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  ادبيات سوسياليستی و کمونيستی
  سوسياليسم ارتجاعی-١

   سوسياليسم فئودالی-الف
 

  اشAرافيت هAAای فرانسAه و انگلسAAتان، بAدليل موقعيAAت تAاريخی شAAان، بAر ذمAAه ی خAAود      

  در انقAAالب. مAAی ديدنAAد کAAه اعالميAAه هAAائی برعليAAه جامعAAه ی جديAAد بAAورژوائی بنويسAAند   

    ، ايAن (١٤)اصAالح طلبانAه ی انگلسAتان    فرانسAه و در جAوش و خAروش      ١٨٣٠ژوئيه ی 

اشرافيت ها، بار ديگر در مقابل اين قدرت نوخاسAته ی نفAرت انگيAز سAر تسAليم فAرود                    

تنهAا  . از آن به بعد، از مبارزه ی جدی سياسی ديگر حرفAی بAه ميAان نمAی آمAد           . آوردند

 دوره ی لکن در قلمرو ادبيات هم ناله و زاری قديمی. امکان مبارزه ی ادبی باقی بود     

  .  غيرممکن شده بود∗تجديد سلطنت

طبقAAه ی اشAAراف، بAAرای جلAAب همAAدردی، مجبAAور بAAود بAAه ظAAاهر از منAAافع خAAود چشAAم  

بپوشد و حکم محکوميت عليه بورژوازی را، تنها بسود طبقه ی کارگر اسAتثمار شAده       

بدين ترتيب اشرافيت، با سر دادن هزليات در باره ی ارباب جديAد خAود و بAا          . رقم بزند 

خواندن پيش بينی های شوم از بالئی قريب الوقوع در گAوش بAورژوازی، انتقAام خAود           

  .را از او گرفت

نيمی نوحه و نيمی هزل؛ نيمی انعکAاس  : سوسياليسم فئودالی، اين چنين بوجود آمد 

گذشته و نيمی بيم آينده؛ گاهی با خرده گيری تلAخ و شAوخ و کنايAه آميAزش، تيAرش را          

                                                 
، بلک##ه دوران تجدي##د س##لطنت فرانس##ه از ١٦٦٠ -١٦٨٩ن#ه تجدي##د س##لطنت انگلس##تان از س#ال     ∗  

 )١٨٨٨حاشيه انگلس بر چاپ انگليسی   ()١٥(.١٨١٤ -١٨٣٠
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 می زد؛ لکAن، بAدليل عAدم قابليAت کAاملش در درک پيشAروی        درست در قلب بورژوازی   

  .می گذاشت تاريخ جديد، پيوسته اثری از مزاح و خنده بجا

ی گدائی پرولتاريا را، همچون  اشرافيت برای جلب مردم بسوی خويش، کيسه

لکن مردم، که بکرات به آنان می پيوستند، . پرچمی، پيشاپيش خود به حرکت در آورد

ای  خنده های قديمی فئودالی را ديدند و ی اشرافيت، نشان  دور افتادهبر سر قصرهای

  .بلند و گستاخانه سر داده، َسِر خود گرفتند

ايAAن " )١٧(انگلسAAتان جAAوان" فرانسAAوی و )١٦(يکAAی از بخAAش هAAای لژيتيميسAAت هAAای 

  .دورنما را عرضه کردند

ی بورژوازی فAرق  فئوداليست ها، با اشاره به اينکه شيوه ی استثمار آنان با شيوه  

دارد، فراموش می کنند که آنان در اوضاع و شرايطی استثمار می کردند که بAا اکنAون        

بAا نشAان دادن اينکAه در دوره ی سAلطه ی     . فرق می کند و حاال ديگر کهنAه شAده اسAت        

آنAAان، پرولتاريAAای جديAAد وجAAود نداشAAت، آنAAان فرامAAوش مAAی کننAAد کAAه بAAورژوازی جديAAد  

  .عه ی خود آنان استنتيجه ی ضروری شکل جام

عالوه بر اين، آنان آنچنAان کAم قAادر بAه پوشAاندن صAبغه ی ارتجAاعی انتقAاد خAويش                     

هستند، که اتهام اصلی شان عليه بAورژوازی فقAط بAه ايAن منجAر مAی شAود کAه در زيAر             

 بورژوازی، طبقه ای دارد بوجود می آيد که مأموريAت دارد چنAان نظAام        رژيمسلطه ی   

  .هم بکوبد که نه تاک بماند و نه تاکستانقديمی اجتماع را در 

  AAت مAAورژوازی مالمAAان در بAAه آنAAک    ی آنچAAورژوازی يAAه بAAت کAAن نيسAAتر ايAAد بيشAAکنن

کنAد، بلکAه بيشAتر بAه خAاطر آنسAت کAه بAورژوازی يAک پرولتاريAای              ی  پرولتاريا خلق م  

  .کندی  خلق مانقالبی

ميAز عليAه طبقAه ی    به همين دليل از نظر عمل سياسی، آنان در تمام اقدامات تهديAد آ          

کارگر شرکت می کنند و در زندگی عادی برغم عبارات ُپرطمطراق شان خم می شAوند            

تا سيب های طالئی را که از درخت صنعت به زمين افتاده، بردارند، و حقيقت و عشق 
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و شرف را در يک معامله ی پاياپای، به پای پشAم و چغنAدر قنAد و عAرق سAيب زمينAی                    

  .∗بريزند

شAAAيش پيوسAAAته دسAAAت در دسAAAت زمAAAين دار حرکAAAت کAAAرده اسAAAت،       همAAAانطور کAAAه ک 

  هAAيچ چيAAز.سوسياليسAAم کليسAAائی نيAAز دوشAAادوش سوسياليسAAم فئAAودالی حرکAAت مAAی کنAAد 

آيAا مسAيحيت، عليAه    . ساده تر از دادن رنگی سوسياليسAتی بAر رياضAت مسAيحی نيسAت       

و مالکيت خصوصی، ازدواج، و دولت جهاد نکرده است؟ و آيا بجای اينها نيکوکاری      

فقAAر، عزلAAت گزينAAی و خAAوار داشAAتن نفAAس، زنAAدگی خانقAAاهی و کليسAAای مAAادر را تبليAAغ    

نکرده است؟ سوسياليسAم مسAيحی چيAزی جAز آن آب متبAرک نيسAت کAه بوسAيله ی آن                   

  .کشيش، آالم درونی اشراف را تسکين می دهد

  

   سوسياليسم خرده بورژوائی-ب
           Aورژوازی معAه بAود کAه ای نبAا طبقAه ای    اشرافيت فئودالی تنهAا طبقAرد، تنهAدومش ک

نبود که شرايط موجوديتش، در فضای جديد جامعه ی بAورژوائی رو بAه زوال گذاشAت               

شهرنشAAيان قAAرون وسAAطی و خAAرده مالکAAان روسAAتائی پAAيش کسAAوت    . و از ميAAان رفAAت

در کشAAAورهائی کAAAه از نظAAAر صAAAنعتی و اقتصAAAادی پيشAAAرفتی       . بAAAورژوائی جديAAAد بودنAAAد 

 زنAدگی گيAاهی و بطئAی خAود در کنAار بAورژوازی در حAال        نکرده اند، اين دو طبقAه، بAه      

  .رشد ادامه می دهند
                                                 

کش#وری ک#ه اش#رافيت زمين#دارش و     . اين بيشتر در م#ورد آلم#ان ص#ادق اس#ت          ∗
ه##ای عظيم##ی از زم##ين هاش##ان و ب##ه    اج##ازه داده ان##د بخ##ش  )١٨(حکوم##ت ارب##ابی 

حساب خود آنان بوسيله مباشرانشان کشت ش#ود، و بيش#تر ص#احبان کارگ#اه ه#ای          
اش#رافيت ثروتمن#دتر   . وسيع چغندر قند و صاحبان عرق کشی سيب زمينی هستند       

بريتانيا، هنوز قدری مقامشان باالتر است؛ ولی آنان نيز می دانن#د ک#ه چگون#ه ب#ه           
ره، نام خود را بر روی دالالن س#هامی بگذارن#د ک#ه متعل#ق     جبران تنزل بهای اجا  

حاش#يه انگل#س ب#ر چ#اپ       . (های سهامی کم#ابيش مجه#ول الهوي#ه هس#تند          به شرکت 
  )١٨٨٨انگليسی 
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در کشAورهائی کAه تمAدن جديAد کمAال رشAد خAود را داشAته اسAت، طبقAه ی جديAAدی از           

خرده بورژوا تشکيل شده که بين پرولتاريا و بورژوازی در نوسان است و پيوسته به 

با وجود اين فرد فAرد    .  می کند  عنوان بخش مکملی از جامعه ی بورژوائی تجديد نيرو        

اعضاء اين طبقه، در نتيجه ی رقابت، پيوسته به اعماق پرولتاريا پرتاب می شوند، و 

هر قدر که صنعت جديد رشد می کند، آنان به رأی العين، آن لحظه از تاريخ را مجسAم             

می کنند که در آن بAه عنAوان بخAش مسAتقلی از جامعAه ی جديAد بکلAی ناپديAد شAده، در                  

ها، کشاورزی و تجارت، جAای خAود را بAه نAاظران، مسAتخدمان و مغAازه داران             ارگاهک

  .خواهند داد

در کشورهائی چون فرانسه که در آن بيش از نيمی از جمعيت را روستائيان تشکيل 

می دهند، اين طبيعی بود که نويسAندگانی کAه جانAب پرولتاريAا را در مقابAل بAورژوازی             

 از رژيAAAAم بAAAAورژوائی، بايAAAAد از ضAAAAوابط روسAAAAتائيان و         مAAAAی گرفتنAAAAد، در انتقAAAAاد خAAAAود

خرده بورژوازی سود مAی جسAتند، و از ديAدگاه ايAن طبقAات بينAامين، بايAد سAينه بAرای                

سوسياليسم خرده بورژوائی، بدينگونه بوجود     . دفاع از طبقه ی کارگر سپر می کردند       

  .، رهبر اين مکتب بود نه تنها در فرانسه، بلکه در انگلستان نيز∗سيسموندی. آمد

اين مکتAب سوسياليسAم، بAا موشAکافی فAراوان، تضAادهای موجAود در شAرايط توليAد                    

اثرات مخرب ماشAين و     . دفاع ريائی اقتصاد دانان را فاش ساخت      . جديد را تشريح کرد   

ها  تقسيم کار، تمرکز سرمايه و زمين در يد قدرت گروهی قليل، توليد زيادی و بحران          

چرا ثابت کرد؛ نAابودی محتAوم خAرده بAورژوا و روسAتائی را روشAن        را، بدون چون و     

کرد و نيز فالکAت پرولتاريAا را، هAرج و مAرج توليAد و عAدم تسAاوی آشAکارا در توزيAع                    

   ثAAAروت را، و نيAAAز جنAAAگ صAAAنعتی کشAAAتار دسAAAته جمعAAAی  بAAAين الملAAAل را و نيAAAز انحAAAالل  

  .سابق راضمانت های اخالقی سابق، روابط خانوادگی سابق و مليت های 

لکن اين شکل سوسياليسم از ديدگاه هدف های مثبت خAود، يAا بAدنبال احيAاء وسAائل       

قديمی توليد و مبادله و به همراه آن احياء مناسبات مالکيت قديم و اجتماع قديم است، 
                                                 
∗  Sismondi 
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و يAAا بAAدنبال چپانAAدن وسAAائل جديAAد توليAAد و مبادلAAه در چAAارچوب روابAAط مالکيAAت کهAAن،    

در هAر  . آن وسائل ناپديد شده است و يا بايAد ناپديAد مAی شAد           روابطی که از طريق خود      

  .دو حال، اين سوسياليسم هم ارتجاعی است و هم ناکجا آبادی

صAAنف هAAای مجتمAAع بAAرای کAAار کارگAAاهی و : ُلAAب کAAالم ايAAن سوسياليسAAم عبارتسAAت از

  .روابط پدر ساالری در کشاورزی

 بخAش خAودفريبی را از       سرانجام، وقتيکه حقايق سر سخت تاريخ تمام اثرات مسAتی         

  .بين برد، اين شکل سوسياليسم، با هذيان فالکت باری از يأس، پايان يافت

  

  "حقيقی" سوسياليسم آلمانی يا سوسياليسم -ج
ادبيات سوسياليستی و کمونيستی فرانسه ادبياتی که تحت فشار بAورژوازی صAاحب           

عی به آلمان معرفی شد قدرت بوجود آمد، و جلوه گاه مبارزه عليه اين قدرت بود، موق      

که بورژوازی در آن کشور، مبارزه اش را تازه بAا مطلAق پرسAتی فئAودالی آغAاز کAرده        

  . بود

فيلسوفان و فيلسوف نمايان و عشاق کلمات زيبا درآلمان، با ولع تمام به اين ادبيات 

يورش بردند، بی آنکه بداننAد کAه وقتيکAه ايAن نوشAته هAا از فرانسAه بAه آلمAان هجAرت                      

ايAن  . ه بود، شAرايط اجتمAاعی فرانسAه بAه همAراه ايAن نوشAته هAا، سAفر نکAرده بAود                کرد

ادبيات فرانسوی، در تماس با شرايط اجتماعی آلمان، کليه ی اهميت عملی و فAوتی و               

بدين ترتيAب، از ديAدگاه   . فوری خود را از دست ِهشت، و جنبه ای مطلقًا ادبی پيدا کرد          

خواسAت هAای نخسAتين انقAالب کبيAر فرانسAه، چيAزی          فالسفه ی قرن هجدهم آلمان، در       

بطور کلی؛ و تجلی اراده ی بAورژوازی انقالبAی   " خرد عملی"نبود جز در خواستهای   

فرانسه، در چشم فالسفه ی آلمانی، بيAان کننAده ی قAوانين اراده ی مطلAق، و اراده ای              

 .بود که بناچار اراده ی واقعی بشر عمومًا بايد باشد
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 آلمانی منحصر شد به اينکه عقايد جديد فرانسه را با وجAدان فلسAفی             تمام کار ادبای  

و يا بطريق اولی، بی آنکه عقايد فلسفی خود را ترک کنند، . کهن خود هماهنگ سازند

  .آراء فرانسوی را به فکر خود پيوند بزنند

اين پيوند سازی، بيشAتر بAه کAار ترجمAه ای شAباهت داشAت، کAه در آن متAرجم، فکAر             

  .خارجی را در زبان خود، صاحب اهليت می کنديک زبان 

همAAAه مAAAی دانAAAيم کAAAه چگونAAAه رهبانAAAان زنAAAدگی يAAAأوه قديسAAAان کاتوليAAAک را بAAAر روی        

دست نويس هائی می نوشتند که آثار کالسيک بت پرستی باستانی بر آن نگاشته شده           

بکAار  ادبای آلمان اين شيوه را در مورد ادبيات کفرآميAز فرانسAه بطAور معکAوس                  . بود

مثًال زيAر  . آنان اباطيل فلسفی خود را در زير نسخه ی اصلی فرانسوی نوشتند   . گرفتند

از خAAود بيگAAانگی  "نسAAخه ی اصAAلی انتقAAاد فرانسAAوی از کاربردهAAای اقتصAAادی پAAول،     

خلAع يAد از   "را، و زير نسخه ی اوليه انتقAاد فرانسAوی از دولAت بAورژوائی،      " بشريت

  .نطور تا آخر را گذاشتند؛ و همي∗"مقوله ی کل

 آنان نگارش اين عبارات فلسفی بر ظهر نسخه ی اصلی انتقادات تاريخی فرانسوی 

، "دانAAش واقعAAی سوسياليسAAم "، "سوسياليسAAم حقيقAAی "، "فلسAAفه ی عمAAل "را، بنAAام 

  . و غيره، به زبان آلمانی قالب کردند" بنياد فلسفی سوسياليسم"

و از آنجAا  . تيب يکسره اختAه شAد     ادبيات سوسياليستی و کمونيستی فرانسه، بدين تر      

که ايAن ادبيAات فرانسAه، در دسAت آلمAان هAا از ارائAه مبAارزه ی يAک طبقAه بAا طبقAه ی                   

" يکطرفه بودن فرانسوی ها"ديگر دست شست، آلمان ها چنين احساس کردند که بر 

پيAAروز شAAده انAAد و دارنAAد نAAه احتياجAAات حقيقAAی بلکAAه احتياجAAات حقيقAAت را، نAAه منAAافع      

، بلکه منافع طبيعت انسانی و بطور کلی خود انسان را، جلوه گر می سازند،     پرولتاريا

انسانی که به طبقه تعلق ندارند، واقعيت ندارد و تنها در قلمرو مه آلود رويای فلسAفی    

  .به زندگی خود ادامه می دهد

                                                 
∗  Dethronement of the Category of  the General 
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اين سوسياليسم آلمانی که مشق بچه مدرسه ای خود را آنهمAه جAدی و بAزرگ تلقAی      

نته ی خالی، به شيوه ی دلقکان، بAازار گرمAی کAرده بAود، در ايAن حAيص و               کرده، با چ  

  .بيص، معصوميت مالنقطی خود را از دست داد

جدال بورژوازی آلمAان، بAويژه بAورژوازی پAروس، بAا اشAرافيت فئAودالی و سAلطنت                   

  .مطلق، و به يک معنا، نهضت ليبرال، هيجان بيشتری پيدا کرد

بAه دنبAال آن بAAود   " حقيقAی "ی مديAد سوسياليسAAم  هAا  بAدين ترتيAب، فرصAتی کAAه مAدت    

بدسAتش افتAAاد تAا در مقابAAل نهضAت سياسAAی خواسAته هAAای سوسياليسAتی را بگAAذارد، و      

دشنام و لعن سنتی خود را به ليبراليسم، دولAت انتخابAاتی و رقابAت بAورژوائی، آزادی                  

هد، و بورژوائی مطبوعات و قانون گذاری بورژوائی، آزادی و مساوات بورژوائی، بد

به توده ها موعظه کنAد کAه از ايAن نهضAت بAورژوائی، نAه تنهAا طرفAی نخواهنAد بسAت،             

سوسياليسم آلمAانی سAر بزنگAاه فرامAوش کAرد کAه       . بلکه سخت متضرر هم خواهند شد    

 بAه فAرض   - که سوسياليسم آلمانی عکس برگردان مسAخره ی آن بAود   -انتقاد فرانسوی 

 بAAود، بAAا شAAرائط مخصAAوص موجوديAAت  موجوديAAت جامعAAه ی جديAAد بAAورژوائی نيازمنAAد 

اقتصادی و سازمان سياسی مطابق با آن؛ يعنی تمام آن چيزهائی که حصAول آن هAدف          

  .مبارزه ی آينده آلمان بود

از نظر حکومت های مطلقه، با آن خيAل کشيشAان، اسAتادان، مباشAران روسAتائی، و                 

ه مترسکی بود که از مقامات دولتی، سوسياليسم آلمانی در مقابل بورژوائی تهديد کنند

  .آن حسن استقبال شد

برای آن داروهای تلخ شالق ها و گلولAه هAائی کAه بAدان وسAيله، و در همAان زمAان،             

همAين حکومAت هAا خيAزش هAای طبقAه ی کAارگر آلمAان را مAی خواباندنAد، سوسياليسAAم           

  .آلمانی، مکمل شيرينی بود

 دسAت حکومAت هAا    ، ضمن اينکAه سAالحی بAود در   "حقيقی"بدين ترتيب سوسياليسم  

بAرای مبAAارزه بAAا بAAورژوازی آلمAAان، مسAتقيمًا نماينAAده ی منAAافع ارتجAAاعی، يعنAAی منAAافع   

در آلمAAان، طبقAAه ی خAAرده بAAورژوا، کAAه از بقايAAای قAAرن . کوتAه نظAAران آلمAAانی، نيAAز بAAود 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی

 

 

٧٤ 

شانزدهم است و از آن زمان تاکنون پيوسته به صور مختلف سر در می آورد، پايه ی 

  . موجود استاجتماعی واقعی وضع

سAAيادت صAAنعتی و سياسAAی   . حفAAظ ايAAن طبقAAه، يعنAAی حفAAظ وضAAع موجAAود در آلمAAان      

بورژوازی، آنرا به نابودی حتمی تهديد می کند؛ از يک طرف به علت تمرکز سرمايه؛ 

پيAدا شAد   " حقيقAی "سوسياليسAم  . و از طرف ديگر به علت پيدايش پرولتاريای انقالبی 

  .ن سوسياليسم مثل يک مرض واگير شيوع کرداي. تا با يک تير دو هدف را بکوبد

قبای بافته از تار عنکبوت خيال، بAا آن ملمAل دوزی لفAظ قلمAش، و سAراپا غرقAه در                 

شAAبنم احساسAAات سAAوزناکش، ايAAن قبAAای عارفانAAه ای کAAه سوسياليسAAت هAAای آلمAAان تAAن    

خAود، ايAن يکپارچAه پوسAت و اسAتخوان را بAدان مAی پوشAيدند،          " حقايق ابAدی  "نحيف  

  .روش کاالی اينان، در بازار عوام الناسی از اين دست، کمک کردسخت بف

     سوسياليسAAAم آلمAAAانی، بنوبAAAه ی خAAAود، بAAAيش از پAAAيش رسAAAالت خAAAود را بAAAه عنAAAوان   

  .نماينده ی قلمبه پرداز کوته بنيان خرده بورژوا تشخيص داد

سوسياليسم آلمانی اعالم کAرد کAه ملAت آلمAان ملAت نمونAه اسAت، و خAرده کوتAه بAين                

سوسياليسAم آلمAانی، بAه هAر دنائAت شAيطانی ايAن انسAان نمونAه،          . مانی، انسان نمونAه   آل

تعبيری پنهانی و عالی سوسياليستی نسبت داد، که البتAه دقيقAًا عکAس سرشAت واقعAی                

ايAن سوسياليسAم آنچنAAان پAا از گلAيم خAAود فراتAر بAرد کAAه بAا کمونيسAم مسAAتقيمًا         . آن بAود 

زد، و مدعی شAد کAه   " وحشيانه ويرانگر"تی مخالفت کرد و بدان بر چسب داشتن جه     

     .بAAر مبAAارزات طبقAAاتی از مسAAند عAAالی خAAود، بطAAور بيطرفانAAه، پديAAده تحقيAAر مAAی نگAAرد    

در آلمAان  ) ١٨٤٧(کليه ی انتشارات باصAطالح سوسياليسAتی و کمونيسAتی کAه اکنAون         

 پليد دست بدست می گردد، به استثناء چند نشريه، يکسره متعلق به قلمرو اين ادبيات        

  .∗و نفرت انگيز است
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