نامه مارکس به لودويگ فويرباخ در بروکبرگ ١

Kreuznach,3.Oktober.1843
آقای بزرگوار محترم ! Hochverehrter Herr
دکتر روگه  Dr. Rugeچند ماه پيش در سفر و گذرش در مورد طرح ما از انتشار " سال نامه "
آلمانی  -فرانسوی را به اطالع شما رساند و در ھمان حال از شما تقاضای ھمکاری کرد  .اکنون
موضوع تا آنجا که توافق شده است  ،پاريس محل چاپ و انتشار است و اولين ماھنامه تا آخر نوامبر
ميبايد منتشر شود .
قبل از سفر من به پاريس که چند روز ديگر انجام ميشود  ،که نميتوانم از آن اجتناب کنم  ،با وجود
اين به يک گردش نامه ايی کوتاه  kurzen epistolarischen Ausflugنزد شما ميپردازم  ،از
آنجا که برای من مقدر نبود شخصآ به حضور شما برسم.
شما يکی از اولين نويسنده گانی بوديد که از ضرورت يک آليانس علمی آلمانی  -فرانسوی صحبت
کرده است  ،بدين جھت شما بطور يقين ھمچنين يکی از اولين کسانی باشيد  ،که اقدامی را حمايت کند
که اين آليانس را ميخواھد رئاليزه کند  .اين ميبايد يعنی مخلوطی از کارھای آلمانی و فرانسوی بنظر
برسد  .بھترين نويسنده گان پاريسی جواب مثبت داده اند  .ھر ھمکاری شما خوش آمدی بزرگ نزد
ما ميباشد  ،يک چيزايی که شما بخوبی در دسترس خواھيد داشت .
من تقريبآ باور دارم  ،از پيشگفتار شما به دومين چاپ " ذات کريستن توم " Wesen des
 Christentumميتوانيم نتيجه بگيريم  ،که شما مشغول کاری مفصل تر در باره شلينگ
 Schellingھستيد يا ھنوز بعضی چيزھا در باره اين نان خامه ايی آماده شده داريد  ٢ .می بينيد ،
اين ميتواند آغاز يک کار ھنری با شکوه باشد .
آقای شلينگ ھمانطور که شما ميدانيد 38مين عضو بوند  38tes Bundesmitgliedاست  .کل
پليس آلمان در خدمت به اختيارات او ايستاده است  ،از آنچه که خود من يکبار بعنوان سردبير "
راينيشه زايتونگ " تجربه اش را دارم  .اين ميتواند دستورالعمل سانسور و يا دقيق بگوئيم  ،ھيچ
چيزی را که بر عليه شلينگ مقدس ]يک کلمه خوانا نيست[ باشد اجازه بدھد  .بنابراين در آلمان
تقريبآ غير ممکن است به شلينگ  ،چيزی غير از کتابھای در باره  ٢١بوگن حمله کرد  ،اما کتاب
ھای در باره  ٢١بوگن کتاب ھای مردم نيستند aber die Bücher über 21 Bogen sind
nicht die Bücher des Volks.
اثر کاپ  Kappاعتبار ارزشی بسيار دارد  ،اما اين مفصل و پر دردسر است و به سبکی ناشيانه
حکم از واقعيت امر جدا ميشود  .مضاف بر اين دولت ھای ما وسايلی پيدا کرده اند که چنين آثاری را
بی تاثير کنند  .اجازه نيست در اين باره صحبتی بشود  .آنھا يا نديده گرفته خواھند شد و يا بوسيله
اداره جات اخته کردن سند و نظاير آن بدون کمترين توھينی تو سری خواھند خورد  .شلينگ بزرگ
خود اينطور نمايش ميدھد  ،که او ھيچ چيزی از اين حمله نميداند و فرصت را مناسب يافته تا بوسيله

سرو صدای خزانه دولتی  fiskalischen Lärmeدر باره سوپ پاولوس پير  ٣توجه افکار عمومی
را از اثر کاپ منحرف کند  .اين يک ضربه ديپلماتيک ماھرانه بود !
اما حال خود شما فکرش را بکنيد شلينگ را در پاريس  ،نزد جھان نويسنده گی فرانسوی افشاء شود
! از آنجا که تکبرش نميتواند ساکت باشد  ،آنجا حکومت پروس را بطرز ناگواری جريحه دار خواھد
کرد  ،اين حمله ايی است به اقتدار شلينگ رو به خارج  ،و يک مونارش متکبر eitler Monarch
کسب اقتدارش رو به خارج بيشتر از رو به داخل است .
چقدر زيرکانه آقای شلينگ از اينکه فرانسويان را به دام بيندازد آگاه بود  ،ابتدا از ضعف اکلکتيسم
کوزين  ، schwachen eklektischen Cousinبعد توسط خود لروا زيرک  ، Lerouxبرای پير
لروا و ھمانندش ھنوز ھم شلينگ مرد معتبری است  ،که بجای ايده آليسم ماوراطبيعی
 transzendenten Idealismusرئاليسم عقالنی  ، vernünftigen Realismusبجای
تفکرات انتزاعی تفکرات با گوشت و خون  ،و بجای تخصص فلسفی فلسفه جھانی را جانشين کرده
است ! او به فرانسويان رمانتيک و عارف Romantiker und Mystikerفر ياد ميزند":من
وحدتی از فلسفه و تئولوگی "  ،به فرانسويان ماترياليست ":من وحدتی از ايده و گوشت "  ،و به
فرانسويان شکاک  " : Skeptikerمن نابودکننده دگماتيک "  ،در يک کلمه  " :من ....شلينگ ! "
شلينگ نه فقط به فلسفه و تئولوگی آگاه بود  ،او به متحد کردن فلسفه و ديپلماتی نيز آگاھی داشت.
او فلسفه را به دانش ديپلماتی عام تبديل کرده است  ،به ديپلماتی برای ھر چيزی  .يک حمله به
شلينگ بنابراين غيرمستقيم حمله ايی به مجموعه و بويژه به پوليتيک پروس است  .فلسفه شلينگ
پوليتيک پروس در نور فلسفی است .
شما از اقدام ما  ،اما ھنوز بيشتر بخاطر حقيقت  ،بدين جھت خدمتی بزرگ ميکنيد  ،اگر شما ھمزمان
برای اولين دفترچه کاراکتريست شلينگ  Charakteristik Schellingsرا ارسال کنيد  .شما
مستقيم تنھا کسی ھستيد  ،زيرا شما وارونه شلينگ  umgekehrte Schellingھستيد  .او _ ما
مجازيم خوب را از مخالفانمان باور کنيم _  ،صداقت تفکرات جوانی شلينگ  ،که برای تحققشان او
در اين زمان ھيچ وسيله ايی بجز خيالپردازی ندارد  ،ھيچ انرژيی بجز غرور  ،ھيچ نيروی محرکه
ايی بجز اوپيوم  ، Opiumھيچ ارگانی بجز قابليت درک يک زن زود غضب kein Organ als die
 ، Irritabilität eines weiblichen Rezeptionsvermögensاين صداقت تفکرات جوانی
شلينگ  ،که در نزد او روياھای جوانی باشکوه باقی مانده است  ،او برای شما به جھت حقيقت  ،به
جھت واقعيت  ،به جھت مردانگی جدی شده است  .شلينگ بدين لحاظ پيش پرده شکل بدقواره ايی از
شماست  ، Ihr antizipiertes Zerrbildو تا زمانيکه واقعيت با اين شکل بدقواره در تضاد قرار
دارد  ،او می بايست در بخار و مه حل شود  .من بدين لحاظ از شما بخاطر ضروريات و بديھيات ،
بنابراين با توجه به شان بزرگ شما  ،طبيعت و تاريخ  ،به مخالفت با شلينگ دعوت ميکنم  .مبارزه
شما با او مبارزه توھمات از فلسفه با خود فلسفه است .
اما ھر طور که شما در اين باره احساس راحتی ميکنيد  ،يقينآ من از شما توقع ھمکاری را دارم ۴.
آدرس من است ":به آقای مويرا  Mäurerخيابان وانو شماره  ٢٣در پاريس جھت دريافت دکتر
مارکس" .ھمسر من ناشناسانه به شما سالم ميرساند  ،شما باور نداريد  ،چه تعداد زيادی ھوادار در
بين جنس زيبا  Schönen Geschlechtداريد  .ارادتمند شما دکتر مارکس Ganz der Ihrige
.Dr. Marx

مترجم  :اژدر  .فوريه ٢٠١٢
ترجمه از متن :آثار مارکس-انگلس ،جلد  ٢٧صفحات  ۴٢١_۴١٩انتشارات ديتز برلين ١٩٧٣
Marx-Engels Werke , Band 27 , S 419_421, Dietz Verlag Berlin 1973
 _ 1در تابستان  ١٨۴٣مارکس از کلن به کرويتزناخ Kreuznachسفر ميکند  ،آنجا که در ١٩
يونی  ١٨۴٣مراسم ازدواجش با ينی فون وستفالن برگزار شد .از مارس تا سپتامبر  ١٨۴٣مارکس
در حال انجام گفتگو با آرنولد روگه در باره انتشار " سالنامه آلمانی – فرانسوی " بود  .نامه موجود
به فوير باخ در ارتباط با نيات مارکس است که مشھورترين نمايندگان باھوش آلمانی و فرانسوی را
برای ھمکاری با سالنامه بيرون بکشد  .آخر اکتبر  ١٨۴٣در پاريس اقامت ميکند  ،جائيکه سالنامه
می بايست منتشر شود.انتشارات ديتز
 _ ٢مارکس اشاره ايی به پيش گفتار نوشته لودويگ فويرباخ " ذات کريستن توم "  ،چاپ دوم و
چاپ ھای بيشتر ،اليپزيک  ،١٨۴٣ميکند  .فويرباخ با اين وجود ھمانطور که از پاسخ نامه اش به
مارکس در  ٢۵اکتبر  ١٨۴٣بر ميآيد  ،منظورش کار خودش نبود  ،بلکه کار دوست و ھوادارش
کريستيان کاپ  " :فريدريش ويلھلم يوزف فون شلينگ "  ،اليپزيک  . ١٨۴٣ميباشد  .انتشارات
ديتز
_٣صحبت بر سر مشاجره ايی است  ،که در اثر انتشار کتاب " سرانجام آشکار شدن فلسفه
روشنگری يا تاريخ آفرينش  ،متن کلمه به کلمه  ،قضاوت ھا  ،و اصالحيه ھای کشفيات فون
شلينگی در باره فلسفه بطور کلی  ،ميتولوگی  ،و روشنگری دگماتيسم کريستن توم در برلين
وينترکورسوس  . ۴٢/١٨۴٣آزمون کلی ارائه شده از دکتر پاولوس . " Dr H.E.G.Paulusدارم
اشتات  ١٨۴٣براه افتاده شده بود  .شلينگ در پروسه ھای بيشماری تالش کرد که پاداشی برای
کتاب را دريافت کند  .اين پروسه موجب جر و بحث شديدی در افکار عمومی ميشود  .ھاينريش ھاينه
در  ١٨۴۴در اين باره شعر طنز گونه "  " Kirchenrat Prometheusپرومته شورای کلسيا را
نوشت .انتشارات ديتز
_۴فويرباخ در پاسخ نامه اش به مارکس در  ٢۵اکتبر  ١٨۴٣جواب رد ميدھد  ،برای " سالنامه
آلمانی -فرانسوی " مقاله ايی در باره شلينگ بنويسد  ،با وجود اينکه او با ارزيابی سياسی داده شده
مارکس از جھان بينی فلسفه شلينگ تمام و کمال موافق بود .دليل رد کردن چيزی ديگر ميباشد ،جدی
ترينش اينکه کارھای علمی ديگری را دردست دارد  .انتشارات ديتز
لودويگ فويرباخ ) _Ludwig Feuerbach(1804-1872برجسته ترين فيلسوف ماترياليست پيش
از مارکس ،ايدئولوگ راديکالترين دمکرات ترين اقشار بورژوازی آلمان ،که به آزاديھای بورژوا-
دمکراتيک عالقه مند بودند ،آموزه ھای ماترياليستی اش از مھم ترين المنت تعلقات ميراث فرھنگی
ناسيونال ماست  ،در سال ھای آخر عمرش او به ادبيات سوسياليستی عالقه مندی پيدا ميکند و در
سال  ١٨٧٠وارد حزب سوسيال دمکرات ميشود .انتشارات ديتز
آرنولد روگه ) _ Arnold Ruge(1802-1880نويسنده راديکال  ،ھگليان جوان  ،خرده بورژوا
دمکرات  ١٨۴٨،عضو مجلس ملی فرانکفورت )بال ھای چپ(  ،در ده پنجاه يکی از رھبران
مھاجرين خرده بورژوا آلمانی در انگلستان  ،از  ١٨۶۶به بعد ناسيونال ليبرال .انتشارات ديتز

فريدريش ويلھلم يوزف فون شلينگ Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling(1775-
)_ 1854از نماينده گان کالسيک ايده آليسم فلسفی آلمان  ،تالش کرد يک فلسفه طبيعی جديدی را
بسط دھد  ....انتشارات ديتز
کاپ ) _ Christian Kapp(1790-1874فيلسوف  ،ھگليان جوان  ،دوست لودويگ فويرباخ
.انتشارات ديتز
کوزين )_ Victor Cousin(1792-1867فيلسوف ايده آليست فرانسوی  ،اکلکتيست Eklektiker
 .انتشارات ديتز
لروا ) _ Pierre Leroux(1797-1871ناشر خرده بورژوای فرانسوی  ،سوسياليست اتوپيک و از
طرفداران سوسياليسم مسيحی  .انتشارات ديتز
پاولوس )_ Heinrich Eberhard Gottlob Paulus(1761-1851تئولوگ پروتستان ،
راسيوناليست  .انتشارات ديتز
مويرا )_ Friedrich Wilhelm German Mäurer(1813-1885نويسنده دمکرات  ،عضو
اتحاديه عدالت  .انتشارات ديتز
کرويتزناخ _Kreuznachشھری قديمی و تاريخی در ايالت راين لَند فالتس ، Rheinland-Pfalz
محل ازدواج مارکس با ينی فون وستفالن
بروکبرگ _Bruckbergروستايی در لَندکرايس انزباخ  Ansbachبين شھر نورنبرگ و انزباخ،
فويرباخ از سال ھای ١٨٣٧تا  ١٨۶٠در اين روستا اقامت داشت.
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نامه مارکس به لودويگ فويرباخ در بروکبرگ
)Paris,11.August.(1844
آقای بزرگوار محترم ! Hochverehrter Herr
حال که فرصتی پيداکردم  ،من قدری آزاد ھستم  ،مقاله ايی از خودم را برای شما ارسال کنم  ،که در
آن به بعضی المنت انتقادی من به فلسفه حق
_ ١که من يکبار آنرا بپايان رساندم  ،سپس اما دوباره مغلوب يک آماده سازی جديد از آن شدم ،تا
بطور عام قابل فھم باشد _ اشاره ايی ميکند  .من به اين مقاله ارزش ويژه ايی نسبت نميدھم  ،اما

باعث خوشحالی من است که يک فرصتی پيدا بکنم تا احترامات برجسته به شما و _ از من باور کنيد
کلمه_ عشق  Liebeرا  ،که من نسبت به شما دارم ،را بتوانم اطمينان دھم  " .فلسفه آينده "
 Philosophie der Zukunftشما ھمانند"ذات مذھب " Wesen des Glaubens
 ٢در ھر صورت با وجود محدوديت ھای محيط اش از وزنه بيشتری از کل ادبيات تاکنونی ارائه
شده در آلمان برخوردار است .
شما_ من نميدانم که آيا عمدآ_ در اين نوشته به سوسياليسم پايه ھای فلسفی داده ايد  ،و کمونيست
ھا به اين کارھا مشغول و ھمچنين فورآ بدين روش درک کرده اند  .وحدت انسان ھا با انسان ھا ،که
بر مبنای تفاوت ھای رئال انسانھا پايه ريزی شده است  ،مفھوم جمعی انسان ھا
 Menschengattungرا از آسمان انتزاعات به روی زمين واقعی  wirkliche Erdeپايين
کشيده است ،اين چه چيز ديگری است به غير از مفھوم جامعه !
دو ترجمه  ،يکی به انگليسی و ديگری به زبان فرانسوی  ،از "ذات کريستن توم " Wesen des
 Christentumsشما در حال آماده شدن و تقريبآ برای چاپ آماده است  .اولی در منچستر )
انگلس بر آن نظارت دارد (  ،و دومی در پاريس
 ) ٣دکتر گوريه Dr.Guerrierفرانسوی و کمونيست آلمانی اوربک  Ewerbeckآنھا به کمک يک
نويسنده سبک شناس فرانسوی دارند منتقل ميکنند ( منتشر ميشود .
در اين لحظه فرانسوی ھا فورآ روی کتاب حريصانه حمله ور خواھند شد  ،زيرا ھر دو دسته ،
کشيشان و ولتری ھا و ماترياليست ھا نگاھشان را به طرف کمک بيگانه بر ميگردانند .اين ظھوری
حيرت برانگيز بنظر ميرسد  ،ھمانند  ،در تضاد با قرن ھيجده که مذھب گرايی در مرکزش قرار داشت
و طبقه بااليی ،مخالف بی مذھبی بود _اما بی مذھبی که خودش بعنوان درک انسانی انسان _ در بين
پرولتاريای فرانسه درحال نزول است  .شما بايد يکی از اين تجمعات کارگران فرانسه را ميديد  ،تا به
شرافت دختر تازه جوانی که ناگھان در ميان اين انسان ھای از رمق افتاده ظاھر ميشود را بتوانی
باور کنی  .پرولتاريای انگليس گام ھای بزرگی به جلو برداشته  ،اما کمبود آنھا کاراکتر فرھنگی
فرانسويان است  .اما من نبايد فراموش کنم  ،شايستگی پيشه وران آلمانی Deutschen
 Handwerkerدر شوايتز ،لندن و پاريس را تاکيد ميکنم  .فقط پيشه وران آلمانی ھنوز زيادی
پيشه ور ھستند .
اما در ھر حال تاريخ تحت اين " بربرھا "  Barbarenجامعه سيويل ما zivilisierten
 Gesellschaftالمنت پراتيکی برای رھايی انسان  Emanzipation des Menschenرا دارد
تدارک می بيند .
اختالف کاراکتر فرانسويان در برابر ما آلمانی ھا برای من ھرگز چنين تيز و قاطع که در برابر ھم
قرار گرفته باشند نبوده است  ،وقتيکه در يکی از نوشته ھای فوريريستی  fourieristischenکه با
جمالت فوق شروع ميشود  " :انسان بی کم وکاست موجودی است از شور و اشتياق "" .ھرگز با
انسانی برخورد کرده ايد که  ،فکر کرده  ،برای اينکه فکر کند  ،بياد آورده  ،برای اينکه بياد بياورد ،
چيزی را تصور کرده  ،برای اينکه آن چيز را تصور کند،خواسته برای اينکه بخواھد ؟ ھرگز برای
خود شما اتفاق افتاده است ؟ ...نه آشکارا نه !

۴تحرک اصلی طبيعت مانند جامعه بنابراين سحرآميز است ،شور و اشتياقی Leidenschaftliche
که نه منعکس کننده نيروی جاذبه  nicht reflektierende attractionو " ھر ذاتی  ،انسان ،
گياه  ،حيوان يا کره زمين بعنوان کل ،حاصل جمعی است مطابق ماموريت Missionنيروھايش در
پذيرش نظم جھانی ".
در دنباله آن  " :نيروھای جاذبه در تناسب با احکام سرنوشت ھستند " .
۵آيا ھمه اين جمالت بنظر نميرسد  ،انگار که اين فرانسوی به عمد شور و اشتياق اش را با شور و
اشتياق ناب عملی تفکر آلمانی در تضاد قرار داده ؟
آدمی فکر نميکند  ،برای اينکه فکر کند و الی آخر .
اين چقدر برای آلمانی ھا سنگين است  ،از مخالفت يکجانبه خارج شوند  ،راجع به اين دوست چندين
ساله من _اکنون اما برای من بيگانه _ برونو باوئر در " روزنامه_ادبی" انتقادی برلينی يک حکم
جديدی بدست داده است  .من نميدانم که آيا شما ھمان را خوانده ايد .در آن خيلی پلميک سکوت
آميزی بر عليه شما است .
کاراکتر اين "روزنامه_ادبی" Literatur-Zeitungخودش را به اين حد تنزل ميدھد  " :کريتيک
" در يک ذات ماورا طبيعی تغيير شکل داده ميشود ،اين برلينی خودش را بجای انسانی نميگيرد
،کسی که منتقد است  ،بلکه بجای منتقدی ميگيرد،که مضافآ اين بدشانسی را دارد که انسان باشد.
بنابراين آنھا تنھا نيازمندی واقعی  ،نيازمندی نقد تئوريک را برسميت ميشناسند .آدم ھايی چون
پرودون بدين جھت سرزنش شده است  ،که آنھا نقطه شروع اشان را از "پراتيک " و "نيازمندی"
گرفته اند .اين کريتيک راه گم کرده و بدين جھت به يک اسپيريتو ئاليسم Spiritualismusمتکبرانه
و غم انگيز ميرسد .
آگاھی يا خودآگاھی را بعنوان يگانه کيفيت انسانی در نظر ميگيرد .عشق برای مثال.انکار ميشود ،
زيرا که در او معشوق Geliebteتنھا "موضوع" Gegenstandميباشد .پس مرگ بر موضوع!
اين نقد بنابراين خودش را يگانه المنت فعال تاريخ ميداند .در مقابل ايشان کل انسانيت بعنوان توده
،بمثابه وزنه قرار گرفته که تنھا از طريق تضاد با روح اھميت دارد .بدين لحاظ اين را جنايتی بزرگ
در نظر ميگيرند،اگر منتقدی طبع و اشتياقی دارد  ،او بايد حکيمی بی احساس و متلک گو باشد .
باوئر در آنجا توضيح ميدھد کلمه به کلمه:
"منتقد نه با رنج ھا و نه با شادی ھای جامعه شريک نميشود ،او نه دوستی و عشق  ،و نه تنفر و
رشک را نمی شناسد  ،او تاج و تختی دارد در تنھايی ،جايی که فقط بعضی اوقات خنده ھای بلند از
لبان خدايان المپ در باره مراودات جھان به گوش ميرسد ".
۶لحن باوئری  " Bauerschenروزنامه_ادبی" بدينجھت لحنی است از بی اشتياقان حقير و او
خودش را تا اين حدسبک ميکند،وقتيکه او نتايج عرضه شده از سوی شما و زمان را بطور کلی طور
ديگری در کله فرو ميکند.او فقط تناقض را باز ميکند ،و از اين کار خشنود و راضی  ،او بشکل
تحقير آميزی عقب نشينی ميکند "ھوم " . Hmاو روشن کرد که کريتيک ھيچ چيزی بدست نميدھد ،
عالوه براين نقدش خيلی اسپيريتوئل است  .بله ،او تقريبآ اظھار اميدواری ميکند ":ديگر با آن زمان

فاصله چندانی نيست ،آنجا که کل انسانيت تباه شده خودش بر عليه کريتيک"_ و کريتيک ھم يعنی او
و شرکاء_ "برخواھد خواست  ،آنھا اين توده ھای انسانی را سپس در گروھای مختلف تقسيم ميکنند
وبرای ھمه آنھا کارنامه فقيرانه را توزيع خواھند کرد ".
بنظر ميرسد :باوئر براساس رقابت بر عليه کريستوس Christusمبارزه کرده است ،من ميخواھم
برعليه اين گمراھی نقد جزوه کوچکی را منتشر کنم .
٧اين برای من باالترين ارزش است ،اگر شما پيش از اينکه بخواھيد نظرتان را اعالم کنی،بطور کلی
چقدر باعث خوشحالی من ميشود اگر فورآ خبری از سالمتی خودتان را اطالع دھيد .پيشه وران
آلمانی در اينجا  ،يعنی بخش کمونيست اش ،بيشتر از صد ھا ،در اين تابستان با دو بار در ھفته
سخنرانی در باره " ذات کريستن توم " از رھبر مخفی اشان را شنيدند و تاثيرپذيری حيرت انگيزی
از خودشان نشان دادند  .خالصه کوچکی از نامه يک زن آلمانی در بخش ادبی شماره  " ۶۴به پيش
" Vorwärtsبخشی از نامه ھمسر من است  ،که برای بازديد مادرش در ترير است  ،بدون اينکه
نويسنده بداند چاپ شده است .
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