
 

 

 ی انگلس لنین درباره
 ترجمه: نیکو پورورزان



 

2 

 

 

 فهرست مطالب 

جم ادداشتی  3 متر

نشنال ی انتشارات ا ادداشتی  5 نتر

مارکس و  ادبود ی یاز بنا یبردار در مراسم پرده ران  سخن

 7 انگلس

 9 انگلس شی در یفر 

 27 سمیکمون   گذارانهی از پا  یکیانگلس به عنوان 

 



 ی فریدریش انگلس لنین درباره 

3 

 

 یادداشت مترجم 
 

مرگ فریدریش انگلس  به مناسبت چهلمین سال  )نیویورک(  انتشارات اینترنشنال
ی  از لنین در باره  گفتارسه  که حاوی    نموده بودمنتشر    ۱۹۳۵در سال    ای راجزوه

واقع سخن  گفتار  اولین.   بود  انگلس مراسم  در  لنین در  که  است  رانی کوتاهی 
   ایراد نموده بود.  ۱۹۱۸نوامبر    ۷انگلس در  -برداری از بنای یادبود مارکسپرده
 پس از درگذشت انگلس نوشته بود.  ویبعدی را نیز  گفتاردو 

  انگلس   روز درگذشتششمین سال-بیست -و-من این جزوه را به مناسبت صد
  منبع ی مزبور به عنوان جزوه از اگرچه   ام.ترجمه نموده (۲۰۲۱)پنجم ماه اوت 

م که متن منتشر شده اه، اما در بسیاری موارد سعی نمودهترجمه استفاده شد اصلی
ی آثار لنین )چاپ انتشارات  از سوی اینترنشنال را با متون موجود در مجموعه

اینتر  پروگرس( »مارکسیست  سایت  در  آرکایو« موجود  دهم.  نت  الزم    تطبیق 
ترجمهمی در  که  کنم  اشاره  نیز  نکته  این  به  که  مقالهدانم  انگلیسی  اسم  های  ها 

ترجیح دادم    ی فارسیمن در ترجمه، ولی  بود  کوچک انگلس »فردریک« ذکر شده
 که نام »فریدریش« را به کار برم. 

برداری  پرده  رانی لنین در مراسمتصویر روی جلد عکسی است که هنگام سخن
یادبود  از بود  انگلس-مارکس  بنای  شده  سایت    تصویر  اینمنبع  .   گرفته 

عکس انگلس در روی جلد و هم چنین     باشد.می»مارکسیست اینترنت آرکایو«  
متن  هایعکس وب  نیز  داخل  کمیتهاز  بینسایت  چهارم ی  انترناسیونال  المللی 

است.  شده  جزوه   گرفته  جلدِ  روی  از  کپی  یک  ضمن،  سوی  در  از  منتشره  ی 
 ام. انتشارات اینترنشنال را هم در پشت جلد قرار داده

 نیکو پورورزان 
 ۲۰۲۱اوت 
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 انتشارات اینترنشنال یادداشت 
 

ه انگلس  سوسیالیسم    همیشگیِ   مکارفریدریش  وی  همراه  به  که  مارکس  کارل 
داشت او به  درگذشت.  این جزوه در گرامی ۱۸۹۵اوت  ۵علمی را بنیان نهاد در 

 منتشر شده است. اشمرگمناسبت چهلمین سال

باره لنین در  به هیچ وجه تمامی آن چه را که  انگلس اگرچه این جزوه    ی 
بی و درک کسی از انگلس است که  نوشته بود دربر ندارد، اما حاوی ارزیا  گفته و

رانی ی مستقیم کارهای او و مارکس بوده است.  این جزوه شامل سخنادامه دهنده
برداری  در اولین سالگرد انقالب پرولتری در روسیه در مراسمی برای پردهلنین  

مقاله انگلس؛  و  مارکس  یادبود  بنای  بارهاز  در  فاصلهای  به  که  انگلس  ی  ی 
به عنوان  کوتاهی پس از   انگلس  از  ارزیابی  مرگ وی نوشته شده بود؛ و یک 

 باشد. گذاران کمونیسم مییکی از بنیان





 ی فریدریش انگلس نین درباره ل 

7 

 

 1برداری از بنای یادبود مارکس و انگلس رانی در مراسم پرده سخن

 

آمده گرد  جا  این  در  در  ما  یادبود  بنای  یک  از  تا  داشت  گرامیایم 

 برداری کنیم. رهبران انقالب جهانی کارگران، مارکس و انگلس، پرده

در زیر   رنج و مشقّت بسیاری را  های متمادیدر طی سدهبشریت  

استثمارگر  اقلیتستم    بارِ نمود   کوچکی  کوچکی  ؛تحمل  که    اقلیّت 

در حالی که    ،.  امابودند گرفته ستمزیر   کش را زحمت انسان هامیلیون 

های  داران، دهقانان و رعیتشین، یعنی زمین پی  یهاستثمارگران دور

نشانده  سیاه  خاک  به  و  نموده  غارت  را  نامتحد  و  پراکنده،  ناآگاه، 

میان   ازداران،  یعنی سرمایه ،  عصر نویناستثمارگران  در عوض  بودند،  

آهنگ این  پیش  با  ،که در برابرشان صفت کشیده  دیدههای ستمودهت

کارخانهتوده کارگران  یعنی  صنعتیِها،  بودهروبه  شهرها  های  اند.   رو 

ها  را متحد ساخته، زندگی شهری آن   کارگرانکارخانه  محیط کار در  

ها و کار انقالبی  ی مشترک در طی اعتصابمبارزهو  را روشن نموده،  

 . سازد می آبدیدهها را آن

مارکس و انگلس در این واقعیت   تاریخیِ  گیرِعالم  خدمت بزرگِ

نشان دادند که واژگونی    تحلیل علمی  یر پایهها بنهفته است که آن

 
به طور کامل در  نیز نخستین بار ایراد شد و 1۹1۸در هفتم نوامبر  رانیاین سخن 1

 . ه بودمنتشر شد 1۹۲۴در سوم آوریل  پراودای روزنامه ۷۶ی شماره
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داری و گذار به کمونیسم که در آن به استثمار انسان از انسان سرمایه

 شود گریزناپذیر است. پایان داده می

مارکس و انگلس در این نکته نهفته   تاریخیِ  گیرِعالم  خدمت بزرگِ

نشان دادند که چه نقشی    ی کشورهاها به پرولتاریای همهاست که آن

ها بوده و چه رسالتی را به عهده دارند: داشته، چه وظایفی به دوش آن

گام باشند و در  ی انقالبی بر علیه سرمایه پیشباید در مبارزه  که  یعنی

زحمت  تمامی  مبارزه  شدهاین  استثمار  و  خود  کشان  پیرامون  را  گان 

 متحد سازند.

زمانه در  میما  زندگی  نظر میی خوبی  به  که  زیرا  که کنیم  رسد 

های کبیر در حال تحقق یافتن باشد.  همه ما شاهد  بینی سوسیالیستپیش 

جهانی   سوسیالیستی  انقالب  هستیم.  بامداد  کشورها  از  بسیاری  در 

وصف اوحشت  کشتار  خلق ناپذیر  علیه  بر  به  مپریالیستی  جهان  های 

قهرمانانهخیزش  تودههای  نیروی  ی  به  و  زده،  دامن  ستم  تحت  های 

 افزاید. ها در مبارزه برای رهایی چندین برابر میآن

ها کارگر و  باشد که این بنای یادبود مارکس و انگلس به میلیون

ران کشورهای  دهقان نشان دهد که ما در این مبارزه تنها نیستیم.  کارگ

خیزند.  نبردهای سختی هنوز هم  تر نیز در کنار ما به پا میرفته پیش 

 ها و هم برای ما در پیش است. برای آن

ی مشترک شکسته خواهد شد و سوسیالیسم  یوغ سرمایه در مبارزه

 سرانجام پیروز خواهد بود! 
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 2فریدریش انگلس 

 

از   یقلب بزرگ  چه  خاموش گردید، و  د از خِرَ  زانیمشعل فرووه که چه  

 ۳تپش ایستاد!

، فریدریش انگلس در شهر لندن دیده از  ۱۸۹۵در پنجم ماه اوت  

در   مارکس  کارل  درگذشت  از  پس  فروبست.   انگلس ۱۸۸۳جهان   ،

در  ترینبرجسته  معاصر  پرولتاریای  آموزگار  و  تمامی   اندیشمند 

پیش فریدریش    بود.   رفتهکشورهای  و  مارکس  کارل  که  زمانی  از 

حاصل    گرفتند، این دو دوست  در کنار هم قرار  ر حسب تصادف ب  انگلس

زندگی خویش را برای یک آرمان مشترک وقف نمودند.  پس برای  

نیاز به    درک آن چه که فریدریش انگلس برای پرولتاریا انجام داده

در  مارکس    کارِ ها و  نسبت به اهمیت آموزهبینشی روشن    یابی به دست

کس و  است.  مار  در عصر حاضر  ی کارگرطبقه   ی جنبشتوسعه  مسیر

طبقه که  دادند  نشان  که  بودند  کسانی  نخستین  و  انگلس  کارگر  ی 

اقتصادی    های آنخواسته سیستم  به    مدرنبرآمد ضروری  که  بوده، 

ها  دهد.  آننموده و سازمان می  خلقپرولتاریا را    ،همراه بورژوازی

نه با   برد فالکتی که از آن رنج می شرّ رهایی بشریت از نشان دادند که

افراد نیکخیرخواهانه  هایتالش با مبارزهی  بلکه  ی طبقاتی اندیش، 

 
 ی کوتاهی پس از درگذشت انگلس نوشته شده بود. فاصلهبه  1۸۵۹این مقاله در سال  ۲
نیکوالی  ایثی بسیار معروفی که توسط نیکوالی نکراسوف در رهایی از چامهبیت 3

 روسیه در نگار انقالبیالکساندرویچ دوبرولوبف، شاعر، منتقد ادبی، و روزنامه

 ، سروده شده بود. [ی نوزدهم های پنجاه و شصت ]سدهدهه
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آید.  مارکس و انگلس نخستین پرولتاریای سازمان یافته به دست می

سوسیالیسم  که  دادند  توضیح  علمی خویش  آثار  در  که  بودند  کسانی 

ی ضروری بلکه هدف نهایی و نتیجه  نبوده،  ورانپریاؤر  ذهنی  اختراع

مولّ نیروهای  جامعهتکامل  در  است.د  مدرن  مکتوب که      ی    تاریخ 

بشری[ امروز  ]جوامع  به  تمامیت  تا  مبارزه  اشدر  طبقاتی، تاریخ  ی 

ی ه اجتماعی بر طبق  یقه طب  یک  و پیروزی  دست به دست شدن استیال 

یانی نخواهد بود  را پا   روند  که این  و این   بوده است.اجتماعی دیگر  

ی طبقاتی، یعنی ی طبقاتی و سلطه مبارزهمگر آن که عوامل زیربناییِ  

.   برداشته شود زده، از میان  آشوب  مالکیت خصوصی و تولید اجتماعیِ

مبانی از میان رفته، و  کند که این  منافع پرولتاریا حکم میو این که  

سازمان یافته   ی کارگرانِی طبقاتی آگاهانهاز این روست که مبازره

علیه آن  بر  مبارزه باید  این که هر  ی طبقاتی یک ها هدایت شود.  و 

 ی سیاسی نیز هست. مبارزه 

کنند  اکنون تمامی پرولترهایی که برای رهایی خویش مبارزه می 

هنگامی که این دو دوست  اند.  اما،  نگرش مارکس و انگلس را پذیرفته 

های اجتماعی و  جنبشدر  ی نوزدهم[  ی چهل ]سدهدهه  هایسال  در

 هایی ، این چنین ایده داشتندادبیات سوسیالیستی معاصر خود مشارکت  

نو بود.    افراد بسیاری، خواه مستعد و یا    بودندهنگام    آندر  کامالً 

های سیاسی، بر  صادق و یا ناصادق، که برای آزادیخواه  استعداد،  بی

کلیسا، مبارزه می نتوانسته  ک علیه استبداد شاهان، پلیس و  ردند، ولی 

ناپذیر میان منافع بورژوازی و پرولتاریا را درک  بودند که تضاد آشتی
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نمیایکنند.    را  ایده  این  حتّا  افراد  به    باید  که کارگران  پذیرفتندن 

 .  از سوی دیگر، پا پیش بگذارندعنوان یک نیروی اجتماعی مستقل  

داشتند که تنها الزم است که تا  ی نیز بودند که باور  بسیار  نپرورارؤیا

ی موجود را متقاعد م اجتماعی ناعادالنها حاکمان و طبقات حاکم در نظ

ساخته، و پس از آن برقراری صلح و صفا و رفاه عمومی بر روی زمین  

این افراد خوابِ سوسیالیسمِ بدون مبارزه را    بسیار آسان خواهد بود.

های آن زمان و ی سوسیالیستمه این که تقریباً ه  در نهایت  دیدند.  می

طبقه یک  دوستان  عنوان  به  عموماً  پرولتاریا  به  کارگر    زخمی 

با  می و  هراسنگریسته،  و  که    بیم  بودند  آن  موازاتشاهد  رشد    به 

این  صنایع بزرگ  نیز  زخم،  می دایماً  این تر  خاطر،  این  به  ها  شود.  

 ی صنایع و برای متوقف ساختن توسعه  راهیجملگی به دنبال یافتن  

هم »چرخیا  پرولتاریا،    راه آنبه  بازداشتن  از حرکت  عبارتی  های به 

تاریخ« بودند.  مارکس و انگلس، اما، سهمی در این هراس عمومی از  

گسترش پرولتاریا نداشتند؛  بلکه برعکس، تمامی امید خویش را بر  

ه  رشد مداوم آن بسته بودند.  به میزانی که بر تعداد پرولترها افزود 

تر شده، و  ی انقالبی بیشها نیز به عنوان یک طبقهشود، نیروی آنمی

گردد.  پس خدماتی که مارکس  تر میتر و محتملسوسیالیسم نیز نزدیک

توان  ی کارگر نمودند را در چند کلمه این گونه میو انگلس به طبقه

  به   شناخته وی کارگر آموختند که خود را  ها به طبقهبیان نمود: آن

و   برسد؛  طبقاتی  زمان،آگاهی  علم رؤیاپروری    هاآن  هم  با  را 

 گزین ساختند. جای
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 انگلس   به این سبب است که هر کارگری باید از نام و شرح زندگی

آگاه باشد.  به این خاطر است که در این مجموعه گفتارها که هدف  

آگاهی طبقاتی در میان    برانگیختنآن مانند تمامی انتشارات دیگر ما  

میکا بوده،  روسی  کلیّرگران  که  فریدریش باید  آثار  و  زندگی  ات 

 ارایه کنیم. انگلس، یکی از دو آموزگار بزرگ پرولتاریای مدرن را 

سال   در  بارمن  ۱۸۲۰انگلس  راین4در  استان  در  پادشاهی    ۵،  در 

بود.  وی پیش از آن که   کارصنعتزاده شد.  پدر وی یک    6پروس 

دوره آموزش  بعضی بتواند  دلیل  به  برساند،  پایان  به  را  دبیرستان  ی 

در یک بنگاه   فروشندهالزامات خانوادگی ناچار گردید که به عنوان  

به    وی  بازرگانیِ  شغلِ    مشغول به کار شود.  ۷بازرگانی در شهر بریمن

یاسی و علمی  های س که انگلس آموزش  نگردیدهیچ وجه مانع از آن  

خویش را دنبال نماید.  هنگامی که هنوز در دبیرستان بود از حکومت  

و   بود.   هامنصب- بصاح  هایخودسریاستبدادی  کرده  پیدا     انزجار 

در آن   مطالعات وی در فلسفه به او کمک کرد که تا از آن فراتر رَوَد.

به   نیز ی آلمانی مسلط بوده، و انگلسهای هگل بر فلسفهزمان آموزه

گران اگرچه هگل خود یکی از ستایش   ی پیروان وی پیوست.جرگه 

استبداد حاکم بر پروس بوده و به عنوان استاد دانشگاه برلین در خدمت  

باور هگل به  هگل انقالبی بود.     هایآموزهاین نظام قرار داشت، اما  

ی هگلی مبنی بر  اساسی فلسفه  زِچنین تد انسانی و حقوق آن، و همرَخِ
 

4 Barmen 
5 Rhine 
6 kingdom of Prussia 
7 Bremen 



 ی فریدریش انگلس لنین درباره 

13 

 

رد، برخی از بَبه سر میدایم  ی تغییر و تحول  ین که جهان در پروسها

برلینی را، یعنی آن این فیلسوف  خواستند به نمی  را که  هاییپیروان 

که مبارزه   نگرش هدایت نمود  این  سمت   وضعیت موجود تن دهند، به

لشتی پَ  و  یِ موجود مبارزه بر علیه ناروایعنی  بر علیه وضعیت موجود،  

اگر     .دارد ابدی    تحولِ   شمولِجهان  ریشه در قانونِ  سانبه یک  نیز  حاکم

را  شان  نهادهایی از یک نوع جایو  ،  همواره در تحول بوده  همه چیز

آن گاه این پرسش مطرح    ،کنندمی  به نهادهایی از نوع دیگر واگذار

است که چرا باید پذیرفت که استبداد پادشاهی پروس یا تزار روسیه،  

که این  یک    غنی  یا  ناچیز  اقلیتشدن  زحمتِ  بسیار  و  کار  حاصل    از 

بزرگ، سلطه   و  اکثریتی  داشته یا  ابدی  دوام  مردم  بر  بورژوازی  ی 

 باشد؟

ی گفت یک فلسفهی هگل که از تکامل ایده و ذهن سخن میفلسفه

تحول در    شروع کرده و  بود.  این فلسفه از تحول ذهن  آلیستیایده 

.  مارکس  گیرد را نتیجه می سانی و اجتماعی  روابط ان طبیعت، انسان، و  

حفظ   با  انگلس  هگلیِایدهو  دیدگاه  ۸تحول   دایمیِ  روندِ  ی  اما   ،

ها در نگرش خویش  از پیش فرض شده را رد نمودند.  آنآلیستی  ایده 

حیات دهنده  ،به  توضیح  عامل  را  ذهن  طبیعت تحول  در  تحول  ی 

توضیح تحول ذهن را باید   بر این نظر بودند که  ندانسته، بلکه برعکس،

جو نمود ...  - و - به عبارتی تحول در ماده جستیا  طبیعت،    لِتحو  در

 
ها تحول فکری خویش را به  مارکس و انگلس بارها به این نکته اشاره نمودند که آن ۸

انگلس باشند.  های بزرگ آلمانی، به ویژه هگل، میمیزان زیادی مدیون فیلسوف

 .«داشتوجود نمیی آلمانی سوسیالیسم علمی گوید که »بدون فلسفهمی
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های دیگر ماتریالیست بودند.   مارکس و انگلس برخالف هگل و هگلی

به جهان و بشریت این گونه انگاشتند که ها با نگرش ماتریالیستی  آن

،  های طبیعی بوده ی اساس تمامی پدیده به همان گونه که عوامل مادّ 

  تولید   یی انسانی نیز مشروط به تحول در نیروهای مادّ تحول جامعه

انسانمی که  روابطی  یکباشد.   با  آن  چارچوب  در  وارد -ها    دیگر 

می  تولیدِ  یپروسه الزمهچیزهایی  که  ساختن شوند  برآورده  ی 

پایه  بر  نیز  انسانی بوده     د قرار دارد. ی تکامل نیروهای مولّنیازهای 

های حیات اجتماعی، توان تمامی پدیده در متن این روابط است که می

 ها و قوانین را توضیح داد. های انسانی، ایدهآرمان

روابط اجتماعیِ مبتنی بر مالکیت خصوصی را   ،رشد نیروهای مولّد

رشد نیروهای مولّد در عین حال  ه  کنیم ک کند، اما مشاهده میاد میایج

  ها را[ ]این دارایی  شان محروم ساخته واز دارایی  نیز  اکثریت جامعه را

]رشد نیروهای مولّد[     سازد.ت بسیار ناچیزی متمرکز میدر دست اقلیّ

اجتماعی مدرن می نظم  اساس  که  را  میبامالکیت  نابود  این شد  کند؛ 

به سمت همان هدفی دارد که سوسیالیستتح ها در برابر  ول خود رو 

  ها سوسیالیستای که بر دوش  در این میان وظیفهدهند.   خود قرار می

اجتماعی  نیروی  آن  که  است  این  دارد  واسطهقرار  به  که  را  ی ای 

است    سوسیالیسم  یافتن  ی مدرن خواهان تحققاش در جامعه گاهجای

اش آشنا  ی و این نیرو را با منافع طبقاتی و وظایف تاریخ  پیدا نموده

در   پرولتاریا  با  انگلس  پرولتاریاست.   تاریخی  نیروی  این  سازند.  

بود.    شده  آشنا  منچستر  شهر  در  بریتانیا،  مرکز صنعتی  در  انگلستان، 
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سال   در  که ۱۸4۲وی  منچستر  در  تجارتی  بنگاه  یک  در  کار  برای 

داران آن بود به آن جا رفته بود.  وی در این جا  از سهام  پدرش یکی

با رفتن به درون    ننموده، محل کارش محدود    بهصرفاً خود را   بلکه 

ها اسکان داده شده بودند از نزدیک  هایی که کارگران در آننشینزاغه

ها را به چشم دید.  اما وی خود را به مشاهدات شخصی  فقر و فالکت آن

وی تمام آن چه را که پیش از او در مورد وضعیت    محدود نساخت.

ی کارگر بریتانیا نوشته شده بود مطالعه نمود و تمامی اسناد رسمی  طبقه

رسی بود به دقت مورد ارزیابی قرار داد.  حاصل این را که قابل دست

ی طبقه  وضعیت وی کتابی بود با عنوان  شخصی  ها و مشاهدات  بررسی
 انتشار یافت. ۱۸4۵در سال که   کارگر در انگلستان

نویسنده عنوان  به  انگلس  بزرگ  خدمت  به  باال  وضعیت ی  در 
انگلستانطبقه در  کارگر  نموده  ی  از  ایم.   اشاره  پیش  حقیقت،  در 

بودند بسیاری که وضعیت وخیم پرولتاریا را شرح داده و  انگلس نیز  

ین انگلس نخستاما  ضرورت رساندن کمک به آن را نشان داده بودند.   

  کش نبوده، بلکهی ستمیک طبقه  فقطگفت پرولتاریا  کسی بود که می

این طبقه ای که پرولتاریا در آن قرار دارد  آور اقتصادیوضعیت شرم

رهایی  برای  مبارزه  به  و  رانده  جلو  به  ناپذیری  تزلزل  طور  به  را 

میاش  نهایی مبارز  دهدسوق  پرولتاریای  و  خود  .   به  رزم خویش  با 
گردد  ی کارگر سرانجام باعث میجنبش سیاسی طبقه.   ساندریاری می

وجود   سوسیالیسم  جز  دیگری  نجات  راه  که  دریابند  کارگران  که 

تبدیل   نیرو  یک  به  زمانی  تنها  سوسیالیسم  دیگر،  سوی  از  ندارد.  
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   ی کارگر تبدیل شده باشد. ی سیاسی طبقهگردد که به هدف مبارزهمی

ایدهاین  اصلیِ  ها  طبقهکتابِ    دروی  های  در  وضعیت  کارگر  ی 
هایی که اگرچه اکنون توسط تمامی پرولتاریای است، ایده   انگلستان

هایی کاماًل  در آن زمان اندیشه ولی ورز پذیرفته شده،مبارز و اندیشه

که به    هها به صراحت در کتابی گفته شدشد.  این ایدهنو محسوب می

ق و هولناک از وضعیت  موثّشکل جذابی نوشته شده و مملو از تصاویری  

ی سنگینی بر باشد.  این کتاب ادعانامهاسفناک پرولتاریای بریتانیا می

سرمایه  ک علیه  بوده  بورژوازی  و  هَداری  ایجاد  ه  عمیقی  بسیار  نایش 

بهترین عنوان  به  انگلس  کتاب  از  به زودی  بود.   از   توصیف  نموده 

شد.  در حقیقت، شرحی  شرایط پرولتاریای مدرن در همه جا یاد می

از وضعیت اسف ی کارگر هیچ انگیز طبقه این چنین مؤثّر و صادقانه 

 ، ارایه نشده بود. ۱۸4۵گاه، چه پیش و یا پس از سال  

انگلستان بود که سوسیالیست شد.  وی در منچستر   کشور   نگلس درا

رار ساخته  قبرفعال بودند رابطه  جنبش کارگری بریتانیا    سانی که دربا ک 

برای   نوشتن  به  نمود.  وی در سال  نشریهو شروع  های سوسیالیستی 

گشت با مارکس، که  زمانی که از طریق پاریس به آلمان برمی  ۱۸44

او مکاتبه داشت، از نزدیک آشنا گردید.  مارکس نیز    تر باالبته پیش 

ی زیست های فرانسه و شیوهخود در شهر پاریس زیر نفوذ سوسیالیست

بود. شده  سوسیالیست  مشترکاً     فرانسوی  دو  این  که  بود  جا  این  در 

  نوشتند.   ی مقدس، یا نقدی بر نقد نقادانهخانوادهکتابی را با عنوان  

پ سال  یک  که  کتاب  از  این  انگلستان وضعیت طبقهیش  در  کارگر   ی 
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ی آن توسط مارکس نوشته شده بود، حاوی  انتشار یافته و بخش عمده 

های انقالبی است که در باال به ایده   ماتریالیستیِ  های سوسیالیسمِبنیان 

در واقع به عنوان اسم مستعاری   ی مقدسخانواده   اصلی آن اشاره شد.

ها به کار برده  ها، و پیروان آنور، فیلسوفآمیز برای برادران بائکنایه 

  گویا   که خواندند  روضه مینقدی    در ستایش از شده است.  این آقایان  

برتر از هر واقعیتی بوده، فراتر از احزاب و سیاست قرار داشته، هرگونه  

فعالیت عملی را رد نموده، و به جهان پیرامون و آن چه که در آن رخ  

نقادانه« میدهد  می به »طور  بائور  نگرد تنها  پرولتاریا به  به  .  آقایان 

کس و  مار   .نگریستندمی  ادانی نای تحقیرآمیز به عنوان تودهگونه

  ی مخالف بودند. ضرّهمل و مُانگلس به طور قاطع با این چنین گرایش مُ

انسانی که توسط    –ها برای کارگر  آن به عنوان یک شخصیت واقعی 

پایمال گشته است   تُرَّهاتی مانند به جای    –طبقات حاکم و حکومت 

به مبارزه برای ایجاد یک نظام اجتماعی بهتر فراخوان   ،»نگرش نقادانه«

ها پرولتاریا نیرویی بود که قادر  دند.  پُر واضح است که از نظر آندا

حتّا پیش از انتشار     نفع است.به انجام این مبارزه بوده و در آن ذی

مقدسخانواده عنوان    ی  با  را  گفتاری  انگلس  انتقادی    بحثینیز 
منتشر نموده    ۱۰فرانسوی- ی آلمانینامهسالدر    ۹پیرامون اقتصاد سیاسی 

از   ،مدرن را  نظام اقتصادیِ  های اصلیِوی در این گفتار پدیده   بود.

سوسیالیستی سیطره   ینتیجه   ،دیدگاه  مالکیتِضروریِ  خصوصی    ی 

 
9 Critical Essay of Political Economy 
10 Deutsch–Französische Jahrbücher (German–French Annals) 

 شد. این ژورنال در پاریس توسط کارل مارکس و آرنولد روگه منتشر می
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توان گفت که ارتباط با انگلس سهم  بدون هیچ تردیدی می   دانست. 

تصمیم در  را  زمینهبزرگی  در  پژوهش  برای  مارکس  اقتصاد گیری  ی 

راه   به  راستین  انقالب  یک  آن  در  وی  کارهای  که  علمی  سیاسی، 

 انداخت، ایفاء نموده باشد.

اقامت  در بروکسل و پاریس    ۱۸4۷تا    ۱۸4۵های  انگلس در سال

را با کار عملی در میان    خود   های علمیر آن جا فعالیتکه د   داشت،

در این     ساکن در بروکسل و پاریس ادغام کرده بود.  آلمانیِکارگران  

جا بود که مارکس و انگلس با »لیگ کمونیستی« مخفی آلمان آشنا 

ی سوسیالیسم مورد نظر  ها خواست که اصول عمدهشدند.  لیگ از آن

دهند شرح  تفصیل  به  را  نوشتن  خود  که  بود  ترتیب  بدین  مانیفست  .  
انتشار   ۱۸4۸شته و در سال  آغاز گ  مارکس و انگلس  حزب کمونیست

چندین کتاب ارزشمند است.   ی  ی کوچک به اندازه.  این جزوهیافت

 بخش جنبش پرولتاریای سازمان یافته و مبارزِ روح حاکم بر آن حیات

 متمدن است.  دنیایِ

به    پس از آن  و   ه بود شدفرانسه آغاز  که ابتدا در    ۱۸4۸انقالب  

بار دیگر مارکس و  کشورهای دیگر در اروپای غربی گسترش یافت  

  این دو پس از بازگشت به آلمان در    شان بازگرداند.انگلس را به میهن

 ۱۲دموکراتیک   نویا راینیشه زایتون  مستقر شده و انتشار  ۱۱استان راین

دوست در این    این دو   شد.را آغاز نمودند که در شهر ُکلن منتشر می

 
11 Rhenish Prussia (German: Rheinpreußen): The Rhine Province 
(German: Rheinprovinz) 
12 Neue Rheinische Zeitung: Organ der Demokratie 
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ها تا  آن   دموکراتیک بودند.- های انقالبی تمامی آرمان  جا دل و جان

از آزادی و منافع توده ها در برابر نیروهای آخرین لحظه در دفاع 

نمودند. مبارزه  می   ارتجاعی  که  طور  همان  نیروهای اما،  دانیم، 

د  گرفتند.   ارتجاعی  را  باال  زایتونستِ  راینیشه  شد.    نویا  توقیف 

دوره در  را  پروس  شهروندی  که حق  از مارکس  مهاجرت خویش  ی 

تبعید اما در قیام مسلحانهگردید  دست داده بود  ها  ی توده.  انگلس 

ها پیکار نمود  شرکت نمود و در سه کارزار برای آزادی در کنار توده

ل گردید از طریق سوییس به  یام مسجّو تنها پس از آن که شکست ق

 لندن گریخت.

در نیز  از    مارکس  پس  اندکی  انگلس  شهر سکونت گزید.   همان 

و سپس    شدورود به لندن بار دیگر به عنوان کارمند به کار مشغول  

ی چهل در آن  در همان شرکت بازرگانی در منچستر که وی در دهه

در منچستر   ۱۸۷۰سال  کرد صاحب سهام گردید.  انگلس تا  جا کار می

سر   به  لندن  در  مدت  این  در  مارکس  که  حالی  در  داشت،  سکونت 

.  اما، این امر مانع از آن نگردید که این دو تبادل آراء بسیار  برد می

به طور  تقریباً  این دو  میان  میان خود حفظ کنند.  مکاتبه  را  فعالی 

را در    ها و دانش خویشروزانه ادامه داشت.  این دو دوست دیدگاه

مکاتبه هماین  با  و  نموده  مبادله  یکها  به  کاری  دادن  بسط  به  دیگر 

به لندن نقل مکان    ۱۸۷۰سوسیالیسم علمی ادامه دادند.  انگلس در سال  

ها تا سال  خِرَدورزی مشترکِ پُرتکاپو و پُرحرارت آن  نموده و حیات

داشت.   ۱۸۸۳ ادامه  فروبست،  جهان  از  دیده  مارکس  که  هنگامی   ،
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  ترین بزرگ،  سرمایهل این تکاپوی مشترک از جانب مارکس کتاب  حاص

ی اقتصاد سیاسی دوران ما، و از جانب انگلس تعدادی اثر در زمینه 

ی ی پیچیده مارکس به تحلیل از پدیده    آثار کوچک و بزرگ بود. 

داری پرداخت.  انگلس، اما، به طور عمده تالش خود را  اقتصاد سرمایه

در جدلی نموده و    بسیار آسان و غالباً  سبکیه  وقف نوشتن آثاری ب

برداشت تار  یستیالی ماتر  یچارچوب  تئور  خی از    ی هایو 

علمیِ   مارکس  یاقتصاد مسایل  توضیح  رخعمومی  به  دادهای  تر و 

در این جا به بعضی از کارهای وی    گوناگون گذشته و حال پرداخت.

بحثی  کنم: یک بحث جدلی بر علیه دورینگ )در این دوره اشاره می

آنکه   حوزهمهم  در  در  مسایل  علوم  ترین  و  طبیعی  علوم  فلسفه،  ی 

است(  گرفته  قرار  بررسی  مورد  مالکیت  منشا ،  ۱۳اجتماعی  خانواده،  ء 
دولت  و  سال  که  )  خصوصی،  در  و  شده  ترجمه  روسی   در  ۱۸۹۵به 

ی روسی با  )ترجمه  لودویج فویرباخ،  انتشار یافت(  کپیتربور  انکتس 

ای پیرامون سیاست خارجی (، مقاله ۱۸۹۲های پلخانف، ژنو  یادداشت

مقاله از  تعدادی  مسئلهحکومت روسیه،  در مورد  عالی  بسیار  ی های 

مقاله دو  سرانجام،  و  پیرامون مسکن،  ارزش  با  بسیار  اما  کوتاه  ی 

به روسی ترجمه گردید.    ۱۸۹4ی روسیه که در سال  ی اقتصاد توسعه

بزرگ خویش،   اثر  تکمیل  از  پیش  اما،  سرمایهمارکس  ، درگذشت.  

اش  انگلس پس از فوت دوست  و های مارکس موجود بود،  نوشتهدست

را به    سرمایهآماده سازی و چاپ جلدهای دوم و سوم  کار پُرزحمت  

 
13 The complete Anti-Dtlhning is now available in English: Herr 
Eugcn Diihriq's Revolution in Science, International Pubhhem-Ed. 
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و جلد سوم را در    ۱۸۸۵او توانست جلد دوم را در سال     عهده گرفت.

منتشر سازد.  وی اما نتوانست که کار جلد چهارم را به انجام   ۱۸۹4سال  

رساند.  برای آماده ساختن همین دو جلد نیز کار بسیار زیادی نیاز  

، سوسیال دموکرات اتریشی، در این باره به درستی گفته ۱4بود.  آدلر

  بود د به یایادمانی را  ،  سرمایها انتشار جلد دوم و سوم  بود که انگلس ب

اش بود بنا ساخت که بدون آن که خود بخواهد نام  ای که دوستنابغه

این دو جلد     است.   برای همیشه بر روی آن حک نموده  نیز  خویش را

کتاب   است.     سرمایهاز  انگلس  و  مارکس  مشترک  اثر  حقیقت  در 

را  های احساس برانگیز  یسیاری از دوستبهای  نمونههای باستان  افسانه

می ما  اروپا  گویندبه  پرولتاریای  که  می.   بگوید  اطمینان  با  تواند 

ها  اش توسط دو اندیشمند و مبارزی خلق شده که دوستی میان آنعلم 

 ها راجع به دوستی دو انسان نقل شده فراتر از هر روایتی که در افسانه

تر از مارکس جا داد، که البته عقب انگلس همواره خود را   است.  بوده 

توان گفت که به حق هم بود.  وی به دوستی قدیمی در مجموع می

را بازی من  مارکس    در طول حیات نوشته بود که » همیشه نقش دوم 

به کردم او  احترام  و  بود،  زنده  که  هنگامی  مارکس  به  او  عشق    ».

مبارز راسخ و   انتها بود.  قلب ایناش بیی مارکس پس از مرگخاطره 

 از عشق بود.  آکنده کوشورز سختاندیشه 

هنگامی که در تبعید    ۱۸4۸- 4۹مارکس و انگلس پس از جنبش  

می سر  باوقات  بردند  به  تنها  را  واکاویخود  بسنده  ه  علمی  های 

 
14 Victor Adler 
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مارکسنکردند بین  .   رانجمن  کارگران  سال    االمللی    ۱۸64در 

نمود  پایه  مدت   و ریزی  را    به  آن  هدایت  دهه  داشت.   دریک    دست 

 المللی که کارکرد انجمن بین انگلس نیز در امور این انجمن فعال بود.  

دیدگاه کننده مارکس    از  همهی  متحد  کشورها  پرولتاریای  بود،  ی 

اما، نقش متحد    . داشتبه سزایی    ی جنبش کارگری اهمیت برای توسعه

المللی در های انجمن بینتی مارکس و انگلس پس از ختم فعالیکننده 

توان گفت که اهمیت  ی هفتاد متوقف نگردید.  بلکه برعکس، میدهه

ی کارگر به طور مداوم  این دو به عنوان رهبران معنوی جنبش طبقه 

ناپذیری در حال رشد و  رشد نموده زیرا که خودِ جنبش به طور وقفه

ب تنهایی  به  ه عنوان  گسترش بود.  پس از درگذشت مارکس، انگلس 

 های اروپا باقی ماند.رهبر و رایزن سوسیالیست

ی کالرا زتکین )نفر سوم از چپ(، فریدریش انگلس، یولی ببل و آگوست ببل در کنگره 
 .1۸۹۳در زوریخ در سال  انترناسیونال دوم 
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های آلمان که به رغم آزار و سرکوب حکومتی به  هم سوسیالیست

، نیافتهتوسعهایندگان کشورهای  سرعت در حال رشد بودند، و هم نم

اسپانیایی  رومانیمانند  روسها،  و  قدم ها  برداشتن  برای  که  های  ها 

می  رفتار  سنجیده  باید  او  نخست  با  مشورت  و  شور  دنبال  به  کردند، 

می همه  اندوخته بودند.   از  که  تجربه   وسیع   یخواستند  و  ی دانش 

 در دوران پیری وی بهره برند. انگلس 

های  انگلس که هر دو با زبان روسی آشنا بوده و کتابمارکس و  

مطالعه می را  قرار روسی  توجه  مورد  را  فعالی روسیه  طور  به  کردند 

های  نقالبیا  با  داده، جنبش انقالبی روسیه را با عالقه دنبال نموده و

هر دو پیش از آن که سوسیالیست  ها  آن.   ارتباط برقرار ساختند  روسیه

بو  دموکرات  احساسِبشوند  رو  این  از  و  از    نفرت  دموکراتیکِ  دند، 

سیاسی آن  استبداد  فوقدر  بود.ها  قوی  صریح      العاده  احساس  این 

ها از رابطه میان استبداد سیاسی  سیاسی در کنار درک تئوریک عمیق آن

ها در زندگی باعث شده  ی غنی آنو ستم اقتصادی، و هم چنین تجربه 

ی ، مبارزه از این رو   باشند.  ده حساسالعالحاظ سیاسی فوق  بود که به

انقالبیقهرمانانه از  کوچکی  گروه  حکومت  ی  علیه  بر  روسی  های 

بستگی عمیقی را در قلب این انقالبیون  قدرت تزاری احساس هم- قدر

انجام که  موجود  کارآزموده برانگیخت.  از سوی دیگر، گرایش   از 

سیه، یعنی مبارزه های روی سوسیالیستترین وظیفه ترین و مهمعاجل

آزادی کسب  سیاسی،برای  دست  های  خاطر  به  گویا  هم  به  آن  یابی 

اقتصادی، موهوم  می  امتیازات  خالی  آن کرد شانه  نظر  از  طبعاً  ها  ، 
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ها خیانت آشکاری به آرمان  برانگیز بوده و حتّا از دیدگاه آنشبهه

ن  ی همیشگی مارکس و انگلس ایواالی انقالب اجتماعی بود.  آموزه

پرولتاریا امری است که باید توسط خوِد پرولتاریا انجام    بود که »رهایی

که   است  ابتدا الزم  اقتصادی،  رهایی  راه  در  مبارزه  برای  اما  شود.«  

مشخصی به دست آورد.  از آن گذشته، مارکس    سیاسیپرولتاریا حقوق  

برای   دیدند که یک انقالب سیاسی در روسیهو انگلس به روشنی می

سزایی خواهد  ی کارگر اروپای غربی نیز دارای اهمیت بهطبقه جنبش  

روسیه یک  وجود  در  بود.   اروپا  ارتجاع  برای  همواره  خودکامه  ی 

به منزله  گشت.  موضع مناسبی ی دژ مستحکمی محسوب میمجموع 

المللی به دست آورده،  در سطح بین   ۱۸۷۰آمد جنگ  که روسیه در پی

و فرانسه برای مدت زمان درازی کاشته  و بذر اختالف را میان آلمان 

بی روسیهبود،  یک  اهمیت  بر  نیرویی شک  عنوان  به  خودکامه  ی 

ای که برای ستم  ی آزاد، روسیهارتجاعی افزوده بود.  تنها یک روسیه

لهستانی فنالندیبر  آلمانها،  ارمنییها،  کوچک  ها،  ملت  هر  یا  ها 

طور دایم فرانسه و آلمان  نداشته، یا این که نخواهد به دیگری نیازی 

را در تخاصم نگه دارد، اروپای مدرن را قادر خواهد ساخت که از شر  

جنگ خالص شده، آزادانه نفس کشیده، و تمامی عناصر ارتجاعی را 

   ی کارگر اروپا را تقویت خواهد نمود. در اروپا تضعیف نموده و طبقه

های  رقراری آزادیبه این دلیل بود که انگلس با اشتیاق تمام خواهان ب

ی کارگر رفت جنبش طبقهسیاسی در روسیه بود تا در عین حال به پیش

در غرب نیز یاری رساند.  با درگذشت وی انقالبیون روسیه بهترین 

 دوست خود را از دست دادند. 
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، ی فریدریش انگلس، مبارز کبیر و آموزگار پرولتاریایاد و خاطره

 ! جاودان باد 
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 15گذاران کمونیسم انگلس به عنوان یکی از پایه 

 

چهار  - و- بیست   ی انگلسِبا نامه  انگلس[- های مارکس ی نامه]مجموعه

 به مارکس نوشته بود.    ۱۸44شود که وی در  ساله آغاز می

به آرامش رسیده   در آن زمان وضعیت در آلمان به شکل چشمگیری

  بوده و از شهر بارمن  ۱۸44بود.  نخستین نامه مورخ اواخر ماه سپتامبر  

  و خود ویبود    ی انگلسخانوادهفرستاده شده بود که محل سکونت  

- و - نیز در آن جا به دنیا آمده بود.  در آن زمان انگلس هنوز بیست

سال بود.   چهار  نشده  تمام  دورهاش  که  این  است  محای  از  یط  وی 

که تا خود را از آن    است  تالشدر  اش به شدت خسته شده و  خانوادگی

دار مذهبی و مستبد است پدر وی که یک کارخانه   شرایط رها سازد.

های  شدش به گردهمآیی - و - ی آمدنسبت به فرزند خویش به واسطه 

 اش به شدت برآشفته است. سیاسی و باورهای کمونیستی

او  انگلس می به  قلب  از صمیم  که  به خاطر مادر،  »اگر  نویسد که 

می نبودعشق  عزیمتورزم،  تا  که  هم  را  روزی  چند  همین  باقی  ،  ام 

نویسد که  توانستم تحمل کنم.«  وی در ادامه با شکایت میمانده، نمی

 
های  نگارینامه ، شاملچهار جلدی یاثر ازبررسی  یک است ازاین مقاله اقتباسی  15

 در اشتوتگارت منتشر شده بود. نگاه شود به: 1۹13انگلس که در سال -مارکس
Karl Marx and Frederick Engels, Correspondence 1846-1895: A 
Selection 
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های  ای، و چه تشویشتوان تصور کرد که چه دالیل پیشِ پا افتاده»نمی

 مورد و موهومی بر علیه سفر من در خانواده مطرح گشته است.« بی

رد و به خاطر وجود  بُرمن به سر میدر با   هنوز  هنگامی که انگلس

تر به تعویق افتاده بود، وی به  ی عاشقانه سفرش اندکی بیشیک رابطه

ی پدرش حرف پدرش گردن نهاد و به مدت دو هفته در دفتر کارخانه

 به کار مشغول شد. 

آور است.  بارمن یک  نویسد که »بازرگانی چندش او به مارکس می

بوده،   کننده  مشمئز  آشهر  وقتو  جا  این  در  که  گونه  را  ن  شان 

این    انگیز استبه ویژه نفرت   آن چه که آور است، وگذرانند تهوعمی

  هم  دارکه صرفاً بورژوا بودن کافی نیست بلکه باید یک کارخانه  است

.«  گیرد قرار میپرولتاریا    در برابربود، یعنی بورژوایی که به طور فعال  

نامهادامه  در   انگلس میی  کتاب    یسدنواش  روی  کردن  کار  »با  که 

خوب، یک  دهم.   اندکی به خود آرامش می  ۱6ی کارگر وضعیت طبقه

جا    مثل یک بورژوا  خود را  سازیکمونیست ممکن است که برای ظاهر 

و  ز - و- چک   زحمت   زده  بُنجُلدنچانه  هم - های  را  دوش    فروشی  به 

تا مادامی که در کارهای فرهنگی درگیر  بکشد البته  اما هم    نشود؛، 

-و- زمان در چکهم هم کار تبلیغات علنی کمونیستی را انجام دادن و

است.  من دیگر تاب    ناممکنفروشی درگیر شدن  های خردهچانه زنی

 
منتشر گردید  1۸۴۵« در سال ی کارگر انگلستانوضعیت طبقهاین کتاب با عنوان » 16

 که یکی از بهترین آثار سوسیالیستی است.
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ندارم.  تحمل را  بی  اش  از  یکی  به  سرآخر  که  دارم  های فرهنگبیم 

 «آلمانی تبدیل شده و نافرهیختگی را به کمونیسم وارد کنم.

بود که گردش   ۱۸4۸ت انگلس جوان.  پس از انقالب  چنین نوش 

که تا به دفتر کار پدرش بازگشته و برای    ساختروزگار او را مجبور  

 بار دیگر   فروشی« را- های بُنجُلچانه زنی- و - چند سال طوالنی »چک

بند  خویش پای باورهای ی این احوال، وی بربه تن بخرد، اما، با همه

فضای  مانده و  ساختن  پروسیبه جای  یا  برای خود فضای   ،ی مسیحی 

کامالً متفاوتی از رفاقت ایجاد نمود، و در سراسر عمر خویش به عنوان 

خستگی ساختن دشمنی  »وارد  برای  تالشی  گونه  هر  برابر  در  ناپذیر 

 نافرهیختگی به درون کمونیسم« باقی بماند. 

مختلف  جنبه  در  های  اجتماعی  سال  استانحیات  در  آلمان  های 

روسیه ت  ۱۸44 با  زیادی  سدهشابه  اوایل  انقالب  ی  از  پیش  بیستم  ی 

داشت.  همه به دنبال سیاست افتاده بودند، و خشم و عصیان و    ۱۹۰۵

خورد.  روحانیون به جوانان مخالفت با حکومت در همه جا به چشم می

با اولیاء  تاختند و فرزندان خانوادهدینی میبه خاطر بی های بورژوا 

« خاطر  به  آنخویش  اشرافی  خدمترفتار  با  کارگران« ها  و  کاران 

 کردند. مشاجره می

یک  روحیه  را  خود  کسی  هر  که  این  در  اپوزیسیون  عمومی  ی 

 یافت.نامید تجلی میکمونیست می
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به مارکس می »انگلس  که  بارمن،  نویسد  پلیس این جا در  کمیسر 

  – یک کمونیست است.  من در کلن، در دوسلدورف، در البرفلد بودم  

 کنی!«گذاری با یک کمونیست برخورد میهر کجا که پا می

- که یک کمونیست پر  ۱۷»یک هنرمند کاریکاتوریست به نام سییل

خواهم نشانی  پا قرص است دو ماه دیگر به پاریس خواهد رفت.  می- و

ی است.  آدم بسیار با ذوقی است  تو را به او بدهم.  آدم دوست داشتنی

می عشق  موسیقی  به  یک  که  عنوان  به  که  هستم  مطمئن  و  ورزد 

 تواند بسیار مفید باشد.«کاریکاتوریست می

ترین سالن  دهد.  دیروز در بزرگعجزه رخ میاین جا در البرفلد م

برگزار کردیم.    را  بهترین رستوران شهر سومین نشست کمونیستی  در 

نفر شرکت داشتند، در نشست دوم تعداد به   4۰در نخستین نشست تنها  

دستِ  ۱۳۰ نشست  سومین  در  و  رسید  بودند.     ۲۰۰کم  نفر  حاضر  نفر 

ن این  در  کامل  طور  به  بارمن  و  میالبرفلد  نمایندگی  از  شست  شد.  

متموّ مغازه  لاشرافیت  تا  حضور گرفته  جلسه  این  در  کوچک  دارهای 

 بود.« در این جلسات خالی پرولتاریا در این میان تنها جای داشتند. 

های خوِد انگلس است.  در آن زمان در آلمان  ها دقیقاً حرفاین 

م شکلی از بیان در واقع کمونیسبه جز پرولتاریا همه کمونیست بودند.   

مخالفت  روحیه  همه  از  بیش  میان  این  در  و  همگانی،  مخالفت  ی 

 بورژوازی، بود. 

 
17 Seel 
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می نظر  به  گونه  ابله»این  که  تن رسد  و  ترین،  آساترین 

آدمفرهنگ بی هی  هاییآنها،  ترین  دنیا  در  آنکه  به  چیز  ها  چ 

 شوند.« دلبستگی ندارد، به سادگی دارند مجذوب کمونیسم می

زم آن  سردستهدر  مانند ان  کسانی  کمونیسم  واعظین  ی 

»سوسیالیست  ۱۸هاینارودنیک اصطالح  به  یا  خودمان،  انقالبی«،  های 

معنای »سوسیالیست به  در واقع  که  بودند  امثالهم  و  نارودنیک«،  های 

بیش از حکومت  - و-تی بودند که کمنیّ- اش بورژواهای با حُسن درست

 بودند. برآشفته

در   و  اوضاعی  چنین  زیادیمیان  در  گرایش  شمار  و  از  ها 

بدون هراس از   خود سوسیالیستی بود که انگلس  زعمِهای بهبندی دسته

آدم از  انبوهی  از  انقالبیگسستن  و  نیک  ولی  های  داغ  های 

های بد، توانست راه خویش را به سمت سوسیالیسم پرولتری کمونیست

 پیدا کند. 

 غرق درپاریس  برد. .  انگلس در پاریس به سر میاست ۱۸46سال 

میان جدل  و  سوسیالیستی  نظریه  بحث  گوناگون  انگلس  استهای    .

به   پیرامونمشتاقانه  کابه   کاوش  با  و  پرداخته  لویی  ۱۹سوسیالیسم   ،

سوسیالیست  ۲۰بالنک  برجسته و  آشنا میهای  نزدیک  از  دیگر  شود.   ی 

 
18 Narodniki 
19 Étienne Cabet 
20 Louis Blanc 
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مالقات کرده و    بیران روزنامههمه جا سرکشی کرده و با سرد وی به  

 کند. در محافل مختلف شرکت می

های ترین آموزهترین و گستردهتوجه اصلی او اما به سمت جدی 

انگلس حتّا سوسیالیستی آن وقت، یعنی پرودونیسم، جلب شده است.   

، با لحنی پر از کنایه ۲۲ی فقرفلسفهبه نام  ۲۱پیش از انتشار اثر پرودون 

ف دقتی  با  ایدهوقاما  گُالعاده  ویژه  به  که  وی  اصلی  ، ۲۳رونهای 

آلمانی بود   ،سوسیالیست  کشیده  نقد  به  را  بود  شده  آن     ۲4.مجذوب 

به وی این فرصت را داد که    ۲۵تسلط وی بر زبان و ادبیات انگلیسی 

نامه )در  مورّخ  بالفاصله  از  ۱۸46سپتامبر    ۱۸ی  موارد مشخصی  به   )

اشاره   انگلستان  در  رسوا  پرودونیستی  کار«  »بازارهای  ورشکستگی 

اضافه می با خشم  انگلس  بدنام  کند.   را  سوسیالیسم  پرودون  که  کند 

 کنند.  ریدبازخاز نظر پرودون کارگران باید سرمایه را   کند.می

شش سالگی »سوسیالیسم راستین« را در هم  -و- انگلس در سن بیست 

به کار  ۱۸4۷اکتبر  ۲۳ی مورخ شکند.  وی این عبارت را در نامهمی

های د.  آموزهرَبَی اصلی آن نام میو از گرون به عنوان نماینده   ۲6برده

،  توخالی«  هایعبارتنافرهیخته«، »بورژوایی و  - پرولتری، خرده- »ضد

 
21 Pierre-Joseph Proudhon 
22 Poverty of Philosophy 
23 Karl Theodor Ferdinand Grün 

فقر انتشار یافت.  مارکس در اثر معروف خویش به نام  1۸۴۶در اکتبر  ی فقرفلسفه ۲4
 انتشار یافت به پرودون پاسخ گفت. 1۸۴۷که در  فلسفه

 مدت زیادی طول کشید تا مارکس به طور کامل به زبان انگلسی مسلط شود.  ۲5
 انتشار یابد.  مانیفست کمونیستیخیلی پیش از آن که  ۲6
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به    گرایی عام«، »ترس جاهالنه از کمونیسمِ»انسان  هایآرمانهمه گونه  

خام »طرح۲۷اصطالح  مسالمت«،  از های  بشریت«  خوشبختی  برای  آمیز 

جمله اصطالحاتی است که انگلس برای توصیف تمامی انواع سوسیالیسم  

 گیرد.مارکسی به کار می- پیشا

پرودون به مدت    ]کارگریِ[های  »طرح انجمن  ، نویسدانگلس می

من   با  تمامی گروه  تقریباً  ابتدا  در  قرار گرفت.   بحث  مورد  سه شب 

نفر تنها آیزرمن و سه  انتهای کار  بود، ولی در  هواداران    از   مخالف 

میگُ مخالفت  من  با  کماکان  کهنکته   کردند.رون  بود  این  اصلی    ی 

 ۲۸ه را اثبات نمود.«ی قهریّهضرورت انقالب به توسط قوّ بایدمی

ی  »سرآخر من کاماًل برآشفته شده بودم ... و با دست زدن به حمله 

به کمونیسم    ها را ترغیب نمودم که علناًام به نوعی آنمستقیم به مخالفین

تر بحث باید روی این ی بیشبتازند ... اعالم نمودم که پیش از ادامه

جمع  رأینکته   جا  این  در  کمونیست  عنوان  به  آیا  که  کنیم  گیری 

وحشت    شدت به  به  هواداران گرون را    مننهادِ ایم یا نه ... این پیششده

ها  آنانداخته و به این خاطر سعی نمودند که تا ما را قانع کنند که  
بشر نوع  خیر  می  برای  جمع  هم  آن گرد  گذشته،  آن  از   ... ها  شوند 

ی نخست باید برای  گیری در وهلهاز یک چنین رأی   خواستند که پیش

  هم  واقعاً چیست.  ... من  مورد نظر ما  ها روشن شود که کمونیسم آن

نمودم به طوری    ها تعریفای برای آنساده  بسیارکمونیسم را به شکل  

 
27 LöffeL-Kommunismus 

 1۸۴۶اکتبر  ۲3ی مورخ نقل از نامهبه  ۲۸
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ها سلب کند ...«   که امکان طفره رفتن در مورد اصل پرسش را از آن

ها را بدین شکل  اهداف کمونیست، »بنابراین  نویسدانگلس در ادامه می

( نمودم:  دست۱تعریف  منافع  (  با  تضاد  در  پرولتاریا  منافع  به  یابی 

( این امر از طریق الغاء مالکیت خصوصی و جایگزینی ۲بورژوازی؛ )

یابی  ( قبول این که برای دست۳آن با کاالهای اشتراکی میسر بوده؛ )

دم انقالب  اهداف راهی جز  این  قوّهبه  بر  با تکیه  قهریّه وکراتیک  ی 

 ۲۹وجود ندارد.«

به هرحال، در نهایت نشست مزبور با سیزده رأی موافق در برابر دو  

تعریف    داده بودند(  هواداران گرون  )یعنی دو رأیی کهرأی مخالف  

نشست این  نمود.   تصویب  را  از انگلس  تن  بیست  تقریباً  حضور  با  ها 

بینیم که مبانی حزب شد.  بدین ترتیب مینجّارهای کارکشته برگزار می

شصت- سوسیال  آلمان  پاریس - و - دموکراتیک  در  پیش  سال  هفت 

 ریزی شده بود. پی

به مارکس    ۱۸4۷نوامبر    ۲4ای به تاریخ  انگلس یک سال بعد در نامه

را آماده کرده    مانیفست کمونیستینویس  دهد که وی پیشاطالع می

اعالم    نهاد شده بود، ویو در عین حال، بر خالف آن چه که قبالً پیش

ی راهنما  شکل نوعی کتابچهکند که مخالف آن است که این کار به  می

 . درآید

 
 نوشته شده بود.  1۸۴۸باید توجه نمود که این خطوط یک سال و نیم پیش از انقالب  ۲۹
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کنم که کمونیسم با این پرسش آغاز می  ابتدا  نویسد، »منانگلس می

یعنی    –پردازم  ا میی پرولتاریبه مسئله چیست؟  و پس از آن مستقیماً

متعلق به   اش با کارگرانهایای پیرامون خاستگاه آن، تفاوتپیشینه 

 ادوار پیشین، رشد تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی، بحران، نتایج ... 

 ها ...«به طور خالصه یعنی سیاست حزبی کمونیست

نامه پیشاین  پیرامون  انگلس  را  ی  جهان  سراسر  که  اثری  نویس 
ده، و تمامی اصول آن تا به امروز نیز صادق بوده، و سرشار  درنوردی

دیروز نوشته شده   همین  از حیات بوده و آن چنان نو است که انگار
می اثبات  وضوح  به  عنوان باشد،  به  مارکس  و  انگلس  نام  که  کند 

دیگر قرار گرفته  -گذاران سوسیالیسم مدرن به حق در کنار یکبنیان 
 ت. اس 

 





 

 

 


