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 کارل مارکس
 نقد فلسفه حق هگل  در 

 مقدمه 
 ١٨٤٤ژانویه   -١٨٤٣نگاشته پایان 

 
 برومند  . برگردان : م.ت
 
 

 گفتار پیش 
 

ن اصیل آلمانن   ن فرانسوی اثر مارکس صورت گرفته که به دقت با مت  این ترجمه بر اساس مت 
 تطبیق داده شده است. 

 
جا هدف  توان تغییر داد، اما در اینبنا به ذوق و سلیقه م ها را  بندیبدییه است که جمله 

جم از آن  ویراستاری اثر مارکس   نبوده، بلکه تالش شده است که تا حد  یا بازتاب درک و دریافت می 
ن اصیل رعایت شود. کوشش شده است که سبک نگارش، نوع جمله ،  ها بندی امکان وفاداری به مت 

و   به کار برده، در ترجمه رعایت شود دراثر خود آنگونه که مارکس ها، و انتخاب واژهها زمان فعل 
-خواسته، مچرا که مارکس با تسلیط که به ادبیات کهن و زمان خود داشته، اگر م . بازتاب یابد 

در تطبیق ترجمه با   کار برد. بندی دیگری را به، فعل یا جملهدر موردهای مشخص واژهتوانسته است 
، نق ن آلمانن ور برخن افزوده  ش گذر زمان بر پیکر زبان آلمانن درنظر گرفته شده است. مت    در  های ضن

ن مشخص شده   [....مناپذیر ساخته، توسط ]منطق زبان فاریس آنها را اجتناب ، که  ترجمه در مت 
ن عینا آورده شده  اصطالحات فرانسوی و التینن که مارکس در اثر خود به است.  کار برده، در ترجمه نیر

، به جای تاکیدهانی که به    نوشته شده است.  کمانک )(و معنای فاریس آن در  
ن برای خوانانی بهی  مت 

ن اصیل آمده، در ترجمه به صورت فربه برجسته شده است.  کش  صورت خط   در مت 
 

ن    هانی زیرنویسصورت  بههانی که در این اثر آمده، ها و نکته توضیح برخن اشاره  در پایان مت 
 آمده است. 

 
ن آلمانن بویراستاری ترجمه فاریس و تط   صورت گرفته است.  آرش برومند  توسطیق آن با مت 
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ط هر نقد استنقد دین  ، و ر اساس پایان یافته استددین   نقد برای آلمان  ن ش   . نخستتر
 

به مخاطره    ،شده استن رد  آ  آسمانن   «کانون و خانه»که   این  از پس  خطا    انهگیتیوجود  

   ، جانی که او یک انسان که در واقعیت پنداری آسمان   . افتد م
 
ن    بازتابجز    ، ستج  مبرانسان را  ا خویشت 

ن خویش، تنها ناانسان را،    بازتابتماییل نخواهد داشت که تنها  دیگر    ، را نیافته است  خویش خویشت 
 . جوید و باید بجوید، بیاید در جانی که واقعیت خود را م 

 

دینن شالوده نقد     خودآگاه دین  و    . سازد نم دین انسان را    ،سازد را یمدین    انسان  : این است  ،غیر
ن خویش را  است که    انسانن   خوددریان  و   اما    . داده است  دستدوباره از    و یا   نیافتهدر یا هنوز  خویشت 

ایع که    انسان ن   ، جهان انسانهمانا    ،انسان  . نیست  چمباتمه زده، در خارج از جهان واقیع  موجودی انی 

  ،د نکنرا تولید م  جهان   ونه از ژگواآگایه  یعنن یک  ین  د   ،جامعه این    ،این دولت   . است  جامعه  و   ولتد

منطق آن    ، آن  ای دانشنامه یه، چکیدجهاناین عموم    تئوری ین د . اند واژگونه  جهان    ، زیرا آنها خود 
ن    ،آن  قشو شور و    ،آن  یگرایانه معنویت افتخار    یدرجه   پسندانه،عوام  در شکیل   ، اخالق  آنتضمتر

یفان  مکمل     ی پنداربافانه بخش  یتواقعین د . آن است گر و توجیه بخشآرامش عام مبنای  ،آن تش 
ای  مبارزهبنابراین مبارزه با دین    . یستن  حقیق    واقعیت   دارای  گوهر انسان، چرا که  گوهر انسان است

 . دین عطر معنوی آن است است نامستقیم با جهانن که
 

اض  ،واقیع و از سوی دیگر  بینوانی   بیانسو از یک دین   بینوانی  دین   . واقیع است  بینوانی به  اعتر
روح  ن    اوضاعروح    همانگونه که  عاطفه،دنیای ن  یک    عاطفهاحساس و    ،است   فتادهبه تنگنا   موجود   آه

 . است ملت   افیونین د است. 
 

ن دین به عنوان خوشبخن   .  استاو  خوشبخنر واقیع خلق، خواست موهوماز میان برخاست 

وضعیت به  نسبت  توهمات  از  دست کشیدن  معنای  .م[خلق]  اشخواست  به  دست  ،  خواست 
انتقاد    ،خود   یهستهدر    ،نقد دین ،  بنابراین  . وهمات داردتکشیدن از وضعینر است که نیاز به  

 1. است آن مقدس یهالهاست که دین  اشیک یاز این دره
 
ر   این  راینه ب  ،کند م  پر زنجیر را پر   روی های پنداری  گل  ،نقد  -و ماللاز پندار    بری  که انسان زنجیر

ن    ، نقد دین  . چیند ب را    [.م]واقیع  و گل زنده   کنار افکنده   که زنجیر را   رای آنبلکه ب  ، کند را حمل  ی  انگیر
شر    و   شخورده  انسانن   همانند واقعیت خود را    و   عمل کند   ،اندیشد بی  تا او   ،کند انسان را شخورده م
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دین فقط خورشید    . بگردد ش  ا خورشید واقیع ِگردِ خود و در نتیجه   ِگردِ   تا او   ، د بخش شکل   آمده،   عقل 
 گردد، دور او م چرخد. مش ن ددور خو تا زمانن که انسان واه است که 

 

آن که    تاری    خ  یوظیفهرو  ازین از  بودن حقیقت -آنپس   
 
است    ، ناپدید شده  جهان که  آن 

 -این  حقیقت
 
آن است  است،  در خدمت تاری    خ  که    ایفلسفه  یوظیفه  ،نخست  . برقرار کند را    جهان

   مقدس  هیات  از   دریپرده پس از   که  
 

 در  انسانن   ازخودبیگانگ
 

اش  های نامقدسهیات، از ازخودبیگانگ

،به نقد    آسماننقد    ترتیبیندب  دری کند. پرده  ن نقد  به    الهیاتنقد    و   حقوقنقد    به  نقد دین  زمتر
 .شودتبدیل م سیاست
 

ح و بسط    ه ، بلکه بنه به اصل در ابتدا    -این کاربه مثابه ادای سهم در  - آید  هانی که در نی مش 

ی نیست جز آن که  که دلیل    پردازد،آلمانن دولت و حقوق م   ی فلسفه  به یعنن  ،  شتنو یک رو  ن آن چیر

 . مربوط است  آلمانبه  برریساین 
 

از   وع کنیم   وضعیت کنون  اگر بخواهیم    ، سلن    ، یعنن مناسبای  آن هم به شیوه   ،آلمان ش 

مثابه  به  ، ما   کنونن   وضع سیایسنقن  خود   . حتا ماند خواهد  ( آناکرونیسم) نابهنگایم  همواره یکنتیجه 
را    زده در های پو گیسکاله   اگر من  شود. یافت مهای مدرن  پستوی تاریخن ملتدر    ،واقعین  غبارگرفته 

  شمار گاه  ، طبقکنم   رد را   ۱۸۴۳ در   من اوضاع آلمان  اگر   . دارمنزده  پودر   های گیس کاله  هم  باز  کنم،  رد 
ایط در  سخن  به    ویفرانس م، تا چه رسد بهقرار م ۱۷۸۹ [. ملسا ]ش   کانون توجه زمان حال.   گیر

 
آن واقعیت  نه به  پیش از آن در سپهر تاری    خ    لن  که هیچ م   بالد تاری    خ آلمان به جنبش  م   آری، 
را بدون سهیم بودن    مدرن  هایلتم  2های گردانن باز   ما در واقع    . نه از آن تقلید خواهد کرد بخشیده و  
انقالب  های دیگر  ملت   که  به دلیل آننخست،    ،شدیم   نگهداشته باز ما    . ایمده ششان سهیم  هایدر 

  ضدانقالب را کشیدند، یک  های دیگر رنج  و دوم این که، ملت  انقالب کردند،یک  جرأت دست زدن به  
دلیل آن که اربابان ما هراس نداشتند.  دیگر، بهاربابان ما هراس داشتند، و بار  دلیل آن که  ، به بار نخست 

روز خاکسپاری   آن هم در   ایم،حضور داشتهآزادی  محفل  یک بار در  تنها    ، ما رأس  در    مانشبانان   و   ما،
 . آن

 
 مکتن  که  

 
 با    امروز   به فرومایگ

 
وعیت مدیروز    فرومایگ رعیت  مکتن  که هر فریاد    ؛د بخشمش 

ن  مکتن    ؛ای دیرسال، نیانی و تاریخن باشد آن هم اگر تازیانه ،نامد را شکش  م تازیانه  دربرابر   بسته-زمتر
،  ( خود نشیمنگاه)  a posterioriتنها    ،مویسخدای اشاییل به خادم خود    نند ، هما به او   تاری    خکه  

اع تاری    خ آلمان نم ین مکتباگر ا  دهد،منشان را  ،حقوق  مکتب تاریخ  یعنن  تاری    خ  خود،  بود، اخی 
اع م از  که    ، گوشن  گوشت پوند  برای هر  که    ،گزارخدمت  ک اما شایال ،  3ک شایال   . کرد آلمان را اخی 
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سوگند یاد   اشژرمنن - سیخم  سند  ، اشتاریخن   به سند  ، اشسند بدهکاریشود، به بریده مقلب مردم  
   . کند م

 
،  آزادمنش  ر اندیشهدو  اند  پرستآلمانرگ و ریشه  آنهانی که از  ششت،  مشتاقان نیک برعکس  

تنها در    آن را اگر  اما    . جویند یتونیک مئتو   کهن   هایجنگل تاری    خ ما در  سوی  در آن  تاری    خ آزادی ما را  
یافت مها  جنگل  ما  توان  تاری    خ آزادی  ن  ،  تاری    خ آزادیدر چه چیر این    ؟تفاوت دارد   گراز   با  بر  افزون 
، پژواک آن را از جنگل ماگر  :  دانیم کهم   ارزانن آرامش و صلح    پس  . شنویبه درون جنگل فریاد کش 

 ! باد  نیکتو ئیهای بکر تو جنگل 
 

در سطخ  قرار دارد،    تاری    خ  تر از پایی   در سطخ    اوضاع این    ! البته  ! آلمان  اوضاع  رضد جنگ ب
از پایی    نقد  تر  نقد    اما   ،یهر  م موضوع  جنایتکار   ماند،باق   مانند  ن که    یدرست  از پایتر سطح    تر 

  شورمندیر   ،اجتمایع  وضعیتدر مبارزه با این  نقد    . ماند باق  م  دجل موضوع    ، اما قرار دارد   انسانیت

ی    ح  چاقویر   . است   مند شور  شر بلکه   ،نیست ش  که    ،اوست   دشمن   او هدف    . سالح است ،نیست   تش 

در    اوضاع  این   . رد شده است  اوضاعن  آ  روحزیرا    . استآن    نابود کردنخواستار رد کردن بلکه  نه  او  

به    هان  موجودیتبلکه    ،ند نیست  و دارای اهمیت   توجه  خور در   هانی موضوع   برای خود   و خود    سنف
اندازه   ند درخور  همان  به    نقد   . د نشو حقیر شمرده م که    ،تحقیر نیاز  با در نفس خود  این    کنارآمدن 

 عنوان دیگر خود را نه به . نقد اش با آن پاک استحسابزیرا   ،ندارد را  موضوع 
 
بلکه   ،خود برایهدف

انی اسایس  . د اننمایم  وسیلهعنوان فقط به   . گون  فاشاش و کار اسایساست  خشماش گیر
 

از  عبارت  دادن هب  مسئله  فشار  است  تصویری    دست  سپهر   متقابیلخاموش  از  تمام  های  که 
 یک  از    ؛کنند وارد مدیگر  به یک   اجتمایع

 
اندازه    به یک که  ؛ از یک محدودیت  منفعل و    عام  آشفتگ

[ محصور در چارچوب یک  .مشناسد، ]محدودین  نادرست م   و هم  ، شناسد م خود را به رسمیت   هم

  ، ی نیست جز  است  ها زنده به حفظ همه بدبخن  که  سیستم حکومن  ن در   ای کهبدبخنر ، خود چیر
 . است حکومت
 

های  ضدیتکه با    نژادها،  ترین متنوع   ی جامعه بهنهایت ادامه یابنده تقسیم تا ن  !  نمایش  چه   
[ که به دیگر قرار گرفتهیک حایل خشن در برابر  در رنج و میانه   هایاندک، وجدان دقت  اند، ]نژادهانی

بر بدگمانن به  بدون تفاوت،  با  شان  ارباباناز سوی  ،  شاندلیل موقعیت متقابل مبهم و مبتنن 
 

همگ

و حن  این نکته را    شود. ، رفتار مدارای مجوزوجودهان   های گوناگون، بعنوان  هرچند با ظاهرسازی

رسمیت  هب  امتیازی از سوی آسمانبایست به مثابه  ، م اند تملکتحت سلطه، حاکمیت و  که آنان  
 خود اربابان  ، ایندر سوی دیگر   شناخته و بپذیرند! 

 
شان در نسبت معکوس با شمار آنها  اند که بزرگ

 قرار دارد! 
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مساله عبارت    شدن، و در گالویز شدن گلویزدر  ی استپردازد، نقدم محتوا نقدی که به این  

-پایاز   عبارت از مسئله  بلکه    است،  جالبپایه و  هم ،  واال آیا حریف، یک حریف  نیست که    ایناز  
رهاسازی  خودفرین  و    امکانلحظه  حن  یک  آن است که    مساله عبارت از   اینجا   او است.   درآوردن

، آن  واقیع  به این فشار   ،بایست از راه افزودن آگاه از فشار م  ها مضایقه شود. گریبان خود، از آلمانن 
ن  ن تر کرد را باز هم سنگتر با انتشار عموم آن ننگتر   یبایست هر سپهر جامعه م  تر کرد. ، و رسوانی را 

بایست این  تصویر کشید، مآلمان به   یجامعه   (ننگ  یلکه)  partie honteuse  آلمان را به مثابه
سنگ  نغمهمناسبات  شدادن  با  را  به واره  خودشان،  واداشترقصهای  م یدن  ب!  خلق  بایست  ه 

او    هراسیدن به  بتوان  تا  آموخت،  را  خویش  ن  خویشت  نیاز    بخشید.   جرأتاز  یک  ترتیب  این  به 
 آنها است.   ارضایخود، دلیل غانی  ها به خودیشود، و نیازهای ملت انکارناپذیر ملت آلمان برآورده م

 

ایط موجود ینگرانه کوته  محتوایاین مبارزه با   مدرن  هایلت برای مو حتا  تواند  آلمان نم ش 

ایط موجود  ، چرا کهفایده باشد ن   پنهان    صنق   کهنرژیم  است و    کهنتکمیل آشکار رژیم  آلمان    ش 
  ، مدرن   هایلت م  یبا گذشته ای است  آلمان، مبارزه  کنونن   سیایساوضاع  است. مبارزه با    دولت مدرن

این نکته  دیدن    [.مهای مدرنآنها ]ملتآزارد. برای  مکماکان  گذشته آنها را    این  و یادآوری یادبودهای

احیا  چگونه در شکل    ،کند را تجربه مخویش  تراژدی    ایشان  که در نزد   ،کهنرژیم  آموزنده است که  

  قدرت این رژیم  که  بود،    تراژیکتا زمانن    کهنرژیم  تاری    خ    کند. را بازی م  کمدیآلمانن آن نقش    یشده
به حقانیت خود باور  یک کلمه، تا زمانن که در  ، خیص بود ش ایدهپیشاموجود جهان بود، و آزادی یک  

 که  علیه جهانن   جهانن   موجود ن نظم  ا عنو هب   کهن که رژیم  اورمند باشد. تا زمانن  بایست بداشت و م
، اما نه شخیص  - جهانن   اشتباه  ،کرد مبارزه م  در حال بالیدن بود  داشت. از این  در کنار خود  تاریخن

 تراژیک بود.  آنزوال  رو 
 

های بدییه  )آناکرونیسم(، یک تضاد آشکار با اصل  یک نابهنگام  ، رژیم کنونن آلمان  ، برعکس

دچار این توهم    فقط  دیگر ،  رژیم کهن  یجهان گذاشته شده   نمایشر به    بطالِن ،  شده   شناختهبطور عام  
ن توهم را ماست ن همتر وهر خود  گ. اگر این رژیم به  طلبد ، که به خویش باورمند است و از جهان نیر

خود را در ریاکاری و    رستگاری یک ذات بیگانه پنهان کرده و    ظاهررا در پس    آن ، آیا  داشته باشد باور  

قهرمانان  که  است  جهانن  یک نظم    بازیگر کمدیر   همانند   ی  مدرن بیش  رژیم کهن    ؟ وید جمسفسطه  
هیأت کهنه را به گور بسپارد،  شکل و  کار است و هنگام که بخواهد یک  دقیق   ،تاری    خاند.  آن مرده  واقیع
[  .م]شکِل   ،تاریخن -جهانن و هیأت  گذارد. آخرین مرحله یک شکل  های بسیاری را پشت ش م مرحله 

ن بار ب  خدایان آن است.   کمدی تا   ِاشیلاثر  زنجیر شده،    ی تراژیک در پرومته ایگونهیونان که نخستتر
دیگر    بایسن  شحد مرگ زخم شدند، م  میک(  به گونه  وسلوکیاندر گفتارهای  بار 

ُ
)ک ای مضحک 
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ند  تاری    خ  چرا .  بمیر ن است؟این  گذر  با    چنتر یت  این که بش  ما بگسلد اش  از گذشته  شادیبرای  این    . 

ن سیایس آلمان  های قدرت رایرا ب تاریخن   بخششادیشنوشت   4. کنیمم تضمتر
 

د مد قرار  نق  مورد   مدرن  اجتمایعر -سیایس  واقعیِت   خودِ اما به محض این که   و بنابراین به    گیر

آلمان   وضعیت موجودخود را در خارج از  ،  یابد مهای حقیق  بش  اعتالء  محض این که نقد تا مسئله
یک نمونه در این    . خواهد یازید دست    خویش  موضوع  زیر   ع خود در به موضو   یا این که نقد یابد،  م
مدرن است. این    عص دنیای ثروت با دنیای سیاست یک مسئله اسایس  در کل    و   صنعت  ۀ! رابط باره

ن  چه شکیل بهمسئله  وع به مشغول ساخت  حفاظنر  های تعرفه؟ به شکل کند م ها به خود آلمانن  ش 
ن اغراق  پرسن  آلمانن .  اقتصاد میل  و   سازیسیستم ممنوع،  گمریک   هها به ماده منتقل شداز انسان  آمیر

ن بود که و     پرست میهن  به مبدل  متوجه شدند که  ما    آهنر   پنبه و قهرماناِن   هایر شوالیه  صبح   یک روز   چنتر
ن  به رسمیت. بنابراین در آلمان  ند ا هشد وع م  داخل تازهانحصار در    حاکمیِت شناخت  از  آن هم  ،  شود ش 

ده م  در خارج  حاکمیت  ،]انحصار. م[به آن    که  راهاین   آلمانشود سیی بنابراین در  در    ،.  آنچه که 
وع شده  پایاِن انگلستان    و فرانسه   ن که این    وضعیت   . شود تازه آغاز م،  آن ش  از    کشورها فاسد پیشتر

نظری   آن  لحاظ  آن  اند شورشدر  علیه  و  تحمل  هنوز  را  ]وضعیت.م[  ،  به  ناچار  همانند کش که 
به  های    بامدادیر   رنِگ دم شخ سپیده  همچون، در آلمان  کنند تحمل ماست،    خود   وپایدست زنجیر

محابا و خشن  ن  به عمل    گرانهحیله  5لیسنر از تئوری    ر ا گذزیبا که هنوز به سخن  جرأت    ۀآیند  یک

اقتصاد سیایس یا    عبارت است از: که در فرانسه و انگلستان مسئله    حایل. در  شود م، استقبال  دارد 
مالکیت خصویص    حکمران  یا    اقتصاد میل  عبارت است از: ، در آلمان  جامعه بر ثروت  حکمران  
ن  بر ملیت اش  هایپیامد . بنابراین مسئله در فرانسه و انگلستان عبارت از لغو انحصار است که تا واپستر

ن  پیشدر آلمان مسئله   ؛پیش رفته است  ن  رفت  . آنجا مسئله عبارت از  استهای انحصار پیامد تا واپستر

از برخورد و تصادم است اینجا مسئله هنوز عبارت  لمانن  بسنده برای شکل آ  مثایل  ؛راه حل است. 
اش تا کنون مشق  شباز ناواردی است که وظیفهتازه مثایل مانند تاری    خ ما، که شبیه   های مدرن،مساله

 وار  بوده است. مندرس و کلیشهتکراری یک داستان  
 

  تواند حداکیر مفراتر نرود، یک آلمانن  آلمانن    سیایس  ۀآلمان از توسع  ۀتوسع   تمایمبنابراین اگر  

  فردِ   وقن    . سهیم استدر این زمینه    روسکه یک    سهیم باشد   همان قدر حاضن    عص های  مسئله در  
یک    سازی زاد تواند بوسیله آمکمی     مراتببهملت    کل ،  شود محدود نمملت    حصارهای  ۀ بوسیل  منفرد 
یونان یک سکانی در    چون   ، برنداشتند به پیش  به سوی فرهنگ یونان  گامهیچ  . سکاها  شود آزاد    ،فرد 

 داشت.  خود شمار فیلسوفان  
 

 ها از سکاها نیستیم. خوشبختانه ما آلمانن 
 



 نگرش   در نقد فلسفه حق هگل 

7 
 

  ، شنایساستوره  در    و   اند کردهتجربه م را در تخیل    خود پیشاتاری    خ    های کهن ملتکه    گونههمان

  عص فلسقن    عصانهمما    . فلسفهدر    و   ایمتجربه کرده  یدن مان را در اندیشها دوره پساتاری    خما آلمانن 

یم فلسف  آنتاریخن    عصانهم که  آنن    ،حاضن آلمانایده  امتداد   آلمانن   ۀباشیم.  تاری    خ  است.   آل 

به  هنگام که  ناتمام)  oevres incomplètesجای  بنابراین،  واقیع   (اثرهای   oevres  ، مانتاری    خ 

posthumes  (  اثبهاثرهای ما کامال    نقد   را به نقدکشیم،   فلسفهیعنن  مان،  آیلتاری    خ ایده  (ماندهمیر

د مقرار  هانی  پرسش   ۀدر میان    That is the question:  شود در عص حاضن گفته م درباره آنها  که    گیر

فته،    هایملت آنچه در نزد    6. . م[این است  پرسش]  پیش 
 

ایط دولتاز    عمیل  گسیختگ ،  استمدرن    ش 

ایطدر آلمان، جانی که این       رند،حتا هنوز وجود ندا   ش 
 

از بازتاب فلسقن این    نقادانهابتدا گسیختگ

ایط است.   ش 

 

آلمان است که    آلمان  دولنر فلسفه  و    فلسفه حق تاری    خ    مدرِن   زمان حاِل   با   ترازهمیگانه 

خود پیوند زند و    موجود   وضیعترویانی خود را با  باید این تاری    خ  آلمان    ملتاست. بنابراین،    رسیم

ایع آن را به    زمانهم، بلکه  را   موجود   وضعیتنه فقط این   ن ]ملت آلمان.    او . آینده  وانهد نقد  ادامه انی 

بخش  مستقیم  و نه به واقعیتشود  محدود م   او   حقوق  واقیعدولن  و    وضعیتنه به نقن مستقیم  م[  

  ش ا واقیع  وضعیتنقن مستقیم  آیل خود  او در وضعیت ایده  او، زیرا آیل  ایدهحقوق   دولن  و    وضعیت

تقریبا  همسایه    های لتم  نگرشدر  را  اش  آیلایده  وضعیت بخش  مستقیم  دارد و واقعیت   اختیار در  را  

را خواستار    فلسفه نقن  در آلمان    عمیل حزب سیایس    ،درسن  به    رو ازین.  است  از شگذراندهدوباره  

که    ماندن در این خواسته است، متوقف  در  ، بلکه  در طرح این خواستهآن نه    عدم حقانیت  است. 

باور  بر این  ]این حزب. م[  خشد. او  آن را تحقق ب تواند  منه  بخشد و  م   را تحققآن  بطور جدی نه  

را    است که این راه عمیل ک   د توانم این نقن  از آن  و    ردهپشت کبه فلسفه    د، که ناز  با شبرگرداندن 

دید او فلسفه    ۀمحدودیت دایر . پاافتاده برزبان آورد کننده و پیشر عصبانن های  برخن جمله غّرولندکنان 

ن در محدود  هانی  عمل آلمانن و تئوری  جزوبه شمار نیاورده و یا حن  آن را    آلمان  واقعیت   ۀرا همچنتر

 واقیعنطفهکه  آنید    خواستار شما    . آورد به حساب نماند،  که در خدمت آن
ی
عزیمت    ۀنقط  های زندیک

فراموش م اما  باشند،  نطفباید  در    ۀکنید که  تنها  تا کنون  آلمان  واقیع ملت   
 

رشد    او   ۀ جمجزندگ

که آن را تحقق  آنتوانید فلسفه را از میان بردارید، ن  شما نیمنابهنجار داشته است. در یک کالم:  

 .  بخشیده باشید
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ن هم مرتکب  فلسفه    گرفته از   نشأت  ،تئوریک  حزب سیایسر   ،وارونه  هانی با عامل   تنها ،  ناحق  را   تر

 . شد 

، این حزب    ۀدر مبارز     ۀفقط مبارز کنونن
 
مالحظه  و    هرا دید  انتقادی فلسفه علیه جهان آلمان

   ۀفلسف  کند کهمن
 
ین  است. ا آن  آیل  ایده  هرچند ،  مکملو  بوده  این جهان    متعلق بهخود    ،تاکنون

نقادانه  برخورد  نسبت به خود اما ، بودهمنتقد   در برابر حریف خود  ، حزب ، از این طریق که  داشته غیر

طپیشاز   از آنهای  نتیجه  در و    فلسفه حرکت کرده  هایش  یا مطالبات و  ها  حاصل  یا درجا زده و 

زند،  فلسفه جا م   ۀبالواسط های  ها و نتیجه را به جای خواسته   ای دیگر شده به شیوههای حاصلنتیجه 

نتیجه این  چند که  مطالبات  هر  و  حقانیت-ها  فرض  نقن    -شانبه  طریق  از  تنها    ۀ فلسفبرعکس، 

 
 
دیگری موکول    زماناین حزب را به  تر  توصیف دقیق  اند. ، فلسفه بعنوان فلسفه، قابل دستیان  تاکنون

توان پنداشت یمیم]حزب سیایس.م[  او    فروکاست: توان به این نکته  نقص اسایس آن را م  کنیم. م

 . بخشید تحقق  ،فلسفه را بدون از میان برداشیر  آن

 

ترین روایت  غانی و  ینتر ، غنن ترینهمخوان هگلتوسط که    آلمان    دولت و حقوق ۀفلسفنقد 

هم  و   آن،با  پیوند انتقادی دولت مدرن و واقعیت هم هم تحلیل  ، ها است هر دوی این ،  آن ارائه شده

  آگایه سیایس  تاکنونن    روشر   کلنقن قاطع  
ر
به    ترین بیاِن فراگیر   و   است که ممتازترین  آلمان  و حقوف

دانش   یافتهسطح  خودِ   اعتالء  این    فۀفلساگر    است.   نظریحقوق    ۀفلسف  آن،  نظری،  حقوق 

اغراق  ورزیهاندیش و  ایع  ن دولت مدرن، که  انی  ن  آنواقعیتآمیر باق  ماش  این  ماند،  سونی  اگر  حن  

تصویر    ،سوی راین باشد، فقط در آلمان ممکن بود، برعکس به همان اندازه سونی تنها به معنای آنآن

  
 

نع شدۀ دولت مدرن، تنها و تا آن حد ممکن بود، که خود   واقیعهای  از انسانو    آلمان  اندیشگ منی 

نع    های واقیعانساندولت مدرن از  آنچه   کند. ای خیایل ارضاء مرا به شیوه هاکل انسانشده یا منی 

آن    وجدان نظری. آلمان  انداندیشیدهها در سیاست به آن  آلمانن ،  اند انجام دادهدیگر    هایملت 

 و  گام با یکاش همواره همورزیتجرید و ارتقاء اندیشه   . ه استبودها  ملت 
 

-واقعیت  هایاسن  کجانبگ

میخن تمام    یعنن ،  کهنرژیم    کمالبیانگر    آلمان  موجودیت دولنر   وضع کنون  بنابراین اگر    اش بوده. 

  دولت مدرن  ناکامیلآلمان بیانگر    دولنر   دانش   وضع کنون    ،باشد م دولت مدرن  جسدر    و کمال

 . یعنن عیب و ایراد خود جسم، است
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ر   ۀ شیو   قطیعر   حریف پس بمثابه  
، نقد فلسف  تاکنونن ی، در درون  حقوق نظر   ۀآگاه سیایس آلمانن

 . پراتیککه برای حل آنها تنها یک وسیله موجود است:   وظایف  خود جریان ندارد، بلکه در 

 

 Praxis à la  دست یابد به پراتیگ    تواند گردد: آیا آلمان مطور مطرح مبنابراین پرسش این 

hauteur des principes  ( دهداعتال مدر بلندای اصول  خود را    که)  نه  را    آنکه    انقلن  ، یعنن به

یهای مدرن، بلکه به  ملت  سطح رسیمتنها به   ها  نزدیک این ملت   ۀ دهد که آینداعتال م   بلندای بش 

 خواهد بود؟ 

 

ر سالح نقد نم   البته 
ن برانداخته  مادی  قهر    ۀباید بوسیل مادی    قهر :  شود   ها نقد سالح  تواند جانشتر

ن  تئوری    حن  .  شود  در  محض این که  بهتئوری   شود. م   بدلمادی    قهر   ه ها بمحض نفوذ در تودهبهنیر

زمانن    رابطه با انساندر  و تئوری    است،ها  مستعد نفوذ کردن در تودهیابد،  تظاهر م  رابطه با انسان

ن درک ریشهیعنن  رادیکال بودن  شود.  یابد، که رادیکال م تظاهر م  خود  اما  انسان    ۀ. ریشای یک چیر

،  به  ۀ گواه آشکار برای رادیکالیسم نظریانسان است.   عبارن  برای انرژی عمیل آن، عزیمت آن از  آلمانن

است.  ازمیان مثبت دین  و  قاطع  ن  این  برداشت  به  دین  برترین  ،  انسانبرای  انجامد که  م  آموزه نقد 

ها  را که در آن  مناسبانر   ۀهمکه    انجامد. م[]م  امر مطلق، یعنن به این  استانسان    خود  موجود  

وی و حقیر است،  ن
ده، مین بیانن بهی     مناسبان  که ؛باید واژگون ساختبش  یک موجود پست، شسیی

های بیچاره!  توان یافت: سگشان نم، در وصفها یک فرانسوی در رابطه با طرح مالیات سگ   از گفته

 ها رفتار کنند! خواهند با شما مانند انسانم

 

  ، برخوردار است. در واقعبرای آلمان  عمیل    ۀرهانی تئوریک از اهمیت ویژ   ، حتا از دیدگاه تاریخن 

دارد آلمان    انقلن    ۀگذشت تئوریک  آن  ،  جنبه  پروتستان  و  است.    [Reformation]  اصلحات 

 شود. آغاز م فیلسوفآغاز شد، اکنون در مغز  راهبهمانگونه که در گذشته انقالب در مغز 

  البته بر   لوتر
 

  دگ
 

دگ     زیرا   ،نوردید را درهم  پارسایانهنایس  از شسیی
 

ن   باورمندانهبردگ را جانشتر

  را به افراد   7پدران مقدس اقتدار ایمان را احیاء کرد. او    زیرا   شکست، درهم آن کرد. او ایمان به اقتدار را  

ونن رهانید تبدیل کرد. او انسان را از دین  پدران مقدس را به  متبدیل کرد، زیرا افراد عا   8عام   ، داری بیر
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به  ، زیرا قلب را  زنجیر رها ساختبند  جسم را از  . او تبدیل ساختانسان  امر درونن به را داری زیرا دین

 . زنجیر کشید 

 

  دیگر . بنابراین مسئله  طرح درست مسئله بود   اما   ،البته، اگرچه پروتستانیسم راه حل حقیق  نبود 

عا   ۀ مبارز  درونن مفرد  خاص  با کشیش  مبارزه  بلکه  نبود،  خود  از  ون  بیر با کشیش  با ششت    اش، 

ر  اگر دگردیشر و اش بود. کشیش  
شاهزادگان  ، عوامهای  ها، پاپ آلمانن به کشیش عام افراد  پروتستانن

-، دگردیش فلسقن آلمانن سازد م را رها    ،فرهنگانو ن    امتیازانصاحب،  شانت روحانیدستگاه    مجموع  با 

  متوقفبه شاهزادگان    سازیاما هرقدر این رها .  رها خواهد ساخترا    ملت  ،ها به انسان  وار کشیش   یها 

های  پرویس پیش از همه  ، که  غارت کلیساهاها در حد  کردن )سکوالریزاسیون( دارانی   گیتیانهماند،  

ترین واقعیت تاری    خ این رادیکال  ، جنگ دهقانن   گذشته در    خواهد ماند.   متوقف ،  اند به راه انداختهریاکار  

ترین  انهآزادغیر ،  شکست خورده است خود    الهیات  امروزه کهشکست.  الهیات درهم  در برخورد با   ،آلمان

  ۀ آستان. در  درهم خواهد شکستفلسفه   برخورد با در   ،ما   وضع موجودیعنن  تاری    خ آلمان،   واقعیت

)رفرماسیون(،  اصالحات   ط ن    ، رسم  آلماِن پروتستانن  بندهقیدوش  بود ر    ترین  آستان  . م  انقالب    ۀ در 

طن    ۀآلمان رسم، بند  ،خود  م  قیدوش  ی کمی  از ر  ن روستانی و    گانزاد ، یعنن پروس و اتریش، نجیبچیر

 فرهنگان است.  ن  

 

 دشواری اسایس روبروست. یک با   آلمانن  رادیکالانقالب که رسد  بنظر م  رو ازین

 

در میان  همواره  نیاز دارند. تئوری    مادی  ۀ شالودیک  به  ،  منفعلها به یک عنص  در واقع انقالب

ن    شکافآیا  حال،  باشد.    ملتنیازهای این    بخشتحققیابد که  تحقق م   یک ملت تا آنجا  عظیم بتر

بورژوانی با دولت و با    ۀجامع شکاف میان  ، با  آلمانن های واقعیت  آلمانن و پاسخ   ۀهای اندیشخواسته

کاقن نیست  تنها  نیازهای عمیل خواهند بود؟    بطور بالواسه   ؟ آیا نیازهای تئوریک مطابقت دارد خودش  

پافشاری  اندیشه  یان  به  راهبرای  بایست  م واقعیت  بلکه خود    ، پافشاری کند یان   تحقق که اندیشه بر  

 . کند 
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با    رهانی سیایس باال نرفته استهای  از پله مدرن    هایملت اما آلمان هم زمان 
حن  به    . میانن

. پس چگونه خواهد  صورت عمیل نرسیده استبههنوز    پشت ش گذاشته،که از لحاظ تئوری    هانی پله 

های  فراز مانعاز    زمانش راه خود، بلکه هم های  فراز مانعاز  نه تنها    9خطرناک  پشتکتوانست با یک  

های  مثابه رهانی از مانعبه  عآنها را درواق  که باید   هانی مانعاز فراز  ، یعنن  بگذرد   مدرن  هایش راه ملت 

تواند انقالب نیازهای رادیکال باشد  . یک انقالب رادیکال فقط م دریافته و برای آن بکوشد   واقیع خود 

طپیش که   . آنها وجود ندارند بالیدن   یها مکانها و ش 

 

ایع اندیش  چه گر  ن -های مدرن را همراه کرده است، ن  یدن تحول ملت آلمان تنها با فعالیت انی 

ی عمیل داشته باشد،  های واقیع این تحول طرفکه در مبارزه آن این    هایرنجاما از سوی دیگر در  گیر

ر  ارضایر بدون آن که در  و  های آنلذتدر   آن کهتحول سهیم بوده، بدون    آن سهیم بوده باشد.  جزنی

ایع   ن ایع از سوی دیگر مطابقت دارد.  سو  از یک فعالیت انی  ن و با رنج انی  پیش از    گاه، صبحیک  آلمان    ازیین

توان  بیند. مم  نی ، خود را در سطح انحطاط اروپا قرار گرفته باشد   نی در سطح رهانی اروپا اصوال  که  آن

 آن را با یک 
 
 . در حال تلف شدن استمسیحیت   هایبیماریکه از  کرد    همقایس  پرستتب

 

یم،    های آلمان  حکومتاگر نخست   اند  یابیم که کوشیدههانی مآنها را حکومترا درنظر بگیر

، به  ۀوسیلبه    جایگاه  ۀوسیلموقعیت آلمان، به  ۀوسیل وضعیت زمانن
 

 و شانجام  آلمانن  آموزیس  -فرهنگ

اش را، که ما از امتیازات  جهان دولت مدرن  ۀمتمدنانهای  اسنر کشان،  مندانه سعادت   ۀ غریز   متاثر از 

مندیم، ترکیب  ، که ما به تمام و کمال از آن بهره رژیم کهن  ۀهای بربرمنشانکاسنر برخوردار نیستیم، با  

هانی  تشکیل دولتناگزیر است، اگر نه در معقولیت، دستکم در نامعقولیت    گونه ای که آلمانکنند، به 

در مثل آیا در جهان کشوری    د. نک   مشارکتای  ش هستند، بطور فزایندهوضع موجودکه حن  ورای  

وطه    آلماِن اصطالح  به  جز  ن ساده مش  ر   ۀلوخ در هم وجود دارد که با چنتر
وطه    نهادهای امور دولن  مش 

ن  سهیم   واقعیتآنباشد،  از  د؟  که  بی  آن سهم  ایداین که  یا  های  ورت    ۀیک  آلمانن ضن حکومت 

یات  های قانونهای سانسور را با درد و رنجدرد و رنج تا نداشت   ، که آزادی نش  های فرانسوی سپتامی 

ط آنها بود، پیش ،  یافت ها را  ملت   ۀهم   خدایانشد  م ون روم  ئکه در معبد پانت   گونههمانپیوند زند!    ش 

اتوری مقدس   التقاط به    که این  یابیم. اینبرا    های دولن  شکل  ۀهم  گناهانتوانیم  م،  آلمانن م  ر  در امیی

یک شاه آلمانن    زیباشنایس-خورایک سیایسخوشویژه  بهرا    خواهد رسید، بلندای تصورناپذیر تاکنونن  

ن م کند؛ شاه که   از فئودایل و دیوانهای  نقش  ۀ هماندیشد  متضمتر اعم  از  پادشاه را،  ساالری، 

وطه، از  افاستبدادی و مش  شخص  شخص ملت، بلکه در توسط  ، اگر نه  ساالریمردم و  ساالری اش 
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آلمان بعنوان کاسنر عرص حاض     . ایفاء کند ،  یش خو   خویشیر  ، اگر نه برای ملت، بلکه برای  خود

مانع،  گرفته  لسیایس که در جهان خودویژه شک برافکندن  عام عص حاضن سیایس،بدون    های 

   های خاص آلمانن را برافکند. نخواهد توانست مانع

 

ییک رویای اتوپیانی برای آلمان است، و نه رهانی    رادیکالنه انقالب   ، بلکه پیش  عمویم بش 

ن انقالب جزنی و   یک    گذارد. بناها را برجای مسیایس، انقالن  که نی  ضفاانقالب  ،  وار بخشاز هر چیر

د؟ از آنوار، یک انقالب ضفا سیایس از کجا نشأت مانقالب جزنی و بخش   ۀجامعجا که بخش  از  گیر

ن برخاسته از  طبقهیابد؛ از آنجا که دست م   عمویمسازد و به سیادت خود را رها م بورژوان   ای معتر

ایط ویژ  کند، اما تنها  زند. این طبقه کل جامعه را آزاد مخود دست به رهانی عموم جامعه م  ۀش 

پیش  این  و  تحت  پول  صاحب  مثال  یعنن  بیابد،  طبقه  این  ایط  ش  در  را  خود  جامعه  ط که کل  ش 

 بوده یا بتواند به دلخواه آنها را کسب کند.  تحصیالت

 

مکه  آنتواند این نقش را ایفاء کند، ن  جامعه بورژوانی نم   ۀ هیچ طبق
َ
از شور و شوق در خود    د

د  ن م   ؛ و در توده برانگیر
َ
به جای  ،  شود بسته و یگ مکه در آن او با جامعه بطور عموم عهد برادری    ، د

؛  شود شناخته مرسمیت  هآن درک شده و ب  عمویم  ۀدیننماعنوان  هآن ]جامعه. م[ گرفته شده و ب 

م
َ
، که در آن مطالبات و حقوق او در حقیقت حقوق و مطالبات خود جامعه هستند، که در آن او د

است. به واقع   اجتمایع  قلب  و  است که یک طبقه خاص   مغز  نام حقوق عموم جامعه  به  فقط 

استثمار  از این طریق برای  و  بخش  به این موضع رهانی   یورشعموم باشد. برای    سیادتتواند مدیع  م

انقالن  و   انرژی  به    نفس معنوی اعتماد به سیایس همه سپهرهای جامعه به نفع سپهر خاص خود، 

برهم  بورژوانی    ۀاز جامع  خایص  ۀرهان  طبقو    یک ملتانقلب  برای این که  .  کند تنهانی کفایت نم

باید  در این رابطه    حساب آید،بهتمام جامعه    برای موقعیت  10رسته   یک که  ، برای اینمنطبق شود 

،    رستۀ یک    باید   در این رابطه   ؛ دیگر متمرکز شود   ایجامعه در طبقه  های کاسن    ۀهم  ، برعکس ن معتر

ۀ عموم موقعیِت  ن سپهر اجتمایع  یک  باید   ، در این رابطهعموم باشد  هایمانع و تجسم    تکانه و انگیر

آید در    مرسوم   هایجنایت   مثابۀه بویژه   به حساب  جامعه  سپهر،    ای گونهب   ،تمام  این  از  که رهانی 

باشد،    به حد کمال  سازیرها   رستۀ  ه،رست  یک. برای این که  نظر آید هب عموم    سازی رها مثابه خود هب

ر عموم  بطور    معنایباشد.   گریاستیالء  رستۀدیگر آشکارا  ایرستهبرعکس الزم است که 
اف   منقن اش 

-و مخالفواسطه  ن    ۀ همسای  ۀ، طبق بورژوازی  عموم مثبِت بطور    معنای سبب  و روحانیت فرانسه  

 . شان شد 
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ی،    ۀهر طبقاما   ّرانی خایص در آلمان تنها فاقد پیگیر
 که بتوان م  ن  و    ، شهامت ب 

 
  ۀ هر نمایندمالحظگ

ن فاقد آن هر رسته  نیست.  ،د ز بر آن  را  منقن جامعه   ای  که حن  لحظه  وسعت روخ استای همچنتر

هویت بیابد؛ فاقد آن نبویعن است، که قدرت مادی را به سوی قهر  بتواند خود را با روح ملت، هم

، که  سیایس   انقالن  شهامت  آن  اند؛  ن شعار برانگیر زند:    لجوجانه   این  نهیب  حریف  به  ی  را  چت   من 

ن طبقه  اصیل اخالق و درستکاریر   ۀ بدن  . منیستم، و بایسنر همه چت   باش -نه فقط افراد بلکه همچنتر

ن آن   ،های آلمانن را  اعمال دهد که محدودیت خود را خاکسارانه تشکیل م خودخوایهپیش از هرچیر

آلمان،    ۀ سپهرهای گوناگون جامعمتقابل    مناسبات  رو ازین  دهد. اعمال آنها علیه خود را م  امکانکرده و  

سپهرهای از  یک  هر  است.  )اپیک(  بلکه حمایس  نیست،  و  اش  دراماتیک  خود  به حس کردن  آغاز 

کند، آن هم نه هنگام که  شان مهای ویژهها و داعیهاستقرار خویش در کنار آنهای دیگر با خواسته 

د، بلکه بهزیر فشار قرار م کند،  ایجاد م  ذیری پجامعهمبنای  محض این که بدون دخالت او زمانه  گیر

 حتا    سهم خود بر آن اعمال فشار کند. تواند بهکه او م 
ر
  طبقه متوسط آلمان  اعتماد به نفس اخلف

ر میان عمومر   ۀنمایندتنها مبتنن بر این آگاه است، که  
 

های دیگر  طبقه  ۀبینانه و محدود هم کوته   مایگ

بنابراین،  است آلمانن   تنها .  تخت م   (هنگامبهنا )  mal-à-proposنیستند که    پادشاهان    ، نشینند بر 

وزی،  بورژوانی    ۀهر سپهر جامع بلکه   پیش از    کند؛را تجربه مخود  شکست  که پیش از برپانی جشن پیر

از  ن  دارد که    مانیع   گذشت  قرار  برابرش  بر   مانع ،  در  را  ماهیت    سازد؛ م  پا خود  بتواند  این که  از  پیش 

یک  حتا فرصت ایفای    ای کهنمایاند؛ بگونهخود را م   ۀبخیالن  را بنمایاند، ماهیتاش  مندانهسخاوت 

  به محض این هر طبقه  ای که  بگونه  ؛از دست رفته است همواره    ، پیش از موجود بودن  ،نقش بزرگ 

د که  د کند، درگیر را آغاز م  فرادست خود   ۀ علیه طبق نی  رو،  است. ازینخود  فرودست   ۀ علیه طبق نی 

ن هشاهزاد د   گیر در   نشتر د درگیر    ساالر دیوانبا پادشاه،    نی  اف  نی  د درگیر  بورژوا    و   با اش    آنها   ۀبا هم   نی 

د درگیر شدن در    تازهکه پرولتاریا  حایل  در    است، زحمت  به. طبقه متوسط  آغازد مرا    ها با بورژوا   نی 

دازد  رهانی  ۀاندیشبه از دیدگاه خود کند جرئت م فت تئوری   همانند و تحول اوضاع جتمایع  ،بیی پیش 

 کند. ساز اعالم م شده و یا مسئله این دیدگاه را منسوخ  خودِ ،  سیایس

 

 است  
ن
ی باشد یک نفر  در فرانسه، کاق ن ن باشد چیر حق  یک نفر  . در آلمان  ، تا بخواهد همه چیر

ی   ندارد  ن ن چشم بپوشد   مگر این که   ، باشد   چیر ،  از همه چیر رهانی    دلیل و سبب . در فرانسه رهانی جزنی

وری ) ]  conditio sine qua non   و فراگیر است. در آلمان رهانی عموم  عموم و فراگیر  ط ضن در  ش 

ن اصیل مارکس این اصطالح التینن را به کار برده که   وری  به معنای  توان  آن را م مت  ط ضن ترجمه  ش 

ناممکن  در آلمان باید    رهاسازی تدریخ  و واقعیت  باید  جزنی است. در فرانسه،    هر رهانی   . م[ (کرد
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است و    آلیستایدهسیایس  از نظر  . در فرانسه هر طبقه از مردم  بزایاند آزادی را    تمامبودن آن،  

کند. بنابراین،  احساس م  اجتمایعنیازهای    ۀ نماینددر اصل  ویژه، بلکه    ۀ نخست خود را نه یک طبق

منتقل  فرانسه  ملت های گوناگوِن  در یک جنبش دراماتیک به طبقه ترتیب به   بخشرهان  ایفای نقش 

ِط با پیش آزادی اجتمایع را  دیگر  رسد که  ای متا این که شانجام به طبقه  شود،م ایِط   ش  ر   ش 
ن   معتر

ی،  ۀ ها و با این حال ایجادشده توسط جامعانسان  ورایر  ، هم بلکه  بخشد،  م ن   تحقق   بش  ایِط   ۀبیشی    ش 

ط آزادی اجتمایع سازمان م انسانن را با پیش   موجودیِت      ،برعکس در آلمان  دهد. ش 
 

جانی که زندگ

 معنوی ن    معنویت ن  به همان اندازه  عمیل  
 

بورژوانی نیاز    ۀجامع   ۀ هیچ طبق  عمیل است، است که زندگ

نداشته، را  آن  توانانی  و  به وسیل   به رهانی عموم  این که  بلواسطه  ۀمگر  بهموقعیت    ۀوسیل اش، 

ورت  های ۀوسیل و به مادیضن  به این امر شود. ناگزیر   اشزنجت 

 

 رهانی آلمان کجاست؟  مثبت پس امکان 

 

ی طبقهدر شکلپاسخ:   با  گیر رادیکالای  های  طبقهزنجت  جامع،  از  ، که طبقۀ    ۀای  بورژوانی

ی[  ]شکل ؛ جامعۀ بورژوانی نیست ی[ ؛ ]شکلها استرسته  ۀای که انحالل هم رستهگیر سپهری که   گیر

  نه یکبرخوردار نیست، چون    ای حق ویژهاش است و از  وسیله رنج عمومدارای خصلن  عموم به

، بلکه تنها  تاریخ    دیگر نه عنوانن که  ]سپهری[    ؛ شود او روا م  بر   فحوای ناحفر ، بلکه  ناحفر ویژه

جانبه با  جانبه با پیامدها، بلکه در تقابیل همه یک  تقابیلدر    تواند پدید آورد؛ ]سپهری[ که نهم  انسان  

ط پیش که  آنتواند خود را رها سازد، ن  نظم دولن  آلمان قرار دارد؛ و شانجام سپهری که نمهای  ش 

جامعه را رها سازد؛    دیگر سپهرهای    تمام  ،سپهرهایر دیگر جامعه و از این طریق  ۀخود را از دست هم

-م  کامل انسان  بازیان     ۀوسیلو تنها به انسان است،    دست دادن کاملاز  ]سپهری[ که در یک کالم  

ر تواند خود را بازیابد. این حل 
 

 است.  پرولتاریا  ،ویژه  ۀمعه در یک رستا ج  شدگ

 

ی خود را مشکلدر آلمان  صنعنر جنبش   ۀشوندجریان شریز وسیله  ابتدا بهپرولتاریا    ؛ آغازد گیر

  زیر شکل مکانیگ  بهنه  های  ، توده شکل مصنویع ایجاد شدهبلکه به  بطور طبییعزیرا فقری که نه  

ر 
ر شدید  له شده جامعه    سنگینن

حاصل شده،    های میانن طبقه  تلیس  ، ترجیحا از  جامعه ، بلکه از تالیس 

ر   طبییعبطور    تدری    ج، همانگونه که بدییه است، فقرر اگر چه به  ؛سازند پرولتاریا را م
 

- مسیخ  و بندگ

 پیوندند. صف آن م ژرمنن به 
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 انحلل نظم  هنگام که پرولتاریا  
 
را برمل    خویشراز وجود  دارد، تنها  را اعالم م  جهان  کنون

نف  مالکیت  خواستار  . هنگام که پرولتاریا  است  جهانن این نظم    واقیعانحالل  این وجود،  . زیرا  سازدیم

که  را  آنچه  و  ارتقاء داده،  ]پرولتاریا.م[    او  ۀ ل و قاعدو اص تنها آنچه را که جامعه به  ،  شود م  خصویص

او-منقن جامعه    حاصلبمثابه    اودر   به    -بدون دخالت  یافته،  و قاعدو اص تبلور  ارتقاء    ۀ ل  جامعه 

که  قرار دارد  جهان بالنده  نسبت به    وضعین  همان  در  از لحاظ حق      در این صورت پرولی    دهد. م

شاه،    نامد. م  خود  و اسب را اسِب   خود  هنگام که ملت را ملِت -   فعیلجهان    نسبت به  شاه آلمانپاد

سازد که  تنها این نکته را برمال م،  کند اعالم مخصویص خود    بعنوان ِملکاز این طریق که ملت را  

 شاه است.  ، مالک خصویص

 

اسلحه   گونهنهما  پرولتاریا  در  فلسفه  م  مادیهای  که  را  پرولتاریا  خود  ن  یابد،  فلسفه  نیر در 

ر   اندیشه در ژرفایر   به محض این که آذرخشر   و   یابد خود را م  معنویهای  اسلحه 
ن   دلساده   ۀتود   این  زمتر

 . رخ خواهد داد  انسان به ها آلمان  تبدیل رهانی و کند،   رسوخ

 :  بندی کنیم را جمع نتیجه 

 

واالترین  است که انسان را    ایآن تئوری  متگ بر ممکنر آلمان، رهاسازی    عمیل  یگانه رهاسازیر  

 زمان از  تنها با رهانی هم  قرون وسطادر آلمان رهانی از   کند. گوهر انسان قلمداد  
 

گ بر   جزن  های  چیر

 درهم از    هیچ نوع قرون وسطا امکانپذیر است. در آلمان  
 

  انواع  ۀمهشکستنن نیست، مگر آن که  بندگ

 درهم 
 

آن که از    مگر تواند تحول انقالن  ایجاد کند،  نم  گرا دقیق و کمال  آلماِن   شکسته شود. بندگ

انق   پایه و اساس و    فلسفهاست. مغز این رهانی    رهان  انسان  رهان  آلمان    الن  ایجاد کند. تحول 

ر از    خود را بدونتواند  است. فلسفه نم  پرولتاریاقلب آن  
ن پرولتاریا    بخشد،  تحققپرولتاریا    میان برداشت 

 . خود را از میان بردارد  ۀفلسف یان   تحقق تواند بدون  نم 

هم  روز    ۀهنگام که  شد،  آماده  درونن  ایط  یل با  آلمان    رستاخت   ش 
ُ
خروس گ  11بانگ 

(gallischer Hahn  اعالم ) خواهد شد . 
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1 Jammertal خود است که از خلق شگردان خدا در راهپیمانی  در وصفانجییل  های از داستان یگ
  ای خشک و کم آب« است. گذرد. در اینجا اشاره به »منطقهصحراهای خشک م

2Restauration    از لحاظ تاریخن اشاره به احیای یک وضعیت سیایس دارد، برای نمونه بازگردانن
های داخیل برچیده  ( که در جریان آن، سلطنت که در طول جنگ1689-1660استوارت در انگلیس )

 ها در تاری    خ فرانسه است. بازگردانن سلطنت بوربوندیگر  ۀشده بود، دوباره احیاء شد. نمون
3 Shylock  ی شخصین  در نمایش ن یهودی است. شایالک یک  ویلیام شکسپیر  از تاجر ونیر

ن  دهنده پول اهلقرض اصیل داستان است و شکست و تغییر دینش   آنتاگونیست است. او ونیر
 .از نقاط اوج داستان است مسیحیت به
4  Vindizieren  از واژه التیننvindicare گردد و هدف    مفهوم حقوق  است که به روم باستان بازم

مالک با تصاحب کننده،    ۀاین مفهوم حقوق  در آلمان برای تنظیم رابطآن دفاع از مالکان بوده است. 
ی باشد که در تصاحب فرد دیگری است، این قانون  بکار برده شده و م  ن شود. اگر فردی مالک چیر

ن کنند به   وریحق بهرهاز تصاحب کننده درخواست خسارت و یا بتواند آن است که مالک  ۀتضمتر
 مادی کند.  صورت

ن کارفرما، 1846- 1789دانیل فریدریش لیست )  5  و همچنتر
( یک نظریه پرداز اقتصادی آلمانن

ش راه آهن بود. او از مهم  گامانسیاستمدار و از پیش ترین نظریه پردازان اقتصادی قرن نوزدهم در  گسی 
برای ایجاد انجمن گمرگ آلمان بود. او معتقد بود که  آید. لیست از پیشکوستان تالش  شمار مآلمان به

های لیست در این زمینه  به نقد نظریه شود. مارکس و انگلس صنعن  شدن آلمان به رفاه مردم منجر م
ن در زبان آلمانن به معنای حقه، حیله، مکر و خدعه است. مارکس اینجا از  list. واژه پرداختند  همچنتر

ن حیله به واحد از تئوری لیسن  )متعلق آِن  طریق بازی با واژگان در  گرانه بودن آن  فریدریش لیست( و نیر
 سخن گفته است. 

 اینجا اشاره به این جمله مشهور در هاملت، اثر شکسپیر است: بودن یا نبودن، پرسش این است!   6
7  Pfaffe   یا به التیننpapa  به معنای مقام روحانن در کلیسای کاتولیک بوده است. پس از اصالح دینن

ن لوتر و  ن مارتتر  پیش از آن بنابه دالیل اجتمایع این عنوان بار منقن پیدا کرده بود.   همچنتر
8  Laie و مقام های روحانن است. فرد  در رابطه با امور دینن به معنای عوام، عضو یک هیات دینن و پیر

 مقام روحانن است. عام فاقد 
9   Salto mortale گفته م شود که  های گوناگون  های بندبازانه و ورزش به پریس  خطرناک در نمایش

  زند. م پشتکدر جریان آن فرد در هوا 
10   Stand ه، رسته و  موقعیت،  معنای به از جمله، رود در زبان آلمانن به معناهای مختلف به کار م

ّ
دک

 اینجا منظور مارکس رسته است. صنف. در 
یل، سمبل فرانسه است. اینجا مارکس اشاره  11

ُ
 ای به انقالب فرانسه دارد. خروس گ


