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در سانتياگوي كوبا ) 1842 ـ Paul Lafargue) (1911(پل الفارگ 
اش به فرانسه آمد،  ه همراه خانوادهساله بود كه ب ده. متولد شد

ي پزشكي به  در دانشكده جا نخست در بوردو، سپس در پاريس، و آن
با پرودون، فردريش . اما از دانشگاه اخراج شد. تحصيل پرداخت

. با لورا، دخترِ ماركس، ازدواج كرد. انگلس و كارل ماركس آشنا شد
اريس مشاركت كرد درآمد، در كمون پ انترناسيونال اولبه عضويت .
 و  حزب كارگري فرانسه)Jules Guesde(اش ژول گسد  با دوست
به خاطر .  تأسيس كرد1885، را در سال  سوسياليستي آن، روزنامه

در . اش در تظاهرات اعتراضي بارها به زندان افتاد نظرات و شركت
جستارهاي سياسي بسياري نوشته . لندن و در اسپانيا پناهنده شد

پل الفارگ و لورا .  استآسايي حقِ تنترين شان همين  وفكه معر
هردوشان در .  به اتفاقِ هم خودكشي كردند1911ماركس در سال 

  .برابرِ ديوارِ كموناردها در پاريس به خاك سپرده شدند





  گفتار پيش
ي ابتدايي   در كميسيون مربوط به آموزش دوره،)Thiers(ير  آقاي تي

 را به نهايت اه كشيشخواهم نفوذ   ميمن« :گويد  مي،1849سالِ 
كه به انسان ياد  ي خوب قدرت برسانم، زيرا براي ترويجِ اين فلسفه

كشيدن است و نه آن  دهد كه حضورش در اين دنيا براي رنج مي
 ها آن، روي »لذت ببر« :گويد ي ديگر كه برعكس به انسان مي فلسفه

كند كه  رژوا را بيان ميي بو ير اخالقِ طبقه  آقاي تي».كنم حساب مي
انديشيِ آن  آميز و تنگ شخصِ خودش تجسمِ خودخواهيِ توحش

  .است
 اه كشيشهنگامي كه عليه اشراف مورد پشتيبانيِ  بورژوازي، به

را برافراشت؛ اما  خدايي سنجي و نيز بي جنگيد علَم آزاديِ وجدان مي
د؛ و در موقعيت پيروزي كه قرار گرفت لحن و رفتارش را عوض كر

ي سركردگيِ اقتصادي و  را پشتوانه آن است تا مذهب امروزه بر
 ميالدي، بورژوازي سنت 16 و 15هاي  در قرن. سياسيِ خود كند

هاي آن  و شور و شوق نگرفت و تَ  انديشانه را سرخوشانه پي شرك
ريز از  ي مسيحيت است، گرامي داشت؛ و امروزه لب شده را، كه لعنت
ها، ديدروها، را  هاي انديشمندانِ خود، رابله  آموزهروايي، تنعم و كام

. كند كند و خطاب به مزدبگيران پرهيزگاري موعظه مي نفي مي
بارِ اخالقِ مسيحي، تنِ  ي رقت داري، اين مضحكه اخالقِ سرمايه

به  آل بورژوازي فروكاستن توليدكننده كند؛ ايده كارگر را تكفير مي
ساختنِ او به  هاي او، و محكوم يحداقلِ نيازها، حذف شور و شاد

  .امان، است مكث و بي بيايفاي نقش ماشين در خدمت كار، 
 گيرند كه را از سريي  ههاي انقالبي بايد مبارز سوسياليست
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 بايد ؛نويسانِ بورژوازي عليه آن مبارزه كرده بودند فيلسوفان و رساله
د، كه رسالت عمل داريي  هها را در اذهانِ طبق داوري پيش
ي حاكم كاشته است، از ميان  هايي كه بذرشان را طبقه داوري پيش

ها اعالم كنند كه  ي اخالق هاي همه بردارند؛ بايد در برابرِ سوسك
ي   كه در جامعه؛هاي كارگر نخواهد بود ّي اشك زمين ديگر دره
آميز و  در صورت امكان به روش صلح« كه مايي  هكمونيستيِ آيند

هاي آدميان  ان خواهيم گذاشت، شور و شيفتگي بني»گرنه قهرآميز
ها  ي اين شور و شيفتگي همه« لگام بر گردن خواهند داشت زيرا

شان از هيچ چيز  روي سرشت نيك دارند و ما جز از كاربرد بد و زياده
ها   و تنها طريق اجتناب از آن1»ديگري اجتناب نخواهيم كرد

ي انساني است زيرا  واره  اندامِ آهنگ ي هم شان، توسعه ي متقابل موازنه
ي  يك نژاد تنها زماني به بيشينه«) Beddoe(ي دكتر بدوئه   گفته به

ي انرژي و برومندي  رسد كه به باالترين نقطه ي جسماني مي توسعه
پژوه بزرگ چارلز  اين نظرِ طبيعت. »اش دست يافته باشد اخالقي

  2.داروين نيز بود
هاي توضيحي بازچاپ  ا افزودنِ نكته، كه من آن را برد حقِ كار

ي دوم سال  دوره] برابري[  اگاليتهي نامه كنم، نخست در هفته مي
  . منتشر شد1880

P.L. 

  1883زندانِ سنت پالژي، 

  رهاي روحشو دكارت،  ـ1
2 - Docteur Beddoe, Memoirs of the Anthropological Society ; Ch. Darwin, Descente of 

Man 



  بار يك جزمِ مصيبت
  چيز تنبلي كنيم، در همه

  .كردن نوشي، جز در تنبلي شادورزي و  جز در عشق
  لسينگ

داري  هايي را كه تمدنِ سرمايه  ملتهاي كارگرِ جنونِ عجيبي طبقه
آمد اين جنون فقر و  پي. ها حاكم است تسخير كرده است بر آن
است كه اكنون دو قرن است يي  يهاي فردي و اجتماع فالكت

اين جنونْ عشق به كار است، . دهد انگيز را عذاب مي بشريت رقت
اتيِ فرد و شور و شيفتگيِ بيمارگون به كار كه تا حد تحليلِ قواي حي

روحانيون، اقتصاددانان، واعظان اخالق، به . رود اش پيش مي فرزندان
ساختنِ كار  جاي واكنش عليه اين انحراف ذهني، به مقدس

شان  تر از خداي اند عاقل بين خواسته هاي كور و كوته آدم. اند پرداخته
شان تكفير  چه خداي اند از آن هاي ضعيف و حقير خواسته باشند؛ آدم

من، كه خود را نه مسيحي نه . ي حيثيت كنند رده بود اعادهك
شان از داوري  دانم، در برابر داوري  مي اقتصاددان و نه واعظ اخالق

ي  مدهاي هولناك كار در جامعهآ شان؛ در برابر پي خداي
، اقتصادي، آزادي  هاي اخالق مذهبي داري، از موعظه سرمايه
  .خواهم شان، فرجام مي فكري

داري، كار علت هر نوع تباهيِ فكري و هر نوع  ي سرمايه امعهدر ج
هاي  ي اصطبل مقايسه كنيد اسبِ نژاده. كژريختيِ جسمي است

شود ــ با يابوي  كاراني دودست تيمار مي روتشيلد را ــ كه با خدمت
زند، بارِ كود  زمخت مزارعِ نورماندي ــ كه زمين را شخم مي

نگاه كنيد به . برد  را به انبار ميشده كشد، محصول برداشت مي
وحشيِ واالگهر و شريفي كه مبلغان و ميسيونرهاي تجارت و تاجرانِ 
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اند،  مذهب هنوز او را با مسيحيت، سيفيليس و جزمِ كار تباه نكرده
  .1مان ها در جوامع سپس نگاه كنيد به نوكرانِ حقيرِ ماشين

 از زيبايي هنگامي كه، در اروپاي متمدنِ ما، بخواهيم اثري
  

ها در جوامعِ ابتدايي، كه به  ي آدم  كاشفان اروپايي در برابر زيباييِ جسماني و حالت سرفرازانه ـ1
. زند شان مي ، از حيرت خشكاند  آلوده نشده» با دمِ مسموم تمدن«هنوز  )Paeppig (گي پايپي گفته

 هيچ مردمي در جهان نيست كه «: نويسد نشينان جزاير اقيانوسيه مي ي جنگل لُرد جورج كَمپل درباره
دست و كمي  پوست يك. زده كند در همان برخورد اول شگفت بيش از اين مردم آدم را

ن، و خالصه تمام وجودشان، شا ي زيبا و شاداب شان، چهره حلقه شان، موهاي طاليي و حلقه رنگ مسي
شان نژادي برتر از نژاد ما را القا  ساخت؛ ظاهر جسماني  ميانسان نوعِ ي جديد و تابناكي از نمونه
هاي قبايلِ كمونيستي  ها، با تحسيني همانند به ژرمن هاي رومِ قديم، سزارها، تاسيت  متمدن».كرد مي

ين، كشيشِ قرن  چون تاسيت، سالوي ــ هم. تندنگريس كه به امپراتوري روم هجوم آورده بودند مي
ها و   به او داده بودند، بربرها را به عنوان سرمشق و الگو به متمدنها استاد اسقفپنجم، كه لقبِ 

حتا بيش از . آزرم هستيم در ميان بربرها، كه باحياتر از ما هستند، ما بي«: كرد مسيحيان معرفي مي
شان  كنند كه در ميان ها تحمل نمي شوند، گوت دار مي ما جريحههاي  آزرمي اين، بربرها از بي

انگيزِ  ها، به خاطرِ امتياز رقت ها در ميانِ آن تنها رومي. شان حضور داشته باشند بندوبارهاي ملت بي
بازي در آن زمان در بين مشركان و مسيحيان بسيار  بچه. [شان، حق دارند ناپاك باشند  و نام مليت

 De (».آوردند گاه رو به سوي بربرها مي وجوي انسانيت و پناه ديدگان در جست ستم...] باب بود

Gubernatione Dei ( نوزاد بربرها و جهان كهن را به تباهي و زوال ــ تمدنِ قديم و مسيحيت
داري وحشيانِ جهانِ كهن را به  گونه كه مسيحيت فرتوت و تمدنِ جديد سرمايه كشاندند، همان
  .كشند  ميتباهي و زوال

كردن  ، كه جا دارد از استعداد او در مشاهده و مالحظه)F. LE Play(لو پله، . يي به نام اف نويسنده
هاي آبكي و  دوستي شناختي او را، كه آغشته به انسان هاي جامعه گيري قدرداني كنيم، هرچند نتيجه

تمايل باشكيرها «: نويسد  مي)1885 (كارگرانِ اروپايياش،  مسيحي است بايد دور بريزيم، در كتاب
 آسايي، به تفريحات زندگيِ كوچي، عادت به به تن] هاي آسيايي اورال كوچگر دامنه شبانان نيمه[

ها را در هوشمندي  بخشد و آن مراقبه و تأمل در مستعدترين افراد، تشخصي به حاالت و رفتارشان مي
ندرت  رفته به ماعي مشابه در يك تمدنِ پيشسازد كه در مراتبِ اجت و داوري از ظرافتي برخوردار مي

ي  دادن به پيشه از هرچيز از كارهاي كشاورزي بيزارند؛ به جاي تن ها بيش  آن... شود ديده مي
وار در تاريخ   زيرا كشاورزي نخستين نمود كارِ برده».كشاورزي حاضرند دست به هر كار ديگري بزنند

  .كارِ دنيا، يك كشاورز بود خستين جنايتبنا به سنت انجيلي، قابيل، ن. بشر است
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هايي مراجعه كنيم كه  مادرزاد انسان را بازيابيم بايد به ملت
كن  ها هنوز نفرت از كار را ريشه هاي اقتصادي در آن داوري پيش

تواند  رود، هنوز مي اسپانيا، كه دريغا به سوي تباهي مي. نكرده است
ها و  تري كارخانه، نسبت به تعداد زندان از داشتنِ شمار كم

هاي ما، به خود ببالد؛ اما هر هنرمندي از تحسينِ آندلسيِ  پادگان
پذير چون  رنگ و قامتي راست و انعطاف جسور، با پوستي بلوطي

، كاپابرَد؛ و با شنيدنِ صداي گدايي كه به  ، لذت مييفوالدمفتول 
هاي اوسونا را  شوالي مندرس خود شكوهمندانه ملبس است و دوك

amigoبراي اسپانيايي، كه . لرزد  دلِ آدم ميكند، ، دوست، خطاب مي
هنوز جانور بدوي نزد او به تحليل قوا و پالسيدگي دچار نشده، كار 

يونيانيانِ دورانِ بزرگ نيز كار را تحقير . 1بدترين نوع بردگي است
فقط بردگان مجاز بودند كار كنند، كسي كه از آزادگان : كردند مي

در همان . پرداخت  فكري نميهاي بود جز به تمرينات بدني و بازي
توانست در ميانِ مردمي نظير ارسطوها؛  زمان بود كه انسان مي

در آن زمان بود كه : ها قدم بزند و نفس بكشد ها، آريستوفان فيدياس
باك در ماراتون مهاجمان آسيايي را در هم شكستند،  مشتي آدم بي

وفانِ فيلس. شان را فتح كرد هايي كه سپس اسكندر سرزمين همان
عهد باستان تحقيرِ كار را، كه افولِ انسانِ آزاده است، آموزش 

آسايي، اين ارمغانِ خدايان، ترانه  دادند؛ شاعران در وصف تن مي
 O Melibae, Deus nobis hcec otia fecit :سرودند مي

  .2آه، مليبه، اين فراغت را خدايي به ما داده است
  

 Descansar es salud. سالمت در استراحت است: گويد المثلِ اسپانيايي مي  ضرب ـ1

  )افزوده پي. نك (Bucoliquesيل،  ويرژ ـ2
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  :آسايي را موعظه كرد ن، تناش بر فراز كوهستا مسيح در سخنراني
كنند، نه محنت  گونه نمو مي هاي چمن تأمل كنيد چه در سوسن«
گويم سليمان هم با  ريسند، ليكن به شما مي كشند و نه مي مي
  1».ها آراسته نشد ي جالل خود چون يكي از آن همه

خو، نيز به پرستندگانِ خودش  يهوه، آن خداي ريشو و تنگ
آل را بخشيد؛ پس از شش روز كار، به  ييِ ايدهآسا سرمشقِ عاليِ تن

  .استراحت جاودان پرداخت
دانند؟  برعكس، چه نژادهايي كار را ضرورتي اُرگانيك مي

گوها،   بريتانيا؛ گالهرِهاي جزاي ها، اين اُوِرنيايي ؛ اسكاتلندي2ها اُوِرنيايي
آلمان؛ هايي  ها، اين اُوِرنيايي هاي اسپانيا؛ پومراني اين اُوِرنيايي

هايي كار  ي ما، چه طبقه در جامعه. هاي آسيا ها، اين اُوِرنيايي چيني
هاشان خم  را براي كار دوست دارند؟ كشاورزانِ مالك، كه روي زمين

شان با غيرت پايبنداند، و،  هان بورژواها، كه به دكان اند، خرده شده
 بلند لولند و هرگز سر اش، مي ي زيرزميني چون موشِ كور در النه هم
  .كنند تا با فراغِ بال طبيعت را بنگرند نمي

ي توليدكنندگان در مللِ متمدن را  حال، پرولتاريا، كه همه بااين
كه با رهاساختنِ خويش بشريت را از چنگ يي  هگيرد، طبق در بر مي
وار رها خواهد ساخت و از جانورِ انساني موجودي آزاد پديد  كارِ برده

كردن به غرايزِ خود، با نشناختنِ  اريا با خيانتخواهد آورد، اين پرولت
و . شدن از طريقِ جزمِ كار تن سپرده است اش، به تباه رسالت تاريخي

  

  )ي فارسي كتاب مقدس نقل از ترجمه. ( انجيل به روايت متي، فصل ششم ـ1
وجوي كار به پاريس  ر فرانسه، كه در قرن نوزده در جستد) Auvergne(ي اُوِرني  اهالي منطقه ـ 2

  .م. معروف شدندبودن  مهاجرت كردند و به كاري
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هاي فردي و  ي فالكت همه. ناك ديده است جزايي سخت و وحشت
  .اش به كار بوده است ي دلبستگي اجتماعي زاده

  
  بركات كار

 نويسنده منتشر شد با بدون نامِيي  ه در لندن نوشت1770در سال 
اين متن در آن زمان . جستاري در بابِ داد و ستد و تجارت: عنوانِ

اش، كه فيلسوفي بزرگ بود، ابرازِ خشم  نويسنده. سروصدايي به پا كرد
هاي صنعتي انگلستان  عوامِ كارگاه«و ناخشنودي كرده بود از اين كه 

 مقامِ انگليسي، اند كه در ي ثابت را در ذهنِ خود كاشته اين ايده
ي اين جامعه، با حقي مادرزادي، از اميتازِ  دهنده ي افراد تشكيل همه

. تربودن از كارگرانِ هر كشور ديگر اروپا برخوردارند آزادتر و مستقل
شان  اين ايده ممكن است براي سربازان به منظور برانگيختنِ شجاعت

تر   صنعتي كمهاي داشته باشد؛ ولي هرچه كارگران كارگاهيي  هفايد
كارگران . آكنده از اين ايده باشند براي خودشان و دولت بهتر است

تشويقِ . شان بدانند گاه نبايد خود را مستقل از مقامات مافوق هيچ
چون دولت ما، كه در  هايي در يك دولت تجاري هم چنين شيفتگي

آن شايد هفت هشتمِ جمعيت جز اندك يا هيچ مالكيتي ندارند، 
ي صنعت به  كه فقيرانِ ما در حوزه تا زماني . خطرناك استشدت  به

چه اكنون براي چهار روز  مزدي برابر با آن شش روز كار به ازاي دست
  .»كنند تن درندهند، درمان كامل نخواهد شد دريافت مي

، در لندن )Guizot(سان، نزديك به يك قرن پيش از گيزو  بدين
  .كردند اي واالي انساني موعظه ميچون ترمزي بر شوره كار را علناً هم

چنين ) Osterode( از اوسترود 1807 مه 5ناپولئون به تاريخ 
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تر خواهد  ها كم تر كار كنند رذيلت هرچه مردمِ من بيش«: نوشته بود
و از اين اختيار برخوردارم كه دستور [...] من مرجع اقتدارم . بود

ها باز  ت نماز، مغازهبعد از ساع) روز تعطيل آخرِ هفته(شنبه  دهم يك
  ».و كارگران سرِ كارشان حاضر باشند

كردن كمرِ غرور و استقاللِ زاده  آسايي و خم كردنِ تن كن براي ريشه
پيشنهاد كرده است فقيران جستاري دربابِ داد و ستد ي  از آن، نويسنده

كه ) Ideal workhouses(آل بازداشت شوند به اسم  هايي ايده در خانه
ها كارگران را  هاي رعب و وحشت كه در آن خانه«اهند بود از عبارت خو

كردن  كه، با كميي  هبه چهارده ساعت كار روزانه واخواهند داشت، به گون
  .»وقت غذا، دوازده ساعت كامل وقف كار خواهد شد

دوستان  آلِ انسان دوازده ساعت كار در روز، اين است آرمان و ايده
 بسي فراتر كمال مطلوبما از اين . همپرستانِ قرن هژد و اخالق

ال براي تأديب  هايي ايده هاي مدرنِ تبديل به خانه كارگاه! ايم رفته
دارند و نه  هاي كارگر را در بازداشت نگه مي ها توده آن  اند كه در شده

فقط مردان بلكه زنان و كودكان را به مدت دوازده يا چهارده ساعت 
ديگر چه حاجت به بيان است كه ! 1كنند به اعمال شاقه محكوم مي

  

 در بروكسل برگزار شد، يكي از صاحبان 1857ي نيكوكاري كه در سال   در نخستين كنگره ـ1
هاي  زدن  كف، در برابرِ)Scrive(هاي صنعتيِ ماركت در نزديكيِ شهر ليل، به اسم آقاي سكريو  كارگاه

ما براي سرگرمي كودكان مقداري «: اعضاي كنگره، با رضايتي نجيبانه از انجام وظيفه، چنين گفت
دهيم كه هنگام كار آواز بخوانند، و نيز ضمن كاركردن اعداد را  ها ياد مي به آن. وسايل وارد كرديم

 كاري را كه براي تأمين امرار اين دوازده ساعت ها شود آن كند و باعث مي شان مي اين سرگرم. بشمرند
تحميل به كودكاني !  دوازده ساعت كار، آن هم چه كاري ــ».با شهامت بپذيرند ،شان الزم است معاش

وجود ندارد تا ها همواره افسوس خواهند خورد كه جهنمي  ــ ماترياليست! كه دوازده سال هم ندارند
  ! كشيده شوندجا به صالبه  كودكي، در آندوستان، اين دژخيمانِ دشمنِ ، اين انسان...اين مس
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فرزندانِ قهرمانانِ دورانِ ترور به سراشيب سقوط مذهبِ كار چنان 
، به عنوان فتحي انقالبي، قانوني را 1848درغلتيدند كه پس از 

ها را به دوازده ساعت محدود  پذيرفتند كه مدت زمان كار در كارگاه
شرم بر .  اعالم كردندرا حقِ كاركرد؛ و به عنوان اصلي انقالبي،  مي

تن يي  يتوانستند به چنين پست تنها بردگان مي! پرولتارياي فرانسه
براي يك يونانيِ دورانِ قهرماني، بيست سال تمدنِ . دهند

  . را تصور كنديي يدارانه الزم است تا چنين خوار سرمايه
هاي گرسنگي،  و اگر درد و بالهاي كار شاقه، اگر شكنجه

ها را  هاي انجيل، بر سرِ پرولتاريا آمد، خودش آن پرشمارتر از ملخ
  .وانده بودخفرا

دست، آن را  به  كارگران سالح1848اين كار، كه در ژوييه 
هايشان نيز تحميل كردند؛  كردند، آن را به خانواده درخواست مي

ها  آن. هاي صنعت تحويل دادند هايشان را به بارن ها و بچه ها زن آن
شان را ويران كردند؛ به دست  گي نونِ خانوادهبه دست خودشان كا

كه يا باردار يي  ههايشان را خشكاندند، زنانِ بيچار خودشان شيرِ زن
دادند، مجبور شدند به معادن و  شان شير مي بودند يا به نوزادن

شان را بفرسايند؛  ها بروند، زير بارِ كار كمر خم كنند و اعصاب كارگاه
شان را در  ندگي و توش و توانِ كودكانكارگران به دست خودشان ز

هايي كه  زنك كجا هستند آن خاله! ــ شرم بر پرولترها. شكستند هم 
پروا در حرف،  ها را بي هاي ما آن هاي قديمي و متَل كتاب قصه

ي شراب، وصف كرده بودند؟  ي خمره داده پرده در پرچانگي، دل بي
وپز، دائم در   در حالِ پختوآمد، دائم دل، دائم در رفت آن زنان زنده

حال آوازخواندن، دائم در حال كاشتنِ بذرِ زندگي با ايجاد شادي، و 
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امروزه ما ... هايي سالم و برومند، كجا هستند؟ زاييدنِ بچه دبدون در
رنگ، با  هايي نحيف و پريده داريم، گُليي  هدختران و زنانِ كارخان

گاه  ها هيچ آن!... رمق ايي بيه خراب و انداميي  هجال، با معد خوني بي
وشنگ  توانند با حالي شوخ اند و نمي لذت پرصالبت را تجربه نكرده

ــ و از كودكان !... اند شان را شكسته گونه پوسته تعريف كنند كه چه
ــ اما ! واي از اين فالكت. چه بگويم؟ دوازده ساعت كار براي كودكان

ي   اخالقي و سياسي، همههاي فرهنگستانِ علومِ ي ژول سيمون همه
توانستند جز كار در  بازي، نمي ي يسوعي)Germinys( ها ژرمني

تر براي هوش و  كننده فضاي گَند كارگاه كاپيتاليستي باليي خرفت
تر براي  تر براي غرايزشان، مخرب كننده حواسِ كودكان، تباه

  .هايشان، ابداع كنند اندام
ي قرنِ درد و فالكت و فساد گويند قرنِ ما قرنِ كار است، آر مي
  .است

 و باوجوداين فيلسوفان، اقتصاددانانِ بورژوا، از آگوست كُنت
ي ) Leroy Beaulieu(آورانه مغشوش گرفته تا لوروا بوليو  عذاب

بازانه  مضحكانه روشن؛ اديبان بورژوا، از ويكتور هوگوي شارالتان
 ل دو كُكرومانتيك، تا پ)Paul de Kock (انه مسخره، لوح ساده

، اين پسر ارشد كار، سرودهاي پيشرفتهمگي به افتخارِ خداي 
بختي بر  زودي خوش ي اين كسان، به به گفته. آور سردادند تهوع

  اين. اكنون محسوس است و ورودش از هم: زمين حاكم خواهد شد
اشخاص در گردوغبار و فالكت عصرِ فئودال به كاوش پرداختند تا 

آويزهاي واهي بيابند ــ  لذائذ عصرِ حاضر دستكشيدن  رخ براي به
ازاين اعضاي  هايي كه پيش سيران، اين راضيان، همين اين شكم
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مزدانِ پردرآمد  به هاي بزرگ بودند و امروز قلم ي خان نوكرخانه
لفاظ مطرح ) La Bruyère(برويرِ  بورژوازي؛ با اشاره به دهقاني كه له

هاي  يابي ند؟ خُب نماي درخشانِ كاما كند، آيا ما را خسته كرده مي
 را يكي از همين 1840پرولتري در سالِ پيشرفت كاپيتاليستي 

اشخاص ترسيم كرده است، يعني دكتر ويلرمه، عضوِ انستيتو، همان 
جزوِ ) ير، كوزن، پسي و بالنكي همراه با تي( 1848كسي كه در سال 

ي اقتصاد و  بارههاي بسياري در ي دانشمنداني بود كه بالهت جامعه
  .ها اشاعه داد اخالق بورژوايي در ميان توده

 ها،)Kestner(گويد، آلزاسِ كستنر  دكتر ويلرمه از آلزاس سخن مي
دوستي و  هاي سرسبد انسان ها، اين گل )Dollfus(دلفوس 
هاي  كه دكتر از فالكت اما پيش از آن. خواهيِ صنعتي جمهوري

ند، به سخنان يك صاحب كارگاه پرولتري نمايي براي ما ترسيم ك
از شركت ) M:Th; Mieg(يگ  مي. ت. آلزاسي گوش كنيم، آقاي م

ورِ صنايعِ قديم را چنين  يگ و شركا، كه وضعيت پيشه دولفوس، مي
  :كند توصيف مي

، هنگامي كه 1813در سالِ (در شهرِ مولوز، پنجاه سال پيش «
، )گذاشت  ميي وجود  صنعت مكانيكي جديد داشت پا به عرصه

هاي زمين و زراعت بودند و در شهر و روستاهاي  كارگران همگي بچه
ي  اطراف سكونت داشتند و تقريباً همه داراي خانه و اغلب مزرعه

وقت  ولي آن. آن دوره، دورانِ طاليي كارگران بود. 1كوچكي بودند
ها و  هاي نخيِ خود و دولفوس صنايعِ آلزاسي دنيا را غرق پارچه

  

، منتشر 1863المللي مطالعات عملي اقتصاد سياسيِ پاريس، در ماه مه  ي بين  در جامعهسخنراني ـ1
  . در همان دورهL’Économiste françaiseشده در 
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وپنج سال بعد، وقتي  اما بيست. هايش را ميليونر نكرده بود نكوئشلي
ويلرمه از آلزاس ديدن كرد، مينوتورِ مدرن، كارگاه كاپيتاليستي، 

اش به كارِ انساني، كارگران را از  خطه را فتح كرده بود؛ و با جوع
ها را بچالند و محتواي  هاشان بركنده بود تا بهتر بتواند آن خانه

  . را بهتر درآوردنيروي كارشان
هزار نفر، مجبور  هزار از هفده شمارِ بسياري، پنج«: گويد ويلرمه مي

. خانه، در روستاهاي اطراف منزل كنند بودند به علت گرانيِ اجاره
ي محل كارشان سكونت  تعدادي در دو فرسنگ و نيمي كارخانه

  .داشتند
د و در ش در مولوز، در دورناخ، كار از ساعت پنج صبح شروع مي«

بايد [...]. گرفت، چه در زمستان چه در تابستان  پنج عصر پايان مي
رسند و هر شب  گونه هر روز صبح به شهر مي ها را ديد كه چه آن

پريده و  ها انبوهي از زنانِ رنگ در ميان آن. كنند شهر را ترك مي
روند، و چون چتر  والي راه مي الغر هست كه پاپرهنه در ميان گل

هاشان را  بند يا دامن آيد، پيش  موقعي كه باران و برف ميندارند،
شمارِ . شان را محافظت كنند گردانند تا سر و روي روي سرشان برمي

شدت كثيف، تكيده و  همان هاي خردسال نيز، به تري از بچه فراوان
هاي كارخانه، در ميان  پوش، سراپا آغشته به روغنِ ماشين ژنده
شود بهتر از  شان باعث مي ه چربي روي لباسها، ك اين بچه. هاست آن

ها سبدي حاوي خوراك  زنان از گزند باران در امان باشند، مانند آن
شان،  چه به دست دارند، يا زيرِ كت آنا اند؛ ام روزانه زير بغل نگرفته

اند، تكه ناني است كه بايد تا  توانند، پنهان كرده يا هرگونه كه مي
  .ها را تغذيه كند  آنهنگام بازگشت به خانه
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كم پانزده  اندازه طوالني، دست گونه، خستگي از يك روزِ بي بدين«
فرسا  درپي و سخت توان وآمدهاي پي ساعته، به خستگيِ اين رفت

كه نياز  ها درحالي درنتيجه، شب. شود ها افزوده مي چاره براي اين بي
روزِ بعد رسند و صبح  ها را از پا افكنده به خانه مي به خواب آن

زنند تا اولِ  كه كامالً استراحت كرده باشند از خانه بيرون مي آن بي
  ».وقت در كارگاه حاضر باشند
هاي محلِ تلنبارشدن كارگرانِ شهرنشين  اينك ببينيم وضع زاغه

  :گونه بوده است چه
هاي  جوار، از آن خانه من در مولوز، در دورناخ و در منازل هم«

روي تلِ كاهي يي  هنوار كه هر كدام در گوشمحقري ديدم شامل دو خا
اين فقر و فالكتي ... خوابيدند شده مي كه ميان دو الوار روي زمين ريخته

كه كارگرانِ صنعت پنبه در استانِ راينِ عليا به آن دچارند چنان عميق 
هاي  كه در خانواده انگيزش اين است كه درحالي آمد غم است كه پي

فروشان، مديران كارخانه، نيمي از كودكان به   پارچهدارانِ تاجر، كارخانه
هاي كارگرانِ  رسند، همين نيمه در خانواده سالگي مي ويك سن بيست

  ».ميرند نساجي و ريسندگي، پيش از دوسالگي مي
  :افزايد هايي ويلرمه مي ي كار در چنين كارگاه درباره

اين كار نيست، شكنجه است و آن را بر كودكان شش تا «
همين زجركشيدن هرروزه است كه . [...] كنند ساله اعمال مي هشت

  ».آورد گي را از پا درمي عمدتاً كارگران ريسنده
كند كه  مالحظه مي ي مدت كار روزانه هم ويلرمه درباره

هايشان فقط ده ساعت، بردگان   اعمال شاقه در زندانمحكومان به
يي  هكه در فرانس اليكنند، درح طور متوسط كار مي آنتيل نُه ساعت به
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اش را   پرطمطراقحقوق بشر را به خود ديده و 1789كه انقالبِ 
هايي هست كه مدت زمانِ كار روزانه در  اعالم كرده است، كارخانه

ها شانزده ساعت است كه يك ساعت و نيم از آن را به عنوان  آن
  .1دهند وقت غذا به كارگران مي

آه از اين ارمغانِ ! بيِ بورژوازيآه از اين سقط جنينِ اصولِ انقال
بشردوستان كساني را نيكوكارانِ بشريت ! اش پيشرفتشومِ خداي 

خوانند كه براي كسب ثروت از راه كاهلي، به فقيران كار  مي
ها بهتر از  ساختن چشمه دهند؛ اما ترويجِ طاعون و مسموم مي

 كارِ. بناكردن يك كارخانه در ميانِ يك جماعت روستايي است
درستي، آزادي همان؛ وداع با  همان و وداع با شادي، تنيي  هكارخان
  .2سازد ي زيستن مي چه زندگي را زيبا و شايسته هرآن

  

، ابريشم، پشم و  هاي پنبه  نمايي از وضع جسماني و اخالقي كارگران در كارگاه،L.-R. Villermé  ـ1
خواه،  دارانِ آلزاسي جمهوري ها و ديگر كارخانه ها، كوئشلين نه به اين علت كه دولفوس. 1840
 كردند؛ زيرا بالنكي شان چنين رفتار مي پرست و بشردوستان پروتستاني بودند با كارگران ميهن

)Blanqui( ي آكادميسين، ريبو)Reybaud(تورو  ي الگوي ژروم په)Jérôme Paturot (ژول سيمون و 
)(Jules Simonها را درقبالِ طبقه ي سياست، نيز همين مالطفت كاره ، اين همه  ي كارگر در نزد

اين . اند طلب در شهرهاي ليل و ليون مشاهده كرده دارانِ بسيار كاتوليك و بسيار سلطنت كارخانه
صورتي بسيار مطلوب  به ي عقايد سياسي و مذهبي  اند كه با همه هايي كاپيتاليستي رفتارها فضيلت

 .شوند آهنگ مي هم

ها  كُشند؛ آن شان را مي خورده پوستان قبايلِ جنگي در برزيل افراد عليل و سال  سرخ ـ2
اي كه ديگر از مبارزه، جشن و رقص، مشعوف نيست نشان  دادن به زندگي شان را با پايان دوستي

از : اند اطفي را به خويشان خود دادههاي ع گونه نشانه   ي مردمان بدوي اين همه. دهند مي
ي آلمان و )Wens(ها   گرفته تا ونس)هرودت(ي درياي خزر )Massagètes(ها  ماساژت

گرزهاي  شد به نامِ داري مي در كليساهاي سوئد، تا همين اواخر، گُرزهايي نگاه. هاي گُل سلت
پرولترهاي مدرن ما . اند هرفت كردن والدين از غمِ پيري به كار مي ، كه براي خالصخانوادگي

 !پذيرند شده باشند كه صبورانه فالكت هولناك كار در كارخانه را مي قدر بايد تباه چه
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كار كنيد تا : كنند اقتصاددانان مدام در گوشِ كارگران تكرار مي
حال، اقتصادداني به نام دستو دو  بااين! بر ثروت اجتماعي افزوده شود

  :گويد شان چنين مي در جواب) Destut de Tracy(تراسي 
هاي  هاي فقير، جايي است كه مردم در رفاه هستند؛ ملت ملت«

  ».ثروتمند، جايي است كه مردم معموالً فقير هستند
  :دهد هم ادامه مي) Cherbuliez(شاگرد او، شربوليه 

كردن در فرايند انباشت  كاري كارگران خودشان، با هم«
رسانند كه، دير يا زود،  رويدادي ياري ميهاي توليدي، به  سرمايه
  ».مزدشان محروم سازد ها را از بخشي از دست بايد آن

شان كرده،  هاي خودشان منگ و خرفت اما اقتصاددانان، كه زوزه
و ! چنان كار كنيد تان كار كنيد، هم براي ايجاد رفاه: دهند جواب مي

، )Townshend(كشيشي از كليساي آنگليكَن، پدر روحاني تاونشند 
كار كنيد، شب : كند كه گيِ مسيحايي، زبورخواني مي به نامِ بخشنده

دهيد و فقرتان ما  و روز كار كنيد؛ با كاركردن فقرتان را افزايش مي
تحميلِ قانونيِ . سازد را از تحميلِ كار بر شما به زورِ قانون معاف مي

ي الزم كند، خشونت و سروصداي زياد زيادي دردسر ايجاد مي«كار 
آميز، ساكت و  دارد؛ برعكس، گرسنگي نه فقط يك فشار مسالمت

ي كار و صنعت،  ترين انگيزه چون طبيعي وقفه است، بلكه هم بي
  ».شود ها نيز مي ترين تالش موجبِ قوي

نواييِ شما  كار كنيد، پرولترها، كار كنيد تا ثروت اجتماعي و بي
تري  يرترشدن، داليل بيشتر شود، كار كنيد، كار كنيد تا، با فق بيش

اين است قانون ناگزيرِ . براي كاركردن و بينوابودن داشته باشيد
  .توليد كاپيتاليستي
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آميز اقتصاددانان،  سپردن به سخنانِ مغلطه رو كه، با گوش ازآن
اند، سراسرِ جامعه را به  ه پرولترها با جان و دل به رذيلت كار تن داد

دهند كه  سوق مييي  ياتوليدهاي صنعتي فر سقوط در بحران
رو كه كاالها  پس، ازآن. ي اجتماع را به تشنج افكنده است پيكره

شود و گرسنگي  ها بسته مي اند، كارگاه شمار و خريداران اندك بي
كارگران، . كوبد هاي كارگر مي اش بر جمعيت ي هزاررشته با تازيانه

ه شان كرده، با عدم درك اين نكته ك كه جزمِ كار خرفت
اصطالح رونق و پيشرفت علت  ي به شان در طولِ دوره كاري پر

كه به سوي انبارهاي گندم  شان است، به جاي اين فالكت كنوني
آري، ما !... خواهيم ايم و غذا مي ما گرسنه«: بشتابند و فرياد بزنند

ها را  دستان بوديم كه گندم يك پاپاسي نداريم اما همين ما تنگ
كه انبارهاي آقاي  جاي اين ، به »...ها را چيديمدرو كرديم و انگور

بونه و ژوژوريو، مخترعِ ديرهاي صنعتي، را محاصره كنند و بانگ 
آقاي بونه، ما همان زنانِ كارگري هستيم كه در «: برآورند
بافيم و قالب  تابيم، مي ريسيم، مي هاي شما نخ و ابريشم مي كارگاه

ي خود، كه اشك  پينه  وصلههاي نخيِ زنيم؛ زناني كه در لباس مي
كه همين زنانِ  لرزند، حال آن آورد، مي يك يهودي را هم درمي

هاي سرتاسرِ  هاي ابريشميِ ملوسك اند كه پيراهن كارگر بوده
نوا، كه با سيزده ساعت  اين زنانِ بي. اند مسيحيت را رشته و بافته

كارند و  بيكار روزانه وقت نداشتند به فكر آرايشِ خود باشند، حاال 
. اند كمي بخرامند كه ساختهيي  يهاي ابريشم توانند با پارچه مي

شان افتاد، خود را وقف ثروت شما  كه دندانِ شيري اين زنان، همين
كردند و در پرهيزگاري زيستند؛ حاال ذوقِ تفريح دارند و 
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ياهللا آقاي بونه، . مند شوند ي كارشان بهره خواهند كمي از ثمره مي
هايش  تان را تحويل دهيد، آقاي هارمل نيز وال اي ابريشميه لباس
دهد، آقاي پوير ـ كرتيه چلوارهايش را، آقاي پينه هم  را مي

دهد تا اين زنان به پاهاي كوچك عزيزِ سرد  هايش را مي چكمه نيم
وقت از سرتاپا در پوشاك و قبراق، از  آن... و نمناك خود كنند

كه شما  ، طفره نرويد ــ مگر نه اينياهللا. بريد شان لذت مي ديدن
تر، مسيحي، هستيد؟ ــ مال و منالي  دوست بشريت، و از همه مهم

اند در  تان فراهم كرده را كه زنانِ كارگرِ شما با خون جگرشان براي
ــ شما دوست تجارت هستيد؟ ــ تردد . ها بگذاريد اختيارِ آن

 حاضرند؛ اعتبارات كنندگانْ حي و كاالها را آسان سازيد، مصرف
گراني كه  شما كه مجبوريد با معامله. نامحدود برايشان باز كنيد

اند  چيز، حتا يك ليوان آب، به شما نداده شناسيد و هيچ اصالً نمي
چنين كنيد پس چرا آن را از كارگران خود دريغ بورزيد كه هرطور 

 و  اگر در موعد پرداخت جيم شوند.بتوانند اداي دين خواهند كرد
شان  توانيد ورشكستگي امضاءشان مورد اعتراض قرار بگيرد، شما مي

را اعالم كنيد، و اگر هم چيزي نداشتند كه ضبط شود، شما 
شان را به صورت دعاكردن  ها بدهي توانيد مطالبه كنيد كه آن مي

توانند شما را، بهتر از كيسه  ها مي آن: به جان شما بپردازند
  ».ان، به بهشت بفرستندهاي سياه و لبريزت توتون

ها  به جاي استفاده از مقاطعِ بحراني براي توزيع سراسري فرآورده
اند،  طبعيِ همگاني، كارگران، كه از گرسنگي در حال مرگ و شوخ

هايي  با چهره. كوبند روند و سرشان را به درهاي كارگاه مي مي
انگيز، به سوي  هايي تكيده و سخناني رقت پريده، تن رنگ
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خب، آقاي شاگو، جناب شنايدرِ «: برند داران هجوم مي نهكارخا
دهد گرسنگي نيست،  چه ما را عذاب مي مهربان، به ما كار بدهيد، آن

توانند روي پا  زحمت مي نواها، كه به  و اين بي»!شيفتگي به كار است
تر از  بايستند، دوازده يا چهارده ساعت كار را به بهايي دوبرابر ارزان

بشردوستانِ صنعت هم از . فروشند ي كافي داشتند مي هقوقتي آذو
  .كنند ها براي توليد ارزان استفاده مي كاري اين بي

چون شب از پيِ روز،  ي پركاري، هم اگر پس از هر دوره
كاريِ اجباري و فالكت  ها بي  دنبالِ آن هاي صنعتي و به بحران

ن دهد، ورشكستگي ناگزير هم رهاورد اي عالج رخ مي بي
دار از اعتبارِ مالي برخوردار است  كه كارخانه تا هنگامي. هاست بحران

گيرد تا مواد اوليه  زند، مدام وام مي افسار گسيختگيِ كار را دامن مي
كه  آن دارد بي او كارگران را به توليد وامي. در اختيارِ كارگران بگذارد

ين كاالها به شود و، اگر ا به اين موضوع بيانديشد كه بازار اشباع مي
بستي  در چنين بن. يابد اش پايان مي فروش نرسند، مهلت اعتبارات

افتد، خونش را،  شود، به پايش مي دست به دامنِ صراف يهودي مي
كمي طال «: دهد روتشيلد جواب مي. كند آبرويش را به او اهدا مي

 هزار جفت جوراب در انبار 20اندازد، شما  كارش را بهتر راه مي
ها را به بهاي چهار سو از شما  ، من آن1 به ارزش بيست سوداريد
ها را شش تا هشت سو  خرد و آن ها را مي  يهودي ما جوراب».خرم مي
چون مالِ بادآورده،  ضربِ صدسويي را، هم هاي تازه فروشد، و سكه مي

نشيني كرده تا براي پرشِ تازه  دار عقب اما كارخانه. ريزد به جيب مي
رسد و انبارها تخليه  رانجام فروپاشي مالي فراميس. خيز بردارد

  

 . واحد پول قديم در فرانسه ـ1



   61پل الفارگ  

ريزند كه كسي  قدري كاال از پنجره بيرون مي گاه به شوند؛ آن مي
ارزش كاالهاي . اند گونه از در به داخل برده شده ها چه داند آن نمي

شود؛ در قرن گذشته، اين  نابودشده با ارقام صدهاميليوني برآورد مي
  .1ريختند ا به آب ميسوزاندند ي كاالها را مي

جهان را يي  هداران پيش از رسيدن به چنين نتيج اما كارخانه
هايشان  نوردند تا براي كاالهاي تلنبارشده بازاري بيابند؛ دولت درمي

ها را  2ي كشور خود كنند، تونكين دارند تا كنگوها را ضميمه را وامي
ران كنند، تا ها وي بستنِ آن توپ ها را با به فتح كنند، ديوارِ چين

هاي گذشته دوئلِ مرگ  در قرن. آب كنندجا   آنشان را در منسوجات
و زندگي بين فرانسه و انگلستان جاري بود تا معلوم شود امتيازِ 

هاي  در طيِ جنگ. انحصاريِ فروش در آمريكا و هند از آنِ كيست
 هزاران جوانِ برومند درياها را 18 و 17، 16هاي  استعماري در سده

  .خونِ خود سرخ كردندبا 
صاحبان سرمايه ديگر . چون كاالهاست ها نيز هم فراوانيِ سرمايه

هاي  گذاري كنند؛ پس به سوي ملت دانند كجا سرمايه نمي
كنند تا  اند و سيگار دود مي روند كه در آفتاب لميده بختي مي خوش

 آهن احداث كنند، كارخانه بسازند و ملعنت كار را به راهجا   آندر
هاي فرانسوي روزي به  و اين صادرات سرمايه. وارد كنند جا نآ

در مصر، نزديك بود فرانسه و : انجامد هاي ديپلماتيك مي گي پيچيده
يقه شوند؛  به انگلستان و آلمان بر سرِ حق تقدمِ رباخوران با هم دست

  

 در برلين، زيانِ وارد شده بر صنايعِ آهن در آلمان در طول 1879ي   ژانويه21آيش صنعتي   در هم ـ1
 .ك برآورد شد ميليون فران568بحرانِ پيشين 

 م. يي در ويتنام كه هانوي مركزِ آن است  منطقه ـ2
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شود كه سربازان فرانسوي به  ميهاي مكزيك منتهي  يا به جنگ
هاي   براي وصول بدهيتا در منصبِ مأمورِ اجراجا اعزام شدند  آن

  .1نشده انجام وظيفه كنند پرداخت
قدر هم بزرگ و  هاي فردي و اجتماعي، هر چه اين فالكت

چون  قدر هم جاودانه به نظر رسند، هم شمار باشند، هر چه بي
شوند، هنگامي كه  شدن شير ناپديد مي كفتاران و شغاالن با نزديك

كه پرولتاريا به   اما براي آن».خواهم من چنين مي« :پرولتاريا بگويد
هاي اخالقِ  داوري آگاهي از نيروي خود دست يابد، بايد پيش

، را زير پا بگذارد؛ بايد به غرايزِ 2مسيحي، اقتصادي، آزادنظري
عالم كند، كه هزاران ا را آسايي حقوقِ تنطبيعيِ خودش بازگردد، 
 است كه حقوقِ بشرهومِ مسلولِ تر از مف برابر شرافتمندتر و مقدس
بندي شده  گراي انقالبِ بورژوايي سرهم توسط وكالي متافيزيك

از سه  بايد خود را مؤظف بداند كه در روز بيش ) پرولتاريا(است؛ 
ي اوقات روز و شب را به فراغت و سوروسات  ساعت كار نكند، و بقيه

  .بگذراند
  

 1880 آوريل 6اش، به تاريخ  ي كلمانسو، در بخشِ مالي ، نشريه)a Justice (عدالت  ـ1
بود، ميلياردها مبلغي كه صرف جنگ  ايم كه، اگر پروس هم نمي ما اين نظر را شنيده«: نويسد مي

شود،  هاي امور خارجي صادر مي يي كه براي تعادل بودجه ههاي دور  شد، به شكل قرضه1870
هاي انگليسي در   زيانِ سرمايه».؛ نظر ما نيز همين استاز دست رفته بودباز هم براي فرانسه 

كارگران . كنند ميليارد برآورد مي هاي آمريكاي جنوبي را پنج هاي مربوط به جمهوري قرضه
چنان  ه آقاي بيسمارك پرداخت شد توليد كردند، بلكه همميلياردي را كه ب فرانسوي نه فقط پنج

هاي مربوط به غرامت جنگ به كساني هستند چون اولويه، ژيراردن،  در خدمت پرداخت بهره
باوجوداين، يك چيز . خواراني كه جنگ و شكست در جنگ را به راه انداختند بازن، و ديگر رانت

  .ها نخواهد شد  بر سرِ وصولِ بدهياين ميلياردها باعث جنگ: دهد تساليشان مي
 م.  منظور مكتب آزاديِ فكري و نظري قرن نوزدهم است ـ2
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هاي واقعي را، كه  ارتفقط بايد مر. جا، كار من آسان بود تا اين
چه  آن اما. دادم توضيح مي! خوبي با آن آشنايند متأسفانه همه به

كه  كردن پرولتارياست به اين دشوار و فراتر از توانِ من است مجاب
اند يك كژروي و انحراف است، كه كارِ  حرفي كه به او حقنه كرده

كه از آغازِ اين قرن به آن تن داده است يي  هگسيخت لگام
ترين باليي است كه تا كنون بر سر بشريت آمده، كه كار  وحشتناك

ي  آسايي، عملي سودمند براي اندامه فقط هنگامي چاشنيِ لذت تن
ي اجتماعي، خواهد بود كه عاقالنه  انساني، شوري مفيد براي اندامه

به حداكثر سه ساعت در روز مقرر و محدود گردد؛ چنين 
شناسان،  شناسان، بهداشت ستي زي كردني فقط از عهده مجاب

هاي بعد فقط به  من در صفحه. آيد اقتصادشناسان كمونيست برمي
كنم كه نشان دهم با توجه به وسايلِ توليديِ مدرن و  اين بسنده مي

كردن شورِ نامعقولِ كارگران  ها، رام ي نامحدود آن توانِ بازتوليدگرانه
كنند  ايي كه توليد ميكردنِ كااله ها به مصرف به كار و واداشتن آن

  .امري الزم است
  
  آمد توليد اضافي پي

، در وصف آنتيپاتروس، به نامِ سيسرونيك شاعر يوناني در زمانِ 
اين : گونه سروده است اين) براي آسياكردن غالت(اختراع آسياب 

زودي زنانِ برده را رها خواهد ساخت و دورانِ طاليي را  ابزار به
  :بازخواهد آورد

تان را از چرخاندن سنگ آسيا در امان  بانان بازوي آسياباي «
بگذاريد خروس دميدن صبح را بيهوده به شما هشدار ! نگاه داريد
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چابكي  ها كارِ بردگان را تحميل كرد و آنان اينك به دائو به نمف! دهد
ي چرخِ لرزان بر محورهاي  كنند و ميله وخيز مي بر چرخ جست

حيات . گرداند  چرخان را ميگردد و سنگ وزينِ خويش مي
باالنه از ارمغاني كه ايزدبانو به ما  مان را زندگي كنيم و فارغ پدران

  ».ياب گرديم بخشيده كام
هايي كه شاعرِ كافركيش اعالم كرده بود  گذراني خوش! افسوس

كُش به كار ماشينِ  فرا نرسيد؛ شيفتگيِ كور، كژروانه و انسان
توانِ : هاي آزاد تبديل كرد دگيِ انسانبخش را به ابزارِ بن رهايي

  .توليديِ ماشين فقيرشان ساخت
. ريسد يك كارگرِ زنِ ماهر با دوك در هر دقيقه فقط پنج بافه مي

هزار بافه توليد  هاي بافندگي در هر دقيقه سي بعضي دستگاه
يعني هر دقيقه كارِ ماشين برابرِ صد ساعت كارِ اين كارگر . كنند مي

ديگر هر دقيقه كارِ ماشين ده روز استراحت در  بارتع است؛ يا به
چه در مورد صنايعِ بافندگي صادق  آن. گذارد اختيار اين كارگر مي

ي صنايعي كه با مكانيك مدرن نوسازي  وكم در همه است بيش
بينيم؟ به ميزاني كه ماشين  ولي ما چه مي. كند اند نيز صدق مي شده

وقفه روبه رشد كارِ  رعت و دقتي بيشود و با س تر مي مجهزتر و كامل
كه  جاي آن دهد، كارگر، به كاراتر انجام مي مراتب انسان را به

اش را  كوشي تر كند، سخت اش را به همان نسبت طوالني استراحت
آه كه چه . هاست كند، گويي در صدد رقابت با ماشين دوچندان مي

  !اي كُشانه رقابت پوچ و آدم
سان و ماشين مسيرش را آزادانه طي كند، كه رقابت ان براي آن

ورانِ  ي كارِ پيشه را كه محدودكنندهيي  هپرولترها قوانين عاقالن
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حذف  اصناف كهن بود ملغا ساختند و روزهاي تعطيل را
طوركه اقتصاددانانِ  ها بر اين باورند كه، آن آيا اين. 1كردند
فقط پنج زمان  كنند، چون توليدكنندگانِ آن گو تعريف مي دروغ

كردند، پس با باد هوا زندگي  روز از هفت روز را كار مي
هاي  شان از شادي ها بابِ دل آن! كردند؟ دست برداريد مي

طبعي كنند؛ تا به افتخارِ  بازي و شوخ چشيدند تا عشق زمين مي
. آسايي شادمانه سوروسات راه بيندازند پذيرِ تن دل خداي

اش، پروتستانتيسم،  د رياييهمين انگلستانِ افسرده، كه در زه
 Merry (»انگلستانِ شاد«زمان خود را  فرو رفته است، در آن

Englande (هاي  ، و ديگر نامسروانتس، دو وه كه، رابله. ناميد مي
  هاي چراني هاي عياري با نماهايي كه از اين شكم ناآشنايِ رمان

  

 روز آخر هفته 52( روز استراحت 90 در نظام قديم پيش از انقالب فرانسه، قوانينِ كليسا  ـ1
براي كارگر تضمين كرده بود و كاركردن در چنين روزهايي اكيداً ممنوع )  روز تعطيل38و 
دينيِ بورژوازيِ صنعتي و تجاري  اين جنايت بزرگ مسيحيت كاتوليك و علت اصلي بي. بود
گي يافت بالفاصله روزهاي تعطيل را لغو كرد  هنگامي كه اين بورژوازي طي انقالب چيره. بود

ها  كارگران را از يوغِ كليسا رهانيد تا آن. ي هفت روزه كرد ي ده روزه را جانشين هفته و هفته
نفرت از روزهاي تعطيل تنها هنگامي پديدار شد كه بورژوازي .  به زيرِ يوغ كار بكشدرا بهتر

هانري .  ميالدي16 و 15هاي  مدرنِ صنعتي و تجاري سروسامان گرفت، يعني بين سده
 يكي از «چهارم كاهش روزهاي تعطيلي را از پاپ درخواست كرد؛ اما پاپ نپذيرفت زيرا 

ي  به نقل از نامه (»زدن به اعياد مذهبي است دارد دستالحادهايي كه امروزه جريان 
 روز از ايام 17، اسقف اعظم پاريس، پرفيكس، 1666اما در سال ) ). Ossat(كاردينال اوسا 

يافته  مكتبِ پروتستان، كه مذهبِ مسيحيِ انطباق. نشينِ خود حذف كرد تعطيل را در اسقف
تري نشان داد؛   كم  بود، به استراحت خلق توجهبا نيازهاي جديد صنعتي و تجاريِ بورژوازي

  .شان را بر روي زمين الغا سازد از قديسان در آسمان خلع قدرت كرد تا اعياد مذهبي
هايي بودند كه به بورژوازي يسوعي و طماع اجازه  ديني و آزادانديشيِ فلسفي فقط بهانه جريان اصالح

 .دادند روزهاي تعطيلي را از مردم بربايد
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هايي  اندازند، جشن كنند دهانِ ما را آب مي  ترسيم مي1شكوهمند
گذراني  زمان بين دو نبرد و دو ويرانگري، جاي خوش كه در آن

 و مكتبِ فالماند اين ژوردائن. »سفره رنگين بود«جا  شد و همه مي
هاي  اي معده. اند پذيرِ خود نقاشي كرده هاي دل ها را بر بوم جشن

ي  ي انديشه كجا رفتيد؟ اي مغزهاي واال كه همه 2واالي گارگانتويي
 در احاطه داشتيد، كجا رفتيد؟ ما بسيار كاهيده و تباه انساني را

زميني، شراب آغشته به رنگ  غذاي بخورونمير، سيب. ايم گشته
هاي ما را  آويز و عرقِ پروسيِ ماهرانه آميخته به كارِ اجباري تن گل

گاه است كه انسان  و آن. هامان را نحيف كرده است نزار و روح
اش را بسط داده است،  ين توليدگرياش را تنگ ساخته و ماش معده
ي مالتوس، مذهبِ پرهيز و جزمِ  گاه است كه اقتصاددانان نظريه آن

شان را كَند و جلوِ  كنند؟ اما بايد زبان  ما موعظه مي كار را براي
  .ها انداخت سگ

اش، ذهنِ  لوحانه نيت ساده ي كارگر، با حسن  رو كه طبقه از آن
  

دن رودريگو . كشيد ها طول مي هفته.) م. اشاره به نام قهرمانِ كتابِ رابله(هاي پانتاگروئلي  اين جشن  ـ1
 چنين نقل رو رمانچهيابد و  ي خود دست مي هاي كاالتراواي پير به معشوقه راندنِ مغربي د الرا با بيرون

  :كند مي
  جشن عروسي در بورگوس بر پا شد

  :االس بودها در س پس دادنِ مهماني
  ها ها تا پاسخ به ضيافت از ضيافت

  .هفت هفته گذشت
  ازدحام مردم چنان است

  .شان داد توان جاي كه نمي
  .هاي استقالل بودند يي همان سربازانِ قهرمانِ جنگ هفته هاي هفت كننده در اين جشن مردان شركت

 م.  نامِ قهرمانِ كتابِ رابلهGargantua اشاره به  ـ2
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وتابِ  رو كه، با تب ي سپرده است، از آنخود را به القاي چنين اصول
ي كار و پرهيز درغلتيده است،  اش، كوركورانه به ورطه مادرزادي

يابيِ اجباري، فقدانِ  آسايي و كام دار خود را به تن ي سرمايه طبقه
اما، اگر كارِ اضافيِ . توليدگري و مصرف اضافي، محكوم يافته است

دهد،  اش را عذاب مي  و اعصابكند دار مي كارگر جسمِ او را جريحه
  .آورد ها به بار مي براي بورژوا نيز درد و رنج

ي توليدكننده خود را به آن محكوم ساخته  پرهيزي كه طبقه
كند به مصرف اضافيِ توليداتي بپردازند  است بورژواها را مجبور مي

گسيخته توليد  ها به صورتي نظم ي توليدكننده در كارخانه كه طبقه
دارانه، يكي دو قرن پيش از اين، بورژوا   در آغازِ توليد سرمايه.كند مي

راه بود و عاداتي معقول و متين داشت؛ به تمتع از  آدمي سربه
كرد؛ فقط به تناسبِ تشنگيِ و  وبيش، قناعت مي اش، كم زن

فضايلِ شريف زندگيِ . خورد نوشيد و مي اش مي گرسنگي
امروز . درباري و اشرافي واگذارده بودبندوبارانه را به مردان و زنانِ  بي

ي  نيست كه خود را مجبور به توسعهيي  هرسيد دوران به  پسرِ هيچ تازه
ي جيوه نسازد تا بدين  اش را دچارِ عارضه گري نداند و تن روسپي

كندنِ كارگرانِ معادنِ جيوه هدفي معين كند؛ هيچ  وسيله براي جان
فيت نبلعد  ارچِ تروف و شرابِ لهبورژوايي نيست كه ماكيان توپر از ق

ي  كارانِ منطقه فلش و تاك ي له پرورانِ منطقه تا از اين راه ماكيان
سرعت  كردن چنين روشي، ارگانيسم به با پيشه. بوردو را تشويق كند

هاي بدن معيوب  ريزد، شريان ها مي شود، موها و دندان خراب مي
شود، حركات   ميريزد، نفس تنگ هم مي شود، دل و روده به  مي

شود، بندهاي بدن گره  ها جمود مي شود، مفصل سنگين مي
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گونه  هاي اين اند كه خستگي تر از آن ديگراني نيز كه نحيف. خورد مي
كشند،  ها را تاب آورند، اما قوزِ زهدنمايي را بر دوش مي عياشي

هاي اقتصادGarnier(  ( اش گرنيه كنند، نمونه مغزشان را خشك مي
كندن  ي حقوقي، كه با جان هاي فلسفه)Acollas(اَكوال سياسي، 

كنند تا وقت تفريح  آور سرِ هم مي هاي قطورِ رخوت كتاب
  .ها را پر كنند ها و چاپچي چين حروف

. گذرانند باري مي زنانِ اعيان و فرادست جامعه، زندگيِ مصيبت
آسايي كه  بخشيدن به خودآراييِ پري كردن و ارزش براي امتحان

كنند، بايد از شب تا صبح از اين  كندن فراهم مي ها با جان ياطخ
ها سرهاي تهيِ خود  وآمد باشند؛ ساعت پيرهن به آن پيرهن در رفت

هرقيمتي با  خواهند به سپارند كه مي را به هنرمندانِ آرايشگري مي
اين زنان، . هاي مصنوعي شورِ خود را ارضا كنند چيدن زلف هم روي

هاي  هاشان، در لباس بندهاشان و تنگيِ چكمه موبست شك در چفت
كند، تمام طول  كه هر مأمور حفاري را از خجالت سرخ مييي  هدكُلت

چرخند تا كمي پول براي فقرا  هاي خيريه مي شب در مراسمِ رقص
  !ارواحِ مقدس. جمع كنند

مثابه  اش به  ي اجتماعي بورژوا، براي ايفاي نقشِ دوگانه
كننده، مجبور شد نه فقط ذوق و ساليقِ  مصرف فهتوليدناكننده و اضا

ي دو قرن  كشانه دار كند، عادات زحمت اش را خدشه متواضعانه
گسيخته،  اش را از دست بدهد و به تجمالت لگام پيش

هاي  هاي ناشي از غذاهاي تشريفاتي و عياشي سوءهاضمه
ها را  كراني از انسان ي بي چنين توده آور تن بسپرد، بلكه هم سيفليس

  .از كار توليدي بيرون بكشد تا اسباب كمك به خودش را فراهم كند
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قدر  كند كه اين نابودي نيروهاي توليدي چه ارقامِ زير اثبات مي
  :عظيم است

، جمعيت انگلستان و سرزمين ولز، 1861بنا به سرشماري سالِ «
ذكر و م نفرشان 9776259 نفر بوده كه 20066224شامل 

اگر تعداد كساني را كه براي . اند ن مؤنث بوده نفرشا10289965
اند، و نيز زنان، نوجوانان،  ازحد جوان ازحد پير يا بيش كاركردن بيش

ئولوژيك مانند دولت، پليس،  كودكانِ نامولّد، سپس مشاغلِ ايده
روحانيت، قضات، ارتش، دانشمندان، هنرمندان و غيره، بعد كساني 

كارِ ديگران، به شكل رانت ارضي، كه منحصراً به خوردن از قبلِ 
اند، و سرانجام فقيران، ولگردان،  بهره، سود سهام و غيره مشغول

كاران و غيره، را از آن رقمِ اصلي كم كنيم كالً رقمي نزديك به  بزه
ماند، كه  هشت ميليون نفر از هر دو جنس و از هر سني باقي مي

ارت، امور مالي و داران مشغول به كار در توليد، تج شامل سرمايه
  :توان چنين شمرد اين هشت ميليون نفر را مي. شود غيره نيز مي

هاي مزرعه و  از جمله چوپانان، نوكرها و كلفت(كارگرانِ كشاورز «
  نفر؛1098261): دار ساكن در منزلِ مزرعه

هاي نخ و پنبه، پشمِ خام، پشمِ ريسيده، كتان،  كارگران كارخانه«
، گوني،  شان جوراب كساني كه حرفهكنف، ابريشم، توري، و 

   نفر؛642607: بافي است توري
   نفر؛565835: كارگران معادنِ زغال و فلز«

هاي بلند،  كوره(هاي فلزسازي  كارگران شاغل در كارخانه
   نفر؛396998: هاي فلزسازي از هر نوع و كارگاه) هاي نَورد ماشين

  . نفر1208648: كارانِ خانگي خدمت ي طبقه«
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بافي را با تعداد كارگران  هاي پارچه  كارگران كارخانهدر تعدااگ«
 را به دست 1208442معادنِ زغال و فلز با هم جمع بزنيم، رقم 

ها و تمامِ  ي كارخانه ها را با پرسنلِ همه آوريم؛ اگر تعداد اولي مي
 نفر 1039605جمع  هاي فلزسازي جمع بزنيم به حاصل كارگاه

. تر از رقمِ بردگانِ خانگيِ مدرن ر رقمي كوچكرسيم؛ يعني هر با مي
  ».1آالت دارانه از ماشين كشيِ سرمايه ي باشكوه بهره اين است نتيجه

اش شاخصِ  كارانِ خانگي، كه وسعت خدمت ي به تمامِ اين طبقه
دارانه به آن دست يافته است، بايد  است كه تمدنِ سرمايهيي  هدرج
افزود كه منحصراً در خدمت ارضاي پرشمارِ شوربختاني را  ي طبقه

اند،  ي طبقات ثروتمند گمارده شده سرانه ساليقِ پرخرج و سبك
دوزان، صحافان كارهاي  بافان، قالب تراشان، توري چون الماس هم

هاي اشرافي، و  هاي تجملي، دكوراتورهاي خانه لوكس، خياطان لباس
  .2غيره

شدن  اخالق ق و بيزدن در تنبلي مطل بورژوازي پس از چمباتمه
اش، به هر بدبختي  بر اثرِ لذت اجباري، خود را با نوعِ جديد زندگي

ديدنِ شرايط . با هر تغييري با بيزاري برخورد كرد. شده، تطبيق داد
ي كارگر با تمكين پذيرفته بود و  باري كه طبقه زندگيِ فالكت

  

يا فصل سيزده، با توجه به تفاوت . (، فصل پانزده، بند ششم1، جلد سرمايهس،  كارل مارك ـ1
 )م. بندي در ترجمه فارسي كاپيتال فصل

كار در خدمت طبقات مرفه استخدام  عنوان خدمت به نسبتي كه مردمِ يك كشور به «  ـ2
مارتين، . م. ر (».شود ي پيشرفت ثروت ملي و تمدنِ آن كشور نيز مشخص مي شوند، درجه مي

 نبود، كافه پروكوپگامبتا، كه از وقتي كه ديگر وكيلِ محتاجِ ) 1818، ايرلند پيش و پس از اتحاد
هاي نوين اجتماعي سخن  ترديد وقتي از برآمدنِ اليه كرد، بي ي اجتماعي را نفي مي مسئله

  .كاران خانگي بود رشد خدمت وقفه روبه ي بي منظورش همين طبقه گفت مي
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 كار، ي تحليلِ قوا و خواري جسماني بر اثر عشقِ منحط به مشاهده
باعث شد تا انزجارِ بورژوازي از اجبارِ كار و از هر نوع محدويت در 

  .تمتعات افزايش يابد
كه يي  يزداي درست در آن هنگام بود كه، بدون توجه به اخالق

اجتماعي بر خود تحميل كرده بود، يي  هچون وظيف بورژوازي هم
. ه كار كنندداران را محكوم ب پرولترها به اين فكر افتادند كه سرمايه

ي كار  باوران را درباره هاي اقتصاددانان و اخالق لوحان نظريه اين ساده
داران را به كاركردن  جدي گرفتند و كمر همت بستند تا سرمايه

هركس كار نكند غذا : پرولتاريا شعار سرداد كه. محكوم كنند
 قيام كرد؛ يا كار يا گلوله با شعارِ 1831؛ شهر ليون در خورد نمي
 نام  انقالبِ كار شورشِ خود را1871پيوند در مارسِ  ورشيانِ همش

  .نهادند
گرِ هر  كه ويرانيي  ههاي خشمِ وحشيان در پاسخ به اين طغيان

جز يي  هداران چار آساييِ بورژوايي بود، سرمايه نوع تمتع و تن
اند اين  دانستند كه، گرچه توانسته سركوبِ سبعانه نداشتند، اما مي

ي مهملِ  اند اين ايده  انقالبي را خفه كنند ولي موفق نشدهانفجارهاي
سير، را در  عارِ شكم پرولتاريا، يعني خواست تحميلِ كار به طبقات بي

شان غرق سازند، و براي دوركردن چنين  هاي عظيم خونِ كشتار
منصبان  باليي است كه گاردهاي محافظ، نيروهاي پليس، صاحب

داري  باري نگاه  كه در سترونيِ توليديِ مشقتها را، قضايي و زندانبان
هاي دورانِ  ي ماهيت ارتش درباره. اند شوند، دورِ خود جمع كرده مي

ها فقط به اين منظور دائماً  توان توهمي داشت، اين مدرن ديگر نمي
 را سركوب كنند؛ »دشمنِ داخلي«شوند كه  نگه داشته مي
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اي دفاع از شهر در برابر استحكامات نظاميِ پاريس و ليون نه بر
كوبيدن شهر در صورت شورش ساخته  بيگانگان بلكه براي درهم

وچراي اين موضوع ارتش بلژيك را  چون ي بي به عنوانِ نمونه. اند شده
داري است؛  توان نام برد، همان كشوري كه بهشت سرمايه مي
 حال هاي اروپايي تضمين شده اما بااين اش از سوي قدرت طرفي بي

. هاست مندترين ارتشواش به نسبت جمعيت كشور يكي از نير ارتش
 1روا هاي بوريناژ و شارل آوردگاه افتخارات ارتشِ دليرِ بلژيك دشت

سالح است كه افسران  چيان و كارگران بي است؛ در خونِ معدن
. گيرند سازند و سردوشي مي بلژيكي شمشيرهاي خود را آبديده مي

هايي مزدور دارند كه  هاي ملي ندارند، ارتش رتشهاي اروپايي ا ملت
كنند، خشمي كه  داران در برابر خشمِ مردمي محافظت مي از سرمايه

  .ها را به ده ساعت كار در معدن يا نساجي محكوم كند خواهد آن مي
از  ي كارگر با زدن از شكمِ خود به پركردن بيش بنابراين، طبقه

از  خت كه محكوم به مصرف بيشپردايي  يي شكمِ بورژواز اندازه
  .اندازه بود

ي  كه از سختيِ كارش بكاهد از ميان طبقه بورژوازي براي آن
ها را كه بسيار برتر از كساني بودند كه در  كارگر انبوهي از آدم

ها را واداشت تا  خدمت توليد مفيد باقي ماندند، سوا كرد و آن
اما . اندازه رو آورند  بيخود به زندگيِ غيرتوليدي و مصرف ي نوبه به

ناپذيرش، براي  فايده، با وجود حرصِ سيري هاي بي ي دهان اين گله
شده  ي كاالها كافي نيست، كاالهايي كه كارگرانِ خرفت مصرف همه

ها  كه بخواهند آن  آن كنند بي ها توليد مي زده از جزم كار مثلِ جنون
  

  م.  در بلژيك داراي صنايع معدن و ريسندگي نام دو منطقه Charleroiو  Borinage  ـ1
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توان  كه آيا ميشان خطور كند  را مصرف كنند يا اصالً به ذهن
  .شان پيدا كرد كساني را براي مصرف

در برابرِ اين جنونِ مضاعف كارگران، يعني خودكشي از فرط كار 
ي بزرگ توليد  دادن، مسئله و با امساك به زندگيِ نباتي ادامه

شان  داري ديگر اين نيست كه توليدكنندگاني بيابد و نيروي سرمايه
كنندگاني پيدا كند،  ست كه مصرفچندان كند، بلكه اين ا را ده

. شان را تحريك كند و نيازهاي ساختگي برايشان بيافريند اشتهاي
لرزند، از  حاال كه كارگرانِ اروپايي، كه از سرما و گرسنگي مي

هايي كه  بافند و از نوشيدنِ شراب هايي كه خود مي پوشيدنِ لباس
چاره بايد،  نِ بيدارا زنند، پس كارخانه آورند سر باز مي خود عمل مي

سراسيمه، باال و پايينِ عالم را درنوردند تا كساني را براي استفاده از 
اروپا ساالنه صدهاميليون و ميليارد به : اين پوشاك و نوشاك بيابند

كند كه اين صادرات  ي جهان به سوي مردمي صادر مي چهارگوشه
يت شده نيز ديگر كفا هاي كشف اما قاره. 1آيد به كارشان نمي

دارانِ  كارخانه. نخورده الزم است كند، حاال كشورهاي بكر و دست نمي
آهنِ  ي صحراي آفريقا، راه  و روز خوابِ آفريقا، درياچه اروپايي شب

هاي مناطقي چون ليوينگستون،  بينند؛ و پيشرفت سودان، را مي
كنند؛ و با دهاني از  استانلي، دو شايو، براتزا، را با اضطراب دنبال مي

  

هاي  رغمِ گرسنگي هاي هند كه، به دولت انگليس، براي كنارآمدن با سرزمين:  دو نمونه ـ1
آور براي كشور، با سماجت به كشت خشخاش به جاي برنج يا گندم ادامه  ادواريِ محنت

خونيني راه بياندازد تا ورود آزاد ترياك هندي را به دولت چين هاي  دهند، مجبور شد جنگ مي
آمد اين اقدام بود، مجبور شدند به  وميري كه پي وحشيانِ پولينزي، با وجود مرگ. تحميل كند

هاي اسكاتلند و  سازي خوري كنند تا محصوالت مشروب سبك انگليسي لباس بپوشند و عرق
 .به مصرف برسدگيِ منچستر  هاي بافنده كارگاه
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هاي محشر به روايت سياحانِ شجاع گوش  يرت گشوده به داستانح
! دارديي  ه چه عجايب ناشناخت»ي سياه قاره«اين . دهند فرامي
هايي از روغنِ  اند، رودخانه ها دندانِ فيل كاشته هايي كه در آن دشت

ها نشيمنگاه  هاي طال جاري است، ميليون ها ورقه نارگيل كه در آن
، )Girardin(و ژيراردن ) Dufaure( صورت دوفور سياه، و عريان مثلِ

هاي نخي پوشيده  منتظرند تا، براي يادگيري حجب و حيا، با پارچه
هايي از   هاي عرق و نسخه شوند و براي شناختنِ فضائلِ تمدن بطري

  .انجيل دريافت كنند
لُمبانند،  بورژواهايي كه مي: چيز حاكي از ناتواني است اما همه

گيرد،  ي توليدكننده پيشي مي كاراني كه از طبقه متي خد طبقه
هاي خارجي و نامتمدني كه تا خرخره غرق كاالهاي اروپايي  ملت
هايي از  كردنِ كوه تواند موجبِ آب چيز نمي چيز و هيچ اند؛ هيچ شده

: شوند تر از اهرامِ مصر بر هم تلنبار مي كاالها شود كه بلندتر و عظيم
گونه اسرافي  گونه مصرف و هيچ  اروپايي با هيچتوانِ توليدي كارگرانِ

دانند چه خاكي بر  داران، سراسيمه، ديگر نمي كارخانه. شود رام نمي
ي اوليه براي ارضاي شورِ  توانند ماده سر كنند، ديگر نمي

در صنايعِ . شان به كار بيابند ي كارگران شده گسيخته و تباه لگام
كنند و  ريش مي پوسيده را ريش يمههاي آلوده و ن  كهنه بافيِ ما پشم
ي  شان به اندازه سازند كه دوام  ميرنسانسهايي به اسمِ  ها مالفه از آن

كه بگذارند  هاي انتخاباتي است؛ در شهر ليون، به جاي آن دوام وعده
ها  الياف ابريشمي سادگي و نرميِ طبيعيِ خود را حفظ كنند، به آن

ها را  تر شود، و با اين كار آن ان بيشش افزايند تا وزن امالح معدني مي
اند تا  هاي ما بنجل شده تمام فرآورده. سازند دوام مي پوك و كم
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عصرِ عصر ما . تر شود شان كوتاه تر و دوام شان آسان كردن آب
هاي  گونه كه نخستين دوران  نام خواهد گرفت، همانسازي جعلي

نا بر خصلت ، يعني بعصر مفرغ، عصر سنگهايي چون  بشر با نام
نادانان صنايعِ پارساي ما را به تقلب متهم . توليدشان، معروف شدند

شان اين است كه به  ي اصلي كه درواقع انديشه كنند، حال آن مي
توانند دست روي دست بگذارند و  كارگراني كار بدهند كه نمي

شان احساسي  ها، كه تنها انگيزه وقلب  اين جعل. زندگي كنند
ها عمل  ي آن داراني كه بر پايه ه است، اما به كارخانهدوستان انسان
آورند، هرچند براي كيفيت  كنند منافعِ هنگفت به ارمغان مي مي

اند،  ناپذيرِ اسراف كارِ انساني بارند، هرچند منبعِ پايان كاالها مصيبت
ي بورژواها و كژراهيِ مهيبِ كارگراني  دوستانه اما گواه زبردستيِ نوع

شان به كار، صاحبانِ  براي براي ارضاي عادت بيمارگوناست كه، 
كنند تا نداي وجدان خود را خفه سازند و حتا  صنايع را مجبور مي

  .قوانينِ شرافتمندي تجاري را پايمال كنند
رغمِ  ي كاالها، به ازاندازه رغمِ توليد بيش حال، به بااين

رگراني است كه بندان از انبوه كا هاي صنعتي، بازار راه وقلب  جعل
ها را  بايست آن ازحد مي اين شمارِ بيش! كار! كار: كنند التماس مي

داشت تا جلو شورِ كار را در خود بگيرند؛ اما برعكس آن را به  وامي
شود به  كه شانسِ كاري پيدا مي همين. ي اوج رسانده است نقطه

گاه دوازده، پانزده ساعت كار طلب  برند، آن سويش هجوم مي
روز باز از كارخانه رانده  ند تا از آن اشباع شوند، فرداي آن كن مي
شان چيزي  كردن عادت بيمارگون كه براي سيراب  آن شوند بي مي

چون  كاري با نظمي هم ي صنايع، بي هر سال، در همه. داشته باشند
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گيِ  اندازه به مدت دو تا چهار ماه، بي. گردد گردشِ فصول بازمي
دهد؛ و چون ديگر كاري  ا به استراحت مطلق ميمرگبارِ كار جايش ر

حاال كه اعتياد به كار در قلبِ . نيست، نان بخورونمير هم نيست
ي  كوب شده است؛ حاال كه الزامات كار همه كارگران اهريمنانه ميخ

كند؛ حاال كه مقدار كاري كه  غرايز ديگرِ طبيعت را سركوب مي
ي اوليه محدود  ف و وفورِ مادهجامعه الزم دارد اجباراً از طريق مصر

شود، چرا بايد كارِ يك سال تمام را در طولِ شش ماه بلعيد؟ چرا  مي
سان تقسيم كرد و هر كارگر را واداشت  نبايد آن را به دوازده ماه هم

كه در طول شش ماه با روازنه دوازده ساعت كار رودل  تا به جاي آن
رضايت دهد؟ كند، به پنج شش ساعت كارِ روزانه در سال 

شدن از سهمِ كارِ روزانه، ديگر به  صورت كارگران با خاطرجمع  دراين
ديگر و نان از  ورزند، و براي قاپيدنِ كار از دست هم هم حسادت نمي

گاه بدون خستگيِ  شوند؛ آن ديگر گالويز نمي ديگر، با يك دهانِ هم
  .شوند آسايي مي كار فضايلِ تن به تن و روان دست
اند،  شان به كار خرفت شده علت عادت بيمارگون ه به كارگران، ك

نتوانستند به اين سطح از هوشمندي برسند كه دريابند برخورداري 
همگان از كار، درست مثل آبِ آشاميدني بر روي يك كشتي در 

با وجود اين، . كردنِ آن است بندي موقعيت اضطراري، مستلزم جيره
دارانه از ديرباز خواهانِ  سرمايهكشيِ  صاحبان صنايع، به نامِ بهره

در برابرِ كميسيونِ آموزش . اند محدوديت قانونيِ كارِ روزانه بوده
دارانِ آلزاس،  ترين كارخانه ، يكي از بزرگ1860در سالِ يي  هحرف
  :ويلر چنين اعالم كرد  از شهرستانِ گب بوركارآقاي
د به يازده ازحد بود و باي كه دوازده ساعت كارِ روزانه بيش اين «
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كه هر روزِ شنبه در ساعت دو بعدازظهر كار  يافت،  ساعت كاهش مي
توانم اتخاذ چنين تدبيري را توصيه كنم  من مي. شد بايد متوقف مي

رسد؛ ما چهار سال اين روش  گرچه در نگاه اول پرهزينه به نظر مي
مان آزموديم و از آن خشنوديم، و ميانگينِ  را در مؤسسات صنعتي

  ».وليد در اين مدت نه تنها كاهش نيافت كه افزايش يافتت
صنعت بزرگ  ي زير را، كه يك صاحب پسي، نامه. آقاي اف

ي  اوتاوائر، نوشته است در پژوهشِ خود در باره. بلژيكي، آقاي ام
  :كند  نقل ميآالت ماشين

هاي  آالت ريسندگي كه همان ماشين آالت ما، باوجودي ماشين«
چه همين  كنند و آن چه بايد توليد كنند نمي آن هستند،انگليسي 

كنند،  جا توليد نمي كنند در اين ها در انگلستان توليد مي ماشين
تر كار  هاي انگلستان در روز دو ساعت كم كه ريسندگي باوجودي

كنيم؛ من اعتقاد   كار ميدو ساعت تمام زياديي ما  همه.[...] كنند مي
كرديم،  راسخ دارم كه اگر به جاي سيزده ساعت يازده ساعت كار مي
تر توليد  همين توليد كنوني را داشتيم و بنابراين مقرون به صرفه

  ».كرديم مي
اين «كند كه  از سوي ديگر، آقاي لوروا ـ بوليو، اعالن مي

هايي كه يك  هفتهدار بزرگ بلژيكي است كه  ي يك كارخانه مشاهده
هاي عادي  تر از توليد در هفته روزِ تعطيل دارند توليدشان كم

  »1.نيست
شان گولِ واعظانِ  لوحي  خاطر ساده چيزي كه مردم، كه به آن

گاه جرئت نكرده بودند بيان كنند، اكنون  اند، هيچ اخالق را خورده
  

  .1872، ي كارگري در قرنِ چهاردهم مسئله، Paule Leroy-Beaulieu  ـ1
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س، با دولت انگلي. اش را يافته است يك حكومت اشرافي جرئت بيان
چون  تحقيرِ مالحظات واالي اخالقي و صنعتيِ اقتصاددانان كه، هم

كردند كه كاهشِ يك ساعت كار در  هاي بدشگون قارقار مي كالغ
ها برابر با اعالمِ ورشكستگي صنعت انگليس خواهد بود، با  كارخانه

از ده ساعت كار در روز را  شده، بيش ي قانونيِ اكيداً رعايت يك ماده
چون قبل از آن، انگلستان   ساخت؛ و بعد از اين قانون همممنوع

  .چنان نخستينِ كشورِ صنعتيِ جهان است هم
دارِ  ي چند سرمايه ي بزرگ انگلستان در برابر ماست، تجربه تجربه

دهد كه براي  طورانكارناپذيري نشان مي هوشمند در برابرِ ماست، و به
ساعات كار كاست و بر تعداد باالبردن توانِ توليد انساني، بايد از 

روزهاي همراه با حقوق و تعطيل افزود، ولي مردم فرانسه متقاعد 
اما اگر كاهشِ ناچيزِ دو ساعت موجب افزايش نزديك به . اند نشده
، پس كاهشِ قانونيِ 1سوم توليد انگليس در ده سال شده است يك

د فرانسه آوري به تولي كارِ روزانه به سه ساعت چه روند سرگيجه
توانند بفهمند كه وقتي بر اثرِ كار  خواهد بخشيد؟ پس كارگران نمي

شان  وتوانِ خود و فرزندان كنند، توش زياد خود را به شدت خسته مي
شدن، به ناتوانيِ زودرس در انجام  برند؛ كه با فرسوده را از ميان مي
شدن در اين يگانه  شدن و خرفت رسند؛ كه با غرق هر كاري مي

تياد به كار، ديگر نه انسان بلكه قطعه ـ انساني بيش نخواهند بود؛ اع
كُشند تا چيزي جز  ي استعدادهاي عالي را در خود مي كه همه

  

افزايشِ  وابسته به دفترِ آمارِ لندن، پيشرفت روبه) R. Giffen(گيفن .  آمار شناسِ معروف، ر ـ1
، 1865 ميليارد فرانك؛ در 55، 1814در : كند ثروت مليِ انگلستان و ايرلند را چنين ارائه مي

  . ميليارد فرانك5/212، 1875 ميليارد فرانك و در 5/162
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  .ي كار، در خود به وفور زنده نگذارند گسيخته جنونِ لگام
ها چون طوطيانِ آركاديا درسِ اقتصاددانان را تكرار  آن! آه
!  آي ابلهان».ايشِ ثروت ملي كار كنيمكار كنيم، براي افز«: كنند مي

كُندي  كنيد به  رو كه شما زيادي كار مي آالت صنعتي از آن ماشين
از عرعركردن دست برداريد و به حرف يك . يابد توسعه مي

 ريبواقتصاددان گوش كنيد، او سرشار از فراست نيست، همان آقاي 
  :ان شدم اش نصيب دادن است كه چند ماه پيش سعادت ازدست

ي شرايط كاركنان  هاي كار بر پايه طوركلي انقالب در روش به«
رساني  تا وقتي كاركنان به بهاي ارزان خدمات. شود تنظيم مي

تر  كه اين خدمات گران دهيم؛ هنگامي ها را افزايش مي كنند، آن مي
  ».1كنيم جويي مي شود، در تعداد كاركنان صرفه

آالت چوبي و  تجهيزِ بهترِ ماشينداران به  براي واداشتنِ سرمايه
آالت  مزدها را باال برد و ساعات كارِ ماشين شان، بايد دست آهني

توان  دليلِ اين حرف؟ مي. گوشت و پوست و استخواني را كاهش داد
 self(پيچ  دوك  ـ  ي نخ در صنعت ريسندگي، حرفه. صدها دليل آورد

acting mule (ها  ريس افت، زيرا نخدر منچستر ابداع و كاربست ي
  .چون قبل طوالني كار كنند ديگر حاضر نبودند هم
هاي توليد كشاورزي  ي شاخه آالت به همه در آمريكا، ماشين

چرا؟ : كردن گندم هجوم آورده است، از ساختنِ كره گرفته تا وجين
كه آمريكاييِ آزاد و تنبل هزار بار مردن را به زندگيِ گاويِ  چون 

ي  زدنِ زمين، كه در فرانسه شخم. دهد  ترجيح ميدهقانِ فرانسوي
شود، در غربِ آمريكا،  پرافتخار ما با هزار سختي و كمردرد انجام مي

  

  .1863، پنيه، وضعيت و مسائلِ آن ،Louis Reybaud  ـ1
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گذرانيِ مطبوعي است در هواي آزاد با نشستن روي صندلي  وقت
  .كشيدن ماشين و القيدانه چپق

  
  نويي  هوهوايي نو، تران در حال

ي مكانيكيِ جديدي براي توليد اگر با كاستنِ ساعات كار، نيروها
آيد، با واداشتنِ كارگران به مصرف  اجتماعي به دست مي

در . گردد هاشان، ارتشِ عظيمي از نيروي كار فراهم مي فرآورده
ي  كننده اش به عنوان مصرف صورت بورژوازي از بارِ تكليف اين

باشان،  شمارِ سربازان، فراش شود و خيلِ بي شمول خالص مي جامعه
ي كارِ مفيد بيرون كشيده بودشان  ااندازان، و امثالهم را كه از عرصهپ

. تا در مصرف و اسراف به او كمك كنند، با شتاب اخراج خواهد كرد
گاه بازارِ كار لبريز خواهد شد و وجود قانوني آهني براي  آن

كار پيداكردن براي اين : كردنِ كار ضرورت خواهد يافت ممنوع
يش از اين نامولد بودند، و شمارشان از مور و ملخ كه تا پيي  هانبوه

ها نيز بايد به فكر  و پس از آن. تر است، ناممكن خواهد شد هم بيش
 و  ي آن كساني بود كه اين جماعت نيازها و ساليقِ عبث همه

پوشاندن بر نوكران  وقتي ديگر يراق. كردند شان را تأمين مي پرهزينه
و  كرده، تراش روسپيانِ آزاد و ازدواجپوشاندن بر  و سرهنگان، توري

گاه  ساخت لوله براي توپ، ساختن قصر و عمارت در كار نباشد، آن
ها،  دوزي الزم خواهد شد به زنان و مردانِ كارگر در يراق

رانيِ  ها، پرداختن به قايق سازي ها، ساختمان كاري ها، آهن دوزي توري
 و بهبود  تنِ سالمتيآموزي براي بازياف هاي رقص بهداشتي و تمرين

از آن لحظه كه . وسخت تحميل شود شان، با قوانينِ سفت نسل
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شده در كشور به آن سرِ دنيا حمل  هاي اروپاييِ مصرف فرآورده
رانان، بنشينند و  ، كاميون نشوند، الزم خواهد شد كه ملوانان، خدمه

بخت پولينزي خواهند  گاه اهاليِ خوش آن. پراني ياد بگيرند مگس
پرانيِ ونوسِ  كه از لگد  آن ورزيِ آزاد بپردازند بي توانست به عشق

  .متمدن و مالمت اخالقِ اروپايي بهراسند
ي   منظورِ يافتنِ كار براي همه به. ازاين هم هست چيزهايي بيش

پايانِ  ي بي منظورِ ايجاد توسعه ي كنوني، به  هاي جامعه ناارزش
چون بورژوازي،  ي كارگر، هم طبقهابزارآالت صنعتي، الزم خواهد شد 

كنندگيِ  ي خويش دربيافتد و ظرفيت مصرف با ساليقِ پرهيزگارانه
بنابراين روزانه به جاي خوردنِ، اگر . نهايت گسترش دهد خود را بي

اش برسد، چند مثقال گوشت سفت و چغر، چندصد گرم  دست
ي تر از پاپ، به جا بيفتك چرب و نرم خواهد خورد؛ كاتوليك

هاي لبالب از شراب بوردو،  نوشيدنِ مقدارِ ناچيزي شرابِ بد، پياله
خوردن را  بورگوني، بدون غسلِ تعميد صنعتي، خواهد نوشيد و آب

  .براي جانوران خواهد گذاشت
داران را به ده  اند كه بايد سرمايه شان ثبت كرده پرولترها در ذهن
ند؛ خطاي بزرگ ها محكوم كن ها و پااليشگاه ساعت كار در كوره

هاي داخلي نيز  جاست، و علت مخاصمات اجتماعي و جنگ همين
بايد از امثالِ . بايد كار را ممنوع و نه تحميل كرد. همين است

ها پذيرفته شود كه نشان دهند در تمام عمرشان  روتشفيلدها و ساي
رغم  دهند كه در صددند، به اند و قول مي هايي كامل بوده كاره بي

عار  كار و بي چنان بي عمومي به كار، باقي عمرشان نيز همتمايلِ 
هاي  شان ثبت خواهد شد تا در شهرداري بمانند، پس مشخصات
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ي بيست فرانكي براي تفريحات  مربوطه هر روز صبح يك سكه
. هاي اجتماعي محو خواهد شد اختالف. شان دريافت كنند كوچك
ل به حزبِ مردمي خواهند داران، مقامات طراز او خواران، سرمايه رانت

خواهد  پيوست همين كه متقاعد شوند نه تنها كسي بدشان را نمي
ها از شرِ كارِ مصرف شديد و  بلكه برعكس قصد اين است كه آن

در مورد . اند خالص شوند اسرافي كه از بدو تولد دچارش بوده
 به حال اند، گيِ خود ناتوان كاره بورژواهايي نيز كه از اثبات عنوانِ بي

ي  به اندازه: خود گذاشته خواهند شد تا غرايزشان را دنبال كنند
ها اعطاء شود ــ دوفور  آور وجود دارد كه به آن كافي مشاغلِ چندش

هاي مبتال  هاي عمومي را تمييز خواهد كرد؛ گاليفت خوك مستراح
هاي چالق را كاردي خواهد كرد؛ اعضاي كميسيونِ  به جرَب و اسب

فرستاده خواهند شد تا گاو و ) Poissy (1 به پواسيعفو عمومي
گذاري كنند؛ سناتورها  گوسفندهايي را كه بايد كشتار شوند عالمت

كش ايفاي  آيند تا به عنوان نعش ودفن درمي ي كفن به استخدامِ اداره
شان  ي فهم و هوش براي ديگران نيز مشاغلي در حيطه. نقش كنند

بر ) Broglie(، بروگلي )Lorgeril(لورژريل . پيدا خواهد شد
بندي روي  گذارند، اما پوزه پنبه مي هاي شامپاني چوب بطري
شان شود؛ فري  كردن شان گذاشته خواهد شد تا مانع از مست دهان

)Ferry( فريسينه ،)Freycinet( تيرار ،)Tirard ( ساس و حشرات
. بردها را از بين خواهند  ها و ديگر مسافرخانه خانه انگليِ وزارت

رسِ بورژواها، از ترسِ  حال، بايستي اموالِ عمومي را از دست بااين
  

 م. ي پاريس كشتارگاهي در شهر پواسي، در حومه  ـ1
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  .شان، دور نگه داشت عادات اكتسابي
اما انتقامي سخت و درازمدت خواهند گرفت اخالقيوني كه 

اند، زهدفروشان، رياكاران، دورويان  سرشت انساني را به كژراهه برده
زدنِ مردمان نقاب به چهره  هايي كه براي گول و ديگراني نظير فرقه«

ندارند جز يي  هرسانند كه مشغل ي مردم مي زيرا به گوشِ عامه. اند زده
راستي براي تقويت و  تعمق و تقوا، روزه و رياضت حساني، جز به

اما برعكس سر و مر و : شان ي طبعِ بشري شكننده و كوچك تغديه
كنند و  هر به تقوا ميها تظا و آن! داند كه اين طبع خدا مي. اند گنده
توانيد با حروف  اين را مي. 1برند هاي باكانتي به سر مي چون بزم هم

شان  هاي خيكي شان و شكم هاي سرخ كاريِ پوزه برجسته و تذهيب
 .»2زنند بخوانيد، جز وقتي به خود عطرِ گوگردي مي

 كه، به جاي جا هاي بزرگ مردمي، آن در روزهاي برگزاريِ جشن
 ژوييه، 14 اوت و 15يي چون  وردن در اعياد بورژوامĤبانهخ گردوخاك
ها را دوان و  ها را روان، ژامبون باوران بطري ها و جمع كمونيست

ها را پرّان خواهند كرد، اعضاي فرهنگستانِ علومِ اخالقي و  جام
كوتاه كليساي اقتصادي،  بلند و جامه هاي جامه سياسي، كشيش

 پوزيتيويستي و آزادفكري، مبلغانِ كاتوليك، پروتستان، يهودي،
دوست، مستقل يا مطيع، با  ي مالتوس و اخالقِ مسيحي، نوع نظريه

دارند كه  قدر نگه مي لباسِ زردرنگ، شمعدانِ تقدس را آن
  

 است از ژووناليي  ه اصل اين عبارت در متنِ الفارگ كه به زبانِ التيني آورده شده، جمل ـ1
)Juvénal (اش به كار برده است  رابله آن را به همين صورت در كتابشاعر رومي كه:  

Curios simulant sed Bacchanalia vivunt.  

  م  اثر رابله،Pantagruel با كت ـ2
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شان بسوزد و در نزديك زنانِ ولزيايي و سفرهاي رنگين و  انگشت
 خواهند سنگين از گوشت و گُل و ميوه با شكمِ گرسنه سر به بالين

. لب خواهند مرد هاي درگشوده تشنه گذاشت، و در نزديك چليك
هاي  ها را، مثلِ سگ چهار بار در سال، با تغييرِ فصل، آن

ها محبوس و مجبورشان  فلك گرد، در چرخ هاي دوره چاقوتيزكن
ها نيز  دان وكال و قانون. خواهند ساخت ده ساعت باد در هاون بكوبند

  .هند كشيدهمين مجازات را خوا
ثانيه ما را  به آسايي، براي كُشتنِ زماني كه ثانيه تحت نظامِ تن

ها و اجراهاي تئاتري هميشه و هميشه بر پا خواهد  كُشد، نمايش مي
گذارِ  خواهد بود براي بورژواهاي قانونيي  هشد؛ اين كارِ حاضروآماد

و شده بازارهاي مكاره  دهي هايي سازمان ها به صورت دسته آن. ما
هاي  سرهنگان، با چكمه. روستاها را زير پا خواهند گذاشت

هاي بنجل و  وبرق بندها، زرق شان واكسيل سواركاري، كه به سينه
ها با خودشيريني  ها و ميدان صليبِ لژيون دونور آويخته، در خيابان

 به  كاسانياك وگامبتا. به جلب توجه مردم عادي خواهند پرداخت
. ند پرداختهزباني براي جلب مشتري خوا عنوان دربان به خوش

رود، سبيل تاب  غره مي پنبه، چشم  در لباس پهلوانكاسانياك
ي پدرش  افكند، با تپانچه گونه آب دهان مي دهد، بر الياف مشعل مي

را ) Lullier(كند و به محضي كه عكسِ لولير  همه را تهديد مي
ا در بابِ سياست شود؛ گامبت دهند در سوراخي قايم مي اش مي نشان

ي يونانِ كوچك كه از او دكتر  كند، درباره راني مي خارجي سخن
سازد تا بفرمايد براي قاپيدنِ تركيه حاضر است اروپا را به آتش  مي

اندازد كه  اش مي گويي ي بزرگ كه به جفنگ ي روسيه بكشد؛ درباره
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ولورده كند و خواهان آن است كه با  قرار است پروس را له
اش را بر پا  شدن و درگيري در غربِ اروپا در شرق جوخه خسروشا

ي بيسمارك، كه در  كند و نيهليسم را در داخل خفه سازد؛ درباره
اش لطف كرده و به وي اجازه داده در مورد عفو عمومي اظهار  حق

اش كه به سه رنگ  كردنِ شكمِ خيكي سپس، با عريان... نظر كند
گيرد و حيوانات كوچك   مياحضارنقاشي شده، روي آن ضربِ 

هاي شرابِ مارگو، شرابِ  هاي تروف، پيمانه مزه، توكاها، قارچ خوش
ايكم، را كه پياپي لمبانده برخواهد شمرد تا كشاورزي را تشويق كند 

  .را به هلهله بياندازد) Belleville(ويل  دهندگانِ بل و رأي
 خواهد  آغاز انتخاباتيي مضحكه، نخست با 1ها گرداني مترسك

  .شد
هايي االغي،  هايي چوبي و گوش دهندگان، با كله در برابرِ رأي

هاي سياسي را اجرا  نامزدهاي بورژوا، ملبس به پوشال، رقصِ آزادي
هاي  رويِ خود با برنامه خواهند كرد، و درضمنِ تميزكردنِ رو و پشت

ت آلود از فقر و فالك ووعيد، با چشماني اشك  انتخاباتيِ پر از وعده
دار از افتخارات فرانسه خواهند گفت؛ و  مردم و با صدايي زنگ

  !دهند جنبانند و با هم و استوار عرعر سر مي دهندگان سر مي رأي
  .دزديِ اموالِ ملت: ي اصلي آغاز خواهد شد سپس پرده

 پرمو و سرِ يجثه، با جلوِ ي عظيم دار، اين مادينه ي سرمايه فرانسه
سو،  باخته، با چشماني بي كرده، رنگ تاس، با تني لَخته، پف

  

شود كه در  گونه برگزار مي ي تاراسكون در جنوب فرانسه، جشني كارناوال  در منطقه،tarasque  ـ1
به صورت استعاري اين كلمه بر . شود  گردانده ميي جانوري شبيه اژدها كله آن مترسكي به شكل

   م.داللت دارديي  هچيزهاي وحشتناك افسان
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كشد؛ زيرِ  مخملي دراز مييي  هكشان روي كاناپ آلوده و خميازه خواب
پيكر، با صورتكي  اندامي غول  صنعتي، آهنينداريِ سرمايهپايش 
طورمكانيكي در حالِ بلعيدنِ مردان، زنان و كودكاني  وار، به ميمون

 با بانكوا را آكنده است؛ شان ه خراش بار و دل است كه فرياد ماتم
هاي  سكهيي  هچون راسو، بدني چون كفتار و دستاني پتياريي  هپوز

نوا و  فوج پرولترهاي بي فوج. قاپد پول را از جيبِ فرانسه تردستانه مي
كه يي  هكشيد هاي شمشير از نيام پوش در معيت امنيه نحيف و ژنده

اند، به پاي   گرفتهها را به زير شالقِ گرسنگي با خشم و سرسام آن
هاي طال  هاي شراب، گوني دار تلي از كاالها، چليك ي سرمايه فرانسه

ي  نامه اش در يك دست، وصيت النگلوا، تُنكه. ريزند و گندم مي
ي  نامه را الي دندان گرفته، سركرده پرودون در دست ديگر، بودجه

 قنداق و ها به زورِ اين. دهد مدافعانِ اموالِ ملت شده و نگهباني مي
رانند  سرنيزه بارهاي سنگين را به زمين نهاده، كارگران را بيرون مي

. گشايند داران مي و درها را به روي صاحبان صنايع، بازرگانان و بانك
هاي  آورند، قواره وبرهم به سوي اين تلنبار هجوم مي اين جمع درهم

هاي  بلعند، چليك هاي طال را فرو مي هاي گندم، شمش پارچه، گوني
كنند؛ و وقتي ديگر رمقي برايشان نماند، با سر و  شراب را خالي مي

هاشان  ها و استفراغ آور، در ميان زباله وضعي كثيف و چندش
لرزد و از هم گشوده  تركد، زمين مي گاه تندر مي آن... لَمند مي
گردد؛ سرِ كساني را كه با سكسكه   تاريخي پديدار ميتقديرِشود،  مي

خورند و ديگر ياراي گريختن ندارند زير پاي  ين ميو سكندري زم
دار را،  ي سرمايه ي خود فرانسه كند، و با دستانِ گشاده خود له مي

  .كند ريزان است، سرنگون مي كه از ترس مبهوت و عرق



   87پل الفارگ  

كه بر او يي  هكَندن از عادت بيمارگون ي كارگر، با دل اگر طبقه
د، استوار بر نيروي مهيبِ ساز اش را خوار مي مستولي است و طبيعت

 كه چيزي جز حقوقِ بشرخويش به پا خيزد، نه براي درخواست 
 كه حقِ كاردارانه نيست، نه براي درخواست  كشيِ سرمايه حقوقِ بهره

چيزي جز حقِ فالكت نيست، بلكه براي ساختن و پرداختنِ قانوني 
اني ممنوع پرصالبت كه بيش از سه ساعت كارِ روزانه را براي هر انس

سال، را فراگيرد و  كند، تا لرزش و مورمورِ نشاطْ زمين، زمينِ كهن
توان  گونه مي اما چه... برجهيدنِ جهاني ديگر را در خود احساس كند

از پرولتاريايي كه اخالقِ كاپيتاليستي فاسدش كرده چنين عزم 
  خواست؟يي  همردان

ت مانند عيسا، مردان، زنان، كودكانِ پرولتاريا اكنون يك قرن اس
اين نمودگارِ شخصيِ بردگيِ باستان، از جلجتاي سخت درد با عذاب 

هاشان را در هم  يك قرن است كه كارِ اجباري استخوان: روند باال مي
شان را  كند، اعصاب دار مي شان را جريحه شكند، گوشت و پوست مي

شان را در  فشرد؛ يك قرن است كه گرسنگي دل و روده در هم مي
آسايي، بر  آه اي تن!... سازد پيچد و مغزشان را دچارِ اوهام مي  ميهم

آسايي، اي مادرِ هنرها و  آه اي تن! فالكت طوالنيِ ما دل بسوزان
  !هاي انساني مرهم باش هاي شريف، بر هراس فضيلت

  
  افزوده پي

اند؛ گرچه جزمِ كار را اختراع  هايي بس فروتن باورانِ ما آدم اخالق
بخشيدن به جان،  يش براي آرامش آمد ما به كاراند ا كرده

هاي  ها و ديگر اندام ساختنِ روح و حفظ كاركرد درست كليه مشعوف
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 اش را روي مردم، ي استفاده خواهند نحوه ها مي بدن، شك دارند؛ آن
كه آن را عليه  ، آزمايش كنند، پيش از آن1مقدار جانِ بيروي 
شان را بر  و مجازشمردنِ معايبداران، كه رسالت بخشودن  سرمايه

  .عهده دارند، به كار گيرند
طور  ارزيد، چرا اين  شاهي مي اما شما، فيلسوفاني كه دوجيني يك

بندي كنيد كه جرئت  رويد تا اخالقي سرهم با مغزتان كلنجار مي
خواهيد جزمي كه  تان را نداريد؟ آيا مي ي اجراي آن به اربابان توصيه

آبرو  ترتيب زير پا گذاشته و بي اين ايد به ي كار قائلچنين مغرورانه برا
هاي فيلسوفان و  د؟ بياييد تاريخِ مردمانِ باستان و نوشتهشو

  .شان را بگشاييم گذاران قانون
توانم بگويم كه آيا  من نمي«: گويد هرودوت، پدرِ تاريخ، مي

ير اند، زيرا همين تحق ها گرفته ها تحقيركردن كار را از مصري يوناني
بينم؛  ها، نيز مي ها، ليديايي ها، پارسي ها، سكايي را در ميان تراكيايي

ترِ بربرها، كساني كه فنونِ مكانيكي  در يك كالم در نزد بيش
ي آخرين شهروندان محسوب  شان در رتبه آموزند و حتا فرزندان مي
ويژه  اند به ها با چنين اصولي پرورش يافته ي يوناني همه... شوند مي
  ».2ها پارتياس

جويانِ  در آتن، شهروندان نجباي واقعي بودند كه، مانند جنگ«
شان، فقط بايد به امور دفاعي و اداريِ كمونُته  ونصب وحشيِ اصل

بود تا، با  شان آزاد مي بايد تمام وقت بنابراين چون مي. پرداختند مي
 ها شان، از منافعِ جمهوري مراقبت كنند، برده نيروي فكري و جسمي

  

  م. آزمايش نخستين روي جانوراني عبارت التين، شيوه، in anima vil ـ 1

  م. 1876 سال Larcherي فرانسوي   هرودت، كتاب دوم، ترجمه ـ2
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گونه در اسپارت نيز، حتا  به همين. گماشتند را به تمام كارها مي
بايست بافندگي يا ريسندگي كنند تا مبادا از  ها نمي زن

  ».1شان عدول كنند زادگي نجيب
دانستند، كشاورزي و  ها فقط دو حرفه را شريف و آزاد مي رومي

داري زندگي  ي خزانه ي شهروندان با حقِ هزينه سلحشوري؛ همه
يك از  كه مجبور باشند براي تأمين معاش به هيچ  آن كردند بي يم

) ناميدند ها را چنين مي حرفه) (sordidoe artes (هاي پست حرفه
بروتوسِ قديم براي . ها بود بپردازند كه از لحاظ حقوقي از آنِ برده

ستمگر را متهم كرد كه از ) Tarquin(ويژه تاركينِ  شوراندنِ مردم به
  .2ور و بنّا ساخته است زاد پيشهشهروندان آ

كردند، اما  ها جروبحث مي ي خاستگاه ايده فيلسوفان قديم درباره
  .رسيدند اگر پاي انزجار از كار در ميان بود، به توافق مي

اش  جمهورياش، در الگوي  شهرِ اجتماعي افالتون، در آرمان
طبيعت نه كفّاش و نه آهنگر به وجود آورده است؛ «گويد  مي
شود،  دست موجبِ تنزل و خواري چنين شاغالني مي شاغلي از اينم

شان باعث  ونشان كه همانا وضعيت نام مزدوراني پست، مفلوكاني بي
در مورد تاجرانِ مأنوس به . شان از حقوقِ سياسي است طردشدن

ها را جز به عنوانِ يك شرِّ الزم در  كاري هم، آن گويي و فريب دروغ
ي تباهيِ  شهروندي كه به ورطه. خواهيم تافتي مطلوب برن مدينه

كسب و تجارت افتاده باشد براي اين جرم تحت پيگرد قرار خواهد 
اگر بر سر اعتقادش بايستد، به يك سال زندان محكوم . گرفت

  

  م. 1840، در بابِ الغاي بردگيِ قديم در غرب، Biot  ـ1
2 - Tite-Live, livre 1er  



90    ِييآسا تن حق 

اين مجازات در صورت تكرار ارتكاب جرم دو برابر خواهد . خواهد شد
  »1.شد

  :دنويس  خود مي كتابِ اقتصاديگزنفون، در
گاه به سرپرستيِ  پردازند هيچ كساني كه به كارهاي دستي مي«

اكثر اين كسان . يابند، و اين امر دليل درستي دارد امور ارتقا نمي
شان حتا آتشي مداوم در خود  مجبورند تمام روز را بنشينند، تعدادي

كه بتوانند از داشتنِ جسمي معيوب در امان   آن احساس كنند، بي
  ».شان اين را احساس نكند  دشوار است كه روحباشند و بسيار

يي  هچيزِ آبرومندان  چه«كند  سيسرون به صورت تعليمي اظهار مي
تواند  مييي  هچيز شرافتمندان تواند برآيد و تجارت چه از يك دكان مي

چه دكان نام دارد در شأنِ مرد شرافتمند نيست  توليد كند؟ هر آن
 بدون دروغ درآمدي داشته باشند، و توانند كاران نمي ، كاسب[...]
ي كساني  ي همه بنابراين بايد به حرفه! آورتر از دروغ چيزي شرم چه

چون چيزي پست و حقير  فروشند هم شان را مي كه رنج و صنعت
دهد خود را  كس كه كارش را به ازاي پول مي نگريست؛ زيرا هر آن

  »2.گيرد ي بردگان قرار مي فروشد و در رده مي
تان كرده، كالمِ اين فيلسوفان را،  رولترها، كه جزمِ كار خرفتآي پ

: دارند، دريابيد كه با دقتي حسودانه آن را از شما پنهان نگاه مي
ها اُفت  ي برده دهد به رده شهروندي كه كارش را براي پول مي

  .ها زندان است شود كه سزايش سال كند، مرتكب جنايتي مي مي
باوريِ كاپيتاليستي اين فيلسوفانِ  رياكاريِ مسيحي و فايده

  

 ، كتاب پنجمجمهوري افالتون،  ـ1

  42،فصل 2، عنوان 1، كتاب تكاليفسيسرون،  ـ 2
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ها به  هاي باستان را كژطبع و تباه نساخته بود، آن جمهوري
هاشان حرف  لوحانه از انديشه دادند، وساده هاي آزاد درس مي انسان
ورزي، كه كوزن  هاي انديشه افالتون، ارسطو، اين غول. زدند مي

)Cousin( ها، كارو)Caro( ها، سيمون)Simon( قدر زور  هر چههاي ما
خواستند كه  شوند، مي ها هم نمي ي آن بزنند انگشت كوچيكه

شان در باالترين حد از تفريح و  هاي آرماني شهروندانِ جمهوري
ي زمان را با  كار همه«فراغت زندگي كنند، زيرا، به قولِ گزنوفون 

برَد و با آن ديگر كسي براي جمهوري و دوستان فرصت و  خود مي
ترين شهرت ليكورگ  به نظرِ پلوتارك بزرگ. »ردفراغتي ندا

)Lycurgue( ،»تحسينِ آيندگان، اين »ها ترينِ انسان آن فرزانه و مورد 
ها  كردن هر شغلي براي شهروندانِ جمهوري، به آن بود كه با ممنوع

  .1فرصت تفريح و فراغت بخشيده بود
ها )Beaulieu(و ها، بولي)Dupanloup(ها، دوپنلو )Bastiat( هااما باستيا

خواهند داد كه اين و شركاي اخالقِ مسيحي و كاپيتاليستي، پاسخ 
ــ بسيار خوب، . اند گي را توصيه كرده هانديشمندان و فيلسوفان برد

شان مگر  ولي آيا با توجه به شرايط اقتصادي و سياسيِ دوران
توانسته جز اين باشد؟ جنگ وضعِ عاديِ جوامعِ باستان بود؛  مي
ي امورِ دولت و  گو درباره اش را به گفت بايست وقت نِ آزاد ميانسا

ها در آن هنگام  داد؛ حرفه اش اختصاص مي مراقبت از امور دفاعي
ازآن بدوي و زمخت بود كه او بتواند با انجامِ چنين كارهايي به  بيش
گذاران  ي سربازي و شهروندي خود بپردازد؛ فيلسوفان و قانون پيشه

  

، دوم و سياست؛ ارسطو، 42، عنوان دوم، فصلِ قوانين، كتاب پنجم، و نيز جمهوري افالتون،  ـ1
 .زندگي ليكورگ، پنجم و ششم؛ پلوتارك، كتاب اقتصاديچهارم؛ گزنفون، 
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د بردگان در ي از سلحشوران و شهروندان بايد به وجوبرخورداربراي 
دانان و  ــ اما آيا اخالق. دادند شان تن مي هاي قهرماني جمهوري

داري مزدوري و بردگيِ مدرن را توصيه  اقتصاددانانِ سرمايه
هايي فرصت و  دارانه به كدام انسان كنند؟ و بردگيِ سرمايه نمي

هايي   شنايدرها، بوسيكوها، آدمبخشد؟ ــ به روتشفيلدها، فراغت مي
ي عادات بيمارگونِ خويش و  نخور و مضر، كه بردهددر به

  .مستخدمانشان هستند
گي بر ذهنِ  هداوريِ برد پيش« اند كه آميز نوشته با لحني حقارت

بيني  ؛ با وجود اين، ارسطو پيش»فيثاغورث و ارسطو چيره بوده است
خود،  ون فرمان و اجبار، يا خودبهتوانست بد اگر هر ابزار مي« كرده كه

خود  كارهاي دايدالوس كه خودبه كارش را انجام دهد، مثلِ شاه
هاي وولكانوس كه خودانگيخته به كارِ  پايه كردند، يا سه حركت مي

گان  هپرداختند؛ اگر، براي مثال، ماكوهاي ريسند شان مي مقدس
نياز داشت، رشتند، نه سرپرست كارگاه به دستياران  خود مي بهخود

  ».نه ارباب به بردگان
هاي ما كه با دمِ آتشين،  ماشين. رؤياي ارسطو واقعيت ماست

انگيز كارِ  ناپذيرانه، با باروريِ اعجاب اعضاي آهنين، خستگي
حال نبوغِ  دهند؛ بااين زيرانه انجام مي شان را خودشان سربه مقدس

داوريِ   پيشي چنان زيرِ سيطره داري هم فيلسوفانِ بزرگ سرمايه
فهمند   هنوز نميها آن. مزدبگيري، يعني بدترين نوع بردگي، است

ي بشريت است، خدايي است كه انسان را از  كننده كه ماشين رستگار
 و كارِ مزدوري نجات خواهد داد، خدايي كه به او هاي پست حرفه

  .فراغت تفريح و آزادي خواهد داد
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