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 گینوهچهاو  .شوید در این مقاله سعی شده است شخصیت فریدریش انگلس به تصوییر شیویده

ماهیوت  دهند ومی را به یکدیگر پییند؟ ماهیت روابطی شه مارشس و انگلس انسانی بیده است

وو  تویان یافوتدیگری از آن را نمویی هی معاصر نمینهاشه در دوران دوستی این دو انسان و

و از خلوا   موارشس و انگلوس میضیع همکاریی هشیشد با مطالعمی مقالهی هنییسند ؟چیست

رغم تغییورا  بههای زندگی آن دو و فرودوای شه با وجید فرازو رابطه آن دوی هروابط دوستان

  .الا  پاسخ دهدبه این سؤپا برجا ماند و  سالخیردگی بیماری و ،مهاجر  ،سیاسی

 

البتوه  ،در پاریس انجام گرفوت ۴۴۱۱او  و سپتامبر در مارشس و انگلس عملیملاقا  نخستین 

تفواهم سوی ِبه دنبا  یک  اما .را دیده بیدند دیگرهم( )آلمان این در شلن پیش از سا  ها دوآن

. میافق است هگلیان جیان برلین هایو تفسیر هاشه انگلس با برداشت مارشس خیا  شرده بید)

افوانی بویش حرّ هگلی بورلین انجیان و سیاسی بید وو شه دچار میکلا  مالی  نظر مارشس از

 هنگوامی شوه بورای دیودن، ۴۴۱۱ در سا  ،انگلس .دیدار با سردی پایان یافته بید این (.نبیدند

شند و برای ملاقوا  بوا موارشس می راه خید را شج ،رودمی بارمن به خید از منچستری هخانیاد

ایون  در .مانودمی این شهر در روز رسد و دهمی او  به پاریس ۸۴ روز او .شیدمی عازم پاریس

ی هواپروایی و قاطعیت شه از نعمتبیو با  شیند بلکهنمییکدیگر جدا  تنها ازنه دو آن ،روز ده

هوا آن .سا  ۸۱انگلس و سا  دارد ۸۲مارشس .شنندمی ریزیپایهرا  جیانی هستند و صدها پروژه

 هواایون پروژهیکوی از  :ورندجرا درآرا بلافاصله به ا هاپروژه این گیرند چند تایی ازمی تصمیم

ب در از آ «مقاس ی هخانواد  » )شه  اسوتجینامه ای برعلیه برونی بواورر و شورشانگارش ه

 پییوگفتار آن :شنندمی یع نیز عملسر ،بیدند یزی شردهطرح ریع همانطیر شه سر .(مدآ خیاهد

سوهم »بورد و می یس بسردر همان ده روزی شه در پار و انگلس بلافاصله .شیدمی یشتهن فیراً

اموا  ؛نییسودموی ،زوه فراتر برودیک جی هانداز حد و از نباید چه شه به نظر اوآن از ،را« خید

ی هدربار ،چهل و یک سا  بعد، نگلسا .آوردمی شتاب پدیدیک  ،شه پر چانه تر است ،مارشس

همکاری مون  شکار شد وآ ی تئیریکهاهیزحی هتیافق شامل ما در هم» :نییسدمی این ملاقا 
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 ،۴۴۱۱از همان سوا  ،دهد شه مارشسمی انگلس گیاهی .«گردد برمیبه همان زمان  و مارشس

 و اضوافه «مناسبا  اقتصادی تیضوی  دادی هوسیلهسیاست را باید ب» ه رسیده بید شهاین نتیجبه 

تئویری  مارشس طرح شلی ،و در بروشسل دیدار شردیم۴۴۱۱در بهارو وقتی بار دیگر » شندمی

ی هواهتریزی شرده بید و ما تلاش شردیم ایون نقطوه نظور را در ج یخ را پیماتریالیستی تار

 ،جملواتی میوابه جملوا  انگلوستقریباً بوا  ،پانزده سا  بعد ،مارشس .3«دهیم  تیسعه مختلف

 بوه طویر شلوی» تأشید بر این امور شوه او پس از .شندمی اعلام برداشت خید را از این ملاقا 

 :افزایدمی ،«شندمی معنیی را تعیینسیاسی و  ،روند زندگی اجتماعی ،تیلید زندگی مادیی هشیی

از مسیر دیگوری  ،شردممی تباد  نظر ،از طریق نامه ،مداومبا وی به طیر  فریدریش انگلس شه»

برای مبارزا  پرولتاریا و  ،زودیبه ،دانیم شه مارشسمی ۱«رسیدم ای رسید شه مننتیجهبه همان 

 او  قارولدرجوهو نقش و اهمیت  میجیداجتماعی و سیاسی  ،نظام اقتصادی عنیان عامل تغییربه

هنگام نخستین اقامت خوید در پواریس و بوا و  ۴۴۱3 اواخر سا شه در اما او جز این .شیدمی

 در ایون عصور در ایون شوهر زنودگی انآنووران آلمانی شه تعداد زیادی از پییهشارگران و 

شناسد و شوناخت نمیدر این تاریخ هنیز این پرولتاریا را چندان  ،شردند و ملاقا  شرده بیدمی

  .تشناخت تئیریک اساو از این طبقه فقط یک 

 ،درنویزده سوالگی ،او .شناسودموی ایون پرولتاریوا راهوا پویش از مد  ،مقابلدر ،انگلس

تور دود ها بیششه در آن ی تنگ و تاریک وهاشار در دخمه» ،«ووپا ی هیی دز  رهنونمه»در

و افرادی را شه اغلب اوقوا  از سون شوش  شید تا اشسیژن ومی و گردوخاک استنیاقغا  ز

 صب  زود توا پاسوی از شه از ،ایبافندهشارگران » و نیز «شنند می جان هادخمهسالگی در این 

 . شیدمی را به تصییرآنان  ۱،«شنندمی لیی چرخ بافندگی شاری خمیده جهابا پیت ،شب

شرایط  و معاشر  دارد زنان شارگر با مردان و، بردمی سرهاو در دو سالی شه در انگلستان ب

روشونی بوهرا  آن«  ر دوگلستنن کنرگ ی هوضعیت طبق»درشه ، شندمی مطالعه را هانزندگی آ

 هوا شورشترا از نزدیک دنبوا  و در آن نگلس همچنین مبارزا  این شارگرانا ؛دهدمی شرح
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و ه در اوج گسترش خید قرار دارد و است و ش هارهبران جنبش چارتیست او دوست :شندمی

 . دشنمی ها همکاریبا مطبیعا  آن

شوه در حوا  تودارک مقودما   و برای مارشس ،انگلس از منچستر ،چند هفته پیش از این

له ارسا  شرده دو مقاله به منظیر چاپ در این مج و است«آلمنوی و ف دوسای ی هسنلننم» انتیار

ی هعنیان مقال« ط ح وقس دقتصن  سینسی» دارد و نام «دوگلستنن دوضنع» هایکی از این مقاله .بید

گیری تحقیقوا  موارشس خیاهود جهت بر ایشنندهثیر تعیینأتخری آ یاین نیشته .دوم است

داری را در پرتی نتایج عملوی سرمایهشند و اقتصاد می تجار  آغازی هانگلس از مطالع .گذاشت

ی آن را به مالکیوت خصیصوی هادهد و علت اصلی معایب و ناهنجاریمی آن میرد انتقاد قرار

را دهود و آنمی این تحلیل انگلس را میرد ستایش قرار ،در چندین نیبت ،مارشس .دهدمی احاله

در  ،«س منیه» شتابدر  او .شندمی تیصیف 6«نقد مقیلا  اقتصادیی هنقدی درخیان در زمین»

 انگلس و مطالعوا ی هو پس از خیاندن این مقال مارشس .شندمی عیرج به این تحلیل ،سه نیبت

  .دشنمی جدی آغازبه طیررا  اقتصادی خید

 یادآوری« هانکماویستی هتنریخ دتحن یی ه ربنر»خید ی هدر نیشت ،۴۴۴۱در سا   ،انگلس

گینوه نقیوی هیچ شه تاریخ تا این زمان تقریباً) اقتصادی هایشنشبه  در انگلستان»شند شه می

 نگریسته ،مدرنحداقل در جهان  ،شنندهتعیینعنیان یک نیروی تاریخی به (ها قارل نبیدبرای آن

شه  این تضادها» :دهدمی و ادامه« ...دهندمی شه بنیاد تضادهای طبقاتی شنینی را تیکیلشید می

ی مبارزا  سیاسوی را هاپایه ،یدخی هنیبهب ،اندرسیدهدر شییرهای صنعتی پییرفته به اوج خید 

مارشس نزدیک  7.«دهندمی را تیکیل تاریخ سیاسیتمامی  بنیاددر این شییرها و به این طریق 

سخاو  انگلس منبوع  ،در تمام دوران سخت تبعید .به چهل سا  در خارج از آلمان زندگی شرد

  .اصلی درآمد مارشس و در میاقعی تنها منبع درآمد او بید

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

از طریوق ای چند بار هفته هاآن .و مارشس در لندن اقامت داشت ،شردمی داشتندو شارآن سهم 

و بوه  ویژههزیرا ما امروز و ب ؛بسیار باارزش هستند هااین نامه .ندبیدتماس در نگاری باهم نامه
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این دوستی را میرد تجزیه و تحلیل  را بفهمیم و مارشس و انگلسرفتارهای  تیانیممی لطف آنها

  .قرار دهیم

 طیر تلییحیبه اگر چه و نییسندمی ای شه به انگلسنامهدر صدها  8جنی همسرشمارشس و 

انگلس هر بوار نصوف یوک  .شنندمی شکیهو با شنایه و اشاره ولی دارماً و از فقر و تنگدستی 

اینکوه  برای ،فرستدمی عدیبی هرا با نام یگر آندی هو نصف گذاردمی نامه اسکناس را در پاشت

  9.وگیر نییدگم پی  بین منچستر و لندن

انگلس یک صندوق شمک  و ،دیشمی از پاریس اخراج ،۴۴۱۱ در سا  ،هنگامی شه مارشس

بور دوش  جشوه ایون اخورا ،اضوافی را یهاهزینه هاشه شمینیستد برای اینشنمی مالی ایجاد

لیف نخسوتین اثور التوأحقانگلس پیلی را شه بابت  .بین خید تقسیم شنند، مارشس گذاشته بید

 نیوز در اختیوار موارشس قورار شنودمی دریافت ،«کنرگ   ر دوگلستننی هوضعیت طبق»، خید

  01.شرد برایش شافی بیدمی شه از پدرش دریافت یاماهیانهزیرا پی   ،ددهمی

 سورهرفواه بو و نیوازیبیخید در  شنندهشمکهنگامی شه  ،مالی به یک دوست آیا شمک

خوید ولی مسأله این است شه انگلس  .؟ مسلماً خیرشیدمی محسیب شار دشیار و شاقی ،بردمی

  .در این زمان از زندگی راحتی برخیردار نبید

او شوه  .شندمی محسیسی بهبید پیدا رزطبه مرگ پدرش از تنها ده سا  بعدوضعیت مالی او 

از این پس یکی از شرشای این تجارتخانوه  ،انگلس بیدارمن و ی هتجارتخان تا این زمان شارمند

زیورا انگلوس از  ؛شندمی را الزامی زندگی متفاوتیی هاما این تغییر وضعیت اجتماعی شیی .است

بزرگ ریسوندگی  هایهشارخانوآمد و با صاحبان رفتاین پس مجبیر است در بیرس منچستر 

ی هی ماهانوهابا برشمردن هزینوه ،۴۴۲۸ او  در ،ای به مارشسنامهاو در  00.دشنشهر معاشر  

 ،انگلوس .استرلینگ در ماه برای او بفرسوتدی هتیاند بیش از ده لیرنمیدهد شه می تیضی  ،خید

» وجه این نبوید شوه هیچبه هزینه این صیر ی هاز ارار شند شه هدفمی تصری  ،چند روز بعد

تویانیم می شنم شه در آینده مامی من فکر» ،بر عکس .«مارشس دیگر از او تقاضای پی  نکند

مهم نیست شه بدانیم در حا  » و «ادامه دهیمبه یکدیگر متقابل شمک همچنان به در حد امکان 
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 01.«از ما به دیگری شمک خیاهد شوردو شدام یک  دارد شمک نیاز بهحاضر شدام یک از ما 

  .باردمی شه از آن ظرافت و نزاشت ایجمله

 ،در ساعت دو صوب  ،او  ۴۱در شب  ،او .خید به انگلس شاملاً آگاه است مارشس از دین

فِورِد » :نییسدمی به انگلس ،بردمی را به پایانسرمایه ی هآخرین بازخیانی دستنیشت در حالی شه

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

یی شه تی به خاطر من بور خوید  هابدون از خیدگذشتگی»  .«مدیین هستم  به تی و تنها به تی

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

مطالعوا  اقتصوادی خوید  و موارشس دوبواره در ،رودمی به منچستر ۴۴۱۱سا  انگلس در

هوا همکواری فکوری آن .شندمی ترمستحکمرا ین دو مرد ا روابط ،این جدایی .شیدمی ورغیطه

اقتصادی را ی هیک نکتهر بار شه  ،مارشس .شندمی حتی گسترش پیدا بلکه ،یابدمی تنها ادامهنه

یوا  هواهفرضوی ،از رانوت موالی گرفتوه توا گوردش پوی  ،دهدمی میرد بررسی و مطالعه قرار

 . شندمی ی خید را با انگلس مطرحهابندیجمع

ی هامروز برای مطورح شوردن یوک مسوأل» :نییسدمی به انگلس ۴۴۱۴یژانییه هفتم او در

نت میان مبلغ رای هرابط« )نییسممی به تی نامه ،دارد اقتصادی البته ماهیت سیاسی وشه  ،تئیریک

 . (ی محصیلا  زمینهاارضی و قیمت

 نقوش بانوک حجم پوی  در گوردش و مارشس در خصیصبه سؤا   ،فیریه ۸۱ در ،انگلس

یوک  بدون شک ،ویژه انزوای سیاسی مارشسهب ،هاانزوای سیاسی آن 01.دهدمی پاسخ انگلستان

ارمون و  غورق شوار در تجارتخانوه، در منچستر ،سانگل .استعلت دیگر تقییت دوستی شان 

  .ددهمی است شه برای مارشس انجامتحقیقاتی در مناسبا  تجاری و در  ،انگلس

 .دشیارتر اسوتآلمانی ن امهاجرشدور  و انیقاق در میان  تحمل ،در عیض ،برای مارشس

به مخالفان و گاهی بوه دشومنان تبودیل  ششید همرزمان سابقمی شدور  و انیقاقی شه باعث

گروهی از افراد هستند شوه  اساساً ،نامندمی خید« حزب»چه را شه مارشس و انگلس آن .شیند

و دست آخر بوه چنود نوام  اعضای آن شاسته از تعداد ماهبهماهو  نداها میافقی آنهابرداشتبا 



 

 
 

 و مارکس: روایت یک دوستیانگلس  7

 بوه انگلوس ۴۴۱۴آوریول دوم درن انزوا متوأثر اسوت شوه از ایمارشس چنان  .شیدمی محدود

مون » :بعود و دو ماه01«.به تی بسیار احتیاج دارمدر شرایط فعلی  ؛تر نامه بنییسبیش»نییسد: می

 06«.شونمموی خالی تی را بییوتر احسواسجای متیجه هستی شه  .برممی سرهدر انزوای شامل ب

 .رددا پلویس پوروس او را تحوت نظور .اندشردهد دشمنان او را محاصره شنمی مارشس احساس

وقتوی  ،او همچنین پناهگاهی است شه ؛تیان به آن تکیه شردمی شهستین محکمی است  انگلس

شوک بودون  .به آن پناه برد تیانمی ،شیدمی تحملقابلوضعیت خانیادگی و مالی در لندن غیر 

گوییی شوه او  ،حساد  موارشس اسوتی هعلت بروز غیرمنتظرترس از دست دادن این مأمن 

  .شندمی طلق دوستی انگلس را برای خید طلبانحصار م

او ی هاموا در خانو ،فهمد انگلس به لنودن آمودهمی شهبعد از آن، ۴۴۱3دسامبر در ،مارشس

انگلس به معنوای واقعوی  حضیر در ،ده روز بعد 07.شیدمی عصبانیشد  به، یده استاقامت نگز

زیورا  ننیشوته اسوتشوه بوه او ناموه  شندمی متهم( غیرمنصفانه)گلس را اندازد و انمی راه دعیا

را شه در این زمان در منچستر  ،دو تبعیدی آلمانی ،(Wolff) و ولف (Dronke) مصاحبت درونکه

 .  است دادهمی ترجی  ،بردندمی بسر

هور  ،دانیمی طیر شههمان» :شندمی یاهیخمعذر دهد و می چند روز بعد تیضی مارشس 

 ی من عاد  داری و اساسواًهاتی به برخی از حساد  ...شیدتیاند دچار هیی و هیس می شسی

تیانیم در حا  حاضر با هم باشیم و با هم نمیشه ما این است شند می تنها چیزی شه مرا عصبانی

 08«.باشندشانس این را دارند شه شنار تی  "یتهاسیگلی"شه در حالی  ،شار شنیم و با هم بخندیم

 .شردنودموی پیدا شردنشیخی میل ،رسیدندمی هم به وقتی مارشس و انگلس .خندیدن با هم

پوس از انتیوار مقالوا  این لقب ] "ژنرا "ما » :شندمی و روایتاست  هااین صحنهجنی شاهد 

به عنیان متخصص امیر  ویشه میجب شهر   ،در خصیص جنگ میان فرانسه و پروسانگلس 

 .گوذرانیمموی هوم با را خیشی یهاشب و بینیممی هرروزرا  ،[شده بیدداده  اوبه  ،گردیدنظامی 

 ،Maure] مُور ،هوانمایشدر میوان سوایر  .یک نمایش بزرگ میهنی در منز  برگزار شود اخیراً

ی شوعر ناسیینالیسوتی آلموانیک  با همو ژنرا   [.شد و مترجممی نامیدهانه چنین مارشس در خ
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( Krambambuli) روزی هبور وزن یوک ترانورا  (Rhein am die Wacht) ۴۴۱۱مربوی  بوه سوا 

و تیانایی با هم خندیدن درپنجاه سالگی مثل سا  دارد  ۱۱سا  و انگلس ۱۸مارشس 09.«خیاندند

 اسوتحکام دلایول از یکی نیز و دوستی این یهاویژگی ازیکی  ،بدون شک ،وپنج سالگیبیست

 . است آن ناپذیرتزلز 

 .میان دو دوست سونجید «تیافق و تبانیی هدرج»با شاید بتیان دوستی را  قی  و شد  این

شه با اسرار میترک ) ،یترک یا فردیبا رفتارهای م ،و عقاید هابا انبیه اندییه ،به عبار  دیگر

هنگام صحبت  ،شه دو دوست رمزآمیززبان با  ،(ان و والدین از آنها مطلع نیستنددوست ،اطرافیان

مویرد اسوتفاده  ،(اندشردهشه صف خید را جدا ) شمینیستهای ها  یا اعضای اتحادیلاسشردن از 

 افراد بوه شوار برای تیصیف اینرا شه مارشس و انگلس  باه است اگر شلماتیاشت .دهندمی قرار

و حتوی  ،هوارذ  ،هوااحموق ،هاالاغتیصیفاتی مثل  :معنای دقیق آنها در نظر بگیریمبه  ،برندمی

 طویر معموی  بوه آنهوا اختصواص دادهبهعباراتی هستند شه معنا و ارزشی را شه یهیدی پست 

هستند شه دو دوست فقط در نامه نگاری بوه همودیگر  رمزهاییبلکه بخیی از  ؛ندارند ،شیدمی

  .دهندمی میرد استفاده قرار

 هفوتم در ،انگلس .ماندمی مصین شدور  و از تزلز  ،با یک اسثنا ،ردفاین دوستی منحصربه

 :دهودمی را به مارشس ،اشزندگیشریک ، (Mary Burns) بارنز خبر مرگ مری ،۴۴۲3یژانییه

خبر مرگ » :دهدمی به او جیاب ،فردای آن روز ،مارشس 11.«نمی تیانم بگییم چه حالی دارم»

سپس به  .«او خیلی به تی وابسته بید ...متأثرشننده بید ،به همان اندازه شه مرا غافلگیر شردمری 

  10.پردازدمی دست آوردن پی بهحاصل خید برای بیی هاتیضیحا  طیلانی در خصیص تلاش

 :نییسودموی شند و سوپس بوه موارشسمی او چند روز صبر .شیدمی شیشه ،باراین، انگلس

دتور از چه شه بر سر من آمده است چنان مرا داغان شرد شه نتیانستم زوآنبرخیرد سرد تی با »

 مرگ مری :شندمی اهی ده روز صبرخیمعذر برای ، نیز ،مارشس .«و چه بهتر ،این جیاب دهم

وضوعیت  او در .مورده اسوت ه بوید شوه انگوار یکوی از نزدیکوانشچنان او را درهم ریختو»

  11.«قرار داشت ایناامیدشننده
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ماقبول ی همتیجه هستی شوه نامو .از صداقت تی ممنین هستم«:دهدمی انگلس بلافاصله پاسخ

و از مورگ او زندگی شرد با یک زن تیان این همه سا  نمی .آخر تی چه اثری روی من داشت

برای  .«شنممی ام را دفنجیانیی هو بقیمن این احساس را داشتم شه به همراه ا: نید شدیداً متأثر

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

بوا  ،و شنودموی دوستی شه انگلس به خاطر او ریسک بزرگی .«بهترین دوستم را از دست ندادم

ی هلیور ۴۱۱حیالوه ای بوه مبلوغ  ،شنودموی ای شه در آن شارمؤسسهبرداشتن پی  از صندوق 

  11.فرستدمی برای مارشس استرلینگ

 ،شوهاسوت بچوه ای پودر  به گردن بگیورد شه اود یشمی دوستی انگلس با مارشس باعث

  .به دنیا آمد (Hélène Demuth)  هلن دمیمارشس با ی هاز رابط، ۴۴۲3در

بینیم می را« پاپا مارشس»، شصت برداشته شده استی ههای میانی دهدر عکسی شه در سا 

دختور ، انود و الئوانیرنیسوتهها لیرا و جنی جلیی آن ؛استو انگلس را شه در شنار او ایستاده 

از  ،درواقوع ،انگلس .است خانیادگی عکس .میان خیاهرانش قرار گرفته است ،تغاری مارشسته

مثل تقریباً انگلس را ، دختران مارشس .مارشس استی هناپذیر خانیادجداییپیش عضی  هامد 

  11.گیردمی لیرا هنگام نامزدی با پل لافارگ از انگلس اجازه .ندشنمی محسیب خید پدر دوم

 تر حسابروی نظرا  او بیشنیز مارشس  ،تنها درگیر تمام وقایع مهم خانیادگی استنهاو 

او  :لیسواگاری اسوت با ،دخترش ،الئانیری هرابط مارشس مخالف .قضاو  زنششند تا روی می

بوه  .محتا  باشم و میاظب [ باید خیلیبه خاطر بچه ]الئانیر» ،نییسدمی به انگلس ۴۴۸3 مه 3۴در

ناموه را پویش  .خویاهم دادبعد از مییر  با توی جویاب  ،میقعی شه برگردم ،لیساگاریی هنام

  11.«دارنگهخید  

لیرا ی او با هانگارینامه  .شیدنمیقطع  ۴۴۴3با مرگ مارشس درمراقبت انگلس از خانیاده 

و یک ژایودریلیی او در قلمروی هاتیصیه ،سخاو  او در قبا  خانیادهی هادام، لافارگ و الئانیر

 حود ایون توا و خید دارماً بزرگبرای دختران  پدریشدام  .دهندمی بر این امر گیاهی ،سیاسی

 دوست خید داشت؟شه انگلس برای دختران خاطر دارد و مراقب و میاظب آنها است ی هدغدغ
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رسوانند می آسیببه سلامت او  ،ویژه از دوران تبعید به بعدهب ،شرایط شار و زندگی مارشس

ی میاور ،شیدمی تبدیلاو « میاور پزشکی»به انگلس  .(برونییت حاد ،سیاه زخم ،ری شبدبیما)

حاوی ی هاجعبهیی به صیر  ها«دارو» مرتباً د ویشمی خیبی گیش دادهبهی او هاشه به تیصیه

بورای  ،اثرا  مفید و حتی درمانی دارد شه در آن زمان میهیر بید شه ،بیردوشراب  یهابطری

انگلوس بوه  .ندبدون شک باعث طی  عمر مارشس شود هااین تیصیهبرخی از  .دفرستمی بیمار

شردن در پیت میز شار دسوت  از شار هاشب :تغییر دهد شند عادا  خید رامی دوستش اصرار

بوه  ،۴۴۸۱در نویامبر ،جنوی موارشس .بپردازدروی پیادهبه  ،بین ساعا  شاری ،روزها و بردارد

وضعیت سلامت مارشس در مجمیع بهتر از حوا  معموی  او در » :نییسدمی شیگلمان لیدویگ

بردن  .است مان انگلسقداما  جدی دشتر خیبای هاین فصل از سا  است شه بدون شک نتیج

حوا  او مفیود  هاین سمیم )داروهوا( بوی هز همی طیلانی خیلی بییتر اهارویپیادهمارشس به 

  .مارشس فقط مالی نبیدی هشمک انگلس به خانیاد 16«.است

او خبرنگوار  .وپوا شنوددستد شاری برای خید یشمی میفق، ۴۴۱۴ در اواخر سا ، مارشس

انگلیسوی انگلوس ی هبه انوداز ،در این تاریخ ،انگلیسی مارشس .شیدمی نییییرک دیلی تریبین

 ،شندمی و مقالاتی را شه به نیریه ارسا  هاشند تا نامهمی مارشس از او درخیاست .خیب نیست

 ،تور بوه نیییویرک برسوندسریعجایی شه این مقالا  باید هرچه از آن .دشنبه انگلیسی ترجمه 

 .  آنها بپردازدی هشب را به ترجمافتد شه انگلس سرتاسر می گاهی اتفاق

اغلوب  .پذیردمی آمریکایی را ینینامهدامیارشت در نگارش یک  ،چند سا  بعد ،مارشس

 .  شیندمی نییسد شه البته به اسم مارشس منتیرمی مقالا  را انگلس

هوا همکاری میوان آنشکل جدیدی از  ،۴۴۱1در ،مقسمه دی ب  وقس دقتصن  سینسیبا انتیار 

هنگوام  ۴۴۲۸ این شوار در .این اثر استی هانگلس مسئی  نیشتن گزارشی دربار .شیدمی ظاهر

نخسوتین ]بورای  آیوا بایود» :اما این بار انگلس مبتکر عمل است ،دیشمی تکرارسرمایه انتیار 

بهتورین »این  ،به نظر مارشس« ه بیرژوایی میرد حمله قرار دهم؟[ آن را از دیدگاشتاب معرفی

و  ی خید را در خدمت دوسوت خوییشهابلیتو قا هاانگلس تمام تیانایی .«جنگی استی هحیل
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 هفوتم در ،ملواً آگواه اسوت وی انگلوس شاهااز فداشاریمارشس  .گذاردمی شانآثار میترک

ی طیلانی عذاب وجدان داشوتم هامد  دهم شهمی به تی اطمینان » :نییسدمی به او ،۴۴۲۸مارس

 .«یسیزانمی یت را با شار در تجار هااستعدادها و تیاناییبه خاطر من  دیدم اساساًمی شهاز این

 واقعوی اسوت شوه یدانیونامهاو یوک » :انگلس گفته بیدی هاو هیت سا  پیش از این دربار

قلوم و هویش او  ؛شار شند ،مستی هییاری یا در حا در  ،در هر ساعتی از شب و روزتیاند می

  .«وحیتناک است

به نام انگلوس نیوز موزین  علاوه بر نام او، دانیممی چنان شه ،ی آثار مارشسهااغلب چاپ 

 ( Marx و Engels Gesamtausgabe ،)مارشس و انگلس مجمیعه آثوار MEGA، آخرین آن ؛است

حاب   منویفساتچنودین اثور و  شوه نوه تنهواتیان این گینه تیضی  داد می این امر را .است

وو محصوی  شوار سا منیه 1تان 1یسئالاژی آلمنوی و جلسهنی د ،مقس ی هخنواد  ،کماویست

چنان درهوم ی سیاسی مارشس و انگلس آنهافعالیت ،بلکه علاوه بر آن ؛میترک آن دو هستند

   .است ممکن و حتی غیر دشیار ،هاستشه تیخیص آنچه متعلق به هر یک از آنتنیده شده 

انگلس  .دیشمی و اطلاعا  دوست خید متیسل هابه شناختو در هر زمانی  همیارهمارشس 

او در قلب یکی از مقرهای اصلی صنعت و بویرس  .داری یک شناخت عملی داردسرمایهاز نظام 

 ،ی اوهادر پاسخ به سؤا  ،شه انگلسرا یی هایی از نامههابخشمارشس  .شندمی انگلستان زندگی

  .آوردمی سرمایهشتاب در عیناً  ،برایش فرستاده بید

از این پس انگلس  ،۴۴۸۱در به شریکش ارمن و انگلسی هبا فروش سهم خید در تجارتخان 

ی زندگی دوسوتش برخویردار هااز امکانا  مالی شافی برای گذران زندگی خید و تأمین هزینه

طیر تمام وقت به» ،نییسدمی طیر شه خیدشهمان ،شهشید برای اینمی او در لندن مستقر .است

نییسد می ( واشتباهبهشند )البته می انتقاد خیدش از انگلس .در شنار مارشس به مبارزه بپردازد« 

دهود موی و پییونهاد« ام نکوردهمان در طی ده سا  اخیر مستقیماً هیچ شاری برای آرمان»شه 

با مارشس در درون انترناسیینا  او با همکاری تنگاتنگ  .«شند اشنین سهم خید را در شار ادا»

خید هویچ تصومیمی بدون تیافق با دوست  ،در این زمینه نیز ،مارشس .دهدمی این شار را انجام
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شه او برای این ،شندمی مارشس را از بخیی از تعهداتش خلاص ،علاوه بر این، انگلس .گیردنمی

  .تر به مطالعا  تئیریک خید بپردازدبتیاند بیش

شه در اروپوا و جهوان  ،مییر  دادن به احزاب جیان شارگری رای هشم وظیفشممارشس 

 ،شاید باید در این اقودام موارشس .شندمی به انگلس واگذار ،یابندمی شیند و گسترشمی متیلد

ب جیان شوارگری تیاند با احزامی تیانایی انگلس را دید شه و بهتر از او واین شناسایی ضمنی 

شوار شلوی ایون مربوی احوزاب  ،باید یک روز از نزدیک شار انگلس شاید .ارتبا  برقرار شند

شه به بهترین  ،آیا روشنی استدلا  و لحن گفتار او .را از این زاویه میرد مطالعه قرار داد ،انقلابی

 ،شه ،این انگلس است ؟استشافی میرد تأشید قرار گرفته ی هبه انداز ،مفهیم شلمه مردمی است

( جنوبش ویژه آلمانیه)ب ب رهبران اروپاییاغلی هی اندییهاو شییه بینیجهان ،از مارشس بیش

ی اصلی اروپوایی هاتیجه انگلس از زبانقابلشناخت  .دهدمی شارگری آغاز قرن بیستم را شکل

ها را در انترناسیینا  نمایندگی شردن آنی هیی شه وظیفهادهد تا با رهبران گروهمی به او اجازه

  .انگلیسی و روسی ،اسپانیایی ،ایتالیایی ،هبه فرانس :نگاری شندنامهبه زبان خیدشان  ،داردبر عهده 

بالواتر از هور چیوز  ،سیمان این دوسوتی .ماند تیضی  دلایل این دوستی استمی باقیچه آن

  .ها به آرمان انقلابی بیددلبستگی میترک و مطلق آن ،دیگر

تورام فراتر از محبت مادرانه و اح ،شهرا چه آن ،(گارکیدسن  ب ) من ر در، برشتبرتیلت 

آن  و .سوازدمی روشن ،شندمی هم متصلبه (مادر) پلاژی ولاسیوا و (پسرپاو  ) ،فرزند به مادر

 (die dritte Sache) چیز سویمبرای یک آرمان میترک است شه برشت آن را  تعهد آن دو، چیز

و او یکوی از نوادر  ؛د شه باید آن را به انجام رسانددار ایوظیفهمارشس مطمئن بید شه  .نامدمی

و وضوعیت د شنوتجزیه و تحلیل  داری راسرمایهی اقتصاد هامتیاند مکانیسمی مغزهایی است شه

 وضوعیت شوه واقعوی جنوبش» تسریع میجب امری شه ؛رقیب را تیضی  دهدطبقا  اجتماعی 

من بایود هودف »  ،نییسدمی ۴۴۱1ی همارشس در فیری .شیدمی «دشر خیاهد حذف را شنینی

بیرژوایی از مون یوک ی هدنبا  شنم و نگذارم شه جامع ،تمام میانع و میکلا رغم به ،خیدم را

 ،و میافوق اسوت گواهانگلس با ایون نظر .بسازد ( moneyو  making machine) سازیپی ماشین 
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شند شوه تنهوا می تکرار همیاره (رودمی صفا  شخصیتی او به شمار یکی از تیاضع) متیاضعانه

من خیشبخت بیدم شه یک ویلین او  عالی مثل مارشس »شه د شنمی ویلین دوم است و اضافه

 هیچ شدام از ما دید جامع موارشس« .از نظر تئیریک برتر بید، به نظر انگلس ،مارشس .«داشتم

 ،دشوربایسوتی سوریع عمول موی هنگامی شه ،داد در زمان مناسبمی را نداشت شه به او اجازه

 ،انگلوس .«خدشه بویدبیقضاو  او  ،ی انقلابیهادر دوره [...] حل درست را برگزیندراههمیاره 

چه آنی ههم» :دشنمی اضافه ،پذیردمی تدارک تئیری مارشسیستیدر حالی شه سهم خید را در 

 .[...] بدون من خلق شندتیانست می مارشس ،استثنای چند بخش خاصبه ،را شه من تیلید شردم

 . «یی بااستعداد هستیمهاآدم ،حداشثر ،ما ؛مارشس یک نابغه بید

او  کهبرای این ،مارشس به شردنمکش .انگلس به مارشس دلبستگی عمیق دلیل این است

به این  شید و انگلسمی وجیدی انگلس تبدیلی هبه انگیز ،برساند تحقق بتیاند آثار خید را به

مدد به ،پیش هامارشس از مد  .شار و استعدادهای خید را فدا شند، وقت استدلیل حاضر 

تیاند یم بلکه همچنین ،شند اتکاروی انگلس  تیاند در هر شاریمی تنهانهدانست شه می ،تجربه

 .وظایف است یکی از این سرمایه شتابی هادام .دشیارترین وظایف را به او محی  نماید

را  سرمایهجلدهای دوم و سیم  ،ی اوهابا استفاده از یادداشت ،مارشس پس از مرگ ،انگلس

د با گفته بید شه انگلس بای ،ترشدخ ،س شمی قبل از مرگ خید به الئانیرمارش .شندمی منتیر

 . «شاری بکند»، آوری شردهجمعاسناد و مدارک عظیمی شه او 

ی هاشیشوشی ههم .شخصی نبیدندگاه در فکر منافع فردی و افتخار مارشس و انگلس هیچ

 ها فراتورشه از فردیت آند شمی اهداف میترشیشردن دنبا صرف ییان هافعالیتی ههم ،آنها

راجع بوه  ،سرمایهنگارش ی هدربار .مؤثر بید ،چند بار ،عیار وتمامد انگلس آزادی انتقا .رفتمی

خویب اسوت شوه از لحوا  » :شندمی ه برای خیاننده ایجاددر خصیص میکلاتی ش، معرفی آن

یوا « ایشوردهز لحا  دیالکتیکی برقرار شه اشیی آن چیزی تاریخی شمی بییتر وارد جزریا  

شمی اسوناد و مودارک بسویار»و « بوا سورعتی مهیوب»، تکراری هسوتند هابرخی پاراگراف

 . است 11«شنندهخستهبه طرز وحیتناشی »ی  برخی از فصی همطالع .«اندشدهوری آجمع
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محقوق  ،(Pierre Trémaux) مجذوب شتاب پوی یور ترموی ،۴۴۲۲در ،مارشس .دیگری هنمین

 شه سعی دارد خصیصیا  مردمان را با ماهیت خاشی شوه روی آن زنودگی ،شید، میفرانسیی

این یوک پییورفت  ،در مقایسه با داروین»، نییسدمی مارشس به انگلس .دهدتیضی   ،شنندمی

او  ،«فهمدنمیچیز هیچشناسی زمیناز »نییسنده  .شندمی او را دلسرد انگلس 16.«بسیار مهم است

این شتاب پیویزی » شهخلاصه آن .«حا  تاریخی میرد انتقاد قرار دهدرا از لمنابع » قادر نیست

انگلس دلایل  .شندمی دفاع 18«اساسی ترمیی هاید»از  و ،دشنمی مارشس اصرار 17.«ارزش ندارد

شید می مارشس تسلیم 19.دهدمی اراره نییسنده شفایتیبی و نادانی خصیص در متعددی و روشن

ایون تورین ویژگوی ایون دوسوتی فقودان تیجهقابلشاید  .زندنمیو دیگر حرفی از این شتاب 

در  ،جوز در مویارد نوادر ،ی بزرگهاحقیرانه است شه انسانی هاشردن منممنمو  خیدشیفتگی

 . گریزی ندارنداز آن  ،ای از زندگی خیدلحظه

ی موادی انگلوس بوه هااشاره به شمک منظیر ما .شیدنمیقطع  با مرگ مارشساین دوستی 

 یی نظر داریمهاتلاش به بلکه ،طیر شه به پدرشان شمک شرده بیدهمان ،دختران مارشس نیست

بوه این آثار ی همیارشت در ترجم .داردمی شه او برای شناساندن آثار مارشس به جهان مبذو 

و شورح و  هانظم و ترتیب دادن به این نیشوته، (ویژه به انگلیسی و فرانسههب) مختلفی هازبان

منظویر بوه ی موارشسهابر نیشوته ی روشنگرانههانیشتن مقدمه ،ها به لحا  تاریخیتیضی  آن

 . اندیافتهها اختصاص برای شییرها و مبارزاتی شه این آثار به آنها آنی هتأشید بر فاید

)چنود مواه  ۴۴1۱ مارسیازدهم  در ،ای شه انگلسنامهی هاین نیشته را با خلاص ایل هستیمم

تیانود موی ،به نظر موا ،این نامه .میبه پایان برسان ،به ورنر سیمبار  نیشت ،(قبل از مرگ خید

ی هبه عقیود» :دشننسبت به انگلس و مارشس را تصحی   تیزانهشینهبرخی از انتقادا  نادقیق یا 

 ،رودموی ( به پیشbewusstlosناخیدآگاه ) ،با تیجه به اثرا  شلی آن ،جاتا این ،تاریخ ،مارشس

یا  ،بازیگران تاریخ .عامدانه نیستندی هیعنی اینکه این اثرا  و نتایج بعدی آن محصی  یک اراد

نتوایجی غیور  ،شودهحاصلنتایج  یا آنکه ؛نداخیاستهمی ،جز آنچه شه به دست آمده استچیزی 

تفکر مارشس یوک دشتورین ی همجمیع» ،و نیز .«ستا بیدهمتفاو   بینی و یا شاملاًپیشقابل 
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 ،شده و شامل نیسوتآمادهجزمیا  ی هشنندارارهمارشس ی هاندیی .بلکه یک روش است ،نیست

  11«.استبرای تحقیقا  بعدی و روشی برای این تحقیقا   بلکه مأخذ و مرجعی
 

 

 

 

 هنین  دشت
 

در  ، دوشامنس و دوقلانبی ،ف یاسری  دوگلا فصل او  شتابی است شه تحت عنیان  ،در اصل ،این مقاله .۴

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

به مناسبت صدمین سالگرد درگذشوت  ۴11۱سا شه در ، للیالمبیندر یک سمینار  شید شه قبلاًمی تیکیل

 (مترجم). ندشده بید اراره ،برگزار گردیددر فرانسه ( CNRS) مرشز ملی تحقیقا  علمیانگلس و به ابتکار 

 :شتاب به شرح زیر استی هشناس
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 چواپ  ۸۸تا ۴۸در صفحا   Engels et Marx: histoire d’une amitié حاضر تحت عنیانی همقال

 . رسیده است

۸. Gilbert BADIA (۸۱۱۱ ۴1۴۲ و)، است فرانسییفقید  نگارروزنامهو استاد دانیگاه  ،شناسآلمان ،میرخ. 

 نوداماندهجا بهزیادی از او  یهاترجمه و آثار .اندیافتهه رزا لیگزامبیرگ اختصاص ب از اوشارهای زیادی 

 :دشربه عناوین زیر اشاره تیان می هاآنی هشه از جمل

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

 دوقلنبی ،وایسنسه ،روزونمه وگنر :رزد لاگبدمبارگ ؛(۴1۲۸) لیبکنشت ی رزد لاگبدمبارگ و کنرلهنسنل

 ؛(۴11۱)  ساتچیا هی هوایسنس :لاگبدمبارگ رزد ؛(۴113) فمینیست بسون م ز ،کلنرد زتکی  ؛(۴1۸۱)

 گئویرگ ،مارشس و انگلوساو همچنین مترجم آثار  .(۸۱۱۱) یی که به وب   بن هیتل  ب خنساتنسهنآلمنوی
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 عران دیگر آلمانی زبوانو نییسندگان و شا ،آنا زگرز، فیلکر براون ،مارتین والزر ،برتیلت برشت، لیشاچ

 ()مترجم. است

 . (مجمیعه آثاراز این پس ) ۸۴۸ .ص ،۴1۲1برلین  ،۸۴جلد ،دوگل  و مجماعه آثنر منرک  .3

  .۱و  ۱صفحا   ،۴1۱۸پاریس  ،انتیارا  سیسیا  ،ب  وقس دقتصن  سینسی دیمقسمه ،شار  مارشس .۱

 . ۱۴۸ .ص ،۴جلد  ،مجمیعه آثار .۱

 . ۱ .ص ،ای بر نقد اقتصاد سیاسیمقدمه ،مارشس .۲

 . ۸۴۴ .ص ،۸۴جلد ،مجمیعه آثار .۸

 ،مکاتبوا  ،انگلوس ومارشس  ،۴۴۱۱مه  ۸۱یر به تاریخ مهوایده جنی مارشس به ژوزف ی هویژه نامهب .۴

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

 . ۴13 .ص .،همان منبع .1

 . 3۱1 .ص ،۴جلد  ،مکاتبا  .۴۱

 . ۲۸ .ص ،۸جلد ،مکاتبا  .۴۴

 . ۸۸ .ص ،همان منبع .۴۸

 . 1 و۴۱صفحا   .1جلد  ،مکاتبا  ،به زبان فرانسهو  .3۸3 .ص ،3۴جلد ،مجمیعه آثار .۴3

 . و بعد۴۱3 و۴۱۱صفحا   ،۴۸۴ .ص ،۴۱۴ .ص ،۸جلد ،مکاتبا  .۴۱

 . ۲۸ .ص ،۱جلد ،مکاتبا همچنین  .۴۴3 .ص ،همان منبع .۴۱

 . ۴31 .ص .ص ،۸جلد ،مکاتبا  .۴۲

 . ۲۴ .ص ،۱جلد ،مکاتبا  .۴۸

  .۲۸و  ۲۱صفحا   ،همان منبع .۴۴

 . (مارشس به لیدویگ شیگلمانجنی ی هنام) ۴۸۱ .ص ،۴۴جلد  ،مکاتبا  .۴1

 . ۴۴1. ص ،۸جلد  ،مکاتبا  .۸۱

 . ۴۸۱و ۴۸۴صفحا   ،همان منبع .۸۴

 . ۴۸۴و  ۴۸۱صفحا   ،همان منبع .۸۸

 . ۴۸۱و ۴۸۲صفحا   ،همان منبع .۸3

  .۸۱ .ص ،۴1۴۱، انتیارا  سیسیا  ،مارشسی هخانیاد یهایادمانده .الئانیر مارشس ،اییون شاپ .۸۱
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 . ۸1۸ .ص ،۴۸جلد  ،مکاتبا  .۸۱

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

شند و فعالانه در این راستا می ابرازس منیه ترویج شتاب نگرانی خید را از بابت  ،ده بارحداقل  ،انگلس .۸۸

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

  .۱۱۱ و ۱۱۱

 . 3۸۱ .ص ،۴جلد  ،مکاتبا  .۸۴

 . ۱۱ .ص ،۱جلد  ،مکاتبا  .۸1

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

 . (۴۴۱1ه مه یر به تاریخ او  فیریه ) نامه به ژوزف واید ۸۱۲ .ص ،۱جلد  ،مکاتبا  .3۴

 . (۴۴۴۱اشتبر ۴۱یلیپ بکر به تاریخ نامه به ییهان ف)۸۴۴و  ۸۴1صفحا   ،3۲جلد  ،مجمیعه آثار .3۸

 ،آلموانی هلیدویگ فیررباخ و پایان فلسوف (دریادداشت) ۸1۴ و۸1۸صفحا   ،۸۴جلد  ،مجمیعه آثار .33

۴۴۴۲ . 

 ،همچنین نامه به ییهان فیلیوپ بکور .۴۸ .ص ،سرمایهپییگفتار شتاب دوم ، ۸۱ جلد ،مجمیعه آثار .3۱

 . ۸۴ .ص ،3۲جلد ،مجمیعه آثار

 . و بعد ۴۱و ۴۴صفحا   ،1جلد  ؛و بعد 3۴۲و  3۴۸صفحا   ،۴جلد  ،مکاتبا  .3۱

 . 3۱۱ .ص ،۴جلد  ،مکاتبا  .3۲

 . 3۴۴و  3۴1صفحا   ،همان منبع .3۸

 . 3۸۱ .ص، همان منبع .3۴

 . 3۸۴و  3۸۸صفحا   ،همان منبع .31

 . (۴۴1۱مارس ۴۴ینامه )۱۸۴ .ص ،31جلد ،مجمیعه آثار .۱۱
 

 

 

 
 


