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	یسایس داصتقا دقن تیاس زا هتفرگرب
 دمآرد

 ماظن يانبگنس ،سکرام ›شزرا يهیرظن‹ :تسا هتفگ رنگاو بانج«
 ،ماهتخاسن ›یتسیلایسوس یماظن‹ زگره نم هک اجنآ زا اما .تسوا یتسیلایسوس

 ».تسا رنگاو رثاً افرص يزتناف نیا

 1881 ،»رنگاو يهرابرد اهتشاددای« ،سکرام
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 ،تسا روآتفگش هتشون نیا رد هچنآ ]1[.تسا سکرام ياههتشون نیرخآ زا یکی الاب درواتفگ

 ،»گنوتیاز هشینیار« ندش هتسب زا سپ سکرام .تسا ناوج سکرام زادنامشچ اب شلماک تهابش

 هگور دلونرآ هب ياهمان ،خانزورک رد شرابرپ یلو هاتوک تماقا يهرود رد ،سیراپ هب دورو زا شیپ

 ،همان نیا یناوخزاب .دنکیم هتخادرپ ار دوخ شیارگ یلک حرط و دسیونیم )1843 ربماتپس(

 .دنام دنبیاپ نآ يرظن ینابم هب رمع رخآ ات سکرام هک تسا هداد ناشن هدنسیون نیا هب مکتسد

 :دراد لمأت ياج هک تسا هدش نایب همان نیا رد مهم يهتکن نیدنچ

 ناهج هب ام« سپ .تسین دنمشیدنا زیم يوشک رد هدامآ و رضاح یموهفم تقیقح هکنیا ؛مکی

 ناهج دوخ ِلوصا نورد زا ار دیدج لوصا ام .نزب وناز شربارب رد ،تساجنیا تقیقح ،مییوگیمن

 ایراکیا هب رفس – هباک لثم ینازادرپلایخ نوچمه ام راک عورش هطقن ،مود ».مینکیم جارختسا

 شدوخ یهاگآ هب تبسن ار ناهج« هک تسا نیا ام دصق .تسین »هدامآ متسیس« کی يهئارا –

 دش دهاوخ نشور« ،نیاربانب ؛موس ».میهد حیضوت ار شدوخ ياهشنک يانعم« و »مینک علطم

 ،تیعقاو رد شندروآ تسدهب يارب هک تسا يزیچ بسک يانمت رد هک تساهتدم ناهج هک

 هب ندیشخب هلصیف و هدنیآ نامتخاس رگا« هجیتن رد ؛مراهچ ».دنک ادیپ فوقو نآ هب دیاب طقف

 :تسا نشورً الماک میهد ماجنا دیاب رضاح لاح رد هچنآ ،دشابن ام راک راصعا مامت يارب زیچ همه

 ».تسا نآ تیمامت رد تسه هچنآ يهنامحریب دقن مدوصقم

 نیب ،هدنیآ و لاح نیب هنیرید یلادج هب ییوگخساپ سکرام شالت هک دیامنیم روطنیا سپ

 »عقاو رما« نیب شنت تروص هب يرظن يهصرع رد هک تسا »دشاب دیاب هچنآ« و »تسه هچنآ«

 ینایب هلصافالب ،دنکیم باطخ »ناهج یهاگآ« همان نیا هچنآ .ددرگیم رادومن »لآهدیا رما« و

 1843 لاس رخاوا رد ،نامز نیمه رد تسرد .دنکیم ادیپ ياهژوس ای لماع ،هدرک ادیپ یمامضنا

 .دشکیم ملق هب ار لگه قح يهفسلف دقن رب یمهس يهمدقم يهداعلاقراخ رثا سکرام هک تسا

 ار موهفم نیمه نونکا ،تسا هدش ]2[»يویند هفسلف و ،یفسلف ناهج« ،دوب هتفگ رتشیپ هک وا

 ایراتلورپ ،دنکیم ادیپ ایراتلورپ رد ار شايدام حالس هفسلف هک روطنامه« :دنکیم قیقدت هنوگنیا

 )142 ص( ».دباییم هفسلف رد ار شایناحور حالس زین

 هب هک تسا یغوبن تردق …تسا یلمع یتیمها يهدنرادربرد يرظن ییاهر« سکرام دید زا
 هفسلف .تسایراتلورپ نآ بلق و ،هفسلف ،ییاهر نیا ِرس« نیاربانب ».دشخبیم حور يدام ییورین

 دناوتیمن ایراتلورپ ،هفسلف هب یشخبتیلعف نودب و ،دنک ادیپ تیلعف ناوتیمن ایراتلورپ یفن نودب

 یگدینتمهرد ورگ ردً اساسا ،»لاکیدار یبالقنا« یباینیعت ،سکرام دزن سپ )182 ص( ».دوش یفن
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 زا يورارف رصانع نوچ ،ورنیازا .تسا هژوس ِدوخ ِشنک رد هک تسا يدرخ اب ییاهر يهشیدنا

 ياهوقلاب روضح نانچ نورد زا طقف ار هدنیآ ،دراد رتتسم يروضح نونکا و اجنیا رد »تسه هچنآ«

 لماعت ناکما ناسنیدب .دننکیم تسیز لاح نطب رد هدنیآ يازاس رصانع .درک جارختسا ناوتیم

 هن هژوس یبای لماکت-دوخ نآ یط هک تسا هتفهن یبالقنا ِکیتکلاید دنیآرف رد »دیاب« و »تسا«

 يرارقرب هب ،هژوس نآ ِدوخ ِیفن يهطساو هب هکلب ،دراذگیم رس تشپ ار هعماج »خیرات-شیپ« طقف

 !ددرگیم رجنم یتسه نیونً الماک شور کی

 ِموهفم تسا هتشهنرب خابرئوف يهرابرد هدشن هتساریو يهداهنرب نیموس رد سکرام هچنآ

 هدننکنوگرگد ِدوخ ینوگرگد اب تیعضو کی ندشرگد هک انعم نادب ،تسا »يزاسرگد-دوخ«

 نادب طقف بالقنا ترورض« :دنکیم فیرعت هنوگنیا ار موهفم نیا یناملآ يژولوئدیا .تسا نیرق

 نیدب نینچمه هکلب ،درک نوگنرس يرگید يهویش هب ناوتیمن ار مکاح يهقبط هک تسین رطاخ

 و لِگ مامت ندودز هب قفوم بالقنا يهطساو هب طقف هدننکنوگنرس يهقبط هک تسا رطاخ
 ،نیاربانب )53ص( ».دنکیم بسک ار نیون يهعماج کی نداهن ناینب قاقحتسا ،هدش راصعا يال

 تکراشم هب طوبرم هکلب ،تسین بالقنا دنیآرف رد هژوس میقتسم »روضح« هب دودحم ًافرص لضعم

 يهعماج .تسا بالقنا زا سپ هژیوهب ،بالقنا ندناسر رمث هب رد اهنآ ِدوخ يهناهاگآ

 يهزومآ نیا !دش دهاوخن انب زگره ای و دوشیم هتخاس اهنآ دوخ طسوت ای لیدب

 زا سپ ایآ :تسا نیا شسرپ .تسا سیراپ نومک ،هتشون نیا یلصا عوضوم اما .تسا خیرات

 ؟تسا دوهشم لیدب يهعماج هب سکرام شرگن رد يرییغت نومک دادخر

	 

 سیراپ نومک و سکرام

 یتیناسناان ؛دراد یهاگآ دوخ یمسج و یناحور رقف هب هک تسا يریقف ایراتلورپ«
 يایراتلورپ .تسا رگاغلا-دوخ اذل ؛تسا هاگآ تیناسناان نیا هب تبسن هک

 ،شايزوریپ اب هک ارچ ،دوشیمن لیدبت هعماج ِقلطم دعُب هب هجوچیههب دنمزوریپ

 شدوخ یتسه طیارش دناوتیمن وا اما …دنکیم اغلا ار دوخ ِدض مه و دوخ مه

 دوجو رد هک ار ینونک يهعماج یناسناریغ طیارش يهیلک هکنآ رگم دنک یفن ار

 ».دنک یفن تسا هدش هصالخ وا

 )36-37 صص( ،سدقم يهداوناخ
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 ینیبشیپ ار یلوحت نینچ سکچیه .دوب ،سیسکارپ يوس زا ،نییاپ زا یتکرح سیراپ نومک

 نیع رد تکرح نیا رد .دوب یعامتجا يهتخیگنا-دوخ ِشبنج کی لوصحم نومک .دوب هدرکن

 شلاچ یبالقنا يهشیدنا هک ینامز .دوب راگدنامنورد ،هیرظن کی ،نیونً الماک دعُب کی رد لاح

 هدوشگ تخانش زا يدیدج يهلحرم ،دنک تاقالم ار اپون شبنج کی رد رتتسم ِيروئت

 نودب .داد خساپ نومک شلاچ هب هک تسا ینادواج يرثا ،»هسنارف رد یلخاد گنج« .دوشیم

 یعقاو تشرس ،دیشک ملق هب نومک يهرابرد هک یعیدبً الماک يرظن تالوقم نودب ،سکرام

 راکشآ ار يزیچ هچ نومک سکرامرظن رد سپ .دشیمن تبث خیرات رد راصعا يهمه يارب نومک

 ]3[؟دوب هتخاس

 نامزاس« عضاوم رگنایب »هسنارف رد یلخاد گنج« هک تسا يروآدای هب مزال تسخن يهجرد رد

 ،نآ میهافم یسررب رد نیاربانب .تسا یتالیکشت ياهینایب ینعی .تسا »نارگراک یللملانیب

 مهم نیا هب ییانتعا یب .دنامب هدیشوپ راظنا زا دیابن يرکف یهدنامزاس و نامزاس يهطبار

 کلهم ،»اتوگ يهمانرب« زا سپ هژیوهب ،یتسیلایسوس شبنج يارب هک تشاد ربرد ییاهدمآیپ

 ]4[.دوب

 يروتارپما يادر هک يزور« :هک دوب هدرک ینیبشیپ »تراپانب یئول رمورب مهدجه« رد سکرام

 نوگنرس مودناو نادیم رد نوئلپان یغرفم يهمسجم ،دتفیب نوئلپان یئول ياهشود رب ماجنارس

 شوم :دمآ دهاوخ دجو هب و هتساخرب دوخ ياجزا اپورا هاگنآ )11:197 راثآ هعومجم( .دش دهاوخ

 لمع يهعماج ینیبشیپ نیا هبً اقیقد سیراپ نومک ]5[»!يدز بقن نیمز ریز زا بوخ هچ ،ریپ

 يور رب ،هدنیآ هب يدرکیور اب ،1848 ياهبالقنا تسکش زا سپ سکرام ،لاح نیع رد .دیناشوپ

 میظع فادها« هب تبسن هسنارف يایراتلورپ ،وا يهدید هب هکارچ ،دوب هدرک هیکت »دوخ زا داقتنا«

 ِدوخ و ،دوب دهاوخ نکممریغ تشگزاب هار« رگید هک دسریم ارف ینامز اما ».دوب نشوران دوخ

 نومک ».دیصقر دیاب اج نیمه ،تساج نیمه سدور :هک داد دهاوخ ناوخارف عاضوا

 !دوب ناوخارف نآ هب تبثم خساپ ،سیراپ

 هدناسر لامک هب ،نتسکش مهرد ياجهب ار یتلود نیشام اهبالقنا مامت« سکرام لوقهب هکنیا

 راهظا ،درواتفگ نامه ییوگزاب اب سکرام .دوب هدش حیرشت و دقن »رمورب مهدجه« نامهرد ،»دنا

 نیشام نیا نومک ».دوب يزکرم نیشام نیا میقتسم زتیتنآ« عقاورد ،سیراپ نومک هک دنکیم

 هدرشف دوخ يهربنچ رد ار یندم يهعماج »آوبرام« نوچمه هک ،ازگرم کتخب نیا ،هتفایتیزکرم

 سپ .تخاس مدهنم ،درکیم دومناو عامتجا لآهدیا ياتمه ار دوخ هک »راجنهان شیور« نیا ،دوب
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 ای يروهمج ،هطورشم ،تسیمیتیژل – یتلود تردق لکش نآ ای نیا هیلع یبالقنا« نومک

 دوخرد یتلود يورین بذج فرعم نومک ».دوب تلود دوخ هیلع یبالقنا نیا .دوبن – یتسیلایرپما

 يایراتلورپ طسوت 1848 يهیروف بالقنا رد هک »یعامتجا يروهمج« دایرف .دوب یندم يهعماج

 يروهمج« ،نآ »تبثم نایب« ،نومک اما .تسویپ تیعقاو هب سیراپ نومک رد ،دوب نابز رب سیراپ

 .دوب هدش انب »کیتارکومد ًاعقاو ییاهداهن يانبمرب« هک دوب »یقیقح يروهمج« کی و ،»راک

 شیارگ« شخب رد ]6[،لاتیپاک جوا يهطقن رد هک »ناگدننکتیکلام بلس زا تیکلام بلس«

 ناونعهب هکلب فده نوچ هن نونکا ،دوب »یفن ِیفن« ِیخیرات صخاش ،»هیامرس تشابنا یخیرات

 يرگیجنایم اب ات دوشیم ییامنزاب رگراک يهقبط نادرگدوخ يدنبتروص »ینالقع يهطساو«

 یشور« اب ار »تیرشب لک يایحا زین و رگراک يهقبط یعامتجا شبنج« یهدنامزاسدوخ ناوتب ،نآ

 تیکلام« ات تسایراتلورپ دوخ يدوجو تلع ِیفن ،فده ]7[.درب شیپ هب »ینالقعً الماک و یناسنا

 .تسا »هارمه« کی نومک یسایس لکش ،سکرام نایب هب ».دنک لیدبت تقیقح هب ار يدرف

 يارب ياهتفای نامزاس يهلیسو هکلب ،تسین تیرشب عماج يایحا« مکح رد نومک ِدوخ نیاربانب

 هک تسا ياهدشفشکً اتیاهن لکش« ،»ناگدننکدیلوت ینادرگدوخ« ،لکش نیا اما ».تسا لمع

 ناوارف تقد دنمزاین سکرام نایب نیا ».دنک ادیپ ققحت راک يداصتقا ییاهر ،نآ يهطساو هب

 .دوب هدش هتشاگن لیدب يهعماج لکش يهرابرد »یعیسو رایسب تایبدا ،ریخا لاس 60 یط« .تسا

 هدرک مسجت ار ياهدنیآ ،دوخ لیخت تردق هب لسوت اب يرایسب ياهتسیلایسوس ،نووا ات هیروف زا

 تاروصت »تسفینام« رد ،شیپ اهلاس سکرام هتبلا .دشاب دوجوم عضو یلآهدیا لیدب هک دندوب

 مهتم »نامسآ رد قلعم ییاهخاک نتخاس« هب ار اهنآ و هدیشک دقن هب ار يرهشنامرآ مسیلایسوس

 یخیرات يهفیظو هب تبسن لماک یهاگآ اب« ،روابدوخ یشبنج شیاز ،تسا نیون هچنآ .دوب هدرک

 لصاح هن »لکش« نیا سپ .تسا هدروآ ناغمرا هب ار هدش فشکً اتیاهن ِلکش نیا هک تسا »دوخ

 .دوب یعامتجا قیمع شبنج کی يهداز هکلب ،هفشاکم و لمأت يهجیتن هن ،صحفت و قمعت

 !دندوب سیراپ نارگراک ِدوخ ،لکش نیا نافشاک

 نومک ياهدرواتسد يرامشرب هب ]8[،نانز تکرش و یللملانیب دعُب ندرک هتسجرب زا سپ سکرام

 لیصحت ،یناگمه يارآ ،هنابش راک وغل هلمج زا ،دزادرپیم یعامتجا نوگانوگ ياههصرع رد

 درواتسد نیرتگرزب« هک دنکیم مالعا تحارص اب اما ،هریغ و ،تلود و نید ییادج ،ناگیار

 موادت رد هک دوب اهنآ سیسکارپ نامه ،اهنآ یتسه ».دوب نآ ِدوخ رگشنکِ یتسه ،نومک یعامتجا

 حور« سکرام هک تسا يزیچ نآ نیا .درک دهاوخ نوگرگد ار اهنآ دوخ مه و عاضوا مه ،دوخ
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 ».دوش غالبا نامرف کی يهطساو هب هک دنتشادن ياهدامآ و رضاح يایپوتا« اهنآ .دمانیم »نومک

 لحارم زا دیاب و دنراد شیپ رد يزارد هار« دنتسنادیم نوچ دنتشادن »هزجعم« راظتنا نومک زا اهنآ

 مهم اب هک تسا نومک تشرس ندروآرد رثن هب جوا يهطقن رد ،اجنیا رد ».دننک روبع یفلتخم

 هکلب دنتشادن ندیشخب ققحت يارب یلآهدیا اهنآ« :میوشیم وربور سکرام فیصوت نیرت

 لاحردِ ییاوژروب يهنهک يهعماج هک يرصانع ،دننک دازآ ار نیون يهعماج رصانع دنتساوخیم

 ]9[».دوب نآ نتسبآ ،طوقس

 يایحا یپ رد نویبالقنا ،نامز نآ رد .دوب هسنارف بالقنا نایارگنامرآ لباقم يهطقن تسرد نیا

 يارب هعماج ندرک ینابرق يهدامآ و دندرکیم نت رب ار اهنآ ياهادر .دندوب »ناتساب یسارکومد«

 يدژارت هب لدبم هک دوب یمهوت .دوب »تلیضف و تلادع ،يدازآ« اهنآ راعش .دندوب یفادها نانچ

 هب هراشا اب ،دشیم همکاحم رورت هاگداد رد هزوژ نس هک ینامز .دیعلب ار دوخ نادنزرف و دش

 هک مدوب نم نیا اما :درک مالعا تریح اب ،دوب نازیوآ هیژرسنک راوید رب هک رشب قوقح يهبیتک

 رجنم هسنارف بالقنا« ،دیوگیم سکرام فصو نیا اب )11 ص ،سدقم هداوناخ( !متشاگن ار نآ

 يهدیا هب رجنم …دنتفر نهک ناهج یمامت ياههدیا يارو هب هک دش ییاههدیا هب

 نیون مظن يهدیا نامه ،دوش هدنارورپ رادیاپ یهجو هب هدیا نیا هچنانچ …یتسینومک
 )119 ص ،اجنامه( ».تسا یناهج

 
 

 لیصفتهب »سکرام هیامرس رد يرادهیامرساسپ يهعماج ینابم« ناونع ریز ياهلاقم رد رتشیپ رضاح نتم يهدنسیون ]1[

 :هب دینک هاگن .تسا هتشاذگ ثحب هب ار »لیدب يهعماج«

https://pecritique.com/2018/12/30/هعماج-ینابم%E2%80%8Cهیامرساسپ-ي%E2%80%8Cرد-يراد-

 /س

 کی .دراد سوکعم یتبسن ریقف ِناملآ اب ناملآ يارقف روعش« :دسیونیم يزلس ناگدنفاب شزیخ اب ههجاوم رد سکرام ]2[

 ،تسا یناسناان یطیارش هیلع ناسنا ضارتعا هک ارچ .تسا عماج حور کی لماح دوخرد ،دشاب یئزج ردقره يرگراک شزیخ

 یقیقح عامتجا ،دروشیم دوخ زا نآ ییادج هیلع درف هک یعامتجا هک ارچ ،دنکیم عورش لعفلاب درف کی هاگتساخ زا هک ارچ

 )3:205 ،راثآ هعومجم( ».تسا یناسنا یتسه ،ناسنا

 شناوخ .دوب هدرک هدامآ زین رگید سیون شیپ 2 ،»هسنارف رد یلخاد گنج« ییاهن يهخسن ندرک لماک زا شیپ سکرام ]3[

 .تسا يرورض سکرام يهشیدنا كرد يارب هخسن 3 ره

 .تسین ینونک يهلاقم شیاجنگ رد هک تسا ياهناگادج بلطم دنمزاین »اتوگ همانرب دقن« یسررب ]4[

 .»ریپ شوم یتفگ بوخ هچ« :مجنپ يهنحص ،تسخن يهدرپ ،ریپسکش يهمانشیامن ،تلمه هب هراشا ]5[
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 ،مراهچ لصف ،يدازآ و مسیسکرام باتک هب دینک هاگن ،لاتیپاک يوسنارف تساریو نامتخاس رب سیراپ نومک ریثأت يارب ]6[

 .1385 ،»رگید« رشن ،يرافآ ادیرف و يوضترم نسح يهمجرت ،ایاکسفیانود ایار رثا

 تیعقوم« :»مسینومک و یصوصخ تیکلام« ینایاپ فارگراپ ،1844 یفسلف-يداصتقا ياههتشونتسد هب دینک هاگن ]7[

 .ایحا و ییاهر دنیآرف رد لماکت خیرات يدعب يهلحرم رد لعفلاب ِيرورضزاف ورنیازا و ،تسا یفن ِیفن نامه ،مسینومک

 لکش ،ناسنا لماکت فده دوخ يدوخ هب مسینومک اما ،تسا لصفالب يهدنیآ کیمانید لصا و يرورض لکش مسینومک

 3:306 ،راثآ هعومجم ».تسین یناسنا يهعماج

 سیراپ نانز .دنتشاذگ شیامن هب ار دوخ يراکادف و تفارش ،ینامرهق ،ناتساب نارود نانز دننامه ،سیراپ یعقاو نانز« ]8[

 ار اهنآ نومک نمیرها هکنیا ؟دنکیم تباث ار يزیچ هچ نیا .دندرک ادف ار دوخ ناج یلاحشوخ اب ،خلسم رد و اهرگنس رد

 ».تسا هدرک لیدبت سِتاگه و اریگم هب

 هچنآره و هناخ زا هک تسا دنمتردق ینز ،ایتاکه و دنکیم هیبنت ار راکتنایخ و نکشنامیپ دارفا ،اریگم ،ینانوی ياههناسفا رد

 )Megaera and Hecates( .دنکیم تظافح ،هدش هدیرفآ یگزاتهب

 .تسا هدش هتفرگرب نآ ياهسیونشیپ و »هسنارف رد یلخاد گنج« نتم زا ًامیقتسم ،همویگ ود لخاد ياهدرواتفگ مامت ]9[

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/civil_war_franc

e.pdf 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/civil-war-

france/drafts/index.htm 

 22 دلج ،یسیلگنا هب راثآ هعومجم هب دینک هاگن نینچمه
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