
  سه منبع و سه جزء مارکسيسم
را، که به ) فرمایشى و چه ليبرال چه(آموزش مارکس خصومت و کينه عظيم تمام علم بورژوازى 

. مينگرد، در تمام جهان متمدن، عليه خود برميانگيزد "طریقت ضاله"مارکسيسم بمثابه چيزى شبيه به یک 
بناى آن بر مبارزه طبقاتى گذاشته شده است، اى که  داشت، چه در جامعه روش دیگرى هم نميتوان انتظار

 مدافع ليبرال، علم فرمایشى و تمام به هر تقدیر. نميتواند وجود داشته باشد" غرضى بى" هيچ علم اجتماعى
انتظار این که در . اعالم نموده است امانى را بردگى مزدورى است و مارکسيسم عليه این بردگى جنگ بى

ساده لوحى سفيهانه و در حکم این است که مسأله  يغرض وجود داشته باشدجامعه بردگى مزدورى، علم ب
  .غرضى داشته باشيم تقليل سود سرمایه، از کارخانه داران انتظار بى مربوط به افزایش دستمزد کارگران و
ر نشان ميدهد که د اممتاریخ فلسفه و تاریخ علم اجتماع با صراحت ت. ولى مطلب به اینجا خاتمه نميپذیرد

از  دور خشک و جامدى که به مفهوم یک آموزش محدود و" اصول طریقتى"مارکسيسم چيزى شبيه به 
برعکس، تمام نبوغ مارکس همانا در این است که به  .شاهراه تکامل تمدن جهانى بوجود آمده باشد نيست

مستقيم  ادامه بهآموزش مارکس بمثا. بشر قبال آن را طرح کرده است پرسشهایى پاسخ ميدهد که فکر پيشرو
  .آموزش بزرگترین نمایندگان فلسفه و علم اقتصاد و سوسياليسم بوجود آمده است و بالواسطه

جهان بينى  این آموزش کامل و موزون بوده و. علت قدرت بى انتهاى آموزش مارکس درستى آن است
از ستم بورژوازى آشتى پذیر  جامعى به افراد ميدهد که با هيچ خرافاتى، با هيچ ارتجاعى و با هيچ حمایتى

که بشر در قرن نوزدهم بصورت فلسفه  هایى است این آموزش وارث باالستحقاق بهترین اندیشه. نيست
  .بوجود آورده است آلمان، علم اقتصاد انگلستان و سوسياليسم فرانسه

  .ما روى این سه منبع که در عين حال سه جزء مارکسيسم است اکنون مکث خواهيم کرد

١ 

اروپا، و مخصوصا در پایان سده هجدهم، در  در سراسر تاریخ جدید. است ماتریاليسم فلسفه مارکسيسم
قرن وسطائى، عليه سرواژ در مؤسسات و در افکار نبردى  هاى فرانسه که در آنجا عليه هرگونه ذباله

 ميکرد و  بيعى صدقیگانه فلسفه پيگيرى بود که با تمام نظرات علوم ط قطعى در گرفته بود، ماتریاليسم
ماتریاليسم را  از اینرو دشمنان دمکراسى با تمام قوا ميکوشيدند. اوهام، سالوسى و غيره بود دشمن هرگونه

آليسم فلسفى، که هميشه  شکلهاى مختلف ایده آنها از. دار نمایند و به آن تهمت بزنند کنند، آن را خدشه" رد"
  .از مذهب ميشود، دفاع مينمودند بنحوى از انحاء منجر به دفاع و پشتيبانى

دادند که هرگونه  مارکس و انگلس با قاطعترین طرزى از ماتریاليسم فلسفى دفاع کردند و بدفعات توضيح
و تفصيل در تأليفات انگلس مانند  نظریات آنها با حداکثر وضوح. انحرافى از این اصول اشتباه عميقى است

کتاب روى ميز هر کارگر آگاهى " مانيفست کمونيست" مانندکه " آنتى دورینگ"و " لودویگ فوئرباخ"
  .است تشریح شده است

هاى  را با فرآورده او این فلسفه. ولى مارکس در ماتریاليسم قرن هيجده متوقف نشد و فلسفه را پيش راند
رباخ اى براى ماتریاليسم فوئ سرچشمه فلسفه کالسيک آلمان، بخصوص سيستم هگل، که آن هم به نوبه خود

یعنى آموزش مربوط به تکامل است به  دیالکتيک همه ها مهمتر از ميان این فرآورده. بود، غنى ساخت
که از هر گونه محدودیتى آزاد است و نيز آموزش مربوط به نسبيت دانایى  کاملترین و عميقترین شکل خود

الکترون   رادیوم،-علوم طبيعى آخرین کشفيات . تکامل دائمى ماده را براى ما منعکس مينماید بشر است که
نظریات فالسفه   به طرز درخشانى ماتریاليسم دیالکتيک مارکس را، على رغم-و تبدیل عناصر 

  .تأیيد نمود آليسم کهنه و پوسيده، آنان بسوى ایده" نوین"بورژوازى و بازگشتهاى 
سرانجام خود رساند و   بهمارکس، در ضمن اینکه ماتریاليسم فلسفى را عميقتر و کاملتر ساخت، آن را

مارکس  ماتریاليسم تاریخى .تعميم داد بسط و جامعه بشرى معرفت آن را به طبيعت بر معرفت به
العنانى که تا این موقع در نظریات مربوط به  مرج و مطلق هرج و. بزرگترین پيروزى فکر علمى گردید

ک تئورى جامع و موزون علمى سپرد بطرز شگفت انگيزى جاى خود را به ی تاریخ و سياست تسلط داشت



دیگرى که  در اثر رشد نيروهاى مولده، از یک ساختمان زندگى اجتماعى، ساختمان چگونه که نشان ميداد
  .ميروید دارى بيرون عاليتر از آن است نشو و نما ميکند، مثال از سرواژ سرمایه

انعکاس ماده   او وجود دارد، یعنىدرست همانطور که معرفت انسانى انعکاس طبيعتى است که مستقل از
مختلف و مکاتب فلسفى، دینى،  یعنى نظریات(انسان  معرفت اجتماعى در حال تکامل است، همانطور هم

مؤسسات سياسى روبنایى است که بر زیربناى  .جامعه است نظام اقتصادى انعکاس) اقتصادى و غيره
هاى مختلف سياسى کشورهاى کنونى اروپا براى چگونه شکل مثال ما ميبينيم. اقتصادى قرار گرفته است
  .پرولتاریا بکار ميرود تحکيم سلطه بورژوازى بر

اختيار بشر و  اى است که سالح مقتدر معرفت را در فلسفه مارکس یک ماتریاليسم فلسفى تکميل شده
  .بخصوص در اختيار طبقه کارگر گذارده است

٢ 

روبناى سياسى بر آن قرار گرفته  اى است که قتصادى پایهپس از این که بر مارکس محقق شد که نظام ا
مهمترین اثر مارکس، . اقتصادى مصروف نمود است، توجه خود را بيش از پيش به بررسى این نظام

  .دارى تخصيص داده شده است معاصر یعنى سرمایه ، به بررسى نظام اقتصادى جامعه"کاپيتال"
. سرمایه دارى، بوجود آمد ترین کشور گلستان، یعنى در رشد یافتهعلم اقتصاد کالسيک قبل از مارکس در ان

را  تئورى ارزش مبتنى بر کار شالوده آدام اسميت و دیوید ریکاردو، ضمن تحقيق در نظام اقتصادى،
این تئورى را به طرز دقيقى مستدل ساخت و به شکل پيگيرى  او. مارکس کار آنها را ادامه داد. ریختند
ارزش هر کاالئى از روى مقدار زمان کار اجتماعا الزمى که صرف توليد این  ان داد کهاو نش. بسط داد

  .است تعيين ميگردد کاال گردیده
 مارکس) مقابل کاال مبادله کاال در(آنجایى ک اقتصاددانان بورژوازى مناسبات بين اشياء را ميدیدند 

توليدکنندگان مختلف را به توسط بازار نشان  مبادله کاال ارتباط بين. را کشف نمود مناسبات بين افراد
ارتباط بيش از پيش محکم شده تمام زندگى اقتصادى توليدکنندگان  پول داللت بر این ميکند که این. ميدهد

مينماید؛  داللت بر توسعه بعدى این ارتباط سرمایه .الینفکى در یک واحد جمع ميکند جداگانه را بطور
صاحب زمين، صاحب  کارگر روزمزد نيروى کار خود را به. بدیل ميشودنيروى کار انسانى به کاال ت

کارگر صرف تأمين هزینه زندگى خود  قسمتى از روزکار خود را. کارخانه و دارنده ابزار توليد ميفروشد
 ارزش اضافى به رایگان کار ميکند و براى سرمایه ، قسمت دیگر روز را هم)مزد(و خانواده خود مينماید 

  .دار است منبع ثروت طبقه سرمایه آورد که منبع سود وبوجود مي
  .آموزش مربوط به ارزش اضافى بنيان تئورى اقتصادى مارکس است

و ایجاد ارتش  سرمایه که از نتيجه کار کارگر بوجود آمده است، با ورشکست ساختن کارفرمایان کوچک
صنایع به یک نظر ميتوان دید،  را درپيروزى توليد بزرگ . بيکاران، کارگر را تحت فشار قرار ميدهد

دارى روز به روز  کشاورزى بزرگ سرمایه ولى در کشاورزى هم ما همين پدیده را مشاهده مينمایيم؛
مييابد، اقتصاد دهقانى در حلقه طناب سرمایه پولى ميافتد، راه  بيشتر تفوق مييابد، استعمال ماشين توسعه

در کشاورزى، سقوط توليد کوچک . مانده منهدم ميگردد بزیر فشار تکنيک عق سقوط ميپيماید و در
  .دارد، ولى خود سقوط واقعيت انکار ناپذیرى است شکلهاى دیگرى

از پيش  خود توليد بيش. سرمایه، ضمن شکست توليد کوچک، نيروى توليدى کار را افزایش ميدهد
 و -به یکدیگر ميپيوندند  ادى منظم صدها هزار و ميليونها کارگر در یک ارگانيسم اقتص-اجتماعى ميگردد 

هرج و مرج در توليد، . اختصاص ميدهند دار به خود حال آنکه محصول کار عمومى را یک مشت سرمایه
  .تأمين حيات براى قاطبه اهالى روزافزون ميگردد وار براى تحصيل بازار، عدم بحران، تالش دیوانه

  .بوجود ميآورد به سرمایه، نيروى عظيم کار متحد رادارى، با افزایش وابستگى کارگران  نظام سرمایه
ساده گرفته تا باالترین  هاى اقتصاد کاالئى و از مبادله دارى را از اولين نطفه مارکس، سير تکاملى سرمایه

  .شکلهاى آن یعنى توليد بزرگ مورد پژوهش قرار داده است
مارکس را سال  و جدید، صحت این آموزشدارى، اعم از کشورهاى قدیم  و تجربه کليه کشورهاى سرمایه

  .بسال به عده زیادترى از کارگران آشکارا نشان ميدهد



  .بر سرمایه است دارى در سرتاسر جهان پيروز شد، ولى این پيروزى فقط پيش درآمد پيروزى کار سرمایه
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د گذارد، بالفاصله دارى پا به عرصه وجو سرمایه" آزاد "هنگامى که رژیم سرواژ واژگون گردید و جامعه
آموزشهاى مختلف . جدیدى از ظلم و استثمار رنجبران است آشکار گردید که این آزادى، سيستم

ولى . انعکاس این فشار و اعتراض بر ضد آن، شروع به پيدایش نمود درنگ بمثابه سوسياليستى بى
مالمت  دارى را انتقاد مينمود، این سوسياليسم جامعه سرمایه. بود تخيلى سوسياليسم سوسياليسم ابتدائى یک

ميپروراند و ميکوشيد  ميکرد، بر آن لعنت ميفرستاد، آرزوى فناى آن را مينمود، رژیم بهترى را در خيال
  .ثروتمندان را متقاعد نماید که استثمار دور از اخالق است

توانست نه ماهيت بردگى نمي این سوسياليسم. ليکن سوسياليسم تخيلى نميتوانست راه عالج واقعى را بنمایاند
نيروى  تکامل آن را کشف کند و نه آن مزدورى را در شرایط سرمایه دارى تشریح نماید، نه قوانين

  .باشد پيدا کند را که قادر است موجد جامعه نوین اجتماعى
وص در اروپا و بخص در عين حال انقالبهاى توفانى که با انحطاط فئوداليسم و سرواژ همراه بود، همه جا

کليه تکامل و نيروى محرکه آن ميباشد،  را، که اساس مبارزه طبقات در فرانسه با وضوح روزافزونى
 هيچيک از پيروزیهاى آزادى سياسى بر طبقه فئودالها، بدون مقاومت حياتى و مماتى  .آشکار ميساخت

طبقات مختلف جامعه  ندارى نبود که بدون مبارزه حياتى و مماتى بي هيچ کشور سرمایه. بدست نيامده است
  .دارى بر اساس کم و بيش آزاد و دمکراتيک بوجود آید سرمایه

آورد که تاریخ جهان  اى را بدست نبوغ مارکس در این است که او اولين کسى بود که توانست از اینجا نتيجه
مبارزه  بهاین نتيجه، آموزش مربوط  .آن را ميآموزد و توانست این نتيجه را بطرزى پيگير تعقيب کند

  .است طبقاتى
اخالقى، دینى، سياسى و  مادام که افراد فرانگيرند در پس هر یک از جمالت، اظهارات و وعده و وعيدهاى

قربانى سفيهانه فریب و خودفریبى بوده  اجتماعى منافع طبقات مختلف را جستجو کنند، در سياست همواره
 که پى نبرند که هر مؤسسه قدیمى، هر اندازه هم زمانى طرفداران رفرم و اصالحات تا. و خواهند بود

اى از طبقات حکمفرماست، همواره از طرف مدافعين نظم  به قواى طبقه ریخت و فاسد بنظر آید متکى بى
باید در  وسيله وجود دارد؛ یک و اما براى در هم شکستن مقاومت این طبقات فقط. ميگردند قدیم تحميق
مبارزه تربيت کرد و سازمان   نموده است آن نيروهایى را پيدا کرد و براىاى که ما را احاطه همان جامعه

نيرویى را تشکيل بدهند که قادر به انهدام کهن و  - باید  و بر حسب موقعيت اجتماعى خود-داد که ميتوانند 
  .آوردن نو باشد

طبقات ستمدیده تاکنون  مفقط ماتریاليسم فلسفى مارکس بود که راه بيرون آمدن از بردگى معنوى را که تما
اقتصادى مارکس بود که وضعيت واقعى  فقط تئورى. در آن سرگردان بودند به پرولتاریا نشان داد

  .کرد دارى تشریح پرولتاریا را در نظام عمومى سرمایه
پرولتاریا در حال  در تمام جهان، از آمریکا تا ژاپن و از سوئد تا آفریقاى جنوبى، سازمانهاى مستقل

آگاه ميشود، از موهومات جامعه  پرولتاریا، در جریان مبارزه طبقاتى خود پرورش یافته و. ایشندافز
ميآموزد که چگونه درجه موفقيتهاى خود را  بورژوازى آزاد ميگردد، بيش از پيش بهم پيوسته ميشود و

  .مو مينمایدميکند و بطور مقاومت ناپذیرى رشد و ن مورد سنجش قرار دهد، نيروهاى خود را آبدیده
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