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  توضيحات
  

، که انگلس مقدمه ضميمه "تکامل سوسياليسم از تخيل به علم"  چاپ انگليسی   -١

، ترجمه در Socialiem utorian scientificرا بر آن نوشت، در لندن تحت عنوان 

  . انتشار يافت١٨٩٢سال 

 بZه آلمZانی ترجمZه کZرد کZه      ١٨٩٢در سال   آن را   به خاطر اهميت اين مقدمه انگلس       

، ٢ و ١شماره  " Neue Zeit" در مجله " در باره ماترياليسم تاريخی"تحت عنوان 

  .انتشار يافت) ١٨٩٢/ ١٨٩٣(سال يازدهم، جلد اول 

 آمده است، ولZی ترجمZه دقيZق آن نيسZت،          Gründlichkeitلغت  به جای    ژرف   -٢

     همZZZواره در . هZZZای خZZارجی غيZZZرممکن اسZZت   زبZZان  زيZZرا ترجمZZه دقيZZZق ايZZن لغZZZت بZZه    

آلمZZانی نزديZک تZZر  بZان  ز هZای اروپZZائی، کZه بZZه   يZن کتZZاب، حتZی در زبZZان  ترجمZه هZZای ا 

  .ش آورده شده استی اشکل آلمانبه همان هستند، اين کلمه 

انگلس ايZن اثZر   . يک واحد کشاورزی استبه معنای ) Die Mark(  دی مارک -٣

ضZميمه چZاپ   بZه عنZوان    ١٨٨٢را در فاصله اواسط سZپتامبر تZا اواسZط دسZامبر سZال         

در مجلZه   " دی مZارک   "١٨٨٣در سال   . نوشت" ل سوسياليسم از تخيل به علم     تکام"

مZی توانZد   دهقان آلمانی که بوده است؟ کيست؟ که       "تحت عنوان   " سوسيال دمکرات "

  .انتشار يافت" باشد؟

  . منظور ساکنين قاره اروپا بدون ساکنين جزاير بريتانيا و ايرلند است-٤

  .است" خرده بينی"مسائل و تقريبًا معادل  همعنی ديد محدود و تنگ نسبت ب  به-٥

است، يک مکتب   " ندانستن"يونانی  بان  زه   آگنوستی سيسم که معنی لغوی آن ب       -٦

پيZروان  . بطور اصولی شناختنمی توان فلسفی است که اعتقاد دارد واقعيات عينی را        

جZود  اين مکتب بر اين عقيده اند که در مقابل شناخت بشر مرزهای غيرقابل عبوری و          

  .دارد
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     آگنوسZZتی سيسZZم جديZZZد را   ) فيلسZZZوف آلمZZانی (و کانZZت  ) فيلسZZوف انگليسZZی  (هيZZوم  

در دورانی که فلسفه بورژوازی تکامZل يافZت، ايZن مکتZب از طZرف          . پايه گذاری کردند  

Huxley ،Mill ،Spenseبرای اثبات نادرستی نظريات آگنوستی سيستها .  دنبال شد

 مختلف فلسفی در باره شناخت ارائه داده شZده، کZافی         هائی که از جانب مکاتب    ی  تئور

. معيZار حقيقZی شZناخت رجZوع کZرد     بZه مثابZه   برای اين منظور بايد به پراتيZک،      . نيست

" تکامZZل سوسياليسZZم از تخيZZل بZZه علZZم "کZZه بZZر چZZاپ انگليسZZی  ی انگلZZس در مقدمZZه ا

  .کندی ها را رد م ريات آگنوستی سيستظنوشت بر همين پايه ن

٧-ZZZZZرف  اسکوالسZZZZZه از طZZZZZی کZZZZZرای مکتبZZZZZت بZZZZZی اسZZZZZطالح التينZZZZZک اصZZZZZتيک ي       

ايZن مکتZب در واقZع    . های کليسای کاتوليک در قرون وسطی تاسيس گرديZد     تئوريسين

اسکوالستيک با نفوذ ترين . بنيان گذار بينش فلسفی مطلق و ايدآليستی دينی می باشد        

فئوداليسZZتی اروپZZا  مZZذهبی و در عZZين حZZال ايZZدئولوژی حZZاکم در دوران -مکتZZب فلسZZفی

ن ششZم تZا قZرن سZيزدهم فلسZفه حZاکم       ر سال، يعنی از ق ٧٠٠اين مکتب در حدود     . بود

  .رفتی در اروپا بشمار م

کوشZZش . اسکوالسZZتيک بZZر پايZZه روابZZط اجتمZZاعی فئوداليسZZتی در اروپZZا بوجZZود آمZZد 

 زمZان، بZه   پيروان اسکوالستيک در اين بود کZه قيZودات مZذهبی را بZا منطZق علمZی آن        

ZZدخصZZات نماينZZطوئی اثبZZق ارسZZاب  . وص منطZZی را انتخZZيوه خاصZZور شZZن منظZZرای ايZZب

علZZت اينکZZه اسکوالسZZتيک   ه بZZ . معZZرف شZZد " اسکوالسZZتيکی"کردنZZد کZZه بZZه شZZيوه    

بخصوص در دوران زوال خود از ايجاد هرگونZه رابطZه بZا واقعيZات و تجربيZات علمZی          

ات، مفZZZاهيم و تنهZZZا از طريZZZق مراجعZZZه بZZZه لغZZZ مZZZی کZZZرد امتنZZZاع مZZZی ورزيZZZد و تZZZالش 

اصطالحات فرضيات خود را اثبات رساند، امروز شZيوه تحليZل و بحZث اسکوالسZتيکی             

که بدون در نظر گZرفتن  می شود کسی نسبت داده ه خود گرفته و به جنبه کامًال منفی ب  

رابطZه ديZالکتيکی پديZده هZا بZا يکZديگر، تنهZا بZه         هم چنين  عينيات و تجربيات علمی و      

  .کندی  مبازی با کلمات اکتفا
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يZک  بZه مثابZه    نوميناليسم جريان مخالفی است در درون مکتZب اسکوالسZتيک و    -٨

جريان مترقی فلسفی در قرون وسطی بود که پيZروان آن اکثZرًا از ميZان عناصZر اوليZه             

  .بورژوازی شهری بودند

نوميناليسZم نZوعی تفکZZر ماترياليسZتی اسZZت کZه بعZZدها پايZه ای را بZZرای جهZان بينZZی       

ه هZای مشZخص و     د در جهZان تنهZا پديZ       -٢ کZل وجZود نZدارد،        -١: يجاد کرد بورژوازی ا 

 اصZZطالحات کلZZی، اصZZطالحات عZZام و مشZZترک بZZرای اشZZياء       -٣منفZZرد وجZZود دارنZZد   

  .مشخص هستند

فلسفه ). ١٦٢٦ تا   ١٥٦١از  ( فرانسيس بيکن، فيلسوف و سياستمدار انگليسی        -٩

بيکن عليZه اسکوالسZتيک   . بودماترياليستی بيکن مبين منافع بورژوازی در حال رشد      

قرون وسطی مبارزه کZرد و در مقابZل شZيوه اسZتدالل و تحليZل آنهZا، روش اسZتفاده از               

بيکن . بنظر بيکن هدف از شناخت تسلط بشر بر طبيعت است. علوم طبيعی را قرار داد

  .بنيانگذار ماترياليسم انگليسی است

معتقZد بZود کZه      )  مZيالد   از  قبZل  ٥٠٠ تZا    ٤٢٨از( آناگساگراس، فيلسوف يونZانی      -١٠

. ديده های طبيعی از هوموايومرها، که تعداد آنها بيشمار است، تشZکيل شZده انZد    پتمام  

علت عدم اعتقاد به خدا همواره مورد تعقيZب  ه آناگساگراس که يک ماترياليست بود، ب     

  .قرار داشت

  ١٠ رجوع شود به توضيح -١١ 

يکZی  )   قبZل از مZيالد  ٤٦٠تZا   ٣٧٠از  ( دموکريت فيلسوف ماترياليست يونانی      -١٢

او مشZZZZهورترين سيسZZZZتم  . از رهبZZZZران جنZZZZبش دمکراتيZZZZک عليZZZZه بZZZZرده داری بZZZZود    

دموکريت معتقد بود که جهان از تعداد . ماترياليستی را در دوران باستان بنيان گذاشت     

براسZاس  اشZياء  . نZد، تشZکيل شZده انZد     ابيشماری اتم کZه در فضZای بينهايZت در حرکZت          

تفZاوت اشZياء بZا يکZديگر     . رونZد و بوجZود مZی آينZد       ی  ها از بين م    يوند اتم جدائی و يا پ   

  .هاست فقط بر پايه انواع مختلف ترکيب اتم
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. يکی از شيوه های استدالل جهت تدوين تئوری است) Induktion( استقراء -١٣

بZرخالف شZيوء        مZی شZود،   تحت عنوان استقراء معموًال حرکت از جZزء بZه کZل فهميZده          

Deduktion می شودزء حرکت ج که در آن از کل به.  

دارای تفکZZZر ) ١٦٢٤ تZZZا ١٥٧٥( يZZZاکوب بومZZZه، فيلسZZZوف و عZZZارف آلمZZZانی   -١٤

اد تشکيل شده اسZت و بZدون   ضاو عقيده داشت هر شيئی از جوانب مت      . ديالکتيکی بود 

حتZی در مZورد خZدا هZم ايZن      . وجZود داشZته و تکامZل يابZد    نمی توانZد  اين جوانب متضاد    

  .خوبی و بدی موجود استه صورت بتضاد 

نماينZده  ) ١٦٧٩ تZا  ١٥٨٨(س، فيلسZوف و سياسZتمدار انگليسZی      ب توماس هو  -١٥

س عقيZده داشZت   بهZو . مکتZب ماترياليسZم مکZانيکی و سيسZتم دهنZده فلسZفه بZيکن بZود        

          Zزء ايZوچکترين جZه کZده کZکيل شZادی تشZام مZارج از اجسZای خZم  ندنيZام را اتZا    اجسZه

. چيزی جز يک تغيير مکان مکانيکی اجسام قابل تغيير نيست    حرکت  می دهند،   تشکيل  

س عليZه آزادی ارادی مZذهبی   بهZو . شناخت از طريق رياضيات و هندسه بدست می آيد   

 بوده از نظر تئوری اجتماعی ∗∗∗∗و از پيروان سرسخت دترمينيسم   می کرد   شديدًا مبارزه   

يZک حالZت طبيعZی زنZدگی     معتقد بود که همه موجودات با هم در مبارزه اند و اين امر،      

بZر  مZی تZوان   بشری است و تنها در صورت ايجاد يک حکومت مستبده با قدرت کافی،       

س تZZZاثير زيZZZادی در فلسZZZفه سياسZZZی بنظريZZZات هZZZو. ايZZZن هZZZرج و مZZZرج مسZZZلط گرديZZZد 

  . داشتبورژوازی 

در ) ١٧٠٤ تZا  ١٦٣٢( جان الک فيلسوف، روانشناس و محقZق علZوم تربيتZی         -١٦

و ادامZه دهنZده   ) ١٧رجZوع شZود بZه توضZيح     ( مکتZب سنسوآليسZم      انگلستان بنيانگذار 

                                                 
. ل پدي#ده ه#ای م#ادی در طبيع#ت و اجتم#اع اس#ت       دترمينيسم بينشی اس#ت ک#ه معتق#د ب#ه رش#د مس#تق          ∗

دترمينيس#م مک#انيکی تنه#ا ب#ه     .  بخشی از اي#ن پدي#ده ه#ا بش#مار م#ی آي#د          نيز اراده، تفکر و عمل بشر    
قبول علت و معلول، پي#دايش و زوال پدي#ده ه#ای طبيع#ی و اجتم#اعی اکتف#ا م#ی کن#د و ت#اثير اراده،                 

ب##رعکس، دترمينيس##م  . عی نف##ی م##ی کن##د  تفک##ر و عم##ل بش##ر را در اي##ن حرک##ت طبيع##ی و اجتم##ا     
دي##الکتيکی کلي##ه تض##ادهای موج##ود در ق##انون عل##ت و معل##ول را از قبي##ل تص##ادف و ض##رورت،       

 و در مسائل اجتماعی اراده و عمل بشر می گيردماهيت و شکل ظاهری، کل و جزء را در نظر    
  .داندی يک فاکتور عمده حرکت اجتماعی مبه عنوان را 
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دنيای می توان جان الک عقيده داشت که تنها از طريق حواس . س بودبماترياليسم هو

  .خارج را شناخت

مZZی تZZوان       سنسوآليسZZم مکتبZZی اسZZت کZZه عقيZZده دارد تنهZZا از طريZZق حZZواس        -١٧

 Zناخت دپديZZا را شZاد    . ه هZZز ايجZزی جZZع چيZر در واقZا از    فکZZه مZاتی کZZان اطالعZه ميZرابط

حقيقZت آن چيZزی اسZت کZه حZداقل در تضZاد بZا        . طريق حواس بدست مZی آوريZم نيسZت       

مارکسيسم اگر چه، به نقش و ضZرورت شZناخت حسZی در پروسZه     . حساسيت ما نباشد 

شZناخت  بZه ايZن   هZا فقZط    معرفت معتقد است، ولی اين پروسه را برخالف سنسوآليسZت    

دوم؛ يعنZی بZا گZذار    به مرحله ه دارد که اين پروسه تنها با گذار و عقيدمی کند  محدود ن 

  .گرددی از شناخت منطقی کامل م

 دئيسم که در ابتدا در قرن شانزده و هفده در انگلستان بوجود آمد، معتقد است -١٨

    ZZدا بوجZا را خZه دنيZZر چZه اگZوذی     وکZZيچ نفZاملی آن هZه تکZZی در پروسZت، ولZد آورده اس

  .می گيردمستقل از خدا انجام براساس ندارد و تکامل دنيا 

از نماينZZدگان برجسZZته سوسياليسZZم تخيلZZی در ) ١٨٥٨ تZZا ١٧٧٧( رابZZرت اون -١٩

اون عقيZZده داشZZت کZZه تضZZادهای  . انگلسZZتان و از مخZZالفين سيسZZتم سZZرمايه داری بZZود 

. سيستم سرمايه داری ناشی از مالکيت خصوصZی، مZذهب و خZانواده بZورژوائی اسZت        

کZه در نيوالنZارک   ی  در مZتن ايZن کتZاب آمZده اسZت، ابتZدا در کارخانZه ا       کZه همانطور او  

تحت رهبری او قرار داشت، از طريق تقليل ساعات کZار و اقZدامات اصZالحی ديگZر در             

سZZيس کZZرد و در  أبهبZZود وضZZع کZZارگران کوشZZيد، بZZرای اطفZZال کZZارگران کودکسZZتان ت     

ريZک را بZا کZار عملZی     مدارس سيستمی ايجاد نمود که بZا کمZک آن بتZوان آمZوزش تئو            

و بعZZدها اجتماعZZات نمونZZه کمونيسZZتی ايجZZاد کZZرد و بZZا سZZادگی ناشZZی از    . تZZوام سZZاخت

اعتقاد او به سوسياليسم تخيلی از سرمايه داران خواست کZه بZرای سZرنگونی سيسZتم       

انگلس در ارتبZاط بZا نقZش و سZهم اون در جنZبش کZارگری       . سرمايه داری مبارزه کنند   

های واقعی که در انگلسZتان   های اجتماعی، تمام پيشرفت جنبشتمام : "می نويسد که  

  .ند ادر جهت منافع کارگران انجام گرفته اند، با نام اون در ارتباط
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 فرقه ای از مذهب مسيح اسZت کZه در قZرن هفZدهم در انگلسZتان بوجZود آمZد و                  -٢٠

  .بيش از همه جا در اياالت متحده امريکا توسعه يافت

هZای ارتشZی کZه هZدف آن جلZب       تی است به سبک سZازمان   سپاه مقدس تشکيال   -٢١

  .افراد به مذهب مسيح است

  ).١٨٢٧ تا ١٧٤٩( پيرسيمون الپالس رياضی دان و منجم فرانسوی -٢٢

  . نقل قول از کتاب فاوست، اثر گوته، شاعر و نويسنده آلمانی-٢٣

شZهير  ، فيلسZوف  )١٨٠٤ تZا  ١٧٢٤( کانتيسم جديد ادامه فلسفه امانوئل کانZت       -٢٤

کانتيسZم جديZد جريZان فلسZفی بZا      . آلمانی و اولين بنيانگذار فلسفه کالسيک آلمان اسZت     

منزلZه وسZيله ای در دسZت     نفوذی است کZه از کمZون پZاريس تZا انقZالب کبيZر اکتبZر بZه                

ويZژه   ايZن فلسZفه بZه     . داشZت مبارزه عليه جنZبش پرولتZری قZرار         به منظور   بورژوازی  

  .ه عليه درک ديالکتيکی و تاريخی ماترياليسمابزاری بوده است در خدمت مبارز

کانت معتقد . اصطالحی است فلسفی از کانت) Ding an sich(  شيئی در خود -٢٥

بود که شناخت انسان از اشياء بر پايه تظاهر خارجی آنهاسZت و ماهيZت مطلZق اشZياء          

اصطالح شZيئی در خZود در واقZع سازشZی اسZت      . شناختنمی توان   را  ) شيئی در خود  (

شZZناخت بZZر پايZZه عينيZZات کZZه بZZه آليسZZم، زيZZرا کانZZت از يکسZZو ه ميZZان ماترياليسZZم و ايZZد

گر با مطلق کردن ماهيت اشياء در يبينشی ماترياليستی است، عقيده دارد و از سوی د

  .می گيرديک موضوع ايدآليستی قرار 

پZانزده و  قرن های که در می شود هائی گفته   رفرماسيون به مجموعه کوشش   -٢٦

تجديد نظر و يZا ايجZاد اصZالحاتی در مZذهب مسZيح و تZاثيرات آن در            به منظور   زده  شان

در اينجا بطور مشخص منظZور جنZبش ملZی ای اسZت کZه         . روابط اجتماعی انجام گرفت   

در آلمان بر پايه تزهای لوتر عليه حکومت پاپ بوجZود آمZد و سZپس بZه جنZبش عظZيم        

  .دهقانی منجر گرديد

سياستمدار انگليسی در انقالب بورژوازی     ) ١٦٥٨ تا   ١٥٩٩( اوليور کرامول    -٢٧

  تحZZت فشZZار جنZZبش دمکراتيZZک  . در جنZZگ انقالبZZی يZZک گZZروه ممتZZاز تشZZکيل داد  . بZZود
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عضZو رهبZری کننZده    بZه عنZوان   کرامول . خرده بورژوازی به اعدام کارل اول دست زد 

خZود را  شورای دولتی و فرمانده کZل ارتZش تقريبZًا اختيZارات تZام کسZب نمZود و قZدرت               

  .کار برد جهت تثبيت سيستم سرمايه داری، عليه ارتجاع فئوداليستی به

ايZن  ). ١٧١٤ تZا  ١٣٧١از سZال  ( سلسله ستورات خانواده اشرافی اسکاتلندی   -٢٨

     در انگلسZZتان حکومZZت  ) اسZZتثنای چنZZد سZZال   بZZه (١٧٠٢ تZZا ١٦٠٣خZZانواده از سZZال  

  .کردی م

  . مکتبی است که فيلسوف فرانسوی دکارت و پيروانش تشکيل دادند-٢٩

و يا کود ناپلئون قانون مدنی ای است کZه نZاپلئون   ) code civil(  کود سيويل -٣٠

. دهZد ی قانون مدنی فرانسه امروز را تشکيل مهمچنان  منتشر نمود و   ١٨٠٤در سال   

 -ردهZZای انقZZالب بZZورژوا ايZZن اولZZين قZZانون مZZدنی ای اسZZت کZZه مبZZين حقZZوقی دسZZت آو   

  .دمکراتيک در فرانسه می باشد

). ١٨٨١ تZZا ١٨٠٤( بنيZZامين ديسZZرائيلی، سياسZZتمدار محافظZZه کZZار انگليسZZی    -٣١

س آن قZZرار أ حZZزب محافظZZه کZZار را مجZZددًا سZZازمان داد و در ر    ١٨٤٨ديسZZرائيلی از 

 هZم   و بعZد ١٨٦٨ چندين بار وزير دارائی، يکبZار در سZال   ١٨٦٨ تا   ١٨٥٢از  . گرفت

وی در توسZعه مسZتعمرات انگلZيس نقZش     .  نخست وزير بZود ١٨٨٠ تا   ١٨٤٧از سال   

  .موثر داشت

بZورژوائی در  انقZالب   و هنگZام  ١٦٦٠ توری يک گروه سياسی بود کZه بعZد از     -٣٢

اين گروه بعدها تبديل به حزب محافظه کار . انگلستان از طرف شاه پرستان بوجود آمد

  .شوندی خطاب م" توری"يز اعضای اين حزب دليل امروز نبه همين گرديد و 

هZZا، قZZانونی اسZZت کZZه از طZZرف بيسZZمارک در سZZال    قZZانون تعقيZZب سوسياليسZZت-٣٣

. اجZرا در آمZده بZود     عليZه جنZبش سوسياليسZتی کZارگری تنظZيم و بZه        ١٨٩٠ تا   ١٨٧٨

طبZZق ايZZن قZZانون تشZZکيالت حزبZZی و سZZنديکائی، اجتماعZZات و مطبوعZZات آنهZZا ممنZZوع    

  .مخفی در آمدناگزير به صورت شکيالت گرديد و اين ت
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، )١٧٧٨ تا ١٧١٢( ژان ژاک روسو، نويسنده و فيلسوف ايدآليست فرانسوی -٣٤

روسZو در اثZر   . مشهورترين تئوريسين فلسZفه دولZت و ايZدئولوگ انقZالب فرانسZه بZود              

کZه مالکيZت   مZی کنZد   ثابZت  " هZا  بحثی در باره عدم مساوات در ميان انسZان        "خود بنام   

او سرسZختانه عليZه    .  عدم مساوات اجتماعی، ايجاد دولZت ضZروری اسZت          خصوصی و 

خواسZتار  انسZان هZا   حکومت مطلقه فئودالی مبارزه کرد و بZا حرکZت از حقZوق طبيعZی           

ابتدا در شرايط طبيعی و مسZاوی   انسان ها   بنابر نظريه روسو    . استقالل کامل خلق بود   

انسZان هZا   وی، موجZب گZذار    بسر می بردند، مالکيت خصوصی و روابط مالکيت نامسا        

بZه  " قZرارداد اجتمZاعی  " از شرايط طبيعی به شرايط تابعيت دولتی شد و بر پايZه يZک                

داد اجتمZاعی را از  رايجاد دولت منجر گرديد ولی تکامل عدم تساوی سياسZی، ايZن قZرا             

روسو معتقد است که برای از . بين می برد و شرايط طبيعی جديدی را بوجود می آورد

  .قرارداد اجتماعی جديدی دولت عقل پديد آيدبراساس  اين شرايط جديد بايد بين بردن

٣٥- ,WiedertäuferبشZZی از جنZZده     يکZZه عقيZZت کZZيون اسZZای دوران رفرماسZZه

  .ايده های مسيح و جوامع اوليه تاسيس گرددبراساس داشت بايد جامعه ای 

. آلمان بود، يکی از رهبران جنبش دهقانی )١٥٢٥ تا ١٤٩٠( توماس مونسر -٣٦

 او معتقZد بZه  .  برداشت خاص خود را از جهان تZدوين کZرد       ١٥٢٠-٢١مونسر در سال    

ايجاد جامعZه ای بZدون طبقZات بZود و عقيZده داشZت خلZق آن نيروئZی اسZت کZه توانZائی                      

های ضدطبقات  نقشه او مبنی بر تمرکز جنبش. ايجاد چنين جامعه ای را دارا می باشد   

های ی ندبقانان و اپوزيسيون شهر در خارج شدن از پايعلت عدم توانائی ده حاکمه به

 ٢٧ دسZتگير و در  ١٥٢٥مونسر در پانزدهم مZاه مZه   . محلی، با شکست مواجه گرديد   

  .همان ماه اعدام شد

 لولرز، جنبشی بود کZه در قZرن هفZدهم در انقZالب بZورژوائی انگلسZتان بخZاطر          -٣٧

و عقيZZZده داشZZZت کZZZه کZZZرد مZZZی منZZZافع فقيرتZZZرين اقشZZZار شZZZهری و روسZZZتائی مبZZZارزه  

  .زراعت بپردازنده روستائيان فقير بايد بدون پرداخت اجاره ب
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) ١٧٩٧ تZا  ١٧٦٠(هZای تخيلZی فرانسZه       بابف يکی از انقالبيZون و کمونيسZت        -٣٨

و خواستار تسZاوی  می کرد او در انقالب کبير فرانسه از منافع طبقه چهارم دفاع          . بود

  . اعدام شد١٧٩٧ ماه مه ٢٨ دستگير و ١٧٩٦بابف در سال . مردم بود" واقعی"

ژوئZZن ( دوران وحشZZت بZZه دوران ديکتZZاتوری انقالبZZی دمکراتيZZک ژاکZZوبين هZZا  -٣٩

روبس پيZر  رهبری  که در آن دولت انقالبی به  می شود   اطالق  ) ١٩٧٤ ژوئيه   -١٩٧٣

. به ترور انقالبی دست ميZزد بان ها و سلطنت طل   در قبال ترور ضدانقالبی ژيرونديست    

 حکومت، باالترين ارگان دولتی فرانسه بود که پس از اين دوران بوجود آمد و شورای

سيس أ ت١٧٩٥شورای حکومت بر پايه قانون اساسی . می گرديداز پنج عضو تشکيل 

بZZا اعمZZال تZZرور و دفZZاع از منZZافع ) ١٧٩٩ برومZZر ١٨(و تZZا کودتZZای نZZاپلئون بناپZZارت 

  .کردی بورژوازی بزرگ حکومت م

 از سZپاه  ١٨١٥ در ايZن جنZگ نZاپلئون در هجZده ژوئZن            -)بلژيک(لو   نبرد واتر  -٤٠

رهبZZری بلوشZZر  مشZZترک انگلسZZتان و هلنZZد تحZZت رهبZZری ولينگZZتن و سZZپاه پZZروس بZZه  

 اسZپانيا و  ، سZوئد،  نبرد واترلو سر آغاز وحدت انگلسZتان، روسZيه        . می خورد شکست  

سZال طZی يZک       ايZن متفقZين موفZق شZدند در همZان          . ون بZود  ئکشورهای ديگر عليZه نZاپل     

حملZZZه وسZZZيع و همZZZه جانبZZZه نZZZاپلئون را شکسZZZت داده، حکومZZZت او را بZZZرای هميشZZZه  

  .سرنگون سازند

ترقی اجتماعی : "دهدی  فوريه اين افکار خود را در تز زير تکامل و توضيح م-٤١

رود، نابودی نظZام اجتمZاعی   ی  موازات رشد آزادی زنان به پيش مبهو تغييرات زمان   

سZپس  ". نسZبت بZا محZدوديت و سZلب آزادی زنZان همZراه مZی باشZد                  به همان  متقابال و 

بسط و تکامل حقوق زنان اصل عمده کليZه     : می گيرد فوريه بر اين اساس چنين نتيجه       

  .های اجتماعی است پيشرفت

ميتينگZZی در گالسZZکو پيشZZنهادی مشZZتمل بZZر اقZZدامات      اون در١٨١٢ در سZZال -٤٢

ر کارخانZZه هZZای ريسZZندگی و بافنZZدگی  جهZZت بهبZZود وضZZع کZZارگران و کودکZZان شZZاغل د 

 در ايZن  ١٨١٥اين ابتکZار و تZالش اون در سZال         براساس  طرحی که   . مطرح می سازد  
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پZس از تغييZرات فاحشZی در اصZل پيشZنهاد         ١٨١٩باره تنظZيم گرديZد، بZاالخره در سZال           

  .قانون در آمدبه صورت مورد تصويب پارلمان قرار گرفت و 

رياسZت   معZه تعZاون و سZنديکاهای کZارگری بZه         يک کنگZره جا    ١٨٣٣ در اکتبر    -٤٣

صZوری  بZه صZورت   ايZن کنگZره اتحاديZه ملZی کZارگران را         . اون در لندن تشZکيل گرديZد      

طبZق  . تصZويب رسZيد    بZه ١٨٣٤سيس کرد و برنامه و اساسZنامه اتحاديZه در فوريZه      أت

شZZيوه   رهبZZری توليZZد را در دسZZت گيZZرد و بZZه  مZZرنظZZر اون ايZZن اتحاديZZه مZZی بايسZZتی ا  

امZا ايZن برنامZه تخيلZی بZا شکسZت          . ت آميز دگرگون کامل جامعه را تحقق بخشZد        مسالم

اتحاديه با مقاومت شديد دولت و جامعه بورژوائی روبرو گرديد و در اوت    . مواجه شد 

  بساط آن برچيده شد١٨٣٤

 منظZZور بازارهZZائی اسZZت کZZه در شZZهرهای مختلZZف انگلسZZتان از طZZرف جامعZZه    -٤٤

.   دلZZه کZZاال براسZZاس ارزش واقعZZی آن تأسZZيس شZZده بZZود   تعZZاون کZZارگران، بZZا هZZدف مبا 

مZدت دو سZال وجZود     از طرف اون در لنZدن تشZکيل و بZه       ١٨٣٢اولين بار در سپتامبر     

  .داشت

 پردون بانZک خلZق را در   ١٨٤٨/ ٤٩، در اثنای انقالب ١٨٤٩ ژانويه  ٣١ در   -٤٥

 جود داشت بههم فقط بر روی کاغذ و     اين بانک قريب دو ماه و آن      . پاريس تشکيل داد  

  . شکست مواجه بودبابانک قبل از شروع فعاليت رسمی اين قول مارکس 

، اقتصZZZاددان و جامعZZZه شZZZناس فرانسZZZوی،  )١٨٦٥ تZZZا ١٨٠٩(پيZZZرژوزف پZZZردون 

پردونيسZم، جريZانی اسZت    . ايدئولوک خرده بورژوازی و از پايه گذاران آنارشيسم بZود    

             Zدف آن ايجZه هZه کZد       در جنبش کارگری قرن نوزده فرانسZکل از توليZه ای متشZاد جامع

پردونيست ها عقيده داشتند که بايد از طريق رفرم، از بZين بZردن   . کنندگان کوچک بود  

ايZن  " فقZر فلسZفه  "مZارکس در کتZاب      . پول و بهره چنZين جامعZه ای را بZه وجZود آورد             

  .مکتب را به شدت مورد انتقاد قرار می دهد

مايندگان برجسZته کمونيسZم تخيلZی       از ن ) ١٨٧١ تا   ١٨٠٨( ويلهلم وايت لينگ     -٤٦

فعاليZت  " اتحاديZه دادخواهZان   "تئوريسZين   بZه عنZوان     هZا    وايZت لينZگ مZدت     . آلمان بود 
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او مدتی در سويس سکونت نمود، پس از آن به بلژيک، انگلستان و سپس بZه         . داشت

 به آلمان بازگشت اما بعد مجددًا ٤٩/١٨٤٨های انقالب  امريکا مهاجرت کرد، در سال

های بZZيش از حZZد، يعلZZت پنZZدارگراوه نظريZZات وايZZت لينZZگ بZZ. مهZZاجرت شZZدبZZه  نZZاگزير

. زمان تکامل يافته بود، مZورد توجZه قZرار گيZرد      نتوانست در جنبش کارگری که در آن      

، جامعه ای بدون ستم )١٨٤٢" (تضمين هماهنگی و آزادی   "وايت لينگ در اثر خود      

  .کندی و استثمار را ترسيم م

 لومZه هZا  تپکZه از زمZان حکومZت    مZی شZود   به دورانی اطZالق   دوره اسکندريه،   -٤٧

   بZZه )  بعZZد از مZZيالد٦٤٠(هZZا تZZا حملZZه اعZZراب  مZZی و رو)  قبZZل از مZZيالد٣٣٠ تZZا ٣٢٣(

 در ايZZن دوره . مZZی شZZود  شZZامل - کZZه مرکZZز تمZZدن آن عصZZر بZZود    -بنZZدر اسZZکندريه را 

جغرافيZا،  ) اويکليZد، ارشZميدس   (ويژه در رياضيات     های عظيمی در علوم، به     پيشرفت

  .نجوم، کالبد شناسی و فيزيولوژی صورت گرفت

می شود هائی گفته  هفده و هجده به سلسله جنگقرن های های تجارتی   جنگ-٤٨

کZZه ميZZان بزرگتZZرين ممالZZک اروپZZا بخZZاطر تحصZZيل امتيZZازات اقتصZZادی و بازرگZZانی          

هZان انجZام   در اختيار گرفتن بازارهای مستعمراتی در ج    به منظور   هندوستان و امريکا    

      و جنZZگ تجZZارتی مZZی دادنZZد  ابتZZدا رقبZZای عمZZده را انگلسZZتان و هلنZZد تشZZکيل      . گرفZZت

های ميان انگلسZتان   پس از جنگ. دو کشور بود  ميان اين  ٥٤/١٦٥٢ و   ١٦٦٤/ ٦٧

انگلستان از تمام اين نبردهZا پيZروز بيZرون آمZد و در نتيجZه       . و فرانسه بوقوع پيوست   

  .رگانی جهان در دست اين کشور متمرکز گرديدزام بادر اواخر هفدهم تقريبًا تم

 بZه انسZان هZا   ه، آتZش را بZرای   متZ  بنابر اساطير يونان باستان پس از آنکZه پرو      -٤٩

  ZZدورا را مZوس پانZZی آورد، زئZZين مZازد أزمZی سZZه او مZZه . مور تنبيZZه را بZZدورا پرومتZZپان

ز مجZددًا نمZو   کرد و به عقابی ماموريت داد، جگر او را که هر روميخکوب صخره ای   

  .هراکلس عقاب را به قتل رساند ادامه داشتزمانی که بخورد و اين تا می کرد، 

بZZه منظZZور در انحصZZار   تراسZZت يZZک سZZازمان بZZزرگ سZZرمايه داری اسZZت کZZه    -٥٠

ها با کارخانجات و موسسات تجارتی تشZکيل        گرفتن توليد، از طريق درآميختن شرکت     
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سسات شرکت کننZده اسZتقالل   ؤ که ممی گيرد ام  درآميختن بنحوی انج  اين  اما  . می گردد 

و تحت رهبری و تابعيت می دهند از دست به کلی اقتصادی، سياسی و حقوقی خود را      

  .می گيرندهيات مديره تراست قرار 

به  ١٨٧٠های  ، برنامه و راه حلی سطحی بود که در سال"دولت خلقی آزاد "-٥١

هZائی بZر    يادداشZت "مZارکس در  . ديZد مZی گر های آلمان ارائه   سوسيال دمکرات وسيله  

 ٢٨ و ١٨، انگلZZس در نامZZه  )انتقZZاد بZZر برنامZZه گوتZZا  (برنامZZه حZZزب کZZارگران آلمZZان،   

ايZZن برنامZZه و راه حZZل را " دولZZت و انقZZالب" بZZه ببZZل، و لنZZين در کتZZاب ١٨٧٥مZZارس 

  .   بشدت مورد انتقاد قرار داده اند

  

 
 


