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 ی پرودوندرباره ۴ 

 

 پرودونای از شما دریافت کردم که در آن قضاوت مشروح من را درباره دیروز نامه

علاوه بر این، . ی شما استدرخواست کردید. کمبود وقت مانع از برآورده کردن خواسته

ا را به شم امحسن نیت برای اینکهاز آثار او را در دست ندارم. با این حال،  هیچ یکمن 

آن  توانیدشما میکنم. سپس را یادداشت می رئوس آن و مختصرسرعت ، بهثابت کنم

 طور خلاصه هر کاری دوستبه –د کنی از آن کمرا تکمیل کنید، به آن اضافه کنید یا 

 دارید انجام دهید. 

او در مورد  آموزیدانش اثرآورم. های پرودون را دیگر به یاد نمیتلاش نخستین

 ه زدسروکلبا مشکلاتی  زدهشتابدهد که او چگونه به صورت نشان می دانشگاه لانگ

 که برای حل آنها هنوز فاقد اولین عناصر دانش بود.

تردید بهترین کار اوست. اگر نه به دلیل تازگی ، بی«مالکیت چیست؟»اولین اثر او، 

اثری  ،های قدیمیی بیان ایدهجدید و جسورانه یمحتوا، حداقل به دلیل شیوه

های فرانسوی تها و کمونیسدانست که در آثار سوسیالیستساز است. او میدوران

شده  «الغا»شهری ای آرماننه تنها به طرق مختلف نقد شده، بلکه به شیوه« مالکیت»

با سنت سیمون و فوریه قرار دارد همان ارتباطی  دراست. در این کتاب پرودون تقریباً 

 که فوئرباخ با هگل داشت. در مقایسه با هگل، فوئرباخ مطمئناً ضعیف است. با وجود

کرد که برای آگاهی  تأکیدساز بود، چون بر برخی نکاتی هگل دوران از پس، او این

هامی ابمسیحیان ناخوشایند بود، اما برای پیشرفت نقد مهم بود، نکاتی که هگل در 
 باقی گذاشته بود. رازگونه

وجود دارد. و  تنومند توان بیان کرد که در این کتاب پرودون هنوز یک سبکمی

ازدید من آن سبک، شایستگی اصلی آن است. واضح است که حتی در جایی که او فقط 

کند ای مستقل کشف میکند، پرودون همه چیز را به شیوهمطالب قدیمی را بازتولید می

شود. گوید برای خود او تازگی دارد و به این عنوان جدید تلقی مییعنی آنچه می -

گذارد، اقتصادی می« ترین مقدساتمقدس»، که دست روی آمیزسرکشی تحریک

گیرد، انتقاد ی بورژوایی را به سخره میای که درک عامیانهپارادوکس مبتکرانه

جا، آشکار کردن احساس عمیق و اصیل خشم از جا و آنتلخ، و این یکننده، کنایهخرد

ا ر« مالکیت چیست؟»اینها خوانندگان  یهمه –رسوایی نظم موجود، خلوص انقلابی 
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برانگیخته کردند و در نخستین انتشار آن، محرکی نیرومند ایجاد نمودند. در تاریخ 

توان از این کتاب نام برد. اما در علوم و نیز سختی میعلمیِ اقتصاد سیاسی، به مشخصاً

 بکنند. برای نمونه، کتادر تاریخ رمان، آثار پرهیجانی از این دست نقش خود را ایفا می

 «ای شورانگیزجزوه»را در نظر بگیرید. چاپ اول آن چیزی جز  جمعیتدر مورد  مالتوس

ه چ ی نژاد انسانیهجونامهو ادبی از ابتدا تا انتها سرقت بیش نبود. و در عین حال، این 

 محرکی ایجاد کرده!

راحتی چند نمونه برای نشان توانستم بهاگر کتاب پرودون را پیش رو داشتم، می

داند، از هایی که خود او آنها را مهمترین میاو ارائه کنم. او در قسمت سبک اولیهدادن 

در آن زمان کانت تنها فیلسوف آلمانی بود  -کند تقلید می اضدادطرز برخورد کانت به 

دهد که برای دست میهو این برداشت نیرومند را ب –وانده بود آثارش را خ یکه ترجمه

درک بشر است، یعنی چیزی که « ورای»او، همانطور که برای کانت، حل اضداد در 

 ماند.برای خود او مبهم باقی می

ک سو از ی مالکیت چیست؟توان پیشاپیش در شکنی آشکار، میرغم این بتاما علی

ناقضی با خاستگاه نظری دهقان کوچک فرانسوی )بعدها در نقد پرودون از جامعه ت

ا ههای سنجشی که از سوسیالیست( را مشاهده کرد و از سوی دیگر، معیاربورژواخرده

 به ارث برده است. 

شود. این پرسش به قدری بد فرموله نقص کتاب با همان عنوان آن مشخص می

ا روابط ب باستانی« روابط مالکیت»توان به درستی به آن پاسخ داد. شده است که نمی

د. مرتفع ش «بورژوایی»ی خود با روابط مالکیت به نوبه این یکو  فئودالیمالکیت 

نچه آپیشین بیان کرده است. در واقع  روابط مالکیتبنابراین خود تاریخ نقد خود را بر 

ی این موجود بود. چیست واقعاً  مالکیت بورژوایی مدرنکار داشت، پرودون با آن سرو

ه پاسخ داده شود، ک« اقتصاد سیاسی»تواند تنها با یک تحلیل انتقادی از روابط می

ی مثابه روابطآنها به حقوقی یکه جنبهگردد، نه این روابط مالکیتشامل کلیت این 

ا از ، در نظر گرفته شود. امروابط تولیدی، بلکه شکل واقعی آنها، یعنی ارادهوابسته به 

 la»، «مالکیت»آنجا که پرودون کل این روابط اقتصادی را در مفهوم حقوقی عام 

propriété»توانست از پاسخی که بریسوت ، گرفتار نمود، نمی«Brissot » با همان



 ی پرودوندرباره ۲ 

مالکیت سرقت » انتشار یافته بود، فراتر برود: ۹۸۷۱کلمات در اثر مشابهی که پیش از 
 «.La propriété 'c'est le vol» ،«است

به « سرقت»نهایی در بهترین حالت این است که مفاهیم حقوقی بورژوایی  ینتیجه

خود بورژوازی نیز کاربرد دارد. از سوی « صادقانه»همان اندازه در مورد دستاوردهای 

 یواقعیت وجودعنوان نقض اجباری مالکیت، به« سرقت» ینهادهپیشدیگر، از آنجا که 
، پرودون خود را درگیر انواع و اقسام مالکیت حقیقی بورژواییاست، در رابطه با  مالکیت

 اوهامی کرد که حتی برای خود او ناروشن است.

شدم. این را  با پرودون شخصا آشناً ۹۷۱۱من در مدت اقامتم در پاریس در سال 

م: آنچه او مقصر« پیچیدگی»کنم چون من تا حدی من نیز در در اینجا ذکر می

هایی طولانی که اغلب تمام نامند. در جریان بحثها جعل کالاهای تجاری میانگلیسی

ی هگلیسم کردم، چون آلمانی بلد کشید، من او را به ضرر خودش آلودهشب طول می

 ونکارل گردرستی مطالعه کند. پس از اخراجم از پاریس، جناب توانست بهنبود و نمی

«Karl Grün »یعنوان یک معلم فلسفهه شروع کرده بودم ادامه داد. او بهکاری را ک 

 د.فهمیآلمانی نسبت به من از این امتیاز برخوردار بود که خودش هیچ چیز از آن نمی

، ی فقرفلسفهمدت کوتاهی پیش از انتشار دومین اثر مهم پرودون، 

Philosophie de la misère ی بسیار مفصلی به من و غیره، خود او در نامه

 J'attends votre»، «منتظر آرای انتقادی شما هستم»جمله اعلام کرد که: از

férul critique .»وفلسفه  فقرسوی او پرتاب کردم )در چنین نقدی را به زودی به 

(، به نحوی که به دوستی Misère de la philosophie( )۹۷۱۸غیره، پاریس 

 برای همیشه پایان بخشید. ما

است، باید شما را به ردّی که نوشتم  ضخیم برای برآورد کتاب او، که در دو جلدِ

ام که او تا چه حد در راز دادهارجاع دهم. من در آنجا، در میان چیزهای دیگر، نشان 

تراک ی نظرورزانه اشدیالکتیک علمی نفوذ کرده است و برعکس چگونه در توهم فلسفه

ی اعنوان بیان نظری روابط تاریخی تولیدمقولات اقتصادی را بهدارد، چون به جای آنکه 

ی اهایده، آنها را خاصی از رشد تولید مادی منطبق است یکه با مرحلهدر نظر بگیرد 
ریزد، و از این بیراهه یکبار دیگر به خاستگاه اقتصاد از پیش موجود درهم می ازلی

روابط تولید  -گویند که روابط کنونی وقتی اقتصاددانان می]»رسد. بورژوایی می
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طبیعی هستند مقصود آنها این است که اینها روابطی هستند که در آنها  -بورژوایی 
ن خود یابند. بنابرایقوانین طبیعت توسعه می قه برطبدثروت ایجاد شده و نیروهای مول

این روابط قوانینی طبیعی هستند که از تأثیر زمان مستقل هستند. آنها قوانینی جاودانی 
هستند که باید همواره بر جامعه حاکم باشند. بنابراین تاریخ وجود داشته است، اما 

 اثر من([ ۹۹۱ص .«)دیگر وجود ندارد

که نقد آن « اقتصاد سیاسی»دهم که دانش وی در مورد من نشان میعلاوه بر این 

شدت ناقص و گاهی حتی مانند یک دانش آموز ابتدایی است و را برعهده گرفته بود، به

که علم از دانش انتقادی جنبش تاریخی استخراج شود، جنبشی که خودش به جای این

 «علم»اصطلاح ها در پی یک بهشهریاو و آرمان کند،را تولید می شرایط مادی رهایی

پرداخته « اجتماعی یحل مسئله»ی آن از پیش فرمولی برای هستند که به واسطه

، مورد ارزش مبادلهدهد که دیدگاه پرودون در طور خاص نشان میهمن ب یهیّرد کنند.

او حتی  کهاین ، نادرست و سطحی است ومغشوش، همچنان او یمبنای کل نظریه

 گیرد.ارزش ریکاردو را با مبنای یک علم جدید اشتباه می ینظریهی از شهرتفسیر آرمان

 ام:کلی او، من نتایج خود را به این صورت خلاصه کردهدر رابطه با دیدگاه 

ای ی بد دارد، این تنها نکتهی خوب و یک جنبهای یک جنبهی اقتصادیهر رابطه»

های خوب توسط بیند که جنبهگوید. او میدروغ نمیاست که پرودون به خود 

حکوم ها مبیند را سوسیالیستاقتصاددانان توضیح داده شده است. طرف بدی که او می

ن ها ایگیرد. او از سوسیالیستاند. او ضرورت روابط ابدی را از اقتصاددانان وام میکرده

 یبهجنکه گیرد )به جای آن میبینند را به عاریت توهم که در فقر چیزی جز فقر نمی

ی قدیمی را سرنگون خواهد کرد در نظر گیرد(. او درباره یانقلابی و مخربی که جامعه

های نحیف سی به اقتدار علم با هر دو موافق است. علم برای او خود را به نسبتأت

 نها است. بنابراین، پرودودهد. او مردی در جستجوی فرمولفرمولی علمی تقلیل می

بالد که هم اقتصاد سیاسی و کمونیسم را نقد کرده است: او مادون هر دوی به خود می

عنوان فیلسوفی که فرمول جادویی در آستین آنهاست. مادون اقتصاددانان، چراکه به

 نظر کند.تواند از پرداختن به جزئیات اقتصادی ناب صرفکرد میخود دارد، فکر می



 ی پرودوندرباره ۸ 

ی در حد نظرورزانه، نه شجاعت کافی و نه بصیرتی ها، چون حتمادون سوسیالیست

 کافی برای جهشی بر فراز افق بورژوایی دارد...

 صرفاً عنوان مرد علم فراتر از بورژوازی و پرولتاریا پرواز کند. او خواهد بهاو می»
است که دائماً بین سرمایه و کار، اقتصاد سیاسی و کمونیسم عقب و جلو  بورژواییخرده

 ...«رود.می

ی آن را تأیید رسد، اما اکنون باید هر کلمههرچند قضاوت فوق شدید به نظر می

سوسیالیسم  رمزدر عین حال، باید در نظر داشت که وقتی من کتاب او را  اما. کنم

اعلام کردم و این را از لحاظ نظری ثابت کردم، پرودون هنوز هم توسط  خرده بورژوایی

شد. به قبیح میتانقلابی -ابرعنوان یک به هاو هم سوسیالیست اقتصاددانان سیاسی

به انقلاب شرکت نکردم. او  «خیانت»ی داد و قال دربارههرگز در بعدها همین دلیل من 

در برآوردن امیدهای  و شده بود بد فهمیده شخود نیزتوسط دیگران و  از ابتداکه این

 .او نبود ، تقصیرناموجه ناکام ماند

 ماییبازنروش  ی کمبودهایکلیهفقر  یفلسفه در مالکیت چیست؟،مقایسه با  در

ن چیزی است که آاین سبک  اند.برجسته شده یبسیار نامطلوببه طرز پرودون 

-فلسفی مدعی، که نظرورزانه های پرطمطراقواژهنامند. می آمپولها اغلب فرانسوی

هوشمندی که  گردنددایمی به روی صحنه ظاهر می طوربه آلمانی است، هنگامی

و  ،، فخرفروشیتجلیل از خودصدا، لحن پر سرو اش شکست خورده باشد.فرانسوی

ت، اس ناخوشایندبسیار  وارهآن، که هم جعلیو نمایش  «علم»ی گویی دربارهوپلاپرت

 ،ارات معینیدر عب ، او در اینجاشاولین اثراصیل . به جای گرمای گوشخراش است دایماً

. علاوه بر این، نمایش کندلفاظی غرق میج ناگهانی امودر ا منظم طوربهرا خود 

ش پیشاپی شاستدلالاصالت در  شاکه غرور طبیعیدانشوری خودآموخته، ناخوشایند 

ا داند که ب، لازم میرسیده علمتازه به  عنوان یکو اکنون بهاست، شکسته شده  درهم

وان عنبورژوایی که بهسپس ذهنیت خرده تظاهر به برتری کند.، و ندارد نیستآنچه 

اش به پرولتاریای فرانسه ( که برخورد عملیCabet) کابهشخصی چون به  نمونه

میق ع انه، نه، که نه زیرکای بکندرحمانه وحشیانهای بیحملهی احترام است، شایسته

یک  حقیقتاً)( Dunoyer) دانویر چون شخصی ی ازیو از سو ،است درستحتی و نه 

تعصب اگرچه تمام اهمیت این دانویر در  ؛تعریف و تمجید کند («ایالتی مشاور»
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 اصول، اشتحملآور و غیر قابلضخیم، ملالسه جلد  سراسربود که با آن در مضحکی

توصیف کرده به شرح زیر( آن را Helvetiusکه هلاوتیوس ) کرد هظموعرا خشکی 

نوا از بی) «On veut que les malheureux soient parfaits»:بود

 (.شودال میمکدرخواست 

 یرغ طوربهانقلاب فوریه  پیش ازچند هفته تا تنها برای کسی که  ،برای پرودون

نقلاب ا سپری شده است،برای همیشه  «هادوران انقلاب»انکاری ثابت کرده بود که قابل

 درایترخ داد. سخنرانی وی در مجلس ملی، هرچند  مساعدیی بسیار نادر لحظه قطعاً

قیام ژوئن، این  پس ازبود.  تقدیر یکمی در مورد شرایط موجود نشان داد، شایسته

خ پاسکه  دشبهره مند  شانسخوش آمداز این پیعلاوه، به. بود انهشجاع ی بسیارعمل

 در یک آن راسپس  اوپرودون، که  هایپیشنهاد به (.Thiers) Mمخالف آقای تیر 

 ای سکانکودکانهاحکام ، به کل اروپا ثابت کرد که کدام ساختویژه منتشر  یجزوه

 یک حد تادر واقع  پرودون تیر،ا . در مقایسه باستاین ستون فکری بورژوازی فرانسه 

 .غول عظیم منسوخ برجسته شد

 «یبانک مردم» بر آن اساس،و « اعتبار رایگان»ی دربارهکشف پرودون 

(banque du peuple ) سهمی ،اقتصادی او بود. کتاب من «اتاقدام»آخرین از 
که  کندت میبثا ،(۸۱-۴۱)صص۹۷۸۱ ،، برلینی نخستپارهدر نقد اقتصاد سیاسی، 

اشی نبورژوایی  «اقتصاد سیاسی»او از درک نادرست عناصر اساسی  یمبنای نظری ایده

لید صرفاً بازتو اشدر حالی که روبنای عملی ،کالا و پولبین  ی، یعنی رابطهشده است

شرایط  این که تحت مراتب بهتر توسعه یافته بود.به بود کهتر بسیار قدیمی یهایطرح

کارگر  یتوان از سیستم اعتباری برای تسریع رهایی طبقهاقتصادی و سیاسی خاصی می

و دوباره بعداً، در آغاز ، در آغاز قرن هجدهم، نمونهعنوان بههمانطور که استفاده کرد، 

، ردکتسهیل را دیگر  یقرن نوزدهم در انگلستان، انتقال ثروت از یک طبقه به طبقه

ل شکعنوان به داربهرهی سرمایهکاملاً بدون تردید و بدیهی است. اما در نظر گرفتن 
اهر حسب ظبراعتباری که  نظامیک شکل خاص از تبدیل و تلاش برای  اصلی سرمایه

 بورژواییخرده توهمیک سراسر  ،جامعه دگرگونیمبنای به  ،شود بهرهشامل حذف 

سخنگویان اقتصادی  میاندر  نتوای همین توهم را پیشاپیش میتر شدهاست. رقیق



 ی پرودوندرباره ۶ 

( در مورد ۹۷۸۱یافت. جدل پرودون با باستیا ) بورژوازی انگلیس در قرن هفدهمخرده

او  استیاحتی ب وقتی. است ی فقرفلسفه تر ازبسیار پایین یدر سطح داربهرهی سرمایه

، آوردبر او فرود میو هنگامی که حریف ضربات خود را کند، را مغلوب خود می

 .دهدسرایی مضحک سرمییاوه

ر فکی مالیات نوشت، ای دربارهپرودون مقالهبرای جایزه گرفتن، چند سال پیش 

ش سوسوی نبوغ خامو واپسین. در اینجا ترتیب داده بوددولت لوزان  رااین مسابقه  کنم

 .یی ناببورژواخردهجز به ماند نمی برجایشود. چیزی می

 آنها یشود، همههای سیاسی و فلسفی پرودون مربوط میجا که به نوشتهتا آن

در  ،. علاوه بر ایندهندرا نشان می متضاد و دوگانه همان خصلت ،آثار اقتصادی او مانند

ر داری آنها بدین نشان دادنکردند که های فرانسوی تصور میزمانی که سوسیالیست

برتری  تا چه حدآلمان سده نوزدهم هجدهم و بی خدایی  سدهیسم بورژوایی انولتری

ارزش آنها کاملاً محلی و محدود به فرانسه که  غیره، و کلیساحملات وی به دین، د، دار

همانطور که پتر کبیر بربریت روسیه را با بربریت . رخوردار بودای باز اهمیت ویژه ،است

ازی پردبا عبارتفرانسه را  پردازیشکست داد، پرودون تمام تلاش خود را کرد تا عبارت

 شکست دهد.

کند و در واقع تلاش می زندلاس می، که در آن با لویی بناپارت کودتای دربارهاو  اثر

یه علای نوشتهجلوه دهد، و آخرین اثر او،  قابل پذیرشتا او را برای کارگران فرانسوی 

، کندبیان می اعتمادی احمقانهعدم تزارهرچه بیشتر ، که در آن برای شکوه لهستان

ا دیدگاه بهستند اما اساس نه تنها بد، بلکه بی ی توصیف شوند کهعنوان آثارباید به

 د.نبورژوایی مطابقت دارخرده

اشد. باز این تر تواند اشتباهمقایسه شده است. هیچ چیز نمی روسواغلب با  پرودون

 ی حقوق مدنینظریه است که( (Nicolas Liguet نیکلاس لینگتاو بیشتر شبیه 

Théorie des loix civiles .او اتفاقاً کتابی بسیار درخشان است 

تمایل طبیعی داشت. اما از آنجا که او هرگز دیالکتیک علمی پرودون به دیالکتیک 

او  بورژواییفراتر نرفت. این در واقع با دیدگاه خردهگری را درک نکرد، هرگز از سفسطه

 سویو از  سوبورژوایی از یک، خردهتاریخدان (Raumer) رومر. مانند استرتبط م

در سیاست،  روازاینی منافع اقتصادی او و درباره همشده است. این  ساختهدیگر 



 

 
 

 ی علی رهاترجمهکارل مارکس/  9

 و، یات. و به همین ترتیب در اخلاقکنداو صدق میهای مذهبی، علمی و هنری دیدگاه

ر مبتکی مانند پرودون فردهاگر او علاوه بر این، . او یک تناقض زنده است. در همه چیز

بدیل ، تشرایط بسته بهو  ،خودتناقضات شدن با  که سرگرم یابددر میزودی باشد، به

. گاهی رسوا و گاهی درخشان هستند، خودنما، برجسته ییهابه پارادوکس آنها

ست. ناپذیر ادر سیاست از چنین دیدگاهی تفکیک سازشکاریو شارلاتانیسم در علم 

 وکه برای او،  یگانه پرسشی، و پوچی موضوع ماند،حاکم باقی می یتنها یک انگیزه

حس آن ای است. بنابراین، لحظهو درخشش موفقیت  افراد بیهوده، وجود دارد یهمه

های موجود روسو را از مصالحه با قدرت عنوان نمونه، هموارهبهاخلاقی ساده، که 

 شود.داشت، ناپدید میبازمی

کنند که لوئی  خلاصهگونه آیندگان شاید آخرین مرحله از رشد فرانسه را این

 ولتر آن بود. -بناپارت، ناپلئون آن و پرودون، روسو

را ی کسی دربارهاوت شما باید این مسئولیت را بپذیرید که نقش قضخود اکنون 

 که به تازگی مرده است به من تحمیل کردید.

 

 با احترام فراوان،

 کارل مارکس
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