مارکسیسمِ انگلس

1

جان ریز

2

مارکسیسمِ انگلس

مارکسیسمِ انگلس
جان ریز
ر.ا.کارین

3

جان ریز

مارکسیسمِ انگلس
نویسنده  :جان ریز
برگردان  :ر.ا.کارین

انتشارات پروسه
www.processgroup.org
9312

4

مارکسیسمِ انگلس

فهرست

پيشگفتار 7 ............................................ ................................ ................................
ماركسيسمِ انگلس 12 ............................ ................................ ................................
نقدهايي بر انگلس 12 ............................ ................................ ................................
يگانگيِ انديشهي ماركس و انگلس 23 .................................. ................................
تاريخ طبيعي 23 .......................................... ................................
ِ
تاريخ انساني و
ِ
ديالكتيك 93.......................................... ................................ ................................
نظريهاي متكبرانه؟ 85 .......................... ................................ ................................
يك جبرباوريِ اقتصادي؟ 21 ................................................. ................................
نظريهي بازتابيِ شناخت؟ 72 ................................................. ................................
خودرهاييِ طبقهي كارگر 75 ................................................ ................................
انگلس و رِفُرميسم 59 ........................... ................................ ................................
ميراثِ انگلس 32 .................................... ................................ ................................
پانوشتها 38 ......................................... ................................ ................................
پِيآوردها 238 ......................................... ................................ ................................
دربارهي اقتدار (238 ........................................... ................................ )authority
استراتژي و تاكتيكهايِ مبارزهي طبقاتي 222 ...................... ................................
دربارهي تاريخِ مسيحيتِ اوليه 228 ....................................... ................................
كتابشناسي 288................................... ................................ ................................

5

جان ریز

6

مارکسیسمِ انگلس

پیشگفتار

1

2
چرا انگلس؟ مگر نه اين است كه او بابِ روز نيست و بيشتر ،تهماندهاي از سنتي
فراموششده به نظر ميآيد كه ميشود بهتمامي ناديدهاش گرفت؛ تهماندهاي
نظري/عملي كه آن سنتِ فراموششده را ـ ماركسيسم را ـ به گند كشيده است؟!
اصالً چرا بايد دربارهي مردي حرف زد كه ’پاكيِ‘ انسانباورانهي نظرياتِ ماركس را
به ’زشتيِ‘ ناانسانيِ جبرباوري بدل كرد؟
دستگذاشتن بر انگلس صرفاً نه پرتوافكندن بر سويههايِ تحريفشدهي انديشه و
عملِ يكي از بنيادگذارانِ ماركسيسم كه در واقع ،موضعگيري در برابرِ
ناديدهانگاشتنِ كليتِ اين نظريه با حذفوطردِ انتزاعيِ بخشي از آن است .در تمامِ
دورهي كنارگذاشتنِ انگلس كه برايِ ما ،بهشكلي جدي ،از اواخرِ دههي شصتِ
______________________________________
 1بايد تأكيد كنم كه فرايندِ تاريخياي را كه در اينجا خطوطِ كلياش را ترسيم كرده ام ،بايد چونان طرحي اوليه در نظر گرفته شود،
نه پژوهشي بهانجامرسيده .بيشک پژوهشهايِ بيشتر و دقيقتر ميتوانند گزارهها و رويكردهايِ موجود در اين طرحِ اوليه را اثبات يا
رد كنند.
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خورشيدي آغاز ميشود ،مسئله ،نه نقدِ نظرات و ديدگاههايِ انگلس كه ردوطردِ
زنجيرهي معناهايي بوده كه گويا در انگلس تجلي مييافتند :جبرباوريِ اقتصادي،
علمباوريِ سدهي نوزدهمي و برايِ ما از همه مهمتر ،سويهي سياسيِ ردوطردِ
ماركسيسملنينيسم.
تصور ميشد بههرشكل درهمكوبيدنِ انگلس ،درهمكوبيدنِ آن پايهي نظرياي
است كه ماركسيسملنينيسم بر آن قرار گرفته است .ذاتباوريِ چيره بر چنين
رويكردي ـ يا آنچنان كه جان ريز ميگويد” :جستوجو برايِ گناهِ نخستين“ ـ
ذاتباوريِ چيره بر همهي آن تحليلهايي است كه انگلسِ علمباور را نقطهي عطفِ
تحريفِ ماركسِ فيلسوف و كلِ نظريه ميشناسند’ :گوهر پاكِ آغازين را وارثِ
نااليق آلوده است‘.
در اينجا همصدا با جان ريز بايد به نقدهايي كه در خودِ جنبشِ ماركسيستي به
ماركس و انگلس شده است اشاره كنم و آنها را در جايگاهي جدا از اينگونه
اتهامزدنها و كژديدنها بنشانم .هر چند خودِ ماركس و انگلس ،تا لحظهي مرگِ
جسميشان همواره دغدغهي اين را داشتند كه كارهايِ انجامشدهي خود را
تمامشده نپندارند و با هر فاكتِ تازهاي دست به بسط يا جرحوتعديلِ نظراتِ خود
ببرند اما آنچه به انجام رساندند بيشک نميتوانست دربردارندهي ادغام و هضمِ
نظريِ دگرگونيهايي باشد كه در دهههايِ سپستر پيش آمدند .اين بر دوشِ
سازمانها ،گروهها ،حزبها و افرادي مانندِ لنين ،بوخارين ،رزا لوكزامبورگ،
تروتسكي ،گرامشي و ديگران افتاد تا با بسط يا دگرگونكردنِ ديدگاههايِ آن دو ـ
و البته با وفادارماندنِ به بنيادهايِ نظريِ آن دو كه همين ،كار آنها را از كارِ
كساني مانندِ برنشتاين و كائوتسكي جدا ميكند ـ نظريهي ماركسيستي را گامي
به جلو برند .نقدهاي جدي و بسطهايِ نظريِ كساني مانندِ كارل كُرش ،جرج
لوكاچ و ديگران نيز در چنين چارچوبي قرار ميگيرند.
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اما دغدغهي من در اين پيشگفتار ،بيشتر ،پرداختن به روندِ طرحِ اين مسئله در
ايران است .هرچند ما ،در طرحكردن يا طرحنكردنِ چنين مسائلي ،بيشتر ،چشم
به توفانهايِ نظريِ اروپا (و پيشتر روسيه) داشته ايم اما ’ضرورتهايي اينجايي‘
نيز برايِ سربرآوردنِ چنين رويكردي وجود داشته است.
1
با اينكه نخستبار مانيفستِ حزبِ كمونيست را ادارهي انتشارِ مسكو ،بخشِ
زبانهايِ خارجي ،در سالِ  1231خورشيدي منتشر كرد اما در دههي شگفتِ
بيست ،بيشتر ،ماركسيسملنينيسمِ حزبِ توده فضايِ نظريِ چپ را تعيين ميكرد.
يكيدو اثر از لنين (اثرِ لنين با عنوانِ مرضِ بچگانه «چپروي» در كمونيسم را
همان انتشارات در سال  1231چاپ ميكند) ،چند اثر از استالين و بيشتر
جزوههايِ آموزشيِ حزبي (همراه با روزنامهها و مجلههايِ حزبي) در آن زمان در
دسترس بوده اند .افرادي هم كه در همين دهه از حزب انشعاب ميكنند (گروهِ
همراه با خليل ملكي) ،حتا آنگاه كه نقدشان مربوط به رويكردِ نظريِ حزب است
(برايِ نمونه موردِ انورخامهاي) ،گويا مسئله را صرفاً مرتبط با سياستهايِ كلي
(دربارهي رابطه با شوروي) و رويكردِ لنينيستيِ حزب ميبينند .ديدگاههايِ
ماركس و انگلس موردِ مناقشه نيستند.
كودتايِ  32مرداد نقطهي پاياني ميشود بر همين فضايِ جدليِ ناچيز .تا اواخرِ
دههي سي ،زندگيِ نظريِ چپ ـ جز در زندانها و بهشكلي ناچيز در خارج از
كشور ـ مرده است و در فضايِ كشتار و سركوبِ گستردهي رژيمِ كودتا همهچيز به
محاق ميرود .در اواخرِ دههي سي و در دههي چهل است كه آرامآرام از يکسو
با بهخودآمدنِ نيروهايِ سياسياي كه پيش و پس از كودتا كشور را ترك كردند

9

جان ریز

(بيشتر به سمتِ شوروي و آلمان شرقي) و از سويِ ديگر با دگرگونيهايِ سياسي
و اجتماعي در كشور روبهرو ميشويم .پاگرفتنِ جنبشِ چريكي در اواخرِ دههي
چهل و اوايلِ دههي پنجاه ،پاگرفتنِ رويكردي نو به مبارزهي سياسي است .اين
گزاره كه ’جنبشِ چريكي در تحليلِ نهايي در واكنش به و در ستيز با روشها و
رويكردهايِ حزب توده پا گرفت‘ تأييدش را صرفاً در اتخاذِ روشِ مبارزاتيِ
چريكي ،نقدِ سياستهايِ حزب و رويكردي ديگر به كنشِ سياسيمبارزاتي
نمييابد .گويا 1هر قدر حزب بر ’لنينيسم‘ پاي ميفِشُرد (مجموعهآثارِ لنين را
محمد پورهرمزان در همين زمان ترجمه ميكند) ،جنبشِ چريكي ميكوشيد به
’فهمي گستردهتر از نظريهي ماركسيستي‘ دست يابد؛ فهمي كه در تحليلِ نهايي،
مشخصاً ،سرشتِ واكنشيبودناش را حفظ كرد (آغاز به ترجمهي آثارِ ماركس و
انگلس و بعدتر رزا لوكزامبورگ و بازترجمهي برخي آثارِ لنين .)3شايد بشود
نكتهاي را كه خسرو پارسا در آغازِ بازترجمهي منشاءِ خانواده ،مالكيتِ
خصوصي و دولت ميآورد ،بهشكلي در تأييدِ گزارهي باال و بهدستدادنِ دركي
بهتر از فضايِ آن دوره بسط داد” :مسعود احمدزاده نخستين ايرانياي بود كه در
سالهايِ پايانيِ دههي چهل به ترجمهي اثرِ درخشانِ انگلس منشاءِ خانواده،
مالكيتِ خصوصي و دولت پرداخت .او باور داشت كه بدونِ بهرهگرفتن از دانشِ
بيمانندِ نخستين نويسندگانِ ماركسيست ،فهمِ ماترياليسمِ ديالكتيكي ـ و از آنجا
ماترياليسمِ تاريخي ـ ناكافي و ناگزير ،برخوردِ آفريننده و همهسويه با شرايطِ
جامعه و راهيابيِ انقالبيِ ژرف ناشدني خواهد بود .از ديدگاهِ احمدزاده تئوري و
______________________________________
 1اين ’گويا‘ بيش از ترديدي ساده است .بررسيهايِ تاريخيِ دقيقتر بايد اين نكته را تأييد يا رد كند.
 3در اينجا صرفاً به نامهايي اشاره كردهام كه رويكردها را بهتر نمايان ميكنند .وگرنه آثارِ مائو ،هوشيمين ،آثارِ مرتبط با روشِ
مبارزاتيِ چريكي و ، ...نيز در همين دوره ترجمه ميشوند .و اينكه همين بازترجمهي برخي آثارِ لنين دربردارندهي سويهاي سياسي
است كه مرزِ مياني اين دو رويكرد (رويكردِ تودهاي/رويكردِ چريكي) را ـ حتا در عرصهي ترجمه ـ پررنگ ميكند.
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عملِ انقالبي يک كليت را تشكيل ميدادند“ .1بيشترِ كتابهايِ [بيتا] و [بينا]
مربوط به همين دوره اند :از اواخرِ دههي چهل تا اواسطِ دههي پنجاه.
اين پرداختن به ترجمهي كارهايِ ماركس و انگلس و بهويژه بازترجمهي برخي آثارِ
لنين زاييدهي شكلي بازانديشيِ نظري/عملي بود كه ميخواست با چنگزدن به آن
’نخستين نويسندگانِ ماركسيست‘ و با كنشِ سوگيرانه و سياسيِ بازترجمهي آثارِ
لنين ،امرِ تروماتيکِ ( )Traumaticگذشته (آن ناكاميها ،آن سازشها و آن
يکبامودوهوابودنها) را و امرِ پروبلماتيکِ ( )Problematicكنوني (چه بايد كرد؟)
را ـ آنچنان كه خود ميپنداشت ـ در ريشههايي دورتر پي بگيرد؛ جستوجويي
كه توفانهايِ نظري/عمليِ جهان (مائوييسم ،جنبشهايِ چريكي امريكايِ التين،
اروپايِ راديكالِ دههي شصت) نيز با آن همراه بود .3با برآمدنِ گرايشهايِ
گوناگونِ چريكي (مائوييستها ،فداييها ،مجاهدها و )...و هم چندپارگيِ درونيِ
آنها ،ضرورتِ كارِ نظري و ترجمهي بنيادهاي كالسيکِ نظريه ،از ’ضرورتي
بيروني‘ (واكنش به رويكردِ تودهاي) به ’خواستي دروني‘ بدل شد .اكنون مسئله
از ماركس و انگلس آغاز ميشد و به لنين و مائو ميرسيد .سركوب/افولِ جنبشِ
چريكي اين مناقشه را از ميان نَبُرد ،به پستوها كشاند.
انقالبِ  71كه چند سالي پس از سركوب/افولِ جنبشِ چريكي ”رخ داد“ ،فضايي
گشوده بود برايِ بهميدانكشاندنِ آنچه به گفت و عمل نيامده بود .در همين دوره
______________________________________
 1فردريک انگلس ،منشاءِ خانواده ،مالكيتِ خصوصي و دولت ،خسرو پارسا ،نشرِ ديگر ،در پيشگفتارِ مترجم
 3شايد استدالل شود ،شاخههايِ خارجِ كشورِ حزب در ترجمهي آثاري اثرگذار در اين دوره دست داشتهاند .درست است .يک نمونهي
جالب چاپ كتابِ مسئلهي زن در سال  1277است كه دستِ كم مسئلهاي ناديدهانگاشتهشده را به ميان ميكشيد .اما مسئله ،چيزِ
ديگري است .آن رويكردِ گستردهتر به نظريهي ماركسيستي كه اگر بخواهيم دقيقتر سخن بگوييم بايد آن را بيشتر به دورهي
آغازينِ جنبشِ چريكي منسوب كنيم ،در كارهايِ انتشاريافتهي حزب جايي نداشت .لنينيسمِ تنگنظرانه (استالينيسمِ) حزب حتا به
كساني مانندِ رزا لوكزامبورگ ،آنتونيو گرامشي و ديگر كساني كه از قضا ستايشِ لنين را بر انگيخته بودند ،توجهي نميكرد .سازوكارِ
نظريِ حزب به نامِ لنين و به كامِ استالين بود .اين نكته را ميشود در برخوردِ حزب با ديگر نظريهپردازانِ شوروي مانندِ بوخارين و
تروتسكي ديد .در آندوره گويا اصالً مسئله اينطور كه برايِ ما مطرح است ،مطرح نبود.
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است كه ديالكتيكِ طبيعت ،لودويگ فوئرباخ و پايانِ فلسفهي كالسيكِ
آلمان ،دربارهي مسئلهي مسكن و چند اثرِ ديگر از انگلس منتشر ميشوند.
برايِ جريانهايِ عمدهي چپ و سازمانهايِ كوچکتر ،درگيريِ هرروزه در فرايندِ
انقالب ،كوتاهيِ دورهي آرامشوشكوفايي و ديگر عاملها ،زمينهاي را سبب
ميشوند كه در آن ،در واقع نتوانند يا نخواهند دستيازيدنِ نظري به بنيادها را در
اولويت بگذارند .1البته در كنارِ اينها بايد از روشنفكراني با گرايشِ چپ و
گروههايِ كوچكي نام برد كه با بررسيِ رويكردها و ديدگاههايِ چيره بر
جريانهايِ عمدهي چپ در آن دوره ،بهشدت بر كارِ نظريِ گسترده و ژرف و دركِ
همهسويه از نظريه و كنشِ انقالبي پاي ميفشردند .همينها هستند كه بعدها از
آغازِ دههي هفتاد دست به كارِ ترجمهي گستردهي آثارِ كالسيکِ ماركسيستي
بهويژه آثارِ ماركس و تفسيرهايِ متنوعتر از آن ميزنند.
آنچه در آغازِ دههي شصت بر سرِ نيروهايِ چپ آمد ،اثري تعيينكننده بر زيستِ
اجتماعيِ چپ گذاشت .چپ ،نه تنها هژمونياش بلكه سرمايهي اجتماعياش را هم
از دست داد .او در هم شكست.
از اين لحظه به بعد سه رويكردِ عمده را ميتوان تشخيص داد:
آ) آنهايي كه همچنان بر ايدهها ،ديدگاهها و باورهايِ حزبي و سازمانيِ خود باقي
ماندند و علتِ ’آنچه پيش آمد‘ را با بنيادهايِ نظريِ حزبي/سازمانيِ خود مرتبط
ندانستند و ويرانيِ كنوني را چونان چيزي ’بيروني‘ درك كردند :انگار نه انگار كه
چيزي رخ داده است .اينها هنوز هم نامِ حزب و سازمانِ خود را بر خود دارند.
ب) آنهايي كه با ربطدادنِ همهي نادرستيها ،ناكاميها و شكستها به كردوكارِ
حزب يا سازمانِ خود و سپس با يكيگرفتنِ همهي اينها با خودِ بنيادهايِ نظريه،
______________________________________
 1اين نكته بايد توضيح داده شود .مسئله اين نيست كه اصالً كاري انجام نشد ،مسئله اين است كه گويا تفسيرها (با هر رويكردي كه
دارند) بيشتر اثر داشتند ،تا خودِ متنهايِ كالسيک.
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به ويرانياي مضاعف دست زدند و همهچيز را به دور افكندند .اينها يا به كناري
رفتند (به ناندرآوردن پرداختند) يا به نظريههايي يکسره در تضاد با كلِ
گسترهي نظريهي ماركسيستي چنگ زدند (از عرفان تا پسامدرنيسم).
پ) آنهايي كه نه توانستند عُلقهي پيوند بگسلند و نه خواستند به توجيهِ نظريِ
آن گذشتهي تحملناپذير دست يازند ،ويراني را ،چونان چيزي ’دروني‘ درك
كردند ،پس در پيِ آن بر آمدند كه بر بنيادِ ويرانشده ،چيزي ديگر بر پا كنند.
اينان ـ بهرغمِ همهي كاستيها و گونهگونيشان ـ به وفاداريشان وفادار ماندند؛ نه
وفادارماندني كوركورانه بلكه وفادارياي همبسته با كاوشِ نظريِ پيگير در
سرتاپايِ نظريه و كنشِ مبارزاتي.
اما برايِ نفي/رفع/تعاليِ ( )Aufhebenآن ميراث به ابزارهايِ نظريِ نيرومندتري
نياز بود كه اين ،خود ،كارِ نظري و مطالعاتيِ گستردهتر و ژرفتري ميطلبيد .آن
ابزار را توفانهايِ نظريِ اروپا در دست داشتند و تنها راهِ بهدرونكشاندنِ آن
توفانها ،ترجمه بود .و ترجمه ،از قضا ،برايِ ما همواره شكلي از انديشيدن و
بازانديشيدن بوده است.
پايانِ دههي شصت كه با فروپاشيِ شوروي همزمان ميشود ،آغازِ برباليدنِ اين
مردان و زنان است و البته ،آغازِ آشكارشدنِ شكافي در سرتاپايِ نظريهي
ماركسيستي؛ شكافي بازيافته ميانِ ماركس و انگلس .به نظر ميآمد كليدِ گشودنِ
همهي درهايِ فروبستهي آن گذشتهي تروماتيک يافته شده بود :بازگشت به
نگرشِ ديالكتيكيِ ماركس ،در برابرِ نگرشِ ناديالكتيكيِ انگلس كه سرچشمهي
استالينيسم و همهي دالهايِ شناور در گِردِ اين نام (جبرباوري ،اقتصادباوري،
جزميشدنِ نظريه و )...و بعدتر لنينيسم كه مسئولِ تمامِ آنچه در شوروي روي
داد ،خوانده ميشد .آن كارِ نظريمطالعاتي كه خود را وا داشته بود ،بحران را به
درونِ نظريه بكشاند ،بايد عاملهايِ سازندهي بحران را تا دورترين ريشهها پي
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ميگرفت .تحتِ تأثيرِ ترجمهي آن توفانهايِ نظرياي كه جان ريز در مقالهاش
آنها را پي ميگيرد ،بود كه اين مردان و زنان نيز انگلس را در برابرِ ماركس نهادند
و در ’ژست‘ي راديكال ،با پروبالدادنِ به ماركسِ انسانباور از انگلسِ جبرباور روي
گرداندند.
جان ريز ،گويا دقيقاً در توصيفِ همين دوره و كردوكارِ اين مردان و زنان در دههي
هفتاد خورشيدي است كه مينويسد” :بيشترِ آنچه گفته و نوشته ميشد نشان از
عالقهمنديِ دوباره به سنتِ ماركسيستيِ راستين و واردكردنِ ضربهاي سخت بر
پيكرهي سنتهايِ رفرميستي و استالينيستي داشت[ ...اما] همهي اينها به دامنِ
برداشتهايي تحريفشده از ميراثِ ماركسيستي افتادند .شايد برايِ ضديت با
تخموتركهي استالينيسم و ورشكستگيِ رفرميسم بود كه منتقدان ،كندوكاو در
نوشتههايِ بنيادگذارانِ ماركسيسم را آغاز كردند .بسياري از اين تحوالت بهويژه بر
دانشجويان اثر گذاشت و به گسترشِ ماركسيسمِ دانشگاهي دامن زد .در همين
هنگام ،دسترسيِ گستردهتر به نوشتههايِ ’انسانباورانه‘ي اوليهي ماركس به
سربرآوردنِ اتفاقِ نظرِ تازهاي هم در حلقههايِ دانشگاهي و هم در ميانِ چپها
انجاميد؛ اتفاقِ نظري تازه دربارهي سرشتِ انديشهي انگلس“.
اين ’اتفاقِ نظر‘ چنان سلطه يافت كه اصوالً انگلس دقيقاً خالفِ ماركس ،سرآغازِ
آن گرايشي در ماركسيسم انگاشته ميشد كه بايد دور ريخته شود .حاال ديگر
همهچيز سرِ جايِ خود قرار داشت :ريشهي نظريِ تمامِ گندكاريهايِ لنيني و
استاليني به انگلس ميرسيد و ’كشفِ دوباره‘ي ماركسِ خفهشده زيرِ بارِ تحريفها
و نابكاريهايِ انگلس و دارودستهاش كافي مينمود تا ماركسيسمي سرتاپا
ديگرگونه و بركنار از آن فجايع سر بر آوَرَد.
در كنارِ اينها ،در حاشيهي روشنفكري ،برخي ديگر هم بودند كه تنها ويژگيِ
متمايزي كه داشتند ،شناوريشان در فضايِ ميانيِ راست و چپ بود .اينان كه به
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قولِ خودشان در برابرِ نگرشِ لنينيستيِ حزبِ توده بر سنتِ سوسيالدموكراسي پا
ميفشردند ،با ردوطردِ ماركس و انگلس ،از نظرِ جايگاهِ تاريخي ،خود را در كنارِ
جريانِ رفرميستيِ كائوتسكي ـ برنشتاين قرار ميدادند و ابايي هم از بيانِ اين
موضعگيري نداشتند .مصطفي رحيمي با كتابِ هزلگونه و سطحيِ ماركس و
سايههايش در اين رده قرار ميگيرد.
اين فضا از آغازِ دههي هفتاد آغاز ميشود و تا امروز ادامه دارد.
2
برايِ مبارزانِ دههي پنجاه و آغازِ دههي شصت ’اينهمانيِ نظري/عملي ميانِ
ماركس و انگلس‘ 1واقعيتي انكارناپذير بود .برايِ آنها اين جملهها بديهي بودند:
”ماركس و انگلس ميگويند” ،“...ماركس و انگلس ثابت ميكنند “...و ازايندست.
اما از دههي هفتاد ،هر چه به امروز نزديکتر ميشويم آوردنِ چنين جمالتي
بيشازپيش مسئلهدار و حتا بيمعني شده است.
آن ’اينهماني‘ كه خود بر پايهي سستِ تكرارِ طوطيوارِ جريانهايِ نظريِ چيره و
كلنگرياي جزمي قرار داشت ،به ’جداييِاي قاطع ميانِ ماركس و انگلس‘ انجاميد
كه اين ،خود نيز آنچنان كه جان ريز در اين اثر در پيِ اثباتِ آن است ،بر بنيانِ
انتقادياي نيرومند و درست استوار نبود.

______________________________________
 1و همچنين لنين .در آن دوره ،سخنِ چيره ،نظريهي ماركسيستي را يک كلِ جداييناپذير ميدانست كه ميانگاشت همهي چهرهها ِ
ي
عمده تا پيش از جنگِ جهانيِ دوم در ماركسيسم ،كليتي بههمپيوسته و خدشهناپذير را بر ميسازند كه زنجيروار در پيِ هم و در
تكميلِ يکديگر قرار ميگيرند.
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ماركس خوانده و ترجمه شد اما انگلس نه تنها خوانده نشد بلكه در همان
ترجمههايِ دههي پنجاه و آغازِ دههي شصت افول كرد .1انگلس ديگر بابِ روز
نبود.
اما چه عاملهايي را ميتوان در اين افول مؤثر دانست؟ تا چه حد اين افول به خودِ
كارِ نظريِ انگلس بر ميگشت؟ اما مگر كارهايِ مشتركِ آن دو از بارزترين و
هماهنگترين كارهايِ نظريِ مشترك نبودند؟ آيا ميشود عاملِ اصلي را تأثيرِ
كارايِ ترجمهي تفسيرهايي از نظريهي ماركسيستي دانست كه به مرزي قاطع
ميانِ نظراتِ ماركس و انگلس قائل بودند؟
شايد همهي اين عاملها و عاملهايي ديگر در كار بوده اند تا با فضايِ بياعتناييِ
گسترده به ترجمه و بررسيِ كارهايِ انگلس روبهرو شويم .در اينجا ،يک عامل را
برجسته ميكنم كه شايد مهمترين عامل نباشد اما عاملي است كه كمتر به آن
توجه شده است :گمان ميكنم ناديدهگرفتنِ انگلس ،در واقع در پيِ بيعالقگي به
و بيشتر ،ستيز با آن سويهاي از كلِ نظريهي ماركسيستي بود كه بيشتر بر
مفاهيمي بنيادي مانندِ مبارزهي طبقاتي ،همپيوندي با جنبشِ طبقهي كارگر،
ديكتاتوريِ پرولتاريا ،ماترياليسمِ تاريخي ،ماترياليسمِ ديالكتيک و ...پاي ميفِشُرد.
بگذاريد روشنتر بگويم .اين مردان و زنان در پيِ برافكندن و بازساختنِ انتقاديِ
خود و نظريه ـ البته بيشتر با گرايشي انسانباورانه ـ همواره با مازادي روبهرو
ميشدند؛ مازادي كه هم نشان از آن رويكردهايِ ايدئولوژيکخواندهي پيشين
داشت و هم بهخوديِ خود ،چندان از افقِ نظريِ آن رويكردهايِ پيشين دور نبود:
مازادي به نامِ انگلس .نه صرفاً خودِ انگلس كه در واقع ،دالِ انگلس كه زنجيرهاي از
______________________________________
 1آنترجمهها از كارهاي انگلس بهشدت از نظرِ كارِ ترجمهاي نادقيق و گاه نادرست بوده اند :نه دقتِ نظري در اصطالحات و مفاهيمِ
بهكاررفته ،نه دقتِ مترجمانه در كارِ ترجمه .و تمامِ آن اشكاالت در بازچاپِ برخي از آنها در همين چند سالِ اخير نيز بازآورده شده
است.
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دالها (پافشاري بر ”علم“يبودن ،مبارزهي طبقاتي ،ماترياليسمِ تاريخي،
ماترياليسمِ ديالكتيک ،كمونيسمِ لنيني و )...بهشكلي به او نسبت داده شده بود.
انگلس ،به دنبالِ كنارنهادهشدنِ ديگر دالها كنار نهاده شد .اما اين مازاد (يعني
تأكيد بر مفاهيمِ باال) در خودِ ماركس هم بود .با ماركس چه بايد ميكردند؟
ماركس بايد بهشكلي دلبخواهانه تكهتكه و تكههايِ سازگارتر و فيلسوفانهترِ او جدا
ميشد و به ميان ميآمد .1تكههايِ ديگر ،بخشي از آن مازادي ميشدند كه بايد
ناديده گرفته ميشد.
با كنارنهادنِ انتزاعيِ انگلس ،در اين ’جداييِ قاطع‘ ،ماركس هم ديگر نميتوانست
ماركسي واقعي باشد.
9
همواره با اين پرسش درگير بودم كه چهگونه است كه ماركس چنين
خوانده/ترجمه و بازخوانده/بازترجمه ميشود اما دربارهي حتا بازترجمهي كارهايِ
انگلس اينهمه ترديد در كار است؛ چرا اگر از انگلس نام بياوري ،پاسخاش ناباوري
يا دستِ باال ناديدهگرفتني ضمني است اما با آوردنِ نامِ ماركس همهچيز
رنگوبويِ تازگي به خود ميگيرد .نميتوانستم آنهمه نقلِ قول ،نامههايِ جدليِ
درخشان ،كارهايِ مشتركِ بيبديل و بهويژه زندگياي سراسر همرزمي و همراهي
را در برابرِ سخنِ چيرهاي كه ميگفت انگلس نقطهي عطفِ آغازينِ جزميشدن،
فروكاهيدگي و جبرباورانهشدنِ نظريهي ماركسي است ،ناديده بگيرم .اين شكاف
برايام دورنمايي كاذب داشت اما اثباتِ كاذببودناش از تواناييِ نظري/عمليام
بيرون بود.
______________________________________
 1نمونهاي از اين ،شكافِ ژرفايافته ميانِ ماركسِ جوان (دستنوشتهها) و ماركسِ پير (سرمايه) است .نظريهپردازي در مرزهايِ اين
شكاف دستِ آخر يكي را در برابرِ ديگري مينهد( .رايا دونايفسكايا در برابرِ آلتوسر)

17

جان ریز

اين دغدغه ماند تا به مقالهاي از توني كليف با عنوانِ انگلس برخوردم .ترجمهي
ناتمامِ آن دستِ كم اين را برايام روشن كرد كه ميتوانم اين دغدغه را جدي
بگيرم .مدتها بعد ،مقالهي بلندِ جان ريز ماركسيسمِ انگلس را ديدم كه خواندن و
سپس ترجمهي صفحههايِ آغازينِ آن ،شكي برايام نگذاشت كه خودش است.
بعدها فهميدم كه ماركسيسمِ انگلس در واقع مقالهاي است در ويژهنامهي شمارهي
 57مجلهي سوسياليسمِ بينالمللي 1با نامِ «انديشههايِ انقالبيِ فردريک
انگلس» كه در دسامبر  1991منتشر شده است .مقاالتِ ديگرِ اين ويژهنامه يكي
مقالهي كريس هارمن با عنوانِ انگلس و منشاءهايِ جامعهي انساني ،ديگري
مقالهي ليندزي گِرمان با عنوانِ فردريک انگلس؛ زندگيِ يک انقالبي و آخري
مقالهي پُل مکگار با عنوانِ انگلس و علمِ طبيعي اند .بجا بود كه مقالههايِ ديگر
هم ترجمه شوند اما اين كار انجام نشد.
در بخشِ پيآوردها سه مقالهي منتشرنشده از انگلس را آورده ام:
اولي با عنوانِ دربارهي اقتدار ( )autorityدر سالِ  1213نوشته شده است و جدا از
اينكه به موضوعِ اصليِ خود يعني اقتدار (بهويژه در صنعتِ مدرن) ميپردازد ،در
آخر خيلي گذرا به دو كليدواژهي بنيادي اشاره ميكند كه هنوز هم برايِ ما
اهميتي حياتي دارند؛ خشونت و انقالب؛ دو كليدواژه كه پيامدِ منطقيِ انديشيدن
به مسئلهي اقتدار در سازماندهيِ اجتماعي اند .بگذاريد به اين گستاخيِ نظري
دست بزنم و اين مقالهي انگلس را در كنارِ آثاري بگذارم مانندِ انساندوستي و
خشونتِ موريس مِرلوپونتي كه با ترجمهي نهچندان خوبِ روشنکِ داريوش
سالها پيش در انتشاراتِ روشنگران و مطالعاتِ زنان چاپ شد و قانون و
خشونت كه گردآمدهاي از مقالهها از جورجو آگامبن ،والتر بنيامين ،كارل اِشميت
______________________________________
1
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و ...است و با ترجمهي صالح نجفي ،مراد فرهادپور و ديگران در مؤسسهي
انتشاراتيِ رخدادِ نو به چاپ رسيده است .با اينكه بسطيافتگيِ اين مقاله با آثارِ
بسطيافتهاي مانندِ آثارِ باال مقايسهشدني نيست اما اگر اين مقالهي كوچک را در
كنارِ اثرِ ديگرِ انگلس يعني نقشِ قهر در تاريخ كه بخشي از آنتيدورينگ است،
قرار دهيم ،ميشود به دغدغههايي نزديکبههم رسيد.
دومي ،نامهاي است كه ماركس و انگلس (پيشنويسِ نامه را انگلس نوشته است)
در  1219به رهبريِ اوليهي [حزبِ] سوسيالدموكراتِ آلمان نوشته اند كه آنچه
در اينجا ترجمه كرده ام ،خالصهاي از آن نامه است كه در سايتِ  MIAآمده .اين
نامه ،مشخصاً ،اهميتي بنيادي دارد؛ هم بهخاطرِ موضعگيريِ هوشمندانهي آن دو
دربرابرِ گرايشي كه بعدها حزبِ سوسيالدموكراتِ آلمان را به وضعيتي اسفبار
دچار كرد و هم بهخاطرِ دفاعي كه آنها از چند ايدهي بنياديِ خود ميكنند.
سومي با عنوانِ دربارهي تاريخِ مسيحيتِ اوليه فكر ميكنم يكي از نوشتههايِ
درخشانِ انگلس باشد .بيشترِ ارجاعاتِ او به كتابِ مقدس و درواقع مكاشفهي
يوحنا را از خودِ متنِ او ترجمه كرده ام و تنها از ترجمهي تفسيري كتابِ مقدس
كمک گرفته ام چرا كه تفاوتهايي ميانِ آن دو وجود دارد .اين مقاله ،نخستبار
در روزنامهي نيو زايت در سالهايِ  1291و  1297منتشر شده است .تازگيِ اين
مقاله به نزديکكردنِ مبارزههايِ جماعتهايِ اوليهِ مسيحي و انديشههايِ آنها،
به مبارزههايِ اوليهي پرولتاريا است؛ نكتهاي كه ما را به سطحي فراتر از برداشتِ
جامعهشناختياقتصادي از آنها يعني به فرايندِ بدلشدنِ هر دويِ آنها به سوژهي
مبارزه برايِ رهايي ميبَرَد .دوست دارم در اينجا به كتابِ بنيادِ كليگرايي؛ پلِ
قديس و منطقِ حقيقت نوشتهي آلن بديو با ترجمهي صالح نجفي و مراد
فرهادپور اشاره كنم كه گمان ميكنم اين مقاله از انگلس و اين كتابِ بديو هر دو
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به حضورِ دغدغهاي اشاره دارند؛ دغدغهاي كه اشاره ميكند به آن گوژپشتِ استادِ
شطرنج (الهيات) در زيرِ ميزي كه آن عروسک (ماترياليسمِ تاريخي) رويِ آن بازي
ميكند و قرار است همواره پيروز شود.
بايد در پايان بگويم كه پانوشتهايِ هر صفحه از مترجم است .يک كتابشناسيِ
فارسي (از آثارِ انگلس كه به فارسي ترجمه شده اند) و يک كتابشناسيِ انگليسي
(طبقِ زمانبنديِ نوشتهشدنِ آثارِ آندو) به آخرِ اين ترجمه افزوده ام كه اولي بر
پايهي دادههايِ موجود در كتابخانهي ملي و دومي برگرفته از سايتهايِ
اينترنتي است.
ترجمهي اين اثر را تقديم ميكنم به پدرم و مادرم؛ مردي و زني ’خمشده رويِ
كارِ سرسختانهي زندگيِ كوچکِ خويش‘ كه هيچگاه زندگي را ’كشتياي
بهگِلنشسته‘ ندانسته اند و نگاهِ پيروزمندانهشان به آينده ،حتا در سختترين
بُرههها ،راهگشايي بيبديل بوده است .دِيْنِ من به اين دو تن از شُمار بيرون است.
ر.ا.كارين
فروردينِ  1222ـ شهريورِ 1229
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مارکسیسمِ انگلس
اكنون كه صد سالي از مرگِ انگلس ميگذرد ،او به چيزي غريب شهرت يافته
است .بسياري از دوستانِ انگلس و هم دشمناناش همعقيده بودند كه او يارِ غارِ
( )Alter Egoماركس بود .در واقع خودِ ماركس بود كه تركيبِ ’يارِ غار‘ را برايِ
توصيفِ رابطهاش با انگلس به كار برد .بيشترِ شارحان و در حقيقت همهي
ماركسيستها گمان ميكردند ،يک عمر كارِ مشترك و سالها همكاريِ سياسي و
شخصيِ انكارناپذير و همواره بدونِ آشفتگي ،ديگر نيازي به توضيح ندارد و
اظهرمنالشمس است]1[.
اما در دههي شصت ميالدي بود كه بهواقع اين امرِ مسلمگرفتهشده با چالشي
پايدار روبهرو شد .نخستين شكافها در اجماعِ عموميِ جنگِ سرد در حالِ
آشكارشدن بود .رشدِ  ،1CNDبرآمدنِ چپِ نو و سپس اعتراض به جنگِ ويتنام
______________________________________
 1مخففِ ( The Campaign for Nuclear Disarmamentكمپين برايِ خلعِ سالحِ هستهاي) كه پيشتازِ جنبشِ صلح در
بريتانيا بوده است.
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بهناگزير به افزايشِ عالقهمندي به انديشههايِ راديكال در كل و به انديشههايِ
ماركسيستي و آنچه به انديشهي ماركسيستي راه ميبُرد ،دامن ميزد .چنين
روندي ضرورتاً به واكنش عليهِ سازشهايِ كُشندهي رِفُرميسم و سلطهي
سركوبگرانهي استالينيسم ميانجاميد .بيشترِ آنچه گفته و نوشته ميشد نشان از
عالقهمنديِ دوباره به سنتِ ماركسيستيِ راستين و واردكردنِ ضربهاي سخت بر
پيكرهي سنتهايِ رفرميستي و استالينيستي داشت.
با وجودِ اين ،همين واكنش نيز در دو جا زيرِ تأثيرِ استالينيسم بود :يكي اينكه
اين كسان در واكنش به استالينيسم كاري نميكردند جز برگزيدنِ ديگرگونههايِ
استالينيسم؛ چه مائوئيسم ،چه جهانِسومگرايي ( )Third Worldismو چه
’كمونيسمِ رفرمخواه‘ كه حزبهايِ كمونيستِ اروپايِ غربي را به سلطهي خود در
آورده بود .دوم اينكه حتا آنها كه يکسره از استالينيسم دل كندند ،به
آميختهكردنِ عناصري از سنتِ راستينِ ماركسيستي با شاخصهي جبرباوريِ
اقتصاديِ استالينيسم روي آوردند.
همهي اينها به دامنِ برداشتهايي تحريفشده از ميراثِ ماركسيستي افتادند.
شايد برايِ ضديت با تخموتركهي استالينيسم و ورشكستگيِ رفرميسم بود كه
منتقدان ،كندوكاو در نوشتههايِ بنيادگذارانِ ماركسيسم را آغاز كردند .بسياري از
اين تحوالت بهويژه بر دانشجويان اثر گذاشت و به گسترشِ ماركسيسمِ دانشگاهي
دامن زد .در همين هنگام ،دسترسيِ گستردهتر به نوشتههايِ ’انسانباورانه‘ي
اوليهي ماركس به سربرآوردنِ اتفاقِ نظرِ تازهاي هم در حلقههايِ دانشگاهي و هم
در ميانِ چپها انجاميد؛ اتفاقِ نظري تازه دربارهي سرشتِ انديشهي انگلس.
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نقدهایي بر انگلس
يكي از نخستين بررسيهايي كه بهگونهاي سيستماتيک به شكافِ ميانِ
انديشههايِ ماركس و انگلس توجه كرد ،ماركسيسم :بررسياي انتقادي و
تاريخي نوشتهي گئورگ ليچثييِم ( )George Lichtheimچاپشده در 1951
بود ]3[.ليچثييِم ادعا ميكرد كه در نظرِ ماركس ”انديشهي انتقادي از رهگذرِ
كنشِ انقالبي اعتبار مييابد“ اما در طرحِ انگلس ”به نظر ميآيد نظامي پوالدين از
’قوانين‘ي با قطعيتي رياضيوار كه بايستي از ناگزيريِ سوسياليسم استنتاج
ميشدند’ ...هدف‘ را از اينجاييواكنونيِ فعاليتِ آگاهانه به افقِ دوردستي كه ديگر
به چشم نميآيد ،رانده است“]2[.
ليچثييم ادعا ميكرد ،برايِ ماركس ”تنها سرشتِ مناسب برايِ دركِ تاريخ،
سرشتِ انسان بود“ .بنابراين انگلس با پذيرفتن اينكه ”تكاملِ تاريخي ،جنبهاي از
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تكاملِ عام (طبيعي) است و با همان ’قوانين‘ مشروط ميشود“[ ]1از ماركس روي
بر گردانده بود .اين ،يعني انگلس بهشكلي تماماً متفاوت با ماركس ،ميراثِ هگل را
از آنِ خود ميكند .ماركس از هگل اهميتِ فعاليتِ خودآگاهانه را در ساختنِ تاريخ
گرفت اما برعكس ”آنچه انگلس را شيفته ميكند ،جبرباوريِ هگل است:
توانايياش در نشاندادنِ اينكه طبيعت (و تاريخ) از خطِ سِيْري ازپيشجهتيافته
پيروي ميكنند“ ]7[.اينجور قالبريزيكردنِ دوبارهي ماركسيسم بهناگزير
پيامدهايي سياسي به دنبال ميآوَرد:
 ...جبرباوري در انديشه ،به جزمانديشي در كنش ميانجامد.
قطعيتِ پوالديني كه انگلس به انديشهورزيِ ماركسيستي وارد
كرد ،در سطحِ سياسي ،المثناياش را در اين اعتقادِ تزلزلناپذير
مييابد كه گويا پيروزيِ سوسياليسم را گردشِ ستارگان و قضايِ
دوْرِ گردون تعيين كرده است]5[.
در نتيجه انگلس ،كائوتسكي ـ متفكرِ برجستهي بينالمللِ دوم ـ و ”دركُل مكتبِ
راستكيش“ ،ماركسيسم را ”از راهشكاف و برونجَستي ( )breakthroughيكتا به
آموزهي روندي اتفاقاً قطعي بدل كرده اند كه با طرحِ تكاملِ دارويني قياسپذير
است“]1[.
كتابِ ليچثييِم بسياري از موضوعاتي را كه در ديگر كارهايِ چاپشده در
بيستسالِ گذشته تكرار شده اند ،به ميان آورده است :اينكه انگلس ،برداشتي
تجربهگرايانه از دانش را به جايِ برداشتِ ماركس از فعاليتِ آگاهانه نشاند ،اينكه
او بهاشتباه ماركسيسم را چنان بسط داد كه جهانِ طبيعي را به همان اندازهي
جهانِ اجتماعي در بر گيرد ،اينكه چنين چيزي بهناگزير او را به دامنِ
فرمولبنديهايِ فروكاهنده ( )reductionistو جبرباورانه انداخت و اينكه اينها
يکيک او را به آنجا كشاندند كه در پايانِ عمر از كنشِ رفرميستيِ بخشي از
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حزبِ سوسيالدموكراتِ آلمان پشتيباني كند .و بارِ ديگر ـ نه برايِ آخرين بار ـ
ماركسِ انسانباورِ انقالبي در برابرِ انگلسِ جبرباورِ رفرميست قرار داده ميشد ،آن
هم به دستِ نويسندهاي مانندِ ليچثييِم كه در نظر ،مخالفِ ماركسيسم و در عمل،
رفرميستي راسخ بود.
پس از ليچثييِم بارانِ سيلآسا فرود آمد .كتابِ از جهاتِ ديگر دقيقتر و جالبترِ
آلفِرِد اشميت مفهومِ طبيعت نزدِ ماركس (آلمان )1953 ،تأييد ميكرد” :آنجا
كه انگلس از برداشتِ ماركس از رابطهي ميانِ تاريخِ طبيعي و تاريخِ اجتماعي پا
فراتر ميگذارد ،به متافيزيكي جزمي واپس ميرود“ ]2[.اشميت همچنين به
جداشدن و انحرافي از دغدغههايِ آغازينِ ماركس اشاره ميكرد” :برايِ انگلس
طبيعت و انسان بهصورتِ پيشيني از رهگذرِ كردارِ تاريخي ()historical practic
يگانه نميشوند .برايِ او انسان ،تنها ،چونان فراوردهي تكامل و بازتابِ منفعلِ
فرايندِ طبيعت جلوه ميكند ،نه چونان نيرويي مولد“ ]9[.با اختياركردنِ چنين
رويكردي ،انگلس كسي است كه از ديدگاهِ ماركس دربارهي چهگونگيِ
شكلگيريِ آگاهي دست كشيده است:
پويشِ انديشه نزدِ ماركس بههيچوجه به بازتابِ صرفاً آينهوارِ امرِ
واقعي محدود نميشود .بازتوليدِ ناانتقاديِ روابطِ موجود ( the
 )existing relationshipsدر آگاهي ،برايِ ماركس دقيقاً خصلتي
ايدئولوژيک دارد]11[.
همچنين اشميت باور داشت ،آنجا كه ماركس ايدهها را شكلگرفته از برهمكنش
با جهانِ مادي ميبيند ،انگلس تنها به بازتابِ خامِ واقعيتِ بيروني در مغزِ انسانها
نظر دارد؛ ”نظريهي بازتابِ“ عوامانهي آگاهي.
در  1959لوچيو كولهتي ـ تقريباً گذرا ـ بايد موردِ ترديد قرار ميداد:
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چهقدر از تحريفِ انديشهي ماركس به دستِ كائوتسكي و
پلهخانف ...حتا در حدِ نطفهي اوليهاش ،در سويههايي از كارِ
انگلس تدارك ديده شده بود؟ و در كل چهگونه جستوجو برايِ
كليترين قانونهايِ تحولوپيشرفتِ ( 1)developmentطبيعت و
تاريخ ،اين كوششها را به بنيانهايِ اوليهي آلودگي به هگليانيسم
و داروينيسم بدل كرد؟[]11
تا سپس تأكيد كند كه تأثيرِ انگلس بر رهبرانِ بينالمللِ دوم تا حدي نتيجهي
”جايگاهي بود كه در اثرِ انگلس فلسفهي طبيعت به تحولوپيشرفتِ فلسفي ـ
كيهانشناختي داده شده است ،به سخنِ ديگر ’بسطِ‘ ماترياليسمِ تاريخي به
’ماترياليسمِ ديالكتيک‘“]13[.
در كتابهايِ ناهمگوني مانندِ ماركسيسمِ ماركس ( )1913جان لوئيس ،جزوهي
بسيارخواندهشدهي شُلومو آوينري انديشهي سياسي و اجتماعيِ كارل ماركس
( )1911و كتابِ سفسطهآميز و عميقاً ماركسيسمستيزِ لِشِک كوالكوفسكي
جريانهايِ اساسيِ ماركسيسم نيز اعتقادي راسخ هست به اينكه انگلس،
ماركس را تحريف كرده است]12[.
حتا نويسندگاني مانندِ پُل والتون و اندرو گَمبل كه در هنگامِ نوشتنِ از بيگانگي
به ارزشِ افزوده ( )1913به ماركسيسم گرايش داشتند ،نتيجه ميگيرند كه:
به نظر ميرسد [انگلس] مانعِ دركِ بنيادهايِ واقعيِ روشِ ماركس
شده است زيرا او ميكوشد ماركسيسم را مانندِ علومِ طبيعي،
علمي عينيتانگار ( )objective scienceكند ...او ميكوشد
______________________________________
 1داللتِ معناييِ اين اصطالح گسترده است .متناسب با نوعِ كاربردِ آن اصطالحهايي متفاوت را به كار گرفته ام مانندِ رشدوپيشرفت،
تحولوپيشرفت ،رشدوتحول و. ...
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درستيِ ماترياليسمِ تاريخي را با درنظرگرفتنِ همكنشيِ انسانها
چونان برهمكنشِ ذراتِ شيميايي اثبات كند]11[.
برايِ گَرِت استدمنجونز كه زيرِ تأثيرِ ساختارگراييِ لويي آلتوسر است ،مسئله،
”ناتوانيِ انگلس در انديشيدن با روشِ ماترياليسمِ تاريخي چونان يک علم“ بود كه
”او را به سمتِ كوششي طبيعي برايِ پركردنِ شكافها با فلسفه كشاند؛ فلسفهي
هگليِ دورانِ جوانياش“ .اين ،نه تنها به ”فقدانِ هرگونه نظريه دربارهي سطحِ
سياسيِ شكلبنديهايِ اجتماعي“ بلكه به پذيرشِ ”دخالتِ خطرناكِ نظريهي
هگليِ شناخت ( )knowlageكه بر پايهي آن هر چيزي در واقعيت در اصل
دستِكم تا كنون شناختهشده است“ ،انجاميد .بنابراين انگلس ”سهواً علمِ نوپايِ
ماترياليسمِ تاريخي را به جلوهاي از نظامي تمامشده و حاضروآماده بدل ميكند؛
مجموعهقانونهايِ شناختِ مطلق كه دربرگيرندهي كلِ واقعيتِ تجربي اند“]17[.
در اوايلِ دههي  1911اين روند بهتمامي تثبيت شد؛ انگلس ،جنايتكار بود و به
نظر نميآمد ديدگاهِ نظري يا سياسياي كه نويسنده با آن آغاز ميكند ـ
نوكانتيسمِ كولهتي ،انسانباوريِ آوينري يا اشميت و آلتوسرباوريِ قلميارانِ New
 Left Reviewـ اهميتي داشته باشد .هدف ،همواره يکسان بود :انگلس ريشهي
هر چيزِ نادرست در ماركسيسم است .جز برخي استثناها[ ]15استدالل عليهِ
انگلس حاال ديگر داشت به راستكيشياي واقعي بدل ميشد كه شايد به بهترين
شكل در كتابهايِ نورمن لهوين فريبكاريِ تراژيك :ماركس در برابرِ انگلس
( )1917و تهرِل كاروِر ماركس و انگلس ،رابطهاي فكري ( )1922شرح داده
شده باشد .لهوين راستكيشيِ ضدِانگلس را در بنيادهايِ عرياناش اعالم ميكند:
ماترياليسمِ انگلس ...نظامي بيروح ،بيرحم و پيگير بود كه در آن
انسان اثري ناچيز در شكلدادن به روندِ تحولوپيشرفتِ تاريخ و
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طبيعت داشت .به جايِ سوژهي تاريخ بودن ،انسانها در بنياد،
ابژههايِ منفعلِ نيروهايِ بيرحمِ بيروني بودند ...ماترياليسمِ انگلس
مكانيستي بود]11[.
طبيعتاً لهوين ادامه ميدهد كه ”انگلس يکسره بر نظريهي بازتابيِ شناخت پا
ميفشرد[ ...نظريهاي كه] مطلقاً تفاوتي ـ اندكتفاوتي حتا ـ ميانِ دركِ ما از
جهانِ بيروني و خودِ جهانِ بيروني نميگذاشت“]12[.
خطايِ جديِ انگلس ”برساختنِ قانونهايِ درخود ديالكتيكي برايِ طبيعت بود...
چيزي كه ماركس هرگز به آن اقدام نكرد“ ]19[.انگلس ”تكاملباوري تکراستايي
( )unilinear evolutionistبود“[ ]31به اينخاطر كه برايِ او ”عليت ...پيآيندي
و تسلسلي افزاينده ( )additive sequenceبه حساب ميآمد“[ ]31و از انديشهاش
”مفهومِ كردارِ انسان ( )human praxisحذف شده بود“ .بنابر اين:
انديشهي انگلس از نگرشِ ماترياليستيِ مكانيستي به جهان به
سمتِ نگرشي جبرباورانه به تاريخِ انسان حركت ميكند ...نه
ماركس كه انگلس پديدآورندهي جبرباوريِ اقتصادي بود]33[.
هر چند اثرِ كاروِر در بحثاش باصالحيتتر و دقيقتر است اما به نتايجي يکسان
ميرسد ]32[.انگلس به سمتِ ”واردكردنِ قانونهايِ علّيِ علمِ فيزيک و تلقيكردنِ
آنها چونان مدلي برايِ بررسيِ دانشگاهيِ تاريخ’ ،انديشه‘ و تا حدي باورنكردني
برايِ سياستِ جاري“[ ]31كشيده شده بود.
اينها شماري از آن نويسندگاني هستند كه پذيرفته اند انگلس مسببِ دگرديسيِ
ماركسيسم به فلسفهي جبرباورانهاي ناپخته دربارهي طبيعت بود كه به رفرميسمِ
بينالمللِ دوم و حتا به استالينيسم انجاميد .به جمعِ آنها ميبايد ريچارد گان در
 ،Marxism Todayجِف كُلتِر در  ،Socialist Registerكتابِ خيانت به ماركس
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فِرِدريک بِندر ،كتابِ تكاملِ ماترياليسمِ ديالكتيكي ز .آ .جُردن و بسياري ديگر
را افزود ]37[.هر چند اين نويسندگان اجزايِ مختلفِ بحث را به شكلهايِ
گوناگونيِ تركيب ميكنند و شماري از آنها با بهكاررفتنِ همهي اين بحثها عليهِ
انگلس موافق اند[ ،اما] حرفِ تازهاي برايِ گفتن ندارند.
دو راه برايِ آزمودنِ ادعاهايِ آنها هست .يكي توجه به پيشينهي همكاريِ
ماركس و انگلس و ديگري بررسيِ آثاري است كه آن دو ،چه جداگانه و چه با هم،
در آنها انديشههايشان را شرح داده اند.
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یگانگيِ اندیشهي مارکس و انگلس
چشمگيرترين جنبهي نگرشي كه به جدايياي بنيادي ميانِ نظريهي ماركس و
انديشهي انگلس باور دارد ،اين است كه گواهِ همكاريشان در سراسرِ زندگي را
ناديده ميگيرد .برايِ بهكنارافكندنِ سادهترين واقعياتِ زيستنگارانهي
( )biographicalزندگيِ ماركس و انگلس بايد دستبهدامنِ برخي غمزههايِ
( )contortionروشنفكرانه شد .برايِ تِرِل كارْوِر ”رابطهي فكريِ اين دو مردِ
استوار بههرحال بسيار بيشتر از آن بود كه مستقالً به انجام رساندند“ .اين
دستيافتهها ”بههيچوجه به شكل نظري سازگار نبودند“ .پس از مرگِ ماركس،
”انگلس به جايگاهِ قادرِ مطلق ميرسد“ كه در اين جايگاه” ،ديالكتيک را
سرهمبندي ميكند و بر همين قرار زندگي و كارهايِ ماركس را هم“ ]35[.كارْوِر
در اينجور ادعاها بههيچوجه تنها نيست .در نقدِ انگلس تأكيدكردن بر اين كه او
ماركسيسم را بدونِ تأييدِ آشكارِ ماركس و پس از مرگِ او چونان يک فلسفهي
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ديالكتيكيِ سنگيده و منجمد تدوين كرد ،كاري رايج است .نورمن لهوين عقيده
دارد:
اوجِ كارِ انگلس با پايانگرفتنِ زندگيِ ماركس تطابق دارد .ازاينرو
كامالً منطقي است كه پنج كارِ بزرگِ انگلس دقيقاً در سالهايِ
نزديک به مرگِ ماركس يا پس از پايانگرفتنِ زندگيِ او منتشر
شده باشند .آنتيدورينگ در  ،1212سوسياليسم :علمي و
تخيلي [ ]sicدر  ،1223منشاءِ خانواده ،مالكيتِ خصوصي و
دولت در  1221و لودويگ فوئرباخ و پايانِ فلسفهي
كالسيكِ آلمان در  1222در آمدند .ديالكتيكِ طبيعت برايِ
نخستينبار در  1931به دستِ ريازانف از ميانِ دستنوشتههايي
كه در  1223خودِ انگلس تكميل كرده بود ،منتشر شد]31[.
لهوين جالبِتوجهترين ادعا را ميكند وقتي ميكوشد به اين پرسشِ بديهي كه
”چرا تفاوتهايِ فكريِ بنيادي ميانِ اين دو مرد به سطحِ برخوردِ مشاجرهاي و
واقعي ،اعترافشده و آشكار نرسيد“ پاسخ دهد .اين ،پرسشي است كه در واقع به
پاسخي قانعكننده نميرسد .پاسخِ لهوين ما را به جهانِ شبحوارِ ”اهميتِ
روانشناختياي كه اين دوستي برايِ هر دويِ آنها داشت“ ميبَرَد .در اين عرصه
”انگلس رابطهي خود را با ماركس بر گزيد“ زيرا ماركس ”ميخواست برايِ او هم
ديريازود شهرتوآوازهاي دست و پا كند“ و ماركس به انگلس نياز داشت چرا كه
”ماركس پشتيباني حرفهاي و احساساتي كه در برابرِ همسرش به او نياز داشت،
پيدا نميكرد“[ ]32اما اگر قلمرويِ  1mills & boonرا ترك كنيم و به جهانِ
ماركس و انگلس برگرديم ،تصويري متفاوت در برابرِ چشمانِ ما جان ميگيرد.
______________________________________
 1شركتي انتشاراتي كه دست در انتشارِ كتابهاي عوامانهي شبهِروانشناسانه و رمانهايِ عامهپسند دارد.
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نخستين و چشمگيرترين نكته دربارهي رابطهي ماركس و انگلس قدرتمنديِ
بنيادهايي بود كه آن دو بر آنها تكيه داشتند .در دههي  1211هر دو به آن
چيزي دست يافتند كه بعدها بهعنوانِ نگرشِ ماترياليستيِ تاريخي به جهان
شناخته شد .اما اين ،بههيچوجه به آن معنا نيست كه انگلس سادهلوحانه از
ماركس پيرَوي ميكرد .دربارهي اهميتِ حياتيِ مسئلهي استراتژيکِ طرزِ
برخوردي كه آن دو به اتحاديهها در پيش گرفتند ،اين انگلس بود كه راه را گشود.
و محتوايِ بينقصِ اثرِ مشتركِ ماركس و انگلس مانيفستِ حزبِ كمونيست
نخست بهتنهايي به دستِ انگلس در اصلهايِ كمونيسم مشخص شده بود.
انگلس در مسائلِ اقتصادي پيشقدم بود ،بهرغمِ اينكه كارِ بعديِ ماركس در
سرمايه تشريک مساعياي جدي بود .ماركس هنوز در حالِ بيرونكشيدنِ خود از
كالفِ فلسفهي هگلي بود كه انگلس طرحهايي برايِ نقدِ اقتصادِ سياسي را
نوشت .اين نوشته ،نهتنها انگيزهي غوطهوريِ چهلسالهي ماركس در تحليلِ
اقتصادي شد كه همچنين منبعِ الهامي بود برايِ گذرِ ماركس به يک تحليلِ
بهتمامي طبقاتيِ ماترياليستي؛ فرايندي كه در دستنوشتههايِ اقتصادي و
فلسفياش در  1211به ثبت رسيد .ازاينرو بود كه ماركس ،كارِ انگلس را
”درخشان“ ميدانست و سرمايه عنوانِ نقدي بر اقتصادِ سياسي را بر خود داشت.
كارْوِر حتا اعتراف ميكند كه ”يادداشتهايِ دستنوشتهي ماركس دربارهي
مقالهي انگلس نشان از مسيرِ كارِ عمدهي زندگياش داشت“ و ”سرمايهي ماركس
عمالً تصريحِ بيشتربسطيافتهي ناهمسازيها و تناقضهايي است كه انگلس در
طرحهايي ...دربارهي آنها بحث كرده بود“]39[.
برايِ دستيافتن به دورنمايي كليتر بايد گفت ،ماركس و انگلس به همراهِ هم دو
كارِ كليدي را نوشتند كه نظراتشان در آن شرح داده شده است :خانوادهي
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مقدس و ايدئولوژيِ آلماني .آنها دوشادوش برايِ موفقيتِ آن سازماني كه
درگيرش بودند ـ انجمنِ عدالت ـ بهخاطرِ انديشههايشان ـ دگرگونيِ آن به
انجمني كمونيستي ـ مبارزه كردند .مانيفستِ حزبِ كمونيست به همين دليل
با چنين نامي انتشار يافته بود .آنها ميخواستند در كنار هم در انقالبهاي
 1212شركت كنند ـ انگلس را كه ميشد بهسادگي تپانچهبهدست بااليِ سنگرها
تَصَوُر كرد.
پس چنينچيزي پايهي رفاقتِ ماركس و انگلس بود؛ رفاقتي قواميافته با كارِ
سياسيعملي و فكريِ پيگير.
آغازِ تبعيدِ ماركس به انگلستان و زندگيِ انگلس در منچستر بهناگزير چارچوبِ كارِ
پيوستهشان را دگرگون كرد اما به آن پايان نداد .تا حدي ،ماركس و انگلس
تصميم گرفتند در حوزههايِ متفاوتي به كار بپردازند .همچنين تا حدي اين
افتراق ،آنها را به خاطرِ اوضاعِ اقتصاديِ فقيرانهي ماركس و تصميمِ انگلس به
پشتيباني از دوستاش تا هنگاميكه رويِ سرمايه كار ميكند ،تحتِ فشار قرار
داده بود .اما اين اوضاعواحوالِ جديد ،اعتمادِ سياسي و فكريِ ميانِ آنها را در هم
نشكست .هنگامي كه ماركس برايِ بهدستآوردنِ كمي پول ،براي روزنامهها مقاله
مينوشت ،هرگز ترديد نكرد نامِ خود را پايِ مقاالتي كه درواقع ،آنها را انگلس
نوشته بود ،نگذارد.
در دورهي طوالنيِ تكوينِ سرمايه ،انگلس راهنمايِ هموارهي ماركس بود ،چه در
بيشترِ مبادالتِ روزانهي نامهايشان چه در گفتوگوها هنگامي كه با يکديگر
ديدار ميكردند .ماركس در هر موردي با انگلس مشورت ميكرد :از ترجمهي
مستقيمِ آلماني برايِ ” “gigsتا نظريهي اجارهبها ،سرمايهي ثابت و متغير ،ارزشِ
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افزوده و بهرهكشي .در آگوستِ  1253ماركس در ديدار با انگلس از او درخواست
كرد:
من در نقدم [يعني در سرمايه] چه بسيار نظراتِ كهن را
برانداخته ام كه دوست دارم در آخر دربارهي برخي نكات با تو
مشورت كنم .نوشتن دربارهي اين مزخرفات برايِ تو و من
كسلكننده خواهد بود]21[.
همكاريِ پيوسته در هر مرحله از نوشتنِ سرمايه و تا خواندنِ نمونههاي چاپي
ادامه پيدا كرد ،آنچنان كه ماركس كار را تا حدِ زيادي به انگلس وا گذاشت .حتا
نحوهي اجرايِ فنيِ سرمايه هم نشانِ انگلس را بر خود دارد .با بررسيِ نمونههايِ
چاپي ،انگلس به ماركس توصيه كرد كه نكاتِ ديالكتيكي (جدلي) را ميشود به
شكلي تاريخيتر مطرح كرد و اينكه ماركس با دنبالنكردنِ الگويِ دانشنامهي
هگل با بخشهايِ كوچک و سرفصلهايِ فرعيِ بسيارش” ،اشتباهي بزرگ“ مرتكب
شده است ]21[.ماركس اين توصيه را پي گرفت اما ديگر پيشنهادها را رد كرد،
آنچنان كه در پاسخ بهشوخي ميگفت ”بهشكلي ديالكتيكي در اين خصوص اقدام
خواهد شد“ .با اينهمه تأكيد كرد ”خشنوديِ تو برايِ من از هر چيزي در دنيا
مهمتر است“ ]23[.ماركس هرگز دربارهي ديْناش به انگلس شكي نداشت .او
نوشت:
بدونِ تو ،هرگز نميتوانستم اين كار را به پايان برسانم و به تو
اطمينان ميدهم ،انرژيِ باارزشي كه صرفِ اين كار كردي و
گذاشتي در مسائلِ تجاري هدر رود و بهعالوه هنوز هم
مزاحمتهايِ من را تاب ميآوري ،همواره چون آلپ بر روحِ من
سنگيني خواهد كرد]22[.
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در اين مورد بيشک حق با ماركس بود اما نه صرفاً دربارهي ديْناش به انگلس .او
در برآوردِ هزينهي سرسامآورِ تحميلشده به درآمدِ روشنفكرانهي انگلس در
سالهايي كه در منچستر كار ميكرد ،حق داشت .انگلس هرگز شكايتي نكرد و
ماركس اين را خوب ميدانست ـ همچنين اين مسئله را تصويري كه دخترِ
ماركس از انگلس نزد ما به يادگار گذاشته ،اثبات ميكند :او بعد از روزِ كارياش،
شادمان به خانه ميآمد .انگلس آنگاه كه بازنشسته شد ،توانست كارهاي بزرگاش
را انتشار دهد.
لهوين استدالل ميكند كه مرگِ ماركس ،دستِ انگلس را برايِ انتشارِ روايتِ
ازشكلافتاده و تحريفشدهاش از ماركسيسم باز گذاشت .اما حتا زمانبنديِ
انتشاري كه لهوين ارائه ميدهد ،زيرِ پايِ بحثاش را خالي ميكند .تنها
آنتيدورينگ در دورانِ زندگيِ ماركس انتشار نيافت كه كلِ آن پروژه ،ايدهي
ماركس بود .از اين گذشته ،انگلس كلِ دستنوشته را برايِ ماركس خواند و
ماركس خود يكي از فصلها را دربارهي اقتصاد نوشت .ايدهي اين كتاب،
بهدستدادنِ دفاعي از انديشههايِ ماركس بود ،همچنان كه بهسختي محتمل
است ،چنين شرحِ آشكارا برنامهاي ( )programmaticاز نظراتاش بدونِ موافقتِ
كاملاش منتشر شده باشد .همچنان كه انگلس نوشت” :اين ،خودفهمياي ميانِ ما
بود كه اين شرحِ من ،نبايد بدونِ اطالعاش منتشر شود“ ]21[.سوسياليسمِ
علمي ،سوسياليسمِ تخيلي از آنتيدورينگ سر برآورده بود و همچنين پيش
از مرگِ ماركس انتشار يافت .منشاءِ خانواده ،مالكيتِ خصوصي و دولت پس از
مرگِ ماركس در آمد اما انگلس آن را با بهكارگرفتنِ يادداشتهايِ
قوميتشناختياي كه ماركس نوشته بود ،گرد آورد .لودويگ فوئرباخ هم پس از
مرگِ ماركس انتشار يافت اما چنانكه گويي در تأكيد بر پيوستگيِ ايدههايِ
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شرحدادهشده در آن با نوشتههايِ آغازينشان بود كه انگلس تزهايِ فوئرباخِ
تازهيافتهي ماركس را در پيوستِ آن منتشر كرد .انگلس آشكارا هيچ ناهمسازياي
ميانِ ماركسِ جوانِ ”انسانباور“ و انگلسِ پيرِ ”جبرباور“ نميديد وگرنه خطر
نميكرد كه تزها را با عنوانِ ”منشاءِ درخشانِ“ ماترياليسمِ تاريخي توصيف كند.
دستِ آخر ،ديالكتيكِ طبيعت ،كه اغلب برايِ تصديقِ كژرويهايِ انگلس به آن
استناد ميشود ،هرگز به قصدِ انتشار نوشته نشده بود” ،همهي اين ،حکواصالح
ميشود“ كموبيش هشداري بود به آنها كه هر كلمهي اين كتاب را
فرمولبندياي تمامشده و آراسته ميپنداشتند .به هر حال دامنهي گستردهي
منظورِ انگلس از آنتيدورينگ كه در همان زمان نوشته شد ،آشكار بود.
دربارهي اين مسئلهي كليدي كه آيا ماركس ،ايدهي ديالكتيک در طبيعت را تأييد
كرد ،شکوترديدي وجود ندارد .انگلس در آنتيدورينگ بهويژه عبارتِ زير را از
سرمايهي ماركس نقل ميكند” :در اينجا نيز مانندِ علمِ طبيعي ،درستيِ اين
نكتهي كشفشده به دستِ هگل در منطقاش كه دگرگونيهايِ صرفاً كمّي با
فرارفتن از نقطهاي خاص ،به تفاوتهايِ كيفي گذر ميكنند ،نشان داده شده
است“ ]27[.و ماركس در پانوشتي ادامه ميدهد” :نظريهي مولكوليِ شيميِ
جديد ...بر هيچ قانوني جز اين قانون استوار نيست“ ]25[.ماركس ،خود ،با
جلبكردنِ توجهِ انگلس به اين قطعهها در سرمايه ،آشكارا اين عقيدهاش را كه
قانونهايِ ديالكتيكي ،خود را در علمِ طبيعي آشكار ميكنند ،بيان ميكند” :در
اين متن ،كشفِ هگل را با توجه به اين قانون كه دگرگونيهايِ صرفاً كمّي به
دگرگونيهايِ كيفي ميانجامند و اينكه آن قانون ،هم در تاريخ و هم در علمِ
طبيعي بهيكسان معتبر است ،آورده ام“ ]21[.توصيفِ ماركس در سرمايه از روابطِ
مبادلهاي مانندِ عملكردِ قانونهايِ جبريِ طبيعت است.
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و بهرغمِ اين ادعايِ كارْوِر كه تحسينِ انگلس از داروين ،شاهدي بر گرايشِ او به
مدلِ علمِ طبيعي است ،ماركس در اين ارزيابي با انگلس همراه است” :كتابِ
داروين بسيار مهم است و قانع شده ام كه اين كتاب از مبارزهي طبقاتي در تاريخ
از ديدگاهِ علومِ طبيعي دفاع ميكند“]22[.
همچنين اين انديشه كه ماركس و انگلس در مسيرهايِ نظريِ جداگانهاي پيش
رفته اند ،پايه و اساسي در مدارك و شواهدِ زندگينامهايِ آن دو نمييابد .طبيعتاً
تقسيمِ كارِ اوليهاي كه انجام دادند ،آن دو را به تأكيدهايِ [نظري] متفاوتي
ميكشاند .آنها بسته به اينكه عليهِ تجربهگراها يا ايدهآليستها ،نظامسازها
(سيستمسازها) يا اقتصاددانانِ عامي ،آنارشيستها يا رفرميستها بحث
ميكردند ،بر جنبههايِ متفاوتِ نظريه پاي ميفشردند .اما در مباني ،يكي بودند.
شايد هيچچيز نتواند اين واقعيت را با قدرتي كه همسرِ لورا ماركس ،پُل الفارگ،
گواهي ميدهد ،بازگو كند:
انگلس عمالً عضوي از خانوادهي ماركس بود .دخترانِ ماركس او
را پدرِ دومِ خود ميناميدند .او يارِ غارِ ماركس بود ...از جوانيشان،
آن دو با هم و همپاي يکديگر پيش رفتند ،در فضايِ
فكرياحساسيِ صميمانهاي زندگي ميكردند و دغدغههايِ
انقالبيِ يكساني داشتند .مادامي كه با هم زندگي ميكردند ،با هم
نيز كار ميكردند ...اما پس از شكستِ انقالب  ،1212انگلس
بهناچار به منچستر رفت در حاليكه ماركس در لندن مانده بود.
با وجود اين ،آندو زندگيِ مشتركِ فكريِ خود را از طريق
نامهنگاريهايِ كموبيش هرروزه ادامه دادند ...به محضِ اينكه
انگلس ميتوانست خود را از كار رها كند ،از منچستر به لندن
ميرفت .آنجايي كه او خانه داشت ،تنها ده دقيقه از ماركسِ
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عزيزش دور بود .از  1211تا مرگِ دوستاش ،روزي نميگذشت
مگر آنكه دو مرد يکديگر را مالقات كنند ،گاه در خانهي اين،
گاه در خانهي ديگري.
ماركس به عقيدهي انگلس بيش از عقيدهي هر كس ديگري ارج
مينهاد و انگلس لياقتِ همكاري با او را داشت .براي او ،انگلس
مخاطبي تمامعيار بود .هيچ كوششي براي ماركس بزرگتر از اين
نبود كه بتواند انگلس را با خود همراه كند و ايدهاش را به او
بقبوالند .برايِ نمونه ماركس را ميديدم كه جلدجلد كتابها را
براي يافتن فاكتي كه براي تغييرِ عقيدهي انگلس حتا در نكاتِ
جزئي نياز داشت ،زيرورو ميكند ...پيروزي بزرگي بود براي
ماركس كه انگلس را در عقيدهاي با خود همراه كند.
ماركس ،مايهي مباهاتِ انگلس بود .از برشمردنِ ويژگيهايِ
فكري و اخالقيِ او برايِ من لذت ميبرد ...همهجانبهبودنِ
شناختاش را تحسين ميكرد و نگران بود ،كوچکترين اتفاقي
براياش پيش نيايد]29[.
ماركس و انگلس بهناگزير قربانيِ محدوديتهايِ زمانِ خود شدند .آنها
نميتوانستند همهي دستاوردهايِ علومِ طبيعي را يا مسائلي را كه در سدهي
بعديِ مبارزهي طبقاتي بر آمدند ،پيشبيني كنند .اما همانگونه كه از محتوايِ
كارهايشان بر ميآيد ،سوسياليسمِ مدرن بر ميراث مشترك آن دو پاي گرفته
است.
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تاریخِ انساني و تاریخِ طبیعي
برايِ ماركس و انگلس ،انسانها بخشي از جهانِ طبيعياي هستند كه در آن
تحول يافته اند .دستِ انسان ،مغزِ انسان ،رشدوتحولِ زبان و آگاهي بخشي از
فرايندهايِ غلبه بر جهانِ طبيعي هستند .از همان ابتدايِ همكاريشان ،ماركس
و انگلس مُصر بودند كه نميتوان هيچ تمايزِ سفتوسخت و مطلقي ميان جهانِ
طبيعي و جهانِ انساني قائل شد .كتابي كه آنها در آن نخستبار به شكلي
نظاممند اصلهاي رويكردشان را به كار بستند ،ايدئولوژيِ آلماني بود .در آن
كتاب ،ماركس و انگلس آشكارا پاي ميفشردند كه زيستشناسيِ انسان و ساختِ
فيزيكيِ طبيعت اساساً نقطهي شروع هرگونه كوشش براي دركِ جهان اند:
مقدماتي كه ما از آنها آغاز ميكنيم ،نه مقدماتي دلبخواهي ،نه
جزميات بلكه مقدماتي واقعي اند ...آن مقدمات ،افرادِ واقعي،
فعاليتهايشان و شرايطِ ماديِ زندگيشان است ـ چه شرايطي
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كه خود را در آن مييابند ،چه شرايطي كه با فعاليتهايشان به
وجود ميآورند ـ ...
 ...بنابراين نخستين واقعيتي كه برپا ميشود ،سازمانِ فيزيكيِ
اين افراد و رابطهي متعاقبِ آن با باقيِ طبيعت است]11[.
و در حالي كه ماركس و انگلس اين عاملها را شرح و بسط ميدادند ،به اين
نكته نيز ميپرداختند كه اين عاملها عبارت اند از ”طبيعتِ واقعيِ فيزيكيِ
انسان“ و ”آن شرايط مادياي كه انسان خود را در آن باز مييابد ـ جغرافيايي،
آب و هوا و مانند آن“ .آنها استدالل ميكردند كه ”همهي نوشتههايِ تاريخي
بايد از اين پايههايِ طبيعي و دگرشدگيهايِ اين پايههايِ طبيعي ازطريق كنشِ
انسانها در مسيرِ تاريخ آغاز كنند“ ]11[.ماركس و انگلس ،يكي از رقبايِ
فيلسوف خود را كه ”بهگونهاي ،از ’برابرنهادِ[همبودنِ] طبيعت و تاريخ‘ سخن
گفته بود آنچنان كه گويا اين دو’ ،چيزهايي‘ جداازهم اند و در نظرِ او ،انسان
هرگز طبيعتي تاريخي و تاريخي طبيعي نداشته است“[ ]13به باد انتقاد گرفتند.
بيش از سيسال بعد ،انگلس در آنتيدورينگ ـ هجومِ همهجانبهاش به اوگِن
دورينگ ،استادِ دانشگاهي كه در ميانِ پشتيبانانِ ماركس و انگلس در آلمان
شنوندگاني يافته بود ـ باز به همان بحث بازگشت .انگلس ،دورينگ را به خاطر
”پذيرفتنِ ’آگاهي‘ و ’انديشه‘ بهشكلي كامالً طبيعتباورانه ،چونان چيزهايي
ازپيشدادهشده ،چيزهايي ازهمانآغاز در تضاد با هستي ،در تضاد با طبيعت“ به
نقد كشيد .او ادامه ميدهد:
اگر اينگونه بود ،بايد بينهايت عجيب به نظر ميرسيد كه آگاهي
و طبيعت ،انديشيدن و بودن ،قواعدِ تفكر و قواعدِ طبيعت
نزديكيِ بسيار با هم داشته باشند .اما اگر پرسشهاي بيشتري
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دربارهي اين كه تفكر و آگاهي واقعاً چه هستند و از كجا ميآيند،
مطرح شود ،آشكار ميشود كه آنها فراوردههايِ مغزِ انسان اند و
انسان ،خود ،محصولِ طبيعت است كه در و به همراهِ محيطاش
تكامل يافته است؛ ازاينرو بديهي است كه فراوردههاي مغزِ
انسان ،در تحليل نهايي ،فراوردههاي طبيعت نيز به حساب آيند
كه نهتنها با ديگر روابطِ دروني طبيعت ناهمسازي و تناقضي
ندارند بلكه در هماهنگيِ كامل با آن به سر ميبرند]12[.
اما اين انديشه كه انسانها به بخشي از جهانِ طبيعي شكل داده اند ،ديدگاهِ
ماركس و انگلس را در مورد اين موضوع از پا نمياندازد .در درجهي اول ،فرايندِ
رشدوتحول در طبيعت است كه انسانهايي آگاه را به وجود ميآورد كه از همين
نقطه ،آنها ،آنبخشِ كامالًمتمايزِ طبيعت را بر ميسازند .اين آگاهي،
پيشزمينهاي مادي دارد و هنگاميكه از اين پيشزمينهها بر آمد،
تحولوپيشرفتِ بيشترِ آن ديگر از تحولوپيشرفتِ بنيادِ مادياي كه بر آن
استوار شده است ،جداييناپذير خواهد بود .در ايدئولوژيِ آلماني ،ماركس و
انگلس ،پيششرطهاي الزم براي برآمدنِ آگاهيِ انساني را عنوان كرده اند:
ما بايد با بيانِ اولين پيشفرضِ كلِ وجودِ انساني و از اين رهگذر،
كلِ تاريخ ،به اين معنا كه انسانها بايد بتوانند زندگي كنند تا
بتوانند ”تاريخ را بسازند“ ،آغاز كنيم .اما زندگي پيشازهرچيز
دربردارندهي خوردن ،نوشيدن ،خانهداشتن ،لباسپوشيدن و
چيزهايِ ديگر است .از اينرو ،نخستين عملِ تاريخي ،توليدِ
ابزاري براي برآوردنِ اين نيازها است؛ توليدِ خودِ زندگيِ
مادي]11[.
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پيشنيازِ دوم اين است كه ”با برآوردهشدنِ اولين نياز ،كنشِ برآوردن و ابزار آن،
به نيازهاي تازه راه ميبرند؛ و اين ايجادِ نيازهايِ تازه ،نخستين عملِ تاريخي
است“[ ]17سومين پيششرط اين است كه ”انسانها در روندِ بازساختنِ زندگيِ
هرروزهشان ،انسانهاي ديگر را به وجود ميآورند تا نوعشان را تكثير كنند:
رابطهي ميانِ زنان و مردان ،والدين و كودكان ،خانواده“]15[.
ماركس و انگلس ،رشدوتكاملِ آگاهيِ انساني را كه وجهِ تمايز او از جهانِ حيواني
است ،در صورتِ تحققِ اين مؤلفهها ميبينند ،نه ماقبلِ آن:
تنها اكنون ...ما درمييابيم كه انسان به ”آگاهي“ دست يافته
است .اما حتا ازهمانآغاز هم ،اين ،آگاهياي ”ناب“ نيست.
”ذهن“ ازهمانآغاز به لعنتِ تحملِ ”بارِ“ هستي گرفتار شده است
كه در اينجا در شكلِ اليههاي متالطمِ هوا ،صداها و
بهطورِخالصه در زبان نمود مييابد و آشكار ميشود .زبان به
قدمتِ آگاهي است ،زبان ،آگاهيِ عملي و واقعي است كه براي
انسانهاي ديگر وجود دارد ،چنان و تنها ازاينرو ،براي من وجود
دارد .زبان ،مانند آگاهي ،از بسترِ نياز و ضرورت بر ميخيزد و
برآمده از مراودهي آدميان با يکديگر است .جايي كه زبان وجود
دارد ،برايِ من وجود دارد :حيوان خود را به هيچچيز ”ربط“
نميدهد .حيوان ،خود را اساساً ”ربط“ نميدهد .براي حيوان
ارتباطاش با ديگر حيوانات بهمثابهِ يک رابطه وجود ندارد .ازاينرو
آگاهي ازهمانآغاز فراوردهاي اجتماعي است و مادامي كه بشر
وجود دارد ،آگاهي نيز وجود خواهد داشت]11[.
آگاهي نهتنها امري اجتماعي كه امري تاريخي نيز هست .درست به اين دليل كه
آگاهي در فرايندِ تاريخياي طوالنيمدت رشدوتكامل يافته است ،رشدوتكاملِ

42

مارکسیسمِ انگلس

بيشترِ آن نيز بخشي از فرايندي تاريخي است كه در طول زمان گسترش
مييابد .آگاهيِ نياكانِ اوليهمان بهشكليمحدود از ميمونهايي كه از آنها تكامل
يافته بودند ،متمايز بود .تنها با انباشتگيِ نيروهاي توليدي است كه بهواقع آگاهيِ
انساني از جهانِ طبيعي متمايز ميشود ،هرچند هرگز از آن جدا و مستقل
نميشود.
به هيچوجه نبايد اين نقطه را پايان ديدگاهِ ماركس و انگلس دربارهي رابطهي
ميان تاريخِ انسان و طبيعت دانست .در اين رابطه امرِ مخاطرهآميزتر ،روايت
تاريخيِ آن مسيري است كه در آن ،تاريخِ انسان از تاريخِ ”طبيعتِ خام“ بر آمده
است .درواقع براي ماركس و انگلس ديگر چيزي به نام ”طبيعت خام“ وجود
ندارد” .طبيعت ،طبيعتي كه بر تاريخِ انسان مقدم است ،طبيعتي است كه امروز
در هيچ كجا وجود ندارد (جز شايد در چند جزيرهي مرجاني استراليايي كه تازه
كشف شده اند)“]12[.
طبيعتي كه بهواقع هست ،طبيعتي است كه به دستِ انسانها قالب گرفته است.
يگانگيِ انسانها و طبيعت ”همواره در صنعت و به شكلهاي گوناگون ،در هر
دورهاي متناسب با رشدوپيشرفتِ كمتر يا بيشترِ صنعت وجود داشته است و
همچنين دربردارندهي ’مبارزه‘ي انسانها با طبيعت بوده است“ .بنابراين چنين
است كه ”در منچستر ،براي مثال ،تنها كارگاهها و ماشينها وجود دارند ،جايي
كه صدسال پيش تنها چرخهاي نخريسي و دستگاههاي بافندگي به چشم
ميآمده و يا در باغهايِ بيرونِ شهرِ رُم ( ...)the campagna di Romaفقط مرتع
و مرداب وجود دارد ،جايي كه در زمان آگوستوس ...پر از تاكستانها و ويالهاي
سرمايهداران رومي بوده است“]19[.
در اينجا ديدگاههايِ آغازينِ ماركس و انگلس دربارهي رابطهي ميان انسانها و
جهانِ طبيعي بيان شده است .آنها بر يگانگيِ ذاتيِ انسانها و جهانِ طبيعي و
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تفاوتِ ميان آن دو و رشدوتحولِ تاريخيِ اين رابطه تأكيد ميكردند .اين ،تحلي ِ
ل
ديالكتيكيِ درخشاني بود؛ ارائهي يک تماميتِ بهشكلِدروني تفاوتيافته
(متمايزشده) ،يگانگيِ تضادها ،كه در آن اندركنشِ ( )Interactionكارِ انساني با
محيطِ مادي و طبيعياش ،پايهاي است براي دگرديسيِ هم جهانِ طبيعي و هم
جهانِ انساني در درازنايِ زمان.
در نتيجهي برگزيدنِ چنين نقطهي عزيمتي ،ماركس و انگلس توانستند در برابر
وسوسهي تفكيکقائلشدن ميانِ علومِ انساني و علومِ طبيعي ،تا آنجايي كه
ماترياليسم زيربناي هردويِ آنها است ،مقاومت كنند اما همچنين آنها ديدند
كه تاريخِ انساني حاويِ مشخصهي متمايزكنندهي حياتياي نيز هست :كارِ ’آگاه‘
كه خود ،به رويكردي جداگانه نياز دارد.
آيا انگلس ـ آنگونه كه منتقداناش ميگويند ـ بعدها از اين ديدگاهِ اوليه جدا
شد؟ آيا او اين ديدگاه را كه كارِ آگاهانهي انساني ،آنچيزي است كه تاريخِ
انساني را از تاريخِ طبيعي متمايز ميكند ،رها كرد؟ آيا او بهسادگي به مدلِ علومِ
طبيعي كه بعدها در نسخهي پذيرفتهشدهي ماركسيسم اهميت يافت ،بازگشت؟
نقلِ قولي كه در باال از آنتيدورينگ آورده شد ،بيانگر اين است كه ديدگاهِ
كلياش تغيير نكرده بود .در نقشِ كار در گذار از ميمون به انسان نوشتهشده در
 ،1215نيز ميتوانيم ببينيم كه رويكردِ انگلس به همانشكل مانده است .اين
دستنوشته كه ناتمام مانده و در زمانِ حياتِ انگلس منتشر نشد ،بخش بسيار
استهزاشدهاي از ديالكتيكِ طبيعت را تشكيل ميدهد .با وجود اين ،در آن،
توصيف رابطهي ميانِ انسانها و باقيِ طبيعت در تمام مبانياش ،به همان شكلي
كه ماركس و انگلس در نوشتههاي اوليهشان به دست داده بودند ،باز آفريده شده
است .اين روايت از تكامل در پرتويِ انتشارِ كارِ داروين ،هنوز بر رشدوگسترشِ
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تواناييهايِ انسان كه از ضرورتِ برآوردهكردنِ اوليهترين نيازهاي مادي نتيجه
ميشود ،پاي ميفشارد .روايتِ درخشانِ انگلس از رشدوتكاملِ دستِ انسان ،اين
نخستين ابزارِ انساني ،تنها بر پيشرفتِ تكامليِ صرفاًطبيعيِ آن انگشت
نميگذارد بلكه بر نقشِ كار در رشدوتكاملِ آن نيز تأكيد ميكند:
بنابراين دست ،تنها ،اندامِ كار نيست بلكه خود ،محصولِ كار نيز
هست .تنها با كار ،تنها از رهگذرِ تطابقيافتن با كاركردهاي
جديد ،از طريقِ خصوصياتِ ارثيِ ماهيچهها ،رباطها و در بازهي
زمانياي طوالني ،استخوانها كه رشدوتحولِ خاصي را از سر
گذرانده اند و بهكارگيريِ تجديدشوندهي اين ظرافتِ ذاتي است
كه به دستِ انسان آنچنان درجهاي از كمال ميبخشد كه برايِ
خلق نقاشيهاي رافائل ،مجسمههاي ثور والدسن ( Thor
 )waldsenو موسيقيِ پاگانيني ضروري است]71[.
اما كار و قدرتِ سخنگفتن كه از آن نشأت گرفته است” ،دو انگيختارِ ()Stimuli
بنيادي تحت تأثيرِ آن چيزي اند كه مغزِ ميمون را بهتدريج به مغزِ انسان تغيير
داده است“ .با وجودِ اين ،حتا در اين مرحله هم ”كار ،در معناي صحيحاش بيان
نشده است“ ]71[.طبقِ نظرِ انگلس ،كار با ساختنِ ابزار آغاز ميشود .اما حتا
چنين تعريفي ،تمايزِ بنياديِ ميان انسان و حيوان را تبيين نميكند .انگلس
ميگويد حيوانها ”محيط را با فعاليتهايشان به همان شيوهاي ،البته نه
بهشكلي مشابه ،تغيير ميدهند كه انسانها دگرگوناش ميكنند و آن
دگرگونيها ...بر آنهايي كه آن تغييرات را سبب شده اند ،تأثيري متقابل مينهد
و آنها را دگرگون ميكند“ ]73[.سخت نيست در اينجا آن فرايندِ ديالكتيكيِ
رشدوتكاملِ طبيعي را ببينيم كه انگلس فكر ميكرد جهانِ انساني و جهانِ
طبيعي را يگانه ميكند .با اين وصف ،انگلس از درنظرگرفتن اين فرايند چونان
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همانياي يکسويه به دور بود .برپايهي نوشتههاي اوليهي ماركس و انگلس ميا ِ
ن
تاريخِ انساني و تاريخِ طبيعي تنها هماني وجود ندارد بلكه تفاوت هم هست .به
همين علت است كه انگلس بهاصرار تأكيد ميكند كه:
حيوانات ،ناآگاهانه اثري پايدار بر محيط ميگذارند و تا آنجا كه
به خودِ حيوانات مربوط ميشود ،اين امر ،تصادفي است .انسانها
از حيوانات بسيار متفاوتتر اند ،ازاينرو ،بيشترِ اثرشان بر
طبيعت دربردارندهي خصيصهي پيشانديشيدهبودن است؛ كنشي
با طرح و نقشه ،جهتيافته برايِ [دستيابي] به اهدافي مشخص
و پيشانديشيده]72[.
و او ديدگاه خود را با اصطالحاتي مطلقاً نامبهم و شفاف چنين خالصه ميكند:
بهطور خالصه ،حيوان صرفاً از محيطاش استفاده ميكند و صرفاً
با حضورش ،در آن تغييراتي به وجود ميآورد؛ انسان با
دگرگونيهايي كه به وجود ميآورد ،آن را در خدمتِ اهدافاش
در ميآورد و بر آن فرمان ميراند .نهايتاً اين ،آن تمايزِ بنيادي
ميان انسان و ديگر حيوانات است .و باز ،كار است كه چنين
تمايزي را بر ميسازد]71[.
چنين نتيجهاي طرح نشده بود تا ميانِ انسانها و طبيعت جدايياي قطعي و
نهايي بيفكند .اين نتيجه ،صرفاً يک تمايز است ـ هرچند تمايزي حياتي ـ ميانِ
يگانگيِ انسان و طبيعت .انگلس اينطور ادامه ميدهد كه ما نبايد ”خود را با
روايتِ پيروزيهايِ انسانيمان بر طبيعت دلخوش كنيم“ زيرا هرچند طرحهايِ
آگاهانهمان در گامِ نخست تحقق مييابند ،در گامهاي بعدي نتايجي به بار
ميآورند كه اثراتشان پيشبينيناپذير است و ازاينرو:

46

مارکسیسمِ انگلس

در هر قدم به يادِ ما آورده ميشود كه به هيچوجه حكمرانيِ ما
بر طبيعت مانندِ حكمرانيِ فاتحان بر مردمِ سرزميني بيگانه
نيست يعني مانند كسي كه بيرون از طبيعت ايستاده است .بلكه
ما با گوشت و خون و مغز متعلق به طبيعت هستيم و در آن
وجود داريم و همهي حكمرانيمان بر آن ،در اين واقعيت نهفته
است كه ما در ميان همهي مخلوقات از تواناييِ كشفِ قانونهايِ
طبيعت و بهكارگرفتنِ درستِ آنها برخوردار ايم]77[.
و درست با توجه به عبارتهاي پاياني نقلِ قولِ ذكرشده از انگلس ،به نظر
ميرسد حق با منتقدانِ انگلس است كه او رويكردي فنساالرانه
( )technocraticبه دگرگونيِ اجتماعي داشته است؛ رويكردي كه در آن علم
بهسادگي راه را براي رسيدن به زندگياي بهتر هموار ميكند ،انگلس نتيجه
ميگيرد:
اين نظمدهي [به جهانِ طبيعي] به چيزهايي بيش از شناختِ
صرف نياز دارد .اين نظمدهي دربردارندهي انقالبي تاموتمام در
شيوهي توليدِ تابهاكنون موجودمان است و همزمان ،انقالبي در
كلِ نظمِ اجتماعيِ كنونيمان]75[.
با اين توصيف از نگرشِ ماركس و انگلس به رابطهي ميانِ انسانها و باقيِ جهانِ
طبيعي ،آشكار است كه  )1:انگلس در پايانِ زندگياش بر همان ديدگاههاي
كلياي بود كه در نوشتههاي اوليهاش آمده اند )3 ،اين ديدگاه ،همان ديدگاهِ
ماركس بود )2 ،آن ،ديدگاهي نبود كه بخواهد بهزور ،تاريخِ انساني را بر پايهي
الگويِ تاريخِ طبيعي شكل دهد يا بر جدايياي سفتوسخت ميانِ آن دو پاي
فشارد و  )1اين ديدگاه ميكوشيد بهشكلي مشخص و تجربي از آنچيزي سخن
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بگويد كه هم جامعهي انساني را با محيطِ طبيعياش يگانه ميكرد و هم آن را از
محيطِ طبيعياش متمايز ميساخت.
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دیالكتیك
بر پايهي برداشتِ ماترياليستيِ جديدشان از تاريخ بود كه ماركس و انگلس،
ايجادِ رويكردي ديالكتيكي به دگرگونيِ اجتماعي و طبيعي را بسط دادند .اغلب
گفته ميشود فهميدنِ ”ديالكتيک“ دشوار و ديرياب است .اما فهميدنِ رويكردِ
بنياديِ آن دشوار نيست ،بهويژه با توجه به پسزمينهي تكاملِ طبيعي و
دگرگونيِ اجتماعياي كه در بخشِ پيشين خطوطِ كلياش مشخص شد.
نخستين اصلِ بنيادي كه ديالكتيک بر آن استوار است ،آن است كه جهان در
فرايندِ دگرگوني است .جامعه و طبيعت نه ايستاي اند و نه ”بهشكلي ازلي و ابدي
و جاودانه حركتي چرخهوار را تكرار ميكنند“ بلكه دستخوشِ ”تكاملِ تاريخياي
حقيقي“[ ]71هستند .با وجود اين ،نگرشهايِ ايستا به جامعه ،امروزه هنوز هم
متداول اند .از ميان همهي آشوبها و بينظميهاي جامعه ،ارزشها و نهادهاي
عمدهاي ،جاودانه به نظر ميآيند ـ خانواده ،بازار ،ملتباوري (،)nationalism
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مذهب ،دموكراسيِ پارلماني و باالتر از همه” ،سرشتِ انساني“ .نگرشِ ديالكتيكي
تشخيص داده است كه همهي اين ايدئولوژيها و نهادها تاريخي دارند و در
گذشتهاي هستي يافته اند و در آيندهاي نيز از ميان خواهند رفت .ماركس و
انگلس ،نظراتشان را از رهگذرِ نقدِ انديشههاي فيلسوفِ بزرگِ آلماني ،هگل،
بسط دادند .يكي از ارزشهاي وااليِ هگل اين بود كه ”كلِ جهانِ طبيعي،
تاريخي ،انديشگاني ( )intellectualرا  ...چونان يک فرايند يعني در حركت،
دگرگوني ،دگرديسي و رشدوتكاملي مداوم“ ميديد .ردوطردِ نگرشهاي ايستا به
جهان ،بههرروي ،گامِ نخست است .كوشيدن براي دركِ آنمسيري كه در آن،
اين فرايندِ دگرگوني آشكار ميشود ،گامِ بعدي است.
در اينجا ،بههموابستهديدنِ سويههاي متفاوتِ جامعه و طبيعت كليدي است.
آنها ،فرايندهايي منفصل و جداازهم نيستند كه جداافتاده از يکديگر رشد و
تكامل يابند .جريانِ اصليِ انديشهي علمي و جامعهشناختي” ،ما را به
جداازهمديدنِ ابژهها و فرايندهاي طبيعي از بافتِ اصليشان عادت داده
است“ ]79[.بيشترِ مراكزِ دانشگاهيِ ما ،امروزه از اين الگو پيروي ميكنند ـ
تحولوپيشرفتِ هنرها از تحولوپيشرفتِ علوم جدا شده است و رشتههاي
”فني“ مسيري جداگانه از زبانها ،تاريخ و جغرافي دارند .تهيهكنندههايِ خبريِ
تلويزيوني و روزنامههايِ ما ،هستي را به همين شيوهي ساختگي تقسيمبندي
ميكنند ـ خبرهايِ سطوحِ فقر و مبادالتِ سهام ،جنگها و ارقامِ سودِ شركتها،
اعتصابها و سياستِ حكومتي ،آمارِ خودكشي و نرخِ بيكاري ،همه در بخشهايِ
كوچکِ اختصاصدادهشده به آنها گزارش ميشوند گويا اين موارد اگر اساساً به
وابستگيِ ميانشان قائل باشيم ،رابطهاي بسيار دور با هم دارند .يک تحليلِ
ديالكتيكي ميكوشد پيوندهايِ واقعي ميانِ اين عناصر را ”با نشاندادنِ
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ت خاص
ارتباطهايِ درونيشان“ باز سازد .چنين تحليلي ميكوشد با اصطالحا ِ
ديالكتيک ،جهان را چونان يک ”كليت“ ،چونان يک ”واحدِ منسجم“ ببيند.
ديدنِ جامعه و طبيعت چونان كليتي بههمپيوسته كه در فرايندِ دگرگونيِ همواره
درگير است ،هنوز يک پرسش را بيپاسخ رها كرده است .چه چيزي اين فرايندِ
كلي را رشدوتوسعه ميدهد؟ چرا آن فرايند تغيير ميكند؟ شماري نظريهي
فلسفي و مذهبي هست كه ميكوشند به اين پرسش با پافشاري بر اينكه موتورِ
دگرگوني بيرون از فرايندِ تاريخي قرار دارد ،پاسخ دهند؛ با خدا يا در الگويِ
بيدگرگونيِ سرشت انسان يا در مشخصههايِ ابديازليِ روحِ انسان .ماركس و
انگلس اين رويكرد را تحتِ عنوانِ رويكردي اسطورهاي و به معنايِ دقيقِ
كلمه ،فراطبيعي ،رد ميكنند .آن دو تأكيد ميكنند كه فرايندهايي كه
تحولوپيشرفتِ طبيعت و جامعه را پيش ميرانند ،بايد ناهمسازيهايي دروني
باشند نه موجوديتهايي فراحسي مانند خدا ،روح يا آنچنان كه هگل باور دارد،
ذاتِ كليِ آگاهيِ انساني كه در جايي فراتر از آگاهيِ انسانهاي زندهي واقعي قرار
دارد.
رابطهي ميانِ طبيعت و كارِ آگاهانهي انسانها همچنان كه ميبينيم ،نمونهاي
است از كليتي ناهمساز (تناقضمند) در فرايندِ دگرگوني .از هنگام برآمدنِ
جامعهي طبقاتي ،مبارزه ميانِ بهرهده (استثمارشده) (بردهها ،دهقانها و
زحمتكشانِ مزدبگير در يونان و رُمِ كهن ،دهقانان و صنعتگرانِ جامعهي
فئودالي و طبقهي كارگرِ مدرن) و بهرهكشان (استثمارگران) (بردهدارها،
زمينداران و سرمايهدارها) نمونهاي ديگر از مجموعهي ناهمسازيهايِ طبقاتياي
به دست ميدهد كه با سببشدنِ دگرگوني در كليتِ ساختارِ اجتماعي به مثابهِ
يک شيوهي كالنِ توليد ،بر ميآيند ،از ميان ميروند و به شيوهي توليدِ ديگري
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هستي ميبخشند .در تمامِ اين موارد ،روابط و ناهمسازيهايِ بخشهايِ متفاوتِ
كليت است كه منجر به دگرگوني ميشود .انگلس استدالل ميكند:
مادامي كه چيزها را در سكون و بيروحي بررسي كنيم يعني
درخود و بهتنهايي در نظر بگيريمشان و آنها را در كنارِ هم و
يكي پس از ديگري بنگريم ،نميتوانيم از هيچيک از
ناهمسازيهايِ مستقر در آنها فراتر رويم]51[.
اما به محض اينكه در پيِ يافتنِ علتِ دگرگوني برآييم ،با ناهمسازيها روبهرو
ميشويم ـ ”به محض اينكه ناهمسازيها به پايان برسند ،زندگي هم به پايان
ميرسد و مرگ وارد ميشود“]51[.
پس اينها مقوله ()Termهايِ پايهايِ ديالكتيک هستند :ناهمسازي (تضاد)،
كليت و دگرگوني .بايد اين ”سه قانونِ“ ديالكتيک را كه انگلس شرح داده است،
در زمينهاي بزرگتر فهميد چرا كه اين قانونها ،شيوههايِ مشخصكردنِ
چهگونگيِ رويدادنِ فرايندِ دگرگوني اند .تدوينِ سادهشدهي انگلس از اين
قانونها گاهي سبب ميشود كه هم پيرواناش و هم منتقداناش سعي كنند اين
”سه قانون“ را از ديگراصلهايِ كليِ ديالكتيک جدا كنند .اين ،اشتباه است .شرحِ
مختصري از اين قانونها كه در ادامه ميآيد ،بهروشني ،خطابودنِ آن جداسازي
را نشان ميدهد:
 .1يگانگيِ ضدها (اتحادِ ضدين) .اين ،خيليساده راهِ ديگري براي توصيفِ
كليتي شكليافته از عنصرها و مؤلفههايِ ناهمساز (متضاد) است .برايِ
نمونه ،كليتِ جامعهي سرمايهداري ،در واكنش به ناهمسازي ميان دو
طبقهي بزرگِ سرمايهداران و كارگران كه در آن وجود داشته اند،
تحولودگرگوني پيدا ميكند .شكلِ جهانهايِ انساني و طبيعي ،همانطور
كه ديديم ،يگانگياي از تضادها است .طبيعت و بشريت ،يگانه ()United
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اند اما اينهمان ( )Identicalنيستند .رابطهي ميانِ آنهاست كه به
تكاملوپيشرفتِ هر يک ميانجامد.
 .3دگرديسيِ (تحولِ) كميت به كيفيت .اين است فرايندي كه توسطِ آن
دگرگونيِ خُرد در اندازه (كَمّ) ،سرانجام به دگرگوني در نوع ()type
ميانجامد .براي نمونه ،يک اعتصابِ صنفي در يک كارخانه يا يک صنعت
ميتواند به كارخانهها و صنايعِ ديگر تسري يابد تا آنجا كه به اعتصابي
سياسي عليهِ همهي كارفرمايان و حكومت بدل شود .يا طبقهي كارگر
ممكن است از مجموعهاي از شكستهاي مُنفرد رنج بَرَد كه در پايان به
گشودهشدنِ دورهاي يکسرمتفاوت به لحاظِ نوع در تاريخِ طبقهي كارگر
بينجامد.
 .2نفيِ نفي .اين تعبير برايِ نشاندادنِ آن است كه چهگونه دو نيرويِ
ناهمساز (اما نه ضرورتاً برابر) چنان به يکديگر واكنش نشان ميدهند كه
موقعيتي كه از برخوردشان به وجود ميآيد ،همزمان هم آنها را حفظ
ميكند و هم كامالً دگرگونشان ميكند .انگلس ،مثال ماركس در
سرمايه را ميآورد .ماركس شرح ميدهد كه چهگونه دگرگونيِ جامعهي
فئودالي به جامعهي سرمايهداري ،حقِ دهقانان و صنعتگران را بر مالكي ِ
ت
خصوصيِ فرديشان سلب ميكند؛ از دهقانان ،زمينهايشان را و از
صنعتگران ،ابزارِ توليدشان را ميگيرد و آن را در دستانِ طبقهي
سرمايهدار قرار ميدهد .از اينرو سرمايهداري ،مالكيتِ خصوصيِ فردي را
آنچنان كه در فئوداليسم وجود دارد ،سلب يا نفي ميكند .يک جامعهي
سوسياليستي ميخواهد ”از سلبِ مالكيتكنندگان ،سلبِ مالكيت كند“.
جامعهي سوسياليستي ،ابزارهاي توليد را به شكلِ جمعي در دستانِ
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جامعه ميگذارد و ”مالكيتِ فردي بر فراوردههايِ توليدي ()products
يعني موادِ مصرفي“ را گسترش ميدهد .بنابراين نفيِ اوليه ،نفيِ مالكيتِ
فئودالي به دستِ مالكيتِ سرمايهدارانه ،بارِ ديگر به دستِ شكلِ
سوسياليستيِ مالكيت نفي ميشود.
انگلس بيدرنگ دريافت كه اين فرايند ،نفيِ نفي ،ميتواند به شيوهاي
تقديرباورانه تفسير شود ـ ميتواند چنين خوانده شود كه سوسياليسم گريزناپذير
است .او تأكيد ميكند كه نفيِ نفي ”دستاويزي صرف براي استداللكردن“
نيست .او ادامه ميدهد:
به هر حال ماركس با توصيفكردنِ فرايند چونان نفيِ نفي قصد
ندارد اثبات كند كه اين فرايند از نظر تاريخي ضروري است.
برعكس ،تنها پس از آنكه از طريق تاريخ اثبات كرد كه اين
فرايند جزئاً پيش آمده است و در آينده هم جزئاً پيش خواهد
آمد ،آن را چونان فرايندي توصيف ميكند كه بر پايهي قانونِ
ديالكتيكيِ تعريفشده خواهد باليد]52[.
اين ،نكتهاي بود كه ماركس و انگلس بارها و بارها با توجه به رويكردِ كليِ
ديالكتيكي و نهصرفاً با توجه به اصلِ نفيِ نفي بدان پرداختند .آنها تأكيد كردند
كه آن اصل ،نه جايگزيني برايِ بررسيِ جهانِ واقعي است ،نه معادلهاي كه صرفاً
بايد شواهد را با آن جفتوجور كرد و نه الگويي كه رويدادهايِ تاريخي ضرورتاً
بر پايهي آن روي دهند .هر جنبهاي از جامعه بايد بهشكلي تجربي و در جزئيات
بررسي شود و تنها پس از اين است كه الگويِ يكتايِ ديالكتيكي آشكار ميشود.
هر اوضاعواحوالي ،مشخصههايِ خاص خود را دارد” :ازاينرو هر شيءاي ،شيوهي
خاصِ هستيِ خود را دارد و آنگونه نفي ميشود كه باعثِ تحولوپيشرفتِ آن
چيز شود و همين مسئله در موردِ هر انديشه يا مفهومي نيز صادق است“.
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وررفتن و بازيكردن با عبارتهايِ ديالكتيكي بدونِ بررسيِ رشدوتحولِ تجربي و
واقعي ،ميتواند تنها نتيجهي ”حماقتِ كسي باشد كه چنين روالِ ماللآوري را
برگزيده است“]51[.
انگلس با اين شيوه ،به تمايزِ ميانِ تاريخِ طبيعي و انساني نزديک شد .او،
همانطور كه ديديم ،تنها به دنبالِ چيزي نبود كه اين دو را يگانه ميكند بلكه
همچنين در پي چيزي بود كه آن دو را از هم متمايز ميكند .تعجب ندارد كه
تمايز ميانِ تكاملِ طبيعي و تاريخِ انساني در تلقيِ انگلس از ديالكتيک دوباره رو
بنمايد .در ديالكتيكِ طبيعت ،انگلس بر تمايزي مهم ميانِ ديالكتيک در
جامعهي انساني و ديالكتيک در طبيعت انگشت ميگذارد:
در تاريخ ،حركت ازطريقِ تضادها در تماميِ دورههايِ بحرانيِ
مردمانِ پيشين بهوضوح در معرضِ ديد قرار ميگيرد .در چنين
لحظاتي مردم بر سر دوراهيِ دشواري قرار ميگيرند” :اين يا آن“
و درواقع اين مسئله همواره به شيوهاي بسيار متفاوت از شيوهي
بيفرهنگان كه در هر دورهاي با سياست ور ميروند ،مطرح
ميشود]57[.
و او نمونهاي از انقالبهاي  1212به دست ميدهد ،هنگامي كه ”حتا آن
بيفرهنگ آلماني ...خود را يکباره و برخالفِ انتظار و ارادهاش با اين مسئله
روبهرو ديد :برگشت به ارتجاعِ كهن بهشكلي تشديدشده يا ادامهي انقالب “...اما
در همان صفحه ،انگلس الگويِ كامالً متفاوتي از دگرگونيِ ديالكتيكي در جهانِ
طبيعي عرضه ميكند:
طرحهايِ كليِ سفتوسخت با نظريهي انقالب ناسازگار اند” ...اين
يا آن“ بيشازپيش نامناسب و نابسنده ميشود .در مرحلهاي از
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نگرش به طبيعت ،آنجا كه همهي تفاوتها در گامهايِ مياني
ادغام ميشوند و همهي تضادها از طريقِ ارتباطهايِ مياني به هم
پيوند ميخورند ،روشِ كهنِ متافيزيكيِ انديشه ،ديگر بسنده و
كافي نيست .و روشِ يگانهي انديشه ،درخورِ باالترين سطحِ اين
مرحله ،ديالكتيک است كه هيچ طرحِ كليِ سفتوسخت و هيچ
”اين يا آنِ“ بهطورِ كلي معتبرِ بيچونوچرايي را باز نميشناسد و
بر تفاوتهايِ متافيزيكيِ تثبيتشده پل ميزند و در برابرِ ”اين يا
آن“ در سويي ديگر ”هم اين ،هم آن“ را باز ميشناسد و تضادها
را با هم آشتي ميدهد]55[.
در قطعهي مهمي از لودويگ فوئرباخ و پايانِ فلسفهي كالسيكِ آلماني
انگلس نوشت كه ”ديالكتيک ...علمِ قانونهايِ كليِ حركت هم در جهانِ بيروني و
هم در انديشهي انساني است“ و اينكه آندو ”در اصل ،دو دستگاهِ [متفاوت] از
قانونهايِ يكسان اند“ .اما او شرح داد كه اين قانونها ضرورتاً ”بياني متفاوت
مييابند تا آنجايي كه ذهنِ انسان بتواند آنها را آگاهانه به كار بگيرد ،در
صورتي كه اين قانونها در طبيعت ...خود را به طورِ ناآگاهانه بهشكلِ ضرورتي
بيروني بروز ميدهند“ ]51[.او همچنين افزود مادامي كه انسانها از كنترلِ
آگاهانهي جهانِ اجتماعي باز داشته ميشوند ،جهانِ اجتماعي كماكان به جهانِ
طبيعي كه در آن ،قانونها ،ورايِ خواستِ انسانها عمل ميكنند ،شبيه خواهد
بود.
چند صفحه بعد ،انگلس به اين نكته بر ميگردد و آن را بسط ميدهد .او
مينويسد انسانها در جامعهي طبقاتي ،كنترلِ آگاهانهي جمعيِ سرنوشتشان را
در دست ندارند و هم ”آنچه ميخواهد ،بهندرت اتفاق ميافتد“ .بنابراين
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قانونهايِ اجتماعي با آن قانونهايي كه ”بر قلمرويِ طبيعتِ ناآگاه“ حكم
ميرانند ،قياسپذير و يكسان ميشوند .با اين وجود ،انگلس تأكيد ميكند:
از يکسو ،بههرحال ،تاريخِ تحولوتكاملِ جامعه نشان داده است
كه ذاتاً از تاريخِ طبيعت متفاوت است .در طبيعت ـ تا آنجايي
كه ما از واكنشِ انسان به آن چشم ميپوشيم ـ تنها ،عاملهايِ
ناآگاه و كور بر يکديگر عمل ميكنند ،بدونِ مشخصبودنِ آنكه
كدام تأثيرِ متقابل ،قانونِ كلي را به كار انداخته است .هيچ از
آنچه اتفاق ميافتد ...به مثابهِ هدفي آگاهانهخواستهشده اتفاق
نميافتد .از ديگرسو ،در تاريخِ جامعه ،همهي عامالن از موهبتِ
آگاهي برخوردار اند ،انسانهايي هستند كه با كنكاش يا احساس
عمل ميكنند و در راهِ هدفهايي معين ميكوشند؛ در اينجا
هيچچيز بدونِ منظوري آگاهانه ،بدونِ هدفي خواستهشده ،رخ
نميدهد]52[.
چنين رويكردِ ديالكتيكي و همبستهاي تنها يک ضعف دارد :دستِ منتقدان را
باز ميگذارد تا يک جنبه از تحليل را جدا كنند و سپس با ژستي متكبرانه
بهقصدِ تصحيحِ كاستيهايِ فرضيِ ماركس و انگلس ،جنبهي تكميلكنندهي
تحليل را آنچنان كه گويي زادهي خالقيتِ خودشان است ،رو كنند.
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نظریهاي متكبرانه؟
انگلس مانند ماركس باور داشت كه جهانهايِ اجتماعي و طبيعي نبايد با
قاطعيت از هم جدا شوند و ازاينرو اگر ميتوان الگوهايي مجزا در هر يک يافت،
در هر يک هم الگوهايي مشابه يافت ميشود .اما آيا طرحكردنِ نظريهاي بهتمامي
دربرگيرنده كه يافتههايِ علم را توصيه ميكند ،انگلس را در جايگاه گناهكار
نمينشاند؟ گَرِث استدمنجونز بيشکوترديد استدالل ميكند ،انگلس اين
انديشه را كه ”همهچيز در واقعيت دستكم در مباني شناخته شده است“
پذيرفته و ”سيستمي تاموتمام را ،پيكرهاي از شناختِ مطلق را كه دربرگيرندهي
كلِ واقعيتِ تجربي است“ ،بر ساخته است.
درواقع انگلس مكرراً اصرار ميورزيد كه هرگونه ”سيستمساختن“ي با ماترياليسمِ
تاريخي بيگانه است و هم اوست كه كلِ يكي از آثارِ بزرگاش ،آنتيدورينگ ،را
بهويژه براي مبارزه با چنين سيستمي تأليف كرده است .چنين است كه انگلس
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مينويسد” :برايِ من ،مسئله ،ساختنِ قانونهايِ ديالكتيک در طبيعت نيست
بلكه كشفِ آنها در آن و بيرونكشيدنِ آنها از آن است“[ ]59تنها در رابطه با
علومِ طبيعي نبود كه مهم بود قانونهايِ ديالكتيكي از بيرون تحميل نشود .هم
ماركس و هم انگلس ،با پافشاري بر اين نكته كه روششان ،راهنمايي برايِ
بررسيِ تاريخ است ،نه دستآويزي براي بررسينكردنِ آن ،بهروشني ،نظري
يكسان دربارهي بررسيِ تاريخ داشتند.
هر گزارهي كلي بايد نخست در بررسياي تاريخي و تجربي به اثبات برسد ،نه
اينكه بهسادگي همچون قانوني جهانشمول بيان شود .انگلس تأكيد ميكند كه
”يک سيستمِ شناختِ تاريخي و طبيعي كه همهچيز را در بر بگيرد و همهزماني
باشد ،با قانونهاي بنياديِ استداللِ ديالكتيكي ناهمساز و در تضاد است“ .اما چرا
انگلس باور دارد كه سيستمي بسته و تاموتمام ،توهم است؟ يكي از اصلهايِ
بنياديِ ديالكتيک اين است كه جهان ،پيوسته در حالِ دگرگوني است .هر
سيستمِ تاموتمامي ضرورتاً بر اين داللت دارد كه اين فرايند متوقف شده است و
بر همين اساس است كه انگلس چنين تصوراتي را در تعارض با قانونهايِ
بنيادينِ استداللِ ديالكتيكي توصيف ميكند .او به تفصيل ميگويد:
اگر در هر زماني در روندِ رشدوتكاملِ نوعِ بشر چنين سيستمِ
قطعي و نهايياي از رابطهمندي در جهان ـ چه فيزيكي ،چه
ذهني و چه تاريخي ـ پديد آيد ،به اين معني خواهد بود كه
شناختِ انساني به غايت خود رسيده است و از آن لحظهاي كه
جامعه با آن سيستم منطبق شود ،رشدوتكاملِ تاريخيِ بيشتر
متوقف خواهد شد .كه در هر صورت ،انديشهاي پوچ و ياوهگوييِ
محض است]11[.
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تعجببرانگيز نيست كه ماركس و انگلس با هر نوع سيستمِ جهانشمولي
خصومت داشتند ـ انديشههايشان در نقد سيستمي بزرگتر از همهي
سيستمهايِ جهانشمول كه توسط هگل پروبال داده شد ،بسط يافته بود]11[.
اما انديشههايِ ماركس و انگلس تنها در نقدِ سيستمِ ايدهآليستيِ هگل نبود بلكه
در نقدِ ماترياليسمِ مكانيستيِ روشنگري و ماترياليسمِ بهشكليسادهانگارانه
يکسويهي فيلسوفِ پساهگلي ،لودويگ فوئرباخ ،نيز بود .به اين ترتيب،
دورازذهن است كه انگلس بهسادگي از ايدهآليسمِ هگلي به آغوش ماترياليسمِ
خام و تجربي در غلتد.
در واقع بخشي از نقدِ ماركس و انگلس بر فلسفهي موجود اين بود كه آن ،دو
حدِ بااليِ [نگرشهايِ] ناديالكتيكي ـ ايدهآليسم و ماترياليسمِ خام ـ را اغلب به
شيوهاي كامالً ناانتقادي (و ناپذيرفتني) در هم ميآميزد.
ماركس و انگلس بارها بر اين نكته انگشت گذاشتند كه هگل ناگزير بود به
شيوهاي خاص واقعيتهايِ اقتصادي و يافتههايِ علومِ فيزيكي را در سيستمِ
فلسفياش بگنجاند .و تجربهباوران نيز از نقطهي عزيمتي مخالف ،به همين
سرنوشت دچار بودند :آنها براي نظريهپرداختن ،به تكههاي بزرگ و
هضمناشدهاي دست مييازيدند كه در آنچه آنها برشمردنِ صرفِ ”واقعيتها“
فرض ميكردند ،آشكار ميشد.
اين ،داستاني كهنه است .اول از همه ،چيزهايِ محسوس را به انتزاعات بدل
ميكنند و سپس ميخواهند آنها را از طريقِ حواس بشناسند ،زمان را ببينند و
مكان را ببويند .تجربهباور چنان در عادتِ تجربهي تجربيِ خود غرق ميشود كه
گمان ميكند حتا هنگامي كه دارد با انتزاعات دستوپنجه نرم ميكند ،هنوز در
قلمروي تجربهي حسي است ]13[.همچنين انگلس مبرا بود از اينكه
تجربهباوري مايل به سيستمسازي باشد .تفكرِ او اساساً با مدلهايِ انتزاعيِ
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جهانشمولِ تفكر در تضاد بود ،چه آنها كه از راستاي موردِ انتظارِ ايدهآليسم
برآمده بودند ،چه آنها كه در مسيرِ كمترمعمولِ تجربهباوريِ انتزاعي گام
ميزدند .روشِ خودِ انگلس روشي ديالكتيكي بود .چنين روشي دربردارندهي
بازشناسيِ آگاهانهي هم مؤلفههاي نظري در هر بررسي تجربي و هم بنيادِ
تجربيِ ضرورياي است كه هر بسطِ نظري بايد بر آن قرار گيرد .و بارِ ديگر
ميبينيم كه منتقدانِ انگلس به حذفِ اين يا آن جنبه از رويكردِ او دست
ميزنند و سپس تأكيد ميكنند كه آنچه ميماند ،اثبات ميكند كه انگلس يا
هگلباوري بوده در پيِ گنجاندنِ جهانِ طبيعي در شكلهايِ پيشانگاشتهي
ديالكتيک يا پوزيتيويستي بوده است كه اصطالحهايِ كليديِ ديالكتيکِ ماركس
را كنار گذاشته است.
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یك جبرباوريِ اقتصادي؟
عموماً به انگلس اتهام زده ميشود كه او جبرباوري بود سخت در پيِ اينكه هر
جنبهي جامعه را ميتوان تنها به وسيلهي رابطهي علّيِ مستقيمِ آن با ساختارِ
اقتصادي شرح داد .براي نمونه ،جرج ليچثييم معتقد است انديشهي انگلس
”بهسختي از تكاملباوريِ ماترياليستيِ رايج در آن دوره متفاوت است“[ ]12از
ديدگاه نورمن لهوين ”انگلس با طرحكردنِ اقتصاد به مثابهِ عاملِ علّيِ نخستين...
در اردوگاهِ پوزيتيويسم باقي ماند“]11[.
آن تكهسنگِ حقيقت كه كوهسارِ چنين تَصَوُري بر آن قرار دارد ،اين است كه
انگلس مانندِ ماركس باور داشت ،اوضاعواحوالِ مادياي كه انسانها خود را در
آن باز مييابند ،به انديشهها و كنشهايِ آنها شكل ميدهد .اين اوضاعواحوالِ
مادي ،شاملِ يک مؤلفهي اقتصاديِ عمده است ،هر چند بايد در برگرداندنِ
مفهومِ بهشكليدانشگاهي محدودشدهي ”علمِ اقتصاد“ به آنچه در دورانِ ماركس
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و انگلس از آن فهميده ميشد ،محتاط باشيم .اينها (امروزيان) اقتصاد را چونان
علمي كمّي ميبينند كه به پيشبينيِ رفتارِ انسان برپايهي منحنيِ عرضه و تقاضا
محدود ميشود .به همين دليل ،علمِ اقتصادِ بورژواييِ مدرن شديداً از هر چيزي
كه ماركس و انگلس ـ و خودمانيم حتا اقتصاددانانِ بورژوايِ آن عصر ـ
ميتوانستند تَصَوُر كنند ،جبرباورتر است.
درواقع چارچوبي كه ماركس و انگلس ميشناختند” ،اقتصادِ سياسي“ خوانده
ميشد ،نه ”علمِ اقتصاد“ .محدودهي كارِ آن ،حوزههايِ وسيعي را كه امروزه
جامعهشناسي و علوم سياسي خوانده ميشوند ،پوشش ميداد .در نتيجه مفهومِ
”علمِ اقتصاد“ از نظرِ ماركس و انگلس گستردهتر از آن چيزي بود كه بسياري از
ناظرانِ سطحينگر ميفهمند .همانطور كه ديديم ،آنها به روابطِ انسانها با
طبيعت ،به روابطِ خانوادگيشان و به آن روابطِ اجتماعياي كه آنها با ديگر
انسانها برقرار ميكنند ،بهمثابهِ برخي از مهمترين سازند (جزءِ سازنده،
)Constituentهايِ پيكرهي يک تحليلِ ماترياليستي در هر دورهي خاص توجه
ميكردند .نظريهي اقتصاديِ بهكمالرسيدهي ماركس تأكيد ميكند كه هم
وسايلِ توليد (ابزارها ،ماشينها ،كارگاهها ،ادارهها و )...و هم روابطِ توليدي (باالتر
از همه ،روابطِ طبقاتي) با هم ،آن چيزي اند كه شيوهي توليد را بر ميسازند .و
چنان كه انگلس ميگويد ،اين است پايهي ”توليد و بازتوليدِ زندگيِ واقعي“؛
پايهاي كه بر اساس آن ميكوشيدند رشدوتحولِ نهادهايِ اجتماعي ،حزبهايِ
سياسي ،ايدئولوژيها ،مذاهب ،فلسفهها و مانندِ آن را درك كنند.
در هيچ مرحلهاي نه ماركس و نه انگلس نگفتند كه آن [رابطه] ،رابطهاي جبري
است .آنها هرگز نگفتند كه نهادهايِ سياسيِ گوناگون ،حزبها و ايدئولوژيها
تأثيري بر مسيرِ تاريخ ندارند .يكي از نافذترين گفتههايِ مرتبط با چنين
ديدگاهي را ـ هرچند اغلب به ماركس نسبت داده ميشود ـ انگلس بيان كرده
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است .در يكي از بخشهايي كه او در اثرِ مشتركِ اوليهشان ايدئولوژيِ آلماني
ارائه كرده است ،آمده است:
تاريخ هيچ كاري نميكند .او ”هيچ ثروتِ بيكراني ندارد“،
”مبارزه نميكند“ .اين انسان است ،انسانِ زنده ،انسانِ واقعي كه
همهي اين كارها را انجام ميدهد ،كه به چنگ ميآورد ،كه
ميجنگد” .تاريخ“ ،آنگونه كه پيشتر بود ،شخصي جدا نيست
كه انسان را چونان ابزاري براي دستيافتن به اهدافاش به كار
بگيرد؛ تاريخ چيزي نيست جز كردوكارِ انسان در راستايِ
دنبالكردنِ اهدافِ خود]17[.
ديدگاهِ انگلس در طول زندگياش تغيير نكرد .در سالهايِ پايانيِ عمر ،نامههايي
نوشت كه مانندِ گزارههايِ كليِ آمده در كارهاي منتشرشدهي او ،همين نكته در
آنها بهشكلي دقيقتر بيان شده بود .براي نمونه در سپتامبرِ  1291در نامهاي به
يوزف بلوخ ( )Joseph Belochنوشت:
ماركس و من بعضاً به خاطرِ اين واقعيت خودمان را سرزنش
ميكنيم كه گاهي جوانترها بر سويهي اقتصاديِ نظريهي ما
بيش از آنچه سزاوار است ،پاي ميفشارند .ما مجبور بوديم در
برابرِ مخالفانمان كه آن را [سويهي اقتصادي را] ناديده
ميگرفتند ،بر اين اصلِ عمده تأكيد كنيم اما هيچگاه زمان ،فضا
و مجالِ كافي نداشتيم تا به بحث دربارهي عاملهايِ ديگري كه
در كنش و برهمكنش اند ،بپردازيم.
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اما هنگامي كه قرار باشد بخشي از تاريخ را شرح دهيم ـ يعني
بهكارگرفتنِ نظريه در عمل ـ مسئله بهتمامي متفاوت ميشود و
ديگر هيچ خطايي قابل اغماض نخواهد بود]15[.
انگلس به عنوانِ ”درخشانترين نمونه“ي برخورد با يک رويدادِ تاريخيِ خاص از
هيجدهمِ برومرِ لوئي بناپارتِ ماركس نام ميبَرَد .اين كار حاويِ معروفترين
فرمولبنديِ ماركس از رابطه ميان شرايطِ مادي و كنشِ انساني در ساختنِ تاريخ
است” :انسانها تاريخشان را نه تحتِ اوضاعواحوالي كه خود برميگزينند بلكه در
شرايطِ دادهشده و بهارثرسيدهاي كه مستقيماً با آن روبهرو ميشوند،
ميسازند“ ]11[.انگلس بهوضوح چنين فرمولبندياي را در ذهن داشت،
هنگامي كه در نامهاش به بلوخ نوشت:
ما تاريخمان را ميسازيم ،اما در درجهي اول ،تحتِ شرايط و
مقدماتِ كامالً مشخص .در ميان اين شرايط است كه اقتصاد در
نهايت ،عاملِ تعيينكننده است]12[.
و او اينگونه استدالل ميكند كه ”بهسختي ممكن است ،بدونِ اينكه خود را
مضحكه كنيم ،بتوانيم برپايهي اقتصاد ،وجودِ دولتِ خيليكوچک را چه در
گذشته چه در حال در آلمان توضيح دهيم“ .در ماهِ بعد ،اكتبرِ  ،1291انگلس
تحتِ ضوابطي كه در ايدئولوژيِ آلماني به كار گرفته بود ،به همين مضمون بر
ميگردد .او بهتلخي شكايت ميكند كه يكي از ”هواداران“اش نوشته است” ،بر
پايهي نظرِ ماركس ،تاريخ ،خود را بهتمامي بهشكلي خودكار بر ميسازد ،بدونِ
ياريگرفتن از انسانها (كه بهرغمِ همهچيز ،سازندهي تاريخ اند!) و انگار اين
انسانها بهسادگي چونان مهرههايي صرف بهوسيلهي شرايطِ اقتصادي (كه خود
برآمده از كارِ انسانها است!) به بازي گرفته ميشوند“ .انگلس هوشمندانه يادآور
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شد كه اين ،همان تكرارِ تحريفِ ماركس به دستِ دورينگ است .او خشمگينانه
نتيجه گرفت كه ”انساني كه آمادهي خلطكردنِ تحريفِ نظريهي ماركسيستي به
دستِ مخالفي مانند دورينگ با خودِ اين نظريه باشد ،بايد براي كمک به جاي
ديگري پناه برد ـ من كه قطعِ اميد كرده ام“]19[.
كمي بعد ،در همان ماه ،انگلس بارِ ديگر هيجدهمِ برومرِ ماركس را چونان
نمودگارِ تحليلي ناجبرباورانه به كُنراد اشميت ( )Conrad Schmidtتوصيه
ميكند ،زيرا:
اين اثر كموبيش منحصراً به نقشِ خاصي ميپردازد كه رويدادها
و مبارزههايِ سياسي ،البته در وابستگيِ كليشان به شرايطِ
اقتصادي ،بازي ميكنند .يا برايِ نمونه ،در سرمايه در بخشِ
مربوط به روزِ كاري .در آنجا ،قانونگذاري كه بيشک عملي
سياسي است ،چنين اثرِ بنيادياي دارد.
و او نتيجه ميگيرد ”اگر قدرتِ سياسي از نظر اقتصادي بياهميت است پس چرا
ما ديگر براي ديكتاتوريِ سياسيِ پرولتاريا مبارزه ميكنيم؟ زور (يعني قدرتِ
دولتي) قدرتي اقتصادي نيز هست!“]21[.
اما نامههايِ انگلس اثري بيش از بيانِ گزارههايِ كلياي مانندِ ’ماترياليسمِ
تاريخي ،يک تفسيرِ اقتصاديِ خام از تاريخ نيست‘ دارند .اين نامهها در پي
نشاندادنِ آن اند كه ماركسيستها چهگونه نهادهايِ سياسيِ گوناگون را به
ساختارِ اقتصاديِ جامعه پيوند ميدهند.
انگلس استدالل ميكند كه قدرتِ دولتي بهطورِ كلي ميتواند به سه شكل بر
رشدوتوسعهي اقتصاديِ جامعه اثر بگذارد .اين قدرت ميتواند دگرگونيِ اقتصادي
را سرعت بخشد ،ميتواند دگرگونيِ اقتصادي را واپس كشاند و ميتواند مسيرِ
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رشدوتوسعهي اقتصادي را تغيير دهد و ”از اينكه رشدوتوسعهي اقتصادي در
مسيرِ مشخصي به جريان افتد ،جلوگيري كند و مسيري ديگر را نشان
دهد“ ]21[.دولت ميتواند اين استقاللِ نسبي را به دست آورد چرا كه بر
تحولوتكاملِ تقسيمِ كار استوار شده است .انگلس توضيح ميدهد كه:
جامعه باعث برآمدنِ كاركردهاي عموميِ عمدهاي ميشود كه
نميتواند كنارشان بگذارد .افرادي كه برايِ اين منظور تعيين
ميشوند ،شاخهاي جديد از تقسيمِ كار را در جامعه شكل
ميدهند .اين وضعيت براي آنها منافعي خاص ايجاد ميكند كه
از منافعِ سرپرستانشان متفاوت است؛ آنها خود را از آنديگري
مستقل ميكنند و اين وضع ...قدرتِ مستقلِ جديدي را زنده
ميكند كه همچنان كه رويهمرفته از پويش/حركتِ توليد
تبعيت ميكند ،بهواسطهي استقاللِ نسبيِ بهارثرسيدهاش ـ به
عبارتِ ديگر استقاللِ نسبياي كه يکبار به او واگذار شده و
بهتدريج بسطِ بيشتري يافته است ـ به مسيرِ شرايطِ توليد
واكنش نشان ميدهد]23[.
و همچنان كه حوزهاي جديد در رشدوپيشرفتِ اجتماعي و سياسي رو مينمايد،
ساختارهايِ نهادي و شبكهاي از روابطِ اجتماعي بر ميآيند كه بهرغمِ اينكه
دستِ آخر با ساختارِ اقتصادي مرتبط اند ،قدرتِ مستقلِ عمدهي خود را توسعه
ميدهند .انگلس از ساختارِ حقوقي نمونه ميآورد:
به محضِ اينكه تقسيمِ كارِ جديد كه حقوقدانانِ حرفهايِ خود را
ميآفريند ،ضروري شود ،فضايِ جديد و مستقلِ ديگري گشوده
ميشود كه بهرغمِ وابستگيِ كلياش به توليد و تجارت ،ظرفيتِ
ويژهاي براي واكنشنشاندادن به اين حوزهها دارد]22[.
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افزون بر اين ،سرشتِ اصليِ قانون ،مبينِ آن است كه نميتواند بازتابي سرراست
و مستقيم از شرايطِ اقتصادياي باشد كه از آن برآمده است .اين وضعيت سه
دليل دارد .نخست ،هرچند قانون ،بهشكلي بنيادي بياني است از كنترلِ طبقهي
حاكم بر مالكيت ،نميتواند بهسادگي ”بياني بيپرده ،تمامعيار و ناب از سلطهي
يک طبقه“ باشد ،در غير اينصورت تأثيرگذارياش را در مقامِ حَكَمِ مبارزهي
طبقاتي از دست خواهد داد .دوم ،هرچند برپايهي يک سيستمِ اقتصاديِ ناهمساز
(متناقض) قرار دارد ،خودِ قانون بايد بهشكليدروني ،منسجم و در داوريهاياش،
عقالني به نظر بيايد .اما ”براي اينكه به چنين سطحي دست يابد،
بهشكليفزاينده اين سويه را كه بازتابِ سرراستِ شرايطِ اقتصادي است ،از دست
ميدهد“ ]21[.در آخر و به عنوان نتيجهي دو عاملِ پيشين ”حقوقدان تصور
ميكند با گزارههاي پيشيني سروكار دارد ،در حالي كه آنها تنها بازتابهايي
اقتصادي اند .ازاينرو در اينجا همهچيز وارونه است“ ]27[.همچنين اين فضايِ
ضرورتاًمستقل ”بر پايهي اقتصادي اثر ميگذارد و ميتواند در حدوحدودي
خاص ،آن را تعديل كند“ .انگلس ميافزايد ،قوانين مانند ميراثي حاكم ميتوانند
”اثري بسيار قابلِ توجه بر سپهرِ اقتصادي اِعمال كنند چرا كه بر توزيعِ مالكيت
اثر ميگذارند“]25[.
هيچيک از اينها به معنايِ كنارگذاشتنِ ماترياليسمِ رويكردِ ماركس و انگلس
نيست بلكه صرفاً نشاندهندهي اين است كه آندو ماترياليستهايي مكانيكي يا
جبرباوراني اقتصادي نبودند:
مسئله ،برهمكنشِ دو نيرويِ نابرابر است :در يکسو،
پويش/حركتِ اقتصادي و در سويِ ديگر قدرتِ سياسيِ جديدي
كه برايِ بيشترين استقاللِ ممكن تالش ميكند؛ قدرتِ سياسيِ
جديدي كه با برپاشدناش ،از نعمتِ داشتنِ پويشي ازآنِخود
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برخوردار شده است .بهطورِ كلي ،پويش/حركتِ اقتصادي چيره
ميشود اما بايد واكنشهايِ جنبشِ سياسياي را كه خود برپا
كرده و به آن استقاللي نسبي ـ از يکسو از حركتِ قدرتِ دولتي
و از سويِ ديگر از اپوزيسيوني كه همزمان سر بر ميآوَرَد ـ
بخشيده است ،تاب آوَرَد و تحمل كند]21[.
در اينجا بارِ ديگر عناصرِ كليديِ تحليلِ ديالكتيكي رو مينمايند :نشان داده
شده است كه كلِ جامعه بر ناهمسازيِ بنياديِ اقتصادي بنا شده است كه خودِ
آن ،ساختارِ دولتياي را برپا ميكند كه با آن مرتبط است اما در عينِحال از
پايهي اقتصادياش متمايز نيز هست .هم جداكردنِ تاموتمامِ امرِ اقتصادي از امرِ
سياسي ،هم ادغامكردنِ تاموتمامِ يكي در ديگري ،زمينهي واقعيِ روابطشان را
نابود ميكند .در اصطالحاتِ ديالكتيكي ،چنينچيزي كليتي ناهمساز (متناقض)،
يگانگيِ تضادها ،خوانده ميشود .همانگونه كه انگلس دربارهي منتقدانِ
همعصرش نوشت:
آنچه اين آقايان به تمامي فاقدِ آن اند ،ديالكتيک است .آنها
همواره تنها علتها و معلولها را در اينجا و آنجا ميبينند كه
تجريدي پوچ است و چنين تضادهايِ قطبيِ متافيزيكياي در
جهانِ واقعي تنها در هنگامهي بحرانها وجود دارند و كلِ اين
فرايندِ گسترده بهصورتِ برهمكنش ـ در ميانِ نيروهايِ بهشدت
نابرابر كه در اينميان هرچند همهچيز نسبي است و هيچچيز
مطلق نيست اما نيرويِ اقتصادي بهمراتب نيرومندتر ،پايهايتر و
تعيينكنندهتر است ـ پيش ميرود .به هر حال آنها نميتوانند
بفهمند .آنها تا آنجايي به هگل توجه ميكنند كه هرگز چنان
نبوده است]22[.
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حتا در زمانِ انگلس هم ناديدهگرفتنِ آنچه تحليلِ ماترياليستيديالكتيكي از
جامعه در بر دارد و انتزاعكردنِ تنها يکجنبه از تحليل به دستِ منتقدان كار
تازهاي نبوده است .چنين است كه آنها توانستند انگلس را به عنوانِ يک
جبرباور محكوم كنند.
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نظریهي بازتابيِ شناخت؟
انگلس باور نداشت كه جامعهي انساني ،روابطي را كه در جهانِ طبيعي يافت
ميشوند ،بهسادگي بازتوليد ميكند يا زندگيِ سياسيِ جامعه بهسادگي
پيششرطهايِ اقتصاديِ آن را بازتاب ميدهد .ازاينرو جايِ تعجب خواهد بود
اگر از نظريهي بازتابيِ شناخت دفاع كرده باشد؛ نظريهاي كه انديشههايِ ما را
بهسادگي آينهي جهانِ پيرامونمان ميداند .اما از آنجا كه انگلس مكرراً اصطالحِ
”بازتاب“ را براي اشارهكردن به رابطهي ميانِ انديشهها و واقعيت به كار ميبَرَد،
اين موضوع به بررسي و مطالعهي بيشتر نياز دارد.
هنگاميكه ماركس و انگلس ،انديشه را چونان ”بازتاب“ي از جهانِ مادي توصيف
كردند ،معموالً در چارچوبي بسيار كلي سخن ميگفتند و اغلب در حالِ بحث با
ايدهآليستها بودند كه برايِ آنها جهانِ مادي برساختهي انديشه است .بنابراين،
برايِ نمونه ،بايد قطعهاي از لودويگ فوئرباخ و پايانِ فلسفهي كالسيكِ
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آلماني باشد كه به طور خالصه منتقدان انگلس را برآشفته است .در بخشي از
پاراگرافي كه در آن انگلس به جدل عليهِ اين برداشتِ هگلي پرداخته كه انديشه
”روحِ زندهي واقعيِ كلِ جهانِ موجود“ است ،آمده” :ما انديشهها را در سَرِمان
بهشكلي ماترياليستي چونان بازتابِ چيزهاي واقعي درمييابيم ،به جاي اينكه به
چيزهاي واقعي چونان بازتابهاي اين يا آن سطح از ايدهي مطلق توجه
كنيم“]29[.
اما آنگاه كه انگلس از چنين فرمولبنديهايِ موجزي فراتر ميرود ،بهتمامي
روشن ميكند كه رابطهي ميانِ انديشه و شرايطِ مادياش نميتواند به بازتابي
ساده فروكاسته شود .بنابراين كمي بعدتر در خودِ لودويگ فوئرباخ ...كه
دربارهي مذهب و فلسفه بحث ميكند ،تأكيد ميكند كه اين ”ايدئولوژيهايِ
واالتر ...هنوز مانده است تا از پايهي مادي حذف شوند“ و اينكه ”پيوندِ ميانِ
انديشهها و شرايطِ ماديِ وجوديشان بيشازپيش پيچيده و بهوسيلهي پيوندهايِ
واسطهاي (مياني) نامشخص شده است“ ]91[.او با تفصيلِ بيشتر ادامه ميدهد:
هر ايدئولوژي همين كه سر بر ميآورد ...به همراهِ مادهي
مفهوميِ معيَّني بسط مييابد و بر آن گسترده ميشود ،در غير
اينصورت ،ايدئولوژي ـ به معنايِ سروكارداشتن با انديشهها
بهعنوانِ موجوديتهايي خودمختار كه بهشكليمستقل
بسطوتوسعه يافته اند و تابعِ قوانينِ خود هستند ـ نخواهد
بود]91[.
پس ايدئولوژيها ،انسجامِ درونيِ خود را بسط ميدهند و ازاينرو ،شيوههايِ
بهطورِ نسبي مستقلِ بسطوتوسعهي خود را دارند (چنان كه در بخشِ پيش در
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رابطه با قانون ديديم) .اما دو دليل ديگر هم برايِ باورآوردن به اينكه انگلس به
يک نظريهي خامِ بازتابيِ شناخت قائل نبود ،وجود دارد:
نخست اينكه چنين نظريهاي با واقعيتي در تضاد قرار ميگيرد كه انگلس در
برداشتاش از ديالكتيک ،بنيادي ميدانست :جهانِ طبيعي و جهانِ اجتماعي در
فرايندِ هرگزپايانناپذيرِ دگرگوني و رشدوتحول اند .هر انديشه و بهطورِ خاص ،هر
سيستمِ ايدئولوژيکِ بهشكليگستردهپذيرفتهشده ،در مقايسه با تنوع و
دگرگونياي كه در جهانِ واقعي هست ،هم بهطورِ نسبي ،انتزاعي (مطلق،
 )abstractو هم بهطورِ نسبي ،پايدار است .ادامه اينكه مفهومها بهشكلي
ضروري بازنماييِ نادقيق واقعيت اند .گاهي چنين نادقيقبودني ارزش است ـ
كمک ميكند تا ضروري را از ناضروري جدا كنيم ـ اما همواره به گسيختگي
ميانِ انديشه و واقعيت ميانجامد.
در اينجا مسئلهاي مرتبط هست كه از سرشتِ بهطورِنسبي ايستايِ مفهومها بر
ميآيد .در تحليلِ عناصرِ عمدهي واقعيتِ مادي ،اغلب مهم است كه آنها،
آگاهانه ،از گذارِ هموارهي زمان بيرون كشيده شوند و سپس چونان چيزهايي
ثابت و بيدگرگوني به آنها پرداخته شود .اما اين ،خود ،بيدقتياي ضروري را
در مفهومهايمان وارد ميكند .انگلس در نامهاي به كُنراد اشميت به اين نكات
ميپردازد:
مفهومِ يک چيز و واقعيتِ آن پهلوبهپهلويِ يکديگر مانند دو
مُجانِب (مماس در بينهايت )Asymptotes ،همواره به هم
نزديک ميشوند اما هرگز به هم نميرسند .تفاوتِ ميانِ ايندو
چنان است كه نه ميگذارد مفهوم ،بهشكلي مستقيم و بيواسطه
به واقعيت بدل شود و نه ميگذارد واقعيت ،بهشكلي مستقيم و
بيواسطه در مفهومِ خود تجلي يابد ...از ايندو ،مفهوم ...در نظرِ

73

جان ریز

اول بهطورِمستقيم با واقعيتي كه در گامِ نخست از آن انتزاع شده
است ،نميخواند (منطبق نيست) .اين بههيچوجه چيزي بيشتر
از يک خيال (توهم) نيست ،مگر اينكه اعالم كنيم همهي نتايجِ
انديشه ،توهم اند زيرا واقعيت تنها بهشكلي بهشدت غيرمستقيم
بر آنها منطبق است و حتا آنوقت هم تنها بهشكلي مُجانِبوار
به آنها نزديک ميشود]93[.
اما اين دشواريها تنها نيمي از مسئله اند:
يا آيا مفهومهايي كه در علومِ طبيعي رواج يافته اند ،به اين علت
كه به هيچ طريقي با واقعيت نميخوانند (منطبق نميشوند)،
توهم اند؟ از آن لحظهاي كه نظريهي تكامل را ميپذيريم ،همهي
مفهومهايِ ما از زندگيِ انداموار تنها بهشكلي تقريبي بر واقعيت
منطبق خواهند شد .در غيرِ اينصورت ،هيچ دگرگونياي وجود
نخواهد داشت .در آن روز كه مفهومها و واقعيت به طورِ كامل در
جهانِ انداموار بر هم منطبق شوند ،رشدوپيشرفت به پايانِ خود
رسيده است .مفهومِ ماهي ،دربردارندهي زندگي در آب و تنفس
از طريق آبشُش است :چهگونه ميتوانيد بدونِ شكافانداختن
در اين مفهوم ،از ماهي به دوزيست برسيد؟[]92
در واقع ،برايِ ماركس و انگلس يكي از ارزشهاي مهمِ انديشهي ديالكتيكي اين
بود كه انديشهي ديالكتيكي ،بهنسبتِ مقوالتِ انتزاعيتر و ايستاتر تجربهباوري و
ايدهآليسم ،شماري از مفهومها را بسط ميدهد كه با درستي و دقتي بيشتر با
سرشتِ دگرگونشوندهي واقعيت هماهنگ اند .اما دقيقاً به اين علت كه چنين
تالشِ نظريِ سترگي برايِ درك و دريافتِ سرراستِ سرشتِ واقعيت ضروري بود،
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تصورناشدنيست كه چه ماركس و چه انگلس ،اين ايده را تصديق كرده باشند
كه واقعيت ،بيواسطه ،بهشكلي سادهانگارانه و خودكارانه در ذهن بازتاب مييابد.
آخرين استدالل عليه اين نظر كه انگلس شرح و توصيفي فروكاستگرايانه از
رابطهي ميانِ جامعه و ايدئولوژي به دست داده است ،به نظريهي بيگانگيِ
ماركس و انگلس بر ميگردد .براساسِ اين نظريه ،در يک جامعه ،آنجا كه
انسانها نميتوانند نه محيطِ طبيعيشان را و نه سازوكارِ اقتصادي و
اجتماعيشان را كنترل كنند ،ناتوانيشان در دركِ سرشتِ جهان گزيرناپذير
است .اين مسئله در سطوحِ مختلف ،حقيقتِ همهي جامعههاي طبقاتي است .اما
اين مسئله دربارهي جامعهي سرمايهداري حقيقيتر مينمايد چرا كه در
سرمايهداري است كه برابريِ حقوقيِ (قانونيِ) همهي اعضايِ آن ،سرپوشي است
بر بهرهكشيِ اقتصادي از طبقهي كارگر .هركس ،سرمايهدار يا كارگر ،صرفاً در
تئوري ،تابعِ قوانيني يكسان اند .هركس ،كارخانهدار يا كارگرِ مزدبگير ،حقِ
يكساني براي رأيدادن دارند .ازاينرو ،نمودِ سطحيِ جامعه از كردوكارِ واقعياش
بسيار متفاوت است.
از اين وضعيت ،اين تَصَوُر نتيجه ميشود كه بيش از آنكه ساختارِ اقتصادي به
ساختارِ سياسي شكل دهد ،ساختارِ سياسي است كه به ساختارِ اقتصادي شكل
ميدهد ـ پايهي ايدئولوژيِ رفرميستي .اين واقعيت كه طبقهي حاكم ،دولت را
براي حمايت از قدرتِ اقتصادياش به كار ميگيرد ،به اين نمود اعتبار ميبخشد
و به مبهمشدنِ هرچهبيشترِ وابستگيِ بنياديِ سرمايهداران به قدرتِ اقتصاديِ
دولت كمک ميكند:
دركِ سنتي ...در دولت عنصري تعيينكننده ميديد ...نمودها با
آن تطابق يافته بودند ...بنابراين همهي نيازهاي جامعهي مدني ـ
اعم از اينكه كدام طبقه حُكم براند ـ بايد از گذرِ خواستِ دولت
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به كسبِ اعتبارِ كلي كه در شكلِ قوانين نمود مييافت ،فهميده
ميشد .اين ،جنبهي صوريِ موضوع است كه بديهي نيز هست.
اما در اينجا سؤالي پيش ميآيد كه محتوايِ اين خواستِ
صرفاًصوري چيست؟ اگر ما در آن دقيق شويم ،كشف ميكنيم
كه در تاريخِ مدرن ،خواستِ دولت بهوسيلهي نيازهايِ
دگرگونشوندهي جامعهي مدني ،با فرادستيِ اين يا آن طبقه و
دستِ آخر ،بهوسيلهي رشدوتوسعهي نيروهايِ توليدي و روابطِ
مبادله همراه است و وسيعاً تعيين ميشود]91[.
در اينجا ،بارِ ديگر بايد بگوييم كه بازتابِ سادهي نمودها در ذهنِ انسانها نه با
واقعيت بلكه با تَصَوُري اشتباه از واقعيت مطابق است .ناممكن است با چنين
دركي ،انگلس قائل به نظريهي بازتابيِ شناخت باشد .اگر انديشه ،آينهوار ،واقعيت
را بازتاب ميدهد ،خيلي ساده در حال بازتابدادنِ نمودهايِ ايدئولوژيک است ،نه
واقعيتي كه بهشكلي علمي آشكار شده باشد .ماركس همين نكته را در نقدش بر
اقتصاددانانِ عوامزده مطرح ميكند كه اشتباهِ آنها مشخصاً بر اين واقعيت بنا
شده بود كه آنها نه واقعيتِ بنيادي را بلكه بازتابِ سادهي نمود (يا آنچنان كه
ماركس ميگويد ”شكلِ نمودي يا پديداري“) را مدِنظر داشتند .بعيد است انگلس
اين نكته را از نظر دور داشته است ،هنگامي كه در نامهاي به او مينويسد:
شيوهي اقتصاددانانِ سادهلوح و عوامزده در بررسيِ چيزها ناشي
از اين است كه تنها شكلِ بيواسطهنموديافتهي اين روابط است
كه در مغزشان بازتاب مييابد ،نه پيوندِ درونيترِ چيزها .در
ضمن ،اگر نمودِ چيزها كفايت ميكرد ديگر به علم چه نيازي
بود؟[]97
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افزون بر اين ،اگر واقعيتِ چيزها بهشكلي بيواسطه از نمودشان آشكار ميشد ،نه
تنها ديگر به علم نيازي نبود بلكه نه نيازي به دگرگونيِ آگاهيِ طبقهي كارگر در
روندِ مبارزهي طبقاتي بود ،نه امكاني برايِ آن وجود داشت .يا سرشتِ واقعيِ
جامعهي سرمايهداري آشكار خواهد بود و كارگران آن را طرد خواهند كرد كه در
اين حالت انقالب بهشكلِ خودكار پديد خواهد آمد يا نمودِ سرمايهداري چونان
حقيقت فرض خواهد شد و كارگران آن را خواهند پذيرفت كه در اين حالت
انقالب ناممكن است .اين ،به اين دليل است كه در مسيرِ مبارزه ،كارگران از
آگاهياي كه جزئاً سيستم را ميپذيرد ،به سمتِ ردوطردِ سيستم كه بر پايهي
دركي حقيقيتر از سرشتِ واقعيِ آن قرار دارد ،حركت ميكنند كه در اينجا
انقالب هم ممكن است و هم اوجِ يک فرايندِ تاريخي است .ازاينرو ،برخالفِ
اظهاراتِ كوالكُفسكي ،اشميت و ديگران ،نظريهي ماركس و انگلس دربردارندهي
طردِ نظريهي بازتابيِ آگاهي است ،هم چونان يک روشِ تحليل و هم بهمثابهِ
توصيفي از آگاهيِ طبقهي كارگر.
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خودرهایيِ طبقهي کارگر
ماركس اغلب از اين اتهام كه در نوشتههايِ خود بهويژه در نوشتههايِ اوليه ،به
علتِ تعهدِ بيچونوچرا به خودرهاييِ طبقهي كارگر ،سوسياليسم را امري
گزيرناپذير ميبيند ،تبرئه شده است .هرگز چنين تبرئهشدني شاملِ انگلس نشده
است .انگلس ،چنان كه ديديم ،در بياناتِ ليچثييم متهم شد هم به راندنِ
”اينجاييواكنونيِ فعاليتِ آگاهانه به چنان افقِ دوردستي كه ديگر به چشم
نميآيد“ و هم به رواجدادنِ نسخهاي از ماركسيسم كه در آن ”مفهومِ كردارِ
( )Praxisانساني غايب است“ .بنا به فرض ،ماركس ،انسانباوري است كه
بينشاش ،مبارزهي واقعيِ كارگران را در بر ميگيرد اما انگلس ،جبرباوري است
كه در چارچوبِ علمياش جايي براي دخالتِ انساني وجود ندارد.
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بهرغم رسميتيافتگيِ فراگيرِ آن ،اين ديدگاه پايهاي سست در واقعيت دارد.
بسياري از آنچيزي كه در ردِ جبرباوريِ منتسب به انگلس گفته شد ،در اينجا
هم مطرح است .اما براي جلوگيري از سرگردانشدنِ دوباره در فضايِ اصلهايِ
كلي ،كافي است برخي گفتههايِ انگلس را دربارهي مبارزهي طبقاتي بياوريم.
بهشكلي قابلِ توجه ،حتا هنگامي كه انگلس برخي از جبرباورانهترين
فرمولبنديهايِ خود را در پاسخ به اين بحثِ دورينگ كه ”شرايطِ سياسي ،علتِ
قطعيِ وضعيتِ اقتصادي است“ رديف ميكند ،حتا هنگامي كه استدالل ميكند
كه سرمايهداري ”گويا به استلزامِ قانونِ طبيعت“ به پيش رانده ميشود ،همواره
بر اينكه هيچ نتيجهي ازپيشتعيينشدهاي وجود ندارد ،پاي ميفِشُرَد .او دليل
ميآورد كه مبارزهي طبقاتي هم ميتواند به ”ويراني و نابودي و هم به انقالب“
بينجامد .آن امكاني كه به طورِ واقعي تحقق مييابد ،آشكارا به مسيرِ مبارزهي
طبقاتي وابسته است .از اين لحاظ ،انگلس هرچه به پايانِ زندگياش نزديک
ميشود ،بيكموكاست الگوهايي را كه او و ماركس برايِ نخستينبار در
جوانيشان در مانيفست شرح داده بودند ،باز ميآورد .در آنجا تقديرِ
سرمايهداري هم به مثابهِ انقالبِ پرولتاريايي توصيف شده بود ،هم چونان ”نابود ِ
ي
كاملِ طبقاتِ همستيز و متخاصم“ .براي انگلس در دههي  1221بهنسبتِ دههي
 ،1211تاريخ [چيزي] ناوابستهتر به مسيرِ مبارزهي طبقاتي به چشم نميآيد.
درواقع در آن روزهايِ آغازين ،انگلس هم درست مانندِ ماركس در تأكيد بر
محوريتِ خودكوشيِ طبقهي كارگر پيشقدم بود.
برايِ نمونه ،انگلس بود كه در برابرِ كلِ عقيدهي پذيرفتهشده در ميان چپ در آن
روزها ،بهدقت بر اهميتِ اتحاديهها پاي فِشُرد چرا كه سازمانهايي بودند كه
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كارگران ،در آنها مبارزهكردن را ميآموختند و در آنها ميتوانستند سرشتِ
واقعيِ سيستمِ سرمايهدارانه را درك كنند:
آنچه به اين اتحاديهها و اعتصابهايِ شكلگرفته به دستِ آنها
اهميتي واقعي ميدهد اين است كه آنها ،نخستينتالشِ
كارگران براي برانداختنِ رقابت اند .آنها بهطورِ ضمني بر
بازشناسيِ اين واقعيت داللت دارند كه فرادستيِ بورژوازي،
بهتمامي بر رقابتِ كارگران در ميانِ خودشان يعني بر فقدانِ
همبستگيشان استوار است .و دقيقاً به اينخاطر كه اتحاديهها
هرچند يکسويه و به شيوهاي محدود ،سمتوسويي خالفِ
بيشرميِ بنياديِ نظمِ اجتماعيِ كنوني دارند ،خطري براي اين
نظمِ اجتماعي به حساب ميآيند]95[.
آگاهي و سازماندهي پابهپاي يکديگر پيش ميروند و پيشرفتِ بيشترِ اين
مبارزه ،ارتقايِ امكانِ پافراترگذاشتن از محدوديتهايِ سازماندهي و آگاهيِ
اتحاديهاي است:
اگر رقابتِ كارگران در ميانِ خودشان از ميان برود ،اگر همه براي
استثمارنشدن به دستِ بورژوازي مصمم شوند ،سلطهي مالكيت
پايان مييابد ...در آنلحظه كارگران به خريدهوفروختهشدنِ خود
خاتمه ميدهند و به جزئي از انسانهايي بَدَل ميشوند كه به
همان اندازه دارايِ نيرويِ كاركردن اند كه دارايِ اراده هم
هستند؛ در آن لحظه كلِ اقتصادِ سياسيِ امروز به پايان
ميرسد]91[.
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و در كارِ مشتركِ ماركس و انگلس ،ايدئولوژيِ آلماني ،بود كه گزارهي مشهورِ
’انقالب چونان عملِ طبقهي كارگر‘ به ميان آورده ميشود:
هم برايِ توليدِ سطحِ تودهايِ اين آگاهيِ كمونيستي و هم برايِ
دستيابي به خودِ اين هدف ،دگرگونكردنِ انسانها در سطحِ
تودهاي ضروري است؛ دگرگونكردني كه تنها در جنبشي عملي،
در يک انقالب جاي خود را پيدا ميكند .اين انقالب ضروري
است نه فقط به اينخاطر كه نميتوان طبقهي حاكم را به هيچ
شيوهي ديگري سرنگون كرد بلكه به اين علت كه سرنگونيِ
طبقاتيِ آن ،تنها در يک انقالب ،در رهاندنِ خود از همهي
كثافاتِ دوران و شايستهي ازنويافتنِخود شدن به دست
ميآيد]92[.
و تنها انگلس بود كه چندسال بعد ،از تجربهي عمليِ زندگي در چنان لحظهاي
در برلينِ انقالبيِ  1212گزارش داد و به يكي از مهمترين فرمولبنديهايِ خود
يعني ضرورتِ خودرهاييِ طبقهي كارگر اشاره كرد:
اين مردمي كه در باريكادها جنگيدند و پيروز شدند ،از مردمي
كه در  12مارس در برابرِ قلعه ) (The Costleگرد آمدند و
يورشِ سوارهنظام ،مزهي امتيازاتِ بهدستآمده را به آنها چشاند،
كامالً متفاوت بودند .1آنكه مستعدِ چيزهايِ كامالًمتفاوت است،
______________________________________
 1اين جمله ،اشارهاي است به دورهاي كه به دورهي انقالبهايِ  2595معروف است .در آن زمان «آلمان» مجموعهاي از  29دولت بود
كه با نامِ «كنفدراسيونِ آلمان» شناخته ميشدند .هر يک از اين دولتها از  1221با شورشهايي روبهرو شدند كه در  1212به اوج
رسيدند .اشارهي انگلس به مبارزاتِ مردمِ برلين در پروس است كه بر آن شاه فردريک ويلهلم چهارم حكومت ميكرد .در 12مارس
تظاهراتِ بزرگي رخ ميدهد كه به يورش نظاميان و سركوبِ آن ميانجامد .اما پس از آن ،مبارزاتِ خياباني شكل ميگيرند و باريكادها
برپا ميشوند .شاه ،دستِ آخر مجبور ميشود به همهي خواستههايِ مردم تن دهد .م.
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در ارتباط با حكومت نيز وضعي كامالًمتفاوت دارد .مهمترين
پيروزيِ انقالب ،خودِ انقالب است]99[.
تعهدِ انگلس به ايدهي خودرهاييِ طبقهي كارگر در اواخرِ زندگياش آشكارتر بود.
براي نمونه در  ،1222او نقدي بر داستانِ مارگارت هاركنِس ،دخترِ شهر،
نوشت چرا كه هاركنس وضوحِ اين جنبه از زندگيِ طبقهي كارگر را از ميان
بُرده بود:
در دخترِ شهر پيكرهي طبقهي كارگر چونان تودهاي منفعل،
ناتوان از ياريكردنِ خود و ناتوان از نشاندادن (يا دستزدن به)
هر كوششي در راه ياريكردنِ خود ،نمايانده ميشود .تماميِ
كوششهايي كه ميخواهند از باال او را از بدبختيِ رخوتناكاش
بيرون بكشند ،بينتيجه اند .حاال اگر اين توصيف در سالهاي
 1211يا  1211توصيفي درست مينمود ،نميتواند در 1221
براي انساني كه نزديک به  71سال به سهيمبودن در بسياري از
مبارزاتِ پرولتاريايِ مبارز تعهد داشته است ،درست بنمايد.
واكنشِ سركشانهي طبقهي كارگر به محيطِ ستمگرانهاي كه
آنها را احاطه كرده است ،در كوششهايِ آنها ـ قاطعانه،
نيمهآگاهانه يا آگاهانه ـ براي بازيافتنِ موقعيتشان به عنوانِ
انسان و صاحبِ تاريخ شدن نمود مييابد و ازاينرو ،مدعيِ جايي
در قلمرويِ رئاليسم است]111[.
در هر سويهي انديشهي انگلس بهدقت از ماترياليسمِ مكانيكي اجتناب شده است
ـ چه در آنجا كه بر آگاهي چونان عنصري كه انسانها را از طبيعت جدا ميكند
پا ميفشرد ،چه در محورقراردادنِ مبارزهي طبقاتي و چه در شِكوِهاش از اينكه
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آن داستان خودكوشيِ طبقهي كارگر را بهدرستي به تصوير نميكشد .ازاينرو به
نظر نميآيد ،هيچ خوانشِ امانتدارانهاي از آثارِ انگلس بتواند او را به كنارگذاشتنِ
نقشِ كارگران در مبارزه براي رهاييِ خود متهم كند.
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انگلس و رِفُرمیسم
اتهامِ عموميِ ديگر آن است كه انگلس ،ماركسيسمِ مكانيكياي ابداع كرد كه به
استراتژيِ رفرميستياي انجاميد كه بهشكلي فزاينده ،بينالمللِ دوم و حزبِ
سوسيالدموكراتِ آلمان را كه بخشي از آن بود ،به سلطهي خود درآورد .اين
نگرش دربردارندهي مجموعهاي از تحريفها است.
نخستين تحريف ،چنان كه ميبينيم ،اين است كه رويكردِ انگلس از همان آغاز
مكانيكي بود .حتا فرمولبنديِ كمترمحتاطانهي انگلس از ماترياليسمِ تاريخي نيز
از نظرِ كيفي از آن نوع تقديرباورياي كه براي نمونه ،شاخصهي تفكرِ نظريهپردازِ
شاخصِ بينالمللِ دوم كارل كائوتسكي است ،متفاوت است .كائوتسكي نوشت،
آينده:
مسلم و گزيرناپذير است ازاينرو كه بهشكلي گزيرناپذير
مخترعان همواره فناوري را بهبود خواهند بخشيد ،چرا كه
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سرمايهداران از سرِ حرصشان زندگيِ اقتصادي را دگرگون
خواهند كرد ...چرا كه بهشكلي گزيرناپذير مزدبگيران ساعاتِ كارِ
كمتر را خواهند خواست و خشم و كينهشان افزون خواهد شد،
به اين علت كه آنها خود را سازمان ميدهند و عليهِ طبقهي
سرمايهداران و قدرتِ دولت به مبارزه بر خواهند خاست ...چرا كه
بهشكلي گزيرناپذير آنها قدرتِ سياسي و برانداختنِ سلطهي
سرمايهدارانه را خواهند خواست .سوسياليسم ناگزير است چرا كه
مبارزهي طبقاتي و پيروزيِ پرولتاريا چنان اند]111[.
آشكارا ،پيوستگياي عقالني ميان اين نوع فرمولبنديِ كلي و آن رفرميسمِ
منفعالنه و طردِ انقالب كه بر پيشانيِ رهبرانِ بينالمللِ دوم داغِ ننگ نهاد ،وجود
دارد .اگر سوسياليسم بهرغمِ همهچيز ناگزير است ،چرا پيشرفتِ آن با
ماجراجوييهايِ انقالبي به مخاطره ميافتد؟ [اگر ناگزير است] چرا صبر نميكند
تا پيشرفتِ ناگزيرش در اكثريتِ پارلمانيِ حزبِ سوسيالدموكراتِ آلمان
( )1SPDطرح و تصويب شود؟
به هماناندازه آشكار است كه كارِ انگلس بههيچوجه دربردارندهي هيچ شباهتي
به اين نوع فرمولبندي نيست .براي بدلكردنِ كارِ انگلس به توجيهي عقالني
براي رفرميسم ،نياز است از تحريف و نقلقولهايِ گزينشي استفاده شود .درست
است كه در موردِ كائوتسكي ،رويكردِ نظريِ كلي ،به فرمولبنديهاي سياسيِ
رفرميستي انجاميد اما شاهدي وجود ندارد كه ماترياليسمِ مكانيكيِ منتسبشده
به انگلس به صحهگذاشتن بر يک استراتژيِ سياسيِ رفرميستي انجاميده باشد.

______________________________________
)Social Democratic Party of Germany( Sozialdemokratische Partei Deutschlands 1
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اين ادعايِ آخري نياز به توجيه دارد ،وقتي بحث ميشود كه انگلس ،در سالهاي
آخرِ عمرش ،بر نخستين نشانههاي رفرميسم كه در حزبِ سوسيالدموكراتِ
آلمان پديدار شده بودند ،صحه گذاشت .در واقع ،حتا بحث ميشود كه ماركس
بود كه نخستبار اين موضوع را در سخنرانياش در آمستردام در  1213به
دنبالِ كنفرانسِ هوگو1يِ بينالمللِ اول مطرح كرد .آنجايي كه او گفت ،ميتواند
ممكن باشد ،براي نمونه در انگلستان” ،كارگران بتوانند به هدفهايِ خود از
طريقِ ابزارهايي صلحآميز دست پيدا كنند“ .اما اين تفسير تنها بر پايهي
نقلقولي بهشدتگزينشي امكانپذير شده است .چنين تفسيري نهتنها اظهاراتِ
كليِ ماركس را در نوشتههايِ خود دربارهي كمونِ پاريس ناديده ميگيرد ـ آنجا
كه تأكيد كرد كه كارگران بايد ”ماشينِ دولتي را درهم بشكنند“ ـ بلكه همچنين
شرحِ خاص و روشنِ انگلس از مالحظاتِ ماركس را دربارهي انگلستان كنار
ميگذارد .در  ،1225انگلس در پيشگفتارش بر نخستين ترجمهي انگليسيِ
دستكم در اروپا ،انگلستان تنها كشوري
ِ
سرمايه ،به تذكرِ ماركس برگشت كه ”
است كه در آنجا انقالبِ ناگزيرِ اجتماعي ميتواند با ابزارهاي قانوني و صلحآميز
به نتيجه برسد“ .انگلس شرطي بسيار مهم به آن افزود” :او [ماركس] مطمئناً
فراموش نكرده بود بيفزايد كه بهسختي ميتوان انتظار داشت كه طبقاتِ حاكمِ
انگليس بدونِ ’شورشي مانندِ شورشِ طرفدارِ بردگي‘ به انقالبِ قانوني و
صلحآميز تسليم شوند“]113[.
اهميت اين تأكيد را ميتوان با بهيادآوردنِ رويدادي كه انگلس با عنوانِ ’شورشِ
طرفدارِ بردگي‘ به آن اشاره ميكند ،درك كرد’ .شورشِ طرفدارِ بردگي‘
اصطالحي بود كه براي توصيفِ شورشِ اياالتِ جنوبيِ امريكا عليه حكومتِ فدرال
______________________________________
 1شهري در هلند
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(در جنگِ داخليِ امريكا) به كار ميرفت .معنايِ كاملِ گزارهي انگلس اين است
كه حتا اگر در انگلستان ،طبقهي كارگر بهشكلي صلحآميز قدرت را به دست
گيرد ،بايد بهوسيلهي جنگِ داخليِ انقالبي از آن دفاع كند .با توجه به آنچه
گفته شد ،دشوار است جوانههاي رفرميسم را در فرمولبنديهاي انگلس ـ و بر
پايهي سندِ انگلس ـ در اظهاراتِ ماركس ببينيم.
اما مسئلهي رفرميسمِ نسبتدادهشده به انگلس به همينجا ختم نميشود .در
آخرين سالهاي زندگياش ،انگلس مقدمهاي بر مبارزهي طبقاتي در
فرانسهي ماركس نوشت كه گفته شده است در آن ،راهي به يک استراتژيِ
رفرميستي باز كرده است .مطمئناً حقيقت دارد كه انگلس بر اهميتِ ”كا ِر
تبليغاتيِ آرام و فعاليتِ پارلماني“ تأكيد ميكند اما اين تأكيد برآمده از دو
دقتنظر بوده است.
ِ
نخست اينكه رهبرانِ حزبِ سوسيالدموكراتِ آلمان كه در روزنامهشان،
فوروِرتس (به معنايِ بهپيش! )Vorwärts ،اين مقدمه آمده بود ،هراسيده بودند
كه قوانيني ضدِ سوسياليستي در مجلسِ آلمان به تصويب برسد ،ازاينرو از
انگلس خواهش كردند كه از تندوتيزيِ انقالبيِ فرمولبنديهايِ خود بكاهد .او
تنها بهشكلي جزئي و با بيميليِ تمام ،چنين كاري را انجام داد .انگلس به مديرِ
اجراييِ حزب ،ريچارد فيشر ،نوشت:
من تا آنجا كه ممكن بوده ،به نگرانيهايِ جديات تسليم شده
ام ،اگرچه با بهترين نيت نيز نميتوانم نيمي از اين نگرانيها را
درك كنم .من هنوز نميتوانم بپذيرم كه بر آن هستيد كه تن و
جانتان را در گرويِ قانونيبودن بگذاريد؛ قانونيبودن در هر
اوضاعواحوالي؛ قانونيبودن حتا بهرغمِ قانونهايي كه به دستِ

87

جان ریز

نويسندگانشان زير پا گذاشته شده اند ـ بهطورِ خالصه ،سياس ِ
ت
پيشآوردنِ گونهي چپ برايِ آنكسي كه به گونهي راستات
سيلي زده ...بر اين باورم كه تا هنگامي كه بهشدت ،كنارگذاشتنِ
مطلقِ اعتصاب را موعظه ميكنيد ،هيچ پيروزياي كسب
نخواهيد كرد ...و هيچ حزبي در هيچ كجا تا آنجا پيش نميرود
كه مخالفتِ مسلحانه با بيقانوني را انكار كند و كنار
بگذارد]112[.
دومين مالحظهاي كه در پسِ برخي از فرمولبنديهايِ انگلس وجود داشت،
ميلي تاكتيكي به آموزاندنِ خوانندگاناش بود؛ دربارهي اينكه يک شورشِ
انقالبي در چه هنگام ممكن است و چه تاكتيکهايي مناسبِ سطحي مشخص از
قيام اند .براي نمونه ،انگلس شرح داد كه يک شورشِ پيشرس كه از پشتيبانيِ
اكثريتِ كارگران بهرهمند نيست ،ميتواند آ) بيفايده و نامؤثر باشد ،ب) به
طبقهي حاكم شانسي براي بازيافتنِ اعتمادبهنفساش بدهد و پ) حالتِ تهاجميِ
او را تشديد كند .اين ،كنارگذاشتنِ انقالب نبود ،كنارگذاشتنِ كودتاهاي
انجامشده به دستِ نخبگان بود:
زمانِ حملههاي ناگهاني ،زمانِ انقالبهايِ بهانجامرسيده به دستِ
اقليتي آگاه كه تودههايِ ناآگاه را رهبري ميكند ،گذشته است.
آنجا كه مسئلهي دگرديسيِ تاموتمامِ سازمانِ اجتماعي مطرح
است ،تودهها خودشان بايد درگير باشند ،خودشان بايد آنچه را
كه در خطر است ،آنچه را آنها با تن و جانِ خود براياش
مبارزه ميكنند ،به چنگ بياورند]111[.
انگلس همچنين بهشكلي كامالً فرعي از يک مسئلهي تاكتيكيِ ديگر بحث
ميكند :كي و كجا شايسته است كه باريكادهايِ خياباني برپا شوند؟ ممكن است
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عاليقِ نظاميگرانهي انگلس ،او را به سمتِ پرداختن به اين موضوع كشانده باشد،
اما توجهاتاش ،به اين معني نبودند كه او امكانِ انقالب را رد ميكند .اشارهاش
به باريكادهاي خياباني ،در حقيقت اشارهاي بود به پيشرفتهايِ بهوجودآمده در
هنگامهي انقالبهايِ  1212كه آنها [باريكادهاي خياباني] را به طرحي
خطرناكتر از آنچه پيشتر بودند ،بدل كرده بود .براي نمونه ،نيروهايِ دولت
نسبت به سال  1212مسلحتر و كارآزمودهتر بودند .با اينهمه ،انگلس يکسره،
كاربردِ باريكادها را رد نميكرد .او با نتيجهگرفتن از بررسيِ عريضوطويلاش
دربارهي شرايطِ تغييركرده از سال  1212با اين جمله كه ”اين نكتهاي كليدي
است كه بايد آن را در تحليلِ هرگونه امكانِ آيندهي مبارزهي خياباني به ياد
داشت“ ،آشكارا سرشتِ مشروط و موقتِ داورياش را نشان داد ]117[.كمي بعد،
او مستقيماً اين مسئله را كه بايد جلويِ چهنوع مبارزهي خيابانياي گرفته شود،
طرح ميكند .و پاسخاش” :مطلقاً هيچ نوع“ .به همين علت ،اين جمالت از
نسخهي چاپشدهي فوروِرتس حذف شده بودند .اين و ديگر تحريفها ،آن
تكهي نوشتهشده به دستِ انگلس را رفرميستيتر از آنچه او هرگز ميتوانست
خيال كند ،نشان ميدهد.
انگلس نامهاي كوتاه در اعتراض به كائوتسكي و سپس به سردبيرِ ديگرروزنامهي
حزب ،نويه زايت (به معنيِ عصرِ نوين )Neue Zeit ،نوشت:
با شگفتي ،امروز ،خالصهاي از پيشگفتارم را ،در فوروِرتس
ديدم كه بدونِ اطالعِ من چاپ شده بود و به شيوهاي پيراسته
شده بود كه مرا پَرَستشگرِ صلحخواهِ قانونيبودن ـ آنهم به هر
قيمتي ـ و مخالفت با زور و خشونت نشان ميداد .چه بهتر كه
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همينحاال كلِ كار در نويه زايت منتشر شود تا اين انگِ
رسواييآور پاك شود]115[.
انگلس همچنين در شكايت از ”حُقه“اي كه سردبيرِ فوروِرتس به او زده ،به پُل
الفارگ نوشت” :همهچيز [در آن پيشگفتار] ميتواند براي پشتيباني از
تاكتيکهايِ صلحطلبانه (به هر قيمتي) و مخالفت با زور و خشونت به كارِ او
بيايد و بهويژه اكنون كه قوانيني اجباري براي برلين تدارك ديده شده است،
براي مدتي برايِ موعظهكردن خوشحالاش كند“ .انگلس تأكيد كرد كه از آن
تاكتيکها تنها ”امروز“ و تنها در آلمان پشتيباني ميكند .و در عينحال آنها
”ميتوانند فردا ،اجرانشدني و نامناسب باشند“]111[.
همهي اين ،از تكهاي از نامهي قبليِ الفارگ است ،آنجايي كه انگلس استدالل
ميكند كه فضيلتِ بزرگِ كار سياسيِ قانوني در نشاندادنِ ”درستيِ مطلقِ آن
روزي است كه آغوشي براي انقالب گشوده ميشود“]112[.
گفتار انگلس دسترسي
ِ
شايد از آنهايي كه تنها به متنِ سانسورشدهي پيش
داشتند ،شنيدنِ اينكه او در برخي از آخرين كارهايِ چاپشدهي خود به
ايدههايِ رفرميستي تن داده است ،پذيرفتني باشد اما برايِ آنها كه متنِ كامل و
نامهنگاريهايِ بعديِ انگلس را در دست داشته اند ،چنين داورياي تنها ميتواند
از سرِ بدانديشي يا بدفهمي باشد.
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میراثِ انگلس
اگر ايدههاي انگلس ،طليعهي نظريِ رفرميسم و استالينيسم نيستند ،چرا
بسياري از نظريهپردازان ميكوشند اثبات كنند كه آنها چنين اند؟ پاسخ به اين
پرسش بر نقطهي ضعفي نظري استوار است كه در دهههاي  51و  11ميالدي
گريبانگيرِ چپِ نو شده بود و بهشكلي متفاوت ،بر آنهايي كه تاريخِ ماركسيسم
را بررسي ميكردند ـ چه خود را راديكال ميدانستند چه نه ـ اثر گذاشت.
اين لحنِ چيره ،اغلب در واكنش به آنچه بهدرستي فروكاستگريِ سنتِ
استالينيستي و سرشتِ ضدنظريِ رفرميسم ميناميد ،بر تحليلِ فرهنگي و فلسفي
پاي ميفِشُرد .اما اساساً در هنگامِ رفتنِ به سويِ دركِ ريشههايِ آن دو سنتِ
ديگر ،به بيراهه ميزد.
ميشود گفت كه استالينيسم شكلي از فروكاستگريِ اقتصادي بود و رفرميسم
بدگمانياي عملگرايانه نسبت به نظريه داشت .اما بهشكلي كامالً متفاوت هم
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ميشود گفت كه فروكاستگري در نظريه ،به داليلي كمتر ،به استالينيسم راه
ميبَرَد يا پراگماتيسم در نظريه ،رفرميسم در عمل را موجب ميشود .توجهِ چپِ
نو به فرهنگ و نظريه آنجا كه اين تأكيد در شرحِ هر رويدادِ تاريخي ،بر
نابسندگي ()inadequacyهايِ نظريه استوار ميشود ،به سمتِ نوعي ايدهآليسم
راه كج ميكند .و چون اين منطق پذيرفته شود ،طولي نميكشد كه جريانهايِ
فكريِ آن ميراث براي يافتنِ متفكري كه نخستينبار چنين ايدههايِ
سرتاپااشتباهي را به جنبش وارد كرده است ،به تكاپو ميافتند .و جستوجو براي
گناهِ نخستين آغاز ميشود.
دستِ راستيها مطمئناً در اينجا مشكلي نخواهند داشت .برايِ آنها ،انگلس و
ماركس هر دو به جبرباوري و پيشقراولِ استالينيسم بودن محكوم اند .اما آنها
كه در دهههاي  51و  11ميالدي راديكال شدند ،اين نوع ذهنيتِ مرتبط با
دورانِ جنگِ سرد را رد ميكردند و نميپذيرفتند .با اينهمه آنها نيز كه خود،
هم بسياريچيزها دربارهي شيوههاي راستِ دانشگاهي ميدانستند هم
بسياريچيزها دربارهي ماركسيسم ،استداللِ جناحِ راست را پذيرفتند ـ بسياري
از آنها ،كمتر چيزي دربارهي ردِ ايننوع استداللها عليهِ انگلس ميدانستند.
آنچه ضروري بود ،تفسيري ماترياليستي از برآمدنِ رفرميسم و ريشههايِ
استالينيسم بود .رويزيونيسمِ كائوتسكي دستِ آخر محصولِ ثباتِ نسبياي بود
كه به دورانِ امپرياليسمِ كالسيک ( ،)1211-1911برآمدنِ حزبهايِ رفرميستِ
تودهاي و ديوانساالريِ اتحاديهاي نسبت داده ميشود .كنارآمدن با اين
اوضاعواحوالِ مادي ،رهبرانِ بينالمللِ دوم را وا داشت ،سرشتِ انقالبيِ
ماركسيسم را هنگاميكه ميخواستند شكلاش را حفظ كنند ،به تحريف
بكشانند .همچنين منزويشدنِ انقالبِ روسيه به برآمدنِ ديوانساالريِ
استالينيستي و سپس كنارگذاشتنِ ماركسيسم كشيده شد ،هنگاميكه بهشكلي
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همزمان ،تعابيرِ سنتِ انقالبي را چونان گرهاي ايدئولوژيک ميانِ خود و تودهي
مردم حفظ كرده بود.
اين نوع روايتِ ماترياليستي بهوسيلهي برخي از آنهايي اتخاذ شد كه در
دهههاي  51و  11ميالدي راديكال شده بودند اما ضعفِ جنبشِ تروتسكيستي
كه اين تحليل را اشاعه داد ،از تأثيرگذاريِ آن كاست .براي آنها كه تحت تأثيرِ
چنين رويكردي قرار نگرفتند ،دشواريهايِ بررسيِ دورهاي كه در آن ،مبارزه
فروكش كرده است ،بهشدت افزايش مييابد .زيرِ فشارِ شكست ،آنها كه براي
برپاكردنِ ماركسيسمي بدونِ انگلس دست به كار شدند ،سرانجام به
ماركسيسمي بدونِ ماركس رسيدند.
آنها كه داليلِ ماترياليستيِ استالينيسم و رفرميسم را درك ميكردند ،بهتر
ميتوانستند تحريفهايِ استالينيستي و رفرميستيِ انگلس را از آنچه انگلس
خود ميپنداشت ،جدا كنند .به همين ترتيب ،اين [درك] ،آنها را به سمتِ
ماركسيسمي كشاند كه بهتر ميتوانست با خواستههايي كه در دهههاي بعد
نمايان شدند ،برخورد كند .و اين است نقطهي واقعيِ رهانيدنِ انگلس از دستِ
منتقداناش .فهميدنِ ايدههاي انگلس نتيجهاي محتمل ـ نه ناگزير ـ در بر دارد؛
در اين مبارزات كه پيشرو قرار دارند ،ميخواهيم جلويِ شكست را بگيريم و
پيروزي را حتمي كنيم.
آنچه انگلس بر بااليِ قبرِ ماركس گفت ـ ”پيش از هر چيزي ،او ،انقالبي بود“ ـ
گورنوشتهاي بود بههماناندازه در خورِ گوينده كه در خورِ دوستِ مردهي او .و از
آنجا كه هر دو ،انقالبيهايي كوشنده بودند ،تحليلي را بسط دادند كه هرچند
نميتوانست بههيچوجه مبارزاتِ سدهي بيستم را پيشبيني كند اما پايهاي براي
درك و فهميدنِ آن فراهم آورد .و انديشهي ماركس و انگلس است كه بهترين
شانس را برايِ رودررويي با چالشهايي كه رشدوتوسعهي علومِ طبيعي و سيستمِ
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سرمايهداري چونان رويكردهايي هزارهاي پديد آورده اند ،در اختيارِ
سوسياليستها ميگذارد.
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پانوشتها:
[ ]1صداهايي در جنبشِ ماركسيستي مانند لوكاچ و كارل كُرش در حدودِ دههي
 1931وجود داشت كه منتقدِ اين يا آن جنبه از نوشتههاي انگلس بودند اما
آنها نفيِ همهجانبهي يگانگيِ رويكردِ ماركس و انگلس را مانندِ آنها كه پس
از  1951برآمدند ،بسط نميدادند.
[ ]3گ .ليچثييم ،ماركسيسم :بررسياي انتقادي و تاريخي (لندن)1951 ،
[ ]2همان ،ص 322
[ ]1همان ،ص 317
[ ]7همان ،ص 372
[ ]5همان ،ص 315
[ ]1همان ،ص 321
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[ ]2آ .اشميت ،برداشتِ ماركس از طبيعت (لندن )1911 ،ص 71
[ ]9همان ،ص 77
[ ]11همان ،ص 75
[ ]11ل .كولهتي ،از روسو به لنين (لندن )1913 ،ص 35
[ ]13همان ،ص 53
[ ]12براي لهوين و آوينري ،كوششِ انگلس براي بهدستدادنِ شرحي
ماترياليستي از طبيعت ،اشتباهي بنيادي و جدايي از روشِ ماركس بود كه
انحصاراً به جامعهي انساني توجه داشت .براي كوالكفسكي” :ديالكتيکِ انگلس
تحت تأثيرِ اكتشافاتِ داروين فرمولبندي شده بود ...راستايِ اصليِ اين عقيده،
مطرحشده به دستِ انگلس ...با جامعهي انساني چونان ادامه و حالتي خاص از
تاريخِ طبيعي برخورد ميكند و مسلم ميگيرد كه قانونهايِ كليِ طبيعت در
شكلهايِ خاص در سرنوشتِ نوعِ بشر كاربرد دارند“ .اين نگرش ،اشتباه و
گسست از ماركس بود آنگاه كه ”ديالكتيک كه بنا به نظرِ ماركس ،يگانگيِ
نظريه و عمل بود ،نتوانست در فرمولبنديِ رابطه با طبيعت ،در خود ،فعاليتِ
آگاهانه را مسلم فرض كند“ .مانندِ نويسندگانِ قبلي ،كوالكفسكي اين را نتيجهي
اتخاذِ نظريهي بازتابيِ آگاهي توسطِ انگلس ميبيند( .جريانهاي اساسيِ
ماركسيسم ،جلد  1صص  111تا )117
[ ]11والتون و گ .گمبل .از بيگانگي به ارزشِ افزوده( .لندن )1915 ،ص 51
[ ]17گ .س .جونز ،انگلس و پايانِ فلسفهي كالسيکِ آلماني ،در گزارشِ چپِ نو
) ،19 (New Left Reviewمي  /ژوئن 1912
[ ]15اي .پي .تامپسون ،براي نمونه ،از روشِ انگلس در برابرِ تحريفهايِ آلتوسر
دفاع ميكند (نگاه كنيد به اي .پ .تامپسون ،فقرِ نظريه ،در فقرِ نظريه و ديگر
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مقاالت ،لندن )1912 ،هرچند خودِ رويكردِ تامپسون ،گرايش دارد فاكتورهايِ
مادي و عيني را در هر تحليلي كمارزش نشان دهد ،انگلس خود چنين نكرده
است .خصومتِ تامپسون با سازماندهيِ حزبي ،بازمانده از تجربهاش در حزبِ
كمونيستِ بريتانيا ،او را به ارزيابياي بسيار خصمانه دربارهي نقشِ عمليِ انگلس
در جنبشِ كارگريِ انگلستان ميكشاند (نگاه كنيد به اشخاص و جدلها ،لندن،
 1991صص  11تا  .)32س .تيمپانارو نيز دفاعي از انگلس را تدارك ميبيند
(نگاه كنيد به دربارهي ماترياليسم ،لندن )1917 ،تيمپانارو دريافتهايِ
باارزشي دارد اما بهاشتباه تمايل دارد بپذيرد بيشترِ اتهاماتِ ”هگليانيسمِ“
نسبتدادهشده به انگلس ،بهوسيلهي منتقداناش وارد شده است.
[ ]11ن .لهوين ،فريبكاريِ تراژيك؛ ماركس در برابرِ انگلس (،Clio press
 )1917ص 117
[ ]12همان
[ ]19همان ،ص 173
[ ]31همان ،ص 171
[ ]31همان ،ص 117
[ ]33همان ،ص 171
[ ]32ت .كارْوِر ،ماركس و انگلس ،رابطهاي فكري (بريجتون )1922 ،ص
” :175انگلس در  ،1279تا اندازهاي بدبختانه ...به مثابهِ فيلسوفي سيستمساز ،با
نشاندنِ كارِ ماركس در زمينهاي آكادميک و فلسفي ،بروزدادنِ درگيريهايِ خود
به مثابهِ روششناسياي فراگير و دادنِ ...اهميتي پوزيتيويستي به علومِ طبيعي
به رسالتاش پي برد“.
[ ]31همان ،ص 171
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[ ]37نگاه كنيد به ارزيابيِ نوشتارگانِ ضدِ انگلس در ه .شههان ،ماركسيسم و
فلسفهي علم ( )1927 ،Humanties Pressصص 72 .تا 51
[ ]35ت .كارور ،اثرِ پيشگفته ،ص 171
[ ]31ن .لهوين ،اثرِ پيشگفته ،ص 322
[ ]32همان ،ص  .323حتا اگر اين ،تصويري درست از ازدواجِ ماركس باشد،
ادعايي مشكوك است .اما با درنظرگرفتنِ فشارِ شديدِ فقر و مرگهاي خانوادگي
و بيماري كه با او بود ،به نظر ميآيد جني ماركس سهمِ بزرگي در ”پشتيباني
عاطفي و حرفهاي“ از شوهرش داشت .عمدتاً باورِ ماركس و بر پايهي جديدترين
شواهد ،آن فشار بود كه رابطهي ماركسها را به هم نزديک ميكرد.
[ ]39ت .كارور ،اثرِ پيشگفته ،صص  25و 21
[ ]21نقلقول از ج .د .هانلي زندگي و انديشهي فردريش انگلس ( Yale

 )1999 ،universityص 127
[ ]21انگلس برگزيدهي نامهنگاريها (مسكو )1917 ،ص 117
[ ]23ماركس ،همان ،ص 115
[ ]22همان ،ص 122
[ ]21انگلس ،نقلقول از ج .نوواك ،جدلها در فلسفهي ماركسيستي
(نيويورك )1912 ،ص 22
[ ]27ماركس ،نقلقولشده از انگلس ،آنتيدورينگ در مجموعهآثارِ ماركس
و انگلس جلدِ ( 37لندن )1921 ،ص  ،115متنِ اصلي :ماركس سرمايه،
 MECWجلد  ،27بخش  ،2فصل 5
[ ]25همان ،ص 111
[ ]21ماركس برگزيدهي نامهنگاريها ،اثرِ پيشگفته ،ص 111
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[ ]22همان ،ص 117
[ ]29نقلقولشده در مکلالن (ويرايش) كارل ماركس ،گفتوگوها و
يادكردها (لندن )1921،صص 12-11
[ ]11ماركس و انگلس ،ايدئولوژيِ آلماني  ،MECWجلد ( 7لندن،)1915 ،
ص 21
[ ]11همان
[ ]13همان صص 11-29
[ ]12انگلس ،آنتيدورينگ ،MECW ،اثرِ پيشگفته ،ص 21
[ ]11همان ،صص  11و 13
[ ]17همان ص 13
[ ]15همان ص  13و 12
[ ]11همان ص  12و 11
[ ]12ماركس و انگلس ،ايدئولوژيِ آلماني اثرِ پيشگفته ،ص 11
[ ]19همان
[ ]71انگلس ،نقشِ كار در گذار از ميمون به انسان در  MECWجلد  37اث ِر
پيشگفته ،صص  171-172تأكيد از انگلس
[ ]71همان ،صص  177تا 171
[ ]73همان ،ص 179
[ ]72همان ،ص 179
[ ]71همان ،ص 151
[ ]77همان ،ص 151
[ ]75همان ،ص 153
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[ ]71انگلس ،سوسياليسم ،اتوپيايي و علمي ،)1917 ،Peking( ،ص 51
[ ]72همان ،ص 51
[ ]79همان ،ص 57
[ ]51انگلس ،آنتيدورينگ MECW ،اثرِ پيشگفته ،ص 111
[ ]51همان ،ص 113
[ ]53همان ،ص 131
[ ]52همان ،ص 131
[ ]51همان ،ص  ،123ازاينرو اين هم درست است كه برخي از مثالهايِ انگلس
كه اغلب آنها را موبهمو از هگل ميآورد ،گمراهكننده اند .آنچنان كه انگلس
گمان ميكند ،رشدِ يک دانهي جو ،رشدوتحولي ديالكتيكي نيست .چنين چيزي
به مثابهِ نتيجهي ناهمسازيهايِ دروني روي نميدهد و كامالً با اصطالحاتِ
رسميِ علمي تبيينپذير است .نمونههايِ ديگرِ انگلس اغلب درخشان اند؛ براي
نمونه بنگريد به توصيفاش از رابطهي ميان فرانسه و سوارهنظامِ بردهها
(( .)Mameluke cavalryآنتيدورينگ ،اثرِ پيشگفته ،ص )119
[ ]57انگلس ،ديالكتيكِ طبيعت ،MECW ،جلد  37اثرِ پيشگفته ،ص 192
[ ]55همان صص  191و  197تأكيد از انگلس
[ ]51انگلس ،لودويگ فوئرباخ و پايانِ فلسفهي كالسيكِ آلمان،Peking( ،
 )1915ص 11
[ ]52همان ،صص  17تا 15
[ ]59انگلس ،آنتيدورينگ ،مجموعهآثار ماركس و انگلس ( ،)MECWجلد
 ،37اثر پيشگفته ،صص  13و 12
[ ]11همان ص 27
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[ ]11اگر هم كسي اين نكتهي ساختهي منتقدانِ انگلس را كه نقدِ انگلس بر
هگل از نقدِ ماركس متفاوت است ،بپذيرد ـ كه من نميپذيرم ـ بر قدرتِ آن
نكته تأثيري ندارد .انگلس خيلي ساده روشِ انقالبيِ هگلي را در برابرِ سيستمِ
محافظهكارانهي هگلي قرار داده است ،بيش از آنكه نقدي سراسر ماترياليستي
هم از آن روش و هم از سيستم به دست دهد .اما از آنجايي كه سرشتِ
محافظهكارانهي چنين سيستمهايِ جهانشمولي براي اهدافِ انگلس آشكار
است ،بسيار نامحتمل است كه او يکسره اين عيب را در تحليلاش بازتوليد
كرده باشد.
[ ]13انگلس ،ديالكتيكِ طبيعت ،MECW ،اثر پيشگفته ،ص 717
[ ]12گ .ليچثييم ،اثرِ پيشگفته ،ص 312
[ ]11ن .لهوين ،اثرِ پيشگفته ،ص 111
[ ]17انگلس .ايدئولوژيِ آلماني ،MECW ،اثرِ پيشگفته ،ص 92
[ ]15ماركس و انگلس ،مكاتباتِ برگزيده ،اثرِ پيشگفته ،ص 295
[ ]11ماركس ،هجدهمِ برومرِ ناپلئون بناپارت ،در ماركس ،بررسيهايي از
تبعيد (پنگوئن ،)1912 ،ص 115
[ ]12انگلس ،مكاتباتِ برگزيده( ،مسكو )1917 ،ص  297در واقع اين عبارت
ـ ”انسانها خود تاريخشان را ميسازند“ ـ در نامهي انگلس به توراتي )(Turati
آمده است ،مكاتباتِ برگزيده ص 113
[ ]19انگلس ،پاسخ به آقاي پل ارنست ،MECW ،جلد ( ،31لندن  )1991ص
21
[ ]21انگلس مكاتباتِ برگزيده ،اثرِ پيشگفته ،ص 113
[ ]21همان ص 299
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[ ]23همان ،صص 299-292
[ ]22همان
[ ]21همان ،ص 299
[ ]27همان ،ص 111
[ ]25همان ،ص 111
[ ]21همان ،ص 299
[ ]22همان ،ص 113
[ ]29انگلس ،لودويگ فوئرباخ و پايانِ فلسفهي كالسيكِ آلمان ،اثرِ
پيشگفته ،ص 11
[ ]91همان ،ص71 ،
[ ]91همان ،ص 77
[ ]93انگلس ،مكاتباتِ برگزيده ،اثرِ پيشگفته ،ص 171
[ ]92همان ،ص 179
[ ]91انگلس ،لودويگ فوئرباخ و پايانِ فلسفهي كالسيكِ آلمان ،اثرِ
پيشگفته ،ص 71
[ ]97ماركس و انگلس ،مكاتباتِ برگزيده ،اثر پيشگفته ،ص  .119ماركس
اين نكته را در سرمايه جلد  2تكرار ميكند .اينكه انگلس اين نكته را بهتمامي
درك كرد تنها از نوشتههايِ او آشكار نميشود ،بلكه از تجديدِنظري كه بر كارِ
مزدي و سرمايهي ماركس در بازچاپِ سال  1291اعمال كرد ،نيز ميشود
فهميد .در متنِ اصلي  1291ماركس ،استدالل ميشد كه ”بوروژوازي ازاينرو كا ِر
كارگران را با پول ميخرد كه آنها كارشان را در ازايِ پول به او ميفروشند“ .از
شكلِ اصليِ متنِ ماركس اينطور ميتوانست برداشت شود كه اين ،بازارِ مبادلهايِ
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منصفانهاي است ـ كار روزانهي عادالنه براي پرداختِ روزانهي عادالنه .در
سرمايه ،ماركس روشن كرد كه اين ،تنها نمودِ معاملهاي منصفانه است چرا كه
در واقعيت ،آنچه كارگر ميفروشد ،نيرويِ كارش است كه از آن بهرهكشي
ميشود تا آنجا كه براي بازتوليد خود و همچنين تحويلِ ارزشِ افزوده به
سرمايهدار بسنده باشد .بنابراين ،درست در قلبِ سيستمِ سرمايهداري ،شكافي
شوم وجود دارد ميانِ نمود و واقعيت .انگلس در ويرايش اصالحشدهي  1291اين
نكته را چنين ميكند” :به نظر ميآيد ،سرمايهدار ازاينرو كارشان را در ازايِ پول
ميخرد كه آنها كارشان را در ازايِ پول ميفروشند .اما اين ،صرفاً نمودي بيش
نيست .در واقعيت آنچه آنها به سرمايهدار ميفروشند ،نيرويِ كارشان است“.
بنگريد به گزارشِ درخشان اين مسئله و ديگر مسائل در ج .د .هانلي ،زندگي و
انديشهي فردريك انگلس ،اثر پيشگفته ،صص 22-21
[ ]95انگلس ،وضعيت طبقهي كارگر در انگلستان ،MECW ،جلد ( ،1لندن
 )1917ص 711
[ ]91همان ،همچنين ن .ك .هال دريپر ،نظريهي انقالب كارل ماركس ،جلد
( 3نيويورك  )1912صص  91تا 111
[ ]92ماركس و انگلس ،ايدئولوژي آلماني ،MECW ،اثر پيشگفته ،ص 72
[ ]99انگلس ،نقلشده در هال دريپر ،اثر پيشگفته ،ص  ،17انگلس بعدتر
فهميد كه مردم آنچنان كه او اوايل اميد داشت ،بهتمامي انقالبي نميشوند (به
انقالب رو نميآورند) با اينحال آنچنان كه دريپر مينويسد” :اين اصل هنوز
معيارِ سنجشِ محدوديتهايِ انقالبِ مارس بود :بزرگترين نقطهي ضعفاش ،آن
بود كه برلينيها را به انقالب نكشاند“.
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[ ]111انگلس ،مكاتباتِ برگزيده ،اثرِ پيشگفته ،صص  ،221-219همچنين
ن .ك .به بحثِ هانلي در اثرِ پيشگفته ،صص  115و 111
[ ]111ك .كائوتسكي ،نقل شده در ج .الريان ،بازسازيِ ماترياليسمِ تاريخي،
(لندن )1925 ،ص 72
[ ]113انگلس ،نقلشده در ج .هانلي ،اثر پيشگفته ،ص 111
[ ]112همان ص 117
[ ]111انگلس ،درآمدي به كارل ماركس ،مبارزهي طبقاتي در فرانسه،
 ،MECWجلد ( ،31لندن )1991 ،ص  ،713اين ،مدركِ برجستهي ديگري در
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پِيآوردها

دربارهي اقتدار ()authority
شماري از سوسياليستها ،به معنايِ دقيقِ كلمه ،جنگِ صليبيِ منظمي را عليهِ
آنچه اصلِ اقتدار ميخوانند ،راه انداخته اند .كافي است به آنها بگويي كه اين يا
آن عمل اقتدارخواهانه ( )authoritarianاست ،تا برايِ آنها [عملي] محكوم
باشد .چنان گسترده ،از اين رَويه سوءِاستفاده ميشود كه ضروري است آن را با
دقتي بيشتر بررسي كنيم.
اقتدار ،در معنايي كه در اينجا به كار ميرود ،يعني :تحميلشدنِ خواستِ ديگري
بر ما؛ از سويِ ديگر ،اقتدار ،فرمانبُرداري و اطاعت را پيشفرض دارد [و
دربردارندهي آن دو است] .حاال كه اين دو واژه طنيني بد دارند و رابطهاي كه آن
دو باز مينمايند ،برايِ گروهِ فرمانبُردار ناخوشايند است ،اين پرسش مُحرَز ميشود
كه چه راهي برايِ رهاشدن از آن وجود دارد؟ آيا در شرايطِ معيَّنِ جامعهي امروز،
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نميتوانيم سيستمِ اجتماعيِ ديگري بر سازيم كه در آن ،ديگر اين اقتدار محلي از
اعراب نداشته و نتيجتاً ناپديد شده باشد؟
با آزمودنِ شرايطِ اقتصادي ،صنعتي و كشاورزياي كه پايهي جامعهي بورژواييِ
امروز را بر ميسازند ،ميفهميم كه [آن شرايط] بيشتر و بيشتر به
جايگزينكردنِ كنشِ تركيبيِ ( )combined actionافراد به جايِ كنشِ منزويِ
( )isolated actionآنها گرايش دارند .صنعتِ مدرن ،با كارخانهها و دستگاههايِ
بزرگِ خود ،با صدها كارگري كه بر ماشينهايِ پيچيدهاي كه با بخار كار ميكنند،
نظارت ميكنند ،جايگزينِ كارگاههايِ كوچکِ توليدگرانِ منفرد شد .قطارها
جانشينِ كالسكهها و ارابههايِ بزرگراهها شدند ،درست به همانشكل كه
كشتيهايِ بخار به جايِ قايقهايِ بادي و كشتيهايِ كوچکِ بادباني نشستند.
حتا كشاورزي هم بهشكلي فزاينده به سلطهي ماشين و ماشينِ بخار در آمد كه
بهآرامي اما بيرحمانه سرمايهدارانِ بزرگ را ـ كه با ياريِ كارگرانِ اجارهاي
قطعههايِ بزرگِ زمين را زيرِ كشت بردند ـ به جايِ مالكانِ كوچک مينشاند.
در همهجا كنشِ تركيبي ،پيچيدگيِ فرايندهايِ پيوستهبههم ،جايِ كنشِ
ناوابستهي افراد نشست .اما هرگونه اشارهاي به كنشِ تركيبي ،سخنگفتن از
سازماندهي است؛ اكنون ،آيا ممكن است بدونِ اقتدار به سازماندهي دست يابيم؟
فرض كنيد انقالبي اجتماعي ،سرمايهداران را كه اكنون اقتدارشان را بر توليد و
گردشِ ثروت اعمال ميكنند ،خلعِ يد كند .فرض كنيد ـ با پذيرفتنِ تماموكمالِ
ديدگاهِ اقتدارستيزان ( )anti-authoritariansـ زمين و ابزارهايِ كار به مالكيتِ
جمعيِ كارگراني كه آنها را به كار ميگيرند ،در آيد .آيا اقتدار محو خواهد شد يا
تنها شكلي ديگر پيدا خواهد كرد؟ بگذاريد ببينيم!
بگذاريد راهي ميانبُر را پيش بگيريم با نمونهي يک ماشينِ نخريسي .پنبه بايد
دستِكم شش عملياتِ پيدرپي را از سر بگذراند تا به حالتِ نخ در آيد و آن
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عملياتها بيشتر در اتاقهايي جداگانه انجام ميشوند .افزون بر اين ،نگهدار ِ
ي
دستگاهها به مهندسي كه از موتورِ بخار مراقبت كند ،مكانيکهايي كه تعميراتِ
جاري را به انجام برسانند ،و به بسياري كارگرِ ديگر نياز دارد كه كارِشان
جابهجاييِ فراوردهها از يک اتاق به اتاقِ ديگر است و مانندِ اينها .همهي اين
كارگران ،مردان ،زنان و كودكان ،وادار ميشوند كارِشان را در ساعاتي تعيينشده
توسطِ [زمانبنديِ موتورِ] بخار كه ازقضا برايِ خودآييني فردي ( Individual
 )autonomyهم ارزشي قائل نيست ،آغاز كنند و به پايان برسانند .ازاينرو ،اين
كارگران بايد نخست به دركي از اين ساعاتِ كار برسند؛ و اين ساعات ،چون يکبار
تعيين شدند ،بايد توسطِ همه بيهيچ استثنايي رعايت شوند .بعد از آن است كه
در هر اتاق و در هر مرحله ،پرسشهايي خاص دربارهي شيوهي توليد ،تقسيمِ مواد
و ...پيش ميآيد كه بايد با تصميمِ يک نمايندهي قرارگرفته در رأسِ هر شاخهي
كار يا اگر ممكن باشد ،با رأيِ اكثريت ـ خواستِ يک فرد همواره بايد تابعِ خودِ او
باشد ـ حلوفصل شوند كه هر دويِ آنها به اين معني است كه پرسشها به
شيوهاي اقتدارخواهانه حلوفصل خواهند شد .ماشينيشدنِ خودكارِ كارخانههايِ
بزرگ ،بسيار خودكامهتر و مستبدتر از سرمايهدارانِ كوچكي است كه كارگران را
به كار گرفته اند .در آخر ،با توجه به ساعاتِ كار ،بر سردرِ اين كارخانهها ميتوان
نوشت[ Lasciate ogni autonomia, voi che entrate! :خودآيينيِ خود را
بيرون بگذاريد ،سپس وارد شويد!].
اگر انسان ،به ضربِ شناخت و هوشِ مبتكرانهي خود ،نيروهايِ طبيعت را به بند
آورد ،آنها انتقام خود را با بهبندكشيدنِ او ـ تا آنجا كه او آنها را به كار گرفت ـ
در خودكامگياي واقعي ،قطعِ نظر از هرگونه سازماندهيِ ()organization
اجتماعي ،از او گرفتند .خواستِ برانداختنِ اقتدار در صنعتِ بزرگ برابر است با
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خواستِ برانداختنِ خودِ صنعت يعني ويرانكردنِ ماشينِ نخريسي با بازگشت به
چرخِ نخريسي.
بگذاريد مثالِ ديگري به دست دهم :راهآهن .در اينجا هم همكاريِ شمارِ
نامحدودي از افراد مطلقاً ضروري است و اين همكاري بايد در ساعاتِ بهدقت
تعيينشدهاي انجام گيرد تا هيچ تصادفي روي ندهد .در اينجا هم نخستين شرطِ
كار ،ارادهاي مقتدر است كه همهي پرسشهايِ زيردست را حلوفصل كند ،خواه
اين اراده را يک نمايندهي ساده نمايندگي كند خواه كميتهاي اجرايِ تصويباتِ
اكثريتِ ذينفع را بر عهده بگيرد .در هر مورد ،يک اقتدارِ مشخص وجود دارد.
افزون بر اين ،چه روي خواهد داد در نخستين اعزامِ قطار اگر اقتدارِ كاركنانِ
راهآهن بر مسافرانِ محترم از ميان برود؟
اما ضرورتِ اقتدار و همينطور اقتدارِ آمرانه در هيچكجا آشكارتر و بديهيتر از رويِ
عرشهي كشتي در درياهايِ آزاد نيست .در لحظهي خطر ،زندگيِ همه ،وابسته
است به اطاعتِ بيقيدوشرط و آنيِ همه از ارادهي يک نفر.
هنگامي كه چنين برهانآوريها و بحثهايي را به اقتدارستيزهايِ متعصب ارائه
ميكنم ،تنها پاسخي كه آنها ميتوانند به من بدهند اين است :بله ،درست است
اما اقتداري كه ما به نمايندگانمان اعطا ميكنيم از اقتداري كه يک كميسيون
[يک كميته ،يک جمع] بر عهده ميگيرد ،متفاوت است .اين عاليجنابان فكر
ميكنند هنگامي كه نامِ چيزها را تغيير ميدهند ،خودِ چيزها را هم تغيير داده
اند .اينگونه است كه اين متفكرانِ ژرف ،كلِ جهان را دست انداخته اند.
بنابراين ديديم كه از يکسو ،يک اقتدارِ مسلم بدونِ اينكه اهميت داشته باشد
چهكسي آن را نمايندگي ميكند و از سويِ ديگر ،يک فرمانبرداريِ مسلم،
چيزهايي اند كه قطعِ نظر از هرگونه سازماندهيِ اجتماعي ،به ما تحميل شده اند
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به ضميمهي شرايطِ مادياي كه تحتِ آنها ،توليد ميكنيم و توليدات را در
گردشِ اقتصادي وارد ميكنيم.
گذشته از اين ،ميبينيم كه شرايطِ ماديِ توليد و گردشِ [كاالها و پول] با صنعتِ
بزرگ و كشاورزيِ بزرگ رشدوگسترش مييابد و بهشكلي فزاينده به بزرگكردنِ
قلمرويِ اين اقتدار ميگرايد .ازاينرو ،ياوه است از اصلِ اقتدار چنان سخن بگوييم
كه گويا سرتاپا شر است و از اصلِ خودآييني چنان كه سرتاپا خِير است .اقتدار و
خودآييني ،چيزهايي نِسبي اند كه دامنهي آنها ،نسبت به مرحلههايِ
رشدوپيشرفتِ جامعه متفاوت ميشود .اگر خودآيينيخواهان ()autonomists
خود را به گفتنِ اين محدود كنند كه سازماندهيِ اجتماعيِ آينده ،اقتدار را
منحصراً به حدودي منحصر خواهد كرد كه شرايطِ توليد ،ما را به رعايتِ آنها
ناچار خواهد كرد ،ما يکديگر را ميتوانيم درك كنيم .اما آنها نسبت به همهي
واقعيتهايي كه چنين چيزي را ضروري ميكند ،كور هستند و ديوانهوار با جهان
ميستيزند.
چرا اقتدارستيزان خود را به فريادكشيدن عليهِ اقتدارِ سياسي ،دولت ،محدود
نميكنند؟ همهي سوسياليستها پذيرفته اند كه دولتِ سياسي و با آن ،اقتدارِ
سياسي بهعنوانِ پيامدِ انقالبِ اجتماعيِ آينده ناپديد خواهند شد؛ به عبارتِ ديگر،
آن كاركردهايِ عمومي ،منشِ سياسيشان را از دست خواهند داد و به كاركردهايِ
اجراييِ سادهاي برايِ پاسداشتِ دلبستگيهايِ حقيقيِ جامعه تغيير خواهند كرد.
اما اقتدارستيزان ميخواهند كه دولتِ سياسي را به ضربتي بر اندازند ،حتا پيش از
آنكه شرايطِ اجتماعياي كه آن را به وجود آورده است ،از ميان بروند .آنها
ميخواهند كه نخستين كارِ انقالبِ اجتماعي ،برانداختن و لغوِ اقتدار باشد .آيا اين
عاليجنابان هرگز يک انقالب را ديده اند؟ يک انقالب ،مسلماً اقتدارخواهانهترين
چيزي است كه وجود دارد ،عملي است كه با آن ،يک بخشِ مردم (جمعيت،
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 ،)populationخواستاش را به بخشِ ديگر با تفنگ و سرنيزه و توپ ـ ابزارهايي
اقتدارخواهانه ،اگر چنين ابزارهايي به كار روند ـ تحميل ميكند .و اگر حزبِ پيروز
نخواهد نبردَش بيهوده از دست بشَوَد و هرز رَوَد ،بايد قدرتِ (غلبه )rule ،خود را با
وحشت ()terrorي كه [آن قدرت] به مرتجعان القا ميكند ،حفظ كند .آيا كمونِ
پاريس حتا يک روز هم دوام ميآورد اگر اقتدارِ مردمِ مُسلح را عليهِ بورژوازي به
كار نميگرفت؟ برعكس ،آيا ما نبايد او را سرزنش كنيم برايِ اينكه چرا آن را به
اندازهي كافي آزادانه به كار نگرفت؟
ازاينرو ،يكي از اين دو چيز ممكن است :يا اقتدارستيزان نميدانند دربارهي چه
چيزي سخن ميگويند ،كه در اين صورت هيچچيز جز آشفتگي و آسيمگي ايجاد
نخواهند كرد .يا اينكه ميدانند كه در اين صورت ،دارند به جنبشِ پرولتاريا
خيانت ميكنند ،كه اين هم چيزي نيست جز خدمتكردن به ارتجاع.
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استراتژي و تاکتیكهايِ مبارزهي طبقاتي
نكتهي ويراستارِ  :MIAيک نامهي اداريِ خصوصي از ماركس و انگلس( ،نخست
پيشنويسشده توسطِ انگلس) به رهبريِ [حزبِ] سوسيالدموكراتِ آلمان ـ بِبِل
( ،)Bebelليبكِنِشت ( ،)Liebknechtفريتزشه ( ،)Fritzscheگِسلِر (،)Geiser
هَسِنكهلهوِر ( )Hasencleverو بِرِيْک ( )Brackeـ .
اين نامه در واكنش به مقالهي نوشتهشده توسطِ كارل هوشبِرگ ( Karl
 )Hochbergو ادوارد بِرِنْشْتاين ( )Eduard Bernsteinو كارل آگوست شِرام
( )Carl August Schrammبا عنوانِ تأمالتي دربارهي جنبشِ سوسياليستي در
آلمان نوشته شد .مقالهي آنها از دگرديسيِ خطِ مشيِ حزبِ سوسيالدموكراتِ
آلمان از انقالبي به رِفُرميستي دفاع ميكرد.
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اين ،پديدهاي اجتنابناپذير مستقر در رون ِد رشدوپيشرفت است كه مردمي از
طبقهي چيره به پرولتاريا بپيوندند و آن را با عناصُرِ فرهيخته و دانشآموخته
تغذيه كنند .پيش از اين ،ما در مانيفِست اين [نكته] را آشكارا توضيح داده
بوديم .در اينجا ،به هر حال ،دو مالحظه را بايد در نظر گرفت:
نخست ،چنين مردمي ،برايِ آنكه برايِ پرولتاريا مُفيد باشند ،بايد بهوسيلهي آنها
عناصري بهراستيآموزشديده پديد آورد .هرچند ،چنين چيزي در موردِ اكثريتِ
بزرگي از مُرتدانِ بورژوايِ آلمان صادق نيست .نه آينده [ ،Zukunftدوهفتهنامهاي
در برلين] و نه جامعهي نوين [ ،Neue Gesellschaftماهنامهاي در زوريخ] هيچ
آمادگيِ آن را ندارند كه اين جنبش [جنبشِ سوسياليستي] را يک قدم به جلو
بكشانند .آنها در موادِ كار و مصالحِ نظري ،عملي ( )factualو واقعي دچار كمبود
اند .در عوض ،در پيِ هماهنگكردنِ ايدههايِ سوسياليستيِ سطحي با ديدگاههايِ
نظريِ گوناگوني اند كه آقايانِ [آمده] از دانشگاهها يا هر جايِ ديگر ،در ميانِ اينها
و كساني پديد آورده اند كه در نتيجهي فرايندِ فروپاشيِ گستردهي فلسفهي
آلمان ،هر يک بيشتر از ديگري مغشوش و گيج اند .در عوضِ آموختن و دريافتنِ
تاموتمامِ اين علمِ جديد [سوسياليسمِ علمي] ،هر كسي پشت به پشتِ ديدگاهي
كه اتخاذ كرده است ،ميدهد و با دانشِ شخصياش ميانبُري به سويِ آن باز
ميكند و با ادعايِ خواستِ آموزاندنِ آن پا پيش ميگذارد .ازاينرو ،در ميانِ اين
آقايان به اندازهي سرها ديدگاههايِ متفاوتي وجود دارد .به جايِ توضيحدادن و
روشنكردنِ هر چيزي ،آنها [صرفاً] بدترين نوعِ آسيمگي و پريشاني را پديد
ميآورند ـ خوشبختانه هميشه تنها در ميانِ خودشان .چنين عناصرِ
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دانشآموختهاي را كه اصلِ راهنمايِ آنها آموزاندنِ چيزي است كه نياموخته اند،
حزب ميتواند راحت معاف كند [كنار بگذارد].
دوم ،هنگامي كه چنين مردمي از ديگر طبقات به جنبشِ پرولتري پيوستند ،اولين
درخواست از آنها بايد اين باشد كه نبايد با خود هيچگونه پسماندهي بورژوازي،
خردهبورژوازي و ...ديگرتعصبات را همراه بياورند ،بلكه بيكموكاست بايد با ديدگاهِ
پرولتاريا وفق يابند .هر چند ،اين آقايان ،آنچنان كه نشان داده شد ،بهشكلي
قطعي به تَصَوُراتِ خردهبورژوايي ميچسبند .در خردهبورژوازيِ كشوري مانندِ
آلمان ،چنين تَصَوُراتي مطمئناً توجيه دارد اما تنها بيرون از حزبِ كارگريِ
سوسيالدموكرات .اگر اين آقايان ميخواهند يک حزبِ خردهبورژواييِ
سوسيالدموكرات برپا كنند ،حقي كامل به انجامِ چنين كاري دارند؛ سپس
ميشود بنا بر اوضاعواحوال ،با آنها مذاكره كرد ،بحثها را به سرانجامي رساند و...
 .اما در يک حزبِ كارگري ،آنها عنصري منحرف ( )falsifying elementاند .اگر
داليلي وجود دارد كه مدارا با آنها را ناگزير ميكند ،وظيفه است كه با آنها تنها
مدارا شود :پذيرفتنِ آنها بدونِ هيچ نفوذي در رهبريِ حزب و بهيادسپردنِ اينكه
جداشدن از آنها مسئلهي زمان است.
به هر صورت ،به نظر ميآيد اين زمان فرا رسيده باشد.
برايِ ما باورنكردني است كه چهگونه آن حزب ميتوانند هنوز با نويسندگانِ اين
مقاله [هوشبِرگ ،بِرِنْشْتاين و شِرام] مدارا كند .اگر رهبريِ حزب كم يا بيش به
دستِ چنين كساني بيفتد ،آن حزب بهسادگي اخته خواهد شد و بهدنبالِ آن ،به
شيوهي پرولتريِ خود نيز نقطهي پايان خواهد گذاشت.
تا آنجايي كه به ما مربوط بوده است ،مطابق با كلِ [شيوهي برخوردِ] گذشتهي
ما ،تنها يک راه پيشِ رويِ ما گشوده است .برايِ نزديک به  11سال ،ما برجستگيِ
ايدهي مبارزهي طبقاتي را چونان نيرويِ مُحَرِكهي ضروريِ تاريخ و بهطورِ خاص
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مبارزهي طبقاتي ميانِ بورژوازي و پرولتاريا را بهعنوانِ بزرگترين اهرمِ انقالبِ
اجتماعيِ مدرن نشان داده ايم؛ ازاينرو ،ما بهسختي ميتوانيم با آنهايي موافق و
همراه باشيم كه ميخواهند [ايدهي] مبارزهي طبقاتي را از اين جنبش كنار زنند.
در هنگامِ برپاييِ بينالملل ،ما صريحاً اين شُعارِ مبارزاتي را فرمولبندي كرديم كه
رهاييِ طبقهي كارگر ،بايد كارِ خودِ طبقهي كارگر باشد .ازاينرو نميتوانيم با
كساني موافق و همراه باشيم كه آشكارا ادعا ميكنند كارگران در رهاييِ خود
چنان جاهل [و ناتوان] اند كه بايد نخست از باال به پايين بهوسيلهي بشردوستِ
بزرگ و بورژوايِ كوچک رهايي يابند .در صورتي كه اين اُرگانِ حزبيِ جديد
موضعي مشابه با ايدههايِ اين آقايان بگيرد ،زيبندهي نامِ بورژوايي ميشود نه
پرولتري و سپس ،برايِ ما راهي نميمانَد جز اينكه ـ با تأسف از اينكه مجبور ايم
دست به چنين كاري بزنيم ـ بيپرده نزدِ همگان عليهِ آن سخن بگوييم و يگانگيِ
خود را با آنچه تا پيشازاين حزبِ آلمان را در ديگر كشورها نمايندگي ميكرد
[يعني با حزبِ سوسيالدموكراتِ آلمان] ،منحل كنيم .با اين وجود ،اميد داريم
چنين اتفاقي روي ندهد.
اين نامه ،به همهي پنج عضوِ اين كميته در آلمان ،بهعالوه به بِرِيْک ،نوشته شده
است.
به سهمِ خودمان ،مخالفتي با مكاتبه با اين آقايان در زوريخ نداريم.
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دربارهي تاریخِ مسیحیتِ اولیه
.2
تاريخِ مسيحيتِ اوليه ،نقاطِ همشكليِ قابلِ توجهي با جنبشِ طبقهي كارگرِ مدرن
دارد .مانندِ دومي ،مسيحيت از همان آغاز جنبشِ مردمِ سركوبشده بود :از همان
آغاز خود را به عنوانِ مذهبِ بردگان ،مذهبِ بردگانِ آزادشده ،مذهبِ مردمِ
تهيدستِ محروم از حقوق ،مذهبِ مردمِ بهزانودرآمده و پراكندهشده توسطِ روم
نماياند .هم مسيحيت و هم سوسياليسمِ كارگران ،رستگاريِ نزديک از بندگي و
بدبختي را موعظه كرده اند .مسيحيت آن را در زندگيِ فراسويِ مرگ ،پس از
مرگ ،در بهشت (آسمان )heaven ،قرار ميدهد؛ سوسياليسم آن را در همين
جهان ،در دگرگونيِ جامعه ،قرار ميدهد .هر دو آزار ديدند و رنج كشيدند،
هوادارانشان تحقير شدند و تحتِ قوانينِ انحصاري قرار گرفتند ،نخست به عنوانِ
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دشمنانِ نژادِ بشر ،سپس به عنوانِ دشمنانِ دولت ،دشمنانِ مذهب ،دشمنانِ
خانواده ،دشمنانِ نظمِ اجتماعي .و بهرغمِ همهي تعقيبها ،طردشدنها ،حتا با آن
آزاردادنها ،پيروزمندانه و مقاومتناپذير پيش رفته اند .سيصدسال پس از
پيدايياش ،مسيحيت مذهبِ دولتيِ رسمياي در امپراتوريِ جهانيِ روم شد و در
طيِ مشخصاً شصت سال ،سوسياليسم دارد به موقعيتي دست مييابد كه بتواند
پيروزياش را مطلقاً حتمي كند.
ازاينرو ،اگر پروفسور آنتون مِنگِر ( )Anton Mengerدر مقالهي خود حق به كلِ
محصولِ كار در شگفت ميشود از اينكه چرا با وجودِ تمركزِ كالنِ مالكيتِ زمين
تحتِ تسلطِ امپراتورانِ روم و رنجوعذابِ بيپايانِ طبقهي كارگرِ آن دوره كه تقريباً
منحصراً از بردگان تركيب شده بود” ،سوسياليسم در پي سرنگونيِ امپراتوريِ روم
بر نيامد“ ،به اين علت است كه نميتواند ببيند اين ”سوسياليسم“ تا آنجايي كه
در آن دوره شدني بود ،درواقع هستي يافت و حتا چيره شد ـ در مسيحيت.
تنها اين نكته ميمانَد كه مسيحيت ،آنچنان كه در آن شرايطِ تاريخي مصداق
پيدا ميكرد ،نميخواست دگرگونيِ اجتماعي را در اين جهان بلكه ميخواست آن
را در فراسويِ اين جهان ،در آسمان ،در زندگيِ ابديِ پس از مرگ ،در ”هزارهي
قريبالوقوعِ سلطنتِ مسيح“ به انجام برساند.
توازي و همسويي ميانِ اين دو پديدهي تاريخي ،در نخستين خيزشهايِ دهقانان
و بهويژه پِلهبيَنهايِ ( 1)Plebeiansشهري ،درست مانندِ سدههايِ ميانه ،توجهِ ما
را به خود ميخواند .اين خيزشها ،مانندِ همهي جنبشهايِ تودهاي در سدههايِ
ميانه ،مُلزم به زدنِ ماسکِ مذهب بودند و در مقامِ بازگرداننده و اعادهكنندهي
مسيحيتِ اوليه در برابرِ فسادِ گسترشيابنده[ي كنونيِ آن] جلوه ميكردند.
______________________________________
 1فرودستانِ شهري در امپراتوريِ روم كه از نظرِ جايگاهِ طبقاتي دربرابرِ پاتريسيَنها ( )Patricianقرار ميگيرند.
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[يادداشتِ انگلس :يک آنتيتز و برابرنهادِ خاص در برابرِ اين ،خيزشهايِ مذهبي
در جهانِ اسالم ( ،)mohammedanبهويژه در افريقا است .اسالم مذهبي است كه
با شرقيها ،بهويژه عربها ،سازگار شده است ،يعني از يکسو ،با شهريانِ درگير با
بازرگاني و صنعت و از سويِ ديگر ،با باديهگردهايِ چادرنشين .از اين حيث است
كه نطفهي برخوردهايِ بهشكلِ دورهاي تكرارشونده شكل ميگيرد .مردمانِ
شهري ،تحتِ نظارتِ ”قانون“ ،ثروتمند ،خوشگذران و تنآسا ميشوند.
باديهگردها ،فقير ميشوند و ازاينرو ،با اخالقي انعطافناپذير ،با رشک و آز ،اين
ثروتمندان و آن خوشيها را زيرِ نظر ميگيرند .پس آنها ،برايِ كيفرِ كافران،
بازگرداندنِ مناسک و ايمانِ حقيقي و برداشتنِ گنجينههايِ مرتدان برايِ خود ،به
دوْرِ يک مبَشِّر (نبي ،)prophet ،يک مهدي ( 1)mehdiگِرد ميآيند .پس از صدها
سال ،آنها در همان موقعيتي قرار ميگيرند كه مرتدانِ [قبلي] بودند :پاكسازيِ
تازهي ايمان الزم ميآيد ،مهديِ جديدي بر ميخيزد و بازي از نو آغاز ميشود.
اين است آنچيزي كه از نبردهايِ موفقيتآميزِ المُرابِطون ( )Almoravidesو
المُوَحِدونِ ( )Almohadsافريقايي در اسپانيا با آخرين مهديِ خارطوم كه
پيروزمندانه جلويِ انگليسيها را گرفت ،بر ميآيد .آن خيزش ،به همان شيوه و
همان صورتِ خيزشهايِ [رويداده] در ايران ( )Persiaو ديگر كشورهايِ اسالمي
روي داده است .همهي اين جنبشها با اينكه جامهي مذهب بر تن دارند ،اما در
خاستگاه ،بنيادهايِ اقتصادي دارند .با اين حال ،حتا هنگامي كه پيروز هم
ميشوند ،شرايطِ اقتصاديِ كهنه را با پافشاري دستنخورده باقي ميگذارند.
بنابراين ،موقعيتِ كهنه بيدگرگوني برجا ميماند و برخورد ،بهشكلِ دورهاي تكرار
ميشود .برعكس ،در خيزشهايِ مردميِ غربِ مسيحي ،پوششِ مذهبي صرفاً يک
______________________________________
 1در اينجا انگلس به جنبشهايي (بهويژه در شمالِ افريقا) اشاره دارد كه رهبرانِ آنها با مهديِ موعود خواندنِ خود مردم را گِردِ خود
جمع ميكرده اند.
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پرچم و يک ماسک است برايِ يورش به نظمِ اقتصادياي كه دارد منسوخ ميشود.
1
آن [نظم] در آخر مضمحل ميشود ،يكي تازه بر ميخيزد و جهان پيش ميرود].
اما در هر زمان در پسِ ستايشِ مذهبي ،يک نفعِ ماديِ ملموس وجود داشته است.
چنين امري بهشكلي بسيار آشكار در سازماندهيِ تابوريهايِ بوهمي
( )Bohemian Taboritsتحتِ [فرماندهيِ] جان ژيژكا ( 3)Zizkaـ آن خاطرهي
درخشان ـ پديدار شد؛ اما اين خصيصه كه در كلِ سدههايِ ميانه برجا ميمانَد و
آرامآرام پس از جنگهايِ دهقانيِ آلمان رنگ ميبازد ،ازنو به دستِ كمونيستهايِ
كارگرِ پس از  1221زنده ميشود .كمونيستهايِ انقالبيِ فرانسوي ،همچنين
بهطورِ خاص وِيتلينگ ( 2)Weitlingو پشتيباناناش ،بسي پيش از اين جملهي
[اِرنست] رنان 1كه ”اگر بخواهم به شما دربارهي جماعت (كُمونته،
)communityهايِ مسيحيِ اوليه ايدهاي بدهم ،بايد بگويم كه به بخشِ محليِ
انجمنِ بينالملليِ كارگران نگاه كنيد“ ،به مسيحيتِ اوليه ارجاع ميدهند.
اين ادبيمردِ فرانسوي ،همان كه با مُثلهكردنِ نقدِ آلمانيِ كتابِ مقدس به شيوهاي
بيسابقه حتا در روزنامهنگاريِ مدرن ،داستاني با نامِ Origines du
 Christianismeدربارهي تاريخِ كليسا تصنيف كرده است ،خود نميداند كه
چهقدر كلماتِ او به حقيقت نزديک اند .من دوست دارم اين ”بينالمللِ“ كُهَن را
كه بدونِ بازكردنِ دوبارهي زخمهايِ كهنه برايِ نمونه ميشود در نامهي دومِ
______________________________________
 1در متنِ اصلي ،كمرنگتر از باقيِ متن آمده است .اين را با ايرانيکكردنِ آن مشخص كرده ام.
 3يا يان زيزكا ( )1131-1251سپهساالر چک و نجيبزادهي فقيري بود كه پس از كشتهشدن يان هوس ـ استاد دانشگاهِ پراگ و از
مصلحانِ مبارزي كه به دستورِ كليسا سوزانده شد ـ فرماندهي پيروان جنبش ديني مسيحي موسوم به هوسيها شد .تابور (تابور يعني
لشكرگاه) نامِ شهري است كه ژيژكا ،در آنجا ،مبارزانِ پشتيبانِ خود را كه بيشتر از مردمِ تهيدست بودند ،گرد آورد .شهر تابور در
ناحيهي بوهِم قرار دارد.
 1212( 2تا  )1211يكي از سوسياليستهايِ اتوپيايي كه كتابي با عنوانِ  Gospel of Poor Sinnersدربارهي مسيحيت مينويسد
و مسيرِ كمونيسم را تا مسيحيتِ اوليه پي ميگيرد.
 1232( 1تا  )1293فيلسوف و نويسندهي فرانسوي .او با نظريههاي سياسياش و نوشتارهايِ تاريخيِ تأثيرگذارَش دربارهي مسيحيتِ
اوليه شناخته ميشود.
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پولِس به قَرنَتيان خواند[ ،با آن ديگري] دستِكم در يک نسبت ببينم .كلِ نامه از
بخشِ هشت به بعد ،گاليهاي جاودانه و چهبسيار معروف را بازتاب ميدهدles :
 cotisations ne rentrent pasــ اعانهها نرسيده اند! چهبسيار از مُبلغانِ
پرشروشورِ دههي شصت [دههي  ]1251كه با همدردي دستِ نويسندهي اين نامه
را خواهند فِشُرد ،هر كسي ميتواند باشد و زيرِ لب خواهد گفت” :خب پس بر تو
هم اينطور گذشت!“]...[ .
يكي از بهترين منابع دربارهي مسيحيانِ اوليه ،لوسييَن از ساموساتا (،)Samosata
ولترِ عهدِ كالسيک ،است همان كه نسبت به هرگونه خُرافهپرستيِ مذهبي به
يکاندازه بدبين بود و ازاينرو نه به كافركيشيِ [رومي] فرا ميخوانَد ،نه به
بنيادهايِ سياسيِ مربوط به مسيحيان كه متفاوتتر از برخي گونههايِ ديگر
اجتماعهايِ مذهبي مينُمودند .برعكس ،او همهي آنها را بهخاطرِ
خرافهپرستيشان استهزا ميكند ،هم آنهايي را كه به ژوپيتر نماز ميبرند ،هم
آنهايي كه به مسيح؛ از ديدگاهِ عقلگرايانهي كمسطحِ او ،آنكه تقريباً
خرافهپرست بود ،به همان اندازهي ديگري [كه كامالً خرافهپرست بود] احمق
مينُمود .اين شاهد و گواهِ بههرحال بيطرف ،در ميانِ چيزهايِ ديگر ،داستانِ
زندگيِ يک پهرهگرينوسِ ( 1)peregerinusماجراجو را به نامِ پروتهئوس
( )proteusاز پارئوم ( 3)pareumدر ههلهسپونتوس ( )Hellespontusبازگو
ميكند .پهرهگرينوس ،در جواني همين كه عقلاش ميرسد و پا به جرگهي
بزرگساالن ميگذارد ( ،)made the debutدر آرمهنيا (ارمنستانِ فعلي،
 )Armeniaمرتكبِ زنا ميشود .دستاش رو ميشود و ميبايست بنا بر عرفِ آن
______________________________________
 1گمان ميكنم اين كلمه بهشكلِ كلمهاي خاص به كار رفته و نبايد ترجمه شود ،هرچند معنايِ تقريبيِ آن ميشود ’سياح‘ يا ’مالح‘.
 3شهري رومي در ايالتِ ههلهسپونتوس.
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كشور مُثله ميشده است ( .)lynchشانس ميآورد كه فرصتِ كافي برايِ فرار به
دست ميآوَرَد و در حينِ فرار ،پدرَش را در پارئوم خفه ميكند.
من از ترجمهي اسكات نقل ميكنم ـ ”پس چنين شد كه او
همچنين از فضلوكمالِ ( )learningحيرتانگيزِ مسيحياني
آگاهي به دست آورد كه او با كشيشان و مُنشيانشان در
فلستين مراوده داشت .در كوتاهزماني [در ميانِ آنان] به چنان
منزلتي نائل شد كه آموزگاراناش در مقايسه با او كودكاني بيش
نمينمودند .او به يک مُبَشِّر ،به يک ارشدِ كليسا ،به بزرگِ
كَنيسه ،در يک كالم ،به همهچيز بدل شد .او نوشتههايشان را
تفسير كرد و خودش آثارِ بزرگي نوشت ،آنچنان كه در آخر،
مردم در او نشان از وجودي متعالي ديدند ،اجازه دادند تا برايِ
آنها قانونهايي وضع كند و او را سرپرستِ (اسقف)bishop ،
خود كردند ...بر همين اساس (يعني ،به اين خاطر كه مسيحي
بود) پروتهئوس سرانجام توسطِ مقامات دستگير شد و به زندان
افتاد ...همين كه او بدينقرار در بند گرفتار شد ،مسيحيان كه
در اسارتِ او بدبختيِ بزرگي ميديدند ،برايِ آزاديِ او دست به
هر كوششي زدند .اما موفق نشدند .پس آنها با نگرانيِ فراوان به
همهي شيوههايِ ممكن آويختند .سپيده سر نزده ،هر كسي
ميتوانست مادرانِ پير و بيوهها و بچهيتيمهايي را ببيند كه
جلويِ درِ زندان جمع شده بودند .محترمترينِ مسيحيان حتا به
زندانبانان رشوه ميدادند و شبها را با او به پايان ميبُردند؛
آنها خوراكشان را با او ميخوردند و كتابهايِ مقدسشان را
در حضورِ او ميخواندند؛ خالصه ،پهرهگرينوسِ (او هنوز با اين
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نام خوانده ميشد) دوستداشتني ،برايِ آنها كمتر از سقراطي
تازه نبود .حتا نمايندهي جماعتهايِ مسيحي در شهرهايِ
آسيايِ كوچک آمده بود تا دستِ او را به ياري بِفِشارد ،تسلياش
دهد و به طرفداري از او در دادگاه گواهي دهد .باورنكردني
است ،وقتي كه مسئله ،جماعتشان باشد ،آن مردمان چه
شتابان آمادهي عمل اند؛ آنها بيدرنگ نه از كار دريغ ميكنند،
نه از هزينه .پس ازاينرو ،از همهسو پول به سمتِ پهرهگرينوس
سرازير شد ،آنچنان كه زندانيشدناش برايِ او منبعِ ثروتي
هنگفت شد .چنين كاري ازآنرو بود كه مردمِ تهيدست خود را
متقاعد كرده بودند در تن و جان ناميرا هستند و تا ابد زندگي
خواهند كرد .به اين علت بود كه مرگ را خوار ميشمردند و
بسياري از آنها حتا داوطلبانه به او نوشتند كه زندگيشان را
فدا ميكنند .سپس برجستهترين شارعشان ملزمشان ميكرد كه
بايد با آنها كه تازه به دين گرويده اند يعني آنهايي كه خدايانِ
يوناني را منكر شده اند و به باور به آن سفسطهگرِ مصلوب اقرار
كرده اند و بنا بر دستورهايِ او زندگي ميكنند ،برادر باشند .اين
است دليلِ اينكه چرا آنها كاالهايِ مادي را بي هيچ تمايزي
خوار ميشمارند و از آنها اشتراكي بهره ميبرند؛ آموزههايي كه
از سرِ حسنِ نيت بدونِ هيچ تظاهر يا برهاني پذيرفته اند .و
هنگامي كه يک رياكارِ ماهر كه ميداند چهگونه از اين
اوضاعواحوال زيركانه بهره ببرد ،نزد آنها ميآيد ،ميتواند در
كوتاهزماني ثروتي هنگفت به جيب بزند و به ريشِ همهي اين
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سادهلوحان بخندد .در ادامه اينكه ،پهرهگرينوس را آن كسي كه
در آنوقت حاكمِ سوريه بود ،آزاد كرد“.
سپس ،پس از ماجراهايي چند،
(از پارِئوم) ”بزرگوارِ ما برايِ بارِ دوم رهسپارِ جهانگردياش شد.
فطرتِ نيکِ مسيحيان ،سرمايهي سفرَش بود :آنها در همهجا
خواستههايِ او را برآورده ميكردند و هرگز اجازه نميدادند،
رنجي به او برسد .در اين مسير ،در هر زماني غذايِ او فراهم
بود .اما سپس ،هنگامي كه قانونهايِ مسيحيان را شكست ـ
فكر ميكنم از برخي غذاهايِ حرام خورده بود ـ آنها او را از
جماعتشان بيرون كردند“.
چه خاطراتي از جواني به ذهنام ميآيد وقتي اين قطعه از لوسييَن را ميخوانم!
اول از همه” ،آلبرشتِ مُبَلِّغ“ كه از حدودِ  1211به معنايِ دقيقِ كلمه،
جماعتهايِ كمونيستيِ وِيتلينگ را در سوييس برايِ چندين سال چاپيد ـ يک
مردِ بلندقدِ نيرومند با ريشي بلند كه گرداگردِ سوييس آواره بود و شِنَوَندگاني
برايِ انجيلِ نوينِ رهاييِ جهانيِ مرموزَش گرد ميآورد ،كه شيادي بهشكلي قابلِ
تحمل بيگزند به نظر ميآمد و خيلي زود مُرد .اما قائممقامِ نهچندان بيگزندِ او،
”دكتر“ گئورگ كولمان ( )George Kuhlmannاز هولستِين (،1)Holstein
هنگامي كه وِيتلينگ در زندان بود ،زمان را مناسب ديد كه جماعتهايِ سوييسِ
فرانسوي را به انجيلِ خود معتقد كند و برايِ مدتي ،با چنان كاميابياي روبهرو شد
كه حتا توانست آگوست بِكِرِ زيرك اما بيكاره در ميانِ آنها را هم جلب كند .اين
كولمان برايِ آنها سخنرانيهايي ايراد كرد كه در جهنووا در  1217تحتِ عنوانِ
______________________________________
 1يكي از شهرهايِ سوييس

122

مارکسیسمِ انگلس

جهانِ نوين ،يا پادشاهيِ روح بر زمين .اعالميه .منتشر شدند .در مقدمهي
پشتيبانان (محتمالً [نوشتهي] آگوست بِكِر) ميخوانيم:
”آنچه نياز بود ،مردي بود بر لبهايِ او همهي رنجهايِ ما و
همهي اشتياقها و اميدهايِ ما ،در يک كالم ،همهي آن
چيزهايي كه دورانِ ما را در ژرفاها متأثر ميكنند ،بياني
يافتند ...اين مرد كه دورانِ ما چشم به راهِ او بود ،آمده است .او
دكتر گئورگ كولمان از هولستِين است .او به پيش آمده است
با آموزهي جهانِ نوين و پادشاهيِ روح در واقعيت“.
سفتوسخت نياز دارم بيفزايم كه اين آموزهي جهانِ نوين چيزي نبود جز
مبتذلترين ياوهي احساساتيِ ارائهشده در عباراتِ شبهِكتابِمقدسوار المهنياسي
( 1)La mennaisو نوشته شده با تكبُّري پيامبرگونه .اما چنين چيزي جلويِ
وِيتلينگيهايِ نيکسرشت را نگرفت كه آن كالهبردار را بر بلندايِ شانههايِ خود
نگذارند ،مانندِ مسيحيانِ آسيايي ،پهرهگرينوس را .آنها كه آنچنان
بزرگدموكراتهايي متفاوت و برابريخواهاني افراطي بودند كه با بدگمانياي
رفعنشدني نسبت به هر استاد و روزنامهنگاري و كالً هر مردي برخورد ميكردند
كه كارگري يدي يعني آن وجودِ ”پُرخرد“ي كه دستي در بهرهكشيِ آنها نداشت،
نبود ،اجازه ميدادند توسطِ كولمان كه بهشكلي مِلودراماتيک جامه بدل كرده بود،
قانع شوند كه در ”جهانِ نوين“ خردمندترينِ همهي آنها[ ،يعني] كولمان ،توزيعِ
خوشيها و لذتها را تنظيم خواهد كرد و ازاينرو ،درست پيش از آن ،در جهانِ
كهن ،پيروان بايد ـ هنگامي كه خودشان ،به خردهناني قناعت كرده اند ـ لذتها را
پيمانهپيمانه به همان خردمندترينِ همهي آنها تقديم كنند .چنين شد كه
______________________________________
 1شايد در اينجا انگلس به كشيشي فرانسوي ( )1271 – 1123با همين نام كه نويسندهي متنهايِ فلسفي و سياسي بود ،اشاره
ميكند.
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پرهگرينوس كولمان ،زندگياي سرشار از لذت و خوشي را ـ تا آنجايي كه ممكن
بود ـ به خرجِ جماعت راه انداخت .چنين زندگياي مطمئناً چندان نپاييد:
شايعههايِ فزايندهي شكاكان و ناباوران و تهديدِ تعقيب توسطِ حكومتِ وائودي
( 1)Vaudoisنقطهي پايان گذاشت بر ”پادشاهيِ روح“ در لوزان ...كولمان ناپديد
شد.
هركس از آغازههايِ جنبشِ طبقهي كارگرِ اروپايي شناختي دارد ،يک دوجين از
اين نمونهها را به ياد خواهد آورد .امروزه چنين موردهايِ افراطياي ،دستِ كم در
مراكزِ بزرگ ،ناممكن شده اند .اما در ناحيههايِ دوردست كه جنبش ،دارد
بنيادهايي جديد برپا ميكند ،پهرهگرينوسهايِ كوتولهاي ازايندست ميتوانند به
موفقيتهايِ محدود و زودگذر دست يابند .و درست مانندِ همهي آناني كه يا
يکقدم جلوتر از جهانِ موجود ( )official worldنميبينند يا حدِشان به حدودِ
اين جهان محدود ميشود ـ مخالفانِ مايهكوبي ،پشتيبانانِ پرهيزوامساك،
گياهخواران ،مخالفانِ زندهشكافي ( ،)vivisectionistsطبيعتدوستان (nature-
 ،)healerواعظانِ جامعهي آزاد كه جماعاتشان تكهتكه شده است ،مؤلفانِ
نظريههايِ جديد دربارهي سرمنشاءِ جهان ،مخترعانِ ناموفق يا مايهي تأسُف،
قربانيانِ بيعدالتيِ واقعي يا موهومي كه درمجموع ”خردهگيرانِ بيمصرف“ ناميده
شده اند ،ابلهانِ درستكار و متقلبانِ نابكار ـ چنانكه بر مسيحيانِ اوليه گذشت،
يكسره حزبهايِ طبقهي كارگرِ همهي كشورها را پر كرده اند .همهي آن عناصري
كه با انحاللِ جهانِ كهنه ،رها يعني بيكار شده بودند ،يكي پس از ديگري به مدارِ
مسيحيت وارد ميشدند؛ به مدارِ تنها عنصري كه در برابرِ آن فرايندِ انحالل ـ به
اين دليل كه محصولِ ضروريِ آن فرايند بود ـ مقاومت ميكرد و ازاينرو ميپاييد
______________________________________
 1بخشِ غربيِ سوييس ( )vaudگفته ميشده كه پايتختِ آن لوزان بوده است.
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و ميباليد در حاليكه ديگر عناصر مگسِ يکروزه بودند [ناپايدار بودند و از ميان
رفتند] .هيچ كوتهفكرياي ،نادانياي و توطئهاي در كار نبود تا كسي بتواند
جماعتهايِ مسيحيِ تازهپا را گِرد بياورد و دستِكم برايِ يکبار هم كه شده و در
مكانهايي جداافتاده گوشهايي مجذوب و باورمنداني راغب پيدا كند [آنها خود
داليلِ بسياري برايِ گردآمدن داشتند] .و مانندِ نخستين انجمنهايِ كمونيستيِ
كارگران ،مسيحيانِ اوليه نيز با سادگيِ بيمانندي با هر چيزي كه مناسبِ
هدفشان ميپنداشتند ،انس ميگرفتند تا آنجا كه حتا مطمئن نيستيم ،برخي
تكهها يا ديگرچيزها از ”شمارِ بزرگِ آثار“ي كه پهرهگرينوس برايِ مسيحيت به
جديد ما راه نيافته باشد.
ِ
رشتهي تحرير در آورد ،به عهدِ

.1
نقدِ آلماني بر كتابِ مقدس ،تا آنجا كه تنها پايهي علميِ شناختِ ما از تاريخِ
مسيحيتِ اوليه است ،از گرايشي دوگانه پِيرَوي ميكرد.
گرايشِ نخست ،گرايشِ مكتبِ توبينگِن ( )Tubingen schoolبود كه در معنايي
گسترده ،د .ف .استروس ( 1)D. F. Straussرا هم شامل ميشود[ .اين مكتب] در
بررسيِ انتقادي ،تا آنجايي پيش ميرود كه يک مكتبِ الهياتي ميتواند پيش
برود .اين [مكتب] ميپذيرد كه انجيلهايِ چهارگانه ،رواياتِ شاهدانِ عيني
نيستند بلكه مطابقتيافته با نوشتارهايِ بعدياي هستند كه از دست رفته اند؛ كه
بيشتر از چهار نامهي منسوب به پُلِ رسول معتبر نيستند و . ...اين مكتب به
روايتهايِ تاريخيِ همهي معجزات و تناقضگوييها با اين عنوان كه ناپذيرفتني
______________________________________
 1ديويد فردريش استروس ( 1212ـ  )1211نويسنده و الهياتدانِ آلماني كه “جستوجويِ تاريخيِ مسيح” را باب كرد و اساساً به
“مسيحِ تاريخي” قائل بود.
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اند ،حمله ميكند اما در موردِ باقي ميكوشد ”آنچه را ميتواند نجات دهد ،نجات
دهد“ و پس از اين است كه سرشتِ او ،سرشتِ يک مكتبِ الهياتي ،آشكار ميشود.
بدينگونه [چنين نگرشي است كه] به اِرنست رِنان كه [نظراتِ] خود را بيشتر بر
آن مبنا قرار داده است ،اجازه ميدهد تا با بهكارگرفتنِ همين روشها چيزهايِ
بيشتري را ”نجات دهد“ و عالوه بر اين بكوشد با فريبدادنِ ما ،از نظرِ تاريخي
برايِ آن روايتهايي از عهدِ جديد رسميت و سنديت فراهم كند كه مشكوكتر
اند و افزون بر اين ،انبوههاي از افسانهها دربارهي شهيدان اند .به هر صورت ،هر
آنچيزي كه مكتبِ توبينگِن ،تحتِ عنوانِ ناتاريخي و جعلي رد ميكند ،ميتواند
به عنوانِ آنچه سرانجام برايِ علم (يعني از نظرِ علمي) زدودني و حذفشدني
است ،توجهبرانگيز باشد.
دومين گرايش جز يک نماينده ندارد :برونو بائر ( .1)Bruno Bauerبزرگترين
خدمتاش صرفاً اين نيست كه بيرحمانه انجيلها و نامههاي رسوالن را به نقد
كشيده است بلكه اين است كه برايِ نخستين بار بهشكلي جدي جستوجويي را
نه صرفاً در عناصرِ يهودي و يونانياسكندريايي بلكه در عناصرِ تماماً يوناني يا
يونانيرومي كه اولبار برايِ مسيحيت مسيرِ يک مذهبِ جهانشمول را گشودند ،به
عهده گرفته است .اين افسانه كه مسيحيت آماده و كامل از يهوديت بيرون پريد و
از فلستين آغاز كرد و جهاني را با عقايدِ ازپيشبهطورِكليتعريفشدهي خود و
اخالقياتاش تسخير كرد ،پس از برونو بائر ناپذيرفتني شده است؛ چنين نظري
تنها در دانشكدههايِ الهيات و در ميانِ مردمي كه آرزو دارند ”مذهب ـ حتا به
قيمتِ [زيرِپاگذاشتنِ] علم ـ برايِ مردمان زنده بماند“ ،ميتواند به حيات ادامه
______________________________________
 1219( 1ـ  )1223تاريخدان ،نويسنده و الهياتدانِ آلماني ،قائل به اين بود كه عهدِ جديد بيش از آنكه از يهوديت برآمده باشد از
فلسفهي يوناني (رواقي) تأثير پذيرفته است.
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دهد .تأثيرِ شگرفِ مكتبِ فيلونيکِ ( )Philonic schoolاسكندريه 1و فلسفهي
عاميانهي يونانيرومي ـ افالتوني و عمدتاً رواقي ـ بر مسيحيت كه تحتِ
[حكومتِ] كُنستانتين در حالِ بدلشدن به مذهبي دولتي بود ،بيش از آن است
كه بشود به همهي جزئياتِ آن پرداخت اما وجودَش ثابت شده است و اينكه
مقدمتاً ،دستاوردِ برونو بائر است :او اين برهان را پي ميگذارد كه مسيحيت از
بيرون ـ از يهوديه ( )Judeaـ به جهانِ رومييوناني وارد و تحميل نشد بلكه دستِ
كم در شكلِ مذهبي جهاني ( ،)world-religionمحصول و فراوردهي همان جهان
بود .بائر ،مطمئناً مانندِ همهي آنهايي كه عليهِ پيشداوريهايِ ريشهدار مبارزه
ميكنند ،هدفي بزرگتر را پيشِ رو قرار داده است .او ،بر پايهي تشريح بهواسطهي
منابعِ ادبي ،با توجه به تأثيرِ فيلو ( )Philoو بهويژه سهنهكا ( 3)Senecaبر
شكلگيريِ مسيحيت و افشاكردنِ مؤلفانِ عهدِ جديد رسماً به عنوانِ سارقانِ
ادبي از اين فيلسوفان ،ظهورِ اين مذهبِ جديد را در حدودِ دو سده بعد [نسبت به
زماني كه فرض ميشده] قرار ميدهد و روايتهايِ متقابلِ تاريخنگارانِ رومي را رد
ميكند و در كل ،آزاديهايِ گستردهتري را در تاريخنگاري به ميان ميآورد .بنا بر
نظرِ او ،مسيحيت در سلسلهي فالويانها ( 2)the Flaviansو نوشتارگانِ عهدِ
جديد در عهدِ هادريان و آنتونيوس و ماركوس اورهلئوس پديدار شد .در نتيجه،
روايتِ عهدِ جديد از مسيح و حواريوناش برايِ بائر از هرگونه پسزمينهي
تاريخي محروم است :آنها افسانههايي رقيقشده اند كه در آنها ،مرحلههايِ
رشدودگرگوني و مبارزههايِ عُرفيِ آن جماعتهايِ اوليهي [مسيحي] كم يا بيش
______________________________________
 1برگرفته از نامِ فيلو ()philoي اسكندريايي كه در تأويل و تفسير ،روشِ او بر پيروي از راهوروشِ تفسيرِ يهودي و فلسفهي رواقي قرار
داشته است.
 3دو كس با نامِ سهنهكا داشته ايم :سهنهكاي پير ( )Elderنويسنده و سخنورِ رومي كه پدرِ سهنهكايِ جوان است ...سهنهكايِ جوان
( )youngerفيلسوفِ رواقي ،دولتمرد و نويسنده .گويا انگلس به اين دومي نظر دارد.
 2سلسلهي امپراتورانِ رومي كه از سالِ  59تا  95پس از ميالد بر روم حكم راندند.
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به شخصيتهايي موهوم بدل شده اند .بنا بر نظرِ بائر ،نه جليله و اورشليم كه
اسكندريه و رُم ،جايگاهِ زايشِ اين مذهبِ جديد اند.
ازاينرو اگر مكتبِ توبينگن ،در باقيماندهي عهدِ جديد ،آن داستانها و
نوشتارهايي را به ما ارائه ميدهد كه تا آن حدي كه علمِ امروز ميتواند هنوز تحتِ
عنوانِ قابلِ بحث بپذيرد ،ميتوانند دستنخورده بمانند ،برونو بائر باالترين حدِ
آنچه را كه ميتواند موردِ نزاع باشد ،به ما ارائه ميدهد .حقيقتِ راستين در جايي
ميانِ اين دو حد قرار ميگيرد .اما بسيار بحثبرانگيز است كه بتوان آن حقيقت را
با ابزارهايي كه امروزه در دسترسِ ما است ،مشخص كرد .كشفهايِ تازه بهويژه
در رُم ،در خاور و بهويژه در مصر ،بيشتر از هر نقدي به [دركِ] آن كمک
ميكنند.
اما ما در عهدِ جديد كتابِ سادهاي داريم كه نوشتنِ آن ميتواند حدودِ چند ماه
طول كشيده باشد؛ چيزي در حدودِ ژوئنِ  51و ژانويه و آوريلِ  .52نتيجتاً كتابي
است كه به همان آغازههايِ دورهي مسيحي متعلق است و با راستياي
سادهانگارانه و با زبانِ مصطلحِ نامهنگاري [در آنزمان] ايدههايِ آغازِ آن دوره را
بازتاب ميدهد .ازاينرو ،اين كتاب ،به باورِ من به همان اندازهي باقيِ عهدِ جديد
منبعي مهم ،با همان قدمت ،برايِ مشخصكردن اين است كه مسيحيتِ اوليه واقعاً
چه بوده است .اين كتاب ،كتابِ معروفِ مكاشفهي يوحنا است .و همچنانكه
ظاهراً مشكوكترين كتاب از كلِ كتابِ مقدس است ،افزون بر آن ،امروزه به لطفِ
نقدِ آلماني ،دريافتنيترين و واضحترين نيز هست .شرحي از آن را به خوانندگانام
ارائه ميدهم.
ضروري است كه اين كتاب بررسي شود تا نه تنها از وضعِ مؤلفِ واالمقامِ آن بلكه
همچنين از وضعِ ”محيطِ پيراموني“اي اطمينان حاصل كنيم كه او در آن بوده
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است” .مكاشفه“ي ما ،نه در نوعِ خودَش يكه است و نه در زمانِ خودَش .از سالِ
 151پيش از مبداء ،يعني از زماني كه نخستيننمونه از اينگونه نوشتهها يعني
كتابِ دانيال ـ نوشتهشده حدودِ  371ميالدي ،نزديک به زمانِ الهامِ
آخرالزمانيِ كارمِن 1اثرِ كوموديانوس ـ به ما رسيده است ،ارنست رِنان نزديک به
پانزده نسخه از [انواعِ] ”الهامهايِ آخرالزماني“ و تقليدهايِ بعدي [از آنها] را بر
ميشُمُرد (من از رِنان نقل ميكنم چرا كه كتاباش نزدِ غيرِ متخصصان
مشهورترين و دردسترسترين است) .آن ،زماني بود كه حتا در روم و يونان و
بسياربيشتر در آسيايِ كوچک ،سوريه و مصر ،آميزهاي مطلقاً عادي از
احمقانهترين شكلِ خرافهپرستي را كه با رياكارياي پارسامنشانه و شارالتانيسمِ
محض كامل ميشد ،شمارِ گوناگوني از مردم يکسره پذيرفته بودند؛ دورهاي كه
در آن ،معجزات ،خلسهها ،الهامها ،اشباح ،غيبگويي ،تبديل فلزات به طال (gold-
 ،)makingقاباال (علمِ ارواح )cabbala ،و ديگر جادوهايِ رازآميز نقشي عمده بازي
ميكنند .مسيحيت ،در چنين فضايي و افزون بر اين ،در ميانِ طبقهاي از مردم بر
آمد كه هر يک بيش از ديگري مايل به شنيدنِ اينجور فانتزيهايِ ماوراءِطبيعي
بودند .به همين خاطر ،عرفانِ مسيحي در مصر در حدودِ دومين سده ،بهشكلي
گسترده در كيمياگري غرقه شد و مفهومهايِ كيمياگرانه را در آموزشهايِ خود
وارد كرد ،همچنان كه سندهايِ پاپيروسِ ليدِن 3چنين چيزي را اثبات ميكنند .و
شُماربينيِ ( )mathematiciيهوديهاي و كلداني كه بر پايهي [نظرِ] تاكيتوس
([ ،2)Tacitusاجراكنندگاناش] دو بار از رُم ،يک بار در دورهي كالديوس و
______________________________________
 ،Carmen Apologeticum 1كه ميشود آن را بهشكلي تقريبي مكاشفهي كارمِن ترجمه كرد ،نامِ شعرِ شاعري التينيِ مسيحي با
نامِ كموديانوس ( )Commodianusاست كه حدودِ  371پس از ميالد ميزيسته.
 the Leyden papyrus 3يكي از پاپيروسهايِ يافته در مصر كه در آن مشخصاً به كيمياگري پرداخته شده بوده است .حدس زده
ميشود كه اين پاپيروسها حدودِ سدهي اول تا سومِ پس از ميالدِ مسيح نوشته شده باشند.
 2پابليوس كورنهليوس تاكيتوس ( 75پس از ميالد ـ  111پس از ميالد) سناتور و تاريخدانِ رومي.
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ديگري در دورهي ويتهليوس ،بهخاطرِ جادوگري اخراج شدند ،دقيقاً همان علمِ
اندازه (هندسه)geometry ،اي است كه در بنيادِ مكاشفاتِ يوحنا آن را باز
خواهيم شناخت.
بايد چيزي ديگر را نيز بيفزاييم .همهي اين الهامهايِ آخرالزماني به خود حق
ميدادند كه خوانندگانِ خود را فريب دهند .آنها معموالً نه تنها توسطِ مردمي
بهتماميِ متفاوت از به قولِ معروف مؤلفانشان نوشته شده بودند بلكه بيشتر
توسطِ كساني نوشته شده بودند كه سالها بعدتر و سپستر زندگي ميكردند،
برايِ نمونه كتابِ دانيال ،كتابِ هنوخ ،مكاشفاتِ عِذرا ،باروش ،يهودا و. ...
كتابهايِ پيشگويي ( )sibyllineتا آنجايي كه به محتوايِ اصليشان مربوط
ميشد ،تنها چيزهايي را پيشگويي ميكردند كه درواقع ،بسيار پيشتر روي داده
و برايِ مؤلفِ واقعي كامالً شناخته بوده است .بدينگونه در سالِ  ،151كمي پيش
از مرگِ آنتيخوس اِمپيفانس [امپراتورِ روم] ،مؤلفِ كتابِ دانيال ،دانيال را خلق
كرد همان كه در دورهي نبوكدنَذَر زندگي ميكند و برآمدن و فروافتادنِ
امپراتوريهايِ مقدوني و پارسي و آغازِ امپراتوريِ روم را پيشگويي كرده است ،با
اين پوشش كه خواننده را برايِ پذيرشِ پيشگوييِ نهايي آماده كند :مردمِ اسراييل
بر تمامِ سختيها چيره خواهند شد و در آخر ،پيروزي را در آغوش خواهند كشيد.
اگر مكاشفهي يوحنا واقعاً اثرِ نويسندهاي باشد كه به آن معروف شده [يعني
يوحنا] ،صرفاً استثنايي خواهد بود در ميانِ نوشتارگانِ آخرالزمانيِ آن زمان.
يوحنا كه ادعا ميشود آن مؤلف است ،به هر حال ،مردي بسيارمتمايز در ميانِ
مسيحيانِ آسيايِ كوچک بوده است .چنين چيزي را لحنِ پيام به هفت كليسا
تأييد ميكند .محتمالً يوحنايِ رسول بوده است ،هر چند كه وجودِ تاريخيِ او را
نميتوان بهطورِ كامل تأييد كرد اما بسيار محتمل است .اگر اين حواري واقعاً
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نويسندهي آن كتاب است ،از نظرِ ما بسيار بهتر است .كه ميتواند بهترين تصديق
بر اين باشد كه مسيحيتِ اين كتاب ،مسيحيتِ اوليهي حقيقي است .بگذاريد در
ادامه بيفزاييم كه ظاهراً ،مؤلفِ مكاشفه همان مؤلفِ انجيل يا پيامهايِ منسوب به
يوحنا نيست.
مكاشفه ،شاملِ يکسِري الهامها است .نخستين ،مسيح در كسوتِ كشيشِ اعظم
پديدار ميشود و ميرود درميانِ هفت شمعدان به نمايندگيِ هفت كليسايِ آسيا و
به ”يوحنا“ پيامهايي را برايِ هفت ”فرشته“ي آن كليساها ديكته ميكند .در
اينجا در همين آغاز ،خيلي ساده تفاوتي را ميانِ اين مسيحيت و مذهبِ فراگيرِ
كُنستانتين كه در شورايِ نيقيه فرمولبندي شد ،ميبينيم .تثليث نه تنها شناخته
نيست بلكه حتا ناممكن است .به جايِ يک روحالقُدُسِ بعدي ،در اينجا ما ”روحِ
هفتمِ خداوند“ را داريم كه توسطِ رَبيها [يِ يهودي] از اشعيا ( XIيازده) ،آيهي
 13استنباط شده است .مسيح ،پسرِ خدا ،اولي و آخري ،از آلفا تا اُمگا [از الف تا
ي] ،بههيچوجه نه خودِ خدا ،نه همارز با خدا ،بلكه برعكس” ،آغازِ آفرينشِ خدا“ و
ازاينرو ،تجليِ خدا است ،موجود از روزِ اَزَل اما در مقامي فروتر از خدا ،مانندِ هفت
روحِ يادشده در باال .در بخشِ ( XVپانزده) آيهي  ،2شهيد در بهشت” ،سرودِ
موسا ،خدمتگزارِ خداوند ،و سرودِ بره“ جاللِ خداوند را ميخواند .ازاينرو ،در
اينجا مسيح نه تنها در مقامي فروتر از خداوند بلكه با احترامي درخور ،همپايِ
موسا پديدار ميشود .مسيح در اورشليم قرباني ميشود (( XIيازده) ،آيهي  )2اما
بارِ ديگر بر ميخيزد (( Iيک) 7 ،و )12؛ او ”بره“اي است كه بهخاطرِ گناهانِ جهان
قرباني شده است و با خوناش همهي مؤمنانِ هر زبان و هر ملتي را از خداوند
بازخريده است .ما در اينجا ايدهي بنيادياي را در مييابيم كه مسيحيتِ اوليه را
______________________________________
” 1روحِ خداوند بر آن «شاخه» قرار خواهد گرفت ،يعني روحِ حكمت و فهم ،روحِ مشورت و قوت ،و روحِ شناخت و ترس از خداوند“.
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قادر كرد تا به مذهبي جهاني فرا ببالد .همهي مذهبهايِ سامي و اروپاييِ آن
زمان ،سهيم بودند در اين نگاه كه خداياني را كه از كنشهايِ آدميان آزرده
ميشوند ،ميتوان با دادنِ قرباني تسكين داد .نخستين ايدهي بنياديِ انقالبي در
مسيحيت (اقتباسشده از مكتبِ فيلونيک) اين بود كه با قربانيشدنِ داوطلبانهي
يک ميانجي ،گناهانِ همهي دورانها و همهي انسانها يک بار برايِ هميشه ،به
خاطرِ مؤمنان ،كفاره داده ميشود .بنابراين ،ضرورتِ هرگونه قربانيِ ديگري
برداشته و با آن ،زيرِ پايِ انبوهي از مناسکِ مذهبي خالي ميشُد :با اينكه آزادي
از مناسک ،آميزش با مردماني را [كه به مذهبهايي] ديگر اقرار [كرده بودند]،
مشكل يا ممنوع ميكرد ،نخستين شرطِ ( )conditionبرايِ يک مذهبِ جهاني
بود .بهرغمِ اين ،عادتِ قرباني چنان ژرف در رسمورسومِ مردمان ريشه دوانده بود
كه كاتوليسيسم ـ كه بسيار از كافركيشي ( )paganismاقتباس كرده بود ـ
مناسب ديد دستِكم با واردكردنِ قربانيِ نمادينِ عَشايِ رباني ( )the massخود
را با اين واقعيت سازگار كند .از سويِ ديگر ،در كتابِ مكاشفه هيچ ردي از جزمِ
گناهِ آغازين (گناهِ نخستين )original sin ،وجود ندارد.
اما متمايزترين چيز در اين پيامها ،همچنين در كلِ كتاب ،اين است كه هرگز و در
هيچكجا ،اتفاق نميافتد كه مؤلف به خود و همباورانِ خود با هيچ نامي جز با نامِ
يهوديان ارجاع دهد .او اعضايِ فرقههايِ ازمير ( )Smyrnaو فيالدلفيه را در برابرِ
كساني سرزنش ميكند كه او با اين واقعيت تهديدشان ميكرد كه آنها
”ميگويند يهودي اند ،اما نيستند بلكه پيروانِ شيطان اند“؛ به اعضايِ آنها در
پِرگامُس (پرغامه )Pergamos ،ميگويد :آنها آموزهي بَلعام ( )Balaamرا
نگاهباني ميكنند كه به باالق ( )Balacياد داد چهگونه با خوردن از خوراكهايِ
تقديمشده به بتها و زناكاري ،موجبِ لغزشِ فرزندانِ اسراييل (يهوديان) شود.
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ازاينرو در اينجا نه مسيحيانِ هُشيار بلكه مردمي مطرح اند كه يهودي اند.
تصديق شده كه يهوديتشان مرحلهاي نو از دگرگونيوپيشرفتِ آن اولي [يهوديتِ
قبلي] بوده است ،اما بنا به همان دليل ،تنها يكي [از آنها] حقيقي است .ازاينرو،
هنگامي كه مقدسان در پيشگاهِ خداوند حاضر ميشوند ،نخست  111111يهودي
ميآيند 13111 ،از ديگرقبيلهها و تنها پس از آنها تودههايِ بيشمارِ كافران
دستهدسته به اين يهوديتِ بازنوسازيشده در ميآيند .اين [نشان ميدهد] كه
مؤلفِ ما در سالِ  ،59چه كم ،از مبدأِ تاريخِ مسيحي باخبر بوده است؛ [مبدأيي
كه] يکسره ،مرحلهي نويني را در دگرگونيوپيشرفتِ مذهبي نشان ميدهد كه
در حالِ بدلشدن به يكي از انقالبيترين عناصر در تاريخِ فكر انساني بوده است.
بدينرو ،ميبينيم ،مسيحيتِ آن زمان كه هنوز از خود بيخبر بود [نسبت به خود
ناآگاه بود] ،از زمين تا آسمان از مذهبِ فراگيرِ بعديِ بهشكلي جزمي مقررشده در
شورايِ نيقيه متفاوت است؛ هيچكس نميتواند اين را از آن باز شناسَد .در اينجا
نه از جزمياتِ مسيحيتِ بعدي خبري هست ،نه از اصولِ اخالقيِ آن بلكه اين
احساس هست كه انگار كسي دارد عليهِ همهي جهان مبارزه ميكند و آن مبارزه،
پيروزمندانه خواهد بود؛ اشتياقي برايِ مبارزه و يقينِ پيروزي كه بهتمامي از ميانِ
مسيحيانِ امروز رخت بر بسته است و در دورهي ما تنها در آن قطبِ ديگرِ جامعه
يافت ميشود؛ در ميانِ سوسياليستها.
درواقع ،مبارزه عليهِ جهاني كه از آغاز فرادست بوده است و همزمان مبارزه عليهِ
بدعتگران ،ميانِ مسيحيتِ اوليه و سوسياليستها مشترك است .هيچيک از اين
دو جنبشِ تودهاي بزرگ را رهبران يا مُبَشِران ايجاد نكردند ـ هر چند در ميانِ هر
دويِ آنها به اندازهي كافي مُبَشِر بوده است ـ آنها جنبشهايي تودهاي اند .و
جنبشهايِ تودهاي در آغاز دچارِ سردرگمي و آشفتگي ( )confusedاند؛
سردرگمي و آشفتگي به اين علت كه تفكرِ تودهها در آغاز در ميانِ ناهمسازيها
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[تناقضها] ،كمبودِ وضوح و كمبودِ پيوستگي حركت ميكند و هم به علتِ نقشي
كه مُبَشِران هنوز در آغاز در ميانِ آنها بازي ميكنند .اين سردرگمي و آشفتگي
خود را در شكلگيريِ فرقههايِ بيشماري نشان ميدهد كه به همان شوروشوقي
رودررويِ يکديگر قرار ميگيرند كه رودررويِ دشمنِ مشتركِ بيگانه ميايستند.
آنچنان كه برايِ مسيحيتِ اوليه بود ،آنچنان كه در آغازِ جنبشِ سوسياليستي
بود ،اهميتي نداشت [درگيريهايِ باال] تا چه اندازه باعثِ نگرانيِ متشخصانِ
خيرخواهي شود كه اتحاد و يگانگي را در جايي موعظه ميكردند كه هيچ اتحاد و
يگانگياي ممكن نبود.
آيا بينالملل را جزمي همشكلساز كنارِ هم نگاه داشته بود؟ برعكس .با اينكه
آنها ،همه ،كمونيستهايِ سنتِ فرانسويِ پيش از  1212بودند ،باز در ميانِ آنها
هم اختالفهايي وجود داشت :كمونيستهايِ مكتبِ وِيتلينگ و ديگران از انجمنِ
كمونيستيِ بازاحياشده ،پرودونيستها كه در فرانسه و بلژيک برتري داشتند،
بالنكيستها ،حزبِ كارگرانِ آلمان و درآخر ،آنارشيستهايِ باكونيست كه برايِ
مدتي در اسپانيا و ايتاليا دستِ باال را داشتند ،تنها ،گروههايِ اصلي بودند.
بينالملل ،يکچهارمِ قرن ـ كه از بنيادگذاريِ بينالملل تا پيش از جدايي از
آنارشيستها را در بر ميگيرد ـ در همهجا كامل و نهايي مينُمود و اتحاد و
يگانگي دستِكم درچارچوبِ كليترين ديدگاههايِ اقتصادي برقرار بود .و با
ابزارهايِ ارتباطيِ آنروز ـ راهآهن ،تلگراف ،شهرهايِ صنعتيِ غولپيكر ،روزنامهها ـ
گردآييهايِ مردم را سازمان داد.
در ميانِ مسيحيانِ اوليه نيز همين تقسيم به فرقههايِ بيشمار وجود داشت و با
ابزارهايي ،بحث و گفتوگو و درنتيجه اتحاد و يگانگيِ بعدي را دستيافتني
ميكردند .ما چنينچيزي را تماموكمال در اين كتاب كه بيشک قديميترين سندِ
مسيحي است ،مييابيم و مؤلفِ ما با همان شوروحرارتِ آشتيناپذيري با آن
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[فرقههاي ديگر] ميجنگد كه با جهانِ سرتاپا گناهآلودِ بيروني :اول از همه
نقوالويها (نيكُالسيها )Nicolaitans ،در اِفِسُس ( )Ephesusو پِرگامُس؛ [دوم]
آنهايي كه ميگفت آنها يهودي بودند اما پيروانِ شيطان بودند ،در اِزمير و
فيالدلفيه؛ [سوم] پشتيبانانِ بَلعام كه او را مُبَشِرِ كذاب ميخوانَد ،در پِرگامُس؛
[چهارم] آنهايي كه ميگفت رسول بودند و نبودند ،در اِفِسُس؛ و در آخر ،در
ثياتيرا (طياتيرا )Thyatira ،پشتيبانانِ زنِ مُبَشِري با نامِ ايزِبِل (ايزابل.)Jezebel ،
جزئياتِ بيشتري دربارهي اين فرقهها ارائه داده نميشود ،فقط دربارهي پيروانِ
بَلعام و ايزِبِل گفته ميشود كه از گوشتِ قربانيِ بتها ميخوردند و زنا ميكردند.
كوششهايي انجام گرفته تا اين پنج فرقه به عنوانِ مسيحيانِ طرفدارِ پولِس و
همهي پيامها عليهِ پولِس ،رسولِ دروغين ،مشهور به بَلعامِ و ”نيكُالس (نيقولوس،
 “)Nicolaosفرض شوند .بحثهايي در اين زمينه ،با اين كه بهسختي قابلِ دفاع
اند ،در پُلِ قديسِ رِنان (پاريس1259 ،؛ رويههايِ  212تا  217و  251تا )211
گرد آورده شده اند .آن بحثها همگي به اين سو گرايش دارند كه پيامها را با
توجه به اَعمالِ رسوالن و نامههايِ كذاييِ پولِس شرح دهند؛ نوشتههايي كه
دستِكم در شكلِ كنونيشان بيش از شصت سال متأخرتر از مُكاشفه اند و
دادههايِ واقعيِ مربوط به آنها ،نه تنها بهشدت بحثبرانگيز بلكه بهتمامي متباين
و ناهمساز است .اما نكتهي قطعي آن است كه مؤلفِ [مكاشفه] نميتوانسته پنج
نامِ متفاوت را به يک نام و يک فرقه نسبت دهد :دوتا برايِ اِفِسُس (رسوالنِ كاذب
و نقوالويها) و دوتا برايِ پِرِگامُس (بلعاميها و نقوالويها) و هر بار صريحاً به آنها
به عنوانِ دو فرقهي متفاوت ارجاع دهد .در ضمن ،هيچكس هم نميتواند اين
احتمال را ناديده بگيرد كه [ممكن بوده است] در ميانِ اين فرقهها عناصري وجود
داشته اند كه به معنايي امروزي پولِسي خوانده ميشدند.
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به هر دو موردي كه دربارهي آنها جزئياتِ بيشتري داده شده است ،اتهامِ خوردنِ
گوشتهايِ تقديمي به بتها و زناكاري زده ميشود؛ دو موضوعي كه يهوديان ـ از
قديم ،بههماناندازهي مسيحيان ـ دربارهي آنها ،در ستيزي هميشگي با كافرانِ
ازدينبرگشته بودند .صرفاً اينطور نبود كه گوشتِ قربانيهايِ كافران در
خوراكهايِ جشن كه در آنجا امتناع از غذايِ پيشآورده نه تنها نادرست به نظر
ميآمد بلكه حتا ميتوانست خطرناك باشد ،سِرو شود .آن گوشتها در بازارهايِ
عمومي نيز به فروش ميرسيدند يعني جايي كه هميشه ممكن نبود بشود
پاكبودنِ آن را از منظرِ شريعت (قانون[ )the law ،به عبارتِ ديگر حاللبودنِ آن
را] مشخص كرد .زناكاري در نظرِ يهوديان نه تنها به رابطههايِ جنسيِ
بيروناززناشويي بلكه همچنين به ازدواج با كساني گفته ميشد كه شريعت يهود
ازدواج با آنها را ممنوع كرده بود ،به عبارتِ ديگر ،ازدواجِ يهودي با غيرِيهودي (يا
غيرِمسيحي )gentile ،ـ به معنايي كه اين كلمه بهشكلي كلي در اَعمالِ
رسوالن ( XVپانزده) آيهي  31و  39فهميده ميشود .اما يوحنايِ ما نظراتِ
[خاصِ] خودَش را دربارهي رابطههايِ جنسيِ جايز در ميانِ يهوديانِ درستآيين
( )orthodoxدارد .او در ( XIVچهارده) آيهي  1از  111111يهوديِ بهشتي
سخن ميگويد” :اينها آنهايي اند كه [خود را] با زنان به فساد نكشيدند؛ به
همين سبب آنها باكره اند“ .و درواقع ،در بهشتِ يوحنايِ ما ،هيچ زني وجود
ندارد .پس او به آن گرايشي كه گهگاه در ديگرنوشتههايِ مسيحيِ اوليه پديدار
ميشود ،تعلق دارد كه رابطههايِ جنسي را بهتمامي گناهآلود در نظر ميگيرد .و
هنگامي كه افزون بر اين ،توجه ميكنيم به اين واقعيت كه او روم را روسپيِ
بزرگي ميخواند كه پادشاهانِ زمين با او زنا كرده اند و از شرابِ زنايِ او نوشيده
اند و سوداگرانِ زمين از زندگيِ پرتجملاش ثروتها اندوخته اند ،ناممكن ميشود
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برايِ ما كه اين كلمه در پيامها را به آن معنايِ كوتهفكرانهاي برداشت كنيم كه
مدافعانِ الهياتي دوست دارند به آن نسبت دهند تا بدينگونه برخي تأييدها برايِ
ديگرفرازهايِ عهدِ جديد پيدا كنند .برعكس .اين فرازها در پيامها ،نشانهاي
آشكار از پديدهاي عام و رايج در همهي دورههايِ سراسيمگيها و آشفتگيها
هستند كه [در آن دورهها] قيودِ سنتيِ رابطههايِ جنسي ،مانندِ همهي
ديگرقيدوبندها ،به كنار ميروند .در سدههايِ نخستينِ مسيحيت ،پهلوبهپهلويِ
رياضتكشاني كه شهوت را در خود كُشته بودند ،گرايشي وجود داشت كه آزاديِ
مسيحي را كموبيش تا آميزشِ نامحدودِ زن و مرد گسترش ميداد .همين هم در
جنبشِ مدرنِ سوسياليستي مشاهده شد .چه هراسِ وصفناپذيري احساس ميشد
در شيرخوارگاه (كودكستان)nursery ،هايِ فراوانِ آنوقت در آلمان در زمانِ
توانبخشيِ شهوانيِ ( )réhabilitation de la chairسَنسيمون در دههي سي ،كه
در آلمان با عنوانِ ”( “Wiedereinsetzung des Fleischesاعادهي شهوت)
شناخته ميشد .و هراسانگيزتر از همه ،زُمره (قِشر)estate ،هايِ ممتازِ حاكم در
آنزمان بودند (هنوز در كشورِ ما هيچ طبقه ()classاي وجود نداشت) كه در
برلين ،بسياربيشتر از ديگر زُمرهها ،بدونِ برآوردنِ پيدرپيِ شهوتشان
نميتوانستند زندگي كنند .اي كاش ،اين مردمِ خوب ،ميتوانستند فوريه را
بشناسند كه به شيطنتهايِ تماماًمتفاوتي برايِ [برآوردنِ] شهوتاش فكر ميكرد!
با چيرگيِ اُتوپياباوري ،اين افراطيگريها به يک برداشتِ عقالنيتر و درواقع،
بسيارراديكالتر تسليم شدند ،و درست در آنزمان كه آلمان از كودكستانِ
پرهيزكارِ هاينه بيرون آمد و به قلبِ جنبشِ سوسياليستي وارد شد ،خشمِ
متظاهرانهي جهانِ پرهيزكارِ ممتاز را به هيچ گرفت.
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اين است همهي محتوايِ جزميِ پيامها .باقي ،ترغيبِ مؤمنان به مجاهدت در
تبليغ ،اقرارِ گردنفرازانه و شجاعانهي ايمانشان به دشمن و مبارزهي پيگير عليهِ
دشمنانِ درونِ خود و بيرون از خود را شامل ميشود ـ تا آنجايي كه دورازذهن
نيست كه اينها را يكي از هواخواهانِ پيامبرگونهانديشِ بينالملل [در سدهي
نوزدهم] نوشته باشد.

.2
پيامها جز درآمدي به موضوعِ بهدرستيمعروفِ مُراسالتِ يوحنا با كليساهايِ
هفتگانهي آسيايِ كوچک و از طريقِ آنها با باقيماندهي يهوديتِ ارشادشده در
سالِ  59ـ بيرون از مسيحيتي كه بعدها گسترش يافت ـ نيست .و در اينجا ما به
درونيترين قُدساالقداسِ مسيحيتِ اوليه راه مييابيم.
چهگونه مردمي بودند آنهايي كه مسيحيانِ نخستين از ميانِ آنان برخاستند؟
عمدتاً از ”رنجبران و زحمتكشان“ ،اعضايِ پايينترين اليهي مردمان ،چنانكه
درخورِ عنصري انقالبي است .و آنها شاملِ چه كساني بودند؟ در شهرها ،شاملِ
شهرنشين ()freemanهايِ تهيدست ،همهجور مردم ،مانندِ ”سفيدهايِ
پستفطرتِ“ دولتهايِ بردهدارِ جنوبي و ولگردها و ماجراجوهايِ اروپايي در
بندرهايِ مستعمراتي و چيني ،سپس از بردههايِ آزادشده و باالتر از همه ،از
بردههايِ واقعي :در زُمرههايِ بزرگ در ايتاليا ،سيسيل و افريقا از بردگان و در
ناحيههايِ روستاييِ اياالت از دهقانانِ خُردهپايي كه بيشتروبيشتر در بردگي
ازطريقِ وام فرو ميافتادند .مطلقاً هيچ راهِ مشتركِ رهايي برايِ همهي اين عناصُر
وجود نداشت .برايِ همهي آنها ،بهشت ،رهاشده ،پشتِ سرِ آنها قرار داشت.
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[بهشت] برايِ شهرنشينهايِ خانهخراب ،شهرِ پيشين ( ،)the former polisقَصبه
( )townو دولت در آن زماني بود كه نياكانشان ،شهرونداني آزاد بودند؛ برايِ
بردگانِ درجنگاسيرشده ،زمانِ آزادي پيش از انقياد و اسارتشان بود؛ برايِ
دهقانانِ خردهپا ،سيستمِ اجتماعيِ غيرِيهوديِ منسوخ و زمينداريِ اشتراكي بود.
همهي آنها با مشتِ آهنينِ برابرسازِ رُمِ پيروزمند فرو كوبيده شده بودند.
بزرگترين گروهِ اجتماعياي كه قدمتي داشت ،قبيله و اتحاديهي قبايلِ خويشاوند
بودند :در ميانِ بربرها گردِهمآمدن بر بنيادِ اتحادِ خانوادهها و در ميانِ يونانيهايِ
شهربنياد ( )townfoundingو ايتالياييها[ ،بر بنيادِ اتحادِ] شهر ( )polisكه از
يک يا چند قبيلهي خويشاوند تشكيل ميشد .فيليپ و الكساندرِ [مقدوني] در
شبهِجزيرهي يوناني ،اتحادِ سياسي پديد آوردند اما آن اتحاد ،به شكلگيريِ ملتِ
يونان نينجاميد[ .شكلگيريِ] ملتها تنها با فروپاشيِ سلطهي جهانِ رومي ممكن
بود .اين سلطه ،يک بار برايِ هميشه ،نقطهي پاياني بر اتحاديههايِ كوچکتر
گذاشت .زورِ نظامي ،دادرسيِ رومي و تشكيالتِ مالياتستاني ،بهتمامي،
سازماندهيِ درونيِ سنتي را تحليل بُرد .با ازدسترفتنِ سازماندهيِ مستقل و
متمايز ،غارتوچپاولِ عُدواني توسطِ اوليايِ امورِ شهري و نظامي باب شد؛
ثروتهايِ زيردستان از آنها گرفته ميشد و سپس ،به شكلِ وام به خودِ آنها با
نرخهايِ رِبايي داده ميشد ،تا بيشتر و بيشتر از آنها اخاذي شود .فشارِ
مالياتستاني و نياز به پول كه به ايجادِ سرزمينهايي عمدتاً تحتِ سيطرهي اقتصادِ
طبيعي [دادوستدِ پاياپاي و غيرِپولي] درآمده انجاميد ،دهقانان را گستردهتر در
بردگيِ رباخواران فرو افكند ،به تفاوتهايي بزرگ در دارايي دامن زد ،ثروتمند را
ثروتمندتر كرد و فقير را بهتمامي به خاكِ سياه نشاند .هرشكل مقاومتِ قبيلههايِ
كوچکِ منزوي در برابرِ قدرتِ غولپيكرِ جهانِ رومي بيهوده مينُمود .كجا بود آن
راهِ برونرفت ،آن رستگاري ،برايِ [مردمانِ] بهبردگيكشيدهشده ،سركوبشده و
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تهيدست؛ راهِ برونرفتي برايِ همهي آن گروههايِ مردم كه چهبسا دلبستگيهايي
ناسازگار و حتا متضاد داشتند؟ و هنوز هم ميتوانست يافته شود اگر يک جنبشِ
انقالبيِ بزرگ همهي آنها را در بر ميگرفت.
آن راهِ برونرفت پيدا شده بود اما در اين جهان نبود .در آن وضعيت كه در آن،
جريانِ امور بدينگونه بود ،آن [راهِ برونرفت] تنها ميتوانست راهِ برونرفتي
مذهبي باشد .سپس جهاني نوين روي نُمود .زندگيِ پيوستهي روح پس از مرگِ
تن ،آرامآرام به يک ايمانِ راسخِ شناختهشده در سرتاسرِ جهانِ رومي بدل شد .نوعِ
پاداش يا مجازاتِ ارواحِ درگذشتگان بهخاطرِ اعمالي كه رويِ زمين انجام داده
بودند ،بيشتر و بيشتر تصديقي فراگير پيدا ميكرد .به همان اندازه پاداش موردِ
توجه قرار گرفته بود .چشماندازها چندان خوب نبودند :عهدِ باستان بهشكلي
خودبهخودي ماترياليستي بود [اما] نه اينكه بهشكلي نامحدود ارزشي واالتر برايِ
زندگي رويِ زمين نسبت به زندگي در پادشاهيِ اشباح قائل باشد؛ زندگي پس از
مرگ بيشتر به عنوانِ يک بدبختي موردِ توجهِ يونانيها بود .سپس مسيحيت آمد،
كه بهشكلي جدي به پاداش و مجازاتي در فراسويِ جهان قائل شد و بهشت و
جهنم را خلق كرد :راهِ برونرفتي يافته شده بود كه رنجبران و زحمتكشان را از
اين سرايِ خاكيِ پردردورنج به فردوسِ جاويدان راه ميبُرد .و درواقع ،تنها با
چشماندازِ اَجر [و پاداشِ الهي] در جهانِ ديگر ميتوانست چشمپوشي و
گوشهنشينيِ رواقيفيلونيک از دنيا و رياضتكشي را فراز بكشد و باال ببرد به اصلِ
بنياديِ اخالقيِ يک مذهبِ جهانيِ جديد كه تودههايِ سركوبشده را الهام بخشد.
اما اين فردوسِ الهي صرفاً با واقعيتِ مرگ ،به رويِ مؤمنان گشوده نميشد.
خواهيم ديد كه پادشاهيِ خداوند ،كه پايتختِ آن ،اورشليمِ تازه است ،تنها پس از
نبردهايِ طاقتفرسا با نيروهايِ جهنم فتح و گشوده ميشود .در تَصَوُرِ مسيحيانِ
اوليه ،اين نبردها بيواسطه روبهجلو بودند .يوحنا در همان آغاز ،كتاباش را
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مكاشفهي ”[رويدادهايي] كه بهزودي رخ خواهند داد“ و درست پس از آن ،در I
(يک) آيهي  ،2اظهار ميكند ”خوشابهحالِ كسي كه اين پيشگوييها را برايِ
ديگران بخواند؛ و خوشابهحالِ آن كه به آن گوش فرا دهد ،زيرا زمانِ وقوع اين
رويدادها چندان دور نيست“ .مسيح ،به كليسا در فيالدلفيه اين پيام را ميفرستد:
”ببين ،من بهزودي خواهم آمد“ .و در بخشِ آخر ،فرشته به يوحنا ”چيزهايي را كه
بهزودي به وقوع خواهد پيوست“ نشان ميدهد و به او دستور ميدهد:
”پيشگوييهايِ اين كتاب را در دسترسِ همه بگذار ،چون بهزودي به وقوع
خواهند پيوست“ و خودِ مسيح بارِ ديگر ميگويد (در ( XXIIبيست و دو) آيهي
 13و ” )31من بهزودي ميآيم“ .به دنبال نشان خواهيم داد كه اين آينده تا چه
اندازه زود و نزديک بود.
شهودهايِ مكاشفه ،كه مؤلف به ما نشان ميدهد ،يکسره و اساساً كلمه به كلمه،
از نمونههايِ اوليهتر ،مشخصاً از پيامبرانِ كالسيکِ عهدِ عتيق ،بهويژه حِزقيال،
جزئاً از مكاشفههايِ يهوديِ متأخِرِ نوشتهشده پس از كتابِ دانيال و بهويژه از
كتابِ هِنوخ (خنوخ )Henoch ،كه پيش از اين تا اندازهاي به نوشته درآمده بوده،
برداشت شده است .نقد ،تا كمترين جزئيات ،جايي را كه يوحنايِ ما هر تصوير را،
هر نشانهي تهديدآميز را ،هر بالي فرستادهشده برايِ بشريتِ بيباور را ،خالصه كلِ
مادهي كتاباش را قرار ميدهد ،مشخص كرده است .به طوري كه نه تنها
نشاندهندهي خاليبودنِ ذهنِ او [يوحنا] است بلكه حتا اثبات ميكند كه او هرگز
حتا در خيال هم خلسه ()ecstasyها و شهودهايِ منتسبي را كه توصيف كرده،
تجربه نكرده است.
اين شهودها بهترتيب چكيدهوار در پي ميآيند :نخست ،يوحنا خدا را ميبيند كه
بر اورنگِ خود بر نشسته است ،در دستِ خود كتابي را با هفت مُهر نگاه داشته
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است و پيشِ رويِ او چراغي است كه كشته شده است و از مرگ برخاسته است
(مسيح) و شايستهي آن شده است كه مُهرهايِ كتاب را بگشايد .گشودنِ مُهرها
همراه ميشود با همهگونه نشانههايِ تهديدآميزِ معجزهوار .هنگامي كه پنجمين
مُهر گشوده ميشود يوحنا زيرِ قربانگاهِ خداوند ،ارواحِ شهيدانِ مسيح را ميبيند كه
برايِ كلمهي خداوند كشته شدند و با صدايِ بلند استغاثه ميكنند” :اي خداوندِ
پاك و حق ،تا به كي بر ساكنانِ زمين داوري نميكني و انتقامِ خونِ ما را از ايشان
نميگيري؟“ و سپس ردايي سپيد به آنها داده ميشود و به آنها گفته ميشود
كه برايِ شهيدانِ ديگري كه بايد كشته شوند ،بايد كمي استراحت كنند.
پس در اينجا هنوز پرسشِ ”كيشِ محبت“ ،مسئلهي ”دشمنانات را دوست بدار،
تبرُك كن آن كسي را كه به تو ناسزا ميگويد“ و ...وجود ندارد .در اينجا
انتقامكِشيِ تاموتمام موعظه شده است؛ انتقامِ درست و بيكموكاست از
آزاردهندگانِ مسيحيان .چنين است در كلِ اين كتاب .نزديکتر ،بحراني كه در
ميرسد ...سنگينتر ،بالها و مجازاتهايي كه از آسمان فرود ميآيند و با همهي
اينها ،خرسندتر ،يوحنا است كه اعالم ميكند تودهي بشريت كفارهي گناهانشان
را هنوز نداده اند ،عذابهايِ تازهي خداوند بر آنها فرود خواهد آمد ،مسيح بايد بر
آنها با تركهاي از آهن حُكم براند و در چَرخُشتِ بيرحمي و خشمِ خداوندِ
همهتوانا له خواهند شد اما باز هم دلهايِ بيايمانان سخت خواهد ماند .طبيعي
است كه حس شود ،فارغ از هرگونه فريبكاري ،نبردي نزديک ميشود و اينكه
جنگ در راه است ،جنگ! (.)? la guerre comme ? la guerre
هنگامي كه هفتمين مُهره گشوده ميشود هفت فرشته ميآيند با هفت شيپور و
هر بار يكي از آنها در شيپورَش دررسيدنِ دهشتهايِ تازهاي را آواز ميدهد .پس
از هفتمين دَمِش ،هفت فرشتهي ديگر به صحنه ميآيند با هفت شيشهي كوچک
از خشمِ خداوند كه آنها را بر زمين خالي ميكنند؛ با اينهمه ،بالها و مجازاتها

142

مارکسیسمِ انگلس

عمدتاً بازانجامِ ماللآورِ آنچيزهايي اند كه بارها و بارها پيش از اين روي داده اند.
سپس زني ميآيد ،بابل ،فاحشهي بزرگ ،آراسته با جامهاي سرخ ،نشسته بر آبها،
از خونِ قديسان و شهيدانِ مسيح مينوشد؛ شهرِ بزرگِ هفت تپه كه بر همهي
پادشاهانِ زمين حكم ميراند .او بر جانوري وحشي با هفت سر و ده شاخ نشسته
است .هفت سر نمايندهي هفت تپه و همچنين هفت ”پادشاه“ اند .از اين
پادشاهان ،پنج تن فرو افتاده اند ،يكي هست و ديگري هنوز نيامده است ،و پس از
او ،باز يكي از پنج تايِ اولي ميآيد .او زخمي كاري ميخورد اما درمان ميشود .او
بر جهان برايِ 13ماه يا سه سال و نيم ()half of a week of seven years
فرمانروايي خواهد كرد و تا حدِ مرگ مؤمنان را آزار خواهد داد و موجبِ
فرمانرواييِ بيديني خواهد شد .اما سپس نبردِ بزرگِ نهايي در پي ميآيد،
مقدسان و شهيدان كينخواهانه و به انتقام ،نابوديِ بابل فاحشهي بزرگ و همهي
پِيرُواناش يعني تودهي بزرگي از بشريت را طَلَب خواهند كرد؛ شيطان در دوزخ
فرو افتاده است و فروبسته شده است برايِ هزار سال تا هنگامي كه مسيح با
شهيدانِ برخاستهازمرگ فرمانرواييِ خود را آغاز كند .اما پس از هزار سال،
شيطان بارِ ديگر رها ميشود و جنگِ بزرگِ ديگري ميانِ ارواح [و شيطان] در
خواهد گرفت كه در آن ،او سرانجام شكست خواهد خورد .سپس رستاخيزِ دوم در
پي ميآيد ،آنگاه كه ديگرمردگان هم بر ميخيزند و در پيشگاهِ اورنگِ داوريِ
خداوند (نه مسيح؛ اين را به ياد داشته باشيد) حاضر ميشوند و مؤمنان به بهشتي
تازه ،به زميني تازه و به اورشليمي تازه برايِ زندگيِ جاويد وارد خواهند شد.
همچنان كه كلِ اين اثرِ تاريخي ،منحصراً از مصالحِ يهوديِ پيشامسيحي برپا شده
است ،كموبيش منحصراً ايدههايِ يهودي را ارائه ميدهد .از همان هنگامي كه
همهچيز برايِ مردمِ [بني]اسراييل نامساعد شد ،از زمانِ باجوخراجگرفتنهايِ
آشوريها و بابليها ،از نابوديِ دو پادشاهيِ اسراييل و يهودا تا اسارت تحتِ
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فرمانرواييِ سولوكوس ( )seleucisكه از اشعيا تا دانيال به درازا كشيد ،در هر
دورهي تاريک ،پيشگوييهايي دربارهي يک رهاييبخش (مُنجي )saviour ،وجود
داشته است .در [كتابِ] دانيال  XIIآيهي  1تا  ،2پيشگويياي دربارهي ميكاييل،
فرشتهي نگهبانِ يهوديان ،هست كه بر زمين ميآيد تا آنها را از آشفتگي و آزاري
بزرگ رهايي دهد؛ بسياري از مردگان زنده ميشوند ،گونهاي از داوريِ نهايي وجود
خواهد داشت و آموزگاران كه مردم را عدالت آموختند [مردم را به راهِ راست
هدايت كردند] ،همچون ستارگان تا ابد خواهند درخشيد .تنها نكتهي مسيحي،
تأكيدِ عظيم بر حكومتِ نزديکِ مسيح و شُكوه و افتخارِ مؤمنان و بهويژه ،شهيدان
است كه از مرگ بر خواهند خاست.
برايِ تفسيرِ اين پيشگوييها تا آنجايي كه به رويدادهايِ آن زمان ارجاع
ميدهند ،ما مديونِ نقدِ آلماني بهويژه اِوالد ( ،)Ewaldلوك ( )Lückeو فرديناند
بِناري ( )Ferdinand Benaryهستيم .كارِ آنها را ارنست رِنان در دسترسِ
ناالهياتدانها گذاشته است .ما پيش از اين ديديم كه بابل ،فاحشهي بزرگ ،نُمادِ
رُم ،شهرِ هفت تپه ،است .ما در بخشِ ( XVIIهفده) آيهي  9تا  11دربارهي
جانوري وحشي خوانديم كه او [بابل] بر آن نشسته است كه:
”هفت سرِ“ آن جانورِ وحشي ”هفت كوه اند كه آن زن بر آنها
نشيمن دارد .و آنها هفت پادشاه اند :پنج تن فرو افتاده اند و
يكي هست ،و ديگري هنوز نيامده است و هنگامي كه بيايد زياد
دوام نخواهد آورد .آن جانورِ وحشي كه بود و ديگر نيست،
هشتمي است و هشتمي از آن هفت تن است و رو به تباهي
ميرود“
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بنا بر اين ،جانورِ وحشي ،جهانِ روميِ چيره است ،بازنُمودهشده با هفت سزارِ
پيدرپي ،يكي از آنها زخمي مرگبار خورده بوده است و ديگر فرمانروايي
نميكند اما او خوب خواهد شد و باز خواهد گشت .آن سزار به عنوانِ هشتمي به
آن جانور خواهد پيوست ،برايِ برپاكردنِ پادشاهيِ كفرگويي و ستيزه با خداوند .به
او خواهد پيوست
”برايِ جنگيدن با مقدسان و غلبهكردن بر آنها ...همهي آنها
كه بر زمين ساكن بودند ،او را پرستش كردند ،آنهايي كه
نامشان در دفترِ زندگيِ بره نوشته نشده است ...او همه را،
كوچک و بزرگ را ،ثروتمند و تهيدست را ،آزاد و دربند را ،وادار
كرد نشاني را در دستِ راستشان بگيرند يا بر پيشانيشان حک
كنند :و هيچكس نميتوانست بخرد يا بفروشد مگر اينكه نشان
يا نامِ جانور را يا شمارهي نامِ او را داشته باشد .در اينجا
حكمتي هست .بگذاريم هر كس كه ميتواند شمارهي آن جانور
را حساب كند برايِ اينكه آن ،شمارهي يک انسان است و
شمارهي او ششصد و شصت و شش است“ ( ،XIIIآيهي  1تا
)12
ما صرفاً اشاره ميكنيم كه بايكوت [بايكوتِ اقتصادي و سياسيِ مسيحيان] در
اينجا به عنوانِ يكي از اقداماتي كه توسطِ امپراتوريِ روم عليهِ مسيحيان انجام
گرفت ،ذكر شده است ـ و به همين دليل آشكارا ابداعِ شيطان است ـ و گذر
ميكنيم به اين پرسش كه اين امپراتورِ رومي چه كسي است كه يکبار پيشتر
حكم ميرانده است ،زخمي مُهلِک برداشته ،عزل شده ولي به عنوانِ هشتمين
[پادشاه] در زنجيرهي مسيحستيزان (دَجّال )antichrist ،باز خواهد گشت.
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ما آگوستوس را نخستين ميگيريم .3 :تيبهريوس  .2كاليوگا  .1كلوديوس  .7نرون
( .5 )Neroگالبا” .1پنج تن از آنها فرو افتاده اند و يكي هست“ .بنابراين ،نرون
فرو افتاده است و گالبا هست .گالبا از نُهُمِ ژوئَنِ سالِ  52تا پانزدهِ ژانويهِ سالِ 59
حكومت كرد .اما درست پس از اينكه بر تخت جلوس كرد ،هنگامي كه
ديگرژنرالها ارتش را برايِ خيزشها در ديگرايالتها آماده ميكردند ،لِژيونهايِ
راين ( )Rhineتحتِ [فرماندهيِ] ويتهليوس شورش كردند .در خودِ رُم،
پرئاتوريانها ( 3)praetoriansسر بر داشتند ،گابال را كشتند و اُتو را امپراتور اعالن
كردند.
از اينجا ميبينيم كه مكاشفهي ما در دورهي گالبا نوشته شده است .محتمالً
نزديک به پايانِ حكمرواييِ او .يا دستِكم ،طيِ سه ماهِ نخستِ (حدودِ  17آوريلِ
سالِ  )59فرمانرواييِ اُتو” ،هفتُمي“ .اما هشتمي ،همان كه بود و نيست ،چه
كسي است؟ آن را از شمارهي  555ميفهميم.
در ميانِ ساميها ـ كلدانيها و يهوديان ـ در آن زمان نوعي از جادو بر پايهي
معنايِ دوگانهي حرفها وجود داشت .همچنان كه نزديک به سيصدسال پيش از
دورانِ ما حرفهايِ زبانِ عِبري بهعنوانِ نُمادهايي برايِ شمارهها به كار گرفته
ميشدند a :برابر با  b ،1برابر با  g ،3برابر با  d ،2برابر با  ،1و . ...كاهنانِ قِبااليي،
ارزشِ هر حرفِ يک نام را جمع ميكردند و از آن جمع پيشگوييِ آيندهي كسي
را جستوجو ميكردند كه آن نام ،از آنِ او بود ،برايِ نمونه با ساختنِ واژهها يا
تركيبهايي از واژههايي كه ارزشي برابر [با آن نام] داشتند .واژههايِ مخفي و
مانندِ آنها نيز به همين زبانِ شمارهها بيان ميشدند .اين هنر ـ گِماتريا
______________________________________
 1پيشنهاد ميكنم به كتابِ خوشخوانِ زندگي قيصرها ،سوئتونيوس ،ترجمهي احد عليقليان ،نشر ني نگاه كنيد.
 3به پاسدارانِ شخصيِ امپراتور گفته ميشده است يا با عنوانِ گاردِ پرئاتوريان خوانده ميشده .اصطالحِ پرئاتوريان از پرئاتور ()praetor
به معنايِ ژنرالِ ارشد گرفته شده است.

146

مارکسیسمِ انگلس

( )gematriah, gematriaـ از يک نامِ يوناني ـ [ geometryهندسه] ـ گرفته شده
است .كلدانيها به آن بهعنوانِ يک پيشه نگاه ميكردند و در دورهي تاكيتوس با
نامِ شُماربين (رياضيدان[؟] )matemathici ،خوانده ميشدند ،بعدها در دورهي
كالديوس و هم در دورهي ويتهلوس ،بهاحتمالِ زياد به علتِ ”اختاللِ جدي [در
نظم]“ از رُم اخراج ميشوند.1
به وسيلهي اين رياضيات بود كه شمارهي  555ما آشكار ميشود .اين ،پوششي
است برايِ نامِ يكي از پنجِ سِزارِ اولي .اما در كنارِ شمارهي  ،555ايرهنائيوس
( ،3)Irenaeusدر پايانِ سدهي دوم ،خوانشِ ديگري را به دست ميدهد ـ  515ـ
كه به هر حال ،در زماني پديدار شد كه معمايِ اين شماره معروف بود .دليلِ
[درستبودنِ] راهِ حلِ احتمالي را از اينجا ميشود فهميد كه برايِ هر دو شماره
درست از كار در آيد.
راهِ حل را فِرديناند بِناري از برلين به دست داد .آن نام ،نِرون است .شماره بر
پايهي  Neron Kesarاست ،گووِشِ (تلفظ )spelling ،عبريِ سزار نرونِ ( Nerȏn
 )Kaisarيوناني ،امپراتور نرون كه تلمود و كتيبههايِ پالميران ( )Palmyrianهم
آن را تصديق كرده اند .اين كتيبه رويِ سكههايِ دورهي نرون ،ضربشده در
نيمهي شرقيِ امپراتوري ،يافت شد .و چنين71 = )nun( n :؛ 311 = )resh( r؛ v
( )vauبه جايِ 5 = o؛ 71 = )nun( n؛ 111 = )kaph( k؛ 51 = )samech( s؛ r
(311 = )resh؛ جمعاً  .555اگر گووِشِ التيني ـ  Nero Caesarـ را پايه قرار
دهيم 71 = nun ،دومي ناپديد ميشود و ما داريم  555 – 71 = 515كه همان
خوانشِ ايرهنائيوس است.
______________________________________
 1چيزي مانن ِد حسابِ ابجدِ فارسي و عربي كه هر حرف ارزشي عددي دارد و ارزشِ عدديِ كلمات از جمعِ ارزشِ عدديِ هر حرف
حساب ميشود.
 3سَنت ايرهنائيوس (سدهي دوم پس از ميالد ـ حدودِ  )313اسقفِ بخشِ الگدونام از ايالتِ گُل كه بخشي از امپراتوريِ روم بود .او
مدافع و پدرِ كليسايِ اوليه بود .نوشتههايِ او نقشي مؤثر در شكلگيريِ الهياتِ مسيحي داشته است.
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درواقع ،كلِ امپراتوريِ روم بهناگهان در دورهي گالبا در آشفتگي غوطهور شد.
گالبا ،خود ،در رأسِ لِژيونهايِ سرزمينِ گال (فرانسوي )Gallic ،و اسپانيا برايِ
سرنگونيِ نِرون كه فرار كرد و به دستِ يک بردهي آزادشده كشته شد ،قدم به رُم
گذاشت .پرئاتوريانها در رُم و فرماندهانِ ارشد در ايالتها نيز عليهِ گالبا توطئه
چيدند؛ مدعيانِ جديدِ تاجوتخت از هر كجا سر بر آوردند و پيشرَوي به سمتِ رُم
را تدارك ديدند .به نظر ميآمد امپراتوري محكوم به جنگِ داخلي است و بهزودي
رو به انحالل ميرود .باالتر از همهي اينها ،بهويژه در شرق ،اين شايعه پيچيد كه
نرون كشته نشده است بلكه تنها زخم خورده است ،كه به نزدِ پارتيان (اشكانيان،
 )Parthiansفرار كرده و قصد دارد با ارتشي ،با پيشرَوي به آنسويِ رودِ فرات ،بارِ
ديگر حكومتِ وحشتِ خونبارتري را آغاز كند[ .ايالتهايِ] آخايا ( )Achaiaو
بهويژه آسيا با چنين گزارشهايي در هراس افتادند .و درهمانزماني كه بايد
مكاشفه نوشته شده باشد ،نروني دروغين سر بر آورد كه با شمارِ قابلِ مالحظهاي
از پشتيبانان ،نهچندان دور از پاتموس ( )Patmosو آسيايِ كوچک در جزيرهي
كِيتنوس ( )Kytnosدر دريايِ اژه (اكنون تِرميا ( )Thermiaخوانده ميشود) بر
تخت نشست تا اينكه در ميانهي حكومتِ اُتو كشته ميشود .آنچه سببِ
آسيمگي ميشد ،اين واقعيت بود كه در ميانِ مسيحيان كه نخستبار نرون آنها
را موردِ آزار و شكنجه قرار داد ،اين نظر گسترش يافته بود كه او به شكلِ
مسيحستيز (دَجّال) باز خواهد گشت و دست به تالشي تشديدشدهتر در سركوبِ
خونبارِ اين فرقهي تازهپا خواهد زد كه اين ،خود ،دربردارندهي نشانهاي و درآمدي
بر بازگشتِ مسيح بود ،درآمدي بر مبارزهي پيروزمندانهي بزرگ عليهِ نيروهايِ
جهنم و پادشاهيِ هزارسالهاي كه ”بهزودي“ برپا خواهد شد .اين اميد (پيشبينيِ
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دقيقِ رياضياتي )expectation ،الهامي بود برايِ فداييان كه بتوانند شادمانانه
مرگ را در آغوش بگيرند.
نوشتارگانِ مسيحي و متأثر از مسيحيت در دو سدهي نخست ،داللتِ كافي به
دست ميدهند كه رازِ شمارهي  555برايِ بسياري شناخته بوده است .ايرهنائيوس
ديگر آن را نميدانست اما از ديگرسو او و بسياري كسانِ ديگر در آخرِ سدهي سوم
ميدانستند كه جانورِ آخرالزمان به معنايِ بازگشتِ نرون است .اين رد بعدها گم
شد و اين اثر كه موردِ نظرِ ما است ،بهشكلي خيالي توسطِ آيندهگوهايِ
مذهبيانديش تفسير شد؛ من خودَم وقتي بچه بودم ،كهنساالني را ميشناختم
كه به پِيرَوي از موردِ يوهان آلبرشت بِنگِل [همان آلبرشتِ مُبَلِّغ كه پيشتر از او
نام بُرده شد] ،پايانِ جهان و داوريِ واپسين را در سالِ  1225انتظار ميكشيدند.1
پيشگويي ،متحقق شده بود ،و در همان سال .قربانيِ داوريِ واپسين ،جهانِ
گناهآلود نبود بلكه خودِ مُفَسرانِ پارسايِ مكاشفه بودند .به اين خاطر كه در سالِ
 1225بود كه ف .بِناري كليدي برايِ شمارهي  555ارائه داد و بنابراين ،به
شكنجهوآزارِ محاسباتِ پيامبرگونه ،همان گِماتريايِ نوين ،پايان داد.
يوحنايِ ما تنها ميتوانست توصيفي مختصر از پادشاهيِ آسمان كه برايِ مؤمنان
اندوخته شده است ،به دست دهد .اورشليمِ تازه ،دستِكم بر پايهي دريافتهايِ
آنزمان ،سطحِ نسبتاً بزرگي را ميپوشاند 13111 :تيرپرتاب يا 3331
كيلومترمربع ،چنانكه مساحتاش در حدودِ 7ميليون كيلومترِمربع در ميآمد،
يعني بيشتر از نيمي از مساحتِ اياالتِ متحدِ امريكا .و از زَر و همهگونه سنگهايِ
باارزش ساخته شده است .آنجا ،خداوند با مردماش زندگي ميكند و [شُكوه]اش
به جايِ خورشيد روشني ميبخشد و آنجا ديگر نه مرگي خواهد بود ،نه سوگي و
______________________________________
 1ازايندست پيشگوييهايِ بيسروته كه در دورهي ما هم روايي بسيار دارند ،مانندِ جديدترينشان كه نابوديِ جهان در  3113است.
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ديگر نه رنجي .و رودخانهاي پاك از آبِ زندگي از ميانِ شهر جاري است و بر
آنسويِ رودخانه درختانِ زندگي ،سنگين از دوازدهگونه ميوه ،هر ماه ميوه
ميدهند؛ و برگهايِ درختان [درمانبخش اند] ”برايِ درمانِ شنواييِ ملتها“
(رِنان فكر ميكند ،منظور گونهاي نوشابهي دارويي بوده استL’Antechrist :؛
رويهي  .)713در اينجا مقدسان تا جاودان زندگي خواهند كرد.
تا آنجايي كه ميدانيم ،مسيحيت در آسيايِ كوچک ،در نشيمنگاهِ اصلياش ،در
حدودِ سالِ  ،52چنين بود .هيچ اثري از هيچ تثليثي نيست بلكه برعكس ،همان
يَهُوَهِ احد و ناديدنيِ يهوديتِ متأخر هست كه از خدايِ قوميِ يهوديان به خدايِ
يگانه و برترِ آسمان و زمين بر كشيده شده است :آنجايي كه او ميگويد در آنجا
بر همهي ملتها حُكم ميراند ،به آنهايي كه بر گشته اند ،وعدهي رحمت ميدهد
و بيرحمانه ،سنگدل را بر پايهي اين اصلِ كُهَن كه parcere subjectis uc
[ debellare superbosضعيف را عفو كن و با سنگدل بستيز] ميكوبد .ازاينرو،
اين خدا ،بِنَفسه ،در داوريِ واپسين داوري خواهد كرد ،نه مسيح آنچنان كه در
دفترهايِ بعديِ انجيلها و رسالهها آمده .بر پايهي آموزهي پارسيِ تَجَلي (صُدور،
 1)emanationكه در يهوديتِ متأخر جاري بود ،مسيحِ بره بهشكلي ابدي از
خداوند همچنان كه از آنچه او انجام ميدهد ( )as do alsoفراز ميآيد (صادر
ميشود) اما در موقعيتي پايينتر” ،روحِ هفتمِ خداوند“ كه وجودَش را مديونِ
بدفهميِ فرازي شاعرانه (اشعيا XI ،آيهي  )3است .همهي آنها مادونِ خداوند
قرار ميگيرند ،نه اينكه خودِ خداوند شوند يا برابر با او قرار گيرند .بَره خودَش را
______________________________________
 1در اينجا انگلس به ريشهي تاريخيِ اين نگرش اشاره ميكند كه مشخصاً از امشاسپندانِ هفتگانه كه جلوههايِ اهورامزدا شناخته
ميشوند ،برداشت شده است و گفته ميشود پايهي نظريِ جهانِ مُثُلِ افالتون است .اين نگره ،در فلسفهي نوافالتوني بهويژه در نگرشِ
فلوتين بيشازپيش به آنچيزي شبيه ميشود كه ما به عنوانِ تجليهايِ خداوند كه درواقع تجليِ ارادهي او هستند ،ميشناسيم.
نگرهي صدور هم كموبيش نزديک به آن است :آنچه از فعلِ خداوند صادر ميشود .در مسيحيت ،مسيح تجليِ خداوند و تجليِ هر
فعلي است كه از خداوند صادر ميشود.

151

مارکسیسمِ انگلس

قرباني ميكند برايِ كفارهي گناهانِ جهان و برايِ اينكه به كافر ياري برساند.
برايِ همين ،مرگِ داوطلبانهاش در سراسرِ كتاب بهعنوانِ شاهكاري خارقالعاده
اعتبار مييابد نه بهعنوانِ چيزي كه ضرورتاً از سرشتِ درونياش ناشي شده باشد.
طبيعتاً كلِ بارگاهِ آسمانيِ مشايخ ،كروبيان ،فرشتگان و مقدسان در اينجا هست.
از زمانِ زندِ اوستا 1به بعد بر همين قرار بوده است كه هر مذهبي برايِ
تکخداييشدن ،بايد امتيازاتي به چندخدايي بدهد .با يهوديان انحطاطِ خدايانِ
محسوسِ كافران بهشدت ادامه يافت تا اينكه پس از جاليِ بابل ،بارگاهِ آسماني
( )heavenly courtبر پايهي مُدلِ پارسي ،قدري بهتر مذهب را با خيالِ مردم
سازگار كرد و خودِ مسيحيت ،درست پس از آنكه خدايِ خودتمايزيافتهي رازآميزِ
تثليث را جايگزينِ خدايِ اليزالِ التغيَّرِ باخودبرابرِ يهوديان كرد ،نتوانست چيزي
را جز پرستشِ قديسان ،به جايِ پرستشِ خدايانِ كُهَن بگذارد؛ ازاينرو ،بنا بر
[نظرِ] فالمِرايِر ( ،)Fallmerayerپرستشِ ژوپيتِر در پِلوپونهسوس
( ،)Peloponnesusماينا ( )Mainaو آركاديا ( )Arcadiaتنها در حدودِ سدهي
نوزدهمِ ميالدي منسوخ شد ( ،Geschichte der Halbinsel Moreaجلدِ يک،
رويهي  .)331تنها بورژوازيِ مدرن و پروتستانيسماش است كه توانسته اند بارِ
ديگر مقدسان را ناديده بگيرد و بهشكلي جدي تکخدايياي متمايز را برقرار كند.
در كتابِ مكاشفه حتا اشارهاي كوچک به گناهِ نخستين ( )original sinو
پاكشدن از گناه بهواسطهي ايمان ( )justification by faithنميشود .ايمانِ اين
جماعتهايِ مبارزِ اوليه از ايمانِ كليسايِ پيروزمندِ بعدي بهتمامي متفاوت است:
پهلوبهپهلويِ قربانيشدنِ بره ،بازگشتِ نزديکِ مسيح و پادشاهيِ هزارسالهاي كه
بهزودي آغاز ميشود ،است كه محتوايِ ضروريِ [ذاتيِ] آن شكل ميگيرد :تنها
______________________________________
 1زندِ اوستا ،به تفسيرهايِ مذهبيِ نوشته بر اوستا در دورهي ساساني گفته ميشده است ...هرچند بعدها متنِ اوستا و تفسيرهايِ آن را
رويِ هم زندِ اوستا ميخوانند و حتا گاهي خودِ اوستا را بهتنهايي.
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ازطريقِ تبليغِ فعاالنه ،مبارزهي پيگير با دشمنِ داخلي و خارجي ،اقرارِ شجاعانهي
ديدگاهِ انقالبي دربرابرِ قاضيانِ بيدين ،شهادت و اطمينان به پيروزي است كه اين
باور زنده ميماند.
ميبينيم كه مؤلف هنوز از اينكه ممكن است او چيزي ديگر جز يک يهودي
باشد ،خبر ندارد .ازاينرو در كلِ كتاب هيچ اشارهاي به تعميد نيست ،درست مانند
آن بسيار دادههايِ قطعياي كه نشان ميدهند ،تعميد در دورهي دومِ مسيحيت
بنياد گذاشته شد 111111 .يهوديِ معتقد ،تعميد نشده اند” ،مُهر خورده اند“ .از
قديساني در آسمان و مؤمناني بر زمين گفته شده كه خودشان را از گناهانشان
ميشويند و رداهايِ خود را در خونِ بره سپيد ميكنند؛ هيچ اشارهاي به آبِ
تعميد نميشود ...دو مُبَشِّري كه در بخشِ  ،XIپيش از مسيحستيز (دَجّال)
ميآيند ،تعميد نشده اند و بر پايهي  XIXآيهي  ،11شهادتدادن (گواهيدادن،
 )testimonyبه عيسا ،تعميد نيست بلكه جوهرِ پيشگوييها است .در همهي اين
موردها بايد ذكري از تعميد به ميان ميآمد اگر پيش از آن وجود ميداشت؛
ازاينرو ميتوانيم با يقيني قاطع ،نتيجه بگيريم كه مؤلف از تعميد كه نخستبار
هنگامي پديدار ميشود كه مسيحيان از يهوديان جدا ميشوند ،اطالعي نداشته
است.
همچنين ،مؤلفِ ما هيچ اطالعي از دومين آيينِ ديني ،عَشايِ رَباني ،نداشته است.
اگر در متنِ لوتري ،مسيح به همهي ثياتيراييها وعده ميدهد كه [اگر] بر
ايمانشان محكم و استوار باشند ،ميآيد با آنها عَشا نگه ميدارد ( Das
 ،1)abendmahl haltenاين ،برداشتي نادرست ايجاد ميكند .در متنِ يوناني
______________________________________
 1اين تركيبِ آلماني ،مشخصاً به معنايِ شامخوردنِ ساده و ضمناً مفهومِ عشايِ رباني را هم در بر دارد .انگلس به همين دوگانگيِ
معنايي اشاره ميكند و آن را با استداللهايِ پيآيند موجبِ بدفهمي ميداند.
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 1deipn?sôآمده است ـ من (با او) شام خواهم خورد ( )supperو كتابِ مقدسِ
انگليسي بهدرستي ترجمه كرده است :من با او شام خواهم خورد ( .)supدر اينجا
هيچ پرسشي دربارهي عشايِ رباني حتا بهعنوانِ يک خوراكِ يادبودِ ساده وجود
ندارد.
آنچه دربارهي اين كتاب بيبحث و بيچونوچرا است ،اين است كه با توجه به
تاريخِ سنديتيافتهي آن يعني سالِ  52يا  ،59قديميترين نوشتارِ مسيحي است.
هيچ نوشتارِ ديگري وجود ندارد كه با زباني چنين بَربَروار نوشته شده و پر از
يهوديگري ،عبارتهايِ ناممكن و نادرستي در دستور باشد .برايِ نمونه در بخشِ I
آيهي  1لفظ به لفظ ميگويدGrace be unto you ... from he that is ” :
”[ “being and that was and that is coming.فيض و آرامش بر شما باد ...از او
كه بوده است ،كه بود و كه آمده است“] تنها الهياتدانها و تاريخدانهايِ حرفهاي
كه رويِ آن قمار كرده اند [اين كتاب برايِ آنها منافعي دارد] ،هستند كه امروزه
انكار ميكنند كه انجيلها و اعمالِ رسوالن اقتباسهايِ بعدي از نوشتههايي اند
كه اكنون گم شده و هستهي تاريخيِ كمنورشان اكنون در پيچاپيچِ افسانه
ناشناختني شده است[ ،انكار ميكنند] كه حتا برخي رسالهها كه برونو بائر آنها را
”معتبر“ شناخته است ،يا نوشتههايي با تاريخي متأخرتر اند يا با اقتباسهايِ
بهتري از كارهايِ قديميِ مؤلفانِ ناشناخته با افزودهها و الحاقها ديگرگون شده
اند .مهمتر از هرچيزي اين است كه در دست كتابي را داريم كه تاريخِ نوشتهشدنِ
آن با دقتِ بسيار تعيين شده است؛ كتابي كه به ما مسيحيت را در شكلِ
بسطنايافتهي آن نشان ميدهد .اين شكل ،همان رابطهاي را با مذهبِ دولتيِ
سدهي چهارم ـ با جزمها و اسطورهشناسيِ بهتمامي بسطيافتهي آن ـ دارد كه
______________________________________
 1در متنِ انگليسي هم به همين شكل آمده .نتوانستم در متنهايِ دردسترس ،صحيحِ آن را پيدا كنم.
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اسطورهشناسيِ تاكيتوسيِ هنوز نااستوارِ آلمانها با آموزههايِ بسطيافتهي خدايا ِ
ن
اِدا ( 1)Eddaآنچنانكه از عناصرِ باستاني و مسيحي اثر پذيرفتند ،پيدا ميكند.
هستهي مذهبِ جهاني در اينجا است ،اما اين ،بيهيچ تمايزي ،شاملِ هزاران
امكانِ رشدودگرگوني است كه در فرقههايِ بيشمارِ بعدي واقعيت مييابد .و دليلِ
اينكه چرا اين قديميترين نوشته ـ از زمانِ هستييافتنِ مسيحيت ـ بهويژه برايِ
ما باارزش است ،اين است كه بدونِ هيچ رقيقسازياي نشان ميدهد كه يهوديتِ
قوياً متأثر از [مكتب] اسكندريه ،چه سهمي در مسيحيت دارد .همهي آنچه
بعدها ميرسد ،غربي ،افزودههايي يونانيرومي ،است .تنها بهواسطهي مذهبِ
تکخداييِ يهودي بود كه تکخداييِ تهذيبشدهي فلسفهي عوامانهي يونانيِ
بعدي ميتوانست خود را به چنان شكلِ مذهبياي در آوَرَد كه بتواند تودهها را
تسخير كند .به محضِ اينكه اين واسطه يافته آمد ،مسيحيت توانست به مذهبي
جهاني در جهانِ يونانيرومي بدل بشود و با رشدودگرگونيِ بيشتر در و ادغامشدن
با آن مادهي فكري بود كه توانست جهان را به چنگ آوَرَد.

______________________________________
 1به مجموعهسرودههايي اشاره دارد كه درواقع پايهي اسطورهشناسيِ اسكانديناوي را تشكيل ميدهند چيزي شبيهِ اُديسه و ايليادِ هُمِر
كه بنيادِ اسطورهشناسيِ يوناني و بعدها رومي يا شاهنامهي ما كه بنيادِ داستانهايِ اسطورهايِ ما است .سرودههايِ اِدا از منابعي بسيار
قديميتر ،در سدهي سيزدهمِ ميالدي ،گردآوري شده اند.
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کتابشناسي

کتابشناسيِ فارسي
[نسخههايِ ديگري هم از اين كتابها هست كه در اين كتابشناسي آورده نشده است.
مقالههايي هم از انگلس در مجالتِ گوناگون چاپ شده اند كه در اينجا آورده نشده اند].
فردريش انگلس؛ آنتيدورينگ :انقالب آقاي دورينگ در علم؛ ترجمه آرش پيشاهنگ؛
مقدمه و ويرايش از ناصر شكوري؛ نشر جامي؛ 1227
ـــــــ ؛ اتحاديههاي كارگري و مزد روزانه عادالنه براي كار روزانه عادالنه سيستم
مزد يك حزب كارگري؛ برگردان انتشارات سوسياليزم
ـــــــ ؛ اصول كمونيسم؛ ترجمه هوشمند
ـــــــ ؛ اصول كمونيسم؛ ترجمه مهدي خانبابا تهراني
ـــــــ و كارل ماركس؛ ايدئولوژي آلماني؛ ترجمه عبدالله مهتدي؛ حزب كمونيست ايران؛
1211
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ـــــــ و كارل ماركس؛ ايدئولوژي آلماني؛ ترجمه تيرداد نيكي
ـــــــ و كارل ماركس و گ .پلخانف؛ ايدئولوژي آلماني؛ گزيده و ترجمه پرويز بابايي؛ نشر
چشمه؛ 1219
ـــــــ و كارل ماركس؛ بيانيه كمونيست؛ ترجمه برهان رضائي
ـــــــ و كارل ماركس؛ مانيفست حزب كمونيست؛ حسن مرتضوي و محمود عباديان در
كتاب مانيفست پس از  283سال؛ لئو پانيچ و كالين ليز؛ حسن مرتضوي
ـــــــ و كارل ماركس؛ پنج مقاله ماركس و انگلس درباره ايران؛ داور شيخاوندي؛ آتيه؛
1219
ـــــــ ؛ تكامل سوسياليسم از تخيل به علم؛ [مترجم انتشارات ترجمه و نشر بينالملل]
ـــــــ ؛ سوسياليسم :تخيلي و علمي؛ با مقدمهي جورج نوواك ،ترجمهي مسعود
صابري؛ طاليهي پرسو؛ 1227
ـــــــ ؛ سوسياليسم تخيلي و سوسياليسم علمي؛ مترجم م .قنبري؛ روشنگران و
مطالعات زنان؛ 1221
ـــــــ ؛ جنگ دهقاني در آلمان؛ بينا؛ بيجا
ـــــــ ؛ خاستگاه خانواده ،مالكيت خصوصي و دولت؛ خسرو پارسا؛ نشر ديگر؛ 1227
ـــــــ و كارل ماركس؛ خانواده مقدس؛ ترجمهي تيرداد نيكي؛ اختران؛ 1227
ـــــــ ؛ درباره «سرمايه»ي ماركس؛ ترجمه ج .آزاده ،م .رضا
ـــــــ و كارل ماركس؛ دربارهي تكامل مادي تاريخ  1رساله و  15نامه؛ [گردآورنده و]
مترجم خسرو پارسا؛ نشر ديگر؛ 1221
ـــــــ ؛ در مورد مسئله مسكن؛ ترجمه مهدي خانبابا تهراني
ـــــــ ؛ دو رساله درباره ماترياليسم تاريخي  - 2نقش كار در گذار از ميمون به
انسان  -1درباره ماترياليسم تاريخي
ـــــــ ؛ ديالكتيك طبيعت؛ ترجمه ف .نسيم
ـــــــ و كارل كائوتسكي؛ سوسياليزم قضائي؛ [برگردان بيژن]
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ـــــــ و كارل ماركس؛ سياست خارجي روسيه تزاري؛ سازمان چريکهاي فدايي خلق
ايران؛ 1272
ـــــــ و كارل ماركس؛ شيوههاي توليدي آسيائي و نظراتي از ماركس و انگلس
ـــــــ و كارل ماركس؛ لودويگ فوئرباخ و پايان فلسفه كالسيك آلماني :به پيوست
تزهاي ماركس درباره فوئرباخ؛ ترجمه پرويز بابائي
ـــــــ و كارل ماركس؛ لودويگ فوئرباخ و پايان فلسفه كالسيك آلمان؛ ترجمه پرويز
بابائي؛ اميركبير؛ كتابهاي جيبي1271 ،
ـــــــ ؛ مارک ،يا ،تكامل جوامع دهقاني؛ [برگردان ناصر كنعاني]
ـــــــ ؛ ماركس و روزنامه راين جديد (نئوراينيش تسايتونگ) 93 - 2595؛ ترجمه
بهرام راد
ـــــــ و كارل ماركس؛ مقاالتي از ماركس و انگلس؛ گردآوري و ترجمه سيروس ايزدي؛
ورجاوند1223 ،
ـــــــ ؛ نظام مزدبري ،اقتصاد سياسي براي كارگران؛ ترجمه صبا
ـــــــ ؛ نقش قهر در تاريخ؛ برگردان ناصر طهماسبي؛ ققنوس؛ 1221
ـــــــ ؛ وضع طبقه كارگر در انگلستان؛ [مترجم انتشارات كمونيسم]

157

جان ریز

کتابشناسيِ چكیدهي انگلیسي
[اين كتابشناسي دربردارندهي همهي آثارِ ماركس و انگلس نيست و بيشتر بهخاط ِر
) به معنايِ آثاري است كه ماركس وE( ) ياM( .زمانبنديِ مشخصِ آن آورده شده است
 برگرفته از.) به معنايِ آثاري است كه آن دو مشتركاً نوشته اندM/E( انگلس بهتنهايي و
]www.marxists.org  ياMIA ِسايت
1211s
Pre-1211: The writings of a young Karl Marx (M)
1211: Hegel on Schelling [Abstract] (E)
1213: Comments on the Latest Prussian Censorship Instruction (M)
1213: On Freedom of the Press (M)
1213-2: News articles from the Rheinische Zeitung (M)
1212: Critique of Hegel’s Philosophy of Right (M)
1211: News articles from the Deutsche-Französische Jahrbücher (M/E)
1211: On The Jewish Question (M)
1211: Outlines of a Critique of Political Economy (E)
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1211: Review of Thomas Carlyle's book Past and Present (E)
1211: Critical Notes on "The King of Prussia" (M)
1211: Comments on James Mill's "Elements of Political Economy" (M)
1211: Economic and Philosophic Manuscripts (M)
1211-7: Condition of the Working Class in England (E)
1217: The Holy Family -- or a Critique of Critical Critique (M)
1217: Theses on Feuerbach (M)
1217-5: The German Ideology (M/E)
1211: Communist League (M/E)
1211: Principles of Communism (E)
1211: The Poverty of Philosophy (M)
1212: Speech: On The Question of Free Trade (M)
1212: The Communist Manifesto (M/E)
1212: Speech: Communism, Revolution, and a Free Poland (M)
1212: Demands of the Communist Party in Germany (M/E)
1212-9: Articles in the Neue Rheinische Zeitung (M/E)
1219: Wage-Labor and Capital (M)
1271s
1271: England's 27th c. Revolution (M/E)
1271: Reviews from the Neue Rheinische Zeitung. Revue (M/E)
1271: The Class Struggle in France, 2595 to 2583 (M)
1271: The Peasants' War in Germany (E)
1273: Revolution and Counter-Revolution in Germany (M)
1273: The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (M)
1273: The Heroes of the Exile! (M/E)
1273: Revelations on the Cologne Communist Trial (M)
1273-51: Articles in the New York Daily Tribune (M)
1272: The Duchess of Sutherland and Slavery (M)
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1277: Anti-Church Movement: Demonstration in Hyde Park (M)
1275: Speech at the Anniversary of the People's Paper(M)
1271-51: Articles on the China War for the New York Daily Tribune (M/E)
1271: Introduction to A Contribution to the Critique of Political Economy (M)
1271: Pre-Capitalist Economic Formations (M)
1271: The Grundrisse (M)
1279: A Contribution to the Critique of Political Economy (M)
1279: Engels review of A Contribution to the Critique of Political Economy
(E)
1251s
1251: Articles on the U.S. Civil War (M)
1251-2: Theories of Surplus Value, Vol. 1 (M)
1251-2: Theories of Surplus Value, Vol. 3 (M)
1251-2: Theories of Surplus Value, Vol. 2 (M)
1252: Proclamation on Poland (M)
1251: International Workingmen's Association (M/E)
1257: The Prussian Military Question and the German Workers' Party (E)
1257: Address: Value, Price, and Profit (M)
1255: What Have the Working Classes to Do with Poland? (E)
1251: Capital, Volume 2 (M)
1252: Synopsis of Marx's Capital (E)
1252-13: The conflict with Bakunin (M/E)
1259: The Abolition of Landed Property (M)
1211s
1211: The General Council to the Federal Council of French Switzerland (M)
1211: Jenny Marx's Articles on Ireland (Jenny Marx)
1211: New York World Interview with Marx
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1211: Resolution of the London Conference on Working-Class Political
Action (M/E)
1211: The Civil War in France (M)
1211: Escape from Post-Commune France! (Jenny Marx)
1213: The Alleged Splits in the International (M/E)
1213: The Hague Congress of the International Workingmen's Association
1213: Report to the Hague Congress (M)
1213: On Authority (E)
1212: The Housing Question (E)
1211: Political Indifferentism (M)
1217: Conspectus of Bakunin's Book Statism and Anarchy (M)
1217: For Poland (M/E)
1217: Critique of the Gotha Program (M)
1215: Wilhelm Wolff biography (E)
1215: The Part Played by Labour in the Transition From Ape to Man (E)
1211: Anti-Dühring (E)
1219: Chicago Tribune Interview with Marx
1219: A letter to British Princess Victoria about Karl Marx
1219: Reformists in Germany's Social-Democratic party (M/E)
1221s
1221: Marginal Notes on Adolph Wagner's Lehrbuch der politischen
ökonomie (M)
1221: Socialism: Utopian and Scientific (E)
1221: A Workers' Inquiry (M)
1221: Introduction to the Programme of the French Workers' Party (M)
1221: Articles for The Labour Standard (E)
1223: Bruno Bauer and Early Christianity (E)
1222: The Dialectics of Nature (E)
1222: Articles on Karl Marx's Death (E)
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1221: The Origin of the Family, Private Property, and the State (E)
1227: Capital, volume 1 (M)
1227: History of the Communist League (E)
1225: The End of Classical German Philosophy (E)
1291s
1291: 13th Anniversary of the Paris Commune (E)
1291: Brentano vs. Marx (E)
1293: L'Eclair Interview with Engels
1292: Le Figaro Interview with Engels
1292: Daily Chronicle Interview with Engels
1291: The Peasant Question in France and Germany (E)
1291: On The History of Early Christianity (E)
1291: Capital, volume 2 (M)
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