى اندازد. بعالوه برابرى سود در همٔه رشته هاى صنعتى و بطور كلى در همٔه 
رشته هاى اقتصاد ملى آزادى كامل رقابت و آزادى انتقال سرمايه از رشته اى به 
رشتٔه ديگر را ايجاب ميكند، در حاليكه مالكيت خصوصى زمين بوجود آورندٔه 
انحصار است و از انتقال آزاد سرمايه جلوگيرى ميكند. بر اثر انحصار، فرآورده 
نرخ  بودن  باال  نتيجه  در  و  آلى  سرمائه  تركيب  بودن  پائين  كه  كشاورزى،  هاى 
سود از ويژگيهاى آنست، روند هم سطح كردن نرخ سود آزادنه جريان نمى يابد و 
صاحب زمين كه انحصاردار است امكان پيدا ميكند كه قيمت را در سطحى باال 
تر از متوسط نگاه دارد، و از همين بهاى انحصارى است كه بهره مطلق ميزايد. 
تا وقتى سرمايه دارى هست نميتوان بهرٔه تفضيلى را از ميان برد، اما بهرٔه مطلق 
به  آن  راه ملى كردن زمين و واگذارى مالكيت  از   ً
تا وقتى سرمايه دارى هست نميتوان بهرٔه تفضيلى را از ميان برد، اما بهرٔه مطلق 

ً
تا وقتى سرمايه دارى هست نميتوان بهرٔه تفضيلى را از ميان برد، اما بهرٔه مطلق 

برد - مثال از ميان  ميتوان  را 
دولت. اين واگذارى بدان معناست كه انحصار مالكين خصوصى ميشكند و به 
رقابت آزاد در امر كشاورزى بطور كاملتر و پيگيرترى ميدان داده ميشود. و به 
همين دليل، چنانكه ماركس يادآورى ميكند، بورژواهاى راديكال بارها در تاريخ 
پيشنهاد مترقى ملى كردن زمين را مطرح كرده اند. اما چنين پيشنهادى اكثريت 
بويژه  ما  زمان  در  كه  ديگرى  انحصار  به  زيرا  اندازد،  مى  بوحشت  را  بورژواها 
پيشنهاد مترقى ملى كردن زمين را مطرح كرده اند. اما چنين پيشنهادى اكثريت 
بويژه  ما  زمان  در  كه  ديگرى  انحصار  به  زيرا  اندازد،  مى  بوحشت  را  بورژواها 
پيشنهاد مترقى ملى كردن زمين را مطرح كرده اند. اما چنين پيشنهادى اكثريت 

"حساس" است يعنى بطور كلى انحصار وسائل توليد، خيلى از نزديك  مهم و 
"برميخورد." (ماركس تئورى خود را دربارٔه سود متوسط سرمايه و بهرٔه مطلق 
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حوادث منفرد و نادر و يا ظواهر سطحى رقابت، كه اقتصاد سياسى عامى گرا 
و يا تئورى معاصر "سودمندى حداكثر" اغلب بدان اكتفا ميكنند، گام عظيمى 
است كه علوم اقتصادى در سيماى ماركس به جلو برداشته است. ماركس 
نخست منشاء اضافه ارزش را بررسى ميكند و پس از آنست كه به بررسى 
چگونگى تقسيم اضافه ارزش ميان سود، بهرٔه وام و بهرٔه زمين مى پردازد. سود 
عبارتست از نسبت اضافه ارزش به كل سرمايه اى كه در موسسه گذاشته شده 
است. سرمايه اى كه "تركيب آلى آن باالست" (يعنى نسبت سرمائه ثابت در آن 
به سرمائه متغير بيش از حد متوسط اجتماعى است) نرخ سودى كمتر از نرخ 
متوسط ميدهد، و سرمايه اى كه "تركيب آلى آن پائين است" نرخ سودش بيش 
از نرخ متوسط است. ولى رقابت ميان سرمايه ها و انتقال آزاد آن از يك رشته 
به رشتٔه ديگر نرخ سود را در هر دو حالت به سوى نرخ متوسط ميكشد. جمع 
از نرخ متوسط است. ولى رقابت ميان سرمايه ها و انتقال آزاد آن از يك رشته 
به رشتٔه ديگر نرخ سود را در هر دو حالت به سوى نرخ متوسط ميكشد. جمع 
از نرخ متوسط است. ولى رقابت ميان سرمايه ها و انتقال آزاد آن از يك رشته 

كل ارزش تمام كاالهاى جامعٔه مفروض با جمع كل بهاى آنها تطبيق ميكند. اما 
به رشتٔه ديگر نرخ سود را در هر دو حالت به سوى نرخ متوسط ميكشد. جمع 
كل ارزش تمام كاالهاى جامعٔه مفروض با جمع كل بهاى آنها تطبيق ميكند. اما 
به رشتٔه ديگر نرخ سود را در هر دو حالت به سوى نرخ متوسط ميكشد. جمع 

در موسسات جدا جدا و رشته هاى جدا جداى توليد كاالها موافق ارزش خود 
فروخته نميشوند، بلكه به بهاى توليد فروخته ميشوند كه بر اثر رقابت حاصل 

ميشود. بهاى توليد برابر است با سرمائه مصرف شده به اضافٔه سود متوسط.
به اين ترتيب، ماركس اين واقعيِت بر همه معلوم و غير قابل انكار را كه 
قيمتها با ارزشها مطابقت ندارند و سودها برابرند، بطور كامل براساس قانون 
ارزش توضيح ميدهد، زيرا جمع كل ارزشها با جمع كل قيمتها مطابقت دارد. اما 
ارزشهاى (اجتماعى) بسادگى و بالواسطه به قيمتهاى (انفرادى) بدل نميشوند، 
ً طبيعى است كه در جامعه توليد 
ارزشهاى (اجتماعى) بسادگى و بالواسطه به قيمتهاى (انفرادى) بدل نميشوند، 

ً
ارزشهاى (اجتماعى) بسادگى و بالواسطه به قيمتهاى (انفرادى) بدل نميشوند، 

بلكه راه بسيار بغرنجى را مى پيمايند: كامال
كنندگان پراكندٔه كاال، كه تنها بوسيلٔه بازار بهم بسته شده اند، قانونمندى نميتواند 
جز بصورت قانونمندى متوسط، اجتماعى، توده اى، و از راه خنثى كردن متقابل 

انحرافهاى فردى به اينسو و آنسو، تجلى كند.
افزايش بارورى كار ايجاب ميكند كه سرمائه ثابت نسبت به سرمائه متغير با 
سرعت بيشترى رشد كند، و از آنجا كه توليد اضافه ارزش تنها بعهدٔه سرمائه 
متغير است، روشن است كه نرخ سود (يعنى نسبت اضافه ارزش به كل سرمايه 
و نه به بخش متغير آن) بسوى كاهش گرايش دارد. ماركس اين گرايش و برخى 
موجبات بازدارنده و يا پنهان كنندٔه آنرا به تفصيل تجزيه و تحليل ميكند. ما از 
تشريح بخشهاى فوق العاده جالب جلد سوم "كاپيتال" كه به سرمائه ربائى، 
بازرگانى و پولى اختصاص دارد، ميگذريم و به عمده ترين آنها يعنى تئورى 

تشريح بخشهاى فوق العاده جالب جلد سوم 
بازرگانى و پولى اختصاص دارد، ميگذريم و به عمده ترين آنها يعنى تئورى 

تشريح بخشهاى فوق العاده جالب جلد سوم 

بهرٔه زمين ميپردازيم.
محدود بودن مساحت زمين، كه در كشورهاى سرمايه دارى همٔه آنرا 
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قوانين ذاتى توليد سرمايه دارى، از راه تمركز سرمايه ها انجام ميشود. 
يك سرمايه دار بسيارى سرمايه دار ديگر را از پا مى اندازد. همراه با اين 
قوانين ذاتى توليد سرمايه دارى، از راه تمركز سرمايه ها انجام ميشود. 
يك سرمايه دار بسيارى سرمايه دار ديگر را از پا مى اندازد. همراه با اين 
قوانين ذاتى توليد سرمايه دارى، از راه تمركز سرمايه ها انجام ميشود. 

تمركز يعنى همراه با سلب مالكيت از بسيارى سرمايه دار توسط عدٔه 
كمى از آنها، در روند كار نيز شكل همكارى به مقياس همواره وسيعترى 
گسترش مى يابد و كاربست آگاهانٔه دانش در امور فنى، بهره بردارى طبق 
برنامه از زمين، تبديل وسائل كار به چنان وسائلى كه تنها با كار جمعى 
ميتوان از آنها استفاده كرد، صرفه جوئى در كلئه وسائل توليد از طريق 
استفاده از آنها بمثابٔه وسائل توليد كار بهم بستٔه اجتماعى، بهم پيوستگى 
همٔه خلقها در شبكٔه بازار جهانى و به دنبال آن خصلت بين المللى رژيم 
سرمايه دارى تكامل مييابد. با كاهش مداوم تعداد سرمايه داران كالن، 
يعنى آنانى كه تمام فوائد اين روند تحولى را غصب كرده به انحصار خود 
در مى آورند، حجم فقر، ستم، بردگى، فساد و استثمار، ولى همچنين 
خشم طبقٔه كارگر نيز افزايش مييابد - طبقه اى كه خود مكانيسم روند 
توليد سرمايه دارى آنرا آموزش داده متحد و متشكل ميكند. انحصار 
سرمايه به پاى بند آن شيؤه توليدى كه خود با آن و زير تاثير آن پديد آمده و 
رشد كرده بدل ميشود. تمركز وسائل توليد و اجتماعى شدن كار به چنان 
نقطه اى ميرسد كه ديگر با پوستٔه سرمايه دارى خود سازگار نيست. اين 
پوسته ميتركد. ساعت مرگ مالكيت خصوصى سرمايه دارى فراميرسد. 
از سلب كنندگان مالكيت سلب مالكيت ميكنند." (٢٣) (كاپيتال. جلد 

اول).
و بعد. تجزيه و تحليلى نيز كه ماركس در جلد دوم "كاپيتال" از باز توليد 
سرمايه اجتماعى در مجموع خويش بدست مى دهد تازگى داشته و داراى 
اهميت بسيار زيادى است. در اينجا هم ماركس يك پديدٔه منفرد و يا جزء 
كوچكى از اقتصاد جامعه را در نظر نميگيرد بلكه پديدٔه توده اى و سرتاپاى 
اهميت بسيار زيادى است. در اينجا هم ماركس يك پديدٔه منفرد و يا جزء 
كوچكى از اقتصاد جامعه را در نظر نميگيرد بلكه پديدٔه توده اى و سرتاپاى 
اهميت بسيار زيادى است. در اينجا هم ماركس يك پديدٔه منفرد و يا جزء 

اقتصاد جامعه را در كليت آن در نظر ميگيرد؛ و ضمن اصالح اشتباه كالسيك 
ها، كه از آن ياد كرديم، توليد اجتماعى را به دو بخش بزرگ تقسيم ميكند: ١) 
توليد وسائل توليد، ٢) توليد وسائل مصرف. ماركس با ارقامى كه بعنوان مثال 
آورده است گردش سرمائه كل اجتماعى را درمجموع خويش، هم در حالتى كه 
باز توليد در حجم سابق باقى بماند و هم در حالتى كه سرمايه انباشته شود، به 
" كاپيتال" مسئلٔه تشكيل نرخ متوسط سود  " كاپيتال تفضيل بررسى ميكند. در جلد سوم كاپيتال
بر اساس قانون ارزش حل شده است. اينكه بررسيهاى مزبور از ديدگاه پديده 
هاى اجتماعى و توده اى و در مجموع اقتصاد جامعه انجام گرفته و نه از ديدگاه 




