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پیشگفتار
ن
مت فرانسوی اثر مارکس صورت گرفته که به دقت با ن
این ترجمه بر اساس ن
آلمان
مت اصیل
تطبیق داده شده است.
تغیی داد ،اما در اینجا هدف
بدییه است که جملهبندیها را بنا به ذوق و سلیقه متوان ر
ویراستاری اثر مارکس یا بازتاب درک و دریافت میجم از آن نبوده ،بلکه تالش شده است که تا حد
امکان وفاداری به ن
مت اصیل رعایت شود .کوشش شده است که سبک نگارش ،نوع جملهبندیها،
زمان فعلها و انتخاب واژهها ،آنگونه که مارکس دراثر خود به کار برده ،در ترجمه رعایت شود و
بازتاب یابد .چرا که مارکس با تسلیط که به ادبیات کهن و زمان خود داشته ،اگر مخواسته ،م-
توانسته است در موردهای مشخص واژه ،فعل یا جملهبندی دیگری را بهکار برد .در تطبیق ترجمه با
ن
ن
آلمان درنظر گرفته شده است .ن
ن
برخ افزودههای نضور در
آلمان ،نقش گذر زمان بر پیکر زبان
مت
ن
ترجمه ،که منطق زبان فاریس آنها را اجتنابناپذیر ساخته ،توسط [....م] در مت مشخص شده
التین که مارکس در اثر خود بهکار برده ،در ترجمه ر ن
است .اصطالحات فرانسوی و ن
نی عینا آورده شده
ن
تاکیدهان که به
خوانان بهی مت ،به جای
و معنای فاریس آن در کمانک () نوشته شده است .برای
ی
ی
صورت خطکش در ن
مت اصیل آمده ،در ترجمه به صورت فربه برجسته شده است.
توضیح ن
برخ اشارهها و نکتههان که در این اثر آمده ،بهصورت زیرنویسهان در پایان ن
مت
ی
ی
آمده است.
ن
ویراستاری ترجمه فاریس و تطبیق آن با ن
آلمان توسط آرش برومند صورت گرفته است.
مت
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***
رن
نخستت شط هر نقد است.
برای آلمان نقد دین در اساس پایان یافته است ،و نقد دین
ن
آسمان آن رد شده است ،به مخاطره
وجود گیتیانه خطا پس از این که «کانون و خانه»
مافتد .انسان که در واقعیت پنداری آسمان ،جان که او یک ابرانسان را مجست ،جز بازتاب خویشتن
ی
ن
خویشت خویش ،تنها ناانسان را،
خویش را نیافته است ،دیگر تماییل نخواهد داشت که تنها بازتاب
جان که واقعیت خود را مجوید و باید بجوید ،بیاید.
در ی
غی ن
دین ،این است :انسان دین را یمسازد ،دین انسان را نمسازد .و دین خودآگاه
شالوده نقد ر
ن
ن
انسان است که خویشت خویش را یا هنوز درنیافته و یا دوباره از دست داده است .اما
و خوددریان
ن
انسان موجودی انیایع که در خارج از جهان واقیع چمباتمه زده ،نیست .انسان ،همانا جهان انسان،
دولت و جامعه است .این دولت ،این جامعه ،دین ن
یعن یک آگایه واژگونه از جهان را تولید مکنند،
زیرا آنها خود ،جهان واژگونهاند .دین تئوری عموم این جهان ،چکیدهی دانشنامهای آن ،منطق آن
رن
تضمت اخالق آن،
در شکیل عوامپسندانه ،درجهی افتخار معنویتگرایانهی آن ،شور و شوق آن،
مکمل تشیفان آن ،مبنای عام آرامشبخش و توجیهگر آن است .دین واقعیتبخش پنداربافانهی
گوهر انسان است ،چرا که گوهر انسان دارای واقعیت حقیق نیست .بنابراین مبارزه با دین مبارزهای
ن
جهان که دین عطر معنوی آن است.
است نامستقیم با

ر
بینوان واقیع است .دین
بینوان واقیع و از سوی دیگر ،اعتاض به
بینوان دین از یکسو بیان
ی
ی
ی
آه موجود به تنگنافتاده است ،احساس و عاطفه یک دنیای نعاطفه ،همانگونه که روح اوضاع نروح
است .دین افیون ملت است.
ر
ن
خوشبخن واقیع او است.
برخاست دین به عنوان خوشبخن موهوم خلق ،خواست
از میان
خواست دست کشیدن از توهمات نسبت به وضعیتاش [خلق.م] ،به معنای خواست دست
ر
وضعین است که نیاز به توهمات دارد .بنابراین ،نقد دین ،در هستهی خود ،انتقاد
کشیدن از
1.
از این درهی اشیک است که دین هالهی مقدس آن است
زنجی بری از پندار و مالل-
زنجی را پرپر مکند ،نه برای این که انسان
نقد ،گلهای پنداری روی ر
رر
رن
زنجی را کنار افکنده و گل زنده [واقیع.م] را بچیند .نقد دین،
که
انگیی را حمل کند ،بلکه برای آن
ر
ن
ش
انسان را شخورده مکند ،تا او بیاندیشد ،عمل کند و واقعیت خود را همانند انسان شخورده و ر
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رد خورشید واقیعاش بگردد .دین فقط خورشید
عقل آمده ،شکل
رد خود و در نتیجه ِگ ِ
بخشد ،تا او ِگ ِ
واه است که تا ن
زمان که انسان دور خودش نمگردد ،دور او م چرخد.
ازینرو وظیفهی تاری خ پس از آن که آن-جهان بودن حقیقت ناپدید شده ،آن است که
حقیقت این-جهان را برقرار کند .نخست ،وظیفهی فلسفهای که در خدمت تاری خ است ،آن است
ن
انسان ،از ازخودبیگانگ در هیاتهای نامقدساش
که پس از پردهدری از هیات مقدس ازخودبیگانگ
ن
زمت ،نقد دین به نقد حقوق و نقد الهیات به نقد
پردهدری کند .بدینترتیب نقد آسمان به نقد ر
سیاست تبدیل مشود.
هان که در ین مآید -به مثابه ادای سهم در این کار -در ابتدا نه به اصل ،بلکه به
شح و بسط ی
ن
ن
یک رونوشت ،ن
چیی نیست جز آن که
یعن به فلسفهی آلمان دولت و حقوق مپردازد ،که دلیل آن ر
این برریس به آلمان مربوط است.
اگر بخواهیم از وضعیت کنون آلمان شوع کنیم ،آن هم به شیوهای مناسب ،ن
یعن سلن،
ن
کنون ما ،بهمثابه
نتیجه همواره یک نابهنگایم (آناکرونیسم) خواهد ماند .حتا خود ننق وضع سیایس
ن
تاریخ ملتهای مدرن یافت مشود .من اگر کالهگیسهای پودرزده را
واقعین غبارگرفته ،در پستوی
رد کنم ،باز هم کالهگیسهای پودر نزده دارم .اگر من اوضاع آلمان در  ۱۸۴۳را رد کنم ،طبق گاهشمار
گیم ،تا چه رسد به کانون توجه زمان حال.
فرانسوی به سخن در [شایط سال .م]  ۱۷۸۹قرار م ر
آری ،تاری خ آلمان به جنبش مبالد که هیچ ملن پیش از آن در سپهر تاری خ نه به آن واقعیت
بخشیده و نه از آن تقلید خواهد کرد .در واقع ما باز ن
گردانهای 2ملتهای مدرن را بدون سهیم بودن
در انقالبهایشان سهیم شدهایم .ما بازنگهداشته شدیم ،نخست ،به دلیل آن که ملتهای دیگر
جرأت دست زدن به یک انقالب کردند ،و دوم این که ،ملتهای دیگر رنج یک ضدانقالب را کشیدند،
بار نخست ،بهدلیل آن که اربابان ما هراس داشتند ،و بار دیگر ،بهدلیل آن که اربابان ما هراس نداشتند.
ما ،و شبانانمان در رأس ما ،تنها یک بار در محفل آزادی حضور داشتهایم ،آن هم در روز خاکسپاری
آن.
مکتن که به فرومایگ امروز با فرومایگ دیروز مشوعیت مبخشد؛ مکتن که هر فریاد رعیت
زمت-بسته دربرابر تازیانه را شکش منامد ،آن هم اگر تازیانهای دیرسال ،نیان و ن
رن
تاریخ باشد؛ مکتن
ی
که تاری خ به او ،همانند خدای اشاییل به خادم خود مویس ،تنها ( a posterioriنشیمنگاه) خود،
ن
یعن مکتب تاریخ حقوق ،را نشان مدهد ،اگر این مکتب اخیاع تاری خ آلمان نمبود ،خود ،تاری خ
3
آلمان را اخیاع مکرد .شایالک  ،اما شایال ک خدمتگزار ،که برای هر پوند گوشت ،گوشن که از
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ن
تاریخاش ،سند مسیخ -ن
ژرمناش سوگند یاد
قلب مردم بریده مشود ،به سند بدهکاریاش ،به سند
مکند.
آنهان که از رگ و ریشه آلمانپرستاند و در اندیشه آزادمنش،
برعکس مشتاقان نیکششت،
ی
.
تاری خ آزادی ما را در آن سوی تاری خ ما در جنگلهای کهن توئیتونیک مجویند اما اگر آن را تنها در
جنگلها متوان یافت ،تاری خ آزادی ما در چه ر ن
چی با تاری خ آزادی گراز تفاوت دارد؟ افزون بر این
مدانیم که :اگر به درون جنگل فریاد کش ،پژواک آن را از جنگل مشنوی .پس آرامش و صلح ارزانن
جنگلهای بکر توئیتونیک باد!

جنگ برضد اوضاع آلمان! البته! این اوضاع در سطخ پاییتر از تاری خ قرار دارد ،در سطخ
پاییتر از هر نقدی ،اما موضوع نقد باق مماند ،درست مانند جنایتکاری که ر ن
پایتتر از سطح
شورمندی
انسانیت قرار دارد ،اما موضوع جلد باق مماند .نقد در مبارزه با این وضعیت اجتمایع،
ر
ش شورمند است.
چاقوی تشی ح نیست ،سالح است .هدف او دشمن اوست ،که
ر
ش نیست ،بلکه ر
.
.
او نه خواستار رد کردن بلکه نابود کردن آن است زیرا روح آن اوضاع رد شده است این اوضاع در
هان درخور توجه و دارای اهمیت نیستند ،بلکه موجودیتهان به
نفس خود و برای خود موضوع ی
حقی شمرده مشوند .نقد در نفس خود نیاز به کنارآمدن با این
همان اندازه درخور
تحقیند ،که ر
ر
موضوع را ندارد ،زیرا حساباش با آن پاک است .نقد دیگر خود را نه بهعنوان هدف برایخود ،بلکه
گی یان اسایساش خشم است و کار اسایساش فاشگون.
فقط بهعنوان وسیله منمایاند .ر
مسئله عبارت از بهدست دادن تصویری است از فشار خاموش متقابیل که تمام سپهرهای
اجتمایع به یکدیگر وارد مکنند؛ از یک آشفتگ عام و منفعل؛ از یک محدودیت که به یک اندازه
هم خود را به رسمیت مشناسد ،و هم نادرست مشناسد[ ،محدودین.م] محصور در چارچوب یک
ر
سیستم حکومن ،که زنده به حفظ همه بدبخنها است ،خود ر ن
بدبخنای که در
چیی نیست جز
حکومت است.
چه نمایش! تقسیم تا ننهایت ادامه یابندهی جامعه به متنوعترین نژادها ،که با ضدیتهای
ادهان] که بهدقت
اندک ،وجدانهای در رنج و میانهحایل خشن در برابر یکدیگر قرار گرفتهاند[ ،نژ ی
ن
بهدلیل موقعیت متقابل مبهم و ن
بدگمانشان ،از سوی اربابانشان با همگ بدون تفاوت،
مبتن بر
هرچند با ظاهرسازیهای گوناگون ،بعنوان وجودهان دارای مجوز ،رفتار مشود .و حن این نکته را
که آنان تحت سلطه ،حاکمیت و تملکاند ،مبایست به مثابه امتیازی از سوی آسمان بهرسمیت
شناخته و بپذیرند! در سوی دیگر ،این خود ارباباناند که بزرگشان در نسبت معکوس با شمار آنها
قرار دارد!
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نقدی که به این محتوا مپردازد ،نقدی است در گلویز شدن ،و در گالویز شدن مساله عبارت
از این نیست که آیا حریف ،یک حریف واال ،همپایه و جالب است ،بلکه مسئله عبارت از ازپای-
درآوردن او است .اینجا مساله عبارت از آن است که حن یک لحظه امکان خودفرین و رهاسازی
ن
آلمانها مضایقه شود .مبایست از راه افزودن آگاه از فشار ،به این فشار واقیع ،آن
گریبان خود ،از
سنگتتر کرد ،و رسوان را با انتشار عموم آن ر ن
رن
ننگتتر کرد .مبایست هر سپهر جامعهی
را باز هم
ی
آلمان را به مثابه ( partie honteuseلکهی ننگ) جامعهی آلمان بهتصویر کشید ،مبایست این
مناسبات سنگواره را با شدادن نغمههای خودشان ،بهرقصیدن واداشت! مبایست به خلق
ن
خویشت خویش را آموخت ،تا بتوان به او جرأت بخشید .به این ترتیب یک نیاز
هراسیدن از
غان ارضای آنها است.
دلیل
خود،
خودی
به
ها
ملت
نیازهای
و
شود،
م
آورده
ر
ب
آلمان
ملت
انکارناپذیر
ی
و حتا برای ملتهای مدرن این مبارزه با محتوای کوتهنگرانهی شایط موجود آلمان نمتواند
نفایده باشد ،چرا که شایط موجود آلمان تکمیل آشکار رژیم کهن است و رژیم کهن نقص پنهان
ن
کنون آلمان ،مبارزهای است با گذشتهی ملتهای مدرن،
دولت مدرن است .مبارزه با اوضاع سیایس
و یادآوری یادبودهای این گذشته آنها را کماکان مآزارد .برای آنها [ملتهای مدرن.م] دیدن این نکته
آموزنده است که رژیم کهن ،که در نزد ایشان تراژدی خویش را تجربه مکند ،چگونه در شکل احیا
آلمان آن نقش کمدی را بازی مکند .تاری خ رژیم کهن تا ن
ن
زمان تراژیک بود ،که این رژیم قدرت
شدهی
ن
پیشاموجود جهان بود ،و آزادی یک ایده شخیص بود ،در یک کلمه ،تا زمان که به حقانیت خود باور
ن
ن
داشت و مبایست باورمند باشد .تا ن
جهان که
جهان علیه
زمان که رژیم کهن بهعنوان نظم موجود
ن
ن
در حال بالیدن بود مبارزه مکرد ،اشتباه جهان-تاریخ ،اما نه شخیص در کنار خود داشت .از این
رو زوال آن تراژیک بود.
ن
کنون آلمان ،یک نابهنگام (آناکرونیسم) ،یک تضاد آشکار با اصلهای بدییه
برعکس ،رژیم
نمایش جهان گذاشته شدهی رژیم کهن ،دیگر فقط دچار این توهم
به
بطالن
،
شده
بطور عام شناخته
ِ
ر
ن
ن
.
همت توهم را مطلبد اگر این رژیم به گوهر خود
است ،که به خویش باورمند است و از جهان رنی ر
باور داشته باشد ،آیا آن را در پس ظاهر یک ذات بیگانه پنهان کرده و رستگاری خود را در ریاکاری و
ن
جهان است که قهرمانان
کمدی یک نظم
سفسطه مجوید؟ رژیم کهن مدرن بیشی همانند بازیگر
ر
واقیع آن مردهاند .تاری خ ،دقیقکار است و هنگام که بخواهد یک شکل و هیأت کهنه را به گور بسپارد،
ن
جهان -ن
[شکل.م]
تاریخ،
مرحلههای بسیاری را پشت ش مگذارد .آخرین مرحله یک شکل و هیأت
ِ
رن
زنجی شده ،اثر ِاشیل تا
نخستت بار بگونهای تراژیک در پرومتهی
کمدی آن است .خدایان یونان که
ر
ُ
شحد مرگ زخم شدند ،مبایسن بار دیگر در گفتارهای لوکیانوس به گونهای مضحک (کمیک)
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بمیند .چرا گذر تاری خ این ر ن
چنت است؟ برای این که بشیت با شادی از گذشتهاش بگسلد .ما این
ر
ن
4.
ن
تضمت مکنیم
شنوشت شادیبخش تاریخ را برای قدرتهای سیایس آلمان
ر
گید و بنابراین به
واقعیت سیایس-
خود
اما به محض این که
اجتمایع مدرن مورد نقد قرار م ر
ِ
ِ
ر
محض این که نقد تا مسئلههای حقیق بش اعتالء میابد ،خود را در خارج از وضعیت موجود آلمان
میابد ،یا این که نقد به موضوع خود در زیر موضوع خویش دست خواهد یازید .یک نمونه در این
باره! رابطۀ صنعت و در کل دنیای ثروت با دنیای سیاست یک مسئله اسایس عص مدرن است .این
ن
ر
ن
حفاظن
آلمانها به خود مکند؟ به شکل تعرفههای
ساخت
مسئله به چه شکیل شوع به مشغول
ن
ن
آمی از انسانها به ماده منتقل شده
گمریک ،سیستم ممنوعسازی و اقتصاد میل .آلمانپرسن اغراق ر
و رن
آهن ما متوجه شدند که مبدل به میهنپرست
های پنبه و
ِ
چنت بود که یک روز صبح شوالیه ر
قهرمانان ر
ن
.
حاکمیت انحصار در داخل تازه شوع مشود ،آن هم از
شدهاند بنابراین در آلمان به رسمیتشناخت
ِ
سیده مشود .بنابراین در آلمان ،آنچه که در
این راه که به آن [انحصار .م] ،حاکمیت در خارج ی
رن
پیشت که این کشورها از
پایان آن شوع شده ،تازه آغاز مشود .وضعیت فاسد
فرانسه و انگلستان ِ
لحاظ نظری علیه آن در شورشاند ،و آن [وضعیت.م] را هنوز همانند کش که ناچار به تحمل
بامدادی
رنگ
ر
زنجیهای بهدستوپای خود است ،تحمل مکنند ،در آلمان همچون سپیدهدم شخ ِ
ر
ر
5
یک آیندۀ زیبا که هنوز به سخن جرأت گذار از تئوری لیسن حیلهگرانه به عمل نمحابا و خشن
دارد ،استقبال مشود .در حایل که در فرانسه و انگلستان مسئله عبارت است از :اقتصاد سیایس یا
حکمران جامعه بر ثروت ،در آلمان عبارت است از :اقتصاد میل یا حکمران مالکیت خصویص
رن
واپست پیامدهایاش
بر ملیت .بنابراین مسئله در فرانسه و انگلستان عبارت از لغو انحصار است که تا
رن
پیش رفته است؛ در آلمان مسئله پیش ن
واپست پیامدهای انحصار است .آنجا مسئله عبارت از
رفت تا
راه حل است .اینجا مسئله هنوز عبارت از برخورد و تصادم است؛ مثایل بسنده برای شکل آلمانن
مسالههای مدرن ،مثایل مانند تاری خ ما ،که شبیه تازهشباز ناواردی است که وظیفهاش تا کنون مشق
تکراری یک داستان مندرس و کلیشهوار بوده است.
ن
ن
ر
حداکی متواند
آلمان
آلمان فراتر نرود ،یک
بنابراین اگر تمایم توسعۀ آلمان از توسعۀ سیایس
ن
فرد
در مسئلههای عص حاض همان قدر سهیم باشد که یک روس در این زمینه سهیم است .وقن ِ
منفرد بوسیلۀ حصارهای ملت محدود نمشود ،کل ملت بهمراتب کمی متواند بوسیله آزادسازی یک
سکان در
فرد ،آزاد شود .سکاها هیچ گام به سوی فرهنگ یونان به پیش برنداشتند ،چون یونان یک
ی
شمار فیلسوفان خود داشت.
ن
آلمانها از سکاها نیستیم.
خوشبختانه ما
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همانگونه که ملتهای کهن پیشاتاری خ خود را در تخیل تجربه مکردهاند و در استوره شنایس،
ن
ن
فلسق عص
آلمانها دوره پساتاری خمان را در اندیشیدن تجربه کردهایم و در فلسفه .ما همعصان
ما
ن
ن
ن
تاریخ آن باشیم .فلسفۀ آلمان امتداد ایدهآل تاری خ آلمان است.
حاضیم ،نآنکه همعصان
بنابراین ،هنگام که بهجای ( oevres incomplètesاثرهای ناتمام) تاری خ واقیعمانoevres ،
میاثمانده) تاری خ ایدهآیلمان ،ن
یعن فلسفه را به نقدکشیم ،نقد ما کامال
( posthumesاثرهای به ر
ن
گید که درباره آنها در عص حاض گفته مشودThat is the question :
هان قرار م ر
در میانۀ پرسش ی
[پرسش این است .م] 6.آنچه در نزد ملتهای پیشفته ،گسیختگ عمیل از شایط دولت مدرن است،
ن
فلسق این
جان که این شایط حتا هنوز وجود ندارند ،ابتدا گسیختگ نقادانه از بازتاب
در آلمان ،ی
شایط است.

ر
مدرن
حال
ِ
فلسفه حق و فلسفه دولن آلمان یگانه تاری خ آلمان است که همتراز با زمان ِ
رویان خود را با وضیعت موجود خود پیوند زند و
رسیم است .بنابراین ،ملت آلمان باید این تاری خ
ی
ن
نه فقط این وضعیت موجود را ،بلکه همزمان ادامه انیایع آن را به نقد وانهد .آینده او [ملت آلمان.
م] نه به ننق مستقیم وضعیت دولن و حقوق واقیع او محدود مشود و نه به واقعیتبخش مستقیم
وضعیت دولن و حقوق ایدهآیل او ،زیرا او در وضعیت ایدهآیل خود ننق مستقیم وضعیت واقیعاش
را در اختیار دارد و واقعیتبخش مستقیم وضعیت ایدهآیلاش را در نگرش ملتهای همسایه تقریبا
دوباره از شگذرانده است .ازینرو به درسن ،حزب سیایس عمیل در آلمان ننق فلسفه را خواستار
است .عدم حقانیت آن نه در طرح این خواسته ،بلکه در متوقف ماندن در این خواسته است ،که
بطور جدی نه آن را تحقق مبخشد و نه متواند آن را تحقق بخشد .او [این حزب .م] بر این باور
است که این ننق را متواند از این راه عمیل کند ،که به فلسفه پشت کرده و با شبرگرداندن از آن
ن
ن
ّ
پیشپاافتاده برزبان آورد .محدودیت دایرۀ دید او فلسفه
غرولندکنان برخ جملههای عصبانکننده و ر
ن
رن
هان
همچنت در محدودۀ واقعیت آلمان به شمار نیاورده و یا حن آن را جزو
را
عمل آلمان و تئوری ی
ی
که در خدمت آناند ،به حساب نمآورد .شما خواستار آنید که نطفههای زندیک واقیع نقطۀ عزیمت
باید باشند ،اما فراموش مکنید که نطفۀ زندگ واقیع ملت آلمان تا کنون تنها در جمجۀ او رشد
نابهنجار داشته است .در یک کالم :شما نیمتوانید فلسفه را از میان بردارید ،نآنکه آن را تحقق
بخشیده باشید.
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شد.

ن
سیایس تئوریک ،نشأت گرفته از فلسفه مرتکب
هان وارونه ،حزب
هم رت ناحق را ،تنها با عامل ی
ر

ن
کنون ،این حزب فقط مبارزۀ انتقادی فلسفه علیه جهان آلمان را دیده و مالحظه
در مبارزۀ
نمکند که فلسفۀ تاکنون ،خود متعلق به این جهان بوده و مکمل ،هرچند ایدهآیل آن است .این
غینقادانه داشته ،از این طریق که
حزب ،در برابر حریف خود منتقد بوده ،اما نسبت به خود برخورد ر
از پیششطهای فلسفه حرکت کرده و در نتیجههای حاصل از آنها یا درجا زده و یا مطالبات و
نتیجههای حاصلشده به شیوهای دیگر را به جای خواستهها و نتیجههای بالواسطۀ فلسفه جا مزند،
هر چند که این نتیجهها و مطالبات -به فرض حقانیتشان -برعکس ،تنها از طریق ننق فلسفۀ
تاکنون ،فلسفه بعنوان فلسفه ،قابل دستیاناند .توصیف دقیقتر این حزب را به زمان دیگری موکول
مکنیم .نقص اسایس آن را متوان به این نکته فروکاست :او [حزب سیایس.م] یمپنداشت یمتوان
ر
برداشی آن ،تحقق بخشید.
فلسفه را بدون از میان

ن
غانترین روایت
نقد فلسفۀ دولت و حقوق آلمان که توسط هگل همخوانترین ،غنترین و ی
آن ارائه شده ،هر دوی اینها است ،هم تحلیل انتقادی دولت مدرن و واقعیت همپیوند با آن ،و هم
ر
ن
بیان به
ننق قاطع کل
روش تاکنون آگایه سیایس و حقوف آلمان است که ممتازترین و فر ر
اگیترین ِ
ر
خود فلسفۀ حقوق نظری است .اگر فلسفۀ حقوق نظری ،این
سطح دانش اعتالء یافته آن،
ِ
ن
اندیشهورزی ن
سون باق مماند ،حن اگر این
انیایع و اغراق ر
آمی دولت مدرن ،که واقعیتاش آن ی
سون تنها به معنای آنسوی راین باشد ،فقط در آلمان ممکن بود ،برعکس به همان اندازه ،تصویر
آن ی
اندیشگ آلمان و از انسانهای واقیع ن
منیع شدۀ دولت مدرن ،تنها و تا آن حد ممکن بود ،که خود
دولت مدرن از انسانهای واقیع ن
منیع شده یا کل انسانها را به شیوهای خیایل ارضاء مکند .آنچه
ن
آلمانها در سیاست به آن اندیشیدهاند .آلمان وجدان نظری آن
ملتهای دیگر انجام دادهاند،
ملتها بوده است .تجرید و ارتقاء اندیشهورزیاش همواره همگام با یکجانبگ و کاسنهای واقعیت-
یعن ن
ر
دولن آلمان بیانگر کمال رژیم کهن ،ن
میخ تمام
اش بوده .بنابراین اگر وضع کنون موجودیت
ر
و کمال در جسم دولت مدرن باشد ،وضع کنون دانش دولن آلمان بیانگر ناکامیل دولت مدرن
است ،ن
یعن عیب و ایراد خود جسم.
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ن
ن
آلمان ،نقد فلسفۀ حقوق نظری ،در درون
تاکنون آگاه سیایس
قطیع شیوۀ
پس بمثابه حریف
ر
ر
خود جریان ندارد ،بلکه در وظایف که برای حل آنها تنها یک وسیله موجود است :پراتیک.

بنابراین پرسش اینطور مطرح مگردد :آیا آلمان متواند به پراتیگ دست یابد Praxis à la
( hauteur des principesکه خود را در بلندای اصول اعتال مدهد) ،ن
یعن به انقلن که آن را نه
تنها به سطح رسیم ملتهای مدرن ،بلکه به بلندای بشی اعتال مدهد که آیندۀ نزدیک این ملتها
خواهد بود؟

رن
جانشت نقد سالحها شود :قهر مادی باید بوسیلۀ قهر مادی برانداخته
البته سالح نقد نمتواند
ر
شود .حن تئوری ر ن
نی بهمحض نفوذ در تودهها به قهر مادی بدل مشود .تئوری بهمحض این که در
رابطه با انسان تظاهر میابد ،مستعد نفوذ کردن در تودهها است ،و تئوری در رابطه با انسان ن
زمان
یعن درک ریشهای یک ر ن
تظاهر میابد ،که رادیکال مشود .رادیکال بودن ن
چی .ریشۀ انسان اما خود
ن
آلمان ،بهعبارن برای انرژی عمیل آن ،عزیمت آن از
انسان است .گواه آشکار برای رادیکالیسم نظریۀ
ن
برداشت قاطع و مثبت دین است .نقد دین به این آموزه مانجامد که برای انسان ،برترین
ازمیان
ر
ن
موجود خود انسان است ،یعن به این امر مطلق [مانجامد .م] که همۀ مناسبان را که در آنها
میوی و حقی است ،باید واژگون ساخت؛ مناسبان که ن
شسیده ،ن ن
بیان بهی
بش یک موجود پست،
ر
ی
از گفته یک فرانسوی در رابطه با طرح مالیات سگها ،در وصفشان نمتوان یافت :سگهای بیچاره!
مخواهند با شما مانند انسانها رفتار کنند!

ن
رهان تئوریک از اهمیت ویژۀ عمیل برای آلمان برخوردار است .در واقع،
حتا از دیدگاه تاریخ ،ی
گذشتۀ انقلن آلمان جنبه تئوریک دارد ،و آن اصلحات پروتستان [ ]Reformationاست.
همانگونه که در گذشته انقالب در مغز راهب آغاز شد ،اکنون در مغز فیلسوف آغاز مشود.
رن
جانشت
شسیدگ پارسایانه را درهمنوردید ،زیرا بردگ باورمندانه را
لوتر البته بردگ نایس از
ی
آن کرد .او ایمان به اقتدار را درهمشکست ،زیرا اقتدار ایمان را احیاء کرد .او پدران مقدس 7را به افراد
عام 8تبدیل کرد ،زیرا افراد عام را به پدران مقدس تبدیل کرد .او انسان را از دینداری بی ن
ون رهانید،
ر
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ن
زنجی رها ساخت ،زیرا قلب را به
زیرا دینداری را به امر درون انسان تبدیل ساخت .او جسم را از بند ر
زنجی کشید.
ر

البته ،اگرچه پروتستانیسم راه حل حقیق نبود ،اما طرح درست مسئله بود .بنابراین مسئله دیگر
ن
دروناش ،با ششت
مبارزۀ فرد عام با کشیش ربیون از خود نبود ،بلکه مبارزه با کشیش خاص
ن
ن
آلمان به کشیشها ،پاپهای عوام ،شاهزادگان
پروتستان افراد عام
دگردیش
کشیشاش بود .و اگر
ر
ر
ن
ن
با مجموع دستگاه روحانیتشان ،صاحبامتیازان و نفرهنگان ،را رها مسازد ،دگردیش فلسق آلمان-
های کشیشوار به انسانها ،ملت را رها خواهد ساخت .اما هرقدر این رهاسازی به شاهزادگان متوقف
ماند ،گیتیانه کردن (سکوالریزاسیون) دار یانها در حد غارت کلیساها ،که پیش از همه پرویسهای
ن
دهقان ،این رادیکالترین واقعیت تاری خ
ریاکار به راه انداختهاند ،متوقف خواهد ماند .در گذشته جنگ
غیآزادانهترین
آلمان ،در برخورد با الهیات درهمشکست .امروزه که الهیات خود شکست خورده است ،ر
واقعیت تاری خ آلمان ،ن
یعن وضع موجود ما ،در برخورد با فلسفه درهم خواهد شکست .در آستانۀ
ن
آلمان رسم ،نقیدوشطترین بنده رم بود .در آستانۀ انقالب
پروتستان (رفرماسیون)،
اصالحات
ِ
ن
ن
روستان و
چیی کمی از رم ،یعن پروس و اتریش ،نجیبزادگان
خود ،آلمان رسم ،بندۀ نقیدوشط ر
ی
نفرهنگان است.

ن
آلمان با یک دشواری اسایس روبروست.
ازینرو بنظر مرسد که انقالب رادیکال

در واقع انقالبها به یک عنص منفعل ،به یک شالودۀ مادی نیاز دارند .تئوری همواره در میان
یک ملت تا آنجا تحقق میابد که تحققبخش نیازهای این ملت باشد .حال ،آیا شکاف عظیم ر ن
بت
ن
ن
بورژوان با دولت و با
آلمان ،با شکاف میان جامعۀ
آلمان و پاسخهای واقعیت
خواستههای اندیشۀ
ی
ن
خودش مطابقت دارد؟ آیا نیازهای تئوریک بطور بالواسه نیازهای عمیل خواهند بود؟ تنها کاق نیست
که اندیشه بر تحققیان پافشاری کند ،بلکه خود واقعیت مبایست برای راهیان به اندیشه پافشاری
کند.
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ن
رهان سیایس باال نرفته است .حن به
اما آلمان هم زمان با ملتهای مدرن از پلههای میان ی
هان که از لحاظ تئوری پشت ش گذاشته ،هنوز بهصورت عمیل نرسیده است .پس چگونه خواهد
پله ی
توانست با یک پشتک خطرناک 9نه تنها از فراز مانعهای ش راه خود ،بلکه همزمان از فراز مانعهای
ن
رهان از مانعهای
هان که باید آنها را درواقع بهمثابه ی
ش راه ملتهای مدرن بگذرد ،یعن از فراز مانع ی
واقیع خود دریافته و برای آن بکوشد .یک انقالب رادیکال فقط متواند انقالب نیازهای رادیکال باشد
که پیششطها و مکانهای بالیدن آنها وجود ندارند.

گرچه آلمان تنها با فعالیت ن
انیایع اندیشیدن تحول ملتهای مدرن را همراه کرده است ،ن-
گیی عمیل داشته باشد ،اما از سوی دیگر در رنجهای این
آنکه در مبارزههای واقیع این تحول طرف ر
جزن آن سهیم بوده باشد.
تحول سهیم بوده ،بدون آن که در لذتهای آن و بدون آن که در
ر
ارضای ی ر
ن
انیایع از یکسو با رنج ن
فعالیت ن
.
انیایع از سوی دیگر مطابقت دارد ازییو آلمان یک صبحگاه ،پیش از
رهان اروپا ین قرار گرفته باشد ،خود را در سطح انحطاط اروپا ین مبیند .متوان
آنکه اصوال در سطح ی
آن را با یک بتپرست مقایسه کرد که از بیماریهای مسیحیت در حال تلف شدن است.

هان میابیم که کوشیدهاند
اگر نخست حکومتهای آلمان را درنظر ر
بگییم ،آنها را حکومت ی
ن
بهوسیلۀ وضعیت ن
زمان ،بهوسیلۀ موقعیت آلمان ،بهوسیلۀ جایگاه فرهنگ-آموزیس آلمان و شانجام
متاثر از غریزۀ سعادتمندانهشان ،ک ر
اسنهای متمدنانۀ جهان دولت مدرن را ،که ما از امتیازاتاش
ر
کاسنهای بربرمنشانۀ رژیم کهن ،که ما به تمام و کمال از آن بهرهمندیم ،ترکیب
برخوردار نیستیم ،با
هان
دولت
تشکیل
نامعقولیت
در
دستکم
معقولیت،
در
نه
اگر
است،
ناگزیر
آلمان
که
کنند ،بهگونه ای
ی
که حن ورای وضع موجودش هستند ،بطور فزایندهای مشارکت کند .در مثل آیا در جهان کشوری
آلمان مشوطه وجود دارد که با ر ن
دولن مشوطه
چنت سادهلوخ در همۀ نهادهای امور
جز بهاصطالح
ِ
ر
ن
ن
سهیم باشد ،نآنکه از واقعیتهای آن سهم بید؟ یا این که یک ایدۀ حکومت آلمان ضورت
نداشت تا درد و رنجهای سانسور را با درد و رنجهای قانونهای فرانسوی سپتامی ،که آزادی نشیات
پیششط آنها بود ،پیوند زند! همانگونه که در معبد پانتئون روم مشد خدایان همۀ ملتها را یافت،
ن
آلمان ،متوانیم گناهان همۀ شکلهای دولن را بیابیم .این که این التقاط به
امیاتوری مقدس رم
در ی
ن
ن
آلمان
تاکنون خواهد رسید ،را بهویژه خوشخورایک سیایس-زیباشنایس یک شاه
بلندای تصورناپذیر
رن
تضمت م کند؛ شاه که ماندیشد همۀ نقشهای پادشاه را ،اعم از فئودایل و دیوانساالری ،از
استبدادی و مشوطه ،از اشافساالری و مردمساالری ،اگر نه توسط شخص ملت ،بلکه در شخص
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ر
ر
کاسن عرص حاض
خویشی خویش ،ایفاء کند .آلمان بعنوان
خود ،اگر نه برای ملت ،بلکه برای
ن
سیایس که در جهان خودویژه شکل گرفته ،بدون برافکندن مانعهای عام عص حاض سیایس،
ن
آلمان را برافکند.
نخواهد توانست مانعهای خاص

رهان عمویم بشی ،بلکه پیش
نه انقالب رادیکال یک رویای
اتوپیان برای آلمان است ،و نه ی
ی
ی
از هر ر ن
جزن و بخشوار ،انقالب ضفا سیایس ،انقالن که ینبناها را برجای مگذارد .یک
چی انقالب
گید؟ از آنجا که بخش از جامعۀ
جزن و بخشوار ،یک انقالب ضفا سیایس از کجا نشأت م ر
انقالب ی
بورژوان خود را رها مسازد و به سیادت عمویم دست میابد؛ از آنجا که طبقهای ر ن
معت برخاسته از
رهان عموم جامعه مزند .این طبقه کل جامعه را آزاد مکند ،اما تنها
شایط ویژۀ خود دست به ی
ن
تحت این پیششط که کل جامعه خود را در شایط این طبقه بیابد ،یعن مثال صاحب پول و
تحصیالت بوده یا بتواند به دلخواه آنها را کسب کند.

َ
بورژوان نمتواند این نقش را ایفاء کند ،نآنکه دم از شور و شوق در خود
هیچ طبقۀ جامعه
ی
ن َ
انگید؛ دم ،که در آن او با جامعه بطور عموم عهد برادری بسته و یگ مشود ،به جای
و در توده بر ر
آن [جامعه .م] گرفته شده و بهعنوان نمایندۀ عمویم آن درک شده و بهرسمیت شناخته مشود؛
َ
دم  ،که در آن مطالبات و حقوق او در حقیقت حقوق و مطالبات خود جامعه هستند ،که در آن او
به واقع مغز و قلب اجتمایع است .فقط به نام حقوق عموم جامعه است که یک طبقه خاص
رهانبخش و از این طریق برای استثمار
متواند مدیع سیادت عموم باشد .برای یورش به این موضع ی
سیایس همه سپهرهای جامعه به نفع سپهر خاص خود ،انرژی انقالن و اعتماد بهنفس معنوی به
بورژوان برهم
تنهان کفایت نمکند .برای این که انقلب یک ملت و رهان طبقۀ خایص از جامعۀ
ی
ی
منطبق شود ،برای اینکه یک رسته 10برای موقعیت تمام جامعه بهحساب آید ،در این رابطه باید
برعکس ،همۀ کاسنهای جامعه در طبقهای دیگر متمرکز شود؛ در این رابطه باید یک رستۀ ر ن
معت،
موقعیت تکانه و ر ن
انگیۀ عموم و تجسم مانعهای عموم باشد ،در این رابطه باید یک سپهر اجتمایع
ِ
رهان از این سپهر،
که
ای
گونه
ب
،
آید
حساب
به
جامعه
تمام
در
مرسوم
های
جنایت
مثابۀ
ویژه به
ی
بهمثابه خودرهاسازی عموم بهنظر آید .برای این که یک رسته ،رستۀ رهاسازی به حد کمال باشد،
ن
منق اشاف
الزم است که برعکس رستهای دیگر آشکارا رستۀ استیالءگری باشد .معنای بطور عموم ر
مثبت بورژوازی ،طبقۀ همسایۀ نواسطه و مخالف-
و روحانیت فرانسه سبب معنای بطور عموم
ِ
شان شد.
12

نگرش

در نقد فلسفه حق هگل

پیگیی ،ب ّر یان ،شهامت و نمالحظگ که بتوان مهر نمایندۀ
اما هر طبقۀ خایص در آلمان تنها فاقد ر
ن
رن
همچنت فاقد آن وسعت روخ است که حن لحظهای
منق جامعه را بر آن زد ،نیست .هر رستهای
ن
نبویع است ،که قدرت مادی را به سوی قهر
بتواند خود را با روح ملت ،همهویت بیابد؛ فاقد آن
سیایس بر ر ن
انگیاند؛ آن شهامت انقالن ،که این شعار لجوجانه را به حریف نهیب زند :من چتی
ر
رن
همچنت طبقه-
درستکاری نه فقط افراد بلکه
بایسن همه چت باشم .بدنۀ اصیل اخالق و
نیستم ،و
ر
ن
ن
هرچی آن خودخوایه خاکسارانه تشکیل مدهد که محدودیت خود را اعمال
از
پیش
،
ا
ر
آلمان
های
ر
کرده و امکان اعمال آنها علیه خود را مدهد .ازینرو مناسبات متقابل سپهرهای گوناگون جامعۀ آلمان،
دراماتیک نیست ،بلکه حمایس (اپیک) است .هر یک از سپهرهایاش آغاز به حس کردن خود و
استقرار خویش در کنار آنهای دیگر با خواستهها و داعیههای ویژهشان مکند ،آن هم نه هنگام که
گید ،بلکه بهمحض این که بدون دخالت او زمانه مبنای جامعهپذیری ایجاد مکند،
زیر فشار قرار م ر
ر
.
که او متواند بهسهم خود بر آن اعمال فشار کند حتا اعتماد به نفس اخلف طبقه متوسط آلمان
تنها ن
مایگ کوتهبینانه و محدود همۀ طبقههای دیگر
مبتن بر این آگاه است ،که نمایندۀ
ر
عموم میان ر
ن
آلمان نیستند که ( mal-à-proposنابههنگام) بر تخت منشینند،
است .بنابراین ،تنها پادشاهان
برپان جشن رپیوزی ،شکست خود را تجربه مکند؛ پیش از
بلکه هر سپهر جامعۀ
بورژوان که پیش از ی
ی
ن
گذشت از مانیع که در برابرش قرار دارد ،مانع خود را برپا مسازد؛ پیش از این که بتواند ماهیت
سخاوتمندانهاش را بنمایاند ،ماهیت بخیالنۀ خود را منمایاند؛ بگونهای که حتا فرصت ایفای یک
نقش بزرگ ،پیش از موجود بودن ،همواره از دست رفته است؛ بگونهای که هر طبقه به محض این
گی نید علیه طبقۀ فرودست خود است .ازینرو،
که نید علیه طبقۀ فرادست خود را آغاز مکند ،در ر
شاهزاده ر ن
گی نید با همۀ آنها
گی نید با اشاف و بورژوا در ر
گی نید با پادشاه ،دیوانساالر در ر
نشت در ر
گی شدن در نید با بورژواها را مآغازد .طبقه متوسط بهزحمت
است ،در حایل که پرولتاریا تازه در ر
رهان یبیدازد ،و تحول اوضاع جتمایع همانند پیشفت تئوری
جرئت مکند از دیدگاه خود به اندیشۀ ی
خود این دیدگاه را منسوخشده و یا مسئلهساز اعالم مکند.
سیایسِ ،
ن
چیی باشد ،تا بخواهد همه ر ن
کاق است یک نفر ر ن
چی باشد .در آلمان یک نفر حق
در فرانسه،
چیی باشد ،مگر این که از همه ر ن
ندارد ر ن
.
رهان
سبب
و
دلیل
،
جزن
رهان
انسه
ر
ف
در
بپوشد
چشم
چی
ی
ی
ی
اگی [ conditio sine qua nonشط نضوری (در
رهان عموم و فر ر
عموم و فر ر
اگی است .در آلمان ی
ن
ن
ن
مت اصیل مارکس این اصطالح التین را به کار برده که آن را متوان به معنای شط ضوری ترجمه
جزن است .در فرانسه ،باید واقعیت رهاسازی تدریخ و در آلمان باید ناممکن
رهان ی
کرد) .م] هر ی
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بودن آن ،تمام آزادی را بزایاند .در فرانسه هر طبقه از مردم از نظر سیایس ایدهآلیست است و
نخست خود را نه یک طبقۀ ویژه ،بلکه در اصل نمایندۀ نیازهای اجتمایع احساس مکند .بنابراین،
گوناگون ملت فرانسه منتقل
ایفای نقش رهانبخش بهترتیب در یک جنبش دراماتیک به طبقههای
ِ
ایط ر ن
معت
ش
ط
ش
پیش
با
ا
ر
اجتمایع
مشود ،تا این که شانجام به طبقهای مرسد که دیگر آزادی
ِ
ِ
ر
ایط
ای انسانها و با این حال ایجادشده توسط جامعۀ بشی ،تحقق نمبخشد ،بلکه بیشی ،همۀ ش ِ
ور ر
ن
.
جان که زندگ
ِ
موجودیت انسان را با پیششط آزادی اجتمایع سازمان مدهد برعکس در آلمان ،ی
بورژوان نیاز
ۀ
جامع
ۀ
طبق
هیچ
است،
عمیل
ن
معنوی
زندگ
که
است
معنویت
ن
اندازه
همان
عمیل به
ی
توانان آن را نداشته ،مگر این که به وسیلۀ موقعیت بلواسطهاش ،بهوسیلۀ
رهان عموم و
ی
به ی
نضورت مادی و بهوسیلۀ زنجتهایاش ناگزیر به این امر شود.

رهان آلمان کجاست؟
پس امکان مثبت ی

بورژوان ،که طبقۀ
گیی طبقهای با زنجتهای رادیکال ،طبقهای از جامعۀ
پاسخ :در شکل ر
ی
گیی] سپهری که
جامعۀ
گیی] رستهای که انحالل همۀ رستهها است؛ [شکل ر
بورژوان نیست؛ [شکل ر
ی
دارای خصلن عموم بهوسیله رنج عموماش است و از حق ویژهای برخوردار نیست ،چون نه یک
ر
ر
ن
عنوان تاریخ ،بلکه تنها
ناحف بر او روا مشود؛ [سپهری] که دیگر نه
ناحف ویژه ،بلکه فحوای
انسان متواند پدید آورد؛ [سپهری] که نه در تقابیل یکجانبه با پیامدها ،بلکه در تقابیل همهجانبه با
پیششطهای نظم دولن آلمان قرار دارد؛ و شانجام سپهری که نمتواند خود را رها سازد ،نآنکه
سپهرهای دیگر جامعه و از این طریق ،تمام سپهرهای دیگر جامعه را رها سازد؛
خود را از دست همۀ
ر
[سپهری] که در یک کالم از دست دادن کامل انسان است ،و تنها بهوسیلۀ بازیان کامل انسان م-
شدگ جامعه در یک رستۀ ویژه ،پرولتاریا است.
تواند خود را بازیابد .این حل ر

ر
گیی خود را مآغازد؛
پرولتاریا ابتدا بهوسیله جریان شریزشوندۀ جنبش
صنعن در آلمان شکل ر
زیرا فقری که نه بطور طبییع بلکه بهشکل مصنویع ایجاد شده ،تودههای نه بهشکل مکانیگ زیر
سنگین جامعه له شده ،بلکه از تالیس شدید جامعه ،ترجیحا از تلیس طبقههای ن
ن
میان حاصل شده،
ر
ر
بندگ مسیخ-
فقر بطور طبییع و
پرولتاریا را مسازند؛ اگر چه بهتدری ج ،همانگونه که بدییه است ،ر
ر
ن
ژرمن بهصف آن مپیوندند.
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هنگام که پرولتاریا انحلل نظم کنون جهان را اعالم مدارد ،تنها راز وجود خویش را برمل
ن
جهان است .هنگام که پرولتاریا خواستار نف مالکیت
یمسازد .زیرا این وجود ،انحالل واقیع این نظم
خصویص مشود ،تنها آنچه را که جامعه به اصول و قاعدۀ او [پرولتاریا.م] ارتقاء داده ،و آنچه را که
در او بمثابه حاصل ن
منق جامعه -بدون دخالت او -تبلور یافته ،به اصول و قاعدۀ جامعه ارتقاء
مدهد .در این صورت پرولی از لحاظ حق در همان وضعین نسبت به جهان بالنده قرار دارد که
اسب خود منامد .شاه،
پادشاه آلمان نسبت به جهان فعیل -هنگام که ملت را ِ
ملت خود و اسب را ِ
از این طریق که ملت را بعنوان ِملک خصویص خود اعالم مکند ،تنها این نکته را برمال مسازد که
مالک خصویص ،شاه است.

همانگونه که فلسفه در پرولتاریا اسلحههای مادی خود را میابد ،پرولتاریا ر ن
نی در فلسفه
ژرفای ر ن
زمت این تودۀ سادهدل
آذرخش اندیشه در
اسلحههای معنوی خود را میابد و به محض این که
ر
ر
ر
رهان و تبدیل آلمانها به انسان رخ خواهد داد.
رسوخ کند ،ی
نتیجه را جمعبندی کنیم:

ممکن آلمان ،رهاسازی متگ بر آن تئوریای است که انسان را واالترین
رهاسازی عمیل
یگانه
ر
ر
.
چیگهای جزن بر
رهان همزمان از ر
رهان از قرون وسطا تنها با ی
گوهر انسان قلمداد کند در آلمان ی
ن
شکستن نیست ،مگر آن که همۀ انواع
قرون وسطا امکانپذیر است .در آلمان هیچ نوع از بندگ درهم
بندگ درهمشکسته شود.
آلمان دقیق و کمالگرا نمتواند تحول انقالن ایجاد کند ،مگر آن که از
ِ
رهان فلسفه و
پایه و اساس تحول انقالن ایجاد کند .رهان آلمان رهان انسان است .مغز این ی
ن
برداشت پرولتاریا تحقق بخشد ،پرولتاریا
قلب آن پرولتاریا است .فلسفه نمتواند خود را بدون از میان
ر
نمتواند بدون تحققیان فلسفۀ خود را از میان بردارد.
ُ
ن
درون آماده شد ،روز رستاخت آلمان با بانگ خروس گیل11
هنگام که همۀ شایط
( )gallischer Hahnاعالم خواهد شد.
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اهپیمان خود است که از
 Jammertal 1یگ از داستانهای انجییل در وصف خلق شگردان خدا در ر
ی
صحراهای خشک مگذرد .در اینجا اشاره به «منطقهای خشک و کم آب» است.
یخ اشاره به احیای یک وضعیت سیایس دارد ،برای نمونه باز ن
 Restauration 2از لحاظ تار ن
گردان
استوارت در انگلیس ( )1689-1660که در جریان آن ،سلطنت که در طول جنگهای داخیل برچیده
شده بود ،دوباره احیاء شد .نمونۀ دیگر باز ن
گردان سلطنت بوربونها در تاری خ فرانسه است.
 Shylock 3شخصین در نمایش تاجر ر ن
شکسپی است .شایالک یک یهودی
ونیی از ویلیام
ر
قرضدهنده پول اهل ر ن
تغیی دینش
ونی است .او آنتاگونیست اصیل داستان است و شکست و ر
به مسیحیت از نقاط اوج داستان است.
ن
التین  vindicareمفهوم حقوق است که به روم باستان بازم گردد و هدف
 Vindizieren 4از واژه
آن دفاع از مالکان بوده است .این مفهوم حقوق در آلمان برای تنظیم رابطۀ مالک با تصاحب کننده،
بکار برده شده و مشود .اگر فردی مالک ر ن
چیی باشد که در تصاحب فرد دیگری است ،این قانون
رن
تضمت کنندۀ آن است که مالک بتواند از تصاحب کننده درخواست خسارت و یا حق بهرهوری به
صورت مادی کند.
ن
رن
همچنت کارفرما،
آلمان و
 5دانیل فریدریش لیست ( )1846-1789یک نظریه پرداز اقتصادی
سیاستمدار و از پیشگامان گسیش راه آهن بود .او از مهمترین نظریه پردازان اقتصادی قرن نوزدهم در
آلمان بهشمار مآید .لیست از پیشکوستان تالش برای ایجاد انجمن گمرگ آلمان بود .او معتقد بود که
صنعن شدن آلمان به رفاه مردم منجر مشود .مارکس و انگلس به نقد نظریههای لیست در این زمینه
ن
رن
آلمان به معنای حقه ،حیله ،مکر و خدعه است .مارکس اینجا از
همچنت در زبان
پرداختند .واژه list
ن
آن واحد از تئوری لیسن (متعلق به فریدریش لیست) و رنی حیلهگرانه بودن آن
طریق بازی با واژگان در ِ
سخن گفته است.
شکسپی است :بودن یا نبودن ،پرسش این است!
 6اینجا اشاره به این جمله مشهور در هاملت ،اثر
ر
ن
روحان در کلیسای کاتولیک بوده است .پس از اصالح ن
ن
دین
التین  papaبه معنای مقام
 Pfaffe 7یا به
ن
ن
مار ر ن
همچنت پیش از آن بنابه دالیل اجتمایع این عنوان بار منق پیدا کرده بود.
تت لوتر و
ر
ن
ن
ن
 Laie 8در رابطه با امور دین به معنای عوام ،عضو یک هیات دین و رپیو مقامهای روحان است .فرد
ن
روحان است.
عام فاقد مقام
 Salto mortale 9به پریس خطرناک در نمایشهای بندبازانه و ورزشهای گوناگون گفته م شود که
در جریان آن فرد در هوا پشتک مزند.
ّ
ن
آلمان به معناهای مختلف به کار مرود ،از جمله بهمعنای موقعیت ،دکه ،رسته و
 Stand 10در زبان
صنف .در اینجا منظور مارکس رسته است.
ُ
 11خروس گیل ،سمبل فرانسه است .اینجا مارکس اشارهای به انقالب فرانسه دارد.
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