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 درآمد
بنای نظام مارکس، ستتتن  'ی ارزشنظریه'جناب واگنر گفته استتت   »

 'نظامو سوسلاسلیتو'جا که من هرگز آن ستوستلاسلیتتو اوست ا اما از

 «اثر واگنر اس اصرفاً ام، این فانتزی نیاخته

 ۱۸۸۱، «ی واگنرها دربارهیادداش »مارکس، 

 

آنچه در این نوشتتتته  ۱های مارکس استتت اگفتاورد باسا یکو از آخرین نوشتتتته

انداز مارکس جوان استت ا مارکس پس از آور استت ، شتت اه  کاما  با   تت شتتتف 

 ی اقام  کوتاه وسو، پل  از ورود به پاریس، در دوره«زایتون راینل ه »بیتته شدن 

نوییتتد و حرک کاو ( مو۱۸۸۱ای به آرنوسد روگه )ستتاتام ر پربارش در کروزناخ، نامه

ک  به این نوییتتنده ن تتان کندا بازخوانو این نامه، دستت گرای  خود را پرداخته مو

ه  ی مای ند ماندا  ندین نکتهداده استت  که مارکس تا آخر رمر به م انو نظری آن پ

    در این نامه بلان شده اس  که جای تأمل دارد

که حقلق  مفهومو حاضتر و آماده در ک توی ملز اندی تتمند نلی ا ؛ اینیکم

جاست ، در برابرش زانو بزنا ما اصو  جدید ل ، حقلق  اینیگوما به جهان نمو»پس 

، نقطه شتتروک کار ما همچون دوم «کنل ارا از درون اصتتو خ خود جهان استتت را  مو

صد نلی ا ق« سلیت  آماده»ی یک هارائ – ستفر به ایکاریا –پردازانو مثل کابه خلا 

های معنای کن »و « جهان را نی   به آگاهو خودش مطاع کنل »ما این است  که 

هاس  روشن خواهد شد که جهان مدت»؛ بنابراین، سومم« خودش را توضتل  دهل ا

ن آدس  آوردن  در واقعل ، فقط باید به هکیب  لزی اس  که برای بکه در تمنای 

اگر ستاختمان آینده و فلصتاه ب  لدن به همه »؛ در نتلجه چهارم« وقوف پلدا کندا

                                                      

 سرمایهداری در سترمایهپیتای م انو جامعه»ای زیر رنوان تر در مقاسهی متن حاضتر پل نوییتنده۱ 

 را به بحث گذاشته اس ا نتاه کنلد به « ی بدیلجامعه»تفصلل به« مارکس

https://pecritique.com/2018/12/30جامعه%-و/م انE2%80%8Cی-

 س/-در-یدارE2%80%8C%هیپیاسرما
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روشن کاماًا  ه در حا  حاضر باید انجام دهل   لز برای تمام ارصار کار ما ن اشد، آن

 «امل  آن اس ای آنچه هی  در تمرحمانهاس   مقصودم نقد بو

گویو به جداسو دیرینه بلن حا  و نماید که تااش مارکس پاسخحور موپس این

ی نظری به صورت اس  که در ررصه« آنچه باید باشتد»و « آنچه هیت »آینده، بلن 

« آگاهو جهان»گرددا آنچه این نامه نمودار مو« آ امر ایده»و « امر واقع»تن  بلن 

دا کنای پلدا مولانو انضتتمامو پلدا کرده، رامل یا ستتو هکند، باافاصتتاه بخطاب مو

ی اسعادهاستتت  که مارکس اثر خار  ۱۸۸۱درستتت  در هملن زمان، در اواخر ستتتا  

ود، تر گفته بک دا او که پل را به قا  مو حق هتل یی ستهمو بر نقد فایفهمقدمه

گونه تدقلق شده اس ، اکنون هملن مفهوم را این ۱«جهان فایتفو، و فایفه دنلوی»

لز کند، پروستاریا ناش را در پروستاریا پلدا موحور که فایفه سااک مادیهمان»کند  مو

 ( ۱۸۱)ص « یابدااش را در فایفه موسااک روحانو

قدرت ن وغو  ی اهملتو رماو استت ااادارندهرهایو نظری دربر»از دید مارکس 

سرخ این رهایو، فایفه، و قاب آن »بنابراین « ب  دایو مادی روک مواست  که به نلرو

توان فعالت  پلدا کند، و بدون فو پروستتاریتا نمونپروستتاریتاستتت ا فایتتتفته بتدون 

( پس نزد مارکس، ۱۸۱)ص « تواند نفو شتتوداب  تتو به فایتتفه، پروستاریا نموفعال 

ی ی رهایو با خردلدگو اندی تتهتنه ردر گرو د استتاستتاً ،«انقاابو رادیکا »یابو تعلن

در « آنچه هی » رو،  ون رناصر فراروی ازاینست  که در کن خ خودخ سو ه اس ا ازا

ای اینجا و اکنون حضتتوری میتتتتر دارد، آینده را فقط از درون  نان حضتتتور باسقوه

 سانبدینکنندا رناصتر ستازای آینده در بطن حا  زیی  موتوان استت را  کردا مو

در فرآیند دیاسکتلکخ انقاابو نهفته استت  که حو آن « باید»و « استت »امکان تعامل 

                                                      

آسمانخ فقلر نی تو شتعور فقرای آسمان با »نوییتد  مارکس در مواجهه با خلزش بافندگان ستازی مو۱ 

معکوس داردا یتک خلزش کارگری هرقدر جزئو باشتتتد، درخود حامل یک روک جامع استتت ا  را که 

را که کند،  ارتراض انیتان راله شترایطو ناانیانو اس ،  را که از خاستتاه یک فرد باسفعل شروک مو

« و انیتتانو استت اشتتورد، اجتماک حقلقو انیتتان، هیتتتاجتمارو که فرد راله جدایو آن از خود مو

 (۱:۳ ۱)مجموره آثار، 
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ه گذارد، باکه بجامعه را پ ت  سر مو« تاریخ-پل »تکامل یابو ستو ه نه فقط -خود

 گردد!نوین هیتو منجر موکامااً ی نفوخ خودخ آن سو ه، به برقراری یک روش واسطه

ی فوئرباخ برنه تته بارهدرویراسوه  شدد   یبرنهاده ستوملن آنچه مارکس در

اس ، بدان معنا که دگرشدن یک وضعل  با دگرگونو « دگرسازی-خود»اس  مفهومخ 

گونتته تعری  این مفهوم را اینایتتدئوسو ی آسمتتانو کننتتده قرین استتت ا خودخ دگرگون

توان به را نمو حاکمی ضتتترورت انقااب فقط بدان خاحر نلیتتت  که ح قه»کند  مو

ی کته ح قتته استتت  ن ختاحریی دیتری ستتترنتون کرد، باکته همچنلن بتدهشتتتلو

ی انقااب موفق به زدودن تمام گخل و سای ارصار شده، فقط به واستطهکنند  سرشگمن

معضل بنابراین،  (۳۱)صا« کندرا کیب موی نوین جامعهیک بنلان نهادن استتحقا  

، باکه مربوط به نلیتت میتتتقل  ستتو ه در فرآیند انقااب « حضتتور»به محدود صتترفاً 

از اشقلاب است. پس ویژ  ، ب ی خودخ آنها در به ثمر رساندن انقاابم تارک  آگاهانه

 !شمد و یا هرگز بنا شخماهد شدی بدیل یا تمسو  ومد آشها سواوه  میجامع 

کمون پاریس اس ا پرس  اما موضوک اصاو این نوشته،  ی تاریخ اسوت.این آممز 

ی بدیل م هود این اس   آیا پس از رخداد کمون تغللری در نترش مارکس به جامعه

 اس ؟

 

 مارکس و کممن پاریس 
ری استتت  که به فقر روحانو و جیتتتمو خود آگاهو دارد؛ لپروستتاریتا فق»

ا اسغاگر استت -ناانیتتانلتو که نیتت   به این ناانیتتانل  آگاه استت ؛ سذا خود

ا شتتتود،  روجه به بُعد مطاقخ جامعه ت دیل نموهلچی پلروزمند بهپروستاریا

تواند اما او نمو کندااااش، ه  خود و ه  ضتتتدخ خود را اسغا موکه با پلروزی

شتترایط غلرانیتتانو ی کلی که شتترایط هیتتتو خودش را نفو کند متر آن

 «  که در وجود او خااصه شده اس  نفو کندا را کنونو یجامعه

 (۱۳-۱۳)صص مقدس،  یخانواده
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 کس  نلن تحوسوکمون پاریس حرکتو از پایلن، از ستوی پراکیلس، بودا هلچ

 ی اجتمارو بودا درانتل ته-بلنو نکرده بودا کمون محصتتو  یک جن  خ خودرا پل 

ماندگار بودا زمانو نوین، یک نظریه، درونکامااً این حرکت  در رلن حتا  در یک بُعد 

ی رحل ، مانقاابو  اس  تئوریخ میتتر در یک جن   نوپا را مااقات کندی که اندی ه

، اثری جاودانو «جن  داخاو در فرانیته» شمد.جدیدی از شوناوت گدومد  می

کامااً بدیعو استت  که به  اس  کمون پاستتخ دادا بدون مارکس، بدون مقوسات نظری 

ی ارصار در تاریخ ی کمون به قا  ک تلد، سترشت  واقعو کمون برای همهبارهکه در

 ۱شدا پس در نظرمارکس کمون  ه  لزی را آشکار ساخته بود؟ث   نمو

بلانتر « جن  داخاو در فرانیه»ی ن یت  سازم به یادآوری است  که در درجه

این در ای ت کلااتو اس ا بنابراس ا یعنو بلانله« اسمااو کارگرانسازمان بلن»مواضع 

دهو فکری ن اید از انظار پوشلده بماندا ن و سازمانی سازمابررستو مفاهل  آن، رابطه

ویژه آمدهایو دربر داش  که برای جن   سوسلاسلیتو، بهبو ارتنایو به این مه  پو

  ۱، مهاک بودا«ی گوتابرنامه»پس از 

روزی که »بلنو کرده بود که  پل « هجتده  برومر سوئو بناپارت»متارکس در 

ن ی مفرغو ناپائوهای سوئو ناپائون بلفتد، مجیتتمهوری ستترانجام بر دوشتردای امارا

( آنتاه اروپا ازجای خود ۱۱۳ ۱۱در ملدان واندوم سترنتون خواهد شدا )مجموره آثار 

کمون  ۱«برخاستتته و به وجد خواهد آمد  موش پلر،  ه خوب از زیر زملن نقب زدی!

مارکس پس از  ی رمل پوشتتتانلدا در رلن حا ،بلنو جامعهبه این پل  پاریس دقلقاً
                                                      

مارکس پل  از کامل کردن نی هی نهایو »جن  داخاو در فرانیه«، ۱ پل  نویس  ۱

ی مارکس ضروری اس انی ه برای درک اندی ه ۱دیتر نلز آماده کرده بودا خوان  هر   

 

 بررسو »نقد برنامه گوتا« نلازمند مطاب جداگانهای اس  که در گنجای  مقاسهی کنونو نلی ا ۱

 

اشاره به هملت، نمای نامهی شکیالر، پردهی ن ی ، صحنهی پنج   » ه خوب گفتو موش  ۱

«اپلر  
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تکله کرده « تقاد از خودان»، با رویکردی به آینده، بر روی ۱۸۸۸ هایشتتکیتت  انقااب

اهداف رظل  خود ناروشتتن »ی او، پروستاریای فرانیتته نیتت   به که به دیدهبود،  را

وضاک اراه بازگ   غلرممکن خواهد بود، و خودخ »رسد که دیتر اما زمانو فرا مو« بودا

کمون ا« رودس همین جاسووت، همین جا باید ریدوویدداد که  فراخوان خواهد 

 پاریس، پاسخ مث   به آن فراخوان بود!

جای دره  شکیتن، به هماشلن دوستو را ب هاتمام انقااب»قو  مارکس هکه باین

نقد و ت تتتری  شتتتده بودا مارکس با « هجده  برومر»، درهمان «کما  رستتتانده اند

ن تز میتتتقل  ایآنتو»کند که کمون پاریس، درواقع موبازگویو همان گفتاورد، اظهار 

زا، که همچون یافته، این ب تک مرگکمون این ماشلن مرکزی « ماشلن مرکزی بودا

که خود « روی  ناهنجار»ود، این بی خود ف رده ی مدنو را در  ن رهجامعه« ماربوآ»

انقاابو راله این »ن کرد، منهدم ستتاخ ا پس کموآ  اجتماک وانمود مورا همتای ایده

 ودا ن –سژیتلملیت ، م روحه، جمهوری یا اماریاسلیتو  –یا آن شتکل قدرت دوستو 

ی کمون معرف جذب نلروی دوستو درخود جامعه «این انقاتابو رالته خود دوس  بودا

توسط پروستاریای  ۱۸۸۸ی که در انقااب فوریه« جمهوری اجتمارو»مدنو بودا فریاد 

آن،  «بلان مث  »، در کمون پاریس به واقعل  پلوستت ا اما کمون، زبان بود پاریس بر

واقعتتاً  م نتتای نهتتادهتتایوبر»بود کتته « جمهوری حقلقو»و یتتک  ،«جمهوری کتتار»

 بنا شده بودا « دموکراتلک

در  ۱،کاپلتا ی او  که در نقطه« کنندگانستتتاب ماسکل  از ستتتاب ماسکل »

ه بود، اکنون ن« نفوخ نفو»، شاخص تاری وخ «گرای  تاری و ان اشت  سترمایه»ب   

ی کارگر بندی خودگردان ح قهصتتورت« ی رقاانوواستتطه»رنوان  ون هدف باکه به

جن   اجتمارو »شتتتود تا با ملانجلتری آن، بتوان خودستتتازماندهو بتازنمتایو مو

ه پل  ب« رقاانوکامااً روشو انیانو و » را با« ی کارگر و نلز احلای کل ب تری ح قه

                                                      

یتلی  و مارک، نتاه کنلد به کتاب کاپلتا ثلر کمون پاریس بر ستاختمان ویراست  فرانیتوی أبرای ت۱ 
 ا  ۱۱۸۳، «دیتر»فریدا آفاری، ن ر  ی حین مرتضوی و، فصل  هارم، اثر رایا دونایفیکایا، ترجمهآزادی
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ماسکل  فردی را به حقلق  »هتدف، نفوخ رات  وجودی خود پروستتاریاستتت  تا  ۱بردا

 اس ا بنابراین خودخ« همراه»به بلان مارکس، شتکل ستلاسو کمون یک « ت دیل کندا

ای برای ی ستتازمان یافتهاحلای جامع ب تتری  نلیتت ، باکه وستتلاه»کمون در حک  

ای هشدک   شکل نهایتاً»، «خودگردانو توسلدکنندگان»اما این شتکل، «  ارمل است

این بلان مارکس « ی آن، رهایو اقتصتتادی کار تحقق پلدا کندااستت  که به واستتطه

ی شکل بارهدر« ا  اخلر، ادبلات بیلار وسلعوس :۳حو »نلازمند دق  فراوان است ا 

ل های بیلاری با توسن، سوسلاسلی ی بدیل نتاشتته شتده بودا از فوریه تا اووجامعه

آسو وضتتتع موجود ای را تجیتتت  کرده بودند که بدیل ایدهبه قدرت ت لل خود، آینده

شهری را تصورات سوسلاسلی  آرمان« مانلفی »ها پل ، در باشدا اس ته مارکس سا 

 ا آنچهمته  کرده بود« هایو معاق در آسمانساختن کاخ»به نقد ک تلده و آنها را به 

« ی تاری و خودبا آگاهو کامل نی   به وظلفه»باور، نوین اس ، زای  جن  و خود

نه « شکل»ک ت  شتده را به ارمغان آورده اس ا پس این  است  که این شتکلخ نهایتاً

ی یک جن   رملق مل و مکاشتتفه، باکه زادهأی تحاصتتل تعمق و تفحص، نه نتلجه

 پاریس بودند!اجتمارو بودا کاشفان این شکل، خودخ کارگران 

به برشتتماری  ۱اسمااو و شتترک  زنان،مارکس پس از برجیتتته کردن بُعد بلن

پردازد، از جماه سغو کار های گوناگون اجتمارو مودستتتتتاوردهای کمون در ررصتتته

ش انه، آرای همتانو، تحصلل رایتان، جدایو دین و دوس ، و غلره، اما با صراح  اراام 

                                                      

ماسکل  خصتتوصتتو و »، پارگراف پایانو ۱۸۸۸فایتتفو -های اقتصتتادیدستتتنوشتتتهنتاه کنلد به ۱ 

عدی ی بدر مرحاه بالفعل رو فازضروریخموقعل  کمونلیت ، همان نفوخ نفو اس ، و ازاین»«  کمونلیت 

س ، ی باافصل اشکل ضروری و اصل دیناملک آینده کممشیسومتاریخ تکامل در فرآیند رهایو و احلاا 

 ۱:۳ ۱مجموره آثار، « ی انیانو نلی اکل جامعهشاما کمونلی  به خودی خود هدف تکامل انیان، 

نتان واقعو پتاریس، همانند زنان دوران باستتتتان، قهرمانو، شتتتراف  و فداکاری خود را به نمای  ز»۱ 

اخ، با خوشحاسو جان خود را فدا کردندا این  ه  لزی را نان پاریس در ستنترها و در میتز نداگذاشتت

 ا« که اهریمن کمون آنها را به متلرا و هتاتخس ت دیل کرده اس نای د؟کنثاب  مو

ند اس  زنو قدرتم ،کاتلاند و هککار را تن له موشکن و خلان افراد پلمان ،ا، متلرهای یونانوافیانهدر 

 (Megaera and Hecates) اکندآفریده شده، حفاظ  موتازگو که از خانه و هرآنچه به
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تو هی« اجتمارو کمون، هیتوخ کن تر خودخ آن بودا ترین دستاوردبزرگ»کند که مو

آنها، همان پراکیلس آنها بود که در تداوم خود، ه  اوضاک و ه  خود آنها را دگرگون 

اتوپلای »نامدا آنها مو« روک کمون»ی استتت  کته مارکس لزخواهتد کردا این آن  

ا از کمون انتظار آنه« ی یک فرمان ابااغ شوداای نداشتتند که به واسطهحاضتر و آماده

دارند و باید از مراحل   راه درازی در پل»دانیتتتتند نتداشتتتتند  ون مو« معجزه»

او  به نثر درآوردن سترشت  کمون اس   یجا، در نقطهدر این« م تافو ر ور کنندا

آسو برای تحقق ب  لدن آنها ایده»شتوی   که با مه  ترین توصتل  مارکس روبرو مو

ی ی نوین را آزاد کنند، رناصری که جامعهخواستتند رناصتر جامعهنداشتتند باکه مو

  ۱«ی بور وایوخ درحا  سقوط، آبیتن آن بوداکهنه

گرایان انقااب فرانیه بودا در آن زمان، انقاابلون ی مقابل آرماناین درس  نقطه

ی کردند و آمادهبودندا رداهای آنها را بر تن مو« دموکراستتو باستتتان»در پو احلای 

« آزادی، رداس  و فضتتلا »قربانو کردن جامعه برای  نان اهدافو بودندا شتتعار آنها 

علدا زمانو که سن  وزه بودا توهمو بود که م د  به ترا دی شتد و فرزندان خود را با

ی حقو  ب ر که بر دیوار کنیر یه شتد، با اشتاره به کتل هدر دادگاه ترور محاکمه مو

، خانواده مقدسآویزان بود، با حلرت اراام کرد  اما این من بودم که آن را نتاشتتتت ! )

هایو شتد که به انقااب فرانیته منجر به ایده»گوید، ( با این وصت  مارکس مو۱۱ص 

ااا  نانچه این کممشیسهیی تمامو جهان کهن رفتندااا منجر به ایده هایاید ی ورا

ا« ی شظم شمین جهاشی اسووتهمان اید ایتده بته وجهو پتایتدار پرورانتده شتتتود، 

 (۱۱۱جا، ص )همان

                                                      

های آن نویسو پل « جن  داخاو در فرانیه»از متن  تمام گفتاوردهای داخل دو گلومه، میتتقلما۱ً 

 برگرفته شده اس ا 
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/civil_war
_france.pdf 
 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/civil-war-
france/drafts/index.htm 

۱۱به انتالیو، جاد  مجموره آثار همچنلن نتاه کنلد به  

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/civil_war_france.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/civil_war_france.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/civil-war-france/drafts/index.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/civil-war-france/drafts/index.htm
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تفتاوت تتاری و انقااب فرانیتتته و کمون پاریس، در رشتتتد، باوغ و خودآگاهو 

امر »نظ  کهن ری تته بیتتته بودندا کمون  استت  که در بطن« ی نوینرناصتتر جامعه»

ت دیل کرد؛ فوران آنچه در پ تت  فعل و انفعاسات م تتروط « امر باسفعل»را به « ممکن

این اس  کمونلی ، باه، » آمدابود اما به     نمو« شتدن»در ستط  جامعه درحا  

شیسووت، « اید »د بمد. این شفی مکممن وحدت ذات و شم !«'ناممکن'کمونلیتتت  

 حورهمان تنیدگی تئمری و پراتیک، و آمیزش هسوهی و اید  است.همبلک  در

ی کمون نلز کماکان از که در نقد واگنر م تتتاهده شتتتد، مارکس حتو پس از تجربه

ورزیدا اما هیتو باسفعل داری امتناک موی پیتاسترمایهبندی جامعهحراحو ستاختمان

یک  نلن حرحو استت  که پذیر کرده بودا انداز را امکانکمون، حرک کاو یک   تت 

« وتای گنقد برنامه»سوسلاسلیتو در  هایمارکس در مواجهه با ستلر قهقرایو گرای 

 دهد  پرورش مو

 وار فرد بهی کمونلیتتتتو، پس از ناپدید شتتتدن انقلاد بردهدر فاز باساتر جامعه»

جا همچنلن محو تعارض بلن کار فکری و کار جیتتتمو؛ پس از تقیتتتل  کار و از آن

که ای صرف برای زندگو به نلاز اصاو زندگو؛ پس از آنوسلاهیک ل شدن کار از ت دی

های ی   مهی فرد، نلروهای موسد ه  افزای  یافته و همهجان هبه همراه تکامل همه

توان از افق تن  حق بور وایو در ثروت تعاونو فوران یافته باشد، تنها در آن زمان مو

بر پر   خود خواهد نوشتتت   از هرکس براستتتاس تمتاملت  آن فرا رفت  و جتامعه 

 !«ی نلازشاستعدادش و به هرکس به اندازه

ا اما حضتتتور دبرخاک افتادنفریوادهای یک تمدن شمین آری، کمونتاردهتا بتا 

کندا « جاودانو»مارکیتو ضروری بود تا سرش  کمون را ادراک کرده، و هدف آن را 

در صتتدوپنجاهملن ستتاسترد  استت  که« جن  داخاو در فرانیتته»وجود اثری  ون 

باد کندا زندهامروزی مو« ی بدیلجامعه»ی کمون را در روش برخورد به کمون، آموزه

 کمون پاریس!

 

 ::۱۸اردی ه    ۱۳
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