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گینوه در این مقاله سعی شده است شخصیت فریدریش انگلس به تصوییر شیویده شویدو اه  ه

دهند ه ماهیوت بیده است؟ ماهیت رهابطی شه مارشس ه انگلس را به یکدیگر پییند میانسانی 

تویان یافوت و ی دیگری از آن را نمویهای معاصر نمینهدهستی این ده انسان و شه در دهران

ی میضیع همکاری موارشس ه انگلوس ه از الوا  شیشد با مطالعهی مقاله مینییسنده  یست؟

رغم تغییورا  بههای زندگی آن ده ه فرهدای شه با هجید فرازهده و رابطهی آن رهابط دهستانه

 سیاسی، مهاجر ، بیماری ه سالخیردگی پا برجا ماند و به این سؤالا  پاسخ دهدو 

 

هوا در پاریس انجام گرفت، البتوه آن ۴۴۱۱مارشس ه انگلس در اه  و سپتامبرنخستین ملاقا  

تفواهم را دیده بیدندو اموا بوه دنبوا  یوء سوی ِ دیگرلمان( هم)آ ده سا  پیش از این در شلن

هگلیان جیان برلین میافق استو  هایها ه تفسیر)مارشس ایا  شرده بید شه انگلس با برداشت

افوانی بویش از نظر مارشس و شه د ار میکلا  مالی ه سیاسی بید و جیانان هگلی بورلین ررّ

، هنگوامی شوه بورای دیودن ۴۴۱۱ بیدو انگلس، در سا  نبیدندو( این دیدار با سردی پایان یافته

شند ه برای ملاقوا  بوا موارشس رهد، راه اید را شج میی اید از منچستر به بارمن میاانیاده

مانودو در ایون رسد ه ده رهز در این شهر میاه  به پاریس می ۸۴ شیدو اه رهزعازم پاریس می

هوای پرهایی ه قاطعیت شه از نعمتشیند بلکه و با بیتنها از یکدیگر جدا نمیده رهز، آن ده نه

سا و آنهوا  ۸۱سا  دارد ه انگلس ۸۲شنندو مارشسریزی میجیانی هستند و صدها پرهژه را پایه

هوا ها را بلافاصله به اجرا درآهرند: یکوی از ایون پرهژهگیرند  ند تایی از این پرهژهتصمیم می

از آب در  «ی مقاس خانواده  »ر ه شورشا  اسوت)شه نگارش هجینامه ای برعلیه برهنی بواه 

شنند: پییوگفتار آن ایاهد آمد(و همانطیر شه سریع طرح ریزی شرده بیدند، سریع نیز عمل می

سوهم »بورد و شیدو انگلس بلافاصله و در همان ده رهزی شه در پاریس بسر میفیراً نیشته می

نییسود  اموا ی یء جزهه فراتر بورهد، میندازه ه شه به نظر اه نباید از رد ه ارا، از آن« اید

ی آهردو انگلس،  هل ه یء سا  بعد، دربارهمارشس، شه پر  انه تر است، یء شتاب پدید می

های تئیریء آشکار شد ه همکاری مون ی ریزهتیافق شامل ما در همه» نییسد:این ملاقا  می
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، ۴۴۱۱هد شه مارشس، از همان سوا دانگلس گیاهی می«و گردد ه مارشس به همان زمان برمی

ه اضوافه  «ی مناسبا  اقتصادی تیضوی  دادهسیلههسیاست را باید ب»به این نتیجه رسیده بید شه 

و در برهشسل دیدار شردیم، مارشس طرح شلی تئویری ۴۴۱۱هقتی بار دیگر و در بهار»شند می

هوای نقطوه نظور را در جهتماتریالیستی تاریخ را پی ریزی شرده بید ه ما تلاش شردیم ایون 

و مارشس، پانزده سا  بعد، تقریباً بوا جملواتی میوابه جملوا  انگلوس، 3«مختلف تیسعه دهیم 

بوه طویر شلوی »شندو اه پس از تأشید بر این امور شوه برداشت اید را از این ملاقا  اعلام می

افزاید: ، می«شندیی تیلید زندگی مادی، رهند زندگی اجتماعی، سیاسی ه معنیی را تعیین مشییه

شردم، از مسیر دیگوری فریدریش انگلس شه با هی به طیر مداهم، از طریق نامه، تباد  نظر می»

زهدی، برای مبارزا  پرهلتاریا و دانیم شه مارشس، بهمی ۱«ای رسید شه من رسیدمبه همان نتیجه

اه  قا ول اهمیت درجوه و نقش ه عنیان عامل تغییر نظام اقتصادی، اجتماعی ه سیاسی میجیدبه

و هنگام نخستین اقامت اوید در پواریس و بوا  ۴۴۱3 شه در اهاار سا شیدو اما اه جز اینمی

در ایون عصور در ایون شوهر زنودگی  انهران آلمانی شه تعداد زیادی از آنوشارگران ه پییه

اسد ه شوناات شنشردند و ملاقا  شرده بید، در این تاریخ هنیز این پرهلتاریا را  ندان نمیمی

 اه از این طبقه فقط یء شناات تئیریء استو 

شناسودو اه، درنویزده سوالگی، هوا پویش ایون پرهلتاریوا را می، از مود مقابلانگلس، در

تور دهد ها بیشهای تنگ ه تاریء و شه در آنشار در دامه»، «ی ووپا هنیی دز هر ونمه»در

افرادی را شه اغلب اهقوا  از سون شوش شید تا اشسیژن و ه غا  ه گردهااک استنیاق میز

صب  زهد توا پاسوی از  ای، شه ازشارگران بافنده» ه نیز« شنند ها جان میسالگی در این دامه

 شیدو را به تصییر میآنان  ۱،«شنندهای امیده جلیی  رخ بافندگی شار میشب، با پیت

شارگر معاشر  دارد ه شرایط  برد، با مردان ه زنانسر میهاه در ده سالی شه در انگلستان ب

رهشونی آن را بوه« ی کنرگ  هر دوگلستننوضعیت طبقه»شند، شه درها را مطالعه میزندگی آن

هوا شورشت انگلس همچنین مبارزا  این شارگران را از نزدیء دنبوا  ه در آن دهد شرح می
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ار دارد و ه با ها است و شه در اهج گسترش اید قررهبران جنبش  ارتیست شند: اه دهستمی

 دو شنها همکاری میمطبیعا  آن

انگلس از منچستر، برای مارشس و شوه در روا  تودارک مقودما    ند هفته پیش از این،

است و ده مقاله به منظیر  اپ در این مجله ارسا  شرده «آلمنوی و ی ف دوسای سنلننمه» انتیار

ی عنیان مقاله« ط ح وقس دقتصنه سینسی» ه دارد نام «دوضنع دوگلستنن»ها بیدو یکی از این مقاله

گیری تحقیقوا  موارشس ایاهود ای بر جهتشنندهثیر تعیینأاری تآ یدهم استو این نیشته

داری را در پرتی نتایج عملوی شند ه اقتصاد سرمایهی تجار  آغاز میگذاشتو انگلس از مطالعه

های آن را به مالکیوت اصیصوی اریدهد ه علت اصلی معایب ه ناهنجآن میرد انتقاد قرار می

را دهود ه آندهدو مارشس، در  ندین نیبت، این تحلیل انگلس را میرد ستایش قرار میمی اراله

، در «س منیه» شندو اه در شتابتیصیف می 6«ی نقد مقیلا  اقتصادینقدی درایان در زمینه»

 ی انگلس و مطالعوا این مقالهو پس از ایاندن  شندو مارشسسه نیبت، به این تحلیل رجیع می

 دو شنرا به طیرجدی آغاز می اقتصادی اید

یادآهری « هانی کماویستی تنریخ دتحنهیههربنر »ی اید ، در نیشته۴۴۴۱انگلس، در سا  

گینوه نقیوی هیچ )شه تاریخ تا این زمان تقریباً اقتصادی هایشنشدر انگلستان به »شند شه می

شننده، رداقل در جهان مدرن، نگریسته عنیان یء نیرهی تاریخی تعیینبهها قا ل نبید( برای آن

این تضادها شه » دهد:ه ادامه می« ووودهندشید شه بنیاد تضادهای طبقاتی شنینی را تیکیل میمی

های مبارزا  سیاسوی را ی اید، پایهنیبههاند، بدر شییرهای صنعتی پییرفته به اهج اید رسیده

مارشس نزدیء  7و«دهنده به این طریق بنیاد تمامی تاریخ سیاسی را تیکیل می در این شییرها

به  هل سا  در اارج از آلمان زندگی شردو در تمام دهران سخت تبعید، سخاه  انگلس منبوع 

 اصلی درآمد مارشس ه در میاقعی تنها منبع درآمد اه بیدو 

در این شهر و شه اانیاده اش در ، در منچستر زندگی ه در شرشتی ۴۴۸۱تا ۴۴۱۱انگلس، از

ای  ند بار از طریوق هفته هاه مارشس در لندن اقامت داشتو آن ،شردآن سهم داشتندو شار می

هیژه و بوه هها بسیار باارزش هستند  زیرا ما امرهز و بندو این نامهبیدتماس در نگاری باهم نامه
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یم ه این دهستی را میرد تجزیه ه تحلیل تیانیم رفتارهای مارشس ه انگلس را بفهملطف آنها می

 قرار دهیمو 

 طیر تلییحیبهنییسند و اگر  ه ای شه به انگلس میدر صدها نامه 8جنی همسرشمارشس ه 

شنندو انگلس هر بوار نصوف یوء ه با شنایه ه اشاره هلی دا ماً و از فقر ه تنگدستی شکیه می

فرستد، برای اینکوه ی بعدی میی دیگر آن را با نامهگذارد ه نصفهاسکناس را در پاشت نامه می

  9وهگیر نییدپی  بین منچستر ه لندن گم

شید، و انگلس یء صندهق شمء ی، از پاریس ااراج م۴۴۱۱ هنگامی شه مارشس، در سا 

های اضوافی را، شوه ایون ااوراج بور دهش ها هزینهشه شمینیستشند برای اینمالی ایجاد می

التوألیف نخسوتین اثور مارشس گذاشته بید، بین اید تقسیم شنندو انگلس پیلی را شه بابت رق

ر موارشس قورار شنود نیوز در ااتیوا، دریافت می«ی کنرگ  هر دوگلستننوضعیت طبقه»اید، 

  01وشرد برایش شافی بیدای شه از پدرش دریافت میدهد، زیرا پی  ماهیانهمی

سور هنیوازی ه رفواه بوشننده اید در بیآیا شمء مالی به یء دهست، هنگامی شه شمء

شید؟ مسلماً ایرو هلی مسأله این است شه انگلس اوید برد، شار دشیار ه شاقی محسیب میمی

 در این زمان از زندگی رارتی برایردار نبیدو 

شندو اه شوه محسیسی بهبید پیدا می رزطهضعیت مالی اه تنها ده سا  بعد از مرگ پدرش به

، از این پس یکی از شرشای این تجارتخانوه ی ارمن و انگلس بیدتا این زمان شارمند تجارتخانه

شند  زیورا انگلوس از ی زندگی متفاهتی را الزامی میاستو اما این تغییر هضعیت اجتماعی شییه

بزرگ ریسوندگی  هایههآمد ه با صاربان شارااناین پس مجبیر است در بیرس منچستر رفت

ی های ماهانوه، با برشمردن هزینوه۴۴۲۸ ای به مارشس، در اه اه در نامه 00ودشنشهر معاشر  

ی استرلینگ در ماه برای اه بفرسوتدو انگلوس، تیاند بیش از ده لیرهدهد شه نمیاید، تیضی  می

» هجه این نبوید شوه هیچی این صیر  هزینه بهشند شه هدف از ارا ه ند رهز بعد، تصری  می

تویانیم شنم شه در آینده ما میمن فکر می»بر عکس، «و مارشس دیگر از اه تقاضای پی  نکند

مهم نیست شه بدانیم در را  » ه «در رد امکان همچنان به شمء متقابل به یکدیگر ادامه دهیم
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 01و«راضر شدام یء از ما نیاز به شمء دارد ه شدام یء از ما به دیگری شمء ایاهد شورد

 باردو ای شه از آن ظرافت ه نزاشت میجمله

اه ، در ساعت ده صوب ،  ۴۱گلس شاملاً آگاه استو اه، در شب مارشس از دین اید به ان

فِورِد »نییسد: برد، به انگلس میرا به پایان میسرمایه ی در رالی شه آارین بازایانی دستنیشته

من ایون را » شید(،  )یعنی اگر این شتاب تیانسته است منتیر «عزیز، اگر این ممکن شده است

هایی شه تی به ااطر من بور اوید  بدهن از ایدگذشتگی«و » م به تی ه تنها به تی مدیین هست

  01«تحمیل شردی، محا  بید من این شارهای عظیم را به اتمام برسانمو

رهد، ه موارشس دهبواره در مطالعوا  اقتصوادی اوید به منچستر می ۴۴۱۱انگلس در سا 

هوا همکواری فکوری آن شندوتر میشیدو این جدایی، رهابط این ده مرد را مستحکمهر میغیطه

ی اقتصادی را شندو مارشس، هر بار شه یء نکتهیابد، بلکه رتی گسترش پیدا میتنها ادامه مینه

هوا یوا هدهد، از رانوت موالی گرفتوه توا گوردش پوی ، فرضویمیرد بررسی ه مطالعه قرار می

 شندو های اید را با انگلس مطرح میبندیجمع

ی امرهز برای مطورح شوردن یوء مسوأله» نییسد:انگلس میبه  ۴۴۱۴یژانییه هفتم اه در

ی میان مبلغ رانت )رابطه« نییسمتئیریء، شه البته ماهیت سیاسی و اقتصادی دارد، به تی نامه می

 های محصیلا  زمین(و ارضی ه قیمت

فیریه، به سؤا  مارشس در اصیص رجم پوی  در گوردش ه نقوش بانوء  ۸۱ انگلس، در

هیژه انزهای سیاسی مارشس، بدهن شء یوء هها، بانزهای سیاسی آن 01ودهدانگلستان پاسخ می

و انگلس، در منچستر، غورق شوار در تجارتخانوه ارمون و استعلت دیگر تقییت دهستی شان 

 دهدو انگلس، در مناسبا  تجاری ه در تحقیقاتی است شه برای مارشس انجام می

ن آلمانی دشیارتر اسوتو امیان مهاجر برای مارشس، در عیض، تحمل شدهر  ه انیقاق در

شید همرزمان سابقش به مخالفان ه گاهی بوه دشومنان تبودیل شدهر  ه انیقاقی شه باعث می

نامند، اساساً گرههی از افراد هستند شه با اید می« رزب» ه را شه مارشس ه انگلس شیندو آن

شاسته ه دسوت آاور بوه  نود نوام  ماه از تعداد اعضای آنبهند ه ماهاها میافقهای آنبرداشت
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بوه انگلوس  ۴۴۱۴آهریول دهم شیدو مارشس  نان از این انزها متوأثر اسوت شوه درمحدهد می

مون » ه ده ماه بعود:01«تر نامه بنییس  در شرایط فعلی به تی بسیار ارتیاج دارموبیش»نییسد: می

 06«شنمور ارسواس مویبرمو متیجه هستی شه جای االی توی را بییوتسر میهدر انزهای شامل ب

اندو پلویس پورهس اه را تحوت نظور داردو شند دشمنان اه را محاصره شردهمارشس ارساس می

تیان به آن تکیه شرد  اه همچنین پناهگاهی است شه، هقتوی انگلس ستین محکمی است شه می

هن شوء تیان به آن پناه بردو بودشید، میتحمل میهضعیت اانیادگی ه مالی در لندن غیر قابل

ی رساد  موارشس اسوت، گوییی شوه اه ترس از دست دادن این مأمن علت برهز غیرمنتظره

 شندو انحصار مطلق دهستی انگلس را برای اید طلب می

ی اه فهمد انگلس به لنودن آموده، اموا در اانوهشه می، بعد از آن۴۴۱3مارشس، در دسامبر

انگلس به معنوای هاقعوی رضیر  ز بعد، درده ره 07وشیدشد  عصبانی میاقامت نگزیده است، به

شوه بوه اه ناموه ننیشوته اسوت زیورا  شند( متهم میغیرمنصفانهاندازد ه انگلس را )دعیا راه می

(، ده تبعیدی آلمانی، را شه در این زمان در منچستر Wolff) ه هلف (Dronke) مصاربت درهنکه

 داده استو ترجی  می ،بردندبسر می

دانی، هور طیر شه میهمان»شند: ایاهی میدهد ه معذر تیضی  می مارشس  ند رهز بعد

 های من عاد  داری ه اساسواًتی به برای از رساد  وووتیاند د ار هیی ه هیس شیدشسی می

تیانیم در را  راضر با هم باشیم ه با هم شه ما نمیاین است شند تنها  یزی شه مرا عصبانی می

 08«شانس این را دارند شه شنار تی باشندو "هایتسیگلی"ر رالی شه شار شنیم ه با هم بخندیم، د

شردنودو شردن پیودا می، میل شیایرسیدندمی هم به هقتی اندیدن با همو مارشس ه انگلس

]این لقب پوس از انتیوار مقالوا   "ژنرا "ما »شند: ها است ه رهایت میجنی شاهد این صحنه

رهس، شه میجب شهر  هی به عنیان متخصص امیر انگلس در اصیص جنگ میان فرانسه ه پ

گوذرانیمو می هوم بوا را ایشی یهاشب ه بینیمنظامی گردید، به اه داده شده بید[، را هررهز می

، Maure] ، مُورهوااایراً یء نمایش بزرگ میهنی در منز  برگزار شودو در میوان سوایر نمایش

شد و مترجمو[ ه ژنرا  با هم یء شوعر ناسیینالیسوتی آلموانی مارشس در اانه  نین نامیده می
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( Krambambuli) ی رهزرا بور هزن یوء ترانوه (die Wacht am Rhein) ۴۴۱۱مربوی  بوه سوا 

سا  دارد ه تیانایی با هم اندیدن درپنجاه سالگی مثل  ۱۱سا  ه انگلس ۱۸مارشس 09و«ایاندند

 اسوتحکام دلایول از یکی نیز ه دهستی این یهاهیژگی سالگی، بدهن شء، یکی ازهپنج بیست

 و است آن ناپذیرتزلز 

میان ده دهست سونجیدو « ی تیافق ه تبانیدرجه»قی  ه شد  این دهستی را شاید بتیان با 

ها ه عقاید، با رفتارهای میترک یا فردی، با اسرار میترک )شه به عبار  دیگر، با انبیه اندییه

شه ده دهست، هنگام صحبت  رمزآمیزاطرافیان، دهستان ه هالدین از آنها مطلع نیستند(، با زبان 

اند(، مویرد اسوتفاده )شه صف اید را جدا شرده ی شمینیستهاشردن از لاسا  یا اعضای اتحادیه

دهندو اشتباه است اگر شلماتی را شه مارشس ه انگلس برای تیصیف این افراد بوه شوار قرار می

 هوا، ه رتویهوا، رل ها، ارموقبرند، به معنای دقیق آنها در نظر بگیریم: تیصیفاتی مثل الاغمی

طویر معموی  بوه آنهوا ااتصواص داده یهیدی پست عباراتی هستند شه معنا ه ارزشی را شه به

هستند شه ده دهست فقط در نامه نگاری بوه همودیگر  رمزهاییشید، ندارند  بلکه بخیی از می

 دهندو میرد استفاده قرار می

 هفوتم انگلس، در ماندومی مصین شدهر  ه فرد، با یء اسثنا، از تزلز این دهستی منحصربه

دهود: اش، را به مارشس می(، شریء زندگیMary Burns) ، ابر مرگ مری بارنز۴۴۲3یژانییه

ابر مرگ »دهد: مارشس، فردای آن رهز، به اه جیاب می 11و«نمی تیانم بگییم  ه رالی دارم»

سپس به «و ه بیداه ایلی به تی هابست وومری به همان اندازه شه مرا غافلگیر شرد، متأثرشننده بیدو

  10وپردازددست آهردن پی  میراصل اید برای بههای بیتیضیحا  طیلانی در اصیص تلاش

 نییسود:شنود ه سوپس بوه موارشس میشیدو اه  ند رهز صبر میبار، شیشه میانگلس، این

 ه شه بر سر من آمده است  نان مرا داغان شرد شه نتیانستم زهدتور از برایرد سرد تی با آن»

 شند: مرگ مریایاهی ده رهز صبر میمارشس، نیز، برای معذر «و این جیاب دهم، ه  ه بهتر

 نان اه را درهم ریختوه بوید شوه انگوار یکوی از نزدیکوانش مورده اسوتو اه در هضوعیت »

  11و«ای قرار داشتناامیدشننده
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ی ماقبول از صداقت تی ممنین هستمو متیجه هستی شوه ناموه«دهد:انگلس بلافاصله پاسخ می

تیان این همه سا  با یء زن زندگی شرد ه از مورگ اه آار تی  ه اثری رهی من داشتو نمی

برای «و شنمام را دفن میی جیانیمن این ارساس را داشتم شه به همراه اه بقیه: نید شدیداً متأثر

ه تورین ایشحا  هستم شه، همزمان بوا موری، قودیمی» انگلس، سی ِتفاهم برطرف شده است:

ه، بوا  شنوددهستی شه انگلس به ااطر اه ریسء بزرگوی می«و بهترین دهستم را از دست ندادم

ی لیوره ۴۱۱شنود، ریالوه ای بوه مبلوغ ای شه در آن شوار میبرداشتن پی  از صندهق مؤسسه

  11وفرستداسترلینگ برای مارشس می

ای اسوت شوه، شید شه اه به گردن بگیورد پودر بچوه دهستی انگلس با مارشس باعث می

 ( به دنیا آمدو Hélène Demuth) ی مارشس با هلن دمی ، از رابطه۴۴۲3در

بینیم را می« پاپا مارشس»ی شصت برداشته شده است، های میانی دههدر عکسی شه در سا 

انود ه الئوانیر، داتور ها نیسوتهلیرا ه جنی جلیی آن ه انگلس را شه در شنار اه ایستاده است 

مارشس، میان ایاهرانش قرار گرفته استو عکس اانیادگی استو انگلس، درهاقوع، از تغاری ته

ی مارشس استو داتران مارشس، انگلس را تقریباً مثل ناپذیر اانیادهها پیش عضی جداییمد 

  11وگیردشنندو لیرا هنگام نامزدی با پل لافارگ از انگلس اجازه میپدر دهم اید محسیب می

تر رساب یر تمام هقایع مهم اانیادگی است، مارشس نیز رهی نظرا  اه بیشتنها درگاه نه

ی الئانیر، داترش، با لیسواگاری اسوت: اه شند تا رهی قضاه  زنشو مارشس مخالف رابطهمی

به ااطر بچه ]الئانیر[ باید ایلی میاظب ه محتا  باشمو بوه »نییسد، به انگلس می ۴۴۸3 مه 3۴در

عی شه برگردم، بعد از مییر  با توی جویاب اویاهم دادو ناموه را پویش ی لیساگاری، میقنامه

  11و«داراید  نگه

های اه با لیرا شیدو نامه نگاریقطع نمی ۴۴۴3مراقبت انگلس از اانیاده با مرگ مارشس در

یء ه ژهای اه در قلمرهی ایود یلیی سخاه  اه در قبا  اانیاده، تیصیهلافارگ ه الئانیر، ادامه

 رود ایون توا ه اید دا ماً بزرگدهندو شدام پدری برای داتران بر این امر گیاهی می سیاسی،

 ی ااطر دارد ه مراقب ه میاظب آنها است شه انگلس برای داتران دهست اید داشت؟دغدغه
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رسوانند هیژه از دهران تبعید به بعد، به سلامت اه آسیب میهشرایط شار ه زندگی مارشس، ب

شید، میاهری اه تبدیل می« میاهر پزشکی»زام، برهنییت راد(و انگلس به  )بیماری شبد، سیاه

های راهی هایی به صیر  جعبه«داره» شید ه مرتباًایبی گیش داده میهای اه بهشه به تیصیه

های شراب بیرده، شه در آن زمان میهیر بید شه اثرا  مفید ه رتی درمانی دارد، بورای بطری

ها بدهن شء باعث طی  عمر مارشس شودندو انگلوس بوه از این تیصیه فرستدو برایبیمار می

ها از شار شردن در پیت میز شار دسوت شند عادا  اید را تغییر دهد: شبدهستش اصرار می

، بوه ۴۴۸۱رهی بپردازدو جنوی موارشس، در نویامبربردارد ه رهزها، بین ساعا  شاری، به پیاده

سلامت مارشس در مجمیع بهتر از روا  معموی  اه در هضعیت » نییسد:شیگلمان می لیدهیگ

و بردن استمان انگلس ی اقداما  جدی دشتر ایباین فصل از سا  است شه بدهن شء نتیجه

روا  اه مفیود  هی این سمیم )دارههوا( بوهای طیلانی ایلی بییتر از همهرهیمارشس به پیاده

 دو ی مارشس فقط مالی نبیشمء انگلس به اانیاده 16«استو

هپوا شنودو اه ابرنگوار شید شاری برای اید دست، میفق می۴۴۱۴ مارشس، در اهاار سا 

ی انگلیسوی انگلوس شیدو انگلیسی مارشس، در این تاریخ، به انودازهنییییرک دیلی تریبین می

شند، ها ه مقالاتی را شه به نیریه ارسا  میشند تا نامهایب نیستو مارشس از اه درایاست می

تور بوه نیییویرک برسوند، جایی شه این مقالا  باید هر ه سریعدو از آنشنلیسی ترجمه به انگ

 ی آنها بپردازدو افتد شه انگلس سرتاسر شب را به ترجمهگاهی اتفاق می

پذیردو اغلوب آمریکایی را می ینینامهمارشس،  ند سا  بعد، میارشت در نگارش یء دا

 شیندو ه اسم مارشس منتیر مینییسد شه البته بمقالا  را انگلس می

هوا ، شکل جدیدی از همکاری میوان آن۴۴۱1، درمقسمه دی ب  وقس دقتصنه سینسیبا انتیار 

هنگوام  ۴۴۲۸ ی این اثر استو این شوار درشیدو انگلس مسئی  نیشتن گزارشی دربارهظاهر می

نخسوتین ]بورای  بایودآیوا » شید، اما این بار انگلس مبتکر عمل است:تکرار میسرمایه انتیار 

بهتورین »به نظر مارشس، این « شتاب[ آن را از دیدگاه بیرژهایی میرد رمله قرار دهم؟ معرفی

های اید را در ادمت دهسوت اوییش ه ها ه قابلیتانگلس تمام تیانایی«و ی جنگی استریله
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 هفوتم های انگلوس شاملواً آگواه اسوت ه، درگذاردو مارشس از فداشاریشان میآثار میترک

های طیلانی عذاب هجدان داشوتم دهم شه مد به تی اطمینان می» نییسد: ، به اه می۴۴۲۸مارس

«و یسیزانهایت را با شار در تجار  میبه ااطر من استعدادها ه تیانایی دیدم اساساًشه میاز این

شوه هاقعوی اسوت  یدانیونامهاه یوء »ی انگلس گفته بید: اه هیت سا  پیش از این درباره

، شار شند  قلوم ه هویش اه مستی تیاند در هر ساعتی از شب ه رهز، در هییاری یا در را می

 «و هریتناک است

دانیم، علاهه بر نام اه به نام انگلوس نیوز موزین های آثار مارشس،  نان شه میاغلب  اپ 

 ( Marxو  Engels Gesamtausgabe)مارشس و انگلس مجمیعه آثوار،  MEGAاست  آارین آن، 

منویفسات زا   تیان این گینه تیضی  داد شوه نوه تنهوا  نودین اثور و استو این امر را می

وو محصوی  شوار سا منیه 1تان 1ی مقس ، دیسئالاژی آلمنوی و جلسهنی خنواده ، کماویست

 نان درهوم های سیاسی مارشس ه انگلس آنمیترک آن ده هستند  بلکه علاهه بر آن، فعالیت

 ممکن استو  هاست، دشیار ه رتی غیرص آنچه متعلق به هر یء از آنتنیده شده شه تیخی

شیدو انگلس ها ه اطلاعا  دهست اید متیسل میمارشس همیاره ه در هر زمانی به شناات

داری یء شناات عملی داردو اه در قلب یکی از مقرهای اصلی صنعت ه بویرس از نظام سرمایه

های اه، هایی را شه انگلس، در پاسخ به سؤا یی از نامههاشندو مارشس بخشانگلستان زندگی می

 آهردو سرمایه میبرایش فرستاده بید، عیناً در شتاب 

، انگلس از این پس ۴۴۸۱ی ارمن و انگلس به شریکش دربا فرهش سهم اید در تجارتخانه 

های زندگی دهسوتش براویردار از امکانا  مالی شافی برای گذران زندگی اید ه تأمین هزینه

طیر تمام هقت به»نییسد، طیر شه ایدش میشه، همانشید برای ایناستو اه در لندن مستقر می

نییسد اشتباه( ه میشند )البته بهانتقاد می ایدش از انگلسو ارشس به مبارزه بپردازددر شنار م« 

دهود ه پییونهاد می« ام موان نکوردهدر طی ده سا  اایر مستقیماً هیچ شاری برای آرمان»شه 

اه با همکاری تنگاتنگ با مارشس در درهن انترناسیینا  «و اشنین سهم اید را در شار ادا شند»

دهدو مارشس، در این زمینه نیز، بدهن تیافق با دهست اید هویچ تصومیمی ر را انجام میاین شا
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شه اه شند، برای اینگیردو انگلس، علاهه بر این، مارشس را از بخیی از تعهداتش الاص مینمی

 تر به مطالعا  تئیریء اید بپردازدو بتیاند بیش

شارگری را، شه در ارهپوا ه جهوان ی مییر  دادن به ارزاب جیان شم هظیفهمارشس شم

شندو شاید باید در این اقودام موارشس، یابند، به انگلس هاگذار میشیند ه گسترش میمتیلد می

تیاند با ارزاب جیان شوارگری شناسایی ضمنی این تیانایی انگلس را دید شه و بهتر از اه و می

، شوار شلوی ایون مربوی اروزاب شاید باید یء رهز از نزدیء شار انگلسو ارتبا  برقرار شند

انقلابی، را از این زاهیه میرد مطالعه قرار دادو آیا رهشنی استدلا  ه لحن گفتار اه، شه به بهترین 

این انگلس است، شه،  ی شافی میرد تأشید قرار گرفته است؟مفهیم شلمه مردمی است، به اندازه

هیژه آلمانی( جنوبش ه)ب ران ارهپاییی اغلب رهبهای اندییهه شییه بینیبیش از مارشس، جهان

های اصلی ارهپوایی تیجه انگلس از زباندهدو شناات قابلشارگری آغاز قرن بیستم را شکل می

ها را در انترناسیینا  ی نمایندگی شردن آنهایی شه هظیفهدهد تا با رهبران گرههبه اه اجازه می

 ه فرانسه، ایتالیایی، اسپانیایی، انگلیسی ه رهسیو نگاری شند: ببر عهده دارد، به زبان ایدشان نامه

ماند تیضی  دلایل این دهستی استو سیمان این دهسوتی، بالواتر از هور  یوز  ه باقی میآن

  ها به آرمان انقلابی بیدودیگر، دلبستگی میترک ه مطلق آن

ه ارتورام   ه را شه، فراتر از محبت مادرانه، آن)ب دسن  گارکی( منهر برتیلت برشت، در

سوازدو ه آن شند، رهشن میهم متصل میفرزند به مادر، پاه  )پسر( ه پلاژی هلاسیها )مادر( به

( die dritte Sache)  یز سویم یز، تعهد آن ده برای یء آرمان میترک است شه برشت آن را 

کوی از نوادر ای دارد شه باید آن را به انجام رساند  ه اه ینامدو مارشس مطمئن بید شه هظیفهمی

د ه هضوعیت شنوداری را تجزیه ه تحلیل های اقتصاد سرمایهتیاند مکانیسممغزهایی است شه می

 هضوعیت شوه هاقعوی جنوبش»تسریع  میجب امری شه طبقا  اجتماعی رقیب را تیضی  دهد 

من بایود هودف » نییسد، می ۴۴۱1ی و مارشس در فیریهشیدمی «شرد ایاهد رذف را شنینی

ی بیرژهایی از مون یوء رغم تمام میانع ه میکلا ، دنبا  شنم ه نگذارم شه جامعهبهایدم را، 

میافوق اسوت ه،  گواه( بسازدو انگلس با ایون نظر moneyو  making machine) سازیماشین پی 
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شند شوه تنهوا همیاره تکرار می رهد()تیاضع یکی از صفا  شخصیتی اه به شمار می متیاضعانه

من ایشبخت بیدم شه یء هیلین اه  عالی مثل مارشس »د شه شناضافه میهیلین دهم است ه 

هیچ شدام از ما دید جامع موارشس «مارشس، به نظر انگلس، از نظر تئیریء برتر بیدو «و داشتم

د، شوربایسوتی سوریع عمول داد در زمان مناسب، هنگامی شوه میرا نداشت شه به اه اجازه می

انگلوس، «و ادشه بویدهای انقلابی، قضاه  اه بیدر دهره [ووو] رل درست را برگزیندهمیاره راه

 ه ی آنهمه»د: شنپذیرد، اضافه میدر رالی شه سهم اید را در تدارک تئیری مارشسیستی می

[و ووو] تیانست بدهن من الق شنداستثنای  ند بخش ااص، مارشس میرا شه من تیلید شردم، به

 «و هایی بااستعداد هستیممارشس یء نابغه بید  ما، رداشثر، آدم

 شردن به مارشس، برای اینکه اهمءشاین است دلیل دلبستگی عمیق انگلس به مارشسو 

به این  شید ه انگلسی هجیدی انگلس تبدیل میبتیاند آثار اید را به تحقق برساند، به انگیزه

مدد بهها پیش، دهای اید را فدا شندو مارشس از مد دلیل راضر است هقت، شار ه استعدا

تیاند شند، بلکه همچنین می اتکاتیاند در هر شاری رهی انگلس تنها میدانست شه نهتجربه، می

یکی از این هظایف استو  سرمایهی شتاب دشیارترین هظایف را به اه محی  نمایدو ادامه

را  سرمایههای اه، جلدهای دهم ه سیم دداشتانگلس، پس از مرگ مارشس، با استفاده از یا

شندو مارشس شمی قبل از مرگ اید به الئانیر، داترش، گفته بید شه انگلس باید با منتیر می

 «و شاری بکند»آهری شرده، اسناد ه مدارک عظیمی شه اه جمع

 هایی شیشوشگاه در فکر منافع فردی ه افتخار شخصی نبیدندو همهمارشس ه انگلس هیچ

ها فراتور د شه از فردیت آنششردن اهداف میترشی میهاییان صرف دنبا ی فعالیتآنها، همه

، راجع بوه سرمایهی نگارش عیار ه،  ند بار، مؤثر بیدو دربارهرفتو آزادی انتقاد انگلس تماممی

اویب اسوت شوه از لحوا  »شند: معرفی آن، در اصیص میکلاتی شه برای ایاننده ایجاد می

یوا « ایخی شمی بییتر هارد جز یا  آن  یزی شیی شه از لحا  دیالکتیکی برقرار شوردهتاری

اسوناد ه مودارک بسویارشمی »ه « بوا سورعتی مهیوب»ها تکراری هسوتند، برای پاراگراف

 استو  11«شنندهبه طرز هریتناشی استه»ی برای از فصی  مطالعه«و اندآهری شدهجمع
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(، محقوق Pierre Trémaux) مجذهب شتاب پوی یور ترموی ،۴۴۲۲ی دیگرو مارشس، درنمینه

شید، شه سعی دارد اصیصیا  مردمان را با ماهیت ااشی شوه رهی آن زنودگی فرانسیی، می

در مقایسه با دارهین، این یوء پییورفت »نییسد، شنند، تیضی  دهدو مارشس به انگلس میمی

، اه «فهمد یز نمیشناسی هیچاز زمین»شندو نییسنده انگلس اه را دلسرد می 16و«بسیار مهم است

این شتاب پیویزی » شهالاصه آن«و منابع را از لحا  تاریخی میرد انتقاد قرار دهد» قادر نیست

شندو انگلس دلایل دفاع می 18«ی اساسی ترمیایده»د، ه از شنمارشس اصرار می 17و«ارزش ندارد

شید مارشس تسلیم می 19دهدومی ارا ه نییسنده شفایتیبی ه نادانی اصیص در متعددی ه رهشن

تورین هیژگوی ایون دهسوتی فقودان ایون تیجهزندو شاید قابله دیگر ررفی از این شتاب نمی

های بزرگ، جوز در مویارد نوادر، در های رقیرانه است شه انسانشردن منمایدشیفتگی ه منم

 ای از زندگی اید، از آن گریزی ندارندو لحظه

های موادی انگلوس بوه شیدو منظیر ما اشاره به شمءبا مرگ مارشس قطع نمی این دهستی

هایی نظر داریم طیر شه به پدرشان شمء شرده بید، بلکه به تلاشداتران مارشس نیست، همان

ی این آثار بوه داردو میارشت در ترجمهشه اه برای شناساندن آثار مارشس به جهان مبذه  می

ها ه شورح ه ه به انگلیسی ه فرانسه(، نظم ه ترتیب دادن به این نیشوتههیژه)ب های مختلفزبان

منظویر های موارشس بوههای رهشنگرانه بر نیشوتهها به لحا  تاریخی، نیشتن مقدمهتیضی  آن

 اندو ها ااتصاص یافتهها برای شییرها ه مبارزاتی شه این آثار به آنی آنتأشید بر فایده

) نود مواه  ۴۴1۱ مارسیازدهم  ای شه انگلس، دری نامهبا الاصه مایل هستیم این نیشته را

تیانود قبل از مرگ اید(، به هرنر سیمبار  نیشت، به پایان برسانیمو این نامه، به نظور موا، می

ی به عقیوده»د: شنتیزانه نسبت به انگلس ه مارشس را تصحی  برای از انتقادا  نادقیق یا شینه

رهد، ( به پیش مویbewusstlos، با تیجه به اثرا  شلی آن، ناایدآگاه )جامارشس، تاریخ، تا این

ی عامدانه نیستندو بازیگران تاریخ، یا یعنی اینکه این اثرا  ه نتایج بعدی آن محصی  یء اراده

شوده، نتوایجی غیور اند  یا آنکه نتایج راصلایاسته یزی جز آنچه شه به دست آمده است، می

ی تفکر مارشس یوء دشتورین مجمیعه»ه نیز، «و ستا متفاه  بیده شاملاًبینی ه یا قابل پیش
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شده ه شامل نیسوت، ی جزمیا  آمادهشنندهی مارشس ارا هنیست، بلکه یء رهش استو اندییه

  11«وبلکه مأاذ ه مرجعی برای تحقیقا  بعدی ه رهشی برای این تحقیقا  است
 

 

 

 

 هنینههدشت
 

، در ف یاسری  دوگلا ، هدونامنس و دوقلانبیو این مقاله، در اصل، فصل اه  شتابی است شه تحت عنیان ۴

منتیر شدو شتاب از مقالواتی  (Presses Universitaires de France، تیسط نیر دانیگاهی فرانسه )۴11۸یفیریه

بت صدمین سالگرد درگذشوت به مناس ۴11۱المللی، شه در سا در یء سمینار بین شید شه قبلاًتیکیل می

 شده بیدندو )مترجم( ( در فرانسه برگزار گردید، ارا هCNRS) مرشز ملی تحقیقا  علمیانگلس ه به ابتکار 

 ی شتاب به شرح زیر است:شناسه
Friedrich Engels , savant et révolutionnaire, sous la direction de Georges LABICA avec la collaboration de 

Mireille DELBRACCIO, Presses Universitaires de France, février ۴11۸.  

این شتاب بوه  واپ  ۸۸تا ۴۸در صفحا   Engels et Marx: histoire d’une amitiéی راضر تحت عنیان مقاله

 رسیده استو 

فقید فرانسیی استو نگار شناس، استاد دانیگاه ه رهزنامه(، میرخ، آلمان۴1۴۲ و ۸۱۱۱) Gilbert BADIAو ۸

 نوداجا ماندهزیادی از اه به یهاترجمه ه اندو آثارشارهای زیادی از اه به رزا لیگزامبیرگ ااتصاص یافته

 د:شربه عناهین زیر اشاره تیان ها میی آنشه از جمله

دسپنرتنکیسا،، آخا ی  (  ۴1۲۸) تانریخ آلمانن معن ا (  ۴1۱۴)0919و  0911پنینن جمهااری آلمانن 

 رزد لاگ دمبارگ: روزونمه وگنر، وایسنس ، دوقلنبی(  ۴1۲۸) لیبکننت هنی رزد لاگ دمبارگ و کنرلسنل

(  ۴11۱) هساتی چیا  وایسنس  لاگ دمبارگ: رزد(  ۴113) کلنرد زتکی ، فمینیست بسون م ز(  ۴1۸۱)

س ه انگلوس، گئویرگ (و اه همچنین مترجم آثار مارش۸۱۱۱) هنیی که به وب ه بن هیتل  ب خنساتنسآلمنوی



 ی حمیدرضا سعیدیانژیلبر بادیا / ترجمه 16 

لیشاچ، برتیلت برشت، مارتین هالزر، فیلکر براهن، آنا زگرز، ه نییسندگان ه شاعران دیگر آلمانی زبوان 

 استو )مترجم(

 (و مجمیعه آثار)از این پس  ۸۴۸، صو ۴1۲1، برلین ۸۴، جلددوگل  و مجماعه آثنر منرک و 3

 و ۱ه  ۱، صفحا  ۴1۱۸ارا  سیسیا ، پاریس ، انتیدی ب  وقس دقتصنه سینسیمقسمهو شار  مارشس، ۱

 و ۱۴۸، صو ۴، جلد مجمیعه آثارو ۱

 و ۱، صو ای بر نقد اقتصاد سیاسیمقدمهو مارشس، ۲

 و ۸۴۴، صو ۸۴، جلدمجمیعه آثارو ۸

، مکاتبوا انگلوس،  و، مارشس ۴۴۱۱مه  ۸۱یر به تاریخ ی جنی مارشس به ژهزف هایده مههیژه نامههو ب۴

 (و مکاتبا )از این پس  ۲۴و  ۲۱، صفحا  ۴1۸۴، انتیارا  سیسیا ، ۸جلد 

 و ۴13و همان منبعو، صو 1

 و 3۱1، صو ۴جلد مکاتبا ، و ۴۱

 و ۲۸، صو ۸جلدمکاتبا ، و ۴۴

 و ۸۸و همان منبع، صو ۴۸

 و 1 و۴۱و صفحا  1جلد مکاتبا ، و ه به زبان فرانسه، 3۸3، صو 3۴، جلدمجمیعه آثارو ۴3

 ه بعدو ۴۱3 و۴۱۱، صفحا  ۴۸۴، صو ۴۱۴، صو ۸جلدکاتبا ، مو ۴۱

 و ۲۸، صو ۱جلدمکاتبا ، و همچنین ۴۴3و همان منبع، صو ۴۱

 و ۴31، صو صو ۸، جلدمکاتبا و ۴۲

 و ۲۴، صو ۱جلدمکاتبا ، و ۴۸

 و ۲۸و  ۲۱و همان منبع، صفحا  ۴۴

 ی جنی مارشس به لیدهیگ شیگلمان(و )نامه ۴۸۱، صو ۴۴جلد مکاتبا ، و ۴1

 و ۴۴1، صو ۸جلد مکاتبا ، و ۸۱

 و ۴۸۱و ۴۸۴و همان منبع، صفحا  ۸۴

 و ۴۸۴و  ۴۸۱و همان منبع، صفحا  ۸۸

 و ۴۸۱و ۴۸۲و همان منبع، صفحا  ۸3

 و ۸۱، صو ۴1۴۱، انتیارا  سیسیا ، ی مارشسهای اانیادهالئانیر مارشسو یادماندهو اییهن شاپ، ۸۱
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 و ۸1۸، صو ۴۸جلد مکاتبا ، و ۸۱

 و ۴۴1و  ۴۸۱، صفحا  ۴۴جلد مکاتبا ، و ۸۲

شند ه فعالانه در این راستا ابراز میس منیه نگرانی اید را از بابت ترهیج شتاب و انگلس، رداقل ده بار، ۸۸

، 3۱۱، 3۱۸، ۸1۸، ۸۱۴، ۸3۱، ۸۱۸، ۴۴3، ۴۱۴ و ۴۱1، ۴3۱، 1۸، صوفحا 1، جلد مکاتبا شندو تلاش می

 و ۱۱۱ و ۱۱۱

 و 3۸۱، صو ۴جلد مکاتبا ، و ۸۴

 و ۱۱، صو ۱، جلد مکاتبا و ۸1

 (و ۴۴۲1آهریل  ۱به تاریخ  ) نامه به فریدریش لِسْنِر ۲۱و  ۲۱، صفحا  ۴۱جلد مکاتبا ، و 3۱

 (و ۴۴۱1) نامه به ژهزف هایده مه یر به تاریخ اه  فیریه  ۸۱۲، صو ۱جلد مکاتبا ، و 3۴

 (و ۴۴۴۱اشتبر ۴۱)نامه به ییهان فیلیپ بکر به تاریخ ۸۴۴و  ۸۴1، صفحا  3۲، جلد مجمیعه آثارو 3۸

، ی آلموانلیدهیگ فی رباخ ه پایان فلسوفه)یادداشت(در  ۸1۴ و۸1۸، صفحا  ۸۴، جلد مجمیعه آثارو 33

 و ۴۴۴۲

بکور،  و همچنین نامه به ییهان فیلیوپ۴۸صو سرمایه، ، پییگفتار شتاب دهم ۸۱ ، جلدمجمیعه آثارو 3۱

 و ۸۴، صو 3۲، جلدمجمیعه آثار

 ه بعدو  ۴۱و ۴۴، صفحا  1ه بعد  جلد  3۴۲و  3۴۸، صفحا  ۴جلد مکاتبا ، و 3۱

 و 3۱۱، صو ۴، جلد مکاتبا و 3۲

 و 3۴۴و  3۴1و همان منبع، صفحا  3۸

 و 3۸۱و همان منبع، صو 3۴

 و 3۸۴و  3۸۸و همان منبع، صفحا  31

 (و ۴۴1۱مارس ۴۴)نامه ی۱۸۴، صو 31، جلدمجمیعه آثارو ۱۱
 

 

 

 
 


