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 نوین توده ایاخالق سرمایه داری وازهایسرآغ
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شالق یا نظم "شکوفائی جامعه"کار برای  یا - 1907 انگلیس     
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نوشته ی حاضر از هنریک گروسمن به نقد فرانتس بورکنو 

و اخالق گرایی سرمایه دارانه در آثار او که متاثر از ماکس وبر است می پردازد. با 

پرسش اصلی آن همچنان موضوعیت هه از زمان نگارش نوشته، د 8گذشت بیش از 

دارد. پرسشی در ظاهر ساده اما با نتایجی گسترده: آیا اخالق کاری موجب تثبیت 

نظم سرمایه داری و پیشرفت کشورهای اصلی سرمایه داری بود یا این که این  

ار و تثبیت سرکوبی گسترده و همه جانبه در طی مدتی طوالنی بود که هم به استقر

نظم سرمایه داری انجامید و هم به سلطۀ اخالقیات آن که اخالقیات کاری 

 پروتستان نیز بخشی از آن است. 

یکی از نکات کلیدی که گروسمن طرح می کند این است که ماکس وبر و متاثر  

را پیش فرض  "دکترین های مذهبی و عمل اقتصادی"از وی بورکنو، پیوند میان 

وه بر نتیجه گیری های نادرست، فراموش می کنند که تهدید و فشاری دانسته و عال

که برای اهلی کردن مردم و به کار گرفتن آنها استفاده شده، نه تنها محدود به 

اخالق پروتستانی، بلکه قابل تعمیم به هر مذهبی ست که بناست مسیر رشد 

حقیقی ترین و تلخ  سرمایه داری را هموار کند. در ابطال ادعاهای وبر و بورکنو،

ترین فاکت، ارجاع گروسمن به بیمارستان های عمومی مانوفاکتور است، جایی که 

ساعتها کار بافندگی و شویندگی ... نه تنها به آنهایی که بزهکار و بیکار تلقی می 

سال پس از  85شدند، بلکه حتی به کودکان نیز تحمیل می شد. اکنون، یعنی 

پس از یکی از بزرگترین بحران های سرمایه داری  نوشته ی گروسمن و یک دهه

در قرن بیست و یکم، از کارگاههای ارزانِ لباس دوزی شرق آسیا تا کارگران بی 

 مقدمه مترجم:
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حق و بی قرارداد بخش خدمات که در هرگوشه و کنار جهان یافت می شوند، تا 

ریاضت کشی این "مان هکارگران در کارخانه های ایران شاهد  "شیفت ایثار"

 هستیم که بناست به کارگران رقابت و رشد و سخت کوش بودن را بیاموزد.  "یجهان

جالب اما آنجاست که نه در میان پادکست ها و کتاب های چگونه بیل گیتس یا 

استیو جابز شوید، و نه حتی در تریلر قهرمانان تولید که خستگی ناپذیر از فروش 

 1نائل آمده اند  "خیرآفرینی"مقام بلیط سینما در بازار آزاد شروع کرده اند و به 

،  2 برالیو سوژه نئول استیس، بلکه در سخنرانی یوسف اباذری تحت عنوان 

ت مشابهی را می شنویم که برای توضیح سوژه نئولیبرال از اخالق الاستدال

در غرب طبق نظر وبر می آغازد و به  "آن ثروت عظیم"پروتستانی و انباشت  

ختم می شوند. یوسف  "هر چه می کشیم از عرفان است"بازرگان و  "مرحوم"

چگونه "و  "رفت؟ شیعقب ماند و غرب پ رانیچرا ا"اباذری البته نویسنده ی کتاب 

و یا محمود سریع القلم و لیست های سی موردی اش درباره ی چراییِ  "ما ماشدیم

نیست. یوسف  به دست بازار آزاد سپرده نشدن و رقابت کردن و غیره "خوب"

نئولیبرال ایرانی است. او با تهدید به پشت در بودن -اباذری سلبریتی چپِ آنتی

 Laissez-faire فاشیسم، ما را از عواقب آنچه بر سر آلمان توسط اقتصاد -لیبرال

رفت، و آنچه در انتظار ایران به خاطر بازار آزاد است می ترساند. اما در امتداد 

ده متوجه اشاره ی وی به دیگر مدل های توسعه همین صحبت کوتاه، شنون

اقتصادی نیز می شود، که در کنار دیگر نوشته های اباذری، میشود آلترناتیوش را 

به عنوان مالتی از دولت خردمند، تشویق شهروندان به خردورزی، در کنار اجرای 

ر سیاست های دل سوز به حال مردم دانست: مثالی موجز از آن اندیشه ی به ظاه

سرمایه داری با همین آرایش  "روغن روان سازنده ی"انتقادی و در تحلیل نهایی 

 طبقاتی حاکم که در اندیشه ی چپ حاکم است.

 
1 https://www.telewebion.com/episode/2067318 
2 https://www.youtube.com/watch?v=FPAwRbL3siQ 

https://www.telewebion.com/episode/2067318
https://www.youtube.com/watch?v=FPAwRbL3siQ


هنریک گروسمن -سرآغازهای سرمایه داری و اخالق نوین توده ای   
ۀ مترجممقدم  



موانع "قاعدتا اگر با مدل فکری احمد اشرف و تئوری های رسما وبری درباره ی  

 روبرو بودیم، تکلیف روشن و سرراست بود. "رانیدر ا یدار هیرشد سرما یخیتار

مشکل اما آنجا آغاز می شود که با ژستِ فغان و فریاد از اجرای سیاست های 

نئولیبرالی، سلبریتی چپ مذکور سعی در تبیین کردن آلترناتیو )خرده( بورژوایی 

و مدل های رشد دیگر علی الخصوص  "آن دیگر چیزها که ما نمی دانیم"در قالب 

مانی است و قرار نیست مستقیما نزد ببرهای آسیا و چین دارد. صحبت اباذری خود

با متغیرهای وابسته و مستقل سرگردان و بی تکلیف که بر چپ فرهنگی و 

آکادمیک بختک انداخته آن چنان مرعوب شویم. البته او فراموش نمی کند که به 

ما گوشزد کند که وبر در پی پیوند روانشناختی بین چیز هاست که چندان مستقیم 

ر نیستند! جدا از نتایج سیاسی  کالنی که اباذری ظاهرا هم علت و معلول یکدیگ

پیش تر ها گرفته و مشخص نیست اگر خاتمی مورد عالقه اش بر سر کار بود، در 

شل تر کردن افسار سرمایه داری در ایران تفاوتی با احمدی نژادی که اباذری از 

ر سطح خُرد اجرای سیاست های نئولیبرالش گله دارد می کرد یا نه، نتایجی که د

تولید می کند؛   ISIمی گیرد نیز جالب است: کثافت روبروی دانشگاه که مقاله ی 

آنچه که به نظر وی حاصل سیاست گذاری غلط وزارت علوم است. و البته شک به 

دل راه ندهیم که پشت این دفاتر تولید مقاله و پایان نامه، فارغ التحصیالن عاجز 

اجرت به جد مشغول تولید مقاله نیستند و حتی اگر به از یافتن کار و ناتوان از مه

پیشنهاد نامطروح اباذری، وزارت علوم سیاست گذاری درستی در قبال تعداد مقاله 

ی ضروری برای هر استاد اتخاذ می کرد، فارغ التحصیل مذکور که با بی اخالقی  

و  "شدسخت بکو"مدرک و مقاله برای دیگران جور می کند، می توانست برود و 

 تبدیل به پرولتاریای ویژه ی اساتید نشود.

البته آغاز از وبر جای تعجب باقی نمی گذارد که در انتها اباذری سوژه نئولیبرال را 

نه کارگرِ بی قرارداد، بلکه هم نظر با اسالوی ژیژک همان سوژه ی لذت جو و 

یلش و نوع منفعت طلبی بداند که نهایت ایرادی که بر او وارد است، الیف استا
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مصرف کردنش است. محو شدن مفهوم طبقه، به ویژه طبقه ی کارگر، نزد چپ 

بیگانه اند. هرچند  "تولید"آنتی لیبرال البته شگفت آور نیست، ایشان با حوزه ی 

که همه شان استدالل خود را از اخالق پروتستانی وبر نیاغازند. اولین نکته، حضور 

ق گرا و مصر بر فاکتورهای زبانی و قومی و پررنگ این اندیشه ی به وضوح اخال

هویتی و جهانی که ما نمیدانیم و پیگیری جهانی نکرده ایم است. دومین نکته اما، 

محبوبیت این شکل از سلبریتی چپ در میان دانشجویانی است که هرچند با 

می جنگند، در تحلیل نهایی اما سرنوشتی جز تبدیل شدن به همان  "بیکارورزی"

نویس روبروی دانشگاه ندارند که در نظر اباذری جای تاسف دارند. خردورزی  مقاله

پیشنهادیِ اباذری، درست ترین حرفش در مواجهه با استدالالتِ فیگوری مانند 

 خودش است. 

آنچه که چپِ مدعی نقد وضع موجود و مارکسیست آکادمیک به ما نمی گوید، 

ی همان طرح هایی است که وظیفه ی اساسی اش در سهولت بخشیدن به اجرا

داعیه ی نقد آنها را با طعنه زدن به فرهنگ عرفانی ما دارد، آنچه که به زعم استاد، 

هم از آن شکوه داشته. ارجاع به وبر از سمت سلبریتی چپ  "مرحوم بازرگان"

آکادمیک، تلنگری ست به جا، که شنونده مطمئن شود در پس پایان نامه های 

اهنمایی های مارکسیستی و فیگور های چپ محبوب و مشاوره داده شده و ر

، این ماکس وبر است که نقطه ی آغاز برای توضیح عدم وجود اخالق "باسواد"

پروتستانی در ما و آمریکایی التینی های فراری از تکنیک است. سرآغاز سرمایه 

  داری برای اباذری، اخالق پروتستانی است، هنریک گروسمن اما نظر دیگری دارد.

 گیسو رستمی 
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 3 کوهن یکر

که  شهرت یافته است یاقتصاددانعنوان به  بیش از همه  4گروسمن  کیهنر

بحران  یبرا یحینرخ سود را به عنوان توض ینزول شیبر گرا یمارکس مبن یتئور

گسترده  قی، الف(. عالوه بر عال1929توسعه داده است )گروسمن  ی،اقتصاد یها

اخالق  حثبر ب یرانگریتا نقد و قادر ساختبه هم او را  وستهیپ یاو، سه تجربه  ی

، 1934. در سال داشته باشد یدار هیسرما یتوسعه  بانِیپشت ی به عنوانپروتستان

سالها پیشینه ود، تز ماکس وبر ب یکه گروسمن مشغول نوشتن درباره  یزمان

اقتصاد و  خیتار یدر باره ی آثارِ مفصل فعالیت سیاسی به عنوان یک مارکسیست،

ی  را ستیدر مورد اقتصاد مارکسای قابل توجه  قاتیو تحقی اقتصاد ی شهیاند

 پشتوانه خود داشت.

 
متشکرم از جک باربالِت برای حمایت از پروژه ی در دسترس قرار دادن مقاله ی گروسمن به  3

 زبان انگلیسی و برای اشارات به نوشته های مارکسیستی مرتبط.
می نوشت، و به همین طریق در  " Grossmanهنریک گروسمن "گروسمن همواره به اسم  4

تمامی آثاری که تحت نظارت او به لهستانی و انگلیسی چاپ می شدند از خود نام می بُرد. در 

، 2000آورده می شد )ر.ک. کوهن  Grossmannنوشته های آلمانی عموما نامش به صورت 

2005،2006) 

 

 یمقدمه ا

 و ماکس وبر  گروسمن بر فرانتس بورکناو کیهنر بر نقدِ
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 یفرهنگ تختیقرن نوزدهم در کراکف، پا 90 یاواخر دهه  یعنی، ینوجوان امیا در

 رِیمجارستان بود، گروسمن درگ-شیاتر یاز امپراطور یلهستان یکه استان ایسیگال

اش در دانشگاه  لیشد. همزمان با دوران تحص یدموکراس الیجنبش سوس

بود و شروع به  زین - کالیراد اندانشجوی سازمان –از روخ  یاصل یعضو ا،یلونیاگی

 رِیدب 1905کرد. در سال  یستیالیسوس یها استیحول س یهودیکارگران  یسازمانده

 [ بود. JSPD] ایسیدموکرات گال الیسوس یِهودیحزب  یپرداز اصل هیگذار و نظر انیبن

 یپرداز برجسته  هیدوم و نظر ونالیغالب در[ انترناس انیبرخالف ]جر گروسمن

جزوه  1907او در سال  نبود. یکیمکان سمیتابعِ مارکس - کائوتسکی کارل –آن 

باشد. این  JSPDظهور  یبرا یهیو توج حیتوض را نوشت تا ایسیدر گال بوندیسم ی

دوم قرن  یدهه  لیتر جرج لوکاچ دراوا کیستماتیبحث س الهام بخش جزوه بعدها

در  بوندیسم. کارگر یبودنِ طبقه  خیتار یبالقوه  یابژه و سوژه  یعنیبود،  ستیب

 یلیها بود، تحل دهیا مو شکافانه ای از یستیالیماتر خیتار یکننده  انیب ایسیگال

و مبارزه  یسرکوب مل ،یو آگاه یاسیسازمان س انیو ماهرانه از روابط م یکیالکتید

 . یهودیکارگرِ  یطبقه  ی هرروزه ی

 1920گروسمن در سال  ،به بعد 1908از  یاسیسنسبی انفعال از دوره  کیاز  پس

 دیتبع یراه 1925که در سال  ی. و در حالوستیلهستان پ ستیبه حزب کمون

و جنبش  یبه اتحاد شورو کردشیبار دوم رو یبرا و عضو حزب نبود گریشده و د

 ی دهیبه ا نانهمچمورد ارزیابی قرار داده بود، را مجددا  ونالیانترناس یستیکمون

کارگر متعهد و نسبت به  یطبقه  یرهاساز-در مورد خود یستیمارکس یانیبن

 پرشور بود. استیس

مختلف بحث بورکناو را  یجنبه ها ی نوشت که در آنهامجموعه مقاالت گروسمن

 هیسرما"به نام  یکرد. در مقاله ا رانیوی مدرن علم ینیظهور جهان ب یدرباره 
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مدرن حدود سال  کِی[ مکانعلم] ، گروسمن نشان داد که"دوران رنسانس یدار

 سالدر هم سل. انگه استساخته و پرداخته شد، هیسرما شرفتیپ ریتحت تاث 1500

(. در 25[:1877] 1976مورد اظهار نظر کرده بود )انگلس،  نیدر ا 1877

، 18دوم قرن  ی مهینشان داد که تا ن گروسمن "18تا  16مانوفاکتور از قرن "

 گر،ید انیبود. به ب تبدیل نشده کارگاه ی شاخصههنوز به  کیستماتیکارِ س میتقس

از آن به  بورکناو کهداشته است،  جودام و 17قرن  ی انهیاز م شیمدرن پ کیمکان

که طبق  کیستماتیکارِ س میقسو یک ت. عنوان مقطع ظهور مکانیک یاد کرده بود

دوره  نیاست، تنها بعد از کیقاعده مند شدنِ مکان یدهنده  حینظر بورکناو توض

. در مقاله ]در حالی که مکانیک پیش از آن به وجود آمده بود[ شد داریبود که پد

 یبر مبنا بزرگی یاقتصاد بنگاه چیه 1661از  شینشان داد که تا پ زین یسوم ی

 دیجد یو اصول اخالق یدار هیسرآغاز سرما" . 5وجود نداشته است کارگاهی  دیتول

مقاله در  نیشود. ا یبار منتشر م نیاول یبرا ری(  در ز2006)گروسمن  "یتوده ا

و  سمیپروتستان نیبحث وِبِر درباره رابطه ب یمنتقدانه  ریغ رشیواکنش به پذ

 شده بود.   نوشتهتوسط بورکناو  یدار هیسرما

اقتصاد  خیاو در باره تار یو جزئ قیگروسمن سرشار بود از مطالعات دق سمِیمارکس

در دوران  ایسیدر رابطه با گال شیاتر یتجار استی. او در سیاقتصاد ی شهیو اند

 دیتول ی وهیگذار از ش"خاص درمورد  یموضوع ی، به بررس1772-1790اصالحات 

 ود مونیسو همین طور در (. 1914پرداخت )گروسمن  "به مدرن یسنت

 یو بحث ها متد رابطه ی بین ، گروسمناش یاقتصاد یها هیو نظر یسموندیس

 
5 ] ‘Henryk Grossman’ ‘Der Kapitalismus der Renaissance und die Anfänge 

der modernen Mechanik’, item 7, ‘Henryk Grossman’, III-155, Archiwum 
Polskiej Akademii Nauk (APAN); Henryk Grossman ‘Die Manufaktur und die 
wissenschaftliche Mechanik’, item 6, APAN 
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 عالوه بر .(1924)گروسمن  را ارزیابی می کندو مارکس  یسموندیمشخص س

 یدر بخش ها یدار هیکه تحت آن سرما یطیگروسمن با شرا قیعم شدنِ آشنا

 تیظرفانده شدن پرور باعث گریدو اثر و آثار د نیا ،مختلف اروپا ظهور کرد

 نیمشهورتر موضوع مرکزیِشد.   قیدق یِاسیو س یتجرب قیتحق یابر گروسمن

مارکس در  یذات متد علم ،یستیمارکس یاقتصاد ی هینظر یاثر گروسمن درباره 

ست که او در  یاثر مربوط به زمان نیاز ا یا یاست. انتشارِبخش عمد هیسرما

 لمشغو 1933و  1925 یسالها نیدر فرانکفورت ب یاجتماع قاتیتحق یموسسه 

بود که متد مارکس در  نیبه بعد بحث گروسمن ا 1919. از ه استبه کار بود

 یست که از جهت آشکار کردن روابط و روندها یمقدمات یاتیانتزاع یبردارنده 

موضوعات بعدتر  نیگذارند. ا یتر را ]موقتا[ کنار م تیموضوعات کم اهم ،یانیبن

 تیاز واقع یتیعنوان روا به ه،یشوند تا نظر یم یدوباره معرف یدر پ یبه صورت پ

 .  [(1922]2000ب،  1929الف،  1929تر شود )گروسمن  یانضمام ،یتجرب

باعث  یاقتصاد و متد علم خیتار ،یدئولوژیا یگروسمن در مطالعه  ی نهیزم شیپ

کتاب گذار  یدعوت به بررس سیدر پار دشیدر زمان تبع 1934شد که در مارس 

( شود. موسسه 1943فرانتس بورکناو ) یفئودال به بورژوا نوشته  ینیاز جهان ب

و  هیدر نشر زین جشیبورکناو بود که نتا قیتحق یمال یحام یاجتماع قاتیتحق ی

 ریمد شرمِ مایه یپروژه  نیشد. اما ا یهمان موسسه چاپ م یها نوشتهتک 

. در برودبه سراغ گروسمن ، شد و باعث شد که مریماکس هورکها یعنی،  موسسه

وجود داشت که باید نقد می راجع به ظهور علم مدرن  یاریبس یزهایکتاب چ نیا

کرد. گروسمن خطاب به پاول در آن گروسمن خود را غرق ی که شدند، پروژه ا

 چنان مرا در بر گرفته یکیمکان ی شهیاند یها شهیر یمساله ":دیگو یم کیمات
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تمام وقتم را در  بایو تمام تالشم را به خود معطوف ساخته که ماههاست تقر

 6 "کرده ام. 17و  16قرن  یصرف نوشته ها یمل یکتابخانه 

گذاشت و از گروسمن درخواست کرد  شیقدم پ مریهورکها ،یدودل یاز چند پس

 یکند، اشتباهات حیرا تصح بورکناو یِقیو حق یو اشتباهات متد سدیبنو یا “مقالهتا 

فاصله "بود تا  یامر ضرور نیا "ما دردسر ساز شود. یبرا  توانستیم یکه به نوع

ما بود، حفظ شود و همزمان  کیجهات ناقض موضع تئور یلیما با کار او، که از خ ی

 7 “.بحث را بر سر کتاب باز کند

مقاله  کیرا در  داده هایش ادیتالشها، گروسمن نتوانست حجم ز یوجود همه  با

چهاربرابرِ  منظم کند و جا دهد. در نهایت، او تسلیم شد و نوشته ای سه تافشرده  ی

آنچه خواسته شده بود برای هورکهایمر فرستاد. هورکهایمر در پاسخ وسیعا از کار 

. با نظر به اهمیت  8بود "تماما عالی"گروسمن ستایش کرد و اظهار کرد که مقاله 

(. این نقد، ابطال 1987و کیفیت کارش، هیچ بخشِ کاملی حذف نشد )گروسمن 

موشکافانه ی آن استداللی بود که منشا سرمایه داری را در تولید پیشه وری می 

(. البته ]در این نقد[ هیچ فضایی به 141-151[:1935]1987دانست )گروسمن 

 
( نامه ی 223:1995)هورکهایمر،  1934اوت  24ن به ماکس هورکهایمر، نامه ی گروسم 6

 (1969:107)گروسمن،  1934اکتبر  2به پاول ماتیک،  گروسمن

-224)هورکهایمر،   1934اوت  24، هورکهایمرنامه ی گروسمن به ماکس  7

-245)هورکهایمر،  1934اکتبر  16(؛ گروسمن به هورکهایمر 1995:223
1995:243) 

، آرشیو ماکس هورکهایمر، آرشیو شهری 1934سپتامبر  25ی هورکهایمر به گروسمن،  نامه 8

، ارجاع داده شده در هورکهایمر 404: (MHA)، 9، 4و دانشگاهی، فرانکفورت، جلد 

 (237-1995:236)هورکهایمر،  1934اکتبر  8(؛ نامه از هورکهایمر به گروسمن، 1995:225)
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یت پروتستانیسم که بورکناو از وبر گرفته رد کردن بحث هایی که درباره ی اهم

 بود اختصاص داده نشده بود. 

درباره ی مساله ی یهودیان در جنبش سوسیال  –در نخستین آثار منتشره اش 

و در مطالعه اش درباره ی سیاست های تجاری اتریش در رابطه با  – دموکراتیک

نگی یهودی و گالیسیا، گروسمن به افسانه های همگون سازی و پَستیِ فره

همینطور مسئولیت هابسبورگ در مقابل عقب ماندگی گالیسیا حمله کرده بود 

 یاخالق توده ا نوین و اصول یدار هیسرآغاز سرما(. 3:1914 ؛42: 1905)گروسمن 

را ویران  "اخالق پروتستانی در ریشه ها و توسعه ی سرمایه داری نقش ویژه ی"افسانه ی 

 کرد. 

ه ی اصلی داشت که سه تا از آنها در بخش اول مقاله توضیح این مقاله، چهار نکت

نه به عنوان دکترینِ توده ها یا بورژوازی، بلکه به  سمینیکالوداده شده اند. اول، 

عنوان دکترین قشر پیشه ور ظهور کرد و در خدمت اصول اخالقی ای نبود که 

منجر به پذیرفتن کار مزدی توسط توده ها شود؛ بیان گر منافع بورژوازی نبود؛ و 

زودتر از سرمایه داری از دل قشر پیشه ور ظهور نکرد. دوم، سرمایه داری دو قرن 

عروج کرده  "بی هیچ کمکی از جانب خِردستیزی مذهبی، در ایتالیا"کالوینیسم 

بود. این شکوفایی زودرس سرمایه داری موضوع مقاالت انتقادی دیگر از گروسمن 

که  "آموزش در مورد دیسیپلینِ کار"در مورد بورکناو بود. سوم، جنبه ای مهم از 

ند، بیشتر از مذهب، مربوط به تهدید و فشار بورکناو و وبر فراموش اش کرده بود
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 17. دومین بخش مقاله این نکته را با مثال های دقیق از فرانسه ی قرن  9بود

را تکمیل می  سرمایهنشان داده بود که داده های مارکس درباره ی انگلستان در 

(. چهارم، گروسمن چنین نتیجه می 896-898[:1867] 1976کرد )مارکس، 

عمل می کند.  "ابزاری برای اهلی کردن توده ها"ب در کل به عنوان گیرد: مذه

جریان مولینیستی درمیان یسوعیسم و  –شاخه هایی از اندیشه ی کاتولیک 

بیش از پروتستانیسم برای اخالق گرایی تودی ای سرمایه دارانه  –جانسونیسم 

ستانیسم، مناسب بودند. نویسندگان دیگری جز گروسمن هم به این بحث که پروت

مشوق اصلی توسعه ی سرمایه داری بوده است انتقاد داشته اند. یکی از این افراد 

 30( بود که گروسمن با او در اواسط دهه ی 319-321: 1936ی )تاون چاردیر

تماسی دوستانه داشت. هرچند، گروسمن یکی از اولین هایی بود که به تز وبر از 

س هسته ی ارزیابی اولیه اش را در مورد نقطه نظری مارکسیستی حمله کرد. مارک

 "درباره ی مساله ی یهود"که در   مدرن "جامعه ی مدنی"ارتباط مسیحیت با 

، بحثی که سرمایهمطرح شده بود، در آثار متاخرش نیز حفظ کرد. برای مثال در 

مذهب را به عنوان بازتاب جهان واقعی در نظر میگیرد استدالل می کند که 

مسیحیت، به خصوص در نسخه ای بورژوایی اش همانند پروتستانیسم، مناسب 

 برای جوامعی بود که بر اساس تولیدِ کاالیی بنا شده اند. 

 
اکتبر  26(؛ 301:1995)هورکهایمر،  1935ژانویه ی  26هورکهایمر، نامه های گروسمن به  9

ژانویه  5(؛ 1995:293-296)هورکهایمر،  1935ژانویه ی  4(؛ 1995:254)هورکهایمر،  1934

 (1995:297-299)هورکهایمر،  1935ی 
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از سرمایه داری و ادعایش راجع به تاثیر  10کارل کائوتسکی با تعریفِ وبر 1927در 

پروتستانیسم بر زندگی اقتصادی که نافی متریالیسم تاریخی بود مخالفت کرد، 

اگرچه که با بحث وبر در مورد نقش تعیین کننده ی پیشه وران در ظهور سرمایه 

(. دیگر هم عصران ِ 1988 :356 ,360-359 ,370-369داری موافق بود )

اظهار  اخالق پروتستانی و روح سرمایه داریدرباره ی  من هم مارکسیستِ گروس

( بدون هیچ نقدی به 1971:338نظرهای مثبت تری کردند. آنتونیو گرامشی )

( و نیکوالی بوخارین 1971:218کتاب وبر ارجاع می دهد. جرج لوکاچ )

( تزِ وبر را با موضع مارکس یکی میگیرند. گروسمن 2911976:154, ,1935:45)

بر اساس روش ماتریالیسم تاریخی، تحقیقات خودش و نظرات مارکس راجع به  اما

مذهب و تحلیل ریشه های سرمایه داری، وبر را رد می کند، روشی که بسیار 

متقاعد کننده تر است. 

 
 15و  14در فلورانسِ قرن  "سرمایه داری"وبر، نویسنده ای حیله گر تر از بورکناو، به وجود  10

در قانون گذاریِ "، مدعی بود که پوریتان ها 17اشاره کرد و با ارجاع به تحوالت قرن 

اگرچه، این اقدامات احتیاطی در  "سختگیرانه برای امداد به فقرا در انگلستان نقش داشتند.

برابر اتهاماتی که گروسمن بر وبر وارد می داشت بسیار پوشالی بودند. وبر از مفهوم گسترده ای 

از سرمایه داری استفاده کرده بود چنان که در چین، هند، بابل، جهان باستان، و قرون وسطی 

سرمایه داری "وجود داشته است. او توجهی به تحوالتی که در عصر رنسانس در ایتالیا به عنوان 

( تحوالتی که بیشتر به شیوه ی تولید 52: 1904-1905: 1968رخ داد، نداشت؛ )وبر  "مدرن

دارانه نزد مارکس شباهت داشتند. عالوه بر این، اخالق پوریتانی نمی تواند قوانین  سرمایه

ارائه شدند توضیح دهد.  16و  15انگلستان علیه خانه بدوشی و گدایی کردن را که در قرون 

 (896[: 1867] 1976)قیاس شود با مارکس، 
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 سرآغازهای سرمایه داری و اخالق نوین توده ای

 1934هنریک گروسمن در سال  ۀنوشت

 ویراستار ریک کوهن

 ترجمه به انگلیسی اریک دونینگ

 

 اول

نظر ]فرانتس[ بورکناو، با ظهور سرمایه که طبق اخالق نوین توده ای  مساله ی

داری جدی می شود و مساله ی بنیادین ظهور سرمایه داری را شکل می دهد، 

 متشکل از چه چیزی ست؟

پاسخ به این سوال، ساده نیست. دسته بندی های مفهومیِ بورکناو چنان گسترده 

ناقض را در خود اند و با ابهام پرداخته می شوند که قادرند بیشترین ویژگی های مت

جا دهند که او بتواند، طبق نیازِ لحظه ای، به آنها دست بیازد. در نتیجه، ضروری 

ست که ایده های واقعیِ او را بوسیله تحلیل نزدیک تر از میان آشفتگی های مفهوم 

 پردازی های وی متبلور کنیم. 

به ای اخالق نوین توده در وهله ی اول، ممکن است میل به فهمیدن مساله ی 

سرمایه "( 96عنوان نُرمی که عموما صادق است وجود داشته باشد. به نظر بورکناو )

داری، مادامی که سودای اعالن کردن خودش به عنوان فُرم جهانی زندگی 

اجتماعی را در سر دارد، نیازی الزام آور به ساختن نُرم ها برای مقرراتی کردن 
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اخالق اقبا، اخالق گرایی جدید باید از نوع متع "زندگی اجتماعی و رفتار فردی دارد.

، "طبیعی"ی و بر مبنای نُرمی جهانی باشد. با تحلیل رفتن و ناپدید شدن امر توده ا

یعنی نظم اجتماعی سنتی رسته ای، برای سرمایه داری ضروری می شود که 

انتظارات اخالقی ای که فرد خود را در معرض آنها قرار می دهد به حداکثر برسد. 

نیازمندِ "، عملکرد سرمایه داری "همانطور که ماکس وبر نشان داده"چون، 

، چیزی که "گرایشی تماما ریاضت کشانه نسبت به روند کار از سوی توده ها است

به  "از طریق اجبار قانونی به کار در شکل رعیت داری قابل دست یابی نیست.

با حداکثر اخالقی و همین طریق، ضروری ست تا حداقل بنا شده ی اخالقی را 

(. این وظیفه 152، تکمیل کرد )بورکناو  11هنجاری، به شکل مذهب یا شکلی دیگر

را کالوینیسم به انجام رسانده که توده ها را درمورد دیسیپلینِ کار آموزش می 

گرایشی تماما جدید و ریاضت "جدید و  "اخالق توده ای"دهد. بورکناو زمانی که از 

ست؟ "توده ها"صحبت می کند، منظورش دقیقا کدام  "د کارکشانه نسبت به رون

توده ی کارگر به ذهن خطور می کند. بعضی اوقات بورکناو بیان می کند که 

مذهب ابزاری "، و اینکه "کالوینیسم ابزارِ بورژوازی برای اهلی کردن توده ها )بود("

جبور کردن م"او از  "(.208غیر قابل چشم پوشی برای اهلی کردن توده هاست )

 "رویکرد جدید ریاضت کشانه"و  "(106قشر کارکُن به تطبیق خود با سرمایه )

 "طرق اجبار قانونی رعیت داری بدان دست یافت"ای که نمی توان از 

حرف می زند. به همین دلیل و برای دستیابی به کارایی حداکثریِ ]نیروی[ "(152)

جد و "ین می شدند. او همچنین از کار، ابزارِ قانونی باید با نُرم مذهبی جایگز

 (1971:161صحبت می کند. ) "جهدی که بی حد و مرز می شود

 
ار دادن مقاله ی  متشکرم از جک باربالِت برای حمایت از پروژه ی در دسترس قر 11

 گروسمن به زبان انگلیسی و برای اشارات به نوشته های مارکسیستی مرتبط.
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 انیارتباط م ی ازریتفسچنین شود که  ینکته روشن م نیتر، ا قیدق یا یبا بررس

نزدیک در واقع، بورکناو در  رضایتبخش نیست. "یاخالق توده ا"و  سمینیکالو

 یتماما شکست خورده است، مساله ا "یاخالق توده ا" یقیحق یمساله  شدن به

 یدر باره کارکُن  یتوده ها ی دارانه هیسرما ی و تربیتدار هیکه با ظهور سرما

کشانه  اضتیر دیجد شیدارد . درست است که او راجع به گرا وندیکار پ نیپلیسید

]پیشه  مردمِ"اما در واقع منظورش  کند،یتوده ها نسبت به روند کار صحبت م ی

نامحدود،  سختِ است که با کارِی "رشددر حال  صنعتگران"،  "کوچکور[ 

 "یاخالق توده ا"ند. او از هموار می کنشدن  دار هیرا به سمت سرما رشانیمس

هنگام  (.160است ) "دارانه هیاخالق سرما" همان و منظورش کندیصحبت م دیجد

او مبنی  و و همین طور دکترینِکاربست بر طبقه کارگر، کالوینیسم توصیفی بورکنا

توجیه کردنِ -(؛ خود1971:155) "عمل امکان ذاتی موفقیت آن در ارتباط با"بر 

پیروزی در مبارزه ی رقابتی از طریق تالش نا محدود و "مفهومی، یعنی دکترین 

که حقیقتا  "جهانی-ریاضت طلبی درون"(؛ و در آخر، دکترین 161عقالنی شده )

همان ریاضت طلبیِ شغلی را معنی می دهد؛ تماما معنی  خود را از دست می 

حامالن اصلی ی بورکناو تمرکزش بر پیشه ورانی ست که دهند. این خصلت نمائ

هستند. اگرچه که بورکناو از ریشه های اخالق سرمایه دارانه صحبت کالوینیسم 

می کند، اما تمامِ بخشی که در مورد کالوینیسم بحث می کند نشان می دهد که 

 (. 170-153او این مساله را بر تن قشر پیشه ور دوخت و دوز می کند )

 –که بورکناو تماما از ماکس وبر وام گرفته  –ن مساله ی اخالق نوین توده ای ای

تنها نتیجه ی منطقی و آشکار تئوری ای است که آن هم از وبر گرفته شده و 

معتقد است که سرمایه داری میان پیشه وران ریشه دوانده. وابستگی فکری بورکناو 

ق گراییِ دوران آشکار می شود به ماکس وبر در همین فرمولبندی مساله ی اخال



هنریک گروسمن -اخالق نوین توده ای سرآغازهای سرمایه داری و   
ویرایش ریک کوهن 1934نوشتۀ هنریک گروسمن در سال  سرآغازهای سرمایه داری و اخالق نوین توده ای  

 



که به عنوان مساله ی بنیادی ظهور سرمایه داری به تنِ قشر پیشه ور دوخته شده 

است. مخالفت او با تزِ وبر بدون شک متوجه جزییاتی است که در همان سطح 

جزئی اهمیت دارند، مخالفتی که هرگز تا درون چارچوب وبری مفهوم پردازی نمی 

رد "بر بر سر دو چیز دعوا دارد: تالش وی برای فرموله کردن شود. بورکناو با و

شرایط "( و نظر وبر در این باره که 154) "اثباتی تفسیر ماتریالیستی از تاریخ

( بورکناو نشان می 158) "سرمایه داری ضرورتا توسط مذهب رقم خورده است.

به درون روشی متداول است که گذار دیدگاه مارکسیستی "دهد که تفسیر وبری 

( اما فارغ از صحت و سقم 154) "مارکسیستی با آن راهش را باز می کند.-علم غیر

(، محتوای کاربست متدولوژی 158اتهاماتی که بورکناو به متدولوژی وبر می زند )

وبر توسط خود او همان روشی است که ایدئولوژی خرده بورژوایی وبر، بدون تغییر، 

 ی باز می کند. راهش را به درون علم مارکسیست

تفاوت وبر و بورکناو در کجا نهفته است؟ هردو از پیش فرض معینی شروع می 

کنند که می گوید سرمایه داری ریشه در پیشه ورانِ در حال ظهور داشته است، و 

هنگامی  " –در همراهی با خرده اشرافیت  –بیش  از همه این پیشه وران بودند که 

شی شد، تبدیل به حامالن اصلی مذهب که زندگی صنفی شان خرد و متال

( به نظر بورکناو، شکستِ 156) "کالوینیستی در فرانسه، هلند و انگستان شدند.

تئوری وبری  دقیقا مشتمل براین امر است که او خیال می کند با پی ریختن این 

، وبر "تفکر مکانیکی"، تفسیر ماتریالیستی از تاریخ را رد کرده است. طبق "فاکت"

مترقی "می بایست  "مالن یک مذهبِ سرمایه دارانه ی از نظر منطقی پایدارحا"

(. اگر چنین نباشند، در نتیجه 158بوده باشند ) "ترین قشرِ سرمایه دارانه ی دوران

مفهوم پردازی ماتریالیستی تاریخ، باطل است. همانطور که پیشه ورانِ خُرد که 

ی را اتخاذ کردند تا پیروزی خود را یکجا ساکن نشده بودند اخالق کار کالوینیست
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مبارزه ی رقابتی، از طریق تالش نامحدود و عقالنی شده  تضمین کنند، نشان "در 

این اخالق کاری کالوینیست بر کاربستش بر روند کار سرمایه "داده شده است که 

شرایط سرمایه داری ضرورتا توسط مذهب "و بنابراین  "دارانه پیشی گرفته بوده

 (158) "شده است.تعیین 

تز ماکس وبر که روش "بورکناو ادعاهای وبر در مورد حوادث واقعی را می پذیرد: 

تفکرِ سرمایه دارانه ی این قشرها بر روش زندگی سرمایه دارانه شان پیشی گرفته 

برای اولین بار شاهدی کنکرت و غیر قابل رد از "( وبر 157) "بود، صحیح است.

( با این همه، 154) "ذهبی و عمل اقتصادی ارائه داد.پیوند بین دکترین های م

سرمایه دار -نتایجی که وبر گرفته اشتباه هستند. این فاکت که قشرهای غیر

حامالن ایدئولوژی سرمایه دارانه هستند به خودی خود به هیچ وجه ابطال مفهوم 

ره ی پردازی مارکسیستی از تاریخ نیست. بلکه دقیقا مساله ای برای تحقیق دربا

-سرمایه دار-چرایی اتخاذ ایدئولوژی سرمایه دارانه توسط این قشرهای هنوز"

رابطه ی بین مذهب و "( بورکناو به نتیجه ی زیر می رسد: 157است. ) "نشده

طبقه ای که آن را با خود حمل می کند ندرتا شکل مذهبی را میگیرد که بیانگر 

اقع، مذهب به عنوان یک بازتابِ ( در و159) "شرایط واقعیِ زیستی آن طبقه است.

صرف، بی معنی است. همانطور که در مورد همه ی روندهای ایدئولوژیک صادق 

است، عملکرد مذاهب جدید مشتمل بر سهولت بخشیدن به سازگاری های دشوارِ 

سرمایه -کالوینیسم در درجه ی اول مخرجی از گروههای غیر"اجتماعی ست. 

ارانه ی تجزیه شدن با چرخشی انطباقی واکنش داری ست که به روند سرمایه د

اثبات خود در بستر تمامیتی "( و با تالش کردن برای 157) "نشان می دهند

اجتماعی که در حال تغییر است، این گروهها توان خود را معطوف به روشی از 

( این به آن معناست که 159) "زندگی می کنند که هنوز امکان پذیر نشده است.
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( این در جایی که جامعه ی 157) "طور فزاینده ای بورژوائی شده اند.به "آنها 

عمل نمی کند، و جایی که تالشِ نامحدود  "خود پو"سرمایه داری هنوز به گونه ای 

به "در مبارزه ی رقابتی هنوز تبدیل به رانه ای برای حفاظت از خود نشده است، 

در چنین جامعه  "ست.نظر شخص منفرد چنین می آید که تماما غیر منطقی ا

 ( 162) "غیرعقالنی باشد.-نُرم روند کارِ سرمایه داری تنها می تواند مذهبی"ای، 

همین خالصه از روایت بورکناو کافی است تا کج فهمی عظیم، و یا بهتر، زنجیره 

ای از کج فهمی ها، که در آن درونی شده، نشان داده شود. هرچه هم دعاوی او 

ابطالِ فرضی مفهوم پردازی ماتریالیستی تاریخ توسط وی نسبت به ماکس وبر و 

مساله ی "درست باشد، با این حال نشان می دهد که مساله اینجا به هیچ وجه 

که مذهب مسبب آن بوده است، نیست بلکه به بقایای  "بنیادی ظهور سرمایه داری

رمایه فرماسیون های متقدم اقتصادی مربوط است که بیرون از پیوندهای داخلی س

داری )سرمایه داران/کارگران( قرار می گیرند. همان طور که خود او در جای دیگری 

( با شیوه ی تولید 168) "تطبیق قشر متوسط"هم مطرح کرده، مساله بر سر 

جدید است. به بیان دیگر، کالوینیسم نه مساله ی اخالق سرمایه داران و نه اخالق 

بورژوازی ست! تنها دراینجاست که  توده هاست، بلکه مساله ی اخالق خرده

کالوینیسم اهمیتی معنی دار پیدا می کند، همانطور که مذهبِ قشر متوسطِ تهدید 

توجیه کردن، تالش برای پیروز شدن در -شده و دکترین کالوینیسم مبنی بر خود

معنی دارد. تنها در این ارتباط  "تالش نامحدود"جامعه ای درحال تغییر توسط 

سرمایه دار ایدئولوژی رایج خرده -توان فهمید چرا قشر های غیراست که می 

، طبق نظر بورکناو( مبنی بر عروج اجتماعی بواسطه "سرمایه دارانه"بورژوازی )و نه 

ی تالش نامحدود را می پذیرند. کالوینیسم هیچ کاری به ظهور و توسعه ی سرمایه 

که ظهور سرمایه داری قطعا داری نداشته است. از نظر تاریخی این امر واضح است 
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در دورانی پیش تر از کالوینیسم و رفرماسیون واقع شده است. همانطور که تا کنون 

مردمان ]پیشه ور[ کوچک "نشان داده ایم، حامالن شیوه ی تولید سرمایه دارانه نه 

بودند، بلکه ]این  "صنعتگرانِ رو به پیشرفت"( و نه 90) "الهام بخشِ کالوینیست

کسانی بودند که سرمایه ی عظیمی را از طریق تجارت و رباخواری انباشت  حامالن[

کردند و عناصر پرولتاریا را، که از طریق تجزیه ی ساختار قرون وسطایی در شهر 

و روستا از مأوایشان رانده شده بودند، به کار گماشتند. اینها بودند که در نظام رو 

چند بر مبنایی صنعتگرانه، شکل اقتصادی به زوال و بعدتر در ]نظام[ کارگاهی، هر 

برتر را خلق کردند. تحت فشار سنگین این شکلِ سرمایه دارانه ی تولید، فارغ از 

قید و بندهای مقررات رسته ای ]پیشین[، تولید پیشه ورانه خردی که از کمبود 

حفظ شود. یعنی با  "تالش نامحدود"سرمایه رنج می بُرد، تنها می توانست با 

مار نامحدود کارگرانی که به کار گرفته شده بودند، همانطور که در تولید پیشه استث

 "عقالنی شده"وری نیز رایج بوده است. این موضوع هیچ ربطی به تالش 

( ندارد. بهتر است به جای آن از هدر دادنِ نامحدود و غیر عقالنی 1971:161)

 ژوازی است. نیروی کار صحبت کرد، چیزی که ویژگی اخالق خُرده بور

اینکه کالوینیسم یا جریان مذهبیِ مرتبط با آن پیش شرطِ ضروری برای ریشه 

خلق شدن اخالق توده ای سرمایه "های سرمایه داری را شکل ندادند و اینکه 

تنها می تواند بر مبنای خردستیزانه مذهبی به پیش رود با این فاکت  "داری

رن قبل تر در ایتالیا و بی هیچ کمکی تاریخی باطل می شود که سرمایه داری دو ق

از جانب خردستیزی مذهبی ظهور کرد. بی نیاز از کالوینیسم! بورکناو خودش نیز 

سرزمینِ رادیکال ترین گسست "می خوانَد،  "بی تفاوتیِ مذهبی"ایتالیا را سرزمین 

( روحِ روشن، عقالنی و نیک اندیش اهالی فلورِنس در 101. )"ها از سنت مذهبی

 معروف همگان بود.  15و  14 قرن
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سرمایه داری ایتالیا قادر بود تا خود را بی نیاز از تربیت مذهبی بنا کند، از آنرو که 

ابزارهای "سرمایه داری در آن زمانِ ریشه دواندنش در ایتالیا و جاهای دیگر 

بهتری از یاددادن دیسیپلین کار در اختیار داشت! این موضوع ما را به  "تربیتی

ین ویژگی شاخص تئوری بورکناو می رساند. او به پیروی از ماکس وبر بر دوم

اهمیت کالوینیسم برای آموزش توده ها درمورد دیسیپلین کار، تاکیدی اغراق آمیز 

( برای ظهور 169می کند و اخالق نوین توده ای را به عنوان پیش شرطِ ضروری )

ند که عملکرد سرمایه سرمایه داری توصیف می کند. او همچنین اظهار می ک

را  "رویکردی ریاضت کشانه و جدید از سوی توده ها نسبت به روند کار"داری، 

رعیتی با اجبار قانونی به کار -ضروری می سازد، رویکردی که مثل وضعیتِ ارباب

( به طور خالصه، بورکناو مستقیما پا جای 152) "قابل دستیابی نیست. "]کردن[ 

رژوایی ماکس وبر می گذارد که در آن تاریخِ سرمایه داریِ  پای ایدئولوژیِ خرده بو

رو به ظهور قصیده ای فرحبخش است. هرچند که مارکس نشان داده بود که 

روش های آموزشی که برای تزریق کردن دیسیپلین کار استفاده  "تاریخ واقعیِ"

 نیستند. در مقابل، خشونت مستقیم "به هیچ وجه قصیده ای فرحبخش"می شدند 

 و وحشیانه ابزار اصلی برای مجبور کردن مردم به کار بوده است. 

به هنگام بحث بر سر سوژه ی انباشت، مارکس میان انباشتِ در حال جریانِ 

انباشت که  "ابتدایی"که با پیشرفت سرمایه داری اتفاق می افتد و فُرم  "عادی"

پیش شرط ظهور سرمایه داری بوده است، تمایز قائل می شود 

(. به همان طریق، در ارتباط با آموزش توده ها درمورد 1976[1867:]873)

در  "عادی"دیسیپلین کار که برای سرمایه داری ضروری ست، تمایز میان روندِ 

پیشرفتِ سرمایه داری ای که در حال عملکرد است و ابزار آموزش در زمانی که 

پیشرفت تولید " سرمایه داری تازه در حال ظهور بوده است باید مشخص شود.
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سرمایه دارانه طبقه ای از کارگران را پرورش می دهد که از طریق آموزش، سنت 

وعادت ، ضرورت های آن شیوه ی تولید را به عنوان قوانین طبیعیِ آشکار و مبرهن 

.  آموزش مذهبی ای که ماکس وبر و بورکناو از 12 [1867[مارکس  "می بینند.

آن صحبت می کنند تنها بخشی از آموزشِ عمومیِ سرمایه دارانه ای ست که 

جبر "جمعیتِ نسبی و -مارکس از آن صحبت می کند. همچنان که قانون مازاد

تولید سرمایه دارانه مثل همان  "همگام با پیشرفتِ"نیز  "بی صدای روابط اقتصادی

و نه تنها آموزش مذهبی ای  –عمل می کنند. عملکردِ ترکیبیِ این نیروها آموزش 

مُهر تسلط سرمایه دار بر  –که یک جانبه از سوی وبر و بورکناو بر آن تاکید شده 

روند تولید سرمایه "در  "در حرکت عادی امور"کارگر را می کوبد. هرچند این ابزار 

، کافی هستند تا هر مقاومتی از سوی "ستدارانه در حالتی که تماما توسعه یافته ا

در  "نَرم"(. اما این ابزارِ 1976[1867:]899طبقه ی کارگر را در هم شکنند )

دوران ظهور سرمایه داری ناکافی بوده است و بورژوازیِ در حال عروج همچنان از 

برای تحمیلِ دیسیپلینِ کار سود می بُرده است  "اقتصادیِ مستقیم-قهر فرا

(899[:1867]1976 .) 

 یسنت یِشدن نظم اجتماع دیناپداین درست نیست چرا که همراه با  به باور بورکناو

پُر  دیجد یِبا اخالق مذهب دیکه با دیآ یبر م"شده از قانون یخال ییفضا"امور، 

در انگستان که همانگونه   - ایتالیا یدر همه جا]در حالی که[ (. 152شود )بورکناو، 

کشاورز سلب شد، از خانه  ردمِاز م نیاول با اعمالِ زور، زم"متاخر یو فرانسه 

 نیرانده  و خانه بدوش شدند، بعد شالق خوردند، بر آنها داغ زدند، با قوان شانیها

 یمزد-کار ستمِیس یکه برا ینیپلیسیمسخره شکنجه شدند تا به د یِستیترور

 یکش اضتیر" قی(. نه از طر1976[1867:]899. )مارکس، "بود خو کنند یضرور

 
 .تاکید بر همه ی نقل قول ها از مارکس، توسط گروسمن است 12
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 یِقانون گذار" قیبلکه از طر ،یستینیاخالقِ کالو قی، نه از طر"یجهان-درون

در  16و سراسر قرن  15قرن  یدر انتها" "شدگان تیسلب مالک هیخونخوارانه عل

شان  نیمحروم از قانون که از خاک و زم یایبود که پرولتار "یغرب یتمام اروپا

کار  نیپلیسید یشده بودند، در باره  انیدوشان و گدابه به خانه  لیرانده و تبد

پیش کرد و  یرفتار م "خودخواسته" نی. قانون با آنها مثل مجرم"دندیآموزش د"

وجود نداشت  گریکه دی کهن طیکه ادامه دادن به کار تحت شرافرضش این بود 

کردن  طرح ی(. به جا1976[1867:]896[ بود )ایآنها ]پرولتار حیطه توانتماما در 

داستان وار  قصیده های دِیازتولبورکناو مشغول ب ،یخیو تار یارتباطات واقع نیا

  .کودکان است که مخترعش ماکس وبر بود

 نجا،یشود. ا یکامال بخار م یخیتار قیحقا پرتودر  ییخرده بورژوا ی قصیده نیا

 یدیتاک"خود را با  یا ژهیبورکناو، او به طور و یدر نوشته ها گرید یهمانند جاها

 یها تیروا"که با آن بورکناو  یکند، لحظه ا یم یراض "یساختار یبر لحظه 

اش را به  یاز همان رو که او توجه اصل قایقد. کند یرا رد م "خیاز تار یفیتوص

 داده هایبستر،  نیو در ا نجایاست که ا یموردِ فرانسه معطوف ساخته، ضرور

در اخالق  یآموزش مذهب که میاز فرانسه ارائه داده شود تا نشان ده ینیمع یخیتار

شده  جادیا "یجهان-درون یکش اضتیر"توسط  تیدر واقع زانیتا چه م یتوده ا

 است.

 دوم

 امامارکس شناخته شده است.  تالِیدر انگستان از زمان کاپ نیخون یقانون گذار

شدن نظم  هیزشده بود و با تج تیکشاورز سلب مالک یاز توده  زیدر فرانسه ن

ه شد "و بطالت یکاریب"محکوم به  ،یو انکشاف اقتصاد پول یکهنِ فئودال یاجتماع

 کیبه  دنیرس یتالش برا در]فرانسه[  یپادشاه ازدهم،ی یید. از زمان لوبودن
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را از سرگرفت که  یکاریب هیعل یک جنگ صلیبی بربود و  دیجد یکار نیپلیسید

 ازدهم،ی ییاست که از زمان لو ترجیع بندی نیا.. او منعکس بود. نیدر تمام فرام

اندازه بوده است )بوآسان،  نیطن ی وقفهچهارم تا کولبِرت، ب یاز دوران هنر

1932:158).  

رفت،  زیجلوتر ن یشدن حت تالشیروند  ،یمذهب یاز چهار دهه جنگ ها پس

چپاول گر روستاها را غارت کردند،  ی نظامیِهاواحدشد،  نابود یاقتصاد یزندگ

 افتی لیتقل "جسدوار یتیوضع"نابود شدند و فرانسه به  یصنعت همگ یها نطفه

گسترده همه جا  ییِو گدا یکاری(. بBoissonade  ،1932:157  )بوآسان

  د.مردم را فرسوده کرده بودن یها توده  یماریبود؛ ب رماحکمف

 یطبقات نیپلیسیسست شدن د ،یماد بِیآس نیطبقات حاکم خطرناکتر ازا یبرا

طبقات  انیدر م کل انضباط"بوآسان،  یبود. به گفته  یاجتماع یِآنارش دِیو تهد

و بند  دیآنها را فاسد کرده بود، از ق یمدن یها یرفته بود. ناسازگار انیکارکن از م

 یِناسازگار زِیغرا شنهاداتیپ نیکنترل رها شده بودند، و به دست بدتر

 اربابان و انیدر م ی حرفه اتِفاسپرده شدند. احساس اقتدار و شر ختهیافسارگس

خدمه  انیدر م زین یفرمانبرداراستادکاران از بین رفته است به همانگونه که حس 

  .(1932:158) نشاگرداو 

از  شیمردم که تا پ یتوده  یسرکش یعنی – یطبقات نیپلیسیسست شدن د نیا

شده است.  فیمدارک آن دوران توص تمامی در –آن فرمانبردار و سرسپرده بودند 

افتادند که  یاتفاق م لیدل نیبه ا یداخل یجنگ ها"الفناس،  یبه نقل از بارتلم

 در قبالرا که  یا یانبردارتوانستند احترام و فرم ینم رهیخدمه، کارگران و غ

، صفحه Règlement généralد. )ادا کنن یبودند به خوب موظف بداناربابانشان 

 (1926:167ر، ز، ذکر شده توسط هاو13
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تورها ، که به ارتقاء مانوفاک1603اوت  خیچهارم به تار یهنر فرمانِ یمقدمه  در

تماما بر " کارگاهها نیا انیداده شده است که بن حیاختصاص داده شده بود، توض

شوند... و  یم یپادشاه نیشدن ا یانتظار بنا شده است که باعث غن نیاساس ا

 یدیپل یمذکور از همه  یپادشاه یپاک ساز یاست نرم و آسان برا یچون درمان

 ، Cilleuls و بطالت هستند )ذکر شده در سیوئل یکاریکه محصول ب ییها

 یا را به نوعهدست دیبا"کند،  یهمانطور که سیوئل اظهار نظر م ای(. 1989:14

خواهند  لیخطرناک تبد یزی، به چشوندبدونِ کار منظم رها  اگرمشغول کرد چون 

 ".شد

کند  یم دییتارا  "ریاز خانه بدوشان فق یتعداد باورنکردن"وجود  1601سال  فرمانِ

ها  ونیلیم"( از 1615کرستین )[ سال بعد، مونsic(. پانزده ]1927:172ر، زِ)هاو

بُرها،  بیعاطالن، ج ان،یخانه بدوشان، گدا"زند، شامل  یحرف م "ریانسانِ فق

تمام روز در حال چرخ زدن و کسب  که کاریدختران، زنان، کودکان و کارگران ب

)بوآسان،  "آورد. یخود م ه همراهب یکاریکه بهستند  یدیتمام عادات پل

 ]کردن[ کارخودِ تنها  نیدهد که ا یم نیبه ما تضم کرستینمون (1932:158

آشوب و  "است و مانع از فهیوظ کیکه کار  اموزدیبه مردم ب تواندیاست که م

الفناس  ی، بارتلم1604. در دیَرو یوران م شهیپ یشود که از پَست "ینفاق

 یعموم یدرمورد کار در کارگاهها یکاریجوانان و ب "آموزش" یرا برا یشنهاداتیپ

کرده  شنهادیپ یکاریمقابله با ب یکه او برا یابزار"که  دیگو یر مزِداد. هاو ائهار

صحبت  "هیتنب"بلکه سرکوب خانه بدوشان اند. او از  ستند،ین یبود مساعدتِ عموم

ر، زِ)هاو ".ستیجُرم ن کیهمواره  یکاریکند که ب یفراموش م کهیدر حال کندیم

1927:178).  
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در  دیبا زین "کودکانِ رها شده" ،یعموم یها یمجرمان و روسپ کاران،یکنار ب در

 ونیبزرگ ل ی هیریموجودِ خ یعمل ی. پس از تجربه نندیمکان ها آموزش بب نیا

الفناس از کارگاهها درخواست دارد تا شاگردانشان  س،یدر پار "کودکان سرخ"و 

اربابان  اریکارآموز باشد، در اخت انکه هم اب،یارزشمند و کم  ییرا به عنوان کاال

می وحشتناک را به زبان  یآن جمله  گرید حاال او"(. 1927:178ر، زِبگذارند )هاو

  .(1927:12ر، زِ)هاو ".دیببر دی: بچه ها را بردارآورد

را در کتابِ  شنهاداتیپ نیا کیستماتیکرستین بصورت س[ سال بعد، مونsic] ده

 یم یکرستین به روشناشاره شد پروراند. مونپیش تر به آن اش که  1615سال 

و اخالق  یمیقد یبا ساختار طبقات ،یفئودال یتماما بر جامعه  یکه اقتصادِ پول ندیب

جامعه  یبرنده برا شیپ ییروین "یسود شخص"اش،  مسلط شده،  و  یسنت ییگرا

( 1615:39. )"تراکنش هاست ه یچرخ اش کاهشِ یاصل رِیسود: تاث "نو است.  ی

که به  کمی هستنددر مسائل مربوط به سود، مردم "کند که  یم یمانیاو ابراز پش

 یآنارش ی هشداردهنده شی( همچنان که از افزا1615:90) "آن وفادار باشند

 یبخت اهیس یرود تا از او درخواست کند تا جلو یشاه م سراغنگران است، به 

]رژیم باستانی  "یباستان]رژیم[  نِیپلیسیفساد د"که متعلق به  یکننده ا دیتهد

 -به نظام اجتماعی فرانسه در دوران قرون وسطی تا انقالب فرانسه اطالق می شود

وجود خواهد  ندهیها در آ یاز باالدست یا یچه فرمانبردار". ردیبگ را است م[ 

 نیرا از ا ما ی؟ اگر حضرتعالحکومت شدن افتخار خواهد کردبه  یداشت؟ چه کس

خوب و  یتقوااز  یِری! سقوطِ فراگکار تمام است د،ینجات نده یتفاوت یبو  یجیگ

تش محو خواهد شد رده ها و سلسله مراتب اراز  انضباط.. واقع خواهد شدمتعادل.

 (1615:60) ."در مزارع رشد خواهد کرد یدر شهرها و خودکامگ ی... گستاخ
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است، از آن رو که  "و بطالت یکاریب" د،یآ یکه به نظر او م یخطر نیبزرگتر

 یداده شده اند به سو لیتقلکاری  چیکه به انجامِ ه یمردم"روشن است که 

. "کندیقدرت مردان و عفت زنان را فاسد م یکاریب نیشوند... و ا یم بد اغوا یکارها

  (1615:65 ،کرستین)مون

انسان زاده شده تا ... ": کندیم دیتاک وقفه یبه عنوان کارِ ب فهیمقابل، او بر وظ در

 فیتکل نیموضوع مهم تر نی(. از ا1615:21) "کند یمداوم زندگ تِیبا کار و فعال

 "و بطالت تحمل نشود یکاریاز ب یشکل چیه": شود یدولت منتج م یبرا یعمل

دهد که چطور مردم را  یم شنهادیپ ارداو در اصل د ،یمعن نی(. به ا1615:22)

  .به کار گرفتباید 

دارد  هیگال یاز عملکرد اقتصادِ پول نکهیکرستین است که با اموضعِ مون یژگیو نیا

. برعکس، در ستین "گذشته ییطال یروزها"وجه خواهان بازگشت به  چیامابه ه

دارد  یدر اقتصادِ پول شهیر یکه چه قدر قو دید توانیاز نظرات او، م یهر جنبه ا

دارانه ظاهر شده است. او  هیسرما حورم-اقتصادِ سود یو چگونه به عنوان سخنگو

با در نظر  خواهدیاقتصاد خالص شود، بلکه م نیاز شر ا خواهدیعنوان نم جیبه ه

 یآن را نجات دهد. در زمان ها ،به نفع طبقات حاکم یعنی، یگرفتنِ نفعِ عموم

شد مردم را مجبور به کار کرد. اما  یم  -او  ی شهیاند ریدر س یعنی –گذشته 

فرض کرد،  نیشود چن یشده است. همانطور که م یدر فرانسه ملغ یدار هحاال برد

 دیجد طیرا ندارد بلکه خواهان انطباق آنها با شرا لیاو قصد رد کردن ابزار تحم

به "شامل  دیجد فیتکل نیسود دارد. او استدعا دارد که ا یاست که پا در رانه 

را به ارزش متداول  یباشد که سود شخص یفیکار گرفتن مردم در مهارتها و تکال

عنوان  چیکارکردن، مردم به ه ی فهی( اما در ارتباط با وظ1615:27) "بزند. وندیپ

که مانند تفاوت است  ادیدو انسان چنان ز انی... اغلب تفاوت م":ستندین یمساو
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کردن متعلق به طبقات باالست، در  ی( رهبر1615:37. )وانیانسان و ح انیم

 یاصلبا توجه به کند که  یم ینیب شیکرستین پکنند. مون ارک دیفقرا با کهیحال

سود خودش  یدر جستجو ی، که اگر هرکسهفرموله شد تیکه توسط آدام اسم

وجود داشته  تواندیکُل بدون جزء نم" ،شود یبهره مند م از سود زیباشد، جامعه ن

هم هستند که  یکنند، کسان یو عمل م یهستند که فرمانده یباشد: کسان

کنند و  یکه خلق م یشود. دستان یم لیعمل بر آنان تحم وشوند  یم یفرمانده

که  ییمهم اند که چشم ها روح هدایت یهمانقدر برا کنندیکه حمل م ییپاها

 (1615:138) "شنوند یکه م ییو گوش ها ندنیبیم

 یبرا ی راداتیپردازد و تمه یم "بیکارگان" فِیبه توص حقیر یا یگریبا وحش او

کند:  یم شنهادیمجبور کردن فقرا به کار کردن، بدون زحمت دادن به دولت، پ

که زاده شده اند  ییانسانها ن،یزم یاستفاده بر رو یب ییکاهل، بارها ییشکم ها"

حق بر علیه شماست به  ن،یفقط مصرف کنند!... ا ،دیتول یبرا یتالش چیه یتا ب

او باید تمام سختگیری شماست که  بر علیهاعمال شود! باید قانون  یِکه اقتدار مجر

 انیدر م نی. ابرای شماست که وجود دارند؛ چوب و شالق اش را متوجه کند

 نیشوند! در مورد چن یم تکثیرو دزدها  نی دروغبُرها، شاهدانِ بیشماست که ج

 اش،یهرزه و ع یمردم -مردم را  نیا دیخشونت به کار برد؛ با توانیتنها م یمردم

 نگیفلمآنچه که مکلف به کار کرد، همانند  –عار  یو ب نشانیوالد هیعل یشورش

 گریو چوبِ د لیچوب برز دنیکنند و آنان را به اره کردن و بر یها در آمستردام م

[ Werkhuis] گمارند که به آنها کارگاه یم یمشخص یها نرنگ ها در ساختما

 (1615:107)  ".ندیآفر یم دیجد یکه کار هرروز معجزه ا ییجا ند،یگو یم

که  یمعن نی، به انمودآغاز  یدر کودک یکار اجبار قیاز طر باید آموزش را نیا

 ریکودکان فق در مورد "حبس شوند. یاجبار یدر کارگاهها دیبا زیکودکانِ فقرا ن
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طبق راه چاره  دیبا -نباشند  ینظم عموم یبرا یدیاگر تهد یحت -]در فرانسه[ 

جمع کرد،  یساختمان عموم کیآنها را در  یها اقدام کرد... همه  یهلند ی

 ی پارچه پرده، – یاز هر نوع یدیکار تولپسرها و دخترها جدا از هم و به انجام 

لباس مخصوص بپوشند  دیمجبورشان کرد. آنها با - رهیو غ رپوشیکتان، لباس، ز

ها  یهلند"که  دیگویسرانه م رهیاو خ "شوند. ریدستگ یتا به هنگام فرار به آسان

دارند  ینامگذار نیا یهم برا یمدرسه، علت خوب ندیگو ین ساختمان ها میبه ا

به کار گرفتن  یروش ها برا نیکند... ا یکه زندگ ردیگیم ادیچون در آن شخص 

-105) ".فتدیآنکه دولت به دردسر ب یب اند، زاده شده اند خوب ریکه فق ییآنها

1615:103) 

 ییسلطنت لو ی، در ابتدا1612. در خاتمه نیافت یشنهادیپ یطرح ها نیاکار با 

 انیاما کارِ زندان"شد.  سیتاس "اصالح شده انیگدا یبرا یموسسه ا" زدهم،یس

معین به آنان محول می شد تا به  یا فهیوظ و انجام دیمفبه عنوان کاری کمتر 

(. از 1989:25 ، )سیوئل ".عنوان مجازاتی دردناک که باید متحمل می شدند

 نمونه چند ذکر –بنا شدند  یبه اصطالح عموم یها مارستانی، ب17قرن  یابتدا

(، 1639) ی(، مارس1632ِ) مس(، ر1630(، تروا )1613) ونیاست: در ل کافی ازآنها

( 1656) سی( و در آخر، پار1647) هی(، تولوز و بِز1646) هی(، مون پُل1643) ژونید

شهرها و  یدر همه  نهایا سیخواستار تاس 1662(. فرمانِ سال 1662و بوردو )

 یدارند که آشکار کننده  یاسمها ساختمان  نیاز ا یبازارها بود. مجموعه ا-شهر

   ."مانوفاکتور یِعموم مارستانیب"هدفشان است: 

مدرن آن نداشتند. به گفته  یها در معنا مارستانیبه ب یربط چیه نهایواقع، ا در

و اصالح عاداتِ  کارماندنیممانعت از ب یموسسات با هدفِ فور نیا" ،سیوئل ی

 دیروش ها نبا نیکارکرد ا "شدند. سیتاس یکار اجبار قیو بطالت از طر یکاریب
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 یِشد. مابق یآنجا بودند، محدود م بارموسسات که به اج نیا یِبازداشت نِیبه ساکن

خودشان  یاجبار یکارگاهها نیا ی رانهیشگیپ ریعاران بنا بود که تحت تاث یب

موسسات،  نیا نیمعروف تر (1989:25 ،کار بروند. )سیوئل  یداوطلبانه به سو

پارلمان  سِیرئ نینخست ور،یِبود که موسس اش پُمپون دو بِل سیپار مارستانیب

 میتیفقرا، کارگاه، زندان و  یبرا یهمزمان ساختمان مارستانیب نیبود. ا س،یپار

وران و شهروندان شهر، هرگاه که به پسربچه ها به عنوان کارآموز  شهیخانه بود. پ

، 1690آوردند. در  یم یموسسات رو نیداشتند، به ا ازین یخانگ فیوظا یبرا ای

نفر  5000از  شیداشت، به ب قتعل مارستانیکه به ب یموسسه ا ،یسَلپِتر نِیساکن

مشغول بودند، و  یگساله به بافند 10تا  6پسر  103شان  نیکه در ب د،یرسیم

 یکار م یو فرش باف یندگیشو یکه در کارخانه ها هسال 10تا  8دختر  286

آنجا به کارگرفته شده  زین نیو معلول رمردهای، پ1665از سال  یطبق گزارش کردند.

شده  یمعرف یعموم ی فهیاز آنجا که کار به عنوان وظ گر،ید یزارشبودند. طبق گ

سفت و سخت تر حکمفرما شده است.  ینیپلیسیو د یزکاریفقرا پره نیاست، ب

 (1929:153 شِر،ی)کول

به عنوان  یکاهل هیشدند که عل یم بیتصو ییفرمان ها وستهیدروان کولبِرت، پ در

ها از  هیریخ قیاز طر گریخباثت ها بودند. از آنجا که بنا نبود د یهمه  یچشمه 

شد که فقرا را به کار کردن  یخواسته م یشود، از اجتماعات مذهب تیحما یکاهل

گزارش داده که تنها در  1687 رد یشی( کش1898:228 ،دهند. )سیوئل  میتعل

  .زدوده است یاز صد روستا را از آثار کاهل شیکُنستانس ب اسقف نشین

ک، استثمار کار کود-شده، فرا دهیکش ریدر حالت به زنج یکار اجبار زندان،

بودند که  یها ابزار نای –انسانها  یو نابود کردن زندگ انهیوحش یسوءاستفاده 
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( 157)بورکناو،  "کردن کار عقالنی ]روشِ[ نیتر رانهیسختگ"به  یمنته یجاده 

  .کردند یدرحال ظهور نشانه گذارکارخانه ای  دِیرا در دوران تول

 یخانه "وجود داشتند.  کیدر انگلستان، هلند و بلژ زین یمشابه ی"مانوفاکتورها"

بود که بر زندان کپنهاگ گذاشته بودند. به عنوان برمال کننده ای  "یعنکبوت

که  می کند انینت، جان هووارد بدر زندانِ گِ یمانوفاکتور مشابه سیمناسبت تاس

است متکی که  ،یا یواحد تجار چیکردند ه یمردم در اشتباه بودند که تصور م

شده اند و مجبورند کار کنند، سودزا  دهیکش ریکه به زنج ییکار آنها یرویبر ن

 J. Howard, État des prisons, des) رونق نخواهد گرفت و نخواهد بود

hôpitaux et des maisons de force ،ذکر شده توسط کولیشِر ،

1929:154) 

 ومس

 یآن عملکرد یدار هیدر ظهور سرما سمینیموضوع که کالو نیاز نشان دادن ا سپ

 چیبه ه سمینیکالو نکهیاش بودند و ا یرا نداشته که ماکس وبر و بورکناو مدع

سوال همچنان  نیدر حال ظهور نبوده است، ا یِدار هیسرما"یِمشکلِ اساس"عنوان 

بلکه درممکن  شرفت،یدر پ نه ،یا ژهینقش و سمینیکالو ایماند که آ یبر جا م

کشانه نسبت به روند کار از  اضتیر شیگرا" قیاز طر یدار هیکردنِ کارکرد سرما

 یتئور نیمحض فرموله کردنِ ا یکرده است؟ بورکناو حت یباز  "سمت توده ها

 اضتیر شیگرا" نیکه ا دیگو یدهد و نه م یارائه م یخیدر کتابش نه مدارک تار

 نِیاست. دکتر یزیمشتمل بر چه چ "از سمت توده ها ارک کشانه نسبت به روند

 یرقابت یدر مبارزه  یروزیدر مورد پ نانیعدم اطم مثابه یوقفه به  یتالش ب"

دوخته شده بود، قابل کاربست  یتن خرده بورژواز ی( که برا176) "دارانه هیسرما

 یبراحتی دکترین های مشخص کالوینیسم نیز آن را . ستیکارگر ن یبه طبقه 
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 یفرضها شی، بلکه پمناسب نمی کرد( 214) "فرمانبردار نگه داشتن توده ها"

مقدر  شیاز پ یِرستگارمبنی بر  سم،یدر اشتراک با لوتِر خردستیزانه آنعموما 

دارانه  هیسرماسرنوشت ها  ستینیکالو". بود ]که آن را مناسب می نمود[شده 

 یازین نی. بنابرامی پذیرندداده شده  شیاز پ یزیچ یش در زندگی را به مثابهخو

 (190) ".نداشته باشند هیکردن ندارند، در واقع بهتر است گال هیبه گال

پرت کردن  یست برا یابزار ،یگریمانند هر مذهب د سم،ینیارتباط، کالو نیا در

 یابزار ،یسرنوشت شان در زندگشکل دان عقالنی  یحواس توده ها از مبارزه برا

برنقش  یمبن یوبر یتئور ،یریگ جهینت نیکردن توده ها. در پرتو ا یاهل یبرااست 

که بورکناو آن را  یدار هیماسر یها و توسعه  شهیدر ر یاخالق پروتستان ی ژهیو

هست.  زیهمانطور که واقعا نبه مثابه افسانه ای نمودار می گردد،  رد،یپذ یم

به شکل  ی گریسوعینه تنها  سم،یسیدر کاتول یمشخص مذهب یانهایجر

 یتوده ها بود، بلکه حت یفرمانبردار نِیتضم مایکه هدفش مستق سم،ینیمول

 کردن توده ها از یاهل یبرا یشدن به ابزار لیتبد ی، در اساس برامیسانسنی

  .مناسب تر بودند سمیپروتستان

 قیدر دق میسانسنیموجود است صراحتا در  یکه در هر مذهب یزیست خرد اصلِ

 عقالنی یظاهر یزیست خرد نیخود فرموله شده است. اگرچه که ا یمعن نیتر

و  یجهان-نیخوبِ ا یکارها نیب یمنطق یفرضش ارتباط شیداشت چون که پ

 هجهان بود. درآموزش دادن توده ها ب-گریشان در د یپاداش و رستگار

 ینیجهان، از بهتر کردن سرنوشتِ زم نیدر منحرف کردن آنان از ا ،یفرمانبردار

ها نقش مذهب در محکم  نیا یشان و مبارزه با قدرت فاسد حکمرانان، درتمام

-یاسیس مِیمستق یها یدارد تا آشکارساز یروشن تر انیب یدار هیکردن سرما

روحِ  نیتجارت و مُزد. ا ه،چون ربا، بهر یدر مورد مسائل یدار هیسرما یاقتصاد
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که  یبلکه درهر مذهب یست، که نه تنها در اخالق پروتستان یدار هیسرما انیع

مدرک معاصرِ کنکرت،  کیاست.  تیکردن توده هاست  قابل رو یهدفش اهل

 یلحظه "هر  ،یرا بهتر از هر انتزاع یاخالق توده ا نیکاراکتر ا نیتر یدرون

 هیکه با سرما یاناتیجر یبرا یحیکه بورکناو بر آن به عنوان توض یا"یساختار

 دیرا دارند تاک دیجد "یاخالق توده ا"ساختن  یظهور کرده اند و دغدغه  یدار

 یدغدغه  ست،یانسِنی شمندیاندیک  کلول،یکند. به نظر پدر ن یدارد، روشن م

 :مرگ باشد دیبلکه با ،یانسانها نه زندگ یاصل

 ایکوتاه، بزرگ  ایاز خوب مُردن است. اندوه ها، خواه بلند  متشکل زیهمه چ"

را در  تیتا ابد میشوند... اگر تالش کن یگم م تیشده و در ابد دیکوچک، ناپد

روت، فقر، : ثدیبه نظر خواهد رس کسانیما  یبرا زیهمه چ م،یقلبمان داشته باش

ازدواج  ستیانسِنی کی یوقت .یبدنام ه،شکو ،یگیفروما ت،یاشراف ،یماریب ،یسالمت

شود که در درون خود،  یحیمس یا یزندگ" دیبا دیزوج جد نیا یکند، زندگ یم

. متعاقبا، "و نه سرگرم کننده، لذت بخش و سرخوشانه است یکار ،یجد یا یزندگ

داند که هر درجه  یم"کند، چون  یحرکت به سمت باال تالش نم یبرا ستیانسِنی

 یم شیکه در مقابل ما است را افزا یخطر ت،یشرافت و اشراف ،یبالاز خوش اق یا

 ".دیبه حال بزرگان غبطه نخور ن،یسازد. بنابرا یمان را دشوارتر م یدهد و رستگار

 (1927:196-198 سِن،ی)گروتو
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https://www.marxists.org/archive/grossman/1934/beginnings.ht
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 زیرنویسهای مقدمه مترجم: 

[1] https://www.telewebion.com/episode/2067318 

[2] https://www.youtube.com/watch?v=FPAwRbL3siQ 
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