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  سازی از روند تاريخ اسطورهتای انقالبى سوژهخودآگاهى   ازـآنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ 

  فرشيد فريدونى

های عميق و همه جانبه دست و پنجه نرم در حالى كه جمهوری اسالمى با بحران. افكار ايرانيان آكنده به متافيزيک است

-، جماعت سلطنتايرانيان بى اعتبارتر از گذشته گشته است  تاريخى هويت يک وجه از و دين اسالم به عنوانكندمى

ل سبه تاريخ فرهنگى قبل از اسالم كشور متوطلب از فرط استيصال و به دليل فقدان يک ايدئولوژی مدرن و سكوالر 

تبديل هخامنشى ی كوروش  در حالى كه استوانه.ی قدرت سياسى را توجيه كننداند كه خيزش خود جهت مصادرهشده

و " فرشگرد ":مانند باستان اساطير ايرانمفاهيم معمول و ها شده است، استفاده از حقوق بشر برای آنمانيفست ه ب
  . دهندگزارش مى "مدرنايران "اد يک ها جهت ايجاز عزم راسخ آنبه اصطالح " ققنوس"

شود و نه يک پديده از دوران ب مىطلسلطنتايرانيان سياسى نه محدود به اهداف توجيه البته استفاده از اسطوره جهت 

تشكيل ضرورت كرد كه های تصويری استفاده مىاز اسطوره و نمونهنيز افالطون  يونان باستان در دوران. معاصر است
مولد " و "فيلسوف مرگ و عشق"، "ی خردمندیاسطوره"را سقراط زمان وی هم. كندوجيه را تمتمركز دولت يک 

جا با ما اين. جهت تحقق اين هدف مشخص سازدمعطوف به نظريات وی افكار عمومى را يد كه نام مى"حقيقت مطلق

جا به بيان ديگر، از آن. شود وساطت مىاسطوره كه البته از طريق هستيمناتوانى تفكر در تشريح اهداف سياسى مواجه 
و  زدپرداسازی مىتيجه به اسطوره، در نيستنمردم عموم گرا برای يک حركت فكری و مثبتبه تعميم افالطون قادر كه 

شود، در حالى كه اسطوره از يک مى تجزيه ابژكتيوواقعيت كليت به اين ترتيب، . دنكهای تصويری استفاده مىاز نمونه

نيز جا با تناقض ماهيت مشخص با شكل مجرد آن ما اين. دهدگزارش مىافكار عمومى  به مثبت و سرانجام سوبژكتيو
 را به صورتو محدود دلپسند ، تنها آثار نهايىالبته كه شود يرا اسطوره به صورت يک رسانه فعال مى، زهستيممواجه 

ای فيلتر و يک دستگاه سانسور رسانهيک اسطوره به بيان ديگر، . گذاردا عموم مردم در ميان مى اسرارآميز بجنجالى و

-بازتاب مىمنطقى و خوشايند  يک تظاهر را به صورتننهايى آمطلوب  و متضاد تنها نتايج كليت واقعىيک است كه از 

گرا و انفرادی ای، مثبت زيرا شناخت اسطوره،ميشومىتئوريک مواجه آگاهى جا از يک طرف، با تشويش ما اين. دهد

منجر به عواقب بسيار ناگوار در  از طرف ديگرجا كه اين شناخت محدود، نادرست و مغشوش است، ليكن از آن. است

مردم عامى و به اصطالح افكار خردمند را با  انسان یی افالطون انديشهگفتهنا به  زيرا ب،دگردمىنيز كسيس سياسى پرا
 اما فعال دگرگونى ،ی ناآگاهی آگاه و انبوه مردم ابژهبه اين ترتيب، يک اقليت ناچيز سوژه. كند وساطت مى"كندذهن"

 يدآنيز پديد مى ساختاریمخصوص  تشكل آن ،ای تأثير آگاهى اسطوره تحتكهو پيداست آيند به حساب مىاجتماعى 

 .كندروايى مىها فرمانابزار حكومتى بر انسان از باال به پايين سازمان يافته و مانند يک  به صورت يک نظم هيرارشىكه
 ساختاروحدت يک ديگر م عمومى مواجه هستيم كه به صورت الزم و ملزوم هو خودفريبىای  اسطورهفريبجا با ما اين

       .آورندرا پديد مىگرا مطلق

هستند، زيرا در ی خويش و اساطير خودساختهنيز هنوز در اسارت متافيزيک " های ايرانىماركسيست"متأسفانه اغلب 
فعاليت و د گذراننمىسياسى ی مرهروزی خودآگاه انقالبى و سوژهكمال ازخودبيگانگى خودكرده با پراكسيس نبرد طبقاتى 



٢ 

 

 و انقالب اكتبر، مبارزات خلقى و ضد امپرياليستىكمون پاريس، : با استناد به اساطيری مانندفقط خود را تشكيالتى 
دهى آيد، سازمانای پديد مىكه تحت تأثير آگاهى اسطورهتشكل ساختاری آن . كنندتوجيه مىی سياهكل حماسه

گيرد كه تحت فرمان يک را در يک سيستم حزبى متمركز در نظر مى "نگاردآوافعاالن سياسى "و " ان پرولتارياپيشتاز"

جا ما اين. استقرار گرفته " سوسياليسم علمى"ای  و يا مرحلهاستقرار بالواسطهجهت  "قاطع و انقالبى"به اصطالح رهبر 
 هستند كه البته تشكل ی افالطونكه مورد نظر فلسفهشويم مىمواجه  "خردمند"همين افراد به اصطالح با دوباره 

و از طريق ايدئولوژی تشكيل " ان پرولتارياپيشتاز" و "تراز نوين" احزاب ها در عصر مدرن به صورتساختاری آن

و با خودساخته با استناد به اساطير فعاليت سياسى انرژی جهت به اين ترتيب، . شوندم توجيه مى ـ لنينيسمماركسيس
ی خودخواندهو تفكرات خام مابقى رهبران پسند لنين محصول آثار عامهمعموًال  كه )آخوندی ("علم كالمى"يک وساطت 

. استسياسى  با پراكسيس کتئوريآگاهى محصول استفاده از اسطوره اختالل در ديالكتيک . گرددآزاد مىهستند، سياسى 

 ،شودمىب سوسياليستى قانع از ضرورت انقال "حزب پيشتاز"از طريق كادرهای  "كندذهن"انبوه كارگران انگاری كه 
هم سپارد و آن  مى"رهبر قاطع"يک خود را به دست سياسى اختيار كادرهای حزبى در پيروی از پرولتاريا  انگاری كه

و مديريت ست، هم ه "ناپذير و ابژكتيواجتناب"  به اصطالحكه البتهوند انقالب سياسى را ر رگی كار طبقهبرای

جابجايى جا موضوع بر سر اينپيداست كه . سازدمتحقق مى يتنوان سرنوشت محتوم بشر به عرا" سوسياليسم علمى"
به و ی جامعه قابل مالحظهبر اكثريت  " حزبى و پيشروآگاه" و به اصطالح ناچيزاقليت يک ی سلطهسوژه با ابژه، يعنى 

 و در تدام زند را رقم مى انقالبىیو تكامل سوژه طبقاتى ی موضوع خودآگاهىخاتمهالبته  است كه "كندذهن"اصطالح 

  ١.كندرا توجيه مىماركسيست ـ لنينيست ی  شكست خوردهتشكيل احزابظاهرًا تجربيات ناگوار تاريخى 

، يعنى با يک سؤتفاهم ميان آگاهى پراكسيس تناقض دريک جا با ما اينكند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

لنينيست،  متعدد  احزابها وسازماناز يک طرف،   به اين صورت كه.مواجه هستيمتئوريک با پراكسيس سياسى 

و بر سر آن كرده وجود دارند كه همواره بر نقش رهبری خود تأكيد  و حكمتيست مائوئيست، تروتسكيستاستالينيست، 
حركت از طرف ديگر، الى كه ، در حاندازند نظامى به راه مى برخوردهای فيزيكى وهای مطبوعاتى و حتابا ديگران جدال

به بيان ديگر، . هستندبه كلى بى اعتنا ها  اهداف سياسى آننسبت بهدر ايران  جنبش كارگریی طبقاتى و واقعى جامعه

و  است ذاتىسياسى ماهيتًا درون كسيسپراای دارد، اما اسطورهشكل سنتى چپ های جريان کتئوريآگاهى  كهدر حالى 
 كارگری  در جنبشاين تناقضی سرچشمهنقد بررسى اين نوشته نيز موضوع  .كندرا اصوًال نفى مىى لذا اشكال متافيزيك

 مباحث ها ازآنعملى ی  كه فلسفهسياسىهای انحطاط تمامى جريان بحران و  آثار آن در كهاست  كمونيستىـ

قابل مشاهده شود، سيراب مىكراسى و سوسيال دموايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم انترناسيونال دوم پديد آمده و از 
  .است

فلسفى ی هپيچيدمسائل نقد طرح و  اما شناخت علل آن است،محسوس كامًال  و با وجودی كه اين تناقض بسيار عريان

در يک ها را تناقض آن وغشوش  می علت با معلول رابه خصوص به اين دليل كه اسطوره رابطه. سازدرا ضروری مى

                                                 
، در آرمان و ی سياسى كارل ماركسدر انديشه" انقالب" ـ نقش تكامل مفهوم اسطوره و پراكسيس): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

   ادامه، برلين ٦٩یانديشه، جلد دوازدهم، صفحه
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های مذكور از طريق اساطير خودساخته و به اين صورت كه احزاب و سازمان. كندوساطت مىمنطقى به اصطالح تظاهر 
تناقض آگاهى تئوريک با اند، های بسيار زيبا و ابعاد غير واقعى مزين شدههای تصويری كه البته با رنگبا استفاده از نمونه

ماركس و انگلس اوير تصسنتى های چپ جريانای ورهطاسهای در رأس سنبل. پوشانندبه كلى مىرا پراكسيس سياسى 

-ها قطار مىآن سر پشتنيز های لنين، استالين، تروتسكى، مائو و حكمت  تمايل سياسى، عكسر كه البته بنا بقرار دارند

قيقًا شان دانگاری كه ماركس و انگلس مانند دوقلوهای سيامى و مبدأ و مقصد فعاليت تئوريک و پراكسيس سياسى .شوند

و با   شدهآغازچپ های هگلى به عنوان انگاری كه فعاليت تئوريک و پراكسيس سياسى ماركس و انگلس. اندبودهسان يك

.  به پايان و كمال رسيده است"سرمايه"كتاب انتشار   و"تاريخىماترياليسم " و "ديالكتيكىماترياليسم "اصول تكامل 
و آن كنند اگيری تئوری انتقادی و انقالبى ماركس را به درستى تشريح مىانگاری كه آثار متأخر انگلس روش مناسب فر

ماركس و انگلس آثار به ی پرولتاريا  مابقى رهبران خودخواندهوحكمت ، مسائلى را هم كه لنين، استالين، تروتسكى، مائو

 ماركسليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماترياتئوری اكنون  همواند كردهبر طرف ها را آن نظریهای كمبود تنها ،اندافزوده
 راسوسياليسم تحقق  قدرت سياسى وتصرف   گشته است كهدوران معاصرسياسى با نيازهای نطبق مو  به روز چنان

    .سازدآسان مىها به كلى آنخود تحت رهبری 

ری ماترياليسم  در جنبش كمونيستى روند تكامل تئوآگاهى تئوريک با پراكسيس سياسىسؤتفاهم ميان من برای نقد 
 "آنتى دورينگ"كتاب ام كه البته انگلس را در نظر گرفتهو غير ماركسى نقد آثار متأخر تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس و 

در يک شكل بسيار مرموز را اين كتاب  انگلس به خصوص به اين دليل كه. كند بازی مىدر اين ارتباط يک نقش اساسى

 سال پنچ ميالدی، يعنى ١٨٧٨در سال برای اولين بار " آنتى دورينگ "اين صورت كهبه . استكرده و اسرارآميز ارائه 
انگاری كه . آيدبه ميان نمىماركس منتشر شد كه البته در پيشگفتار آن هيچ صحبتى از ماركس درگذشت قبل از 

 ميالدی، ١٨٨٥در سال اما در پيشگفتار نشر دوم اين كتاب . شناخته استانگلس اصوًال شخصى را به نام ماركس نمى

 تدوين دريک نقش عمده شود كه ماركس نه تنها انگلس مدعى مىماركس، درگذشت بعد از  حدود دو سال و نيم يعنى
ی  مجموعه آثار منتشر شدهجايى كه ازتا آن. كرده استنيز تأييد را آن تئوريک محتوایداشته، بلكه " آنتى دورينگ"

تدارک ديده بود " انتقاد دورينگ به تاريخ و اقتصاد ملى"در مورد را هايى س يادداشت، ماركآيدو انگلس بر مىماركس 

  اين كتاب را تأييد و نه بهدر هيچ جا نه اما ماركس ٢.انددرج شده" آنتى دورينگ"كه از طريق انگلس كوتاه و در كتاب 
جا اين پيداست كه .كرده استاستناد  خودئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى  جهت مصداق تآنمحتوای تئوريک 

ماركس و انگلس عنوان اثر مشترک به " آنتى دورينگ"  كتابچرا: شوندمطرح مى به اين شرح های متعددیپرسش

 اين شگفتار برپيحداقل يک ؟ چرا ماركس وردآنمىماركس اول آن اسمى از نشر در پيشگفتار انگلس چرا منتشر نشد و 
 بر افكار عمومى آنمحتوای تئوريک  تأثيرات  در جايى جهت مطالعه معرفى نكرد؟ چرا ماركسرايا آنننوشت و كتاب 

  ؟نكردو نقد بررسى در جنبش كمونيستى را و عواقب سياسى آنرا به بحث نگذاشت جنبش كارگری 

                                                 
٢ Vgl. Institut für Marxismus-Leninismus beim Zk des SED (١٩٧٥): Vorwort, in: MEW Bd. ٢٠, S. Vff., 
Berlin (ost), S. VII, und 
Vgl. MEGA Band I/٢٧, S.٢١٥-١٣١, und MEGA I/٢٧, S.٧٠٣-٦٥٧), und MEGA I/٢٧, S. ٨٥٦-٨٣١) 
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ئوريک و روند تحوالت تآن ی ماركس و انگلس عبور و بايد از اسطورهها پيداست كه برای پاسخ به اين پرسش
 به اين .ندماركس شدتوسط ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى تئوری را دنبال كرد كه منجر به تكامل سياسى پراكسيس 

گردد كه با استناد به تئوری انتقادی و انقالبى ماركس مبانى تئوريک آثار متأخر انگلس و از جمله ترتيب ممكن مى

كه   به اين شرح استمطرح كنم،جا اين  درخواهموعى كه من مىموض. را بررسى كردوی " آنتى دورينگ"كتاب 
ها آن و پيداست كه كردندرا دنبال مى  تحقيقاتىهای متفاوتپروژهبدو فعاليت تئوريک خود ماركس و انگلس از همان 

را در نظر بى سوژه انقالتكامل ی خودآگاهى و ماركس مسئلهبه اين صورت كه . اندنيز رسيده تئوريک به نتايج متفاوت

از تى دترمينيسروند يک به معطوف ، در حالى كه انگلس گرفتپى مىاز منظر تئوريک  ها را پراكسيس آن وداشت
به اين ترتيب، ما در آثار ماركس شاهد يک . زدرا رقم مىی انقالبى انفعال سوژهنظری  تدارک  كه عاقبت آنبودتاريخ 

 و آميزافكار اسرار آن در تداوم اديان ومتأخر انگلس هستيم، در حالى كه نظريات با دوران گذشته راديكال ی قطع رابطه

 معطوف به يک اراده و آزادی، سلبچنان انسان را گيرند و  ايدئولوژيک به خود مى فلسفى وشكلمتافيزيک گذشته 
از تاريخ  " و ابژكتيوناپذيراجتناب"روند يک به صورت  بشريت  كه انگاری سرنوشتدنسازش مىيخارج از خوقدرت 

نتايج فلسفى های متفاوت آيد، زيرا اين يک روش معمول است كه پروژهنمىهيچ مشكلى به وجود جا تا اين. خوردرقم مى

 بر ،از يک سو پس از درگذشت ماركس شود كه انگلسجا آغاز مىاما مشكل از آن. آورندرا پديد مى تئوريک متفاوت
از سوی ديگر، ، در حالى كه شمارد و خود را پيرو و مخلص وی مىگذاردصحه مىاهرًا ظوی تئوريک تمامى كشفيات 

چنان را آن سپس وكند مى مغرضانه مصادرهتخطئه و  بى محابا متأخر خوداز طريق آثار را وی  تئوری انتقادی و انقالبى

كمونيستى به كارگری ـ يس جنبش اكنون در پراكس آن تا هم مخرب كه عواقبكشدانحطاط مىی  ورطهبه بحران و
   .شوندمىمشاهده وضوح 

 پرداخت كه ماركس و انگلس تحت سياسىفلسفى و فضای آن  نقد بايد نخست بهاثبات اين نظريه پيداست كه برای 

تى آليسی ايدهتحت تأثير فلسفهفضای فلسفى اين دوران . ها قرار گرفتند و فعاليت تئوريک خود را آغاز كردندتأثير آن
 در .شدمحصول يک فرهنگ مدرن بود كه از تاريخ رفرماسيون، روشنگری و سكوالريسم سيراب مىو قرار داشت هگل 

طبيعت ی شش روزهای به خلقت از اشكال اسطوره با استناد به انجيل ی خدا راحالى كه رفرماسيون لوتری معجزه

قوای ... و  اليبنيتس، ان الکج اسپينوزا،  آكوئين، دكارت، كنتبری،:پردازان دوران روشنگری مانندمعطوف كرد، نظريه
 انسان ،از اين پس. مجزا كردند و منجر به دوران كپرنيكى شدندمحسوس  را از طبيعت ىماورای طبيعنامحسوس و 

 به اين. قرار گرفتيافته موضوعيتجهان ی حقوق طبيعى در مركز وقايع ش شد و بنا بر فلسفهيتبديل به خورشيد خو

از لسفه به عنوان علم سياست جايگزين توجيهات دينى و فگشت  از جهان واقعى كوتاه ظاهرًانيز  ترتيب، دست دين
 به غير از آن چيزی كه ،سياست انجام ندادمورد در را فلسفه چيز ديگری به بيان ديگر، . شدها دولتبينى بينا روابط

ی سياسى نيز فلسفهبه اين ترتيب، . رساند انجام  به خويشیدر حوزه ديگری فيزيک، رياضيات، پزشكى و هر دانش

، ماكياولى :از جمله بايد از كسانى مانند. ه شدها به امتحان گرفتسيستم توازن قوای دولتبرای اولين بار پديد آمد و 
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خرد طريق را از و قوانين طبيعى آننگريستند را با چشمان انسانى مدرن كه دولت ياد كرد فيشته كانت و هابس، روسو، 
    ٣.كردندو تجربه و نه از الهيات متكامل 

ها را از ها است كه روش تفكر آنانسان زيست واقعى شدندنيوی  جهان مدرن محصول يک روند از به بيان ديگر،

 از در اين ارتباط بايد. سازداين جهانى و عملى مىذاتى آن دگرگون و خرد بشری را ى به شكل درونيی استعالفلسفه
به . شدمحسوب مىاين دوران گاه گره در آغاز فعاليت تئوريک ماركس و انگلس آليستى هگل ياد كرد كهی ايدهفلسفه

آن تعريف تكامل در تأييد، تكذيب و يا در  و يسمهگلبا  در كشمكش فلسفى بايد خود رااقدام كه هر گونه معنى اين 

ی  نقد فلسفه،ی حقوق طبيعىدر ينا و با استفاده از فلسفه خود يسدر حالى كه هگل در دوران تحقيق و تدر. كردمى
ذاتى دست ی خودبنياد و درون فيشته و شلينگ را ممكن كرده و به يک فلسفه:نوكانتى ماننديلسوفان استعاليى كانت و ف

د و به سطح يک شدعوت دانشگاه فرانكفورت به كه از طريق دولت پروس برای تدريس  ليكن از آن پس ٤،يافته بود

يک مجموعه از جا در آنوی . ی دولتى ارتقا يافت، فقط تفكر ديالكتيكى خويش را دنبال كردپرداز برجستهنظريه
شتند و اختصاص دا" دولت مدرن"به آشتى دين با  كهداد ارائه " خرد"و " روح جهان"را تحت عناوين  گفتارهادرس

 ، اما نه با منظورپردازدمىتاريخ فلسفه نقد جا هگل به اين .كردنديه مىيک تظاهر منطقى توجشكل اوضاع موجود را در 

موضوع فلسفى هگل خودبنياد شدن . آن چنان گفته است ديگری كه يک فيلسوف اين چنين و فيلسوف ايجابى تشريح
ت فعال شده  كه حركت آن از درون دين مسيحياست" ی مطلقايده" و خردمند شدن ايده، يعنى ظهور فلسفى" مفهوم"

  . افته استيد وی آليستى خوی ايدهحسن ختام خود را در فلسفهانگاری كه و 

) نساء(حوا به ادعای وی از آن پس كه آدم و . شودآغاز مىاز اساطير ساميان يكى تفسير از هگل گفتارهای سدربنابراين 
جا رانده شدند، انسان تناول كرده و از آن "درخت حيات و معرفت نيک و بد"ی ی ممنوعه از ميوه)باغ عدن(در بهشت 

در حالى كه مسيحيان اعتقاد داشتند كه پس از تناول . خرد دست يافتبه متكى به خود شد و به ابزار شناخت، يعنى 

و انسان با ورود به جهان طبيعى و واقعى يافته پايان " ی خداتصوير مشابه" به عنوان  با خدای ممنوعه، آشتى انسانميوه
 ليكن هگل به آن افزود كه انسان با اتكا به خويشتن و با استفاده از ابزار شناخت ،بردكاری محض بسر مىر اوضاع گناهد

جا شناخت فقط بنابراين اين. د كه هنوز به خودآگاهى دست نيافته استربمىبه سر فقط تا زمانى در اين وضعيت ) خرد(

يعنى، زمانى كه شناخت با خودآگاهى . شودوی نيز محسوب مىدرد رمان دابزار  بلكه ،تقصير انسان نيستی سرچشمه
ی روح تميز دهد، در نتيجه شناخت منجر به آشتى دوباره  انسان همراه است و انسان قادر است كه ميان نيک و بد 

ين معنى كه به ا. شوندی آشتى محسوب مىخردگرايى و شناخت سرچشمهاز اين منظر،  ٥.گرددانسان با خدا نيز مى

 به كشد و به صورت مجرديدک مىدر درون خود را  مقدس ظاهر نامتناهى روح" ی خداتصوير مشابه"انسان به عنوان 
ی عزيمت و دهد و روح نقطهاز ذهنيتش خبر مىانسان يعت نابراين طب ب.خودآگاه استكه ذاتًا برده اين مسئله پى 

                                                 
 جانهما.... اسطوره و پراكسيس ): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٣

٤ Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Jenauer Schriften (١٨٠٧-١٨٠١), in: Werke, Bd. ٢, Frankfurt 
am Main 
٥ Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Weltgeschichte – Vorlesungen über die Philosophie der 
Weltgeschichte, in: Werke, Bd. ١٢, Frankfurt am Main, S. ٧٢٨ff. 
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كه آيد رای هگل آسان به نظر مىاز منظر آشتى دين با فلسفه بلذا . بدياگرايى معنى مىسرانجامش است كه در سوژه
خود را بر اين فرضيه بنا نهد كه روند تاريخ مسيحيت برابر با روند خودآگاهى انسان از آزادی و آليستى ايدهی فلسفه

  :شود كه البته به شرح زير توجيه مىاست" روح جهان"تكامل خرد بشری و 

   ٦«(...)خ است كه دين به صورت خرد انسانى جلوه كند اكنون حاجت تاري»

اشكال شويم كه از يک سو،  نزد هگل مواجه مى"تفكر تاريخى"جا با كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

د شناخت سوژه در رونذاتى است و تاريخ محمول يک منطق درونانگاری كه . گيردگرا به خود مىمثبتدترمينيستى و 

و ايمان  هماهنگ با فلسفه دين  انگاری كهگردد، در حالى كه از سوی ديگر،تر و خردمندتر مىهمواره اين جهانىخود 
نه تنها طبيعت اصوًال فاقد تاريخ محسوب جا ها، اينافزون بر اين. برسد) آكوموداتسيون(به آشتى خرد قادر است كه با 

های  به روند تاريخ انديشه و زيست انسان بشربلكه تاريخآيد،  به نظر مىرفسشود و انسان فاقد يک تاريخ مى

ی كانت و از طريق نقد فلسفه" اراده"به مفهوم  ينا  زمان سكونت خود دردربنابراين هگل كه  .يابدانديشمند تقليل مى
زيست " خرد عملى"ق اتخاذ دست يافته بود، ادعا داشت كه انسان از طريفيشته و شلينگ : مانندنوكانتى يلسوفان ف

 ، از اين منظر وكندمىروی ی تجربى فراهگل از مشاهدهی فلسفهجا  اينپيداست كه. دهدمى اجتماعى خويش را سازمان

 است "اوضاع مطلوب" با "اوضاع موجود"ی رابطهی اين فراروی فلسفى نتيجه. شماردی جامعه را مردود مىشكل ايستا
 "اوضاع موجود"  تفكر ازبه اين معنى كه. گرددبر قرار مى و از طريق حركت ديالكتيكى تفكر آليستىكه در شكل ايده

لويت وجا با اما اين. آوردبژكتيو پديد مىبه صورت سورا  )گوهر خردمند ("اوضاع مطلوب"رود و فرا مى) گوهر گنديده(

- تبديل به فعاليت واقعى مىاست كه  ) سوژهیما (ی سوژهانديشه تعميم اينهستيم و مواجه  )من سوژه(بر ابژه سوژه 

محرک تاريخ محسوب و تاريخ مجهز به يک ی سوبژكتيو جا انديشهاين. آوردمىپديد را واقعيت ابژكتيو سپس گردد و 

درجات متفاوت زمانى از تكامل آگاهى و " روح جهان"به صورت  انگاری شود كهمىگرا ترمينيستى و مثبتمنطق د

آليستى هگل گذاشته ی ايدهسازی از روند تاريخ در فلسفهبنيان اسطورهبنابراين  .گرددسپری مىخويش ادی انسان از آز
 به خصوص به اين دليل .كنديافته عزيمت مىی دلپسند و آشتىظاهرًا به سوی يک آينده" روح جهان"شده است، زيرا 

. شوداند، به پيش رانده مىقرار گرفته" روح ملت"ر فراز بانگاری از طريق افراد متشخص و تاريخى كه " روح جهان"كه 

و سرانجام " روح جهان"نخست  از طريق تفكر  كه به گمان ویجا فيلسوفان، اديبان و هنرمندان هستندمنظور هگل اين
 از يک سو، شود كهاين منظر شناخت تاريخ به دو موضوع خالصه مى  از . آورنديافته را پديد مىواقعيت خردمند و آشتى

در اشكال و از سوی ديگر، روند آگاهى از آزادی انسان را دهد  به صورت تكامل خرد بشری جلوه  راايمان دينى

به مفهوم " خودآگاهى فردی"شود كه از ممكن مىظاهرًا به اين ترتيب، برای هگل  ٧.توجيه كندگرا دترمينيستى و مثبت
يافته به آيد كه انسان به صورت بازتابزمانى به وجود مى" ودآگاهى فردیخ"به اين معنى كه . دست بيابد" روح جهان"

                                                 
٦ Ebd., S. ٧٤٨ 
٧ Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Vernunft - Vorlesungen über die Philosophie der 
Weltgeschichte, Erste Hälfte: die Vernunft in der Geschichte, Johannes Hoffmeister (Hrsg.), ٥. Auflage, 
Hamburg, S. ٦٣f., ٩٧f. 
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" روح جهان"برای هگل برابر با تشكيل به افكار عمومى " خودآگاهى فردی"خويشتن راه بيايد، در حالى كه تعميم اين 
  ٨.است

كه با استناد به مفهوم  مواجه هستيم  نزد هگل"تفكر تاريخى"جا با كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

به . رساندمىيافته آشتى را به يک فرجام خردسازد و ايمان با با فلسفه را ظاهرًا بر طرف مىدين تناقض " روح جهان"
اوضاع مطلوب، (آليستى يک بيان غيرمحسوس ايده) اوضاع موجود، گوهر گنديده (ی محسوس فلسفىمشاهدهبيان ديگر، 

آليستى آن در شكل ايدهرا فلسفه دين با شود كه توافق ظاهر موفق مى  درفقطبنابراين هگل . يابدمى) دگوهر خردمن

را مانند يک ) نفوذ اقشار دينى و اعيان و اشراف فئودالى(و واقعيت ) دولت مدرن(و آشتى ميان خردگرايى  آورد پديد
  :كندتوجيه قانون به شرح زير 

  ٩«.ست و آنچه واقعيت است، خردگرا است واقعيت ا،آنچه خردگرا است»

- شناسى گزارش مىاول اين جمله از يک تحول در دانش شناختبخش كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

ها هستند كه با اين انسان نه خدا و دين، بلكه به اين معنى كه. شمارد زيرا جهان واقعى را محصول خرد سوژه مىدهد،

جا كه در گذشته خرد به بيان ديگر، از آن. آورند را پديد مى موجود واقعيت، يعنى سوبژكتيود خويشاستناد به خر

ليكن بخش دوم اين جمله توجيه . ی مذهبى و دولت آنتيک را پديد آورده استبشری دينى بوده، در نتيجه جامعه
خرد هم اكنون معطوف انگاری به اين معنى كه . گيردرا به نيز عهده مى، يعنى واقعيت ابژكتيو موجود" یجهان وارونه"

ی بورژوايى را نيز پديد آورده يافتهی خردمند و آشتىشده و در نتيجه دولت مدرن و جامعهدنيوی به جهان واقعى و 

آمد و پديد مىنفوذ نهادهای دينى و حاكميت اشراف و اعيان فئودالى تحت  ،اين دوراندر واقعيت تجربى ليكن  ١٠.است
 انقالب ماه ژوئن از جمله بايد از. ی بورژوايى همواره مواجه با نبردهای طبقاتى و مقاومت مردمى بود اين بابت، جامعهاز

قانون انتخابات تحت فشارهای اجتماعى در انگلستان و بحران اقتصادی موجود در اصالح و بروز هرج و مرج در فرانسه، 

دولت با دادند و مضمون توافق دين يستى هگل وجوه جنجالى و توجيهى مىآلی ايدهفلسفهه بياد كرد كه كشور پروس 
   .كردندرا به صورت خردگرايى بى اعتبار مىمدرن 

منجر به اشكال نوين و تفسيرهای ديگر ی هگل فاقد مصداق تجربى و مواجه با بحران بود، در نتيجه جا كه فلسفهاز آن

شدند، های سياسى و اقتصادی كه البته محدود به كشور پروس نمىاشتن بحران به بيان ديگر، با در نظر د.شدفلسفى مى
                                                 
٨ Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Weltgeschichte, ebd. S. ٧٤٨ 
٩ Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Grundlinie der Philosophie des Rechtes, in: Werke, Bd. ٧, 
Frankfurt am Main, S. ٢٤ 

در حالى كه . از جمله بايد از آثار ميشائيل هاينريش ياد كرد. تفاوت فلسفى شده استی مشهور هگل دستخوش تفسيرهای م البته اين جمله ١٠
به نظر . ی ديگری رسيده استخواند، در اثر جديدش به نتيجهرا ارتجاعى مىوی در گذشته بخش اول اين جمله را انقالبى و بخش دوم آن

مصداق نظری وی تمايز .  چيزی كه خردمند نيست، محكوم به فنا استبه اين معنى كه هر. وی بخش دوم اين جمله حاوی يک هشدار است
هيچ اثری از " موجوديت اتفاقى"به اين معنى كه واقعيت اصوًال خردمند است، در حالى كه در . است" موجوديت اتفاقى"و " واقعيت"هگل ميان 

  .  خردمندی وجود ندارد و شكست آن محتوم است
Vgl. Heinrich, Michael (٢٠٠٦): Die Wissenschaft vom Wert, Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie 
zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition, Münster, und  
Vgl. Heinrich, Michael (٢٠١٨): Karl Marx und die Geburt der modernen Gesellschaft – Biograghie und 
Werkentwicklung, Bd. I, ١٨٤١-١٨١٨, Stuttgart, S. ١٨٠  
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- وحدت سوژه با ابژه بنا شده بود، يک شكل اسرارآميز و جنجالى به خود مى خردمندی، آشتى وی هگل كه برفرضيه

. شمردير قابل قبول مى فلسفه را نزد هگل غ دين باآشتى كه وس ياد كردآشترااز جمله بايد از فعاليت نوشتاری . گرفت

موضوع خدا جا اينوی . نوشت" عيسىزندگى " ميالدی كتابى را در نقد ايمان مسيحيان و با عنوان ١٨٣٥در سال وی 

رد كه از درون جماعت اشم بلكه يک تصور جنجالى مى، تاريخى تجربى ورا نه يک واقعيت) عيسى(و پسر ) القدوسروح(
های آتى يكى از اصول ايمانى نسلسرانجام تبديل به و شده ک اسطوره ساخته و پرداخته به صورت يو عيسيويان ی اوليه

كند، در حالى كه را انكار مىاين دوران در اثری از آگاهى به اين ترتيب، انتقاد اشترآوس هر گونه . استمسيحيان گشته 

به اصول آوس اشتربا وجودی كه . سازدموجه مىسازی را اسطورهگيرد و روش انتقاد وی يک شكل تشريحى به خود مى
و نه جانبداری از دولت دينى  دشمىليكن نه برای فلسفه و دين حقوق برابر قائل ، بودپايبند آليستى هگل ی ايدهفلسفه

مدعى بود كه ايده در پيروی از وی و ماند پايبند ی هگل آليستى فلسفهبه منطق ايدهوی البته . شمردپروس را مجاز مى

در حالى . را به صورت خالق در خود ادغام سازد بلكه بايد آن،موضع بگيرد) پراكسيس(نبايد در برابر واقعيت ) ئوریت(
اشترآوس كرد، مىتوجيه خواند و يافته مىآشتى ، و جنجالىبه صورت اسرارآميز را "اوضاع موجود"كه شكل هگلى آن 

فلسفى وی ی انگيزه. شدرانده مى) سياست(و پراكسيس ) دين(ری ها، يعنى تئوضرورتًا به سوی نقد خالق هر دوی آن

در حالى كه هگل واقعيت موجود . های دولتى بودو قطع نفوذ نهادهای دينى در اتخاذ تصميمخرد تحقق بى چون و چرای 
 و دين شود، فلسفهكه از طريق خرد هدايت مى مدرن خواند و مدعى بود كه در يک دولتی خردگرايى مىرا نتيجه

وی به نظر . شمردمى قابل قبول تداوم اوضاع موجود را مغاير با خردگرايى و غيراشترآوس  ليكن ،حقوق برابر دارند

ی انقالب فرانسه در كشور پروس ضروری نبود و اين امكان وجود داشت كه از طريق تعميم نقد تئوريک و تكرار تجربه
 اهداف  تحققر حاكميت را تشديد كرد و سياست كلى كشور را به سویانتشار مكتوبات انتقادی، اختالفات جناحى د

انتقادی بايد روح انقالب فرانسه را در آگاهى و اذهان عمومى رسوخ دهند، البته آثار به اين عبارت كه . راندسكوالر 

ی  خالف فرانسهجا كه كشور پروس براز آن. كه منجر به تقابل ملت با دولت و هرج و مرج در كشور شوندبدون اين
داد كه آزادی قابل تحقق به خود وعده مىاشترآوس كاتوليک رفرماسيون و پروتستانتيسم را تجربه كرده بود، در نتيجه 

ی ايده"، يعنى  اگر دولت خود را از زنجيرهای ذهنى دين رها ساخته و به عنوان يک نهاد فراتاريخى و عرفى فلسفه،است

چپ های فلسفى هگلى كلى و خطوطممكن شد كه  به اين ترتيب، برای اشترآوس .زدرا از آن خود سا هگلى" مطلق
  ١١.های راست متمايز سازدها را از هگلىرا متكامل و آن) جوان(

های راست از مبانى ، زيرا هگلىبسيار دشوار استست هگلي فيلسوفان با استناد با مباحث فلسفى اين دوران تمايز ميان

ی نشريهيک قابل تأمل وجود  موضوعاما .  فلسفى بودند منسجمكردند و فاقد يک مكتبىنظری مشترک پيروی نم
نام " های هالهسالنامه "نشريهاين  .دهدگزارش مىكاران  ليبرال با محافظهريانتئوريک است كه از كشمكش فلسفى ج

) آكوموداتسيون(نگى دين با فلسفه وی يكى از پيشكسوتان نقد هماه. شدگه منتشر مىيكه به سردبيری آرنولد روداشت 

كرد كه وجود نهادهای قديمى  در حالى كه وی مدافع سرسخت آزادی مطبوعات بود، هگل را متهم مى.رفتبه شمار مى

                                                 
١١ Vgl. Strauß, David Friedrich (١٩٦٧): Das Leben Jesus, Für das deutsche Volk bearbeitet (١٨٧٧), Bonn   
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های چپ انتقاد خود را از منظر  ليكن وی نيز مانند ديگر هگلى١٢.شماردرا برای تشكيل يک دولت مدرن ضروری مى
انگاری كه هگل . بيابدوی كه دليل ايجاد اين تناقض عريان را در سيستم فلسفى آورد، بدون ايناخالقى به هگل وارد مى

كه از شمرده  خود را موظف مى نظريات واقعى خود را پنهان داشته وپرداز سرشناس دولت دينى پروسبه عنوان نظريه

نيز مانند رويگه جا كه از آن. سازد بكشور" اوضاع موجود"ی ايدئولوژيک جهت توجيه دين و فلسفه يک مغلطه
ی هگل فلسفهو تحقق خواهان اتمام شمرد و ادغام ارگانيک دين در تئوری دولت مدرن را غير قابل قبول مىاشترآوس 

و حامى فلسفه را به عنوان حامل يافت كه نقش آناز دولت مدرن دست مى" ویمفهوم ماه"بود، در نتيجه بايد به يک 

  .ازدمستدل و موجه س

نقل مكان ی تحصيل از بن به برلين ميالدی جهت ادامه ١٨٣٦ ماركس در سال فلسفى بود كه  كلىتحت اين فضای

 ١٨٣٢ و ١٨٣١ترم زمستانى در اوايل د، زيرا هگل دهوی امكان اين را نيافت كه به درسگفتارهای هگل گوش . كرد

ترين و مندهگل توانآليستى ی ايدهفلسفهجريان ليبرال، اما با وجود انتقادهای . پس از دو هفته تدريس در گذشتميالدی 
 در ماركس. يافته بودارتقا جهانى ی شد كه البته به سطح يک فلسفه اين دوران محسوب مىی آلمانىترين فلسفهمحبوب

تيسم به پروتستانجهت آسودگى از تبعيض دينى و يهودستيزی دولت پروس كه متولد شد تبار ی يهوديک خانواده

به احتمال بينى بود كه همين تمايل به واقعگفت، اما با وجودی كه وی تمايل به رمانتيسم داشت و شعر مى. ه بودگرويد
  ١٣.ايده را در واقعيت جستجو كندی سرچشمه داشت كه را وازياد وی 

و از را مطالعه كرد هور مشهای ست و آثار هگليآليستى هگل را فرا گرفتی ايدهماركس در مدت زمان كوتاهى فلسفه

جهت ممانعت از توليد اشعار خود را سوزاند و شمرد، در نتيجه وی جا كه هگل رمانتيسم را محصول ضعف سوژه مىآن
و تكامل   سوژهخودآگاهىوضوع فلسفى وی از بدو فعاليت تئوريكش م . نسرودديگر شعر" ارواح زيبا"و ستعاليى افكار ا

 ميالدی ١٨٣٧وی در سال .  پراكسيس بيابدباتئوری ر ديالكتيک دتوانست مىفقط را  آن مضمونبود كه" من خودآگاه"

مابقى اعضای اين كلوپ در . شددعوت در برلين كلوپ دكترها به  سال سن داشت، از طريق روتنبرگ ١٩كه حدود 
ر مقام استادی در دانشگاه ها دو برخى از آنبودند  وقهای فلسفه و حقرشتهالتحصيل و فارغ سالگى ٣١ تا ٢٨سنين 

مدرک ی دكترای برونو بائر به عنوان در حالى كه روتنبرگ پروفسور رسمى دانشگاه برلين بود، رساله. كردندتدريس مى

آشنايى و دوستى ماركس با برونو بائر نيز . كردمىتدريس  استاد خصوصىمقام در جا آن و وی  شدهپروفسوری پذيرفته
كرد و به دفاع مى" گى مريم مقدسباكره"ی  اسطوره برونو بائر هنوز ازدر اين دوران.  آغاز شددر همين كلوپ دكترها

در اين دوران كتابى را با عنوان وی  ١٤.ئيست شدهای فلسفى با ماركس بود كه آتهاحتمال زياد تحت تأثير بحث

به صورت يک  است كه اريخ مسيحيتت موضوع اين كتاب نقد .ی تحرير در آوردبه رشته" های نقد نابلشكركشى"
به اين معنى كه اساطير ساميان از يک درک اوليه از موجوديت . شودگرفته مىشكل ظاهری از خودآگاهى كلى در نظر 

                                                 
١٢ Vgl. Heinrich, Michael (٢٠١٨): Karl Marx … ebd., S. ٣٠٦ ,٢٧٧ f. 
١٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Brief an denVater in Trier, Berlin, den ١٠. Nov ١٨٣٧, in: MEW, EB I, S. ٣f., 
Berlin (ost), und 
Vgl. Heinrich, Michael (٢٠١٨): Karl Marx … ebd., S. ٢١٨ ,١٧٥ 
١٤ Vgl. ebd., S. ٣٣٠ ,٢٤٩ ,٢١٣ ,٢٢٢ ,٢١٦ ,٣١١ 
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به اين ترتيب، . باشددهند و مصداق اين موجوديت هم يک فهم آزاد و نه تصورات جنجالى مىگزارش مى) من(انسان 
به اين . شودآيد كه سرانجام به فلسفه منتهى مىات اوليه از يک روند خودآگاهى به نظر مىدين مسيحيت يكى از درج

عبور كند و بعدًا ) دينى(ی خودآگاهى معمولى كه نخست از درجهگيرد قرار مىدو وظيفه در برابر هستى انسان ترتيب، 

يافته كه نقد دين تعميق رسد اتمام مىمانى به نظر برونو بائر خودآگاهى زبه . منتهى شود) فلسفى(به خودآگاهى عمومى 
خصوص به سوی كليسا ه د كه انتقاد بايد با دقت بنكبنابراين وی بر اين نكته تأكيد مى. بيابدبه افكار عمومى راه و 

پيداست . ای از خودآگاهى كرده كه ازخودبيگانه است زيرا روحانيت مسيحى هستى انسان را دچار درجه،سمت بگيرد

د كه انجيل نه نكبرونو بائر بر اين موضوع تأكيد مىبنابراين . گيردآگاهى يک شكل وارونه به خود مىاز اين منظر كه 
به زمان و مكان خود تنها ، اما  استای از خودآگاهى مدون شده بلكه اثر نويسندگان آن است كه البته با درجه،وحى الهى

به شمار ی ازخودبيگانگى اكميت اشراف و اعيان فئودالى بر جامعه، نشانهتسلط تفكر دينى و حبنابراين . اختصاص دارد

 كه انتقاد نه تنها اشكال مجرد آگاهى وارونه و گرددزمانى ميسر مى فقط پيروزی نهايى خودآگاهى ليكن .رودمى
سياسى است، به صحنه ته گش بلكه برای استقرار آن دولتى كه از نفوذ مراجع دينى به كلى رها ،را افشا كنده ازخودبيگان

ابژكتيو از خودآگاهى كه از يک وجود به صورت  مدرن بايد ولتدكند كه جا تأكيد مىبرونو بائر اين به بيان ديگر، .بيايد

 ،آن خودآگاهى استحتوای كه زمينه و موجود به صورت يک  و آن بايد فهميده شود است، قيد و بند دين آزاد شده
شويم كه جهت مواجه مىنقش يک دولت روشنگر و پيشرو با جا اينما . پديد آورديش را خوو سكوالر مقاصد عرفى 

هگلى به " روح جهان"پيداست كه از اين منظر . رود مىفراهای قشری  اهداف انفرادی و انگيزهتحقق منافع عمومى از

-بازی نمىسوژه ند خودآگاهى نه تنها يک نقش مثبت در رودينى دولت فلسفه و توجيه سياست صورت توافق دين با 

  مدرنىيک چنين دولتشكيل پيداست كه تچنين هم. آيدنيز به حساب مى" مطلقی ايده"ايجاد ی  بلكه بازدارنده،كند

از . ببيندآن كه منافع مادی خويش را در تشكيل دارد ) بورژوازی(ی قدرتمند و مسلط اجتماعى يک طبقهنفوذ به بستگى 

ی اعيان و اشراف برد و در پى ائتالف و آشتى با طبقه كشور پروس در ضعف مطلق به سر مىجا كه بورژوازیآن
از تقابل های چپ  نيز مانند مابقى هگلىی هگل برونو بائر راآليستى فلسفهجا كه تعهد به منطق ايدهفئودالى بود و از آن

راند، در  نقد خالق دين دولتى و دولت دينى مىبه سویوی را داشت و مبرا مى) پراكسيس(با واقعيت ) تئوری(ايده 

بخواند كه غير واقعى يک تصور تنها هگل را " روح جهان"كه  به غير از اين،ماندنتيجه برای وی راه حل ديگر باقى نمى
ی خودآگاهى جوانب ارزشمند جا مقولهچنين پيداست كه اينهم. در شنل سلطنت و عبای كشيش پيچيده شده است

اوضاع "با  "اوضاع موجود"ی آليستى هگل از رابطهی ايدهگيرد و در تداوم فلسفهو استعاليى به خود مى) تيونورما(

شود و معنى مىمحسوب از اين منظر، خودآگاهى تبديل به قدرت مطلق جهان و محرک تاريخ . دهد گزارش مى"مطلوب
جا تعميم فلسفه به معنى اين. يابد، تقليل مىاستق فلسفه تحقفرجام آن تاريخ به روند تكامل يک خودآگاهى متناهى كه 

حامل و آدرس نو بائر فلسفه را وبنابراين بر. شودتلقى مىو پايان نفوذ دين و تصورات جنجالى " روح مطلق"تشكيل 

أكيد آليستى هگل تی ايدهدر پيروی از فلسفهسپس وی . اندازدكه حدود ذهنى خويش را بر مىشمارد  مىخودآگاهى
  ١٥.روند بلكه حامى و مجری فلسفه نيز به شمار مى،كنندرا متكامل نمى" روح جهان"فقط " افراد تاريخ جهان"كند كه مى

                                                 
١٥ Bauer, Bruno (١٩٦٨): Feldzüge der reinen Kritik, Nachwort von Hans Martin Saß, Frankfurt am Main 
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فلسفى ضع اكند، با وجودی كه برونو بائر به مراتب ديرتر از اشترآوس به موی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
 دولت دينى پروس  جهت دگرگونىوكشد مى را به پيش "اوضاع موجود" وی نقد تر ازلرسيد، اما راديكاچپ های هگلى

، شمردمىرا عامل هرج و مرج ملت با دولت تقابل در حالى كه اشترآوس . كندمىمطرح نيز ی فعاليت سياسى را مسئله

 با در نظر داشتن شرايط هالبته وی نيز مجبور بود ك. تمايل داشتليكن تفكر انتقادی برونو بائر به سوی بسيج مردمى 
فعاليت خود را معطوف چپ های  مانند ديگر هگلىدر برابر واقعيت كشور پروس كوتاه بيايد وموجود و ضعف بورژوازی 

نه فراتر از نفى نفى بنابراين وی نيز . سازدتحقق فلسفه جهت اتمام و يک قدرت انتقادی و مولد تئوريک به تكامل 

دست يافت و نه جنجال بر سر يک ) ماهيت(يافته و پر محتوا موضوعيتضع عملى، به يک مو) شكل(روشنگرانه 
برونو بائر به يک  ،ا تمامى اين وجودب. هموار كردخودآگاهى متناهى راه را برای عبور از بحران موجود دولت دينى پروس 

ی لهارس  بود كهفلسفى با ویهای نيز تحت تأثير بحثماركس رسد كه و به نظر مى دست يافت" ی خودآگاهىفلسفه"

   . خود را به اتمام رسانددكترای

استوا، اسكپتيسم و از جمله ماترياليسم اپيكور و : های پساارسطويى مانندنقد فلسفهجا اينماركس تحقيقات موضوع 

ز موضع ی دكترای خود را ا بودند و ماركس رسالهيونان باستانی گراطبيعتاين دو تن فيلسوفان . دموكريت است

كه تأثير آگاهى تئوريک بر پراكسيس كرد متمركز اپيكور ی خودآگاهى مقابله با هگليسم بر فلسفهجهت سياسى و 
ها ی خود را با استناد به حركت اتم با وجودی كه دموكريت و اپيكور ماترياليست بودند و فلسفه١٦.سياسى را بسنجد

جا طرح اين. بودآزادی ی مبتكر فلسفهل داشت، در حالى كه اپيكور تمايبه دترمينيسم كردند، اما دموكريت موجه مى

" گوهر"ها از مفهوم آن. اين نكته ضروری است كه يونانيان باستانى دركى از دانش اتمى در مضمون كنونى آن نداشتند
به صورت يک  در خأل وها حركت اتم. شمردندمى) اتم" (ذره"را حداقل چهار راندند و ضرورت ايجاد آنسخن مى

 از اين بابت، .ها بود انسان خودشد كه در واقعيت درک مجرد روابط اجتماعىاز باال به پايين تصور مىسقوط نامتناهى 

خلقت جهان از طريق وحدت ذهنيت آن خواند كه معنى مى" آگاهى تصوری"خودآگاهى اپيكور را نيز روش ماركس 
  ١٧.شودمتصور مىمستقيمًا جهان واقعى را زيرا ،  نداردبه متافيزيکگر نيازی دي انسان تفكرجا اين. سوژه با طبيعت است

به دترمينيسم كه بنا شده  ١٨"هابرخورد اتم"و " سقوط مستقيم" بر اساس دو فرضيه، يعنى در حالى كه اتميسم دموكريت

كمانه شدن " با استناد به ود گيرمىدر نظر نيز  را ١٩"انحراف"ی سوم، يعنى فرضيه  يکاپيكورليكن انجامد، حركت مى
منجر به خودمختاری " انحراف"كه رسيد نتيجه به اين تمايز ماركس از اين . بردمىبه مضمون آزادی پى ها  اتم"كوتاه

 از حركت مستقيم خود آزاد هاگونه كه اتم به بيان ديگر، همان٢٠.سازدل مىتمخرا تى دترمينيسحركت و شود مىسوژه 

 و خود را از آن مستقل ساخته  كرده را نفى"محدوديت وجود"ی اپيكور ، به همين صورت نيز فلسفهشوندمىكمانه و 
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-با سوژه مواجه هستيم كه با اراده و آگاهى راه خود را از يک مجموعه مجزا مىی اپيكور  بنابراين ما در فلسفه٢١.است

فرای استوا و ی وی را  و فلسفهكندستايش مى"  يونانىبزرگترين روشنگر"به عنوان  ماركس اپيكور را ،از اين بابت. سازد

-و به تخيالت روی مى گيردمىقرار به اين دليل كه اپيكور نه مانند استوا تحت تأثير اسطوره . دهداسكپسيس قرار مى

شناسى اپيكور چنين شناختماركس هم. دهدهای غيرضروری مى و نه مانند اسكپسيس به جهان محسوس پاسخ٢٢آورد
 زيرا وی در فقدان داليل ،بود" تعصب گوهری"ارسطو برای ماركس دچار . كندمىتحسين ارسطو روش را در مقايسه با 

ی اپيكور اثبات اين موضوع است كه همه چيز قابل تفكر  در برابر پرنسيپ فلسفه٢٣.آوردفيزيكى به متافيزيک روی مى

فيلسوف دوران آنتيک يكتا گيرد كه اپيكور  ماركس نتيجه مى به اين ترتيب،٢٤.و هيچ نيازی به متافيزيک نيست است
ماركس جهت . بوده كه برای فرد آن زمانى تنها پراكسيس ممكنه را جهت تحقق ماهيت انسانى مستدل كرده است

-ورهاسطوای قمرگ، از  انسان از هراسو رهايى خدا به پوچى جهت تبديل اپيكور بر تالش فلسفى ی خود مصداق نظريه

ش، اگىمستقيمًا شكل آگاهى را در بى واسطهبه اين صورت كه اپيكور  ٢٥.گذاردانگشت مىماورای طبيعى و مجازات  ای
را ) ، سرنوشت اسطوره،دين(قوای ماورای طبيعى تأثير از اين طريق، و  يعنى در خودبنيادی خرد تبديل به شكل طبيعت

 با طبيعت ميان انسان ایواسطهگونه و هراست  تنتصاحب خويش خرد به كلى در ،از اين پس. دكنىانكار مبر طبيعت 

 بنا بر خرد ارواح خودساخته هستند كهبا محصول ازخودبيگانگى  ٢٦.دهدرا مىخرد با  معنى ازخودبيگانگى بيرونى
      :آيندانسانى به شرح زير پديد مىاز ماهيت خودآگاه به دليل ضعف تفكر تحقيقات ماركس 

چيز ديگری به غير از مدارک برای اثبات وجود خودآگاهى ماهوی انسانى، يعنى ی اثبات وجود خدا مدارک برا(...) »
-آن مستقيمًا موجود است، همين كه متفكر مى. شناسى، برای نمونه مدرک هستىاستنتاج مجرد و منطقى خودش نيستند

 تمامى ابطال] يعنى[، نبودنشک برای تمامى مدارک برای اثبات وجود خدا، مدار كه  در اين معنى،شود؟ خودآگاهى

جا كه طبيعت ناجور ترتيب يافته از آن: "مدارک واقعى بايد بر عكس به اين عبارت باشند. تصورات از يک خدا هستند

اما اين ." جا كه تفكر نيست، خدا هستاز آن." "جهان غيرخردمند است، خدا هستاين جا كه از آن." "است، خدا هست
 برای آن كسى كه جهان غيرخردمند است، بنابراين خودش  غيرخردمند است،كه، گويد به غير از اينچه چيزی را مى

      ٢٧«. برای وی خدا هست؟ يا غيرخردمندی وجود خداست]پس[

 به اين .بردپى مىجابجايى سوژه با محمول ی جا به مسئلهاينماركس كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
 خرد مدارک اثبات وجود خدا را ارائه  بابه دليل ازخودبيگانىبا سطح آگاهى خود، يعنى ها هستند كه ه اين انسانمعنى ك

رد وجود خدا بر اين جهت ماركس نابراين ب. آورند آسمانى را پديد مىیدهند و در پرتو ضعف تفكر خويش خدامى

به . دهد تا راجع به وجود خدات روحى خود مؤمن گزارش مىكند كه روش اثبات خدا تنها راجع به وضعينكته تأكيد مى
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 جا با نقدما اين ٢٨.شماردی وجود خدا مىها را نشانهبيان ديگر، انسان تفكرات ناب خود را به خدا نسبت داده و آن
نيز هگلى در سيستم " ی مطلقايده"را به شويم كه البته ماركس آندر ايمان مسيحيان مواجه مى" طلقروح م "تقديس

چنين همرا آليستى وی ی ايدهفلسفهتى گرا و دترمينيسمثبتروش ، يعنى "تفكر تاريخى"ی نقد دهد و زمينهبسط مى

از تمامى شود كه تنفر خود را موجه مى يوستهاقرار پرومی فعاليت تئوريک ماركس با استناد به انگيزه .آوردپديد مى
  ٢٩.پذيردرا نمىچيز ديگری هيچ  هى انسانخودآگا و در جوار كندمىبيان آسمانى و زمينى يان خدا

از گردد كه ارواح اين جهانى و آن جهانى سوژه عريان مى ماترياليستى  از خودآگاهى"حركت واقعى"به اين ترتيب، يک 

از اين پس، .  آسودگى انسان از اين ارواح خودساخته است،تنها راه برون رفت از اين تناقض. كنندممانعت مىتكوين آن 
گردد و شناخت با استناد به روابط متقابل اجتماعى به مفهوم ماهيت ممكن مى" حركت واقعى"شناخت ماترياليستى از 

 و گيردشناسى فعاليت انسان تحت تأثير شناختش شكل مىجا كه بنا بر يک اصل رواناز آن. يابدانسان دست مى

، در نتيجه ماهيت انسانى نيز خود را به صورت يک امر تجربى و آيدشناخت واقعيت با استناد به تجربه پديد مى
ی فلسفه نه توجيه مجرد كند كه وظيفهجا است كه ماركس به هگل انتقاد مىدر همين. سازدماترياليستى متحقق مى

حركت  "همينو انتقادی آليستى، بلكه بازتاب مشخص از طريق مفاهيم ايده" حركت فكری"آشتى، يعنى تدوين يک 

آليستى هگل را متهم ی ايدهافزون بر اين، ماركس فلسفه. پيونددها در جامعه به وقوع مىاست كه ميان انسان" واقعى
به خصوص . كندانسان را حل و فصل مىحقق ی تيابد و نه مسئلهكند كه نه به يک مفهوم واقعى از انسان دست مىمى

به اين ترتيب، ماركس . آيدبه وجود مى" من ناب"صورت انفرادی و از طريق نزد هگل به " خودآگاهى"به اين دليل كه 

 ی دكترای خود در رسالهرا به شرح زير" خودآگاهى"و موضوع كرده ماترياليستى روابط اجتماعى تأكيد ی سرچشمهبر 
  :  سازدبرجسته مى

را به ديگری معطوف سازد كه خود وی باشد  تا جايى كه خود ،گرددفرد زمانى در مفهوم انسان متحقق مى: در حقيقت»

انسان زمانى به صورت توليد . كه انسان ديگری در شكل موجوديت مستقيم خود در برابرش عزيمت كندو يا اين
يابد، اگر ديگری كه وی به آن معطوف است، نه موجوديت متفاوت، بلكه يک نفر انسان، حتا اگر هنوز طبيعت پايان مى

و واقعى خويش گردد، بايد موجوديت واحد ی كه انسان به صورت انسان تبديل به ابژهبرای اين. شدبدون روح بوده با

رانى اولين شكل خودآگاهى است؛ آن بنابراين عقب. نسبى خويش، قدرت طمع و طبيعت عريان را در خود شكسته باشد
رانى بنابراين در عقب. مجرد درک كندبا آن خودآگاهى مطابقت دارد كه خود را به صورت موجوديت مستقيم و فرد 

ی مجرد است؛ چون ماده كه اتم به ی مقابل مادهجايى كه شكل مجرد اما نه كمتر نقطهگردد، آنمفهوم اتم متحقق مى

اگر من نسبت به خويشتن بدون واسطه به صورت يک نفر . های ديگری هستندها، اما اتمگردد، البته اتمآن معطوف مى
  ٣٠«.چنين رفتار من يک رفتار ماترياليستى است كنم، اينديگر رفتار

                                                 
٢٨ Vgl. Post, Werner (١٩٦٩): Kritik der Religion bei Karl Marx, München, S. ٧٩f. 
٢٩ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation … ebd., S. ٢٦٢ 
٣٠ Ebd., S. ٦٤f. 



١٤ 

 

رانى ها و از طريق عقبكند، برای ماركس انسان در روابط واقعى و متقابل انسانی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ها مواجه انسانو بدون واسطه ميان " حركت واقعى"جا با يک ما اين. رسدانسانى است كه به خودآگاهى مىی در جامعه

ی خودآگاهى نزد ها، مسئلهافزون بر اين. شودهستيم كه منجر به خودآگاهى تجربى و رفتار ماترياليستى در جامعه مى

 افكار  بهآيد و پديد مىرانى، كشمكش، تأييد و تكذيب رفتار اجتماعىماركس يک موضوع جمعى است كه از عقب
ی فلسفى نيست، زيرا خودآگاهى رانى در روابط اجتماعى اصوًال يک مسئله عقبدر برابر نزد هگل،. دهدمعنى مىعمومى 

 محصول .آيدمىپديد و انفرادی " حركت فكری"و به صورت يک " من ناب"آليستى وی تنها از طريق ی ايدهدر فلسفه

آليستى و تنها در يک از طريق تكامل مفاهيم ايدهاست كه البته آشتى كًال و آشتى دين با فلسفه خصوصًا اين روش 
به اين ترتيب، ماركس نقد . آيد به وجود مى يعنى آپريورابژكتيو است،تجربى و كه فاقد شواهد " حركت فكری"

 وی  منتها با اين تفاوت كه.سازدمىخود ادغام تحقيقات در های چپ بود، دين با فلسفه كه مورد نظر هگلىهماهنگى 

سيستم فلسفى وی به را به شرح زير  دليل آن بلكهرد،اشم هگل نمىاخالقىعف را محصول ضآكوموداتسيون ی مسئله
   : هددنسبت مى

ها اين و يا آن تعيين سيستم وی از آكوموداتسيون و يا از اين اين يک بى اعتنايى شاگردان هگل است، وقتى كه آن(...) »

- ، همانسپری شده نه چندان ند كه در يک مدت زمانكنها فراموش مى آن.كنند تشريح مىاخالقىقبيل را با يک واژه، 

آويزان وی های محدوديتبا اشتياق به تمامى های خودشان آشكار اثبات كند، تواند با استناد به نوشتهگونه كه انسان مى

لم كنند، كسى كه عاين چه بى وجدانى است كه استاد را به يک منظور مخفى در پشت نظرياتش متهم مى (...) .بودند

يافته ی مستقيم، گوهری و بازتابكنند كه وی در رابطهها فراموش مىآن. (...) برايش نه دريافتى، بلكه در حال شدن بود
  ٣١«.نسبت به سيستم خود قرار داشت

وارونگى روش در آليستى هگل ايدهی هفلسفاتيک  سيستمالبته ماركس هنوز كامًال به اين موضوع پى نبرده بود كه نقض

 در ى و مفهوميىاز نظر محتوا )ابژه (جابجايى سوژه با محمولی مسئلهبا وجودی كه وی به . پنهان استى وی كتيكديال
از نقد  وی را جاتا اين كرد كه اشكال متافيزيک پى برده بود، اما همواره واقعيتى را در ديالكتيک هگل مشاهده مىتوليد

به روش داشت، اما مشكل های چپ هگلىاغلب كه ماركس با نظريات با وجودی . ساختمىناتوان ظاهرًا آن تئوريک 

جا كه در واقعيت تجربى اثری از  و از آن٣٢"سنجيدواقعيت به خصوص را نسبت به ايده مى " وی نيز.ماندپايبند ها آن
. لسفه بودشد، در نتيجه از طريق نقد دين در پى فراروی از فخردمندی، آشتى و وحدت مورد نظر هگل مشاهده نمى

د، در حالى كه  كه دولت را به سوی خردمندی براندر پى رفرم آگاهى بودندچپ های منتها با اين تفاوت كه هگلى

نيز پراكسيس سياسى دولت پروس به سوی نقد راديكال فلسفه دين و از نقد راديكال ماركس فعاليت تئوريک خود را 
ذاتى و را بعدها به صورت نقد دروندانست كه البته روش آنری مى وی نقد را اصوًال خالق واقعيت ديگ.دادبسط مى

  .  كننده متكامل كردنفى
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از  بود وم ماترياليسمتمايل به خود همان بدو فعاليت تئوريک از های چپ  ماركس بر خالف تمامى هگلى،هاافزون بر اين
با ظهور موفق به كشف اين مسئله شد كه ت پرداخت، به سرعمىجا كه به تحقيق ديالكتيک تئوری با پراكسيس آن

-دگرگون مى "ضرورتقلمرو "و يابد نيز پايان مى حركت دترمينيستى ،سوژهخودآگاهى تكوين انسان در طبيعت و 

 و به شودواقعيت معطوف مى اجبار به  بعدًا به،گرددفلسفه به يک كليت نهايى متكامل اگر به اين عبارت كه  ٣٣.دگرد
  آزادی و و آغاز ظهور پايان دترمينيسمجااين. آوردپديد مىسياسى جهت فعاليت انرژی الزم را  ،ريکصورت آگاهى تئو

 واقعيت در تحقق مستقيم فلسفه است كه تضادهای ماهوی و درونىفقط  است، در حالى كه از سوی ديگر،امكانات 

خود را مستقيمًا به فعاليت تئوريک ه چرا ماركس كبنابراين پيداست . كوبندهر خود را بر فلسفه مىگردند و ُمعريان مى
 و روشبه نقد زير شرح به  هگلآليستى ی ايده فلسفهمنتقدان راست و در جوار كردمنسوب نمىهای چپ هگلى

   :پرداختمىنيز ها ها آننظريات

ترين مسير خود طىدر افرا] يعنى[در نهايت اين دوگانگى از خودآگاهى فلسفى به صورت يک سمت گيری دوگانه، »
فعاليت اولى نقد است، يعنى فلسفه كه .  استی مثبتفلسفه و ديگری ليبراليكى جريان  . (...) يابدمتقابًال حضور مى

گردد، زيرا است، يعنى فلسفه كه به درون خود باز مىپردازی هگردد، فعاليت دومى امتحان فلسفمستقيمًا به بيرون باز مى

فهمد كه فلسفى را به عنوان كمبود جهان مىشمارد، در حالى كه اولى آنن ذات درونى فلسفه مىآن كمبود را به عنوا
خواهد انجام خواهد انجام دهد و خودش نمىكند، كه ديگری مىها مستقيمًا همان كاری را مىهر كدام از اين جريان. شود

توان گفت ديوانگى به نزد دومى وارونگى، مى.  آگاه استاما اولى نفسًا از تضاد درونى خود با پرنسيپ و هدفش كًال. دهد

رسد، زيرا جريان مفهوم نسبت به پيشرفت واقعى است، در تنها جريان ليبرال به محتوا مى. دگردصورت خود ظاهر مى
مطرح را  اند،شان متناقضها با معنىها كه شكل آنی مثبت فقط توان اين را دارد كه مطالبات و تمايلحالى كه فلسفه

  ٣٤«.كند

جا از برتری فلسفى جريان ليبرال نسبت به كند، با وجودی كه ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی خود را فلسفهتجربى ها عواقب كند، زيرا آنرا نيز محكوم مىچپ های گويد، اما هگلىمنتقدان راست هگل سخن مى

 كليت"جا نقض وی اين. گيرندرا نمىسياسى ها نتايج الزم كنند و از آنمىمنعكس نيشتن دوباره در نظريات خو

هگل آليستى ی ايده فلسفهجا با تأثير ما اين.پراكسيس سياسى را مد نظر داردبا و كشمكش آگاهى تئوريک " ديالكتيكى
   ٣٥.دشمرمى" كليت را برابر با واقعيت"شويم، زيرا وی ی دكترا ماركس مواجه مىرسالهبر 

را جهت ارزيابى به دانشگاه ينا ، اما آنبه پايان رسانددر برلين  را ددكترای خوی  رساله ميالدی١٨٤١ ماركس در سال

با وجودی كه وی تا كنون نظريات .  دريافت كردجا بود كه وی مدرک دكترايش را به صورت غيابىفرستاد و از همان

                                                 
٣٣ Vgl. ebd., S. ٢٧٤f. 
٣٤ Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation … ebd., S. ٣٢٩ f., und 
Vgl. Heinrich, Michael (٢٠١٨): Karl Marx … ebd., S. ٣٥٧ 
٣٥ Vgl. Hegel, G.W.F. (١٩٧١): Phänomenologie des Geistes, in: Hegel-Werke in ٢٠ Bände, E. Moldenhauer / 
K.W. Michel (Hrsg.), Bd. ٣, Frankfurt am Main, S. ٢٤f., und  
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): Marx und Hegel - von der Spekulation zur Dialektik, Frankfurt am Main, S. 
٢٨ 
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های نظری در كلوپ دكترهای برلين شهرت بسياری داشت و نزد برخى از به دليل بحثخود را منتشر نكرده بود، اما 
 به همين دليل بود كه وی جهت به احتمال زياد ٣٦.رفتی آلمانى به شمار مىفلسفهی يندهی آستارهحتا های چپ هگلى

شگاه برلين صرف ی دكترا از دانهای ساختاری با دانشگاه برلين و سانسور دولتى از گرفتن درجهممانعت از كشمكش

گذاری فريدريش ويلهلم خصوص پس از تاجه ب. بسيار بحرانى بوددر اين دوران اوضاع سياسى كشور پروس . نظر كرد
كه چپ های  ميالدی به قدرت رسيده بود كه بر خالف اهداف هگلى١٨٤٠در سال ی ارتجاعى ک كابينهيچهارم 

در حالى كه . كردی گذشته را ترويج مىانتيسم زندگى آنتيک و سادهخواهان استقرار يک دولت مدرن و پيشرو بودند، رم

شد، بورژوازی آلمانى چنان ضعيف بود كه قادر به تحقق اهداف خويش در برابر قدرت اشراف و اعيان فئودالى نمى
 به ادهای دينىپيداست كه اين انتقاد فراتر از نه. بودندى فلسفنقد های جوان خواهان دگرگونى واقعيت از طريق هگلى

 همان رژيمى كه از منافع مادی و نفوذ نهادهای دينى و ،يعنى. شدمىمتمايل دولت پروس نيز  سياست  نقداجبار به سوی

دولت در حالى كه . شداز طريق جريان ليبرال تحديد مى هم اكنون موجوديتش كرد ون و اشراف فئودالى حفاظت مىاعيا
های چپ برايش بحران كرد، ليكن انتقاد دينى هگلىسم مسيحى هويت خود را توجيه مىی پيتتيبا استناد به فرقهپروس 

استخدام يهوديان به عنوان ارتجاع در ساختار دولتى چنان نهادينه بود كه نه تنها از . آوردايدئولوژيک به بار مى

نفوذ واتيكان به كه مبادا ر داشتند اؤظن قرتحت سهمواره نيز  كاتوليکشهروندان شد، بلكه لتى ممانعت مىوكارمندان د
  .دامن زننددر دستگاه دولتى 

ها  بسيار حساس بود و به فعاليت تئوريک آننسبت به منتقدان ديندينى پروس بنابراين روشن است كه چرا دولت 

 جمله بايد از از. های چپ از دانشگاه زدی هگلىتصفيهبه به اين ترتيب، دولت پروس دست . دادنشان مىواكنش شديدًا 
جا به عنوان پروفسور انشگاه آن دكه دررفت سرنوشت برونو بائر ياد كرد كه با پيشنهاد وزير فرهنگ از برلين به بن 

جا تدريس آناستادی كه پس از اخذ مدرک بازگشت ماركس نيز پس از پايان تحصيل به بن . رسمى استخدام شود

در بن منتشر را " ئيست و ضد مسيحىهصوراسرافيل هگل آت"ی  نشريه ميالدی اولين جلد١٨٤١ها در سال آن. كند
 و دولت تراديكال كه در برابر مسيحيانتقادی و مواضع آن  ئيسم وآتهاتهام برونو بائر به اما چندی نگذشت كه . كردند

و به درسگفتارهای كه وی به اين حكم تن نداد جا از آن.  و سلب حق تدريس شددينى پروس داشت، از دانشگاه اخراج

فريدريش همين سرنوشت را نيز . خود ادامه داد، قوای مجريه وارد عمل شد و وی را با خشونت از دانشگاه بيرون راند
. خدا ضرورتًا قابل اثبات نيستكه وجود مدعى شده بود وی در يكى از درسگفتارهای خود . تجربه كردكارل فوربرگ 

و نظريات راديكال خود اخراج از كلوپ دكترها بود كه به دليل روتنبرگ  ،يندر برلنفر بعدی دوست نزديک ماركس 
                                                 

نه تنها بنام بود كه چپ های موزوس هس يكى از هگلى. يابيمی موزوس هس به برتهولد آئرباخ مى ما مصداق اين موضوع را در نامه ٣٦
. مكتوبات مستمر در نقد دين داشت، بلكه قبل از ماركس به پاريس نقل مكان كرده و تحت تأثير جنبش انقالبى فرانسه كمونيست شده بود

جا كه از آن. كردهای چپ به برلين سفر مىآئرباخ يكى از نويسندگان اين دوران بود كه جهت ديدار از كلوپ دكترها و آشنايى با هگلى
شناخت، در نتيجه از هس تقاضای توصيه كرده بود كه چه كسى را مالقات و های چپ را نمىاخ از اوضاع برلين بى خبر بود و تمامى هگلىآئرب

ی و قبل از وی موفق به اخذ درجهبوده تر برادران بائر كه البته از ماركس مسننه موزوس هس اما نه روتنبرگ و . با وی تبادل نظر كند
توانى خود را آماده سازی تا با بزرگترين و تو مى»: كندو در مقام استادی بودند، بلكه ماركس را به شرح زير به وی معرفى مىدكترا شده 

دهد؛ به تركيب روسو، ترين طنز پيوند مىترين جديدت فلسفى را با برندهوی عميق(...) ی كنونى آشنا شوی  زندهتنها فيلسوف اصلىشايد 
 «.اين چنين با دكتر ماركس روبرو هستى(...) لسينگ، هاينه و هگل در يک فرد فكر بكن ولتر، هولباخ، 

Zit. n. Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich (١٩٨١): Die Dialektik der gesellschaflichen Praxis – Zur Genesis 
und Kernstruktur der Marxschen Theorie, München, S. ٢٩ 
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را گه را ممنوع و شرط انتشار آنيبه سردبيری آرنولد رو" های هالهسالنامه"زمان انتشار دولت هم. سلب حق تدريس شد
از اين . دهدقرار مركزی انسور دستگاه سزير نظر مستقيمًا را آنی آن به برلين كرد كه مشروط به انتقال هيئت تحريه

با وجودی كه . ديگر اجازه نداشت كه به دانشگاه برود و به نقد درسگفتارهای پرفسورهای رسمى بپردازدگه يرو ،پس

كرد، ليكن خشم دستگاه ممانعت مىتا حد ممكنه از نقد سياسى  رو بود و ميانه،های چپاشترآوس نسبت به ديگر هگلى
خراج شد، زيرا وی از دانشگاه ا.  نيز گرفت و به مقام وی به عنوان پروفسور رسمى خاتمه دادسانسور گريبان وی را

تفسير كرده و فرديت " القدوسخدا، بشريت و روح"به را " القدوسح پسر و رو،خدا"ی مسيحيان، يعنى س سه گانهيتقد

پ كه از دانشگاه اخراج و سلب حق های چيكى ديگر از هگلى. عيسى را به جماعت مؤمنان مسيحى بسط داده بود
 منتشر شده بود، مستعارتحت نام نقد دين روش  وی با موضوع یبا وجودی كه مقاله. تدريس شد، فويرباخ نام داشت

      ٣٧.صادر كردرا اخراج وی از دانشگاه حكم را به وی نسبت داد و اما دادگاه آن

در حالى كه وی در . آموخته بودهگل فلسفه را مستقيمًا نزد شد كه های چپ محسوب مىيكى ديگر از هگلىفويرباخ 
. شدمىتناقض آن با واقعيت تجربى ی  متوجهتركرد، اما همواره بيشآليستى هگل را نمايندگى مىی ايدهگذشته فلسفه

اين وی دو سال قبل از انتشار . منتشر شد ميالدی ١٨٤١ نام داشت كه در سال" ماهيت مسيحيت"كتاب مشهور وی 

وس و برونو بائر خواهان آدر حالى كه اشتر. آليستى هگل را مستدل و مدون كرده بودی ايدهكتاب، نقد خود بر فلسفه
ی بورژوايى را ممكن يافتهی آشتىتشكيل جامعهخردمندی اصل استناد به  و با هگل بودندآليستى ايدهی تحقق فلسفه

از اين رو سيستم هگلى به نظر وی . شمرداتيک، متدولوژيک و محتوايى مىرا سيستمآنفويرباخ مشكل ليكن ، شمردندمى

ی ابطه ر مشاهدهبه اين صورت كه. بود ٣٨"حسىی مشاهده"زيرا فاقد مفهوم رفت، گبا واقعيت در تناقض قرار مى
ممانعت اين رابطه  آليستى هگل از درکی ايدهفلسفه، در حالى كه سازدانسان با طبيعت بيرونى را بر قرار مىطبيعت 

كه از ") ی مطلقايده ("مفهوم از روحيک را از طريق طبيعت انسان با طبيعت بيرونى بيان ديگر، هگل تناقض به . كندمى

 است كه) ابژه(با واقعيت ) سوژه(ی هگل وحدت ايده فرضيه. كندوساطت مىشده است، و مستقل مجزا واقعى انسان 
در حالى كه هگل بر . دآيمىآليستى پديد ، يعنى به صورت ايده"ی مطلقايده"به ستناد ، بلكه با ادر واقعيت نه البته

  اما اين واقعيت يک واقعيت ديگر، يعنىورزد، خويش از واقعيت اصرار مىشناسىصحت متدولوژی و محتوای شناخت

به اين ترتيب، هگل . شوده مىتوجيی شناسا سوژه با استناد به خرد  به صورت امكان وغيرتجربى است كهيک واقعيت 
را از طريق تمايز انتقادی " شكل"جهت درک " مفهوم"كند كه كمبود ی ظاهری را محول مىبه فلسفه فقط اين وظيفه

به اين ترتيب، نه تنها مانعى در برابر تمايز ميان نيازهای سوبژكتيو . ميان اجزای ماهوی و غيرماهوی بر طرف سازد

 بلكه تعهد فلسفه جهت درک تفاوت ميان تصورات ،شودمستقر مى) عينى(يافته ابژكتيو و تجسمهای و واقعيت) ذهنى(
ی طبيعت ی هگل رابطهدر فلسفهفويرباخ به اين مسئله پى برد كه بنابراين . گرددی ابژكتيو الغا مىسوبژكتيو و مشاهده

آليستى ايدهاز سوی ديگر، شناخت شود، در حالى كه توجيه مىيک منطق اسرارآميز استناد به انسان با طبيعت بيرونى با 

جا فويرباخ خواهان اين. گيردقرار مىتجربى با واقعيت تناقض دهد كه البته در ابژه خبر مىبا از وحدت سوژه وی 

                                                 
٣٧ Vgl. Heinrich, Michael (٢٠١٨): Karl Marx … ebd., S. ٢٨٢ ,٢٤٩ ,٢٣٦ f., ٢٨٧ f., ٣٠٦ f., ٣٠٩ 
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در حالى كه فويرباخ تفاوت .  زيرا برای وی طبيعت برابر با مفهوم درونى واقعيت است،شودبازگشت به طبيعت مى
، استنتاج آزادی اخالقى انسان از شماردمىی ماترياليستى خويش يعى ميان انسان و طبيعت را اصل متدولوژيک فلسفهطب

  ٣٩.گيردرا در نظر مى" ی آتىفلسفه "سازد و تكامل يکمىكليت طبيعت را ممكن 

وی . شودمحول مىشناسى ن انسا دانشاز ماهيت انسان و جا موضوع طبيعت انسان به تدوين يک فلسفهپيداست كه اين
در حالى . شماردمىانسانى هويت فاقد واقعيت زندگى مسيحيان را پست، كثيف، خودخواه و " ماهيت مسيحيت"در كتاب 

ی زندگى را متعلق به  ليكن فويرباخ اين شيوه،كنندو تعهد به اصل قناعت زندگى مى به پرهيزگری كه مسيحيان با ايمان

شناسى،  روش شناختوی از طريق يک. خواند كه از نظر فنى و علمى به گذشته تعلق داردن مىعصر قبل از دوران مدر
به اين معنى كه .  به اين نتيجه رسيده بود،كندمنضبط مى نسبت به تجربه شيوه از مشاهده كه همواره خود رايعنى يک 

به اين . كنديح مىحريق تجربه پى در پى تصماند و شناخت خويش را از طی شناسا همواره با ابژه در ارتباط مىسوژه

. رده استجابجا كسوژه با ابژه را نقش كه وی رسد به اين نتيجه مىآليستى هگل ی ايدهترتيب، فويرباخ در نقد فلسفه
 و پارادايمدهد مىرا قرار " خرد طبيعى"هگلى مفهوم در سيستم " خرد جنجالى و اسرارآميز"فويرباخ در برابر نابراين ب

  ٤٠.سازدمىآليسم به ماترياليسم دگرگون را از ايده شناسىشناخت

د زن" خرد طبيعى"از منظر . گرددی انسان با خدا نيز دگرگون مىپيداست كه با دگرگونى جايگاه سوژه با ابژه رابطه
 و به صورت دهشوند كه انسان از ماهيت و طبيعت خويش به خدا نسبت دافويرباخ صفات ناب خدا تبديل به صفاتى مى

به اين ترتيب، فويرباخ نقش انسان را از ابژه به سوژه . سطح يک خدای آسمانى ارتقا داده استسوژه محمول خود را به 

 ایور و قوای مابه اين معنى كه در مضمون دين. كندشناسى مى را تبديل به دانش انسان"دانش الهيات"دهد و تغيير مى
خودآگاهى سطح  بلكه هر دو موضوع، يعنى دين و آگاهى مستقيمًا با ،شودانى مشاهده نمىنه تنها هيچ چيز غيرانسطبيعى 

در نقد عبادت مسيحيان به اين نتيجه رسيده بود كه يک انسان دينى از موجوديت وی . مانندمىمرتبط همواره ها انسان

 برطرف كردن كمبودهای زندگى واقعى  زيرا آن مؤمنى كه از طريق عبادت خواهان معجزه جهت،اين رابطه ناآگاه است
 اين كمبودها فقط از طريق روابط متقابل نوع ر به درک اين موضوع نيست كه ارضایشود، در واقعيت قادخويش مى

  استقالل واز" آگاهى وارونه"ی بنابراين ايمان دينى بيان ازخودبيگانه و نشانه. باشدبشر با طبيعت قابل حل و فصل مى

  ٤١.آيدبا رجوع به يک نمونه از زندگى اين جهانى به وجود مىتنها ها است كه نی انسااراده

-به همان موضوع وارونگى آگاهى مىچپ های مانند هگلى، اما ی ماترياليستىيک فلسفهتكامل جا فويرباخ با وجود اين

طبيعت به ماهيت و  ى از ماورایفقط زمانى امكان دارد كه احساسات انسان" آگاهى وارونه"تغيير اين وی به نظر  .رسد

در حالى كه يک انسان دينى از توليدات ذهنى خويش ناآگاه است و با آرزوی ارضای . طبيعت انسان معطوف گردد
دست يافته است، خويشتن " خرد طبيعى" ليكن انسانى كه به ،دشومىبه تفكرات اخروی متوسل نيازهای دنيوی خويش 

 را به ماهيت انسان "اراده، خرد و قلب": سه اصل روانشناسى مانندسرانجام وی . دشناسرا به صورت يک پرنسيپ مى
                                                 
٣٩ Vgl. Feuerbach, Ludwig (١٩٦٩): Zur Kritik der Hegelschen Philosophie, in: Gesammelte Werke, Werner 
Schuffenhauer (Hrsg.), Bd. ٩, Berlin, S. ٤٢ff. 
٤٠ Vgl. Feuerbach, Ludig (١٨٤١): Das Wesen des Christentums, Leipzig, S. ١٨ 
٤١ Vgl. ebd., S. ٣٠٦ 
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يک به گمان فويرباخ .  به معنى عشق است"قلب" به معنى شناخت و "خرد" به معنى خواستن، "اراده". دهدنسبت مى
يک چنين . متنفر است ديگر كه با اراده، متفكر و عاشق هم نوع خويش است، از حقارت، فقر و ذلت افرادواقعى انسان 

های های اجتماعى به انسانطلبد و برای تقسيم فعاليتهای ديگر را به صورت زنده، متفكر و عاشق مىانسانى، انسان

يک چنين انسانى فقدان تفكر را از طريق زندگى دنيوی و كمبودهای زندگى واقعى را از . دانشمند و با اراده نياز دارد
  ٤٢.كندىطريق تفكر تكميل م

كه چنان دنيوی يابد دست مىآل تصور از يک انسان ايدهيک فويرباخ به كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

در حالى . شمارد مىيشبختى خونوعان خويش را برابر با نيکدست يافته است كه سعادت هم" خرد طبيعى"شده و به 
كند، اتخاذ مىاخروی و دنيوی ارواح انسان را معطوف به تصورات انتزاعى و  ،كه خرد دينى، جنجالى و اسرارآميز هگلى

به نظر فويرباخ يک چنين . شود مى"بشرماهوی نوع "مفهوم منجر به بازتاب انسان به خويشتن، يعنى " خرد طبيعى"

بنابراين . بردد هنر مىانسانى شكوفا و خالق است و بهترين لذات را از طبيعت و واقعيت به صورت تفكر، تحقيق و تولي
ها به صورت گفتگو و مشاهده منجر به كشف ماهيت بشری و شكوفايى جامعه  بلكه روابط مستقيم انسان،نه عبادت خدا

ها انجامند و گفتگوی انسانكننده مىبه نقد نفى"  حسىیمشاهده"به اين ترتيب، تفكر مجرد و . شوندها مىو رفاه انسان

ی زمينه"را ها دارد كه فويرباخ آنتوفيق گفتگو بستگى به توان درک انسان. سازدتيو را ممكن مىتبادل تجربيات ابژك
يابد كه  و يک بعد مولد دست مى"ديالكتيک ضمنى"فويرباخ به يک " حسىی مشاهده"بنابراين . نامدنيز مى" طبيعى

" ی مطلقايده"فويرباخ بر خالف " حسىی مشاهده"به اين عبارت كه . شودروند تفكر مجرد مربوط مىيک به البته تنها 

و منظبط يافته تصحيح ی تجسم زيرا از طريق تجربه دوباره خود را نسبت به ابژه،يابدی جنجالى راه نمىهگل به حوزه
. كندرا شناسايى مىماهيت آنظاهرًا يافته است كه ی تجسماز شكل ابژهو ضمنى نتيجه، يک آگاهى ديالكتيكى . كندمى

، بر ها استقالل يافته در برابر آن،اندها ساختهرسد كه آن دينى كه خود انسانبه اين ترتيب، فويرباخ به اين نتيجه مى

پيداست كه اين . شودىم"  بشرویماهنوع "مفهوم  و منجر به ازخودبيگانگى انسان نسبت به كندفرمايى مىها حكمآن
 يک برنامه جهت آليستى وی را به صورتی ايدهگيرد و فلسفهگلى را نيز مىشناسى گريبان ديالكتيک هروش شناخت

   ٤٣.كندتكامل يک دين اين جهانى افشا مى

ی ماترياليستى فويرباخ يافت كه در نقاط نظری مشتركى را با فلسفه" ماهيت مسيحيت"ی كتاب ماركس پس از مطالعه
 چنينمحتوايى و همنظر از   كه ویاستاول، جابجايى سوژه با ابژه . ها شده بودی دكترای خود موفق به كشف آنرساله

منتها . شدبرونو بائر نيز نمايندگى مى" ی خودآگاهىفلسفه"مفهومى به آن دست يافته بود و به صورت ضمنى از طريق 

 بلكه مستقيمًا به مؤمنان های دينى را نه به كليسا و دستگاه روحانيت،با اين تفاوت كه فويرباخ بر خالف برونو بائر ارزش
ی ازخودبيگانگى خودكرده جا با كشف مقوله ما اين.كردی ازخودبيگانگى را مطرح مىداد و مسئلهمسيحى نسبت مى

 سيستم هگلى بود كه يک صتوافق نظر بر سر نقدوم،  .نيز به مضمون آن دست يافته بودمواجه هستيم كه البته ماركس 

 را ىمنتها با اين تفاوت كه فويرباخ اصوًال تفكر ديالكتيك. گرفتز واقعيت سوبژكتيو به خود مىشكل اسرارآميز و جنجالى ا

                                                 
٤٢ Vgl. ebd., S. ٤٥٣ff. 
٤٣ Vgl. ebd., S. ٣٠٦ 
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كرد، در حالى كه ماركس در ديالكتيک هگلى همواره رد مى و شمردمىيک روش جهت تكامل يک دين اين جهانى 
انسان را با استناد به آن اترياليستى  می خودآگاهىسوم، موضوع ماهيت بشر بود كه ماركس مسئله. ديدمىرا واقعيتى 

آليستى  ايدهمفهوم" اراده، خرد و قلب"مستدل كرده بود، در حالى كه فويرباخ يک قدم فراتر رفته و با استناد به مفاهيم 

پيداست كه رجوع . پى برده بودنيز ازخودبيگانى  ماترياليستى را متكامل كرده و ظاهرًا به مضمون" نوع ماهوی بشر"
 سياسى ی تحقق اهدافكه از طريق تشكيل دولت مدرن انگيزهچپ های قيم فويرباخ به انسان در برابر طرح هگلىمست

ی ماترياليستى فويرباخ ماركس به سمت فلسفهبا وجودی كه . رسيدتر به نظر مىبينانهرا داشتند، به مراتب واقعخود 

از . ى داشتاستفاده كرد، اما از كمبودهای آن نيز به خوبى آگاهنيز به كرات " نوع ماهوی بشر"متمايل شد و از مفهوم 
ر يی هگل فقی فويرباخ را نسبت به فلسفهجا فلسفهگه ياد كرد كه وی در آنيی ماركس به آرنولد روجمله بايد از نامه

ند و به موضع سياست كيش از حد بر طبيعت تأكيد مى كه فويرباخ بكشدبه بند نقد مىاز اين زاويه را  و آنشماردمى

جا از تدارک يک ی ماركس به برونو بائر ياد كرد كه وی در آنها نامهى ازچنين از يكجا بايد هم اين٤٤.دهدكم بها مى
  ٤٥.شودی ماترياليستى فويرباخ مىها مربوط به نقد فلسفهگويد كه يكى از آنرشته از مقاالت سخن مى

آليستى هگل ی ايدهنقد دين و فلسفهبه كه با استناد به تحقيقات خود مستقًال شت البته برای ماركس اين امكان وجود دا

ی تحقيقات فويرباخ ی دكترای وی منتشر نشده بود و ماركس بدون ترديد با انتقاد مصادرهرسالهتا كنون اما . بپردازد
نيازی وی يک مغز متفكر مانند  پيداست كه های چپفلسفى ماركس نزد هگلىشهرت با در نظر داشتن . شدمواجه مى

از جمله و های چپ  همراه با برخى از هگلىوی در اين دوران .های جانبى برای خود به بار بياوردديد كه كشمكشنمى

اشتغال داشت كه ارگان راديكال جريان ليبرال " ی راينروزنامه "یيهيردر هيئت تحردوست نزديک خود، برونو بائر 
بود كه پس از اخراج از دانشگاه برلين از كلوپ دكترها معروف  روتنبرگ  همانر اين روزنامهسردبي. شدمحسوب مى

كردند و كشمكش های چپ مقاالت خود را در اين روزنامه منتشر مىبسياری از هگلى. به عهده داشتاين مسئوليت را 

ماركس در اين . كردمتأثر مىى آن  را در مورد سياست كليههای درونى هيئت تحريربا دستگاه سانسور دولتى بحث
 خودآگاهى مشروط بهرا و استقرار آندفاع " های عرفى و خردمندكانون انسان" تشكيل و" انقالب سياسى" يک دوران از

بودند، زيرا هگل آليستى ی ايدهفلسفهدر اسارت  هنوزچپ های هگلىاز اين منظر، . كردمى" نوع ماهوی بشر"انسان از 

 به گمان كهرا داشتند فراروی از فلسفه و رفرم آگاهى خواست  از طريق نقد دين درو" خرد"به مفهوم جنجالى با استناد 
كرده و بر طرف را ظاهرًا  فلسفه بادين تناقض جا كه هگل از آن. برانندو سكوالريسم دولت را به سوی خردمندی خود 

 به هنوز تحت تأثير سيستم هگلى قرار داشت ووس آاشترهای چپ، يعنى يكى از سركردگان مشهور هگلىجا كه از آن

و نقش فويرباخ  شمردمى" آخوندهنوز يک "پرداخت، در نتيجه ماركس وی را  مى"دينی انهخردمندتفسير "به اصطالح 
  :كردمىستايش ی ماترياليستى به شرح زير فلسفهكامل را در ت

 ضد مسيحى بكشيد كه يک خجالتقار و فرومايه، عالم و غيرعالم، وای خجالت بكشيد، شما مسيحيان، شما مسيحيان باو»

و به شما روحانيان و فيلسوفان جنجالى پيشنهاد ! دادبايد به شما ماهيت مسيحيت را در پيكر حقيقى و عريانش نشان مى

                                                 
٤٤ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Briefe – Marx an Arnuld Ruge, in: MEW, Bd. ٢٧, S. ٤١٤ff., Berlin (ost), S. ٤١٧ 
٤٥ Vgl. Heinrich, Michael (٢٠١٨): Karl Marx … ebd., S. 
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به طور ديگری به خواهيد كه ی جنجالى كنونى رها سازيد، اگر شما مىداوری فلسفهخود را از مفاهيم و پيش: كنممى
از  نيست مگر آزادی و حقيقتو برای شما راه ديگری به سوی .  برسيدحقيقتچيزها، آن طوری كه هستند، يعنى به 

       ٤٦«. عصر استیتطهيركنندهفويرباخ . طريق فويرباخ

ی ماترياليستى فويرباخ، وجود انتقادهای بيشمار به فلسفهجا با  اينركسكند، مای نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
های چپ يک های هگلىبحثدرون آيد كه از به نظر مى. گيردبرای آن موضع مىهای چپ ی هگلىفلسفهاما در برابر 

فويرباخ " شناسىی انسانفلسفه"ماركس و " خودآگاهى ماترياليستى"برونو بائر، " ی خودآگاهىفلسفه"ميان نظری توافق 

 جا كهاز آن. داددولت سمت مىسياست زدايى از جامعه و دينماترياليسم و ر فلسفى را به سوی پديد آمده بود كه افكا
كرد، در نتيجه برونو قرار داشت و نياز فلسفى اين دوران را برآورده نمىتحت سانسور دولتى " های هالهسالنامه"ی نشريه

به جهت انتشار ارگان آن تحت همين نام فويرباخ را و گرفتند را " ئيسمآرشيو آته"بائر و ماركس تصميم به تأسيس 

ی يكى از همكاران را در نامهدر اين دوران افكار فلسفى بسيار ملتهب بود كه ما مضمون آن. همكاری دعوت كردند
   :يابيم ميالدی به شرح زير مى١٨٤١ اكتبر ١٨تاريخ از گه يآرنولد روبه نام جورج يونگ به " ی راينروزنامه"

ها كنند، پس تمامى فرشتهی دينى ـ فلسفى همكاری مىفويرباخ در جهت يک نشريه. ر ماركس، دكتر بائر و لدكت»

دهد، زيرا اين سه تن بدون ترديد آورند و وی نسبت به خود سخاوت نشان مىاحيانًا خود را به دور خدای پير گرد مى
قضايى آويزان روند يک ليست از اتهامات را جهت برگزاری رانند و از باال به گردن وی وی را از عرش خود بيرون مى

كه يک انقالبى نامد، وی در ضمن اينترين اديان مىيكى از غيرعرفىدر بهترين وجه آن كنند، ماركس مسيحيت را مى

    ٤٧«.شناسمكامًال مأيوس است، با اين وجود يكى از تيزترين مغزهای متفكر است كه من مى

، اما بحث پيرامون آن از عزم راسخ جريان ليبرال جهت منتشر نشدگاه هيچ" ئيسمآرشيو آته"ی نشريهبا وجودی كه 

های چپ با تعميق نقد فلسفى خود به بحران هگلىدر حالى كه . دهدی ايدئولوژی دولت دينى پروس گزارش مىتخطئه

به بيان ديگر، نه دين . شدمسيح محسوب مىزدند، اما بنا بر ايدئولوژی دولتى شاه جانشين عيسى دين دولتى دامن مى
شناس گرايان دينگرايان افراطى و منطقطبيعتسازد و نه قانع مشروعيت دولت افكار عمومى را از وحيانى قادر بود كه 

متعهدكننده را جهت حل و فصل بحران ايدئولوژيک و ی پايدار برسند و يک نظريهتوافق   يکكه بهرا داشتند توان آن

 ،فلسفىدر اين دوران ياد كرد كه در جوار انتقادهای كشفيات علمى از جمله بايد از .  پروتستان پروس ارائه دهنددولت
در  اشاليدن :افرادی مانندبرای نمونه . كردندبى اعتبارتر از گذشته مىحكومت اشرافى و فئودالى پروس را ايدئولوژی 

های خود از تكامل طرحباتيست و كورير :  افرادی مانندهاقبل از آندر حيوان موفق به كشف سلول شده و  شوان گياه و

-جا دگمكه ايندر حالى . شناسى را ارائه كرده بودند كه البته بعدًا از طريق داروين به اثبات رسيدندبيولوژيک و زيست

انقالب تحت تأثير سى جو سيابودند، روز با بحران مواجه شش س در وقدالهای دينى مانند خلقت جهان از طريق روح

بنابراين دولت پروس فقط به سانسور . داشتهای چپ قرار  و انتقادهای فلسفى هگلىهگلآليستى ايدهی فرانسه و فلسفه

                                                 
٤٦ Marx, Karl (١٩٥٧): Luter als Schiedsrichter zwischen Strauß und Feuerbach, in: MEW, Bd. ١, S. ٢٦f., 
Berlin (ost), S. ٢٧ 
٤٧ Hundt, z. n. Heinrich, Michael (٢٠١٨): Karl Marx … ebd., S. ٣٣٠ 
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 هگلى و مكار را جهت مقابله با سيستهای كشور بسنده نكرد، بلكه فيلسوفان محافظهاز دانشگاهچپ های ی هگلىو تصفيه
به ميالدی  ١٨٣٤ در سال از اشتاهل و شلينگ ياد كرد كهاز جمله بايد . اعى به برلين فرا خواندهای ارتجتدارک فلسفه

يک نقش " ی طبيعتفلسفه" بحث پيرامون باط در اين ارت٤٨.عنوان پروفسور رسمى در دانشگاه برلين استخدام شدند

  .كردرا متأثر مىانگلس و ماركس فعاليت تئوريک كه داشت عمده بسيار 

اقدام به تدوين بحران ايدئولوژيک دولت دينى پروس با در نظر داشتن بود كه كار گ يک فيلسوف بسيار محافظهشلين

 نقش وی نه تنها از نظر فلسفى، بلكه به دليل شرايط دشوار .با مضمون پانتئيسم كرد" ی طبيعتفلسفه"كتابى با نام 

ی از منظر پانتئيسم انجيل جنبه. ى تدريس هگل نشست، زيرا وی بر كرسبودنيز حائز اهميت دولت پروس سياسى 
، در شده استنازل های آن دوران آگاهى انسانانگاری كه كتاب مقدس مسيحيان در سطح . گيردبه خود مىسمبليک 

به انسان را هدايت تكامل آن تا ول سلپيدايش از  طبيعتروند تكوين ظاهرًا يک روح متعال به صورت هدفمند حالى كه 

جا اين. يابد، دست مىگيردبه خود مىماورای طبيعى شكل  كه "فراخرد "به اين ترتيب، شلينگ به مفهوم. ه استكرد
ی يک ها برای بقا نيست، بلكه نتيجهديگر تنوع طبيعت محصول حادثه و تأثيرات متفاوت ژنتيكى و تطبيق بيولوژيک آن

سمت است، فرجام آن از پيش معين شده كه ت دترمينيستى حركيک به شود كه انگاری  محسوب مىی استعاليىاراده

توان برگزيدگان شود كه فقط دهد و مدعى مىنسبت مىالهام را تنها به " فراخرد"شناخت شلينگ بنابراين . دهدمى
ی ظيفهخواند و و مى"شعر فلسفه" و "تمرين فلسفى"، شلينگ تفكر ديالكتيكى هگل را تنها از اين منظر. را دارنددرک آن

-پديد مىكند كه انگاری جهان واقعى را شمول، روح متعال و فراطبيعى خالصه مىفلسفه را در شناخت اين قدرت جهان

  ٤٩.كندمديريت مىرا آن هدايت هدفمند آورد و

خود را فلسفى سيستم  را در طبيعتنقش شلينگ منتشر شد، هگل نيز " ی طبيعتفلسفه"دوران كه كتاب ان در هم

  نزد"ی طبيعتفلسفه"ی با اين تفاوت كه سوژهمنتها آليستى داشتند، ی ايدهها جنبهالبته هر دوی آن. رده بودكروشن 

صورت كه در سيستم به اين . استی شناسا ، يعنى سوژه بلكه روح خود انسان،هگل نه مانند شلينگ يک روح متعال
اما طبيعت يک . طبيعت استشناسى جا موضوع شناختينا. سوژه به معنى دانا و ابژه به معنى دانستنى استهگلى 

موضوع و جا ابژه اينبه بيان ديگر، طبيعت . آيدمىپديد موجوديت مستقل از سوژه ندارد، زيرا از طريق شناخت سوژه 

 در به اين معنى كه روح. آيدشناخت سوژه است كه البته با استفاده از دانش و در روند تفكر به مالكيت سوژه در مى
و آورد و تا زمانى كه ابژه تبديل به دانش سوژه آليستى در مىدرجات متفاوت از شناخت، ابژه را به شكل مفهوم ايده

-فرا مىى سوژه با ابژه يهگل از تمايز استعالبه اين ترتيب، . وجود واقعى هم ندارد انگاری كه ، استنشدههنوز شناخته 

محصول را جهان واقعى آورد كه را پديد مىذاتى درونيک سيستم )  دميروژ( "قی مطلايده"رود و با استناد به مفهوم 
-اتهام مىشلينگ به هگل  پيداست كه چرا بنابراين ٥٠.ماردششناخت، يعنى محصول كار فكری و فعاليت آگاه سوژه مى

                                                 
٤٨ Vgl. ebd., S. ٢٥٦f. 
٤٩ Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (١٩٢٧f.): Sämtliche Werke, K. F. A. Schelling (Hrsg.), I. Abteilung, 
Bd. III, Stuttgart/Augsburg, S. ٨٩f., und  
Vgl. Lukacs, Georg (١٩٥٤): Die Zerstörung der Vernunft, Berlin, S. ١١٤ff. 
٥٠ Vgl. Fraccia, Josef G. (١٩٨٧): Die Marxsche Aufhebung der Philosophie und der philosophische 
Marxismus – Zur Rekonstruktion der Marxschen Wissenschaftsauffassung und Theorie-Praxis Beziehung 
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ما البته . استديمى شده و منجر به احيا دين قگشته به دوران سياه گذشته باز" ی طبيعتفلسفه"با تدوين زند كه وی 
 "فراخرد"  يا و"روح متعال"جا خبری از يک اين يعنى ،ذاتى و خودبنياد مواجه هستيمی درونبا يک فلسفهنزد هگل 

ی ايده "جا كهاما از آن. آيدی شناسا پديد مى از منظر سوژه فقطشود و درک مىتنها با استناد به خرد" وجود" و نيست

ح اروابا شلينگ، بلكه نزد هگل نيز " ی طبيعتفلسفه"ما نه تنها در آورد، در نتيجه مىپديد ند را  واقعيت خردم"مطلق
" ی مطلقايده"شلينگ و يا " فراخرد"جا ديگر تعيين كننده نيست كه خالق جهان واقعى اينبه بيان ديگر، . مواجه هستيم

اشكال  هر دو ت سوژه بر ابژه است و بنابراينلويوا مبتنى بر  فلسفىدر هر دو حالت شناخت. محسوب سودهگل 

  .دنگيرى و اسرارآميز به خود مىاستعالي

بررسى  و های چپ پيرامون خودآگاهىی فلسفى با هگلىدر همان زمان كه ماركس در كلوپ دكترها مشغول مجادله

 دوران انگلسنوشت، كريت مىی ماترياليسم اپيكور و دمودربارهبود و دكترای خود را ديالكتيک تئوری با پراكسيس 

ی هزينهبرای وی ممكن نبود كه به تحصيالت عالى بپردازد، زيرا پدر وی . گذراندمىدر برلين خود را خدمت سربازی 
با اين وجود برای انگلس اين امكان پديد آمد كه در دوران فراغت از خدمت سربازی به . گرفترا به عهده نمىآن

مضمون . ی تحرير در آورد وی در اين ارتباط دو مقاله را به رشته٥١.نشگاه برلين گوش دهددرسگفتارهای شلينگ در دا

 وجودی كه خود وی باخواند، جا روح شلينگ را مرده مىانگلس اين. ی اول وی دفاع از هگل در برابر شلينگ استمقاله
جا ميان  وی اين.كندجديد حيات مىتانش ددر تفكر شاگری هگل پس از مرگ وی زنده است، در حالى كه روح زنده

خواند كه شلينگ را تأييدكننده، يعنى مثبت مى" ی طبيعتفلسفه"گذارد و  تفاوت مى"ی منفىفلسفه" و "ی مثبتفلسفه"

ها در روند شناخت و تكامل مفاهيم خردگرا بنا شده است، در برابر البته سيستم ديالكتيكى هگل كه بر اساس نفى مقوله
 نام "شلينگ و وحى"انگلس دوم ی  مقاله٥٢.شوندارزيابى مىمثبت آن  كه البته نتايج گيردمنفى به خود مىآن شكل 

ماهيت "ی كتاب  وی اين مقاله را پس از مطالعه.ی اول وی است و پرمحتواتر از مقالهترستردهگدارد كه به مراتب 

پس از مرگش به  به گمان وی  كههگلديالكتيكى ی سفهجا نيز انگلس به وضوح برای فلاين. فويرباخ نوشت" مسيحيت
-شلينگ را مانند يک رعد مى" ی طبيعتفلسفه"زمان در حالى كه وی همگيرد،  موضع مىدرستى شكوفا شده است،

شمرد، ليكن خردگرايى را برابر واقعيت مىكه هگل به اين صورت  ٥٣.كرده است اثابت ىهگلسيستم خواند كه به 

در . در تشكيل واقعيت توجيه كندرا " فراخرد" برگزيدگان جهت شناخت خواند كه نقشامكان مىتنها يک را آنشلينگ 
 پديد آورد، پانتئيسم "تفكر تاريخى"را از طريق در حالى كه هگل آن. شده استگذاشته دترمينيسم بنيان هر دو حالت 

 بنا بر  با وجودی كه انگلس.ديكشد يدک مىبا خوگرا به صورت يک حركت خردمند و فرجامرا شلينگ مضمون آن

را به جابجايى سوژه با كند، اما نه دليل آنآليستى هگل را نقد مىی ايدهآپريوريسم در فلسفههای چپ طرح كلى هگلى
                                                                                                                                                                  
aufgrund einer Kritik der Marx-Rezeption von Georg Lukacs, Karl Korosch, Theodor Adorno und Max 
Horkheimer, New York/Bern/Frankfurt am Main/ Paris, S. ٣٥ 
٥١ Vgl. Fleischer , Helmut (١٩٧٩): Marx und Engels – Die philosophischen Grundlagen ihres Denkens, 
Freiburg/München, S. ١٨, und 
Vgl. Heinrich, Michael (٢٠١٨): Karl Marx … ebd., S. ١٠٩   
٥٢ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣ ,١٨٤١): Anti-Schelling, Schelling über Hegel, in: MEW, EB II, S. ١٦٣ff., 
Berlin (ost), S. ١٦٩ ,١٦٦ ,١٦٣   
٥٣ Engels, Friedrich (١٩٧٣ ,١٨٤٢): Anti-Schelling, Schelling und die Offenbarung – Kritik des neuesten 
Reaktionsversuchs gegen die freie Philosophie, in: MEW, EB II, S. ١٧١ff., Berlin (ost), S. ١٧٣ f.    
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را به جابجايى سوژه با ابژه نسبت كند، اما نه دليل آنآليستى هگل را نقد مىی ايدهآپريوريسم در فلسفههای چپ هگلى
- گونه مىچد كه وشمىابژكتيو فلسفى مربوط به طبيعت جا پرسش اين ٥٤.دهد و نه ظاهرًا با دترمينيسم مشكلى داردمى

 ها و چگونه انسان به صورت سوژه از درون آن پديد آمده است؟ انگلس برای پاسخ به اين پرسشرا فهميدنآتوان 

به شرح زير به دترمينيسم ماترياليستى ها  از التقاط آنآميزد وهای متناقض هگل، شلينگ و فويرباخ را در هم مىفلسفه
  :رسدمى

كند كه جا انكار نمىشلينگ اين. است" آزاد"كنيم ـ بسيار گونه كه ما مشاهده مى همانی مثبت ـاقدام تفكر در فلسفه»

اند، ارائه های صرف كه خود را از طريق ثمره، يعنى از طريق مطابقت با وحى به صورت صحيح اثابت كردهفقط فرضيه
نامد را مستقيمًا چنان مى" ل و ماقبل تفكروجود غيرقاب"يكى از نتايج اين تفكر آزاد و هدفمند اين است كه آن . دهدمى

وجود غيرقابل و ماقبل تفكر هنوز اصوًال . اكنون چيزی است كه بعدًا از آن بايد متكامل شود، چون خداكه انگاری آن هم

تمامى آن چيز ديگری به غير از يک تجريد لخت از ماده كه مستقيمًا از . تواند ببيند، بخواهد، خلق كند و بازگرداندنمى
ی خشک از طريق هيچ تكاملى ممكن نيست كه در اين مقوله. ها دورترين فاصله را دارد، نيستشخصيات و خودآگاهى

وجود "كه آن به صورت ماده درک شود و از طريق طبيعت به روح تكامل بيابد، مانند خودآگاهى را وارد كرد، مگر اين

اين غيرقابليت و .  تعيين نافى از غيرقابليت و ماقبليت متمايز استگرايى كه از آن تنها از طريقدر نفى" نامتناهى
  ٥٥«.هرگز به تک خدايىنه تواند به ماترياليسم و در نهايت به پانتئيسم بيانجامد، اما ماقبليت تنها مى

 "ر تاريخىتفك" شلينگ و "ی طبيعتفلسفه"جا دترمينيسم كه مضمون كند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

ی ماترياليستى فويرباخ را نه ناقض دترمينيسم انگلس فلسفهبنابراين . شود تفسير مىبه صورت ماترياليستى هگل است،
البته . دهدمىمادی  معنى ،شمارد، زيرا به گمان وی به شكل واقعى حركت طبيعتها مى مكمل آنشلينگ و هگل، بلكه

ماند مىكه انگلس چگونه به حركت ماده جهت ايجاد جهان ابژكتيو پايبند د ديد اهدر روند اين نوشته خوی نقاد خواننده

طرح اين جا  اينالبته. كندمىنمايندگى " ديالكتيک طبيعت"در كتاب و از جمله متأخر خود  آثار و همين نظريه را در
 "ی طبيعتفلسفه"كه اشت ی تحصيل خود در برلين در نظر د اوايل ادامهردهم ضروری است كه ماركس نيز نكته 

ی سوژهانسان به صورت يک تكامل كه با برد  پى  اما وی بسيار سريع به اين مسئله٥٦.كندفسير تشلينگ را ديالكتيكى 

 "قلمرو ضرورت" و يابدپايان مىنيز دترمينيسم ی مسئله انسان ىخودآگاهماترياليستى و با استناد به ماهيت ذاتى درون
جا كه يونانيان باستانى از آن ٥٧.پى بردبه اين مسئله " اطمينان خاطر" با "آرامش روان" از تناقض وی. گردددگرگون مى

ناقض   اپيكور ابديت راجا كهو از آندادند نسبت مىآسمانى  نظم  بهچنينهمها و اتمحركت روابط اجتماعى خود را به 

ی ا فلسفهبی دكترايش تمايز دترمينيسم ارسطويى ه، در نتيجه ماركس در رسالشمردمىو محصول خرافات خودآگاهى 
به صورت اشكال دينى و متافيزيک را تى تفكر و جامعه دترمينيسحركت و به شرح زير خودآگاهى اپيكور را برجسته 

     :كندرد مىاصوًال 

                                                 
٥٤ Vgl. ebd., S. ١٨٢ 
٥٥ Ebd., S. ٢٠٢ 
٥٦ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Brief … ebd., S. ٩ 
٥٧ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation … ebd., S. ٣٠٠ 
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ها با همان روش رد، زيرا آنشممىجاودانى و  در توافق نظر با ديگر فيلسوفان يونانى اجسام آسمانى را ابدی ارسطو (...) »
ها يک عنصر فوقانى و خودی كه تحت قدرت جاذبه قرار نداشت، كردند؛ در حالى كه وی به خود آنرفتار مىهميشگى 

آری وی با خشم و . (...) دنكن مستقيمًا بر عكس رفتار مىها كه آنشودمى مدعى مستقيمدر تقابل  اپيكور: دادنسبت مى

 ؛شمرد، مردود مىنددركش را كه خود را به يک روش تشريح پايبند و مابقى را طرد مىان مخالفینظريههيجان تند 
و بيهوده  در تشريحات هاد، آننگيربه فرضيه مىها خود را در شهابالهى  از اين رو  طرح ابدی وها آن]برای نمونه[

-خود را به آغوش اسطوره مىو د نكنيكى عبور مى از حدود فيزها آن،دنشوگرفتار مىبينان طالعی بردگى هنرمندانه

-ل مىتآرامش روان خودآگاهى را مخجا كه ابديت اجسام آسمانى از آن :رسد به نتيجه مىبنابراين اپيكور (...) .دنانداز

    ٥٨«.نيستندها ابدی ی ضروری و قاطع است كه آنن يک نتيجهايكنند، 

با استناد به خودآگاهى ماترياليستى خود كند، ماركس در همان دوران تحصيل ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

آليستى های ايدهدر فلسفهاپيكور از دترمينيسم عبور كرد، در حالى كه انگلس ماترياليسم فويرباخ را اثبات دترمينيسم 
تنها تحت تأثير متقابل و كنش ذاتى است، ی درونبه بيان ديگر، آن حركتى كه فاقد يک سوژه. شمردشلينگ و هگل مى

در اشكال متنوع و اغلب به نيز   آنتو در نتيجه محصوالآيد به وجود مىها كه فاقد آگاهى هستند، و واكنش ابژه

پيچيده ی  در حالى كه ماركس در همان اوايل فعاليت تئوريک خود به كشف اين مسئله.آيندپديد مىحادثه صورت 
يافته فرجام  به تكامل انسانمادی جا كه اين حركت و از آند هدمىسبت نماده به اهرًا ظ، انگلس آگاهى را نائل شد

انگاری كه تكامل . دوشآن مى دترمينيستى مدعى هدفمندی و منطق رسد و از نتيجه به تحليل مىدر نتيجه وی، است

پديد به صورت هدفمند  يشاز حركت خوبا آگاهى ماده  ظاهرًا شده وريزی برنامهاز قبل مقدر و انسان از درون طبيعت 
در  كه بنيان نظری انگلس را مواجه هستيمو پانتئيسم مادی متافيزيكى " ماترياليسم"جا با تكامل ما اين. آمده است

  .سازندمىتمامى طول زندگيش 

ی روزنامه"ی يريهبرای آشنايى با اعضای هيئت تحر از منچستر انگلس. در بن آشنا شدماركس برای اولين بار با انگلس 
در . ماركس پس از استعفای روتنبرگ مسئوليت سردبيری روزنامه را به عهده داشت. جا سفر كرده بودبه آن" راين

- های تئوريک در هيئت تحريريه شدت مىد، كشمكششمىوی انتشار مقاالت انتقادی  مانع حالى كه دستگاه سانسور

 كه پس از وقوع از جمله بايد از برونو بائر ياد كرد. كردمىات تئوريک شمناقتبديل را گرفت و سياست كلى روزنامه 
را " ی ادبيات همگانىروزنامه" ادگار بائر ،همراه با برادر خودسپس های نظری با ماركس به برلين بازگشت و تفاوت

را گسترش دهد و از " ی خودآگاهىفلسفه"برای وی ممكن شد كه نظريات خود پيرامون به اين ترتيب، . تأسيس كرد

را دنبال بورژوايى مند ی خردمدرن و جامعه ک دولت ی تشكيل يبرنامهگاهى دينى آالل در تاخ و با روشنگریطريق 
به خصوص به اين دليل كه ماركس در اين . با انگلس بسيار سرد برگزار شدماركس آشنايى تحت شرايط موجود . كند

البته  كه كرددفاع مى" ها عرفى و خردگراكانون انسان"و " انقالب سياسى"ش از هنوز كمونيست نبود و در مقاالتدوران 

در يک نظام سلطنتى   وشوندمتكامل مى" آزادی خردگرا" بلكه تنها با رجوع به ،قوانين آن نه با رجوع به الهيات

                                                 
٥٨ Ebd., S. ٣٠١ 
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های چپ ت يكى از هگلىالبته ماركس از طريق مقاال ٥٩.بودندجمهوری قابل تحقق سيستم در يک چنين مشروطه و هم
ی آثار پرودن در نقد جا كمونيست شده بود و پس از مطالعهبه نام موزوس هس كه به پاريس نقل مكان كرده و آن

از . دادكمونيسم آشنا شده بود، اما خود را هنوز به اين جنبش سياسى نسبت نمىی  ايدهمالكيت خصوصى كم و بيش با

گه يبا همكاری آرنولد روسر باز زد، ماركس " ی راينروزنامه"ی انتشار يد پروانهآن پس كه دستگاه سانسور از تمد
فقط در پاريس بدون ها  فعاليت تئوريک آنجا كه را ريخت و از آن" فرانسویـهای آلمانى سالنامه"ی انتشار برنامه

سفر  به هلندنخست ماركس . دنكن نقل مكانجا كه به آنند گرفتتصميم هر دو سانسور دولتى امكان داشت، در نتيجه 

ضد سياست از چنين  همتجربه كرده بود وپروس كشور جا نيز با همان خشونت دولتى مواجه شد كه در كرد و در آن
شش در دوران و  كرد فال به كريتسناخ سفرفون وستجهت ازدواج با جنى وی بعدًا . شناختدولت فرانسه مىانقالبى 

  .  ادامه دادشجا به فعاليت تئوريكی اقامت خود در آنهماه

به اين معنى . استی انقالبى خودآگاهى سوژهتكوين و نقد موانع ماترياليستى ماركس خودآگاهى تحقيقات موضوع اصلى 
و به كرده انسان را سلب آزادی، اراده  اشكال دينىپيروی از كه در ی فلسفى و سياسى هاكه وی بر عليه تمامى جريان

بنابراين ماركس با وجودی كه نقد دين . كرد تئوريک ، قيامكنندمىيعنى به يک سرنوشت محتوم معطوف دترمينيسم، 

نخست بررسى ماهيت  ٦٠.خواندنقد دين مىهمواره شمرد، اما شرط هرگونه نقدی را در آلمان را به طور عمده منتفى مى
در برابر خشونت عريان را ود ادعای خردمندی، و با وجدولت بورژوايى بود كه شنل ليبراليسم را از تن در آورده 

 يک ياد كرد كه ماركس پس از" ی حق هگلنقد فلسفه"بايد از در اين ارتباط . بودپديد آورده منتقدان و جريان ليبرال 

 در ٦١.به آن پرداخت" های كريتسناخجزوه"تدوين های مدرن و ی گسترده در مورد تاريخ و قوانين اساسى دولتمطالعه
نقد وی از فويرباخ به پردازد، اما ی حق هگل مىفلسفهنقد به جابجايى سوژه با ابژه جا از منظر الى كه ماركس اينح

موضوع اصلى ماركس نقد يک آگاهى كذب است كه البته . گرددتر مىتر و راديكالرود و همواره سياسىمراتب فراتر مى

روش نقد دين را به نقد پراكسيس  در اين نوشته  نمونه ماركسبرای. گرددمستدل مى" نوع ماهوی بشر"از موضع 
جا دين را نه تنها محصول فريب وی اين. دهدبسط مىسياسى ی رژيم ی حاكم، يعنى نقد دولت، فرهنگ و ارادهطبقه

لت را به در حالى كه هگل دولت را به صورت سوژه و م. خواندها نيز مىی خودفريبى انسان بلكه نشانه،ی حاكمطبقه

 مشخصًا شمارد و جنجالى مىآليستى وی را اسرارآميز وی ايده فلسفهگيرد، ماركسی سياست در نظر مىصورت ابژه
به اين صورت كه نزد هگل، انگاری كه اين دولت است كه از طريق . خواندرا درست مىی توجيهى عكس اين معادله

، در حالى كه از منظر ماركس، اين ملت است كه از طريق تصويب آورد ملت را به وجود مى،خودی انهفعاليت آگاه

. رساندخصوص از خودآگاهى به انجام مىه ی بآورد، منتها ملت اين كار را با يک درجهىپديد مقانون اساسى دولت را 
مالكيت هگل به اين صورت كه . يابيمما روش نقد دين ماركس را در مورد نقد مالكيت خصوصى نيز در همين نوشته مى

، تسلط "آگاهى وارونه"ی يک چنين نتيجه. دگيربه صورت ابژه در نظر مىرا به صورت سوژه و انسان را خصوصى 

                                                 
٥٩ Vgl. Post, Werner (١٩٦٩): Kritik … ebd., S.  ١٢٨ f., ١٢٥ 
٦٠ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: MEW, Bd. ١, S. 
٣٧٨ff., Berlin (ost), S. ٣٨٧ 
٦١ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kreuznacher Exzerpte, in: MEGA ١/٢, Berlin (ost)  
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- محسوب مىی آگاهجا سوژهی بورژوايى كه البته اينبه اين معنى كه جامعه. ها استی انسانمالكيت خصوصى بر اراده

پرستد كه رقابت، را مىدر آورده و چنان آن" روح مستقل"ه صورت يک ی خود، يعنى مالكيت خصوصى را ب، ابژهشود

   ٦٢.سازدرا ممكن و موجه مى" نوع ماهوی بشر"ها از خودخواهى، انزوا و ازخودبيگانگى انسان

يابد و با استناد به آن است كه كشمكش نظری به اين ترتيب، ماركس به يک مفهوم محتوايى از دولت مدرن دست مى
ياد كرد كه با " ی يهوددر مورد مسئله"ی وی با عنوان مقالهاز بايد در اين ارتباط . سازدبرونو بائر را مستدل مىخود با 

شمرد و به خود بائر دليل تبعيض حقوقى يهوديان را هويت مسيحى دولت پروس مىبرونو . اين منظور مدون شده است

جا با رجوع به تجربيات ماركس ايناما . گرددهروندان متحقق مىی شداد كه در يک نظام سكوالر برابری همهوعده مى
به اين دليل كه در يک نظام . كندگذارد كه جدايى دين از دولت هيچ مشكلى را حل نمىآمريكا بر اين نكته انگشت مى

. ماندشته پابرجا مىچون گذی ازخودبيگانگى همشود، اما مسئلهها رانده مىی خصوصى انسان البته دين به حوزه،سكوالر

از . گردندى رها نمىيابند، اما از قيد و بندهای دينها در يک نظام سكوالر تنها به آزادی دينى دست مىبنابراين انسان
آگاهى "گيرد كه به صورت تنها يک شكل ظاهری و ايدئولوژيک به خود مى" آزادی"ی اين منظر، پيداست كه مقوله

در حالى كه ماركس موضوع ازخودبيگانگى را بنابراين . سازدی بورژوايى را موجه مىعى جامعهقيد و بندهای واق" وارونه

به . دهدی بورژوايى نيز بسط مىكند، اما روش نقد دين را به نقد جامعهی ماترياليستى فويرباخ مطرح مىدر طرح فلسفه
در حالى . گذرانندينى و يک زندگى دنيوی را مىها انگاری يک زيست دوگانه دارند و يک زندگى داين صورت كه انسان

كنند، اما در واقعيت ی سياست به اصطالح آزاد و ظاهرًا برابر هستند و با تخيل خود زندگى مىها در حوزهكه انسان

بر اين از اين منظر، ماركس با رجوع به روش نقد دين . شوندی قوای بيگانه مىی بورژوايى عمًال نابرابر و بازيچهجامعه
كه از قيد و اند، اما بدون اينها به آزادی مالكيت خصوصى و اشتغال تجاری دست يافتهكندكه انسانموضوع تأكيد مى

" نوع ماهوی بشر"ی دين از ها تحت سلطهگونه كه انسانبه بيان ديگر، همان. بند مالكيت و تجارت آزاد شده باشند

محصول . ی انسانى ازخودبيگانه هستندجامعهبه ت خصوصى و پول نيز نسبت ی مالكياند، تحت سلطهازخودبيگانه شده
شمول های خودخواه و منزوی است كه پول را به صورت يک خدای كلى و جهاناين ازخودبيگانگى، زندگى واقعى انسان

 واقعيت سر و كار  با همان تناقض تفكر ظاهری با پس از تشكيل يک دولت مدرن و سكوالر نيزبنابراين ما. پرستندمى

- تميز مى"رهايى انسانى" و "رهايى سياسى"جا ميان از اين بابت، ماركس اين. آوردرا به وجود مىداريم كه دين هم آن

رهايى "در نهايت يابند، اما  دست مى"رهايى سياسى"ها در يک نظام سكوالر به كند كه انسانالبته وی انكار نمى. دهد

پرستى كه مرام يهوديت است، به كلى لغو گردد كه اين پولى يهوديان تنها زمانى متحقق مىچنين رهاي و هم"انسان

  ٦٣.گردد

                                                 
٦٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts - §§ ٣١٣-٢٦١, in: MEW, Bd. ١, S. ٢٠١ff., 
Berlin (ost), und 
Vgl. Post, Werner (١٩٦٩): Kritik … ebd., S. ١٢٥f. ١٣٨f.   
٦٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Judenfrage, in: MEW, Bd. ١, S. ٣٤٧ff., Berlin (ost), und 
Vgl. Post, Werner (١٩٦٩): Kritik … ebd., S. ١٤٩f. 
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تنها نقد دين نيست، بلكه براندازی تناقض تفكر جا اينكند، موضوع نقد ماركس ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
 به اين .آوردرا به وجود مىی بورژوايى آنه جامعهاست ك و خودكردگى آن ازخودبيگانگىی مسئلهبا واقعيت، يعنى 

. كنداتخاذ مى ماترياليستى مانند فويرباخخود را ی عزيمت نقطه" ی حق هگلپيشگفتار ـ نقد فلسفه"در ماركس ترتيب، 

ی يک تيجهبنابراين دين ن. آفريندكه دين انسان را مىآفريند و نه اينبه اين صورت كه اين انسان است كه دين را مى
. كندممانعت مى" نوع ماهوی بشر"ها نسبت به انسان" خودآگاهى"شود كه البته از كمبود در جهان واقعى محسوب مى

كه دوباره خود را گذارد كه يک انسان دينى، يا هنوز خود را نيافته و يا ايناز اين منظر، ماركس بر اين نكته انگشت مى

ی بورژوايى  جامعه دولت ورود و روش نقد دين را مستقيمًا به نقدز فراتر از فويرباخ مىجا نياما ماركس اين. باخته است
 انسان را ماركسليكن كند، در حالى كه فويرباخ در تداوم ماترياليسم بورژوايى از انسان منفرد عزيمت مى. دهدبسط مى

بنابراين نزد ماركس . گيردمد نظر مىهد و دقرار مىروابط اجتماعى تحت ی دكترای خود بنا بر طرح تئوريک رساله

نزد وی انسان در زندگى واقعى خود، يعنى در . كندی مجرد نيست كه خارج از جهان واقعى زندگى مىانسان يک مقوله
دولت و جامعه را خويش  از خودآگاهىاست كه با استناد به سطح به خصوصى ها  جهان انسان در وپراكسيس اجتماعى

 ماترياليستى به بيان ديگر، اين دولت و جامعه هستند كه منجر به دوگانگى تفكر ظاهری با واقعيت. آوردبه وجود مى

پيداست . آيند كه در اشكال دينى، فلسفى و ايدئولوژيک پديد مىمحصول اين دوگانگى توليد آگاهى كذب است. شوندمى
- و فويرباخ مد نظر داشتند، يعنى از طريق يک پروژه چپهای گونه كه هگلىكه شرط برطرف كردن اين دوگانگى نه آن

- بلكه تنها از طريق دگرگونى پراكسيس اجتماعى ممكن مى،حكومت سكوالردولت مدرن و  تشكيل ،ی صرف روشنگری

  .جا منظور ماركس دگرگونى آن مناسبات واقعى اجتماعى است كه اصوًال نياز به تخيل، تصور و دين دارنداين. گردد

اول، آگاهى تئوريک، يعنى همان . كندی متفاوت متمايز مىپراكسيس اجتماعى را در دو حوزهجا اينن ماركس بنابراي

به بيان ديگر، برای ماركس دين تنها يک . آورد افكار عمومى را به وجود مى درک روزمره وتأثيرات دين رايج است كه

از آن . توان صرف نظر كرد از تأثيرات آن بر جامعه مىمجموعه از تصورات و اعتقادات واهى و غير واقعى نيست كه
 شود، پيداست كهبر افكار عمومى مسلط مىگردد و از طريق كليسا  به صورت محمول سوژه متكامل مىوقتى كه دين

 ، بيان نكبت سوبنابراين، تعميم نكبت دين از يک. آوردپديد مىرا هم بورژوايى  واقعيت جامعه منطق ازخودبيگانه و

جا ما اين. گريزی از اين نكبت واقعى استديگر، محصول اعتراض انفعالى، يعنى جهانسوی زندگى واقعى است و از 
را نيز بايد در همين در تشكيل افكار اخروی دليل توفيق دين . شويمی خودكردگى نزد ماركس مواجه مىدوباره با مقوله

گريزی شود و جهانكه دين تنها زمانى بر افكار عمومى مسلط مىبه اين عبارت، . ی آن جستجو كردكرد دوگانهعمل

گونه كه ماركس وجود ندارد و همان" اوضاع موجود "اندازی برای دگرگونىگونه چشمسازد كه هيچها را ممكن مىانسان
- ا افيون ملت مىاز اين منظر، ماركس نه تنها دين ر". دين روح جهان بدون روح است "؛كندبه درستى تأكيد مىجا اين

  . كند بلكه بر عليه هر جهانى كه عطر معنوی آن دين است، اعالم جنگ مى،خواند

است كه  بورژوايى جا منظور ماركس دولت و جامعهاين. شودی دوم از پراكسيس اجتماعى، مربوط به سياست مىحوزه
) دين، فلسفه و ايدئولوژی(ى تصوارت استعالينى نياز به تخيل و جهت تداوم خود نياز به دوگانگى تفكر با واقعيت، يع

ی آن شويم كه شرط بقا و تداوم اوضاع ازخودبيگانهجا با يک كليت متناقض از هستى با آگاهى مواجه مىما اين. دارند
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جا دين، فلسفه و اين. است" جهان بدون روح"، يعنى يک "اوضاع موجود "انداز جهت دگرگونىوابسته به فقدان چشم
توجيه ی موجود را ضاع ازخودبيگانهوی طبقاتى بقا و تداوم ا زيرا به صورت ظواهر جامعه،لوژی نقش واسطه را دارندايدئو

داری را متناسب با ی بورژوايى و نظام سرمايهها موجوديت جامعهبه اين صورت كه آن. كنندوساطت مىرا تداوم آنو 

-ت كه ماركس دگرگونى جهان واقعى را نه مربوط به عنايت الهى مىپيداس. خوانندطبيعت انسان و نماد خردمندی مى

كننده و ذاتى، نفىانداز دگرگونى تنها از طريق نقد درونبه نظر وی چشم. ماندكند و نه در انتظار معجزه و يا رخداد مى

 دوران "جالد"ود به عنوان در اين ارتباط ماركس از روش نقد خ. آيدپديد مىی موجود رحمانه از اوضاع ازخودبيگانهبى

به بيان ديگر، نقد . برد، يعنى به انسان مىراند و نقد برای وی زمانى راديكال است كه دست به ريشهباطل نيز سخن مى
ها را به انزوا،  بلكه آن پراكسيس مشخص كه انسان،شودنزد ماركس نه تنها به صورت مجرد و دگماتيک فعال نمى

كند كه اين كافى جا به درستى بر اين نكته تأكيد مىبنابراين ماركس اين. كشدست، به بند مىبندگى و ذلت كشانده ا

جا با ديالكتيک تئوری و ما اين. سمت بگيردواقعيت نيز بايد به سوی تفكر بلكه نيست كه تفكر به سوی واقعيت بشتابد، 
انداز ، چشم"اوضاع موجود"ی كنندهذاتى و نفىوناز نقد درشناسا ی به اين صورت كه سوژه. شويمپراكسيس مواجه مى

گرا است كه يک كند و تحت تأثير اين تئوری انتقادی و عمل را متكامل مى"اوضاع مطلوب"دگرگونى جهت تشكيل 

سخن " منفعلعنصر "ی متضاد مادی به صورت از اين بابت، ماركس از زمينه. آيدپراكسيس آگاه و انقالبى به وجود مى
گرا است كه كارگران از هويت طبقاتى خود آگاه و متشكل به بيان ديگر، تحت تأثير اين تئوری انتقادی و عمل. ندرامى

آيند و در پراكسيس نبرد ی خودآگاه، يعنى پرولتاريا از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل در مىشوند و به صورت سوژهمى

كارگران  طبقاتى ن ترتيب، سالح نقد تبديل به ابزار جهت همبستگىبه اي. آورندطبقاتى يک نظم نوين را به وجود مى
داری را ی بورژوايى ايستادگى كرده و نظام سرمايهشود و به صورت خشونت مادی در برابر خشونت مادی جامعهمى

از . آيدىمپديد پيداست كه با فراروی از نظم موجود و لغو اوضاع ازخودبيگانه، يک پراكسيس ديگر . كندسرنگون مى

ها يک طبيعت غير را تحميل كرده است، در داری تمامى آثار انسانى را از كارگران زدوده و به آنجا كه نظام سرمايهآن
  ٦٤.شماردی خودآگاه و انقالبى اين دگرگونى را نيز پرولتاريا مىنتيجه ماركس سوژه

" انقالبىی سوژه"ران اقامتش در كريتسناخ به مضمون كند، ماركس در همان دوی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

 و پانتئيسم فلسفى هگلمتافيزيكى بود و در اوهام دترمينيسم سيستم " ماترياليسم"، در حالى كه انگلس اسير پى برد
ی سوژه"ی مقولهه بيان ديگر، ب. گشتبرای بشر مىو مثبت شلينگ به دنبال راهى به سوی يک سرنوشت محتوم 

 و نه با استناد به يک حركت ماترياليستى كه ظاهرًا فاقد آگاهى هگل" تفكر تاريخى"نه در تداوم نزد ماركس " بىانقال

تئوری موضوع . گردد متكامل مى،شودسپری مىبه سوی يک فرجام نهايى  گرادترمينيستى و مثبتاست، اما به صورت 
  يکديالكتيکبه با استناد است كه البته  از هستى خويش رياانتقادی و انقالبى ماركس خودآگاهى ماترياليستى پرولتا

كنند و با  از شرايط موجود عزيمت مىها هستند كهجا كه اين انساناز آن. آيدپديد مىگرا با پراكسيس آگاه تئوری عمل

كه پرولتاريا شد طرح پرسش اين بالفاصله نيز آورند، در نتيجه برای ماركس  تاريخ را پديد مىاستناد به آگاهى خود

                                                 
٦٤ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen … ebd., und 
Vgl. Post, Werner (١٩٦٩): Kritik … ebd., S. ١٦٣ ,١٥٥ ,١٤٣f., ١٧٦  
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؟ پيداست كه پاسخ به  شده استو در كدام مناسبات اجتماعى به ذلت ازخودبيگانگى كشيده تاريخى تحت چه شرايط
به از كريتسناخ پس از نقل مكان كه البته ماركس خت سای مىريک چنين پرسشى بررسى تاريخى و اقتصادی را ضرو

از جمله بايد از . به نقاط نظری مشتركى رسيدبا وی و   مالقات كردبا انگلسجا همينوی در .  پرداختپاريس به آن

ياد كرد كه تبديل به مضمون چپ های هگلىی فلسفهنقد  و از جمله ىآليستى آلمانی ايده نقد فلسفه درهاتوافق نظر آن
ه برای فويرباخ نوشت ی بسيار محترمانزمان يک نامهماركس هم. شد" ی مقدسخانواده"ها با عنوان  مشترک آنكتاب

به  البته فويرباخ به اين نامه پاسخ نداد، زيرا .همكاری كند" ی آلمانى ـ فرانسویهاسالنامه"و از وی دعوت كرد كه با 

با جمهوری كه خواست نمىهم شايد داد و به شخص خود اختصاص مىتنها را " ی آتىفلسفه"تكامل يک تمال زياد اح
    ٦٥.نظام سلطنتى بودهوادار وی خواهان همكاری كند، زيرا 

 ـهای فلسفى جزوه" عنوان تحتهايى را آماده كرد كه بعدها داشتديا در دوران اقامت خود در پاريس ماركس

  است، فويرباخ اثبات كردهولا. كندی مثبت اثر فويرباخ را ستايش مى سه جنبهجا  وی در اين.منتشر شدند" اقتصادی
يک سيستم هگلى نيز بنابراين .  چيز ديگری به غير از بسط دين از طريق مفاهيم نوين نيستآليستىی ايدهكه فلسفه

شود و در نتيجه محكوم مى "نوع ماهوی بشر"مفهوم كه منجر به ازخودبيگانگى انسان از رود دين اين جهانى به شمار مى

به وی شود، زيرا ستايش مىاست كه " علم واقعى"و " ماترياليسم حقيقى"گذار  فعاليت فويرباخ به عنوان بنياندوم،. است
فويرباخ اثبات وم، س. ها را تبديل به اصول تئوريک كرده استنظر ماركس مناسبات واقعى، يعنى روابط انسان با انسان

 و وحدت ی مثبت، يعنى شناخت كليتمدعى يک نتيجه" ی مطلقايده"كه نفى نفى هگلى كه به صورت  است كرده

 به بيان ديگر، ٦٦.نيست" توليدات ناب ذهنى"و " تفكر صرف ديالكتيكى"شود، چيز ديگری به غير از مىژه سوژه با اب
وجود ماركس تمامى اين با . شماردمى واقعى هگلى را غيرسيستم و واقعى ها شناخت فويرباخ را يادداشتماركس در اين 

  : سازدبرجسته مىشرح زير را به شناسى فلسفى آنناختكند و مضمون شكلى رد نمى به فويرباخ ديالكتيک رابر خالف 

دهنده و زاينده ـ است كه  هگل و نتايج نهايى آن ـ ديالكتيک نفى به صورت پرنسيپ حرک"پديدارشناسى"عظمت »
يافتگى به صورت سلب موضوعيت] يعنى[فهمد، هگل سرانجام يک بار، خودآفرينى انسان را به صورت يک روند مى

های  به صورت بروز ازخودبيگانه و به صورت فراروی از اين بيگانگى؛ بنابراين هگل ماهيت كار و انسانموضوعيت،

هگل بر . (...) فهمدی كار خودش مىكند، زيرا انسان واقعى را به صورت نتيجهيافته و واقعى را درک مىموضوعيت
ی انسان كنندهبه صورت ماهيت تثبيت] يعنى [وی كار را به صورت ماهيت،. موضع اقتصاد مدرن ملى ايستاده است

كار، تكوين انسان برای خود در حدود . بيندرا مىی آنكنندهی نفىی كار و نه جنبهی سازندهكند؛ وی تنها جنبهدرک مى

                                                 
ی وی فلسفه. تزهای خود را در ارتباط با ضرورت رفرم فلسفه مدون كرد" ماهيت مسيحيت" فويرباخ دو سال پس از انتشار كتاب  ٦٥

شناسى هگل، دانش الهيات را به اين شرح تبديل به دانش خواند كه از طريق دگرگونى پارادايم شناختی آتى مىماترياليستى خويش را فلسفه
ه قلب به كند ك رسانده شده است؛ آن در مغز تنها شكلى از فهم آن چيزی را بيان مىفهمشناسى، قلبى است كه به انسان»: شناسى كردانسان
(...) دهد شناسد، قرار مى را به صورت ماهيت مطلق كه قلب به صورت يک قسمت ماهوی از خويش مىماهيتگويد؛ آن ی خود مىشيوه

  «.فهمدآن دينى كه خود را مى است، دين خودآگاهشناسى انسان
Feuerbach, Ludwig (١٩٦٩): Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie, in: Gesammelte Werke, Werner 
Schuffenhauer (Hrsg.), Bd. ٩, S. ٢٤٣ff., Berlin, S. ٢٥٦ 
٦٦ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤, in: MEW, 
Ergänzungsband I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥٧٤ ,٥٧٠ ,٥٦٩ 
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ى شناسد، كار مجرد و ذهنشناسد و به رسميت مىآن كاری كه هگل فقط مى. ازخودبيگانگى يا انسان بيگانه شده است
    ٦٧«.است

آليستى هگل تئوری مجرد و اسرارآميز منطق ی ايدهفلسفهماركس در كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

به اين صورت كه با استقرار روش . شده است متكامل اقتصاد ملى دانش بر اساس البته كهيابد را مىی بورژوايى جامعه
در حالى كه در نظام فئودالى، يعنى در روند كار . كيفى به وقوع پيوسته استداری يک دگرگونى سرمايهمدرن توليد 

ی بورژوايى متفق بودند، اما در جامعه) انسان بنده شده(ی زنده با سوژه) طبيعت، گوهر(ساده، زمين زراعى و ابزار توليد 

و كاال كه گوهر ) سرمايه(يد از ابزار تول) سوژه(به اين صورت كارگران مزدی . گوهر از سوژه گسيخته شده است
اقتصاد مدرن ملى به  دانش آليستى هگل وی ايدهخودشان هستند، مجزا شده و اشكال تئوريک خود را به صورت فلسفه

ی اجتماعى و قدرت مسلط در آمده كه از طريق ايدئولوژی موجه جا سرمايه به صورت يک رابطهاين. اندوجود آورده

گيرد كه تا كنون مد نظر تری را به خود مىابعاد متنوع" ازخودبيگانگى"ی ن منظر، مقولهپيداست كه از اي. شودمى
نوع "موضوع ازخودبيگانگى انسان با تنها در حالى كه نقد فويرباخ از دين . بوده استنی ماترياليستى فويرباخ فلسفه

  :دهدبسط مىند توليد روبه شرح زير به نقد را جا آن اين، ماركسشتنظر دارا مد  "ماهوی بشر

كه آيد، هر چه كه كارگر موضوعات بيشتری را توليد كند، اينتصاحب موضوع به مراتب بيشتر از خودبيگانه به نظر مى»
. (...) سرمايه در آيد] يعنى[تواند صاحب چيزی باشد، هر چه بيشتر به حاكميت توليد خويش، وی به آن اندازه كمتر مى

  ٦٨«.برد هر چه انسان بيشتر روی خدا حساب باز كند، به همان نسبت كمتر از خويشتن بهره مى.در دين نيز چنين است

روابط متضاد مادی و هستى به را " ازخودبيگانگى"ی  مقولهجاكند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
چنين همماركس . شدمى" آگاهى وارونه" عنوان  به، در حالى كه تا كنون ازخودبيگانگى مربوط به نقد ديندهدمىبسط 

كرده و تحت تأثير گذارد كه انسان در گذشته و از طريق كار يک موضوع را به جامعه ارائه مىبر اين نكته انگشت مى

و ) ابزار توليد، كاال(جا كه گوهر ی بورژوايى از آندر حالى كه در جامعه. يافته استمحصول كار خود موضوعيت مى
يابى انسان به معنى سلب موضوعيت و بروز اند، در نتيجه موضوعيتاز هم گسيخته شده) كارگران مزدی(وژه س

صورت يک ظاهرًا به مانند دين مستقل شده ) كاال، سرمايه(ها ازخودبيگانى كارگران مزدی است، زيرا محصول كار آن

هر چه انسان بيشتر به روند توليد معطوف  بيان ديگر، به. كندها فرمانروايى مىی آگاه و يک قدرت غير بر آنسوژه
چهار نوع ازخودبيگانگى را از جا اينالبته ماركس . شودبيشتر از ماهيت خويش ازخودبيگانه مىنيز گردد، به همان اندازه 

يگانه و به به اين معنى كه كار مزدی به صورت يک ماهيت ب. ، ازخودبيگانگى انسان از كار استولا. دهدهم تميز مى

به اين .  ازخودبيگانگى انسان از نتايج فعاليت خويش استدوم،. شودصورت يک قدرت مستقل بر انسان تحميل مى
كند و در واقعيت يک شكل تحميلى دارد كه فقط به صورت ابزار ای با ماهيت انسان بر قرار نمىمعنى كه كار رابطه

كه انسان معنى  اين به. نوع سوم آن استاين دو شكل اولى ازخودبيگانگى نتيجه . شودبرای رفع نيازهای مادی انجام مى

ها است كه در واقعيت به صورت انسان ازخودبيگانگى انسان از انسانچهارم، . ه شده استازخودبيگان بشر از نوع ماهوی

                                                 
٦٧ Ebd., S. ٥٧٤ 
٦٨ Ebd., S. ٥١٢ 
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ار مالكيت خصوصى را گردد كه تشكيل و استقربه اين ترتيب، برای ماركس ممكن مى. شودمطرود و منزوی مشاهده مى
   ٦٩.ی كار ازخودبيگانه افشا سازدبه صورت نتيجه

جا مانند نقش دين نه تنها با فريب، بلكه با خودفريبى نيز مواجه اين ماكند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

نه و ازخودبيگانگى خودكرده داری نيز به همين صورت است، زيرا مناسبات بيگابنابراين در روند توليد سرمايه. هستيم
و با برد سود مىحق مالكيت از جا فقط بورژوا نيست كه به بيان ديگر، مسئله اين.  هستندديگرمكمل و الزم و ملزوم هم

در ها آنكه شوند، زيرا مشمول اين روابط بيگانه مىنيز مزدی كند، بلكه كارگران را استثمار مىبيگانه آگاهى نيروی كار 

با يک رويكرد جا اينليكن ماركس . دهندتن مىسرمايه ودآگاهى و به دليل ازخودبيگانگى خودكرده به بردگى فقدان خ
خودآفرينى، استقالل سوژه ی نطفهدر همان كار ازخودبيگانه رسد كه مىنيز به اين نتيجه ماترياليستى به ديالكتيک هگل 

جا ديالكتيک گوهر با سوژه را به صورت ن ديگر، ماركس اينبه بيا. گذاشته شده استو نفى كار ازخودبيگانه نيز 

سازد و از آن ديالكتيكى ذهنى هگل كه اصوًال قادر به شناخت تضاد ماترياليستى ماترياليستى و از طريق كار برقرار مى
-سوژه سخن مىشود و تنها آپريور از وحدت گوهر با داری نمىسرمايهمدرن نيروهای مولد با مناسبات توليد در نظام 

   .كندراند، فراروی مى

ی ماترياليستى فويرباخ قرار داشت و فلسفه" نوع ماهوی بشر"جا تحت تأثير مفهوم با وجودی كه ماركس تا اينبنابراين 
تر از فويرباخ تر و راديكالسياسىاره كرد، اما نقد دين نزد وی هموآليستى هگل ستايش مىی ايدهوی را نسبت به فلسفه

به اين صورت كه ماركس از يک طرف، نقد دين را به . رودی ماترياليستى وی به مراتب فراتر مىگردد و از فلسفهمى

دهد و از طرف ديگر، ديالكتيک تئوری و ی بورژوايى بسط مىكليت مناسبات اجتماعى، يعنى به پراكسيس جامعه
 "ی انقالبىسوژه"چنين به يک وی هم. كندتكامل مىی موجود مپراكسيس را نيز برای دگرگونى اوضاع ازخودبيگانه

 در يک رسد وگرا به خودآگاهى مىيابد كه در پراكسيس نبرد طبقاتى و تحت تأثير يک تئوری انتقادی و عملدست مى

موضوع فعاليت به بيان ديگر، . كندداری فراروی مى به صورت يک خشونت مادی از نظام سرمايهپراكسيس انقالبى و
های دينى، فلسفى های انسانى با ايدهوريک ماركس بر طرف كردن تناقض هستى با آگاهى، واقعيت با تفكر، يعنى انگيزهتئ

  مفهومانسان به" حسىی مشاهده"را در در حالى كه فويرباخ راه حل آن. و ايدئولوژيک، خالصه لغو ازخودبيگانگى است

د فعاليت تئوريک خود به پراكسيس آگاه و انقالبى پرولتاريا دست كرد، ماركس در رونجستجو مى" نوع ماهوی بشر"
 اين ترتيب، به. شودرسد و منجر به رهايى انسان مىاش به وحدت مىجا قوای ماهوی انسان با هستى مادیاين. يافت

ی فلسفه غير سياسى بودنو فلسفى، انعطاف بيش از حد به طبيعت ماركس در روند فعاليت تئوريک خود موضوع فقر 

   .ساختماترياليستى فويرباخ را بر طرف 

لغو كند كه اشكال ازخودبيگانه را پيداست كه تحت شرايط موجود، نخست انسان فقط زمانى ماهيت خود را تصاحب مى

ی بورژوايى است كه ماركس از بدو با شكل واقعى جامعه ماترياليستى جا موضوع همان تضاد ميان ماهيتاين. كرده باشد

ی آن طبقهتواند  است كه تنها مىاين تضادفراروی از ی بعدًا، سوژه.  بودآنتئوريک خود در پى فراروی از عاليت ف

                                                 
٦٩ Vgl. ebd., S. ٥١٩f. 
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ئيسم فويرباخ با پيداست كه از اين منظر آته. بردی ازخودبيگانگى رنج مىكه از همه بيشتر از پديدهباشد اجتماعى 
   :رسندتوافق مىشرح زير به كمونيسم ماركس به 

تنها . اندشدهئيسم از طريق لغو دين و كمونيسم از طريق لغو مالكيت خصوصى همراه با خود هومانيسم وساطتهآت(...) »

  ٧٠«.مثبتشود، يعنى هومانيسم از طريق لغو اين واسطه كه البته يک شرط ضروری است، خود به خود اثر مثبت آغاز مى
     

جا لغو دين و لغو مالكيت خصوصى برابر با لغو آن اشكال ازخودبيگانه كند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

 به گمان ماركس تنها از اين ٧١.كنندمىتوجيه را آن تداوم موجود پديد آمده وطبقاتى كه از مناسبات شوند محسوب مى
بر اساس خودآگاهى د كرده و يابند و انسان در جامعه رشها پايان مىطريق است كه تحميق، تحقير و انزوا انسان

 را در تغيير "اوضاع موجود"فويرباخ شرط دگرگونى در حالى كه . شودمى" بشرنوع ماهوی "تبديل به ماترياليستى 

 پرولتاريا  وجودی انقالبى، يعنى دربيند، ماركس شرط دگرگونى را در خودآگاهى سوژهآگاهى و تشكيل سكوالريسم مى
هگل آليستى  ايدهیكه مانند سوژه در فلسفهمواجه هستيم ی مشخص د ماركس با يک سوژهبنابراين ما نز. يابدمى

جا انقالب تئوريک فويرباخ را ستايش بنابراين پيداست كه چرا ماركس تا اين.  يعنى روح و محصول تفكر نيستمجرد،

  ٧٢.خواند مى"پرداز سوسياليسمنظريه" و "بنيانگذار علم واقعى"كند و وی را مى

ی در فلسفه" نوع ماهوی بشر"بود كه مفهوم توجه نكرده شناسى حاد شناختی جا هنوز به اين مسئلهالبته ماركس تا اين

 : با استناد به مفاهيمى مانندفقطنيز وی " شناسىعلم انسان "وندارد يک شكل تجربى و واقعى ماترياليستى فويرباخ 

را به ) محمول (صفات ناب و ارزشمنديک سری وی به اين معنى كه . تشده اسبه فرضيه گرفته " اراده، خرد و قلب"
 "واقعى" به اصطالح  اين شكل مجرد از يک انسانبا استناد بهنسبت داده و و غيرتاريخى ) نومينال(اسمى يک انسان 

در حالى كه . تيمجهانى مواجه هسجا دوباره با ارواح و با تكامل يک دين اينما اين. پردازداست كه به نقد دين مى

نيز فويرباخ " روح انسان"گويند، به عنوان خالق جهان واقعى سخن مى" روح جهان"و هگل از " القدوسروح"مسيحيان از 
قرار آليستى آلمانى ايدهی فلسفهپيداست كه اين شيوه از انديشيدن در تداوم همان . بياوردرا پديد ماهيت انسان بايد 

فراروی كرده ی ماترياليستى فويرباخ از آن به فلسفهبا استناد  به گمان خويش ليت تئوريک و در فعاگيرد كه ماركسمى

    .بود

را " تنها كس و مالكيتش"خود با عنوان معروف  در همين دوران اقامت ماركس در پاريس بود كه ماكس اشتيرنر كتاب

از خود ساخته بود، نيز نامى مقاالت متعدد با انتشار شد و منسوب مىچپ های وی كه البته به هگلى. منتشر كرد

خود را در تحقق اين هدف تئوريک ی فعاليت وی انگيزه. كردهای ليبراليسم را نمايندگى مىسرسختانه مواضع و ايده
به اين ترتيب، . ی عمل بپوشاندی انسان آزاد و خالق را در نهايت متفكر شود و به آن در واقعيت جامهديد كه فلسفهمى

                                                 
٧٠ Ebd., S. ٥٨٣ 

ی حقوق جا كه بنا بر فلسفهاز آن. نه در معنى رياضى، بلكه در مضمون فلسفى و حقوقى آن است" هومانيسم مثبت"جا استفاده از مفهوم  اين٧١
ون مشروعيت دينى و فقط با رجوع به خرد بشری جا كه آن قوانين عرفى كه بدشود و از آنياب محسوب مىطبيعى انسان خردگرا و حقيقت

 . شوندشوند، در نتيجه اين رشته از قوانين نيز مثبت ناميده مىاند، مثبت ارزيابى مىمدون و مصوب شده
٧٢ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Die Heilige Familie, in: MEW, Bd. ٢, S. ١ff., Berlin (ost) 
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شتيرنر با استناد به اصل فرديت به يک انسان غيرواقعى كه اصوًال فاقد هرگونه روابط اجتماعى و تعهدهای اخالقى ا
  :كندرا به شرح زير تشريح مىيابد و موجوديت خودخواه آناست، دست مى

من برای كسب ی گيرم؛ اما فرضيه را به فرض مىخويشتنكنم كه در آن من به سهم خود از يک فرضيه حركت مى»

من . كنم از آن استفاده كند كه از آن لذت ببرم وبلكه تنها به من خدمت مى(...) كند نهايت كمال خويشتن تالش نمى
يک انسان غيركامل [بنابراين آن فرضيه . كنماستفاده را كنم و وجود دارم كه آنمىاستفاده ی خويش اكنون از فرضيه

جا كه من تنها كس هستم، در نتيجه از دوگانگى اصوًال غيرواقعى است؛ زيرا از آن] در برابر يک انسان ماهوی و كامل

كنم و اين تنها به اين معنى مىاستفاده خود از به فرضيه گرفته شده و من فرضى خبر ندارم، بلكه من ] انسان [منيک 
  ٧٣«.آفرينمكنم و مى هر لحظه مطرح مىگيرم، زيرا خود را اصوالًً درمن خود را به فرضيه نمى. است كه من وجود دارم

 امكان دارد كه وًالآيا اصشرح است كه به اين فلسفى اشتيرنر پرسش كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

يعنى يک " (من غيرماهوی"و يک ) آليعنى يک انسان ايده" (من ماهوی"وجود انسان را در يک تقابل به صورت يک 
 را يک شكل استعاليى و   وی اين تقابل؟قرار داد)  از ماهيت خويش ازخودبيگانه استبه اصطالح  كه واقعىانسان

به اين عبارت كه فويرباخ با وجود رفرم . شمارد كه در تداوم افكار دينى مسيحيان به وجود آمده استغيرواقعى مى

به نظر . ، مشكلى را حل نكرده استدچار آن شدهآليستى هگل ی ايدهفلسفهكه سوژه با ابژه بجايى تغيير جا، يعنى فلسفى
 ليكن پس از نفى فويرباخى خدا به ،شودمحسوب مى" خدا برابر با عشق"در حالى كه بنا بر اعتقاد مسيحيان اشتيرنر 

در حالى كه بنا بر نقد فويرباخ مسيحيان صفات . شودتوجيه مى" عشق خدايى است"عنوان سوژه، اين عبارت به صورت 

اند، ليكن در طرح نوين همين صفات به ماهيت نسانى را به خدا نسبت داده و از ماهيت خويش ازخودبيگانه شدهناب ا
طبيعت  در حالى كه مسيحيان خدا را به ماورای. شودكه در واقعيت مشاهده نمىاست آل منسوب شده يک انسان ايده

دهد، زيرا وی همان صفات ناب ی قدسى گزارش مىوزهكنند، ليكن طرح فويرباخ نيز از يک حنسبت داده و تقديس مى

 به اين ترتيب، .دهدبه سوی آن سمت ی واقعى را هاانسانرفتار كه داده را به ماهيت يک انسان غيرواقعى نسبت 
 اين س خوديتقدبنابراين دهد، های خودخواه گزارش مىجا كه واقعيت از وجود انساناز آن: گيرداشتيرنر نتيجه مى

شناسى فويرباخ يک شكل دينى به پيداست كه از اين منظر، انسان. بايد مورد پرسش قرار بگيرد) عشق( انسانى تصفا

  ٧٤.كندجلوه مى دنيوی گذار يک دين نوين و كشيشگيرد و وی به صورت بنيانخود مى

 و يا ارزشى را كه فرای كرد و هرگونه مفهوم، معياربنابراين اشتيرنر از فرديت به صورت يک اصل فلسفى عزيمت مى

-منظبط سازد، منسوب به دين كرده و محصول ازخودبيگانگى مىرفتارش گرفت كه انسان را در تفكر و فرد قرار مى

به صورت آليستى هگل را ی ايده در فلسفه"مفهوم"بود كه نقش يسم ليبرال ايدئولوژی وی با عزيمت از همين. شمرد
ئيسم آته و آليستى هگلی ايدهاز اين منظر نه تنها فلسفه پيداست كه ٧٥.شمردمىنى خالق جهان واقعى يک دين اين جها

در . شوندی ازخودبيگانگى محسوب مى و نشانهىدينمحصول تفكرات كمونيسم ماركس نيز ، بلكه و هومانيسم فويرباخ
                                                 
٧٣ Stirner Max (١٩٦٤): Der Einziger und sein Eigentum (١٨٤٥), Leipzig, S. ٢٠٠ 
٧٤ Vgl. ebd., S. ٧٦ 
٧٥ Vgl. Stirner, Max (١٨٨٢): Der Einzige und sein Eigentum, ٢. Auflage, Leipzig, S. ٩٩, und 
Vgl. Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): Die Wissenschaftslogik bei Marx und „Das Kapital“, Berlin, S. ٢٢٧, Fn. ٥٧ 
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را به يک نقش قدسى داده و آن" ی مطلقايده"القدوس به روحدر پيروی از حالى كه هگل در تداوم دين مسيحيت، يعنى 
"  بشرنوع ماهوی"ی جهان واقعى و دميروژ در آورده است، همين كار را نيز فويرباخ و ماركس با مفهوم صورت آفريننده

كنند ها انسان واقعى را قربانى تصوراتى مىها نيز در نهايت مسيحى هستند، زيرا آنبه نظر اشتيرنر كمونيست. اندكرده

دهند، اما بنا بر نقد ها را به رستگاری و آخرت وعده مىدر حالى كه مسيحيان انسان.  هستندفرد به كلى بيگانهكه برای 
ها، اشتيرنر در لغو مالكيت خصوصى خشونتى را مشاهده افزون بر اين. ها جامعه نام دارداشتيرنر، معبد مقدس كمونيست

  ٧٦.استبه مراتب هولناكتر از استبداد موجود كند كه مى

ی مسئله"، "واقعيت"، "راه خير: "ها كه با مفاهيمى مانندتمامى اهداف و انگيزهگيرد كه نتيجه مىاشتيرنر اين ترتيب، به 
انسانيت و "، "هاآزادی و برابری انسان"، "اهداف انسانى"، "مسئوليت نسبت به شاه و ميهن"، "وظايف ملى"، "خدا

 تنها .را سركوب كنندانسان  فرد را تحقير و فرديت  ماهيتكنند كهع را دنبال مىاند، فقط اين موضوموجه شده" عدالت

تر از گذشته شود، به نظر اشتيرنر اين است كه اين ارواح همواره فربهتفاوتى كه تا كنون در روند تاريخ مشاهده مى
اكنون به آليسم و هم رئاليسم به ايدهاست كه در روند تاريخ ازخواه به نظر وی انسان واقعى همين انسان خود .اندگشته

ی تمامى را از سلطه "واقعىانسان "اين ی فعاليت فلسفى اشتيرنر به اين شرح است كه انگيزه. اگوئيسم رسيده است

های دينى ندارد و فقط كافى گونه آموزشبه نظر وی، انسان اصوًال هيچ نيازی به اين. ها آزاد سازدارواح، مفاهيم و ارزش
   ٧٧.ت كه خالقيت را بياموزداس

به اين معنى . كندشناسانه مىرا متهم به گرفتاری در بند تفكرات فرجامچپ های هگلىتمامى  همين منوال، اشتيرنر به

خودآگاهى در كوين ها از دين به فلسفه و تآل كه فلسفه را از آن خود ساخته و نه گذار انسانكه نه آن دولت مدرن ايده
يابد كه انبوه كارگران با ی خويش را در اين موضوع مىاشتيرنر مصداق نظريه. شودمشاهده مىپروس كشور واقعيت 

- ىمكارگران دليل اين فرودستى را اشتيرنر فقدان هوش . اندتن دادهبه بردگى كار د نفسه و هولناک خووجود قدرت فى

برخوردار نيستند و بنابراين از بدو تولد خود ی مساواز يک سطح خردمندی ها به اين معنى كه تمامى انسان. دخوان
جا با وجود نبرد ابژكتيو طبقاتى از يک سو، پيداست كه اين.  تعلق بگيرندطبقات اجتماعى متفاوتبه محكوم هستند كه 

گيرد و از سوی ديگر، انفعال وی كه اشتيرنر به فرضيه گرفته است، يک شكل غيرواقعى به خود مىخواه آن انسان خود

طريق نقد چنين فويرباخ از چپ و همهای هگلىكند كه  انكار نمىشتيرنرالبته ا. شود موجه مى"اوضاع موجود"در برابر 
به جای تكامل مفاهيم ماهوی ها افزايد كه آنزمان به آن مى، اما وی هماندعرش ملكوتى خود بيرون راندهدين خدا را از 

داده و دوباره به اسارت متافيزيک را به واقعيت نسبت خود زشمند و استعاليى تصورات ارذاتى از جهان واقعى و درون

را كه ها ی فلسفى آنانديشه شمارد ومىزده دينچنين فويرباخ را چپ و همهای اشتيرنر هگلىبنابراين . انددر آمده
. كنداست، رد مىمتكامل شده  "دولت مدرن" و "خودآگاهى"، "ماهيت انسان: "مانند مجرد و جنجالى مفاهيمتحت تأثير 

- شناسى فويرباخ و هم نقد ازخودبيگانگى ماركس كه در اين دوران از آن مشروب مىپيداست كه از اين منظر هم انسان

                                                 
٧٦ Vgl. Stirner, Max (١٨٨٢): Der Einzige … ebd., S. ٢٦٤, und 
Vgl. Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): Die Wissenschaftslogik … ebd., S. ٢٢٨, Fn. ٦٢a 
٧٧ Stirner, Max (١٨٨٢): Der Einzige … ebd., S. ١٧٩, und 
Vgl. Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): Die Wissenschaftslogik … ebd., S. ٢٢٩ 
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توانست  دين و مالكيت خصوصى نمى:اشكال واقعى ازخودبيگانه مانندلغو به بيان ديگر، . بودمواجه تئوريک شد، با بحران 
يک ماهيت جا منظور نقد اين. تلقى شود" نوع ماهوی بشر"از انسان، يعنى " ماهيت استعاليى"يک برابر با كسب 

-چنين پيداست كه يک چنين فلسفههم. باشد، مىمشاهده نشده استتجربى غيرتاريخى از انسان كه تا كنون در واقعيت 

به ی مادی و واقعى خويش  از زمينه آن زيرا كه،گرفتآليستى هگل قرار مىی ايدهای از ماهيت انسان در تداوم فلسفه
  .استناآگاه كلى 

نقد نظريات اشتيرنر پيشنهاد خود مطالعه كرد و جهت را بالفاصله آن" تنها كس و مالكيتش"كتاب  از انتشار پسانگلس 

  :در ميان گذاشتماركس با ای به شرح زير در نامهرا 

- پروايى موجود بهره برداری كنيم و اينمًا از آن به صورت بيان تمام و كمال بى بلكه مستقي،را نبايد كنار بگذاريمما آن»

پروا و شود، چنان بىبه اين ترتيب، اگوئيسم به سر حد خود رانده مى. را بچرخانيم و روی آن مدام بنا سازيمطور كه آن

 بلكه بايد بالفاصله در كمونيسم ،بماندتواند پايدار ورزی خود يک لحظه هم نمى در غرضخواهزمان خودآگاه كه خودهم
اش ضرورتًا از فرط های اگوئيستالبته اين يک چيز جزئى است كه به اشتيرنر اثبات شود كه انسان. واژگون گردد

خواهى بايد به اين مرديكه پاسخ داد كه قلب انسانى از همان آغاز در خود. مجبور به كمونيست شدن هستندخواهى خود

با . جنگدآورد كه در برابرش مى غيرانتفاعى و فداكار است، و بنابراين وی دوباره از همان جا سر در مىخويش مستقيمًا
 كه از پرنسيپ وی  راچنين آن چيزیاما ما بايد هم. ورزی وی را مردود كردتوان غرضپا افتاده مىهمين چيزهای پيش

  ٧٨«.حقيقى است، بپذيريم

گيرد، در حالى انسان خودخواه نقش سوژه را به خود مىپيشنهاد انگلس كند، در حظه مى مالی نقادگونه كه خوانندههمان
" نفى آگاهانه"متضاد ماترياليستى كه حركت ديالكتيكى را به صورت متقابل و  وجه جا نه خبری از ابژه است و نهكه اين

توان به صورت انسان كمونيست را نمىيک ه بخواه انسان خودبه بيان ديگر، تكامل يک . شودآورد، مشاهده مىپديد مى

ی و فلسفهفويرباخ است " قلب انسانى"تحت تأثير جا هنوز انگلس اين. متكامل كرداز واقعيت حركت ديالكتيكى يک 
نقد دين را به سياست  روششمارد، در حالى كه ماركس در تحقيقات خود را معتبر مىغير ديالكتيكى وی و ماترياليستى 

آليستى هگلى را  سيستم ايده،داریو روند توليد سرمايه" يافتهكار موضوعيت"ی  بسط داده و با استناد به مقولهو اقتصاد

بنابراين ماركس به تنهايى آن شرايط تئوريک را .  اقتصاد سياسى افشا كرده بود دانشبه صورت يک شكل فلسفى از
های جزوه"تدوين ی انگلس پس از دريافت نامه وی . استوار سازداشهای واقعىپديد آورد كه ديالكتيک هگلى را بر پايه

زدگى و تدارک استبداد به انتقاد دينپيداست كه . را ناتمام گذاشت و كتاب اشتيرنر را مطالعه كرد" فلسفى ـ اقتصادی

ئيسم وضع آتهاز م خود به اين دليل كه وی از بدو فعاليت تئوريک به خصوص .بسيار گران تمام شدبرای وی ماركس 
از تمامى خداها و هر را تنفر خود يوس متهی پروبا استناد به اسطورهوی . پرداختبه نقد مسائل فلسفى و اجتماعى مى

حكمت، خردمندی و ی تئوروس به اسطوره به كرده و به جهانى واقعى و طبيعت معطوف شده بود، با استنادعالم اخدايى 

                                                 
٧٨ Engels, Friedrich (١٩٥٧): Briefe - Engels am Marx ١٩ Now ١٨٤٤, in: MEW, Bd. ٢٧, Berlin (ost), S. ١١ 
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در حالى  ٧٩.خواندمى" مدفوع فلسفى"را ) پراكسيس(و واقعيت ) تئوری(انگى ميان تفكر هرگونه دوگو  بودپايبند دانايى 
شمرد، شديدترين انتقادها را به استبداد و دستگاه سانسور دولتى وارد  مى نقد دين راشرط هرگونه نقدیپيشكه وی 

گرفت، ک شكل متافيزيكى به خود مىشد و يبا تمامى اين وجود كمونيسم ماركس خارج از واقعيت مستقر مى. آورده بود

شد و پيداست كه تحقق آن ی فويرباخ توجيه مىاز فلسفه" نوع ماهوی بشر"زيرا با استناد به مفهوم مجرد و انتزاعى 
هدف ماركس از استقرار كمونيسم اين انگاری كه . ساختضروری مىيک دولت خشن و مستبد را تشكيل بدون ترديد 

 تشكيل همبستگى اجتماعى، "بشرنوع ماهوی " تحققجهت  و آنمستقر سازد بر فراز ملت را  يک چنين دولتىكه است 

گونه كه همان. منظبط سازد با اعمال خشونت  ودهدو پرورش آموزش ها را انسانكمونيسم استقرار در راستای و 
از منظر لت استبدادی به ماركس سازی و توجيه تشكيل يک دوديناشتيرنر به انتقاد كند، ی نقاد مالحظه مىخواننده

محسوب  خطای تئوريکجا با عواقب آن پراكسيس سياسى مواجه هستيم كه محصول يک ما اين. درست استتئوريک 

  . استشده جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم دچار پديد آمده و آليستى هگل ی ايدهی فلسفهشود كه البته در ادامهمى

متأسفانه . نگاری وی با انگلس شدت گرفترا مطالعه كرد، نامه" تنها كس و مالكيتش"ب آن پس كه ماركس كتااز 

ی ناجور ها را برای حفظ آبرويش و جهت مصادرهنگلس آناكه دارد زياد  احتمال اند وها مفقود شدهبسياری از اين نامه

كه به ه به جای مانداز اين دوران  ماركس  با تمامى اين وجود يک نامه از انگلس به.كرده استمفقود تحقيقات ماركس 
  :دهدگزارش مىزير شرح  ها در ارتباط با كتاب اشتيرنر بههای تئوريک آنی كشمكشبهترين وجه ممكنه از نتيجه

وقتى كه برای تو نوشتم، با كمال خجالت هنوز تحت . شود، با تو كامًال موافق هستمآن چيزی كه مربوط به اشتينر مى»

از وقتى كه كتاب را كنار گذاشتم و بيشتر توانستم فكر كنم، آن چيزی در نظرم . بودم] اشتيرنر[تقيم كتاب تأثير مس
   ٨٠«.دانىاست كه تو درست مى

" تنها كس و مالكيتش " كتابجا از پيشنهاد خود جهت نقدكند، انگلس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

. سازدمى ی تئوريک جهت فراروی از فلسفهيک حربهاشتيرنر نقد مضمون از ماركس كند، در حالى كه صرف نظر مى
از انگلس ی ماركس و اسطورههمواره مد نظر داشته باشد، اين است كه  بايد ی نقادای مهمى كه خوانندهمسئلهبنابراين 

 و تا پايان عمر اندرا گذاشتهلكتيكى  ماترياليسم تاريخى ـ ديايان تئوریبنها مشتركًا كه آنكند اين موضع عزيمت مى

توليدات سازی  محصول اسطوره كامٌال نادرست، يعنى تنهاو اين موضوعاند خود نيز مشتركًا به اصول آن پايبند مانده
  : دنكمىاشاره مسئله به شرح زير به اين نيز " نقد اقتصاد سياسىمورد در "كتاب اركس در پيشگفتار م. ايدئولوژيک است

يک تبادل نظر پيگير (...) های اقتصادی با وی پس از انتشار طرح ژنيالش در مورد نقد مقولهمن دريش انگلس كه فري»

 ميالدی در ١٨٤٥در بهار وی نيز وی با من به همان نتيجه رسيد و وقتى كه (...) كتبى داشتم، در مسير ديگری بود 

                                                 
٧٩ Vgl. Richter, Helmut (١٩٧٨): Zum Problem der Einheit von Theorie und Praxis bei Karl Marx – eine 
biographisch-systematische Studie über den frühen Marx, in Forschung Band ٣٩, Campus Verlag, 
Frankfurt/New York, S ٣١f. 
٨٠ Engels, Friedrich (١٩٥٧): Briefe - Engels am Marx in Paris, ٢٠ Jan ١٨٤٥, in: MEW, Bd. ٢٧, Berlin (ost), S. 
١٤ 
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آلمانى مشتركًا تنظيم و ک ايدئولوژيی  فلسفها در تقابل باتضاد نظريات خود ر كه بروكسل مسكون شد، تصميم گرفتيم
       ٨١«.ی خود تسويه حساب كنيمدر واقعيت با وجدان فلسفى گذشته

آل به اين نتيجه رسيد كه نقد مناسبات اجتماعى نه با وساطت يک فلسفه از ماهيت ايدهبنابراين ماركس به تنهايى 

به استناد  بلكه بايد مستقيمًا و بدون واسطه، يعنى با ، نسبت به نوع ماهويشانسان و يا موضوع ازخودبيگانگى انسان
ی فلسفه با فلسفه، يعنى با جا با قطع رابطه ما اين.تبديل به موضوع تحقيق گرددو اوضاع موجود ابژكتيو جهان واقعى 

آگاهى " نوع فويرباخى آن، اين و ياچپ های ی هگلىبه بيان ديگر، بر خالف فلسفه. فراروی از فلسفه مواجه هستيم

بود كه اشكال واقعى، يعنى دين، فلسفه و ايدئولوژی را " جهان وارونه" بلكه اين ،گشتنبود كه بايد دگرگون مى" وارونه
، ساختدگرگون خود را پارادايم تحقيقاتى  ماركس از آن پس كه. آوردبه وجود مى" آگاهى از جهان وارونه"به صورت 

ی بورژوايى تضاد ماهيت با شكل واقعى جامعهبه نقد  آل و غيرتاريخى از انسانبه يک ماهيت ايدهتناد اسديگر با وی 

 نقدروش به اين ترتيب، . قرار دادخود تيررس در كليت پراكسيس اجتماعى را مستقيمًا  وی نقدروش بلكه ، نپرداخت
ی كليت مناسبات واقعى جامعهكننده  و نفىذاتىنو به صورت نقد دروشد از بند اشكال استعاليى و جنجالى آزاد وی 

، يعنى )پراكسيس مولد(مادی توليد متضاد شرايط  ،اول؛ متفاوت دارد وجه مناسبات واقعى دو. گرفتبورژوايى را در بر 

-مىپديد كه در آن تضاد ميان نيروهای مولد با مناسبات توليد سپهری است همان جا منظور اين. هستند ابژكتيوعوامل 

شكل ی بورژوايى جامعهداری مواجه هستيم كه روش مدرن توليد سرمايهماهيت متضاد با جا اينما . كندآيد و رشد مى

كه از هستند سوبژكتيو عوامل جا منظور اين. باشد كه غيرمادی استمى) تئوری(انديشه ، سپهر دوم. استحقوقى آن 

اشكال واقعى با جا اينما . گيرندبه عهده مىتضاد را آل ايدهبيان نقش ی طبقاتى رشد كرده و جامعهمتضاد بطن مناسبات 
بطن از " آگاهى از جهان وارونه"به صورت كه البته شويم  مىمواجهدين، فلسفه و ايدئولوژی : ی بورژوايى مانندجامعه

استای تحقق منافع مادی و را در ر آن واكنش كرده و رشد و دوباره بر آنمادی توليدمناسبات ذاتى های درونتضاد

يک جهان " كليت ديالكتيكى" و اين "حركت واقعى"محصول اين . سازنددگرگون مىی حاكم تثبيت جايگاه اجتماعى طبقه
-  و نفىذاتىنقد درونبنابراين روش . آيدمى، يعنى سوبژكتيو پديد ی حاكم طبقهآگاهى تحت تأثير  البتهابژكتيو است كه

ما مصداق . گيردی بورژوايى را در نظر مىسپهر، يعنى تئوری و پراكسيس جامعههر دو انهدام   نيزی ماركسكننده

مدون ش تئوريك آتى راهنمای فعاليتبه صورت يابيم كه مىوی  فويرباخ تئوری انتقادی و انقالبى ماركس را در تزهای
   :استتز چهارم اين مجموعه به شرح زير  .اندشده

-سازی جهان در يک جهان دينى و يک جهان دنيوی عزيمت مىدوگانه] يعنى[ازخودبيگانگى دينى ی فويرباخ از تجربه»

ی دنيوی خود را كه زمينهاما اين. اش حل كندی دنيویتالش وی به اين عبارت است كه جهان دينى را در زمينه. كند
كند، تنها از طريق ازخودگسيختگى و از خويشتن مرتفع ساخته و خود را در يک قلمرو مستقل در ابرها مستقر مى

هم در تضاد ] يعنى[بايد از درون خود ] زمينه[بنابراين اين . ی دنيوی قابل توضيح استگويى همين زمينهخودتناقض

                                                 
٨١ Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW Bd. ١٣, S. ٣ff., Berlin (ost), S. ١٠ 
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ی زمينى به كه، برای نمونه خانوادهبه اين ترتيب، پس از آن. خود فهميده شود و هم به طور پراكسيس منقلب گردد
  ٨٢«.ی مقدس كشف شد، هم اكنون بايد همان اولى را در تئوری و پراكسيس منهدم كردی خانوادهصورت راز نهفته

" ی مقدسخانواده"مفهوم . شكل استعاره دارد" خانواده"جا مفهوم كند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

. نوشتندهای چپ ی هگلىو از جمله فلسفهنى آليستى آلمای ايدهعنوان كتابى است كه ماركس و انگلس در نقد فلسفه
تداوم خود نياز به دوگانگى تفكر با توجيه و كه جهت ی بورژوايى است جامعهدولت و به معنى " ی زمينىخانواده"مفهوم 

. يردگدر نظر مىها را آن هر دوی كند و انهدام عزيمت مىاولويت ابژه بر سوژه به بيان ديگر، ماركس از .دنواقعيت دار

ی بورژوايى مواجه هستيم كه ماركس مضمون  جامعه"واقعىحركت " آگاهى تئوريک و جا با پراكسيس، يعنى باما اين
  :سازدرا به شرح زير در تز هشتم اين مجموعه برجسته مىآن

نطقى شوند، راه حل می اسراری كه موجب رازآميزی تئوری مى است، همهپراكسيستمامى زيست اجتماعى ماهيتًا »

     ٨٣«.يابندخود را در پراكسيس انسانى و در فهميدن اين پراكسيس مى

های سالنامه"ی دو جلدی ها اولين شمارهالبته آن.  در اين دوران به همكاری خود با آرنولد رويگه خاتمه داده بودماركس

ها ی آن مادی منجر به قطع رابطهچنين مسائلهای نظری و همرا متفقًا منتشر كردند، اما تفاوت" آلمانى ـ فرانسوی

زد و همين مسئله دولت پروس  قلم مى فرانسهماركس در دوران اقامت خود در پاريس در نشريات آلمانى زبان. ندشد
شد به وی تنها كشوری كه حاضر . را ببينداين كشور را برانگيخت كه از طريق فشار ديپلماتيک تدارک اخراج وی از 

به اين ترتيب، . سياسى نپردازدی به مسائل روزمرهامبورگ بود، منتها با اين شرط كه ماركس حق اقامت بدهد، لوكز

 با وجدان ها به تسويه حساب آن،جا نقل مكان كردانگلس به آناز آن پس كه ماركس در بروكسل مسكون شد و 
كه انگلس به اين صورت . ارائه دادند" ايدئولوژی آلمانى"كتاب را به عنوان محصول آنو پرداختند ی خود گذشته فلسفى

ها را تصيح و در طرح كلى اين كتاب جا  اختيار ماركس گذاشت و وی آن شكل پيشنويس درهای خود را دريادداشت

" تفكر تاريخى "از  خودىالتقاطبا استفاده از روش را از جمله بايد از حركت دترمينيستى تاريخ ياد كرد كه انگلس آن. داد
به بيان ديگر، انگلس معطوف . كردنمايندگى مىبود، ورده پديد آماترياليسم فويرباخ با شلينگ " ی طبيعتسفهفل"هگل و 

- اجتناب"ها قرار گرفته و به صورت ی انسانشمول مادی بود كه فرای آگاهى و ارادهجهاندترمينيستى و به يک حركت 

  :زدىرقم مبه شرح زير را ها ی آنآينده"  و ابژكتيوناپذير

قدرت اجتماعى، يعنى قدرت توليد بسيار متنوع كه وجودش مشروط به آن تقسيم كاری است كه فعاليت اشتراكى »

 بلكه به صورت يک خشونت ،دهد، نزد اين افراد نه به صورت قدرت متحد خودديگر پيوند مىافراد متفاوت را به يک

بر . توانند كنترل كنندرا ديگر نمىمقصد آن واقف نيستند و لذا آنآيد كه از مبدأ و ها به نظر مىی خارج از آنبيگانه
ها مستقل، آری اين هدف و عكس تنها يک رديف از فازهای درجات تكاملى غريب هستند كه از هدف و حركت انسان

  ٨٤«. بلكه رشد طبيعى است، زيرا خود فعاليت مشترک نه داوطلبانه،كنندحركت را هدايت مى

                                                 
٨٢ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, S. ٥f., Berlin (ost), S. ٦ 
٨٣ Ebd., S. ٧ 
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كه در مسير خود و بدون هدفمند يک حركت صرف مادی و جا با اينكند، ما ی نقاد مالحظه مىوانندهگونه كه خهمان
ها بى اراده و از اين منظر انسان. ، مواجه هستيمآوردمىرا پديد ، بازتوليد و مصرف  اشكال متنوع توليدهاآگاهى انسان

كه ، يعنى يک قدرت غير  و به اصطالح رشد طبيعى مادیحركتيک از طريق آيند، زيرا كه انگاری به حساب مىناتوان 

 به جا انگلس اين متن را به صورت يک كشفتا اين. شوندهدايت مىاست، قرار گرفته ها آن  خودختيارخارج از ا
 كه اين جمله را تغيير دهد، با اضافه كردن يک جملهماركس اما بدون اين. گذارددر اختيار ماركس مىتئوريک اصطالح 

  :شرح استاين ی ماركس به اين جمله. سازددگرگون مىبه كلى را به آن، مضمون آنديگر 

  ٨٥«.ملغا شود(...) تواند طبيعتًا ، مى"ازخودبيگانگى"كه برای فيلسوفان قابل فهم بوده باشد، اين برای اين»

دو طرح  تصادم باس با انگلس، يعنى  نظريات ماركجا با تضادما اينكند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

و دارد ی خودآگاهى و تكامل سوژه انقالبى را در نظر كه ماركس مسئلهدر حالى . شويمو متناقض آشنا مىمتفاوت 

معطوف به يک روند فلسفى خود ی لطهغ مبا استناد بهانگلس ليكن ، گيردمى ها را از منظر تئوريک پىپراكسيس آن
ی انفعال سوژه ، از اين منظرزند و پيداست كهاست كه انگاری فرجام زيست بشری را رقم مىخ دترمينيستى از تاري

دهد كه را هم توضيح مى" ازخودبيگانگى"ی اين جمله شرط ملغا كردن البته ماركس در ادامه. كندتوجيه مىرا انقالبى 

وضوع نقد اين نوشته است، تفاوت نظری ماركس ی مهم كه ماما آن مسئله. البته فعًال موضوع بررسى اين نوشته نيست
ها را اصوًال در برابر در حالى كه انگلس انسان. باشدها مىتئوريک و سياسى آن مشترک با انگلس از همان بدو فعاليت

 به ودهد زياد از حد بها مى" رشد طبيعى"ی ماترياليستى فويرباخ به  و در تداوم فلسفهبينديک قدرت بيگانه ناتوان مى

در . شماردها مىخود انسان" ازخودبيگانگى"ی ماركس اين ناتوانى را نشانهليكن ، گيردشكل غير سياسى به خود مىاجبار 
شمول و جهانحركت يک منجر به گيرد و انگاری كه  را به خود مىسوژهحركت ماده شكل حالى كه برای انگلس 

پرولتاريا است كه تحت نفوذ دين، فلسفه و انقالبى ی كس اما سوژهشود، برای مارهدفمند به سوی يک فرجام معين مى

كند و در فقدان خودآگاهى ايدئولوژی به انفعال كشيده شده، هستى مادی خود را در اشكال ازخودبيگانه تجربه مى
 اجبار به سوی در حالى كه از منظر انگلس فعاليت سياسى به. دهدماترياليستى به نظم موجود و بردگى كار مزدی تن مى

ی انتقادی و انقالبى  ليكن انديشه،شودرانده مى و رشد نيروهای مولد ی اقتصادیی حاكم جهت توسعهزد و بند با طبقه

 ی انقالبى و تكوين خودآگاهى سوژهو درگير پراكسيس نبرد طبقاتى جهت"  واقعىحركت"ماركس مستقيمًا مربوط به 
به بيان ديگر، انگلس از بدو فعاليت نوشتاری و سياسى خود دچار . گرددمىداری از نظام سرمايه مثبت فراروی

اين همان درد مشتركى بود كه . ديد جابجا مى)محمول(ابژه  زيرا سوژه را با ،ازخودبيگانگى خودكرده و دترمينيسم بود

اتفاقى و از اين جهت كشيدند با خود يدک مىآليستى  بائر و اشتيرنر به صورت ايدهووی به صورت ماترياليستى و برون
  : كندتأكيد مى" كليت ديالكتيكى" بر به شرح زير" ايدئولوژی آلمانى"ماركس در نيست كه 

] سوبژكتيو انسان[ دقيقًا به اين عبارت است كه مناسبات تاريخى را مجزا از فعاليت ابژكتيوتشريح تاريخ به اصطالح »

     ٨٦«.كند، شخصيت ارتجاعىدرک مى
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متكامل ديگر  يک ماترياليسم را به صورت مجرد در برابرآليسم و ايدهترتيب، ماركس شخصيت هر كسى را كهبه اين 
يافته، ی شناسا ماهيت ابژه كه نه تنها محسوس، بلكه موضوعيتسوژهدر هر دو حالت خواند، زيرا كند، ارتجاعى مىمى

و "  ابژكتيوجهان"نه از به اين ترتيب، ماركس . كندانسان و سوبژكتيو است، انكار مىی انهيعنى محصول فعاليت آگاه

راند كه نقش فعال و  سخن مى٨٧"يافتهطبيعت موضوعيت"و " يافتهجهان موضوعيت"از  همواره بلكه، " ابژكتيوطبيعت"
دولت، اقتصاد، جامعه، حق، (يل ماركس ی تحلبنابراين ابژه. سوبژكتيو انسان را در دگرگونى اوضاع موجود برجسته سازد

-ها است و در نتيجه تاريخ فرهنگى خود را يدک مىانسانی انهسوبژكتيو، يعنى محصول فعاليت آگاه) طبيعت، انسان

كند كه های بورژوا انتقاد مىاز اين منظر پيداست كه چرا ماركس در تز اول فويرباخ خود به ماترياليست. كشد
-كنند، در حالى كه ماترياليسم و ايدهآليسم متكامل مىصورت مجرد، يعنى غير سوبژكتيو در برابر ايدهماترياليسم را به 

های بورژوا جا كه ماترياليستافزون بر اين، از آن. ، يعنى پراكسيس مولد هستند"كليت ديالكتيكى"آليسم اجزای يک 

ماهيت از شناخت ، در نتيجه به دام شكل ابژه افتاده و مشاهده بشناسندقوای حسى و خواهند كه واقعيت را از طريق مى
 یانه يعنى محصول پراكسيس مولد و فعاليت آگاه٨٨،"يافتهمحسوس و موضوعيت"، در حالى كه ماهيت، شوندمعذور مى

نيز ه انسان و جامعی تكامل آتى  بلكه نطفه،ها است و از اين بابت، نه تنها تجربى و دارای تاريخ فرهنگى استانسان

-مطرح مىجا اين" فعاليت عملى، انتقادی و انقالبى"اين همان موضوعى است كه ماركس با مفاهيم . محمول آن است

  ٨٩.كند

 از اين  مشخص است وهاكند، انتقاد ماركس به فويرباخ و مابقى ماترياليستی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

، يعنى از طريق احساسات  استی انسان را كه بدون ترديد سوبژكتيويافتهضوعيتها فعاليت موآيد كه آنزاويه وارد مى
ماترياليسم در برابر بنابراين تكامل مجرد . فهمندآيد، به درستى نمىبه وجود مى) تئوری(و تحت تأثير ذهنيت انسان 

ی كه آن چيز(ى كه پراكسيس ابژكتيو به بيان ديگر، زمان. شودمنجر به اختالل در شناخت واقعيت ابژكتيو مىآليسم ايده

بدون تأثير عوامل سوبژكتيو در نظر گرفته شود، در نتيجه تمامى ظواهر اجتماعى كه در ) شوددر تجربه مشاهده مى
. شوند، خارج از پراكسيس قرار گرفته و بى اهميت تلقى مىهستندطرح مهای اجتماعى ها، احساسات و آرمانسپهر ايده

كند، تئوری وی نيز در بهترين وضع های اجتماعى انكار مىاصوًال تأثير ظواهر احساسى را بر واقعيتپيداست كسى كه 

كننده و سلبى به  نه شكل نفىبه بيان ديگر، يک چنين تئوری. گر استو غير دخالت، ايجابى ممكنه يک تئوری تشريحى
ی بنابراين فلسفه. را برقرار سازد" اع مطلوباوض"با " اوضاع موجود"ی كه رابطهاست  قادر گيرد و نه خود مى

- ی ايدهشود، اما در مقايسه با فلسفهماترياليستى فويرباخ با وجودی كه از طريق مشاهده و مستقيمًا از جامعه متكامل مى

 .شودمحسوب مىارتجاعى گرد  يک عقب، است شدهآليستى هگل كه البته دچار جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم
كند و نبردهای طبقاتى و ها تأكيد مىجا بر پراكسيس مولد به صورت مسبب تكامل اجتماعى انساننابراين ماركس اينب

و مشخصًا در . شماردذاتى و ماترياليستى مىتأثيرات مشخص بر لحضات زندگى اجتماعى را محصول تضادهای درون
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به " فراروی"جا مفهوم كند، اينع و از فلسفه فراروی مىی رايج فلسفه با فلسفه را قطجاست كه ماركس رابطه همين
به معنى " حفاظت"آليستى آلمانى، مفهوم ی ايدهبه معنى عبور از فلسفه" عبور"مفهوم . است" عبور، حفاظت و ارتقا"معنى 

 نبرد سيسپراكی عملى، يعنى  به فلسفهفلسفهمعنى دگرگونى به " ارتقا"مفهوم و ) ديالكتيک(ی منطقى  هستهحفظ

   . استطبقاتى 

به اين ترتيب، ماركس به تنهايى تزهای فويرباخ را به صورت راهنمای فعاليت تئوريک آتى خود مدون كرد و با عبور از 

- ی ايدهدر حالى كه در فلسفه. ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى را گذاشتتئوری شناسى انتزاعى فويرباخ، بنيان انسان

موجود "ی ماترياليستى فويرباخ از انسان به عنوان گيرد و فلسفهرا به خود مى" موجود متفكر"قش آليستى هگل انسان ن
ماركس ماترياليستى، تاريخى و ديالكتيكى است كه نقش انسان را به شناسى انسان روش كند،عزيمت مى" حساس

 بلكه ،با طبيعت نه تنها طبيعت بيرونىبه اين معنى كه انسان در تبادل مادی . سازدبرجسته مى" موجود فعال"صورت 

 است، كه مواد مادی "كار شكل دهنده"ی طبيعت بيرونى با طبيعت انسان واسطه. سازدطبيعت خود را نيز دگرگون مى
 تحت كند ودگرگون و تبديل به موضوع جامعه مى، يعنى سوبژكتيو شناسىآگاهى و با پيروی از اسلوب زيبايى اراده، بارا 

از اين منظر انسان علت و معلول همين جهان . يابدخود موضوعيت مى) يافته و يا خدماتىجسميت (حصول كارتأثير م

كار " انسان، يعنى یانه است و جهان و طبيعت موجود نيز مخلوق فعاليت آگاه٩٠"يافتهانسان موضوعيت"موجود، يعنى 
جا با روند ما اين. آوردرا به وجود مى" يافتهوعيتطبيعت موض"و " يافتهجهان موضوعيت"است، كه " يافتهموضوعيت

كننده به صورت پرنسيپ مولد ماترياليستى و محرک تاريخ سر و كار داريم و انسان نيز علت و با ديالكتيک نفىو تاريخ 

 كار به اين ترتيب، انسان از درون همين. است" يافتهانسان موضوعيت"، يعنى "يافتهجهان موضوعيت"معلول همين 
. سازدخود را متكامل مى است كه ها آنیانهشرايط خودكرده و البته از طريق نقى آگاهمين هازخودبيگانه و از درون 

ديگر هستند و به صورت لحظات شويم كه مكمل هممتفاوت پراكسيس مواجه مىوجه بنابراين ما نزد ماركس با دو 

را به شرح زير در سازند كه ما مضمون آن و روند تاريخ را مى"يكىكليت ديالكت"ابژكتيو و سوبژكتيو پراكسيس مولد، 
  : يابيممى" ايدئولوژی آلمانى"كتاب 

ی زيست اين برداشت از تاريخ بر اين مبتنى است كه روند واقعى توليد را متكامل كند و البته از آن توليد بالواسطه(...) »

ی بورژوايى را در آيد، عزيمت كند، يعنى جامعه از آن به وجود مىمادی و شكل مراوده كه با اين روش توليد مربوط و
اش به صورت دولت چنين در فعاليترا همی تمامى تاريخ درک كرده و آندرجات متفاوت خود و به صورت زمينه

از درون ی محصوالت متفاوت تئوريک و اشكال آگاهى، دين، فلسفه، اخالق غيره و غيره را گونه همهتشريح كند، اين

تواند موضوع را جا هم طبيعتًا مىها را از درون خودشان تعقيب كند، سپس آنخودش توضيح دهد و روند پيدايش آن
    ٩١«.تشريح كند) ديگرهای متفاوت بر يکچنين تأثير متقابل اين جنبهو از اين رو هم(اش در كليت
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اين . با يک تئوری ماترياليستى، تاريخى و ديالكتيكى روبرو هستيمجا كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
اين . كندی طبقاتى عزيمت مى زيرا از ماهيت متضاد، يعنى از كار، توليد و بازتوليد در جامعه،ماترياليستى است تئوری

 از نفى مبتنى بر آگاهى چنينذاتى و همی واقعى و درون، وجود سوژهانه زيرا از يک حركت آگاه،تئوری ديالكتيكى است

زيرا با در نظر داشتن تقدم ابژه بر سوژه، سبب اين حركت آگاه را از ذات ، دهد و اين تئوری تاريخى استگزارش مى
های عملى و نظری و تأثيرات لحظات زندگى اجتماعى در واقعيت، يعنى به صورت درونى و متضاد، يعنى از كشمكش

مسبب اين حركت تاريخى، پراكسيس مولد است كه از بطن . فهمدطبقاتى مىنبرد  پراكسيس محصول تاريخى از

ی نوين جهت توجيه جا ديگر خبری از يک فلسفهاين. شودها مىذاتى خود منجر به تكامل اجتماعى انسانتضادهای درون
 را قطع و از فلسفه فراروی ی فلسفه با فلسفه زيرا ماركس با استناد به پراكسيس مولد رابطه،و تفسير جهان واقعى نيست

 را به صورت "اوضاع موجود"دگرگونى هدف ی پراكسيس است كه محصول اين فعاليت تئوريک، فلسفه. كرده است

  .ی خودآگاه آن پرولتاريا استالبته سوژهو  كندداری دنبال مىانقالب اجتماعى و فراروی مثبت از نظام سرمايه

 موضوع اصلى فعاليت .ول تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى را متكامل كردبه اين ترتيب، ماركس به تنهايى اص

 منجر به استقالل از پراكسيس و شد كهتئوريک وی مختص به نقد دين، فلسفه و ايدئولوژی، يعنى اشكال متافيزيكى مى

 انگلس وی با از فعاليت مشترک جمله بايداز  .ندنكاز تكوين خودآگاهى پرولتاريا ممانعت مىشوند و ازخودبيگانگى مى
در آمريكا " تريبون ملت"ی آلمانى زبان به نام شخصى به نام هرمن كريگه ياد كرد كه سردبير و ناشر يک مجلهبر عليه 

ی خواند و از اين طريق، انگيزهمى" يهودی آواره"و " كار خداگوسفند گناه"، "ی زنجيرشدهپرومته"وی پرولتاريا را . بود

وی مدعى بود كه پرولتاريا به معنى انسانيت است و از . تصوارت دينى مسيحيان را در جنبش كمونيستى داشتادغام 
كه به وجود ناقص خودشان بپردازند، بايستى ها مسئول ترويج انسانيت هستند، در نتيجه به جای اينجا كه كمونيستآن

 كمونيستى را بر عليه هرمن كريگه تشكيل داد و در يک  ميالدی يک مجمع١٨٤٦ماركس در سال . ناجى پرولتاريا شوند

انگلس يک مقاله با همكاری سپس وی . بيانيه افكار و اهداف وی را غير كمونيستى و برای جنبش كارگری مضر خواند
 خواند و او متهم "گریهوچى" و "ی دينىتفكرات مسخره"و نظريات وی را محصول نوشت در نقد افكار دينى كريگه 

   ٩٢.كندها مى ميان انسان"عشق احمقانه" كه كمونيسم را تبديل به كرد

داد و گرفت كه افكار دينى را به جنبش كمونيستى نسبت مىماركس در برابر هر جريانى قاطعانه موضع مىبنابراين 
وی آن اشكال ی نقد  مسئله.كردرهايى پرولتاريا را مشروط به يک ناجى و يک وجود خارج از خود كارگران مزدی مى

در و تزلزل آليستى آلمانى منجر به استقالل تئوری از پراكسيس ی ايدهمتافيزيک بودند كه در تداوم ايمان دينى و فلسفه

بايد از كتاب پرودن با عنوان در اين ارتباط . آوردندی انقالبى را پديد مىانفعال سوژه و شدندمىخودآگاهى پرولتاريا 
موضع جابجايى سوژه انتقاد ماركس از همين . در نقد آن نوشترا " فقر فلسفه" كه ماركس كتاب ياد كرد" ی فقرفلسفه"

-در شكل ايدههای چپ چنين هگلىی هگل و هم كه فلسفهآيدوارد مىبر پرودن ها و انكار فعاليت آگاه انسانبا ابژه 

، "اقتصاددان هگليست" ماركس پرودن را يک ، از اين بابت.آن بودندگرفتار ه صورت ماترياليستى بآليستى و انگلس 
   : آوردوی وارد مى" ی فقرفلسفه"خواند و انتقاد خود را به شرح زير بر متافيزيک يعنى نه فيلسوف و نه اقتصاددان مى

                                                 
٩٢ Marx, Karl / Engels Friedrich (١٩٥٩): Zirkular gegen Kriege, in: MEW Bd. ٤, S. ٣ff., Berlin (ost), S. ١٤f. 
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ی ها براكند؛ اما آن چيزی كه آنمناسبات موجود توليد مىدهند كه انسان چگونه تحت اقتصاددانان برای ما توضيح مى»
- ها را زنده مىشوند، يعنى حركت تاريخى كه آندهند، اين است كه خود اين مناسبات چگونه توليد مىما توضيح نمى

كند، تنها اين تفكرات را ها و تفكرات مجرد تلقى مىها، مقولهكه اين مناسبات را به صورت پرنسيپآقای پرودن . سازد

ها هستند؛ ماتريال آقای پرودن حركت و محرک زيست انسانقتصاددانان ماتريال ا(...) آورد  معين در مىنظمبه يک 
ها تنها بيان كه انسان تكامل تاريخى مناسبات توليد را دنبال نكند ـ و مقولهوقتى اما تا . های اقتصاددانان هستنددگم

تفكرات مستقل از  ]يعنى[، های خودساختهها تنها ايدهكه انسان در اين مقولهوقتى ؛ تا ها هستند ـتئوريک خود آن

ی اين تفكرات را در حركت خرد ناب مستقر بيند، خواهى نخواهى مجبور است كه سرچشمهمناسبات واقعى را مى
         ٩٣«.سازد

و خرد را از ها انسانتئوری اقتصادی را از حركت زندگى واقعى كند، پرودن ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

نه و های اقتصادی انگاری كه اين دگم. ی واقعى مواجه هستيمجا با انكار سوژهما اين .سازدستقل مىمانسان مشخص 
ی در تمامى اين مدت انگلس به سلطه. آورندپديد مى  اقتصاد راو دانشها هستند كه واقعيت ی انسانانهفعاليت آگاه

بحرانى ها در دوران انقالب آلمان شرايط آن. كردداد و در فعاليت سياسى از وی پيروی مىتئوريک ماركس تن مى

سردبيری به " وينراين نی روزنامه"از اين پس، . را مغتنم شمردند و جهت فعاليت سياسى به بن باز گشتندكشور 
 .كردمىها را تأييد و بعدًا انتشار آنوی تمامى مقاالت را مطالعه و با خطوط سياسى روزنامه منظم . ماركس تأسيس شد

با همكاری چنين همها آن ٩٤.كندياد مى" ديكتاتور دلخواه"يک نوان وی به عنقش سردبيری انگلس در اين ارتباط از 

  كارگری ـرا نوشتند و چندی نگذشت كه آن تبديل به راهنمای فعاليت سياسى جنبش" تىمانيفست كمونيس"يكديگر 
   .كمونيستى جهانى شد

، در نتيجه  استدوران انقالب آلمان مدون شدهبرای  ی سياسىبيانيهبه عنوان يک " تىمانيفست كمونيس"جا كه از آن

  چشم انداز و تشديد پراكسيس نبرد طبقاتىی انقالبىجهت تهيج پرولتاريا به عنوان سوژهماركس و انگلس پيداست كه 
د و تشكيل نشمارمى "ناپذيراجتناب" اپيروزی پرولتاريا رها  آنبه اين صورت كه. دنآورپديد مىجا ايننيز تى را مبارزا

 ٩٥.دندهی كارگر نويد مى، به طبقه" استآزاد همگانىمل تكاشرط كس تكامل آزاد هر "كمونيستى را كه ی يک جامعه

مواجه يک سرنوشت مقدر يک حركت دترمينيستى به سوی های تاريخى، يعنى با دگمجا ظاهرًا با در حالى كه ما اين
كه البته به سازد ی انقالبى مىمشروط به خودآگاهى ماترياليستى سوژه اين بيانيه پيروزی پرولتاريا را ایهستيم، اما محتو

  : كندرشد مىداری سرمايهتوليد روش مدرن مناسبات متضاد ی بورژوايى و  جامعه"حركت واقعى"بطن شرح زير از 

- كنند؛ ماشينسان كارمزد كارگران را همواره تشديد مىهای تجاری نورشد رقابت در ميان بورژوازی و نتيجتًا بحران»

؛ سازند مىترنامطمئن در كل ها راشوند، همواره پايگاه زندگى آنتر متكامل و بدون وقفه بهتر مىسريعيشه آالت كه هم
                                                 
٩٣ Marx, Karl (١٩٥٩): Das Elend der Philosophie – Antwort auf Proudhons „Philosophie des Elends“, in: 
MEW, Bd. ٤, S. ٦٣ff., Berlin (ost), S. ١٢٦ 

ای جهت بررسى نقش مفهوم كنم، زيرا در نوشتهصرف نظر مى" ی راين نوينروزنامه" ماركس و انگلس در جا از بررسى مقاالت من اين ٩٤
  .ها خواهم پرداختی سياسى كارل ماركس به تفصيل به آندر انديشه" ديكتاتوری پرولتاريا"

٩٥ Vgl. Marx, Karl / Engels Friedrich (١٩٥٩): Manifest der Kommunistischen Partei, in: MEW, Bd. ٤٥٩ ,٤ff., 
Berlin (ost), S. ٤٨٢ ,٤٧٤ 
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كارگران . ردگيتصادم بين يک كارگر منفرد با يک بورژوا منفرد همواره بيشتر خصلت تصادم بين دو طبقه را به خود مى
ديگر ها جهت تثبيت كارمزد خود با همهايى را به وجود بياورند؛ آن در برابر بورژوازی ائتالفكنند كهبا اين آغاز مى

ذخيره ناگهانى های برای خشم خود رای توشهكه گذارند های درازمدت را بنياد مىها همكاریخود آن. كننداقدام مى

   ٩٦«.شود صورت قيام آغاز مى گاه و بيگاه نبرد به.سازند

ماهيتًا مواجه هستيم كه ی بورژوايى  جامعه"حركت واقعى"جا با كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

كند، پرولتاريا ی تضاد را تشديد مىداری همواره زمينهدر حالى كه رشد مناسبات توليد سرمايه. انتقادی و انقالبى است

خودآگاهى كسب برد و به سوی به هويت طبقاتى خود پى مىتى ماترياليستى خود و در پراكسيس اجتماعى بنا بر هس
انگاری كه هر كسى به كار . ی مكانيكى ميان هستى با آگاهى مواجه نيستيمجا با يک رابطهليكن ما اين. شودرانده مى

پراكسيس نبرد كارگران مزدی در به اين صورت كه . رسدمزدی تن داد، خواهى نخواهى به خودآگاهى طبقاتى نيز مى

ی حاكم در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى شوند كه طبقهطبقاتى همواره با دين، فلسفه و ايدئولوژی نيز مواجه مى
ی حكم همواره بخشى به اين صورت كه طبقه. پديد آورده استكارگران مزدی جهت ممانعت از تكوين آگاهى طبقاتى 

محصول اين .  كه قدرت ذهنيش را نيز پديد بياوردگذاردی حاكم مىت مادی خود را در اختيار قشری از طبقهاز قدر

- ی خودكرده ميان صفوف كارگران مىاست كه منجر به تفرقه" آگاهى از جهان وارونه"تجديد تفسير و فعاليت تئوريک 

پردازند كه از تكوين خودآگاهى هايى نيز مى آن جريانبه نقدجا اين ماركس و انگلس كهبنابراين اتفاقى نيست . شود

 به  وی در صفوف كارگران منجر به تفرقه ياد كرد كه"لمپن پرولتاريا" وجود از جمله بايد از. كنندپرولتاريا ممانعت مى

نيز را "  اتوپيکسوسياليسم"و " سوسياليسم بورژوايى"، "سوسياليسم ارتجاعى"  بايدچنينشود و همسوی ارتجاع رانده مى
به " تىمانيفست كمونيس" است كه از اين بابت تنها كشند وبه انحراف و انفعال مىرا ی انقالبى  سوژهكهدر نظر داشت 

ها جا نه با يک حركت مادی مواجه هستيم كه بدون آگاهى و اختيار انسانبه بيان ديگر، ما اين ٩٧.پردازدمىنيز ها نقد آن

كشف اين همان . ناپذير استی كمونيستى اجتناب و نه پيروزی پرولتاريا و تشكيل جامعهشود مىريزی و هدايتبرنامه
شكست انقالب آلمان در با و  انگلس باهمراه را به آن رسيد و آن" ايدئولوژی آلمانى"كه ماركس در كتاب بود تئوريک 

   . تجربه كردنيز پراكسيس سياسى 

تحقيقات به  ماركس بالفاصله .ازگشت منچستر بانگلس به و رانده شد در تبعيد سوی لندنبه اين ترتيب، ماركس به 
رفت گنقد اقتصاد سياسى پرداخت و يک طرح گسترده را جهت بررسى سيستم اقتصاد بورژوايى در نظر خود در مورد 

در برابر به همان  نگلس ا٩٨.شد مى"سرمايه، مالكيت زمين، كار مزدی، دولت، تجارت خارجى و بازار جهانى"كه شامل 

در پردازی ه به فلسفبه اين صورت كه وی. قبل از آغاز همكاری خود با ماركس در نظر داشتپرداخت كه  ىائلمس
ای و در نامهشد بيولوژی، شيمى، فيزيک و رياضى : ی علوم طبيعى مانندمشغول به مطالعه مورد جهان هستى پرداخت و

   :گذاشتخود را با ماركس در ميان تحقيقات صول  ميالدی به شرح زير مح١٨٥٨از جوالی 

                                                 
٩٦ Ebd., S. ٤٧٠f. 
٩٧ Vgl. ebd., S. ٤٨٢ff. 
٩٨ Vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik … ebd., S. ٧ 
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ی با فيزيولوژی مشغول من هم اكنون تا اندازه. هگل را كه به من قول دادی، برايم ارسال كن" ی طبيعتفلسفه"راستى، »
زگى ها به تادر آن باالترين چيزهای جنجالى موجوداند كه تمامى آن. دهمهستم و آناتومى تطبيقى را به آن پيوند مى

تا اين اندازه اطمينان . ى نبرده استاز آن بوي] هگل[رد اند؛ من بسيار مشتاق به پى بردن هستم كه آيا پيرمكشف شده

- پرتاب مىوی نوشت، تمامى اين چيزها از تمامى اطرف به سوی مىرا " ی طبيعتفلسفه"دارم كه اگر وی امروز يک 

 از گونه مفهمومىاند، انسان هيچ سال اخير حاصل شده٣٠ در اين هايى كه در علم طبيعتدر ضمن از پيشرفت. شدند

ميكروسكوپ . ٢تكامل عظيم شيمى ارگانيک، .  ١برای فيزيولوژی تعيين كننده بوده است ] آن چيزی كه. [ نداردهاآن

از شيمى هدايت تری چنين به سوی نتايج مهمهم] ما را[اين آخری . شود سال از آن به درستى استفاده مى٢٠كه حدود 
كرد؛ موضوع اصلى كه از طريق آن تمامى فيزيولوژی منقلب و سپس يک فيزيولوژی تطبيقى ممكن شد، كشف سلول 

، "ايده"كه سرانجام كند تا اينی هگل است و در تكامل خويش دقيقًا روند هگلى را تى مىنفسهسلول وجود فى(...) است 

    ٩٩«. متكامل گرددگاه ارگانيسم كامل از آنهر آن] يعنى[

حدس " و وحىشلينگ "ی خود با عنوان كه انگلس در نوشتهكند، همان چيزی ی نقاد مالحظه مىخوانندهگونه كه همان

 ، استهكه مادرا سلول به اين صورت كه وی . آيدشده به نظر مىاثبات كامًال جا برايش اين انگاری كه ،زده بود

، يعنى سوبژكتيو ذهنىی هگلى محصول فعاليت در حالى كه ايده. روح استلبته اكه كند مىی هگلى جايگزين ايده
ی انگلس، يعنى سلول ابژكتيو ، مادهآيد به نظر مىبدون حظور انسان اصوًال بى معنى و پيداست كه شودمحسوب مى

ذاتى ی درونوژهدر حالى كه حركت ديالكتيكى نزد هگل يک س. يابدمىاست و وجودش بدون حظور انسان هم معنى 

بى معنى است، انگلس اما از طريق اين خطای  به كلى ی شناسابه عنوان سوژهانسان تفكر دارد، يعنى بدون حركت 
 ها و محصول تقابل ابژهكند و آن تأثيرات متقابل و آن علت و معلول كهزدايى مى از حركت ديالكتيكى سوژه،فلسفى

 به بيان ديگر، انگلس مضمون ديالكتيک را به .زنداست، به جای ديالكتيک جا مىی راز بقا و مد نظر دارونيسم مسئله

بارتر عواقب اين اما به مراتب فاجعه. دهدتقليل مى"  مادینفى"ی را به مقولهكند و آنتوخالى مى" نفى آگاهانه"عنوان 
 با استناد رود وه و خردمند به پيش مىی هگلى سوبژكتيو، يعنى هدفمند، آگادر حالى كه حركت ايده. خطای فلسفى است

و  گرددی انگلس به اصطالح ابژكتيو و هدفمند سپری مىشود، اما حركت ماده مثبت ارزيابى مى"روح جهان"به مفهوم 

چنين را همتوان آن، در نتيجه مى استی انسانى انجاميدهجامعهتشكيل جا كه اين حركت به تكامل انسان و از آن
نيز ی مثبتى را آيندهيک " حركت ماترياليستى زيربنا" با استناد به يک مفهوم مجرد از خردمند توصيف كرد و و انهآگاه

كار "محصول ، يعنى يافته و موضوعيتى انسانیانهاز اين پس، جهان واقعى ديگر محصول فعاليت آگاه. به خود نويد داد

را " جهان ابژكتيو" هدفمند خودشمول و جهانكه در روند  نيست، بلكه اين حركت و نفس خود ماده است "دهندهشكل
ی هگل ما با دميروژ، يعنى با ی انگلس در جای حركت ايدهپيداست كه با جايگزينى حركت ماده. ساخته و پرداخته است

  . شويمی جهان واقعى در شكل ماترياليستى آن مواجه مى، يعنى با آفريننده"ی مطلقماده"

                                                 
٩٩ Engels Friedrich (١٩٧٣): Briefe - Engels an Marx in London, Manchester, ١٤. Juli ١٨٥٨, in: MEW, Bd. ٢٩, 
Berlin (ost), S. ٣٣٧f. 
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ها ميان آنو تبادل نظر تئوريک مانده است، هيچ بحث محتوايى به جا انگلس ی  نامهز ماركس در جوابای كه ادر نامه
  :شود، به شرح زير استی انگلس مىای كه مربوط به نامهتنها جمله. شودمشاهده نمى

  ١٠٠«.كنمرا برايت ارسال مى]  هگل"ی طبيعتفلسفه"[چيزهای درخواستى »

 ٣٠دريافت جا ی ماركس اينتنها غم و غصه، زيرا شودمىی نقاد انده خواننده منجر به  ترديدبدوناين نامه ی طالعهم
اش بيمار، مغروض و در به اين دليل كه وی و اعضای خانواده. استاز انگلس جهت امرار معاش پوند كمک مالى 

كه در اين گونه همان. كندلتماس مىانگلس ا به برای دريافت پولدر اين نامه ماركس . ی بى خانمانى بودندآستانه

رفت و يک ی آلمانى به شمار مىی آتى فلسفهتحصيل خود ستارهدر همان دوران نه تنها ماركس تند كردم، مسنوشته 
كه تا شود محسوب مىبدون ترديد بزرگترين متفكری نقش مؤثر تئوريک و سياسى در انقالب آلمان بازی كرد، بلكه 

خود را تبديل به منبع ی تحصيل حقوق رشتهالبته وی اين امكان را داشت كه . جربه كرده استكنون تاريخ بشريت ت

نسبتًا مرفه يک زندگى ی  زمينهدرآمد و به عنوان قاضى كار كند و يا حداقل مانند پدر خود به شغل وكالت بپردازد و
ی تن داد و خانوادهفقر مطلق وران حيات خود به  در دوی ،وجوداين ا ب. اش مهيا سازد برای خود و خانوادهرابورژوايى 

ی  ضرورت ادامهبه احتمال زياد همين. دهدفعاليت تئوريک خود ادامه ه كه بروزی كرد خود را نيز گرفتار اين سيه

در البته ماركس . داشتوابستگى مادی به انگلس بود كه ماركس را از كشمكش تئوريک با وی باز مى فعاليت تئوريک و
ی هند متمركز سازد و در اين كه تحقيقات خود را بر كشور مستعمرهد نكرا تشويق مى انگلس كرات خود بههای هنام

، بلكه مخارج ممانعتعلوم طبيعى  در ارتباط با  انگلسپردازی به اين ترتيب، نه تنها از فلسفه.مقاله بنويسدارتباط 

   ١٠١.كرددريافت مىنيز انگلس را ی مقاالت الزحمهحقی شد، زيرا وی تأمين مىزندگى ماركس نيز تا اندازه

-ها مىكرد، اما با استناد به آثار آنبا وجودی كه ماركس در دوران حيات خود از كشمكش تئوريک با انگلس امتناع مى

ن دوران، يعنى  در هميكهياد كرد " ... گروندريسه"از جمله بايد از كتاب .  پى برداتشانهای نظريتوان به خوبى به تفاوت

شناسى نخست روش شناخت. استمدون شده " سرمايه"كتاب به صورت طرح خام ميالدی  ١٨٥٩ تا ١٨٥٨از سال 
تفسير،  های متضادفاوت با ماهيتهای متپديدهبا اين روش زيرا ارد، شمرا عاميانه مىتطبيقى انگلس است كه ماركس آن

جا با ما اين. آيندبه نظر مىنيز سان همنين چاين گيرند و شابه به خود مىماشكال شوند و ظاهرًا مند و توجيه مىنظام

شوند شناسى مىمنجر به اختالل در شناختپوشانند و ماهيت متضاد را مىمواجه هستيم كه اسرارآميز و جنجالى اشكال 
   :كندتأكيد مىبر نقش دانش به شرح زير ماركس  است كه و از اين بابت

    ١٠٢«. اگر كه شكل ظاهری و ماهيت چيزها بودن واسطه منطبق باشند،ى مورد خواهد بودتمامى دانش ب»

                                                 
١٠٠ Marx, Karl (١٩٧٣): Briefe - Marx an Engels in Manchester, London, ١٥. Juli ١٨٥٨, in: MEW, Bd. ٢٩, S. 
٣٤٠f., Berlin (ost), S. ٣٤٣ 
١٠١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٣): Briefe - Marx an Engels in Manchester, London, ٢. Juli ١٨٥٨, in: MEW, Bd. ٢٩, 
S. ٣٣٥f., Berlin (ost), S. ٣٣٥f. 
١٠٢ Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in: MEW, Bd., ٢٥, Berlin 
(ost), S. ٨٢٥ 



٤٨ 

 

ی كلى نقد چنين زمينهوی هماما نائل شد، تئوريک به اين كشف نقد اقتصاد عاميانه با وجودی كه ماركس از طريق 
انگلس از تطبيقى قيمًا در طرح نقد اين روش عاميانه را ما مستمصداق . تطبيقى را نيز پديد آوردشناسى شناختروش 

- يکها ماهيتًا نيز با حيوان، آنباگياه شكل های بسيار زياد و شگرف ميان صرف نظر از تفاوت. يابيمگياه با حيوان مى

هستند و با و لمسى ى چشايى، يى، شنوايى، بويايبينا:  برای نمونه حيوانات دارای قوای حسى مانند.دارندتفاوت ديگر 
چنين قادر به نقل حيوانات هم. كنندتبادل مادی و كار مىبيرونى ز اين قوا است كه جهت بقای خود با طبيعت استفاده ا

  نزد ماركستمايز انسان از حيوانات ،هااز اينتر اما به مراتب مهم. مكان هستند، در حالى كه گياه اصوًال ساكن است

گانه با احساس جا فراتر از قوای پنجما اين. كندبر آن تأكيد مى" قوای ماهوی انسان"وی با استفاده از مفهوم است كه 
عشق، دلتنگى، شرم، غربت، ازخودبيگانگى، اميد، لذت، همبستگى، سرخوردگى، خودشيفتگى، بزرگ بينى، حقارت، يأس، 

و خالقيت سر و كار خوشبينى، بدبينى، انزجار، انزوا، انتظار، شكست، پيروزی و از جمله كنجكاوی  برآشفتگى، اطمينان،

كند، نمىو خود را سرزنش هيچ حيوانى شرم شمارد، در حالى كه مىيک حس انقالبى را ماركس شرم نمونه برای . داريم
هيچ حيوانى قادر نيست كه تاريخ و طبيعت خود را به همين منوال، . رسدنويسد و به خودآگاهى نمىی انتقادی نمىمقاله

يابيم، ماركس مىانتقادی ا مصداق اين موضوع را به كرات در آثار م. مل آتى خود را بريزدی تكامتفكر شود و برنامه

ا چيرگى بر كند كه برا محكوم مىداری روش مدرن توليد سرمايهو گويد سخن مى" قوای ماهوی انسان"وقتى كه وی از 
انسانى يک طبيعت غير ها گمارد و بر آنمىهای نابالغ به كار به صورت انسانمزدی را كارگران ناسبات كلى اجتماعى م

را در تحوالت يک گويد و نقش آننيز سخن مى" ثروت ماهوی انسانى"ثروت مادی از جوار وی در . كندتحميل مىرا 

   : سازدنظم نوين به شرح زير برجسته مى

 ]يعنى [شود،بژكتيو انسانى مىثروت، احساس سو] است كه[تنها از طريق تحقق و شكوفايى ثروت ماهوی انسانى (...) »

شوند، شود، خالصه، لذالت انسانى احساسات مقتدر مىل مىاشكايک شنوايى خوش آهنگ، يک بينايى برای زيبايى 

- يابند و برخى پديد مىكنند، بدوًا برخى پرورش مىاحساساتى كه به صورت قوای ماهوی انسانى خود را تأييد مى] يعنى[

   ١٠٣«.آيند

- كار شكل"، يعنى از طريق  خود"قوای ماهوی"با استفاده از و " موجود فعال"به عنوان زمانى كه انسان همان  ازنابراين ب

 ،از اين پس. رسدمىبه پايان ، موضوع طبيعت ناب نيز سازدرا برقرار مىبيرونى با طبيعت خود تبادل مادی  "دهنده
. كندی دترمينيسم را اعالم مىخاتمه حركت ديالكتيكى  وشودذاتى مىی درونلح به يک سوژهسمطبيعت حركت مادی 

 از شمارند، تنها به دليل ازخودبيگانگى و فقدان خودآگاهى ماترياليستىها سرنوشت خود را محتوم مىبنابراين اگر انسان

 انسان نسبت به آنكه  گذاردنيز ماركس بر اين نكته انگشت مىمشخص نا بر همين شناخت ب.  استهستى خويش
از اين منظر  ١٠٤.كندرفتار مى" گرايى خويشطبيعت غير ارگانيک از سوژه"است، به صورت  پديد آورده طبيعتى كه خود

                                                 
١٠٣ Marx, Karl, z. n. Lantz, Göran (١٩٧٧): Eigentumsrecht – ein Recht oder Unrecht, Stockholm, S. ١١٤, Fn. 
١٠, und 
Vgl. Dunayevskaya, Roya (١٩٨١): Algebra der Revolution – Philosophie der Befreiung von Hegel bis Sartre, 
Wien/München/Zürich, S. ٨٣ 
١٠٤ „Unorganische Natur seiner Subjektivität“, vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٣٨٤f.  



٤٩ 

 

به بسط داد كه البته ماركس ی بشری جامعهتوان به طبيعت  طبيعت ناب، يعنى داروينيسم را نمىقوانينپيداست كه 
  :ندكمىبر آن تأكيد  ..." گروندريسه"  كتابشرح زير در

ها توليدات صنعت آن. سازدآالت، لوكوموتيو، راه آهن، تلگراف الكتريكى، دستگاه خودكار و غيره نمىطبيعت ماشين»

- آن. انداش در طبيعت شدهی انسانى بر طبيعت يا فعاليتماتريال طبيعى كه تبديل به ارگان اراده] يعنى[انسانى هستند؛ 

ی تكامل سرمايه. يافتهعيتوقدرت علمى موض] يعنى[ هستند؛  مغز انسانىبا وساطت دست انسانى، ارگان مخلوقها 

 شده است، و از ی توليدقدرت بى واسطهدانش تبديل به ] يعنى[دهد، تا چه اندازه علم عمومى جامعه، ثابت نشان مى

تا چه . اندق شدهاين رو، خود شرايط روند زيست اجتماعى تحت كنترل عقالنيت عمومى در آمده و متناسب با آن خل
واسطه مستقيم از  بلكه به صورت ارگان بى،اند، نه تنها در شكل علمای نيروهای مولد اجتماعى توليد شدهدرجه

  ١٠٥«.از روند زيست واقعى] يعنى[پراكسيس اجتماعى؛ 

تصاد، حقوق، دين، فلسفه، دولت، اق راحتى به توانيم اين نقل قول را بهما مىكند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
- اين چيزها را طبيعت به وجود نمى. بسط دهيمها به تمامى مخلوقات اجتماعى انسانيعنى ، ی مدنىايدئولوژی، جامعه

به اين ترتيب، ماركس . ذاتى هستندی درونسوژهانسان به عنوان يک ی انهمحصول فعاليت آگاهها ی آنهمه زيرا ،آورد

 كه البته در روند توليد نامد مى"يافتهی شخصيتسرمايه"دار به عنوان  سرمايه، يعنى"ی فعالسوژه"دار را سرمايه
جا موضوع نقد ماركس فقط وجه اين ١٠٦.كندی بدون ابژه مىداری مدرن كارگران مزدی را تبديل به سوژهسرمايه

نيست كه در روند توليد و با استفاده از داری، يعنى روند كار و روند ارزش افزايى سرمايه مشترک كل توليد سرمايه

به اين . آوردكنند و در واقعيت يک وارونگى ملموس فنى را پديد مىآالت كارگران مزدی را تبديل به اتومات مىماشين
 ، تحت شرايط موجودگيرد و پيداست كهصورت كه نه كارگر شرايط كار، بلكه بر عكس شرايط كار كارگر را به كار مى

به صورت كار مرده بر نيروی كار زنده حكم زيرا كند، ار در روند توليد نسبت به كارگر در شكل سرمايه اقدام مىابزار ك

داری،  ماهيت نظام سرمايهمحدود بهفقط  به بيان ديگر، موضوع نقد اقتصاد سياسى ماركس ١٠٧.مكدرا مىراند و آنمى
را نيز در نظر ی آنشكل ازخودبيگانهبلكه شود، ران مزدی نمىانفرادی كارگسلب مالكيت استثمار نيروی كار و يعنى 

گونه همان. كندتحميل مىانسانى را نيز بر كارگران مزدی يک طبيعت غير ی كار مرده بر كار زنده گيرد كه با سلطهمى

نيسم يب، يعنى داروغير ممكن است كه قوانين طبيعت نا" كليت ديالكتيكى"كند، از منظر ی نقاد مالحظه مىكه خواننده
زمان همآن البته مانند مابقى موجودات زنده محصول طبيعت است، اما كه انسان ، زيرا ی بشری انتقال دادرا به جامعه

آگاهى پديد  اراده و نيز باطبيعت مورد نظر خود را " دهندهكار شكل" از طريق كهباشد نيز مىخصوص ه يک موجود ب

به " ی حسىمشاهده"از طريق كه شناسى فويرباخ  ماترياليسم بورژوايى و روش شناختجا است كهدر همين. آوردمى

                                                 
١٠٥ Ebd., S. ٥٩٤ 
١٠٦ Vgl. ebd., S. ٤٠٩ ,٣٩٦ 

  .گويدنيز سخن مى" ی زندهسوژه"البته ماركس از كارگر به عنوان 
 Vgl. ebd., S. ٩٤٦  
١٠٧  Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, und MEW, Bd., ٢٣, Berlin 
(ost), S. ٤٤٦ 



٥٠ 

 

با استناد به همين قوای ماهوی انسان   نيزماركسو رسند به بن بست مى، كنندعزيمت مىواقعيت ابژكتيو سوی شناخت 
   :كندتأكيد مىبه شرح زير  "سرمايه"كتاب است كه در 

اين . كندل يا صاحب كاال و در طرف ديگر، مالكان فقط نيروی كار خود را توليد نمىطبيعت در يک طرف، صاحب پو»

خود . های تاريخى بوده باشدی كم اجتماعى نيست كه وجه مشترک تمام دورانرابطه تاريخى ـ طبيعى و به همان اندازه
های اقتصادی، از زوال يک رگونىتوليد بسياری از دگ] يعنى[آن به صورت عريان محصول يک تكامل تاريخى از گذشته 

  ١٠٨«. استهای قديمى از توليد اجتماعىرديف كامل از فرماسيون

دار به عنوان  سرمايه، يعنى"ی فعالسوژه"جا بر نقش تاريخى كند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
 كتاب به همين منوال ما در ١٠٩.گذاردگشت مىانو تكامل سيستم كار مزدی جهت استقرار " يافتهی شخصيتسرمايه"

  :كندجوع مىرويكو شرح زير به به جهت تمايز تاريخ انسان از تاريخ طبيعت خوانيم كه ماركس مى" سرمايه"

سازد كه ما يكى را به انجام گويد، تاريخ انسان از اين طريق خود را از تاريخ طبيعت مجزا مىگونه كه ويكو مىهمان(...) »
روند توليد مستقيم ] يعنى[آوری دارای رفتار فعال انسان نسبت به طبيعت، ايم؟ فنگری را به انجام نرساندهو دي

حتا . گيرندها سرچشمه مىزيست اجتماعى و تصورات ذهنى كه از آنچنين مناسبات زندگيش است كه از طريق آن هم

تر است كه از اين در واقعيت به مراتب آسان. تقادی استتمامى تاريخ دين كه از اين زيربنای مادی تجريد شده، غيران
زندگى  واقعى  هرباره واز مناسبات] بنابراين[آلود دينى را يافت، تا بر عكس،  توليدات مه،ی زمينىطريق بررسى هسته

 ماترياليسم  كمبود انسان.اين آخری تنها روش ماترياليستى و از اين رو علمى است. شونداشكال آسمانى آن متكامل مى

-بيند، همها مىآنگويان سخنكنند، از تصورات مجرد و ايدئولوژيک حذف مىكه روند تاريخى را ى را علم طبيعو مجرد 

         ١١٠«.دهندمىابراز نظر  فراتر از تخصص خود شهامت به هااين كه آن

 داری و نه اشكال دينى و ايدئولوژيکمايهكند، طبيعت نه روش توليد مدرن سری نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

، در نتيجه وی بودی انقالبى سوژهتكامل  از همان آغاز ماركسفعاليت تئوريک ع وجا كه موضآورد و از آن پديد مىرا
تاريخ طبيعت كه د ركمىهمواره بر اين نكته تأكيد و خت پردامىپرولتاريا نقد موانع تكوين خودآگاهى به بدون واسطه 

 ١١٢"داری مدرنقوانين طبيعى سرمايه"از و " رشد طبيعى"بنابراين زمانى كه ماركس از  ١١١.ب به وی ربطى نداردنا

- مى١١٤"تظاهر فرا طبيعى" ارزش مبادله را خواند، مى١١٣"ی طبيعتشكل دستپخته" ارزش مصرف را راند،سخن مى

بار قانون تنظيم و خشونت" را "ماعًا الزمزمان كار اجت"كند و صحبت مى" شرايط زيست طبيعى انسان"از  ،شمارد

                                                 
١٠٨ Ebd., S. ١٨٣  
١٠٩ Vgl. ebd., S. ١٨٣f. 
١١٠ Ebd., Fn ٨٩, S. ٣٩٣  

گويد از زمانى كه كند و مىمتمايز مى: هاتاريخ انسان"و " تاريخ طبيعت"علم تاريخ را در " ايدئولوژی آلمانى" برای نمونه ماركس در كتاب  ١١١
، "تاريخ طبيعت"كند كه ىزمان بر اين نكته تأكيد موی هم. ها متقابًال مشروط به يكديگراندها وجود دارند، تاريخ طبيعت و تاريخ انسانانسان

  .يعنى علم به اصطالح طبيعى به ما ربطى ندارد
Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Deutsche … ebd., S. ١٨ 
١١٢ „Naturwücksig, Naturgesetz der modernen kapitalistischen Produktionsweise“  
١١٣ „Hausgebackene Naturalform“, vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I … ebd., S. ٥٢ 
١١٤ „Übernatürliche Erscheinung“, vgl. ebd., S. ٦٢ 



٥١ 

 

ی سوژه به عنوان ور انسانضبدون حاست و روح  كه فاقد منظور وی يک طبيعت ناب داروينى خواند، مى١١٥"طبيعت
كه انسان   استآن طبيعت و آن مناسبات واقعى اجتماعى وی منظور. نيستيابد، تحوالت مادی نيز معنى مىذاتى درون

البته ماركس در پيشگفتار نشر  ١١٦.كندبه وجود آورده و اداره مى، يعنى با آگاهى و اراده ای ماهوی خويشها را با قوآن

گويد كه البته از طريق درک آن سخن مىنيز ی بورژوايى جامعه" سلول اقتصادیشكل "دوم سرمايه از كاال به عنوان 
- جا نيز تاكيد مىگونه كه ماركس در هميناما همان. شودداری، يعنى نقد اقتصاد سياسى ممكن مىنقد متابليسم سرمايه

را با ميكروسكوپ مشاهده كرد و نه روند توليد آن مانند كند، كاال نه مانند سلول گياه و حيوان است كه بتوان آن

كاال از اين بابت، ماركس تنها راه شناخت .  يعنى دچار دترمينيسم نيستمعين شده است،های شيميايى از پيش واكنش
سلول است، اما يک سلول كه با اراده و آگاهى، يعنى به شرح زير سوبژكتيو البته  زيرا آن ١١٧شمارد،را قدرت تجريد مى

  : آيدپديد مى

شود، ی اقتصادی نيز هم در واقعيت و هم در مغز ثبت مىشناسى حركت مقولهاصوًال مانند هر علم تاريخى و جامعه »
های وجودی، اغلب تنها  ها اشكال موجود، تعيينی مدرن بورژوايى وجود دارد و بنابراين مقولهجامعه] يعنى[جا سوژه اين

  ١١٨«.كننداز اين سوژه را بيان مى] يعنى[ی معين، جوانب منفرد از اين جامعه

كامل واقعى سلول و ت است، زيرا ی بورژوايى سوژه، برای ماركس خود جامعهكندی نقاد مالحظه مىخوانندهگونه كه همان
 طبيعت، در حالى كه گرددريزی و متحقق مىبرنامه" يافتهی شخصيتسرمايه"دار به عنوان با اراده و آگاهى سرمايهآن 

طبيعت  كامل يتاز سلول تا موجودو تكامل آتى خود را را متفكر شود  اصوًال قادر نيست كه مسير تكامل خود ناب

كند، زيرا كاالها بورژوايى نيز تأكيد مىمالكيت حق  بر شكل حقوقى كاال، يعنى بر  از اين بابت، ماركس.ريزی كندبرنامه
موجود "تنها با ظهور انسان به عنوان به بيان ديگر،  ١١٩.يابندراه مىبازار خود با اختيار  كنند و نهنه خودشان را توليد مى

- فمند، منطقى و ديالكتيكى به خود مىيک شكل هددر طبيعت است كه حركت مادی ذاتى ی درونو يک سوژه" فعال

بيولوژيک، (و حوادث ) ايى، شيميىفيزيك(های دترمينيستى ، در حالى كه تكامل طبيعت ناب محصول كنش و واكنشگيرد
  .هستند) ژنتيک

يز به كامًال آگاه بود و به همين دليل ن ماهوی ها از اين تفاوتنيزماركس جا مستند و مستدل شد، گونه كه تا اينهمان

در اين ارتباط وی بنا بر . ی انقالبى را بيابدروزی سوژهپرداخت كه شرايط فرودستى، انفعال و سيهنقد اقتصادی سياسى 

                                                 
١١٥ „Regelendes gewaltsames Naturgesetz“, vgl. ebd., S. ٨٩, und  
Vgl. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, Frankfurt am Main, S. ٦٢, und 
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx und Lenin – Widersprüche einer ideologischen Konstitution des 
Marxismus – Leninismus, Berlin (west), S. ٣٩ 

كند، سبات رشد مىجا كه خود روند تفكر از منااز آن»: يابيمای از ماركس به كوگلمن نيز به شرح زير مىمصداق اين موضوع را ما در نامه ١١٦
بوده باشد، و خود را فقط در ] روند طبيعت[تواند همواره همان ی واقعى تنها مىكنندهگونه تفكر درک است، اينروند طبيعتخودش يک 

  «.شود، متمايز سازدچنين پختگى ارگان كه با آن فكر مىدرجاتى بنا بر پختگى تكامل و از اين رو هم
Marx, Brief an Kugelmann, vom ١١٫٧٫١٨٦٨, zit. N. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff  … ebd., S. ٢٣, und 
Vgl. Post, Werner (١٩٦٩): Kritik … ebd., S. ٥٧ 
١١٧ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I … ebd., S. ١٢ 
١١٨ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٢٦f. 
١١٩ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I … ebd., S. ٩٩ 



٥٢ 

 

چنين به نقد ا همروش نقد دين رفعال شد و يش خوتز چهارم فويرباخ تناد به سو از جمله با اتئوريک خود يات كشف
به اين . ی انقالبى را بيابدموانع تكوين خودآگاهى سوژهماهيت متضاد يک  با استناد به كهاقتصاد سياسى بسط داد 

. داری شدترتيب، وی موفق به كشف يک دگرگونى ماهوی از كار مشخص به كار مجرد در روش مدرن توليد سرمايه

رف، بلكه ارزش مص كه در تناقض با نظام گذشته نه ديگر شودكار مجرد گوهر ارزش محسوب مىبنا بر تئوری ارزش 
در حالى كه ارزش مصرف هيچ چيز اسرارآميزی در خود ندارد و تنها يک . آوردرا پديد مىارزش مبادله، يعنى كاال 

" سرمايه" در كتاب طور كه ماركسهمان، ى آني، اما شكل كاالاست "يافتهكار موضوعيت"محصول ساده و محسوس از 

. است" جادو و معجزه"و محصول " حسى و فراحسى"دارد، " نىخوی روحا"و " ذكاوت متافيزيكى"، كندتشريح مى
كند و مدعى است كه برای درک آن بايد به نقد  نيز ياد مى١٢٠"تظاهر فراطبيعى"از كاال به صورت يک جا  اينماركس

   ١٢١.آلود دينى رفتجهان مه

يابد مى دست "حركت واقعى"ه يک بكند، ماركس از طريق تكامل قانون ارزش ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ذاتى نيروهای مولد جا تضادهای دروناين ١٢٢.در حال شدن است" كليت ديالكتيكى"به صورت يک كه در آن سرمايه 

- مىرا پديد ی انقالبى و تحميق و انفعال سوژهپوشيده انگار واره و بتاشكال ازخودبيگانه، شئاز طريق با مناسبات توليد 

است، يافته و موضوعيت سوبژكتيو، يعنى محصول فعاليت آگاه انسان ی تحليل در حركتزمانى كه ابژه پيداست .آورند
زمانى كه ، به بيان ديگر. باشدمى غير ممكن "ی حسىمشاهده"بررسى آن نيز از طريق يک متدولوژی ايستا، تجربى و يا 

 تنها از اين بابت نيز بايد در حركت باشد وآن نقد مناسب متد ی تحليل در حال شدن و در حركت ديالكتيكى است، ابژه

 را "سرمايه"ماركس مفهوم بنابراين . كند استفاده مى"متد ديالكتيكى من"از مفهوم " سرمايه" در كتاب است كه ماركس
 گيردبه خود نمىيک شكل ايجابى نقد اقتصاد سياسى ماركس ليكن . كندمنطبق با حركت ديالكتيكى خودش متكامل مى

-  نفىروش نقد ماركس. يافته تشريح كندواقعيت موضوعيتروزی پرولتاريا را به صورت يک انتقاد خالى به يک  سيهكه

گرا را با پراكسيس آگاه و ی تئوری انتقادی و عملسلبى است، زيرا وی بالفاصله و به صورت جانبدار رابطه كننده و
تئوری ماترياليسم تاريخى ـ در ما ه اين ترتيب، ب. آوردپديد مىيز نداری انقالبى جهت فراروی مثبت از نظام سرمايه

يالكتيک به د ،دومديالكتيک به صورت حركت واقعى،  ،شويم؛ اولا سه نوع ديالكتيک مواجه مىديالكتيكى ماركس ب

ما با لكتيک از ديادر هر اين سه نوع .  است پراكسيسباتئوری ی  رابطهبه صورت ديالكتيکسوم، و  تحليل صورت متد
از منظر تئوری انتقادی و انقالبى پيداست كه . است" نفى آگاهانه"داتى مواجه هستيم و ديالكتيک به معنى ی درونسوژه

شود و اگر كسى ای از آگاهى يافت نمىجا هيچ نشانهتوان به طبيعت ناب بسط داد، زيرا در آنماركس ديالكتيک را نمى

                                                 
١٢٠ „Religiöse Tücken“, „sinnlich übersinnlich“, „Zauber und Spuk“, „Übernatürliche Erscheinung“, vgl. 
ebd., S. ٦٢ 
١٢١ Vgl. ebd., S. ٨٦, und 
Vgl. Backhaus, Hans-Georg (١٩٧٠): Zur Dialektik der Wertform, in: Beiträge zur Marxistischen 
Erkenntnistheorie, Alfred Schmidt (Hg.), S. ١٢٨ff, Frankfurt am Main,  S. ١٤١, und 
Vgl. Backhaus, Hans-Georg (١٩٩٧): Dialektik der Wertform – Untersuchung zur Marxistischen 
Ökonomiekritik, Freiburg, S. ٢٠f. 
١٢٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٤٣١, und  
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx … ebd., S. ٥٣ 
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 كه هگل افتداشكال متافيزيكى و ايدئولوژيک مىهمان و به دام شده ه مستقل از پراكسيس چنين ادعايى را كند، بالفاصل
 آگاه بود،كامًال فلسفى ی بيراهانگلس از اين  البته .نداو شلينگ با وساطت پانتئيسم پديد آورده" تفكر تاريخى"از طريق 

  :گذاشتبه شرح زير در ميان  با وی مستقيمًاميالدی  ١٨٦٢ای از جون در نامهاركس اين مسئله را زيرا م

 چنينهمرا " مالتوس"گويد، تئوری داروين كه دوباره نگاهى به اثرش انداختم، منجر به تفريح من شد، وقتى كه وی مى»
ی اين باعث تعجب است كه چگونه داروين تحت حيوانات و گياهان جامعه(...) برد برای گياهان و حيوانات به كار مى

-و جنگ مالتوسى را جهت بقا تشخيص مى" كشفيات"ود را با تقسيم كاراش، رقابت، ادغام بازارهای جديد، انگليسى خ

ی جا كه جامعهآورد، آنهابس است و هگل را در پديدارشناسى به ياد مى" یجنگ همه بر عليه همه"اين . دهد
ی ين قلمرو حيوانات به صورت اندام جامعهاست، در حالى كه نزد دارو" ی قلمرو حيوانىروحيه"بورژوايى به صورت 

  ١٢٣«.شودبورژوايى تشريح مى

-مىمسخره ی انسانى ماركس اصوًال انتقال دانش طبيعت ناب را به جامعهكند، ی نقاد مالحظه مىخوانندهگونه كه همان

-مىشناسى اسى و كيهانشنشناسى، فسيلشناسى، زميندانش طبيعتنه مربوط به ماركس اصوًال  تحقيقات یمسئله. داند

به بيان ديگر، . مبدأ و مقصد هستى در شكل ماترياليستى آن بوده استماركس به دنبال تكامل يک فلسفه از شود و نه 

چگونه به وجود آمده و فرجام آن مادی كه جهان حقيقت نيست ماركس اصوًال كشف اين نقد اقتصادی سياسى موضوع 
 و با اراده خويش به وجود انهها از طريق فعاليت آگاه حقيقتى است كه انسانی ماركس تنها كشف آنچيست؟ مسئله

ها را  و آنی محصول كار خودشان، يعنى سرمايه در آوردهها، يعنى پرولتاريا را به سلطهاند كه بخش اعظم انسانآورده

ی كشف حقيقت برای ، مسئلهبه بيان ديگر. روزی كشانده استجهت اهداف خود، يعنى ارزش افزايى سرمايه به سيه
به خود گرفته و از اشكال متافيزيكى   ماهيت متضاد آنشود كهی انسانى مىماركس تنها محدود به هستى در جامعه

   .كندممانعت مىی انقالبى هژاهى سوگتكوين خودآ

. بود" سرمايه" سوم پيشنويس جلدجهت تدارک  نقد تئوری رانت ريكاردو در حالرا نوشت كه زمانى اين نامه ماركس 
كه چرا ماركس يک ، نه روشن است آيدبر مىی ماركس و انگلس در اين دوران منتشرشدههای نامهگونه كه از آن

. انجامدكشد و نه اين بحث به يک كشمكش تئوريک ميان ماركس و انگلس مىبدون واسطه به پيش مىچنين بحثى را 

كه وی شمارد جا فرصت را مناسب مىپرداختند و ماركس ايند به تبادل نظر مىهای خودر مالقاتها آنبه احتمال زياد 
 و اين اتفاقى از موضع ماركس آگاه بودبه خوبى انگلس بنابراين  .ايدئولوژی باز داردفلسفى و تدارک ی بيراهرا از اين 

كامًال پيشگفتار نشر اول آن را به نام خود منتشر و از آوردن نام ماركس در " دورينگ آنتى"كتاب نيست كه وی 

يافت كه محصول تحقيقات خود را در نقد سوژه مناسب  يک دورينگبه اين ترتيب، انگلس در اويگن . ممانعت كرد
" به پيش"ی در يک سری از مقاالت در نشريهش را به اين صورت كه وی نخست نظريات. نظريات وی ترويج كند

مصداق داروينيسم ی عزيمت تئوريک انگلس نقطه. در آورد" آنتى دورينگ"تاب را به صورت كها منتشر كرد و بعدًا آن

                                                 
١٢٣ Marx, Karl (١٩٦٢): Briefe - Marx an Engels, in Manchester, ١٨ juni١٨٦٢, in: MEW, Bd. ٣٠, Berlin (ost), 
S. ٢٤٨f., und 
Vgl. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff … ebd., S. ٤١ 
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در تناقض با سه نوع جا اينوی  ١٢٤.پردازد است كه با استناد به آن به نقد نظريات دورينگ مى"قلمرو ضرورت"در 
 طبيعى و تمام علومورد آتفكر در مىاز روش يک ديالكتيک را به صورت ديالكتيک در تئوری انتقادی و انقالبى ماركس، 

را شناسى تطبيقى است كه ماركس آنروش شناختروش انگلس همان . كندرا به اصطالح ديالكتيكى تفسير مىو انسانى 

شوند و ظاهرًا مند و توجيه مىهای متضاد تفسير، نظامهای متفاوت با ماهيتشمارد، زيرا با اين روش پديدهعاميانه مى
شويم كه به مىبا اشكال اسرارآميز و جنجالى مواجه " آنتى دورينگ"در كتاب ما بنابراين . گيرندىاشكال مشابه به خود م

به اين صورت كه  .شوندشناسى مىپوشانند و منجر به اختالل در شناختماهيت متضاد را مىصورت سيستماتيک 

جا با مناسبات ما اين. راندسى سخن مىكند و از ديالكتيک جامعه و اقتصاد سيادر ابتدا به ماركس رجوع مىانگلس 
، گياه، آب (بعدًا ديالكتيک را به طبيعت نابوی . ها مواجه هستيمی انساناجتماعى سوبژكتيو، يعنى با فعاليت آگاهانه

ديگر به ديالكتيک از اين منظر، . فاقد سوژه هستندها دهد، در حالى كه آن نسبت مىرياضىمعادالت و به ) حشرات

و دانش زمان و ها  ابژهتأثير متقابل مادی، به يک حركت مكانيكى از علت و معلولنيست، زيرا " نفى آگاهانه"معنى 
پس از اين ابتكار فلسفى، انگلس دوباره . يابدقليل مى ت.هستندی دترمينيسم و يا حادثه  نتيجههاكه محصوالت آنمكان 

تفسير ت محتوم ش به سوی يک سرنوناپذيرصورت مقدر و اجتنابگردد و روند تاريخ را به ی بشری باز مىبه جامعه

  ١٢٥.كندمى

 .را در تز چهارم فويرباخ خود قاطعانه محكوم كرده بودشويم كه ماركس آنجا با تدارک ايدئولوژی مواجه مىما اين

زمانى به انگلس متأخر  متافيزيكى" ماترياليسم"و تدارک زدايى از ديالكتيک سوژهعواقب سياسى اين خطای فلسفى، يعنى 

را با ابتكار فلسفى وی در كتاب  ماركس" سرمايه"كتاب از ديالكتيكى " نفى نفى"ی مقولهما كه گردد عريان مىدرستى 
 بنا بر رسد كهدوران سرمايه با كار مزدی به اين نتيجه مىپس از بررسى جا اينماركس . كنيممقايسه " آنتى دورينگ"

 انفرادی كارگران ت مالكيرا استثمار، يعنىبيگانه كار  نيروی ر از طريق كار اضافى پرداخت نشدهداسرمايهقانون ارزش 

و در پرتو ليكن كارگران مزدی در پراكسيس نبرد طبقاتى . مواجه هستيم" نفى"ی جا ما با مقوله تا اين.كندسلب مىرا 
سلب ی انقالبى مالكيت بورژوايى را و به صورت سوژهرسند گرای ماركس به خودآگاهى طبقاتى مىانتقادی و عملتئوری 

بنا بر  مبتنى بر پراكسيس آگاه و انقالبى پرولتاريا و كهشويم مىديالكتيكى مواجه " نفى نفى"ی جا با مقولهما اين. دنكنمى

گلس با يک ان" آنتى دورينگ" ليكن ما در كتاب ١٢٦. استداریبررسى ماركس به معنى فراروی مثبت از نظام سرمايه
ی جامعه" حركت واقعى"، زيرا وی با استناد به داروينيسم از شويم ديالكتيكى آشنا مى"نفى نفى"معنى ديگری از 

جا اينلذا . يافته استكرده و به دترمينيسم دست  زدايىه به نظر ماركس ماهيتًا انتقادی و انقالبى است، سوژهكبورژوايى 

زيرا انگلس رسد، ی قابل مالحظه مىيک درجهتحقيقات ماركس به ـ ديالكتيكى تئوری ماترياليسم تاريخى تحريف 

                                                 
١٢٤ Vgl. Engels, Freidrich (١٩٧٥): Anti Dühring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, in: 
MEW, Bd. ٢٠, S. ١ff., Berlin (ost), S. ٦٣f., ٦٨ 
١٢٥ Vgl. ebd., ١٢٥ff. 
١٢٦ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I … ebd., S. ٦٦٩f., und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Band III, in: MEW Bd. ٢٥, Berlin 
(ost), S. ٨٢٨ 
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رجوع " سرمايه"جا به اصطالح به جلد اول اينوی به اين صورت كه . ى نداردحتا از سانسور نظريات وی نيز شرممتأخر 
  :  آوردرا به شرح زير مى" نسيستم تنظيم ساعت كار كودكان و زنا"كند و يک نقل قول از ماركس در ارتباط با نقد مى

تواند به طور مداوم، شود، تعويض افراد مىآالت ناشى مىجا كه حركت كلى كارخانه نه از كارگران، بلكه از ماشيناز آن»

آالت در سنين جوانى در انتها سرعت كه از طريق آن كار با ماشين. (...) بدون وقفه در روند كار به وقوع بپيوندد]  يعنى[
ی به خصوص كارگر را صرفًا جهت كارهای سازد كه يک طبقهچنين ضرورتى را بر طرف مىشود، همزش داده مىآمو

 ١٢٧«.ماشينى تربيت كند

آالت و كارگران مواجه هستيم كه نيجا با يک رابطه ميان ماشكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
 جا منافعشود، انگاری كه اينانگاری كه اين رابطه با آگاهى و اراده مديريت نمىاست، " ی فعالسوژه"انگاری فاقد يک 

. حظور سياسى و ايدئولوژيک ندارد" يافتهی شخصيتسرمايه"دار به عنوان در ميان نيست و سرمايهمادی و طبقاتى 

، زيرا بخش سانسور شود مى به وضوح روشنانگلسی واقعى انگيزهماركس " سرمايه"ليكن با رجوع مستقيم به كتاب 
  :ی اين نقل قول به شرح زير استشده

 ميالدی در حين به كارگيری ١٨٥٠ تا ١٨٤٨داران انگليسى از سال ترين سند در اين جهت را قيام كارخانهمحكم»

  ١٢٨».دهدسيستم تنظيم كار كودكان و زنان ارائه مى

زدايى ی بورژوايى سوژهجامعه" حركت واقعى"از جا اينانگلس سانسور كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

-  مناسبات توليد مىباجا تضاد مشخص بورژوازی با پرولتاريا تبديل به يک تضاد مجرد ميان نيروهای مولد  اين.كندمى

كه فاقد ی ی اقتصادابژكتيو و صرف مادی از توسعه متضاد داری با يک حركتانگاری كه ما در نظام سرمايه و شود
ماركس دقيقًا در دو صفحه بعد از اين نقل قول انگشت بر تعويض جايگاه . مواجه هستيمذهنيت و غير سوبژكتيو است، 

آالت نه تنها كارگران مزدی را از كار رها به اين معنى كه ماشين. گذاردداری مى در نظام سرمايه)ابژه (سوژه با محمول

نابراين تحت فقدان خودآگاهى طبقاتى است كه ب. كنندمىاز گذشته مواره بى محتواتر ها را هسازند، بلكه كار آننمى
- سرمايه"دار به عنوان سرمايههامالک حقوقى آن سرمايه كه آالت وی محصول كار خود، يعنى ماشينكارگران به سلطه

-  كارگران را مى كارشود و نيرویمىكار مرده بر كار زنده مسلط به اين معنى كه . آينددر مىاست،  "يافتهی شخصيت

 و توجيه دترمينيسم  تحريف ديالكتيک"حركت واقعى" از اين  متأخرزدايى انگلسی سوژهپيداست كه انگيزه ١٢٩.مكد
  : شودمىتوجيه به شرح زير البته با استناد به داروينيسم   كهاست

. (...)  يا انهدام آن با روش دلخواه نيست و يک چيزنفى كردن در ديالكتيک به معنى نه گفتن ساده، يا انكار موجوديت»

از  جا اول از طريق طبيعت كلى و دومو افزون بر اين روش نفى اين. زمان يک نفى استهر محدوديت يا تعيينى هم
من بنابراين . چنين دوباره از نفى فراروی كنم بلكه هم،من تنها نبايد نفى. شودخصوص پروسه معين مىه طريق طبيعت ب

. خصوص هر مورد منفرده چگونه؟ بنا بر طبيعت ب. مجبورم نفى اول را چنان سامان دهم كه دومى ممكن باشد و بشود
                                                 
١٢٧ Engels, Freidrich (١٩٧٥): Anti Dühring … ebd., S. ٢٧٤ 
١٢٨ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I … ebd., S. ٤٤٤f. 
١٢٩ Vgl. ebd., S. ٤٤٦ 
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ی اول را به اجرا در آورده، اما دومى را غير چنين البته پردهی جو را آرد كنم، اگر يک حشره را پايمال كنم، ايناگر دانه
  ١٣٠«.امممكن كرده

 یمعنى ديگريک به كلى متأخر ديالكتيكى نزد انگلس " نفى نفى"ی  مقولهكند،ی نقاد مالحظه مىهگونه كه خوانندهمان

ها شواهد تجربى وجود دارند، كه برای آنی جو و حشره جا انگلس از دانهاين. از تئوری انتقادی و انقالبى ماركس دارد
به فرضيه  تجربى و به صورت سرنوشت محتوم بشری سوسياليسم را آپريور، يعنى بدون شواهدكند و بعدًا عزيمت مى

جا از بنابراين انگلس اين. پيچدبرای پراكسيس نبرد طبقاتى نسخه مىناكجا آباد از يک اتوپى گيرد و با استناد به مى

ی اقتصادی جهت رشد نيروهای مولد و ضرورت توسعهرفرميسم توجيه رسد كه معنى سياسى آن نتيجه به تحليل مى
ضرورتى ايدئولوژی دين، فلسفه و نقد نكنيد، تصاب اعكه دهد هشدار مى وی در لفافه به كارگران  به اين معنى كه.است

ی ها، زيرا اگر اقدام به اين كاريدنيفتو مالكيت بورژوايى قانون ارزش ، ، لغو كار مزدی اجتماعىبه فكر انقالبندارد، 

 شمولو جهانمحتوم ابژكتيو،  را كه انگاری سرنوشت حقق سوسياليسم ت مانع رشد نيروهای مولد شده و،دكنيراديكال 
، خودش به شود و منظم كه از طريق رفرم حركت سرمايه محدودهمين. دايغير ممكن كردهكًال ، استها انسانتمامى 

كافى است، زيرا ، به درستى متكامل گرددزيربنا با موفقيت متحقق و ی اقتصادی كه توسعههمينی كافى نفى است، اندازه

به نوع اجبارًا شكل مالكيت خصوصى  است كه انگاری نيروهای مولد با مناسبات توليدابژكتيو از تضاد ظاهرًا 
هگل با پانتئيسم " تفكر تاريخى "دترمينيسم است كه انگلس با التقاطهمان مضمون اين . كندسوسياليستى آن صعود مى

ديگر محصول پراكسيس نبرد طبقاتى و سوسياليسم  ،از اين منظر.  استشلينگ در شكل ماترياليستى پديد آورده

و به اصطالح ناپذير اجتناب، خودی به به صورت خودو با رشد نيروهای مولد ی انقالبى نيست، بلكه خودآگاهى سوژه
 از پراكسيس مستقل شده ی انگلسمتافيزيكى مواجه هستيم، زيرا مغلطه" ماترياليسم"جا با  ما اين.يدآمى پديد "ابژكتيو"

ها، بلكه اين روند تاريخ است كه شرايط رهايى انگاری كه نه خود انسان. كرده استتبديل به اسطوره را روند تاريخ و 

 به نقد آن "سرمايه"كتاب كه ماركس در مواجه هستيم  "انگاریبت"با  نزد انگلس مابنابراين . آوردها را پديد مىآن
را بخشد و آنمى" ذكاوت متافيزيكى"صنعت به " آنتى دورينگ"در كتاب انگلس متأخر صورت كه به اين . پردازدمى

. پردازدمى) ابژه(جا ماركس به درستى به نقد جابجايى سوژه با محمول اين ١٣١.دكن مى"تظاهر فراطبيعى " يکتبديل به

تردستى، قوای حسى و ، يعنى دانش، "دهندهكار شكل" و محصول پراكسيس مولد نيز مانند كاال كه صنعتبه اين صورت 
ی بورژوايى مانند دين ظاهرًا مستقل شده و بر توليدكنندگان ها در جهان وارونهدر حالى كه آنخالقيت كارگران است، 

كارگران را با محصوالت ی رابطهو استقالل ظاهری قوانين بازار جا حق مالكيت بورژوايى اين. كنندفرمايى مىخود حكم

ی خود را به خواص ويژهو كاال د و تنها در فقدان خودآگاهى طبقاتى است كه انگاری صنعت نكنها قطع مىار خود آنك
ی كارگران، يافته، يعنى محصول فعاليت آگاهانهموضوعيتهای نه ابژهو كاال د، انگاری كه صنعت ندهانعكاس مىناظر 

به اين ترتيب، سرمايه بنا بر ذات درونى خود آن مناسبات . هستندا همستقل و خارج از طبيعت خود آنهای بلكه سوژه

 ١٣٢.سازدمىمسلط ) كار زنده(را به صورت سوژه بر كارگران ) كار مرده(آالت  ماشينآورد كهاجتماعى را پديد مى

                                                 
١٣٠ Engels, Freidrich (١٩٧٥): Anti Dühring … ebd., S. ١٣٢ 
١٣١ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I … ebd., S. ٦٢ 
١٣٢ Vgl. ebd., S. ٨٦f., und 
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-در جزوه، بابتاز اين به جابجايى سوژه با محمول در اقتصاد ملى پى برد و ی ماركس از همان بدو بررسى آثار اقتصاد

مالكيت حق  و دليل خواندمى" تاريخ صنعت را يک كتاب باز از قوای ماهوی انسان" خود های فلسفى ـ اقتصادی

  ١٣٣.شماردمىكارگران خصوصى را ازخودبيگانگى 

كند مىزمان از مفاهيمى استفاده هموی شود، زيرا  با ماركس فقط مربوط به محتوا نمى متأخرالبته تناقض نظريات انگلس
انگلس گويد، سخن مى "انقالب صنعتى"ماركس از در حالى كه . كه معانى ديگر از تئوری انتقادی و انقالبى ماركس دارند

    :دهدمىتوضيح " آنتى دورينگ"را به شرح زير در كتاب مضمون آنكشد و را به پيش مى "صنعت انقالبى"مفهوم 

و بيش همه جا حركت مولوكولى قابل توليد را جهت اهداف فنى در همين طور كه صنعت بزرگ به ما آموخت كه كم »
  ١٣٤«.حركت انبوه دگرگون كند، آن توليد صنعتى را در مقياس عمده از محدوديت محلى آزاد ساخت

شده از پراكسيس مولد كامًال مستقل صنعت انگاری كه  متأخر كند، نزد انگلسی نقاد مالحظه مىخوانندهگونه كه همان

 "يافتهكار موضوعيت"از طريق توسط كارگران و  كه يافته نيستی موضوعيتابژه و يک محمول ديگر يک  آن،است
انگاری . سازدآموزد و واقعيت ابژكتيو را دگرگون مىها مىتبديل به يک سوژه شده كه به انسان، بلكه پديد آمده است

در كتاب بنابراين ما . زندها را رقم مىی انسانيندهجا با يک حركت صرف ماترياليستى مواجه هستيم كه آكه ما اين

را از منظر تكامل زيربنا ضرورت ی اقتصادی و توسعهشويم كه سياست با ابعاد ايدئولوژيک مواجه مى" دورينگ آنتى"
لتاريا و خبری از نبرد طبقاتى ميان پرو" مانيفست كمونيستى"جا ديگر مانند اين. كنندمنافع مادی بورژوازی توجيه مى

با رشد نيروهای مولد نگاری داری در حال اجرای ميسيون تاريخى خود است كه اانگاری كه سرمايه. بورژوازی نيست

جهت جا با توليد ايدئولوژی ما اين. آوردناپذير و ابژكتيو پديد مىبه صورت اجتنابی سوسياليستى را زيربنای جامعه
اشكال ابژكتيو "از مفاهيم آن جهت نقد مواجه هستيم كه ماركس داری يهحاكميت بورژوازی و تداوم مناسبات سرما

  ١٣٥.بردسود مى" يافتهظاهر موضوعيتت"و " تفكر

البته . كندعكس تئوری انتقادی و انقالبى ماركس را نمايندگى مى" آنتى دورينگ"كتاب در متأخر انگلس بنابراين 
كه كتاب تا اين. ها بى اعتنا ماند ظاهرًا حدود دو سال نسبت به آنماركس از مضمون نظريات انگلس به كلى آگاه بود و

مرجع جهت آشنايى با تئوری ماترياليسم تاريخى ـ يک تبديل به   مورد توجه عموم قرار گرفت و"آنتى دورينگ"

وسياليسم از تكامل س"ای را با عنوان از اين پس، ماركس تصميم گرفت كه همراه با انگلس جزوه. ديالكتيكى ماركس شد
     :يابيمای از وی مى نوشته به شرح زير دررامدون كند كه ما مضمون آن" اتوپى به علم

ی ، برای نشريه(...)ناميده است " دگرگونى علم آقای دورينگ"های جديد كه طنزآميز مقالهاز رديف يک ] انگلس[وی »

های آلمانى موفقيت بزرگى و آن نزد سوسياليستآوری شدند اين رديف در يک جلد كتاب جمع. فرستاد" به پيش"

                                                                                                                                                                  
Vgl. Backhaus, Hans-Georg (١٩٧٠): Zur Dialektik … ebd., S. ١٣٥ 
١٣٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch … ebd., S. ٥٤٢  
١٣٤ Engels, Freidrich (١٩٧٥): Anti Dühring … ebd., S. ٢٧٥ 
١٣٥ „Obektive Gedankenformen“, „gegenständliches Schein“, vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I … 
ebd., S. ٩٧ 
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 را ايجاد معرفى سوسياليسم علمىهای تئوريک اين كتاب كه به نحوی ترين قطعهی پيش رو مناسبما در جزوه. داشت
   ١٣٦«.آوريمكنند، مىمى

كند كه ياد مى" رينگآنتى دو"های تئوريک كتاب جا از قطعهكند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

گونه كه در جای ديگری مستند و مستدل كردم، ميان ماركس همان ١٣٧.كنند را تشريح مى"سوسياليسم علمى"به نحوی 
 كه  بنابراين اتفاقى نيست١٣٨.وجود داشت"  مثبتعلم"ی های شگرف نظری در مورد مقولهتفاوتمتأخر و انگلس 

تكامل "ی ما در جزوهه اين ترتيب، ب. ت تدوين اين جزوه امتناع كردنيز از همكاری با انگلس جهجا اينماركس 

در . يابيممىبدون حظور دورينگ را " آنتى دورينگ" كتاب ی همان روش و محتوازني" سوسياليسم از اتوپى به علم
ماركس و توسط جزوه اين  كهاست  قرار نبودهاصًال انگاری كه . شودنمىای به ماركس هيچ اشاره اين نوشته نيز پيشگفتار

داری، مناسبات نظام سرمايه به كه به شرح زير است نيسميداروی عزيمت تئوريک آن مصداق نقطه. نوشته شودانگلس 

     :يابدسط مىب" قلمرو ضرورت"يعنى به 

.  بخشيدسابقهزمان به آن يک سهمگينى بىشمول كرد و همدر نهايت صنعت بزرگ و ايجاد بازار جهانى نبرد را جهان»

داران منفرد مانند ميان كل صنايع و كل كشورها شرايط مساعد طبيعى و اجتماعى از توليد در مورد ميان سرمايه

اين نبرد داروينى جهت بقای انفرادی است كه . شودرحمانه نابود مىشكست خورده بى. گيردها تصميم مىموجوديت آن
ی تكامل انسانى ظاهر موضع طبيعت حيوان به صورت قلعه. يابدنتقال مىشده به جامعه ااز طبيعت همراه با خشم تقويت

  ١٣٩«.گرددمى

شويم كه انگاری بنا جا با نبرد صنايع ملى در بازار جهانى مواجه مىاينما كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
اسى يک چنين آگاهى از جهان وارونه اين است پيامد سي. گرددمتحقق مى نيداروتحقيقات نتايج وانين طبيعت ناب و بر ق

ی اقتصادی جهت رشد نيروهای مولد تن كه پرولتاريا بايد به پشتيبانى از بورژوازی ملى در بيايد و به سياست توسعه

 كه مبادا تحقق سوسياليسم در آينده با خطر داری كند و اگر هم ضروری باشد، جانش را فدای دولت و نظام سرمايهدهد
به اصطالح داری دولتى كشورهای داری جهان مدرن و سرمايهما با همين روش در نظام سرمايه. جه شودموا

ی كارگر را به يک مواجه بوده و هستيم كه طبقهداری ی سرمايهچنين در كشورهای توسعه نيافته و هم"سوسياليستى"

نيز و متافيزيک  "سوسياليسم اتوپيک" نقد  اصطالح بهبهجا  اين متأخرانگلسالبته . سازندناكجاآباد اتوپيک معطوف مى

                                                 
١٣٦ Marx, Karl (١٩٧٣): Vorbemerkungen zur französischen Ausgabe (١٩٨٨), in: MEW, Bd. ١٩, S. ١٨١f., 
Berlin (ost), S. ١٨١ 

ی ماركس را به عنوان  طرح اين موضوع به خصوص به اين دليل ضروری است، زيرا ناشران انستيتوت ماركسيسم ـ لنينيسم اين نوشته ١٣٧
ها توجيه آثار لنين است كه در واقعيت موضوع اصلى آن. گيرندانگلس در نظر مى" آنتى دورينگ"يک پيشگفتار جهت معرفى و تأييد كتاب 

  .اندپديد آمده" آنتى دورينگ"دئولوژيک و غيرماركسى كتاب تحت تأثير ابعاد اي
Vgl. Institut für Marxismus-Leninismus beim Zk des SED (١٩٧٥): Vorwor, in: MEW, Bd. ٢٠, S. Vff., Berlin 
(ost)  

، در آرمان و اركس و انگلس متأخرم ی سياسىدر انديشه" علم مثبت"انسان و طبيعت ـ تفاوت نقش ): ٢٠١٧( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١٣٨
   ادامه، برلين٦٥ی انديشه، جلد دهم ، صفحه

١٣٩ Engels, Friedrich (١٩٧٣): Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, in: MEW, 
Bd. ١٩, S. ١٨٦ff., Berlin (ost), S. ٢١٦ 
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مستقل پراكسيس از  كه گيرده خود مىشكل استعاليى برگاه هكه در نظر بگيرد كه نظريه  البته بدون اين١٤٠،پردازدمى
وژی و به توليد ايدئول  و انقالبىی خودآگاهسوژهانكار انگاری كه وی اصوًال در نظر ندارد كه عاقبت تئوريک . گردد

حركت ماترياليستى به بيان ديگر، . كندتوجيه مىافكار عمومى را برای " اوضاع موجود"انجامد و تداوم مىاشكال دينى 

ها و انسانی انهمحصول فعاليت آگاهآن  انگاری كه ، زيراگيردبه خود مىی متافيزيک جنبه به اجبار متأخرانگلس نزد 
به ، بلكه به صورت ضرورت ابژكتيو آوردرا پديد مى "يافتهموضوعيتهان ج" نيست كه يک "كليت ديالكتيكى"يک 

ها در حالى كه بنا بر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس اين انسان. گرددسپری مىسوی يک هدف معين 

نين طبيعت ناب را يک قوا  متأخرد، انگلسنسازتاريخ را مى  خودكنند و با آگاهى از شرايط موجود عزيمت مىهستند كه
ايجاد بورژوا و پرولتاريا را مانند بى محابا بنابراين وی  ١٤١.شماردمىتاريخ از ديالكتيک حركت امتحان برای مصداق 

دهد و با يک استناد سطحى به تئوری ارزش ماركس كه مىشرح اكسيژن و هيدروژن از طريق باطری  آب در یتجزيه

 با وقوع يک آنيابد كه انگاری شده است، به يک حركت فنری از تاريخ درست مىزدايى سوژهبه كلى البته از آن 
- ی دلپسند سپری مىآيندهتشكيل يک به سوی به شرح زير داری و فروپاشى سرمايهمنجر به " اقتصادیبحران مطلق "

   ١٤٢.گردد

توليد با هجوم داری در برابر هی سرمايی جامعهشود، توليد بدون برنامهدر تراست رقابت آزاد به منوپول چپه مى»
جا استثمار چنان اما اين. دارانالبته نخست به نفع و مصلحت سرمايه. دگردی سوسياليستى تسليم مى جامعهیبرنامه

شود، يک استثمار عريان يک توليد كه از طريق تراست هدايت مىردمى هيچ م. فرد بريزدشود كه آن بايد ملموس مى

   ١٤٣«.كند يک باند كوچک رباخوار تحمل نمىرا از طريقهمگانى 

 بحران مطلق"و وقوع يک ها لپاز ايجاد مونوجا يک اتوماتيسم كند، انگلس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

م داری را اعالحكم مرگ سرمايه" مردم"ی نامفهوم و مجرد مانند بعدًا با استناد به يک سوژهآورد و پديد مى" اقتصادی

ی پرده از مغلطهصنعتى فقط با يک نگاه اجمالى به پراكسيس نبرد طبقاتى قرن گذشته در كشورهای مدرن . كندمى
 جنبش كارگری در آلمان و ايتاليا چندين بار اقدام به انقالب سوسياليستى در حالى كه. شودبرداشته مىمتأخر انگلس 

چنان به ضعف هر دو جريان سياسى را ها ا سوسيال دموكراتها بهای نظری و نظامى كمونيستكرد، ليكن كشمكش

ها را دوی آنر مادی و جايگاه طبقاتى خود دولت فاشيستى را پديد آورد و همنافع جهت حفظ كشيد كه بورژوازی 
نقالبى  ا خودآگاه ویداری را مشروط به وجود پرولتاريا به عنوان سوژهدر برابر ماركس پايان نظام سرمايه. منهدم كرد

ی تمامى ثروت اجتماعى، يعنى زمين سرچشمهيابد كه سرمايه داری تا آن زمانى تداوم مىدر فقدان آن سرمايهكند و مى

تاريخى، تجربيات نه تنها در  ما مصداق تئوری انتقادی و انقالبى ماركس را ١٤٤.بردبرا از بين ) انسان(و كارگر ) طبيعت(
كند كه بر اين موضوع تأكيد مىدر حالى كه ماركس . كنيمبه خوبى مشاهده مى  نيز موجودبلكه در پراكسيس سياسى

                                                 
١٤٠ Vgl. ebd., S. ٢٠٣ ,١٩٤ 
١٤١ Vgl. ebd., S. ٢٠٥ ,١٩٧ 
١٤٢ Vgl. ebd., S.  ٢٠٧f., ٢١٠f., ٢١٨ ,٢١٦ 
١٤٣ Ebd., S. ٢٢٠f., und vgl. ebd. S. ٢٢١ 
١٤٤ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd I, … ebd., S. ٥٢٩f. 
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شمارد، ليكن انگلس مسخره مىرا ی بشری جامعهه سم بيداروينانتقال  و آوردتاريا پديد نمىلدار و پروطبيعت سرمايه
های اجتماعى  سو، فرماسيون وی از يک١٤٥.يابد را مىداروين  طبيعىتحقيقاتنتايج مصداق  "قلمرو ضرورت"در متأخر 

و از سوی ديگر، خواند  مىها و سوسياليسم را حسن ختام آنكندديگر رديف مىرا به صورت دترمينيستى پشت سر يک

جا بايد به تنها چيزی كه به نظر وی اين ١٤٦.درشماداری كافى مىمايهرنيروهای مولد را جهت فراروی از سرشد سطح 
 .شودمىو تشكيل سوسياليسم داری است كه منجر به فروريزی نظام سرمايه"  مطلق اقتصادیبحران"، يک ونددپيوقوع ب

هيچ  ليكن انگلس متأخر ١٤٧گذارد،داری تفاوت مىاز سرمايه" فراروی منفى"و " فراروی مثبت"در حالى كه ماركس ميان 

 با  متأخرنظريات انگلسبنابراين  ١٤٨.كنددر سوسياليسم نمىمالكيت شكل  كار مزدی و  قانون ارزش،ای به نقشاشاره
در حالى  ١٤٩شمارد،مىها انسانآگاهى و اراده مستقل از ابژكتيو، يعنى ها را د كه وی آننشواستناد به قوانينى توجيه مى

گذارد و جهان ابژكتيو را محصول تمايز مى) سوبژكتيو(از تضاد با آگاهى ) ابژكتيو(كه ماركس ميان ماهيت متضاد 

يز انتقاد خود نبه " يافتهجهان موضوعيت"ماركس در نقد البته  ١٥٠.شماردها، يعنى سوبژكتيو مىی انسانآگاهانهفعاليت 
انگار يافته اره و بتوافزايد كه اين آگاهى تحت تأثير دين، فلسفه و ايدئولوژی قرار گرفته و اشكال ازخودبيگانه، شئمى

داری نه تن دادن به يک حركت دترمينيستى از  از نظام سرمايه"ثبتفراروی م"جا تنها شرط پيداست كه اين. است

ی خودآگاه و انقالبى در پراكسيس نبرد طبقاتى تاريخ به سوی يک سرنوشت محتوم، بلكه تكامل پرولتاريا به عنوان سوژه
  . است

ی يک سوژهنه دارای  را كه ىو فيزيكرياضى دانش و ناب كند، قوانين طبيعت ی نقاد مالحظه مىوانندهگونه كه خهمان

انگاری كه هيچ تفاوتى ميان . ی بشری انتقال داد به جامعهتواننمىاند،  و نه تاريخ خود را پديد آوردههستندذاتى درون
گونه كه ميمون به انسان متكامل شده است، جبر تاريخ زندگى بشری را به  با انسان وجود ندارد و همانميمونزندگى 

های شگرف نظری كه ما ميان اين تفاوتالبته . راندسوسياليسم مى تحقق رياضى به سویی ی سادهلهصورت يک معاد

منجر به ها  بررسى و طرح آنكنيم، نه غير منتظره هستند، نه ايرادی دارند و نهمشاهده مىمتأخر ماركس و انگلس 
شناسى و من آشنايى با تفاوت روش شناختبه گمان . شوندجنبش كمونيستى مىدر افول و بحران نظری و ساختاری 

. دنشو مىزد، بلكه منجر به ارتقا جنبش كارگری و كمونيستى نيننه تنها هيچ مانعى ندارمتأخر نظريات ماركس با انگلس 

ی به راحتى يک فلسفه ورا ارزيابى ها آن متفاوت مصداق نظرياتتوان مىمولد استناد به پراكسيس با به اين صورت كه 
آيد كه انگلس يش مىپاين مانع دقيقًا وقتى به ليكن . نبرد طبقاتى متكامل كردشركت در جهت را تازه و امروزی لى عم

ی مغرضانه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ تخطئه و مصادرهسانسور، اقدام به های نظری به جای افشای اين تفاوتمتأخر 

را به را بالفاصله پس از مرگ ماركس برگزيد كه ما مصداق آناجور  نادرست و نوی اين راه. كندمىديالكتيكى ماركس 
  :يابيممى به مناسبت مراسم خاكسپاری ماركس انگلسسخنرانى شرح زير در 

                                                 
١٤٥ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣): Die Entwicklung … S. ٢٢٦ 
١٤٦ Vgl. ebd., S. ٢٢٦ ,٢٢٨ 
١٤٧ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Bd. III … ebd., S. ٤٥٤f.  
١٤٨ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣): Die Entwicklung  … S. ٢٢٨ 
١٤٩ Vgl. ebd., S. ٢١١ 
١٥٠ Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik … ebd., S. ٨f. 
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قانون تكامل تاريخ انسانى را نيز ماركس چنين اين،  را كشف كردداروين قانون تكامل طبيعت ارگانيکگونه كه همان»
ها قبل از هر چيز بايد يک واقعيت ساده كه انسان ؛]افشا ساخت[پنهان بود، ايدئولوژيک   زايدتا كنون زير رشد كه

 بنابراين ؛كه بتوانند به سياست، علم، هنر، دين و غيره بپردازندبخورند، بياشامند، سكونت كنند و لباس بپوشند تا اين

- را پديد مىزمينهآن  زمانى ،م يا يک دورانتوليد ابزار مستقيم زندگى و همراه با آن سطح تكامل اقتصادی يک مرد

 اند و بنابراينيافتههای مورد نظر تكامل نظريات حقوقى، هنر و حتا تصوارت دينى انسان، ى از آن ساختار دولتكهد نآور

  ١٥١«.گونه كه تا كنون بر عكس اتفاق افتاده استچنين تشريح شوند ـ نه آنهمبايد ها آنبا استناد به خود 

شناسى شود كه روش شناختنخست مدعى مى جااين متأخر  انگلسكند،مالحظه مىی نقاد خوانندهگونه كه همان
-برقرار مى روبنا بازيربنا ميان را ی مكانيكى يک رابطهبا استناد به داروينيسم ماركس با داروين يكسان است و بعدًا 

 است  متكامل شدهآليسمدر برابر ايدههستيم كه به صورت مجرد متافيزيكى مواجه " ماترياليسم"جا با همان ما اين. سازد

فراروی كرده گرا اشكال تقليلخ خود از ماركس از طريق تز اول فويربا، در حالى كه كند مىرا انكار" كليت ديالكتيكى"و 
 به  پيكاسو يک نقاشى ماننددبتوانكه بعدًا اينتا ، درا سير كنش وحشى شكماقوام مانند بايد انسان انگاری كه . است

 به سوسياليسم دكه بعدًا بتوان، تا ايندی اقتصادی را به حد كمال برسانبايد توسعهانسان انگاری كه . دكوبيسم بكشسبک 

همين آگاهى نقد  و از طريق رداشمانسانى مىی انهمحصول فعاليت آگاهنيز غذا را خوردن همين ليكن ماركس . دفكر كن
های متنوع انسانى را در تئوری ماترياليسم است كه وی اشكال متفاوت ادغام اجتماعى و تمدن) لوژیدين، فلسفه، ايدئو(

اما راه حل آن سوبژكتيو ، به نظر وی گرسنگى به صورت ابژكتيو گرسنگى است. كندتاريخى ـ ديالكتيكى خود ادغام مى

های گرسنه فاقد فرهنگ هستند و انجامد و نه انسان مىفرهنگبالفاصله به توليد شكم ن پر كردبه بيان ديگر، نه . است
توان از نقاش مشهور هلندی، فان گوخ برای نمونه مى. توانند به سياست و تشكيل يک نظم نوين بينديشندكه نمىيا اين

ه ی بعدی خود ماركس است كنمونه. را از خود به جای گذاشتهنری ی قابل مالحظهاثرهای مطلق ياد كرد كه در فقر 

وی در اواخر دوران حيات خود چنان . خود را مدون كردبى نظير در بدترين شرايط مالى به تحقيقات پرداخت و آثار 
با تمامى اين وجود وی .  نشد نيزفالبيمار بود كه حتا قادر به شركت در مراسم خاكسپاری همسر خود، جنى فون وست

لى  اصتئوريک در روسيه آگاه شود و آثار روسى را به زبانهای  مستقيمًا از كشمكشآموخت كه را هم زبان روسى

   .   بخواند

. كند، ارتباطى با محتوای تئوری انتقادی و انقالبى ماركس نداردچه انگلس در آثار متأخر خود نمايندگى مىبنابراين آن

در حالى . رانديک به پيش مىی تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را سيستماتليكن انگلس مصادره و تخطئه

، اما پس از مرگ وی و به مناسبت انتشار دوم آوردنمىاسمى از ماركس " گنآنتى دوري"تار نشر اول فگكه وی در پيش
در اين ارتباط بايد . دهدرا نيز به وی نسبت مىخود متافيزيكى " ماترياليسم" ميالدی روش تكامل ١٨٦٧آن در دسامبر 

 و مشخصًا اندشدهمدون های متفاوت البته به مناسبتياد كرد كه ای بيشمار انگلس در نشريات هاز نوشتهچنين هم

                                                 
١٥١ Vgl. Engels, Freidrich (١٩٧٣): Das Begräbnis von Karl Marx, in: MWE, Bd. ١٩, S. ٣٣٥f., Berlin (ost), S. 
٣٣٥f. 
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از نقل قول سه جا تنها اينمن  در اين ارتباط به وفور منابع وجود دارند كه البته .كنندرا دنبال مىی شوم همين پروژه
   :آورمبه شرح زير مىرا به عنوان نمونه منابع متفاوت 

آليستى ديالكتيک آگاهانه را در درک ی ايدهای به خوبى تنها كسانى بوديم كه از فلسفه و من تا اندازهماركس»

چنين ماترياليستى از طبيعت آشنايى با اما به يک درک ديالكتيكى و هم. ماترياليستى از طبيعت و تاريخ نجات داديم
   ١٥٢«.رياضيات و علم طبيعت تعلق دارد

ی كنونى از منظر اقتصادی با شكل ديگری از جامعه آبستن است، تا كند كه جامعهش به اثبات مىجا كه ماركس تالآن»

 به داروينی اجتماعى را به صورت قانونى بنا سازد كه جا سعى دارد كه تنها همان روند تدريجى دگرگونى بر حوزهاين
  ١٥٣«.صورت تاريخ طبيعت اثبات كرده است

- مستدل نكرد، بلكه برفروريزی ضروری روش توليد سرمايه] اخالق[مونيستى خود را بر ماركس هرگز مطالبات ك(...) »

گويد كه ارزش اضافى از كار پرداخت گردد؛ وی تنها مىمتحقق مىداری كه روزمره بيشتر و بيشتر پيش چشمان ما 
از منظر تواند مى، البته ]كاردوري [ی اقتصادی غلط آن معادله با وجوداما. شود كه يک واقعيت ساده استنشده ناشى مى

      ١٥٤«.تاريخ جهانى صحيح باشد

 و معادالت رياضى و اندرا مشتركًا به طبيعت نسبت داده" ديالكتيک آگاهانه"بنا بر نقل قول اول ماركس و انگلس 
 هستند فرماى حكمهمان قوانينها انسانبنا بر نقل قول دوم در مناسبات اجتماعى . قوانين طبيعت ناب ديالكتيكى هستند

 ضرورت"به صورت داری را  بنا بر نقل قول سوم ماركس فروريزی سرمايه. اثبات كرده است نابكه داروين در طبيعت

گونه كه من تا كنون مستدل و  همان.بينى و مطالبات كمونيستى خود را بر اين اساس مستدل كرده استپيش" تاريخى
ماترياليسم تئوری ی سيستماتيک و محصول تخطئهغلط به ماركس كامًال ت نظريا نسبت دادن اين ام،مستند كرده

شود، داری علمى مشاهده نمىای از امانتهيچ نشانهتنها جا نه اين. توسط انگلس متأخر استوی تاريخى ـ ديالكتيكى 

فعاليت تئوريک د كه كنمىادعا مغرضانه  كامًال  با كمال وقاحت ونيز" ...، منشأ خانواده"انگلس در پيشگفتار بلكه 
  : نوشتمىنيز كتاب را اين به شرح زير ش د، خوبودزنده وی اگر و است مانده اركس ناتمام م

 تصميم گرفت كه نتايج تحقيقات مورگانى را در ارتباط با نتايج خود ـ من هيچ كس ديگری كمتر از ماركس نبود كه»

. تاريخ را روشن سازداز تحقيقات ماترياليستى  از اين طريق معنى كلى تشريح و نتايج ما ـ ،اجازه دارم در حدودی بگويم
ی رائهاتوان  عرضه كند كه دوست متوفى من ديگر یتواند يک جايگزين كوچک را برای آن چيزكار من تنها مى(...) 

  ١٥٥«.ردرا نداآن
                                                 
١٥٢ Engels, Freidrich (١٩٧٥): Anti Dühring … ebd., S. ١٠ 
١٥٣ Engels, Friedrich (١٩٥٥): Rezension Engels am Kapital, Aus; „Beobachter“, Stutgart, Nr. ٣٠٣, Feuilleton, 
vom ٢٧. Dez. ١٨٦٧, in: Kleine ökonomische Schriften, Berlin (ost), S. ٣٠١, und  
Vgl. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff … ebd., S. ٣٨ 
١٥٤ Engels, Freidrich (١٨٨٤): Vorwort – zur ersten deutschen Ausgabe von Karl Marx’ Schrift „Das Elend der 
Philosophie“, in: MEW, Bd. ٢١, S. ١٧٥ff., Berlin (ost), S. ١٧٨  
١٥٥ Engels, Friedrich (١٩٧٩): Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats – Im Anschluß an 
Lewis H. Morgans Forschungen, veröffentlicht im Jahre ١٨٨٤, in: MEW, Bd. ٢١, S. ٢٣ff., Berlin (ost), S. ٢٧ 
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نظريات غيرماركسى روش و به ترويج نيز جا  اين متأخركه انگلسشود روشن مى اجمالى به اين كتابرجوع يک با تنها 
به اين صورت كه از نظر متديک و محتوايى . دهدگذاشته است، ادامه مى" آنتى دورينگ"كتاب در را بنيان آنخود كه 

 شناسى به خصوص ماركسكه انسان البته بدون اين١٥٦زند،ها پل مىبه زندگى انسانمستقيمًا از زندگى حيوانات 

، در حالى كه كندپردازی مىنظريهمضمون داروينيسم در جا نيز به اين ترتيب، وی اين. در نظر بگيرد را )"موجود فعال"(
از تاريخ شمول و دترمينيستى شود كه بنا بر يک قانون جهان با استناد به يک اتوماتيسم طبيعى مدعى مى،از سوی ديگر

جه هستيم، در ا از روند تاريخ موزدايىا دوباره با سوژهج ما اين١٥٧.كندسطح باالتر صعود مىبه يک ضرورتًا هر چيزی 

به طبيعت دگرگونى ، "يافتهكار موضوعيت" توسط  طبيعتباحالى كه ماركس روند تاريخ را با تبادل مادی ميان انسان 
 به ی آن جهان موجود كه البته نتيجهدهديح مى توض"يافتهانسان موضوعيت"انسان به  و "يافتهموضوعيتطبيعت "

به اين ترتيب، انسان از طبيعت ناب مجزا . ها استو محصول فعاليت سوبژكتيو انسان" يافتهجهان موضوعيت"عنوان 

ليكن . آوردكند، اما با آگاهى تاريخ را پديد مىعزيمت مىخويش  هستى از شرايط مادی همواره شود و در حالى كهمى
بخشد و جهت اثبات آن حتا از تحريف نظريات ماركس نيز مىبژكتيو اجا به روند تاريخ يک تظاهر  اين متأخرانگلس

  :كندرجوع مى" ايدئولوژی آلمانى"به شرح زير و به اصطالح به كتاب جا اينوی برای نمونه . كندشرم نمى

 ميالدی كه از طريق ماركس و من تنظيم و مدون شده است، ١٨٤٦ی قديمى و منتشر نشده از سال من در يک جزوه»
اولين تضاد : توانم به آن بيفزايمو من امروز مى." اولين تقسيم كار، تقسيم كار مرد با زن در توليد مثل است"يابم كه مى

طبقاتى كه در تاريخ بروز كرد، با تكامل آنتاگونيسم مرد با زن در نظام تک همسری همراه بود و اولين سركوب طبقاتى 

   ١٥٨«].اعمال شد [از طريق جنسيت مردانه بر جنسيت زنانه

تشكيل طبقات را در توليد مثل و در ی سرچشمهجا  اين متأخركند، انگلسی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

ی مدرن مرد بورژوا است و زن نقش رسد كه در خانوادهيابد و سپس به اين نتيجه مىی تک همسری مىخانواده

بر مناسبات طبيعى نقش كارفرما را در خانواده به عهده گرفته و در يک روند  انگاری كه مرد بنا ١٥٩.پرولتاريا را دارد
يک چنين " ايدئولوژی آلمانى"اما ما با رجوع به كتاب . كندداری نيروی كار خانگى زن را استثمار مىتوليد سرمايه

 جهت "مناسبات اجتماعى"ا  ب"مناسبات طبيعى"جا ماركس ميان اين. يابيمكشفيات به اصطالح تئوريكى را در آن نمى

، يعنى توليد مثل در "مناسبات طبيعى"دهد و ايجاد طبقات را نه از طريق توليد نيروی كار خودی و بيگانه تميز مى
جا منظور ماركس حتا آن تقسيم كاری اين. دهد، يعنى تقسيم كار توضيح مى"مناسبات اجتماعى"خانواده، بلكه از طريق 

به اين صورت كه مرد معموًال از نظر قدرت بدنى . آيد طبيعت مرد با زن در خانواده به وجود مىنيست كه بنا بر تفاوت

داری را نبايد تحمل كند، در نتيجه طبيعتًا وظايف ی بچهجا كه رنج بارداری و زايمان و وظيفهتر است و از آناز زن قوی
 در "مناسبات طبيعى"وص جنسيتى مواجه هستيم كه بنا بر جا با يک تقسيم كار مخصما اين. گيردديگری را به عهده مى

                                                 
١٥٦ Vgl. ebd., S. ٤١ ,٣٨ 
١٥٧ Vgl. ebd., S. ٦٠ 
١٥٨ Ebd., S. ٦٨ 
١٥٩ Vgl. ebd., S. ٧٥ 
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را به شرح " تقسيم كار واقعى" است كه نقش "مناسبات اجتماعى"كند، در حالى كه ماركس با استناد به خانواده رشد مى
  : سازدبرجسته مى" ايدئولوژی آلمانى"زير در كتاب 

از اين لحظه . جا كه يک تقسيم كار مادی و ذهنى صورت بگيردگردد، آنتقسيم كار تنها از آن لحظه تقسيم واقعى مى»

چيزی را واقعًا ] يعنى[چيز ديگری از آگاهى پراكسيس موجود بوده باشد، ] يعنى[ واقعًا متصور گردد، تواندمىآگاهى 
 جهان رها سازد از اين لحظه آگاهى قادر است كه خود را از. كه يک چيز واقعى را تصور كرده باشدتصور كند، بدون اين

   ١٦٠«.و غيره سوق بگيرد" ناب"شناسى، فلسفه و اخالق و به سوی پرداختن تئوری، دين

، يعنى تقسيم كار يدی از "مناسبات اجتماعى"جا با استناد به كند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
آگاهى " تقسيم كار واقعى"به اين صورت كه پس از . يابدشكيل طبقات اجتماعى را مىی تسرچشمهكار فكری است كه 

شود و تنها تحت تأثير ايدئولوژی است كه از پراكسيس مستقل و تبديل به تئوری ناب، يعنى دين، فلسفه و ايدئولوژی مى

يد و آاز اين پس، حق مالكيت به وجود مى. دنگيرلذت از رنج كار و توليد از مصرف مجزا و به طبقات متضاد تعلق مى
 به بيان ديگر، ماركس مانند ١٦١.شوندی مرد مىفقط تحت تأثير آن است كه زن و كودک در خانواده تبديل به برده

مناسبات "كند و تنها با استناد به  و تقسيم كار در توليد مثل رجوع نمى"مناسبات طبيعى"انگلس متأخر اصوًال به 

تقسيم كار "بنابراين قبل از . دهديتى ميان مرد و زن را توضيح مى و حق مالكيت است كه روابط نابرابر جنس"اجتماعى
اند و ماركس هم با كند، طبقات نيز وجود نداشتهو قبل از تكامل ايدئولوژی كه البته حق مالكيت را توجيه مى" واقعى

كه به موضوع استثمار و نقش كار مزدی در روند ارزش افزايى سرمايه است  بر ابزار توليد استناد به همين حق مالكيت

  . يابدی بورژوايى دست مىنيروی كار بيگانه و نقش بورژوا و پرولتاريا در جامعه

-به اين صورت كه وی مى. شودی انگلس متأخر از تحريف كشفيات تئوريک ماركس به خوبى روشن مىجا انگيزهاين

 تقسيم كار جنسيتى را كه در خانواده طبيعتًا رايج خواهد از يک طرف، همان قوانين طبيعت ناب، يعنى همان توليد مثل و

انگاری . طبقات را به روابط طبيعى زن و مرد نسبت دهدی ايجاد سرچشمهاست، تبديل به قوانين جامعه انسانى كند و 
لسفى وی از طرف ديگر، با استناد به خطای ف. ی انسانى هنوز قوانين طبيعت ناب و داروينيسم معتبر هستندكه در جامعه

متافيزيكى كه در تناقض با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ابداع كرده است، آزادی " ماترياليسم"خود و آن 

به شرح وی " ...منشأ خانواده، "را در كتاب كند كه ما مضمون آنزيربنا مىی توسعهزنان را منسوب به صنعت بزرگ و 
  :  يابيمزير مى

ی اجتماعى در توليد سهيم و كار تواند در سطح گستردهشود، همين كه وی مى ممكن مىآزادسازی زن تنها زمانى»

و اين تنها از طريق صنعت بزرگ مدرن ممكن شده است كه نه تنها كار . ی جزئى متحمل شودخانگى را تنها تا اندازه
 گرايش دارد كه كار خانگى شخصى را چنينطلبد، و آن همرا مىكند، بلكه براستى آنزنان را در ميزان بزرگ مجاز مى

  ١٦٢«.بيشتر و بيشتر در يک صنعت عمومى منحل كند

                                                 
١٦٠ Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche … ebd., S. ٣١ 
١٦١ Vgl. ebd., S.٢٩f. 
١٦٢ Engels, Friedrich (١٩٧٩): Der Ursprung ….ebd., S. ١٥٨ 



٦٥ 

 

كند، از منظر انگلس متأخر موضوع آزادی زن ديگر مشروط به خودآگاهى ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
كه اقتصاد همين ١٦٣.سيتى نداردشود و هيچ ارتباط مستقيمى با فعاليت فمينيستى و پراكسيس نبرد طبقاتى ـ جنسوژه نمى

از . كنندرشد كند و زيربنا توسعه بيابد، انگاری كه حقوق و نقش اجتماعى زنان نيز ضرورتًا به درجات باالتری صعود مى

يابد و انگاری كه مشكل مردساالری نيز خود به خود خاتمه مىبه اصطالح اين پس، نقش زن به صورت پرولتاريا خانگى 
البته پيداست كه انگلس از اين موضوع كامًال آگاه بود كه ماركس اين گونه نظريات را با مفهوم . ودشحل و فصل مى

-مى" وارونگى مطلق"محصول ی مشخص به دليل فقدان يک سوژهها را كشيد و آنبه بند نقد مى" ماترياليسم عاميانه"

  . ناميد

كار مزدی، قانون  (كشندمىرا به زنجير ها انساناسباتى كه منآن ی در حالى كه ماركس لغو عاجل و آگاهانهبنابراين 

تكامل اين مناسبات متضاد را در نظر متأخر شمارد، ليكن انگلس ها مىآنرهايى شرط ) ارزش و حق مالكيت خصوصى

 به يک دهد ونسبت مى" روند تاريخ"جا كه رهايى پرولتاريا را به يک چيز خارج از خودش، يعنى به از آن گيرد ومى
رهايى از اين منظر، . بيندی انقالبى را مىتدارک انفعال سوژهكند، در نتيجه ی نامعلوم در ناكجاآباد موكول مىآينده

 و تحت تأثير ايدئولوژیی كارگر طبقهصنعت بزرگ كه البته ، بلكه به  پرولتارياآگاه خودمحصول فعاليتنه ها انسان

. دهدنسبت مىاست، ه ها حاكم شدو در واقع بر آنها مستقر ی آنخارج از اراده ظاهرًاو  پديد آوردهازخودبيگانگى 
تصوارت آن جا با گيرد، زيرا ما اينمنافع بورژوازی قرار مىتحقق مستقيمًا در راستای متأخر پيداست كه نظريات انگلس 

جا نقش ايدئولوژی به درستى اين. دنخشبمى هدفمند يک تظاهر منطقى و "د تاريخنرو" به شويم كهمواجه مىمتافيزيكى 

 .دهدغلط جلوه مى" ابژكتيو" صورت بهرا مزدی  ، يعنى بردگى كارگردد، زيرا انگلس متأخر واقعيت ابژكتيوعريان مى
رهايى تنها مسير ممكنه جهت شرط رشد نيروهای مولد و تنها  نه مانع، بلكه دارینظام سرمايهانگاری كه تن دادن به 

ی بيراهاوج اين . شود از پراكسيس نبرد طبقاتى مستقل و تبديل به اسطوره مى"روند تاريخ"اين ترتيب، به .  استهاانسان

شمول حركت جهانبه اصطالح يک قانون  كه با استناد به ١٦٤متأخر استانگلس "  طبيعتديالكتيک"كتاب تئوريک 
 مدعى ی سپسو. دهدقليل مىت "نفى نفى" ـ٣و " فيتكميت و كي" ـ٢، "تداخل تضادها" ـ١:  را به سه اصلىديالكتيك

- فصول ساالينه، معادالت رياضى، واكنش وشناسىشود كه از رشد گياه و حشره، تبديل آب به بخار، تغييرات زمينمى

ه هايى شيميايى، تكامل تفكر دينى به فلسفه گرفته تا شكل مالكيت فئودالى و بورژوايى، همگى تحت تأثير اين قوانين ب
شناسى جا با محصوالت يک دانش عاميانه مواجه هستيم كه از روش شناختما اين ١٦٥.كننداشكال متكامل تر صعود مى

مند و های متضاد را تفسير، نظامهای متفاوت با ماهيتبه اين صورت كه انگلس متأخر پديده. پديد آمده استتطبيقى 

جا با اشكال اسرارآميز و ما اين. كشدشمول مىجهانبه اصطالح يک قانون ها را به انقياد كند و از اين طريق آنتوجيه مى
- شناسى مىمنجر به اختالل در شناختاز طريق تشابه شكلى پوشانند و جنجالى مواجه هستيم كه ماهيت متضاد را مى

                                                 
ه از موضع بورژوازی راه گيرد و به اين وسيلداری را نيز در نظر مىالبته انگلس تساوی حقوقى زنان و انتخابات پارلمانى در نظام سرمايه ١٦٣

  .كندحل آزادی زنان را جستجو مى
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٩): Der Ursprung … ebd., S. ٧٥f. 

 قرن گذشته منتشر شد و تحت ٢٠ی انگلس متأخر در اوايل دهه" ديالكتيک طبيعت"جا طرح اين موضوع ضروری است كه كتاب  اين ١٦٤
  .  لوژی ماركسيسم ـ لنينيسم در شوروی متكامل شدتأثير مستقيم آن بود كه ايدئو

١٦٥ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ٣٠٥ff., Berlin (ost), S. ٣٠٧ 
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ی فلسفه"ل تعجب از و در كمادهد شناسى بسط مىديالكتيک را به متدولوژی هستىمتأخر به اين ترتيب، انگلس . شوند
را به همراه دارد و حركت خود را " خالقذاتى و درونروح " انگاری كه طبيعت ناب يک ١٦٦.راندنيز سخن مى" طبيعت

دار كه انسان يک جانور مهرهشود مدعى مىجا اينبنابراين انگلس . دكنريزی و متحقق مىی آگاه برنامهبه صورت سوژه

 ١٦٧.يابددست مى" آگاهى از خويشتن"از طريق انسان به طبيعت  است و "لكتيكى طبيعتحركت ديا"و باالترين محصول 
طوری به شرح زير  را "تاريخماترياليستى حركت "آيد كه ه اين ترتيب، برای انگلس متأخر كامًال آسان به نظر مىب

  :كند كه انگاری هدفمند و صاحب اختيار و اراده استتفسير مى

ما اكنون اطمينان حاصل شده است كه ماده در چرخش بى نهايت خود بنا بر قوانينى حركت دين قديمى به درک، ا»
-جا ـ از بطن ماهيت ارگانيک، روح متفكر را ضرورتًا توليد مىجا، گاهى آنی معين ـ گاهى اينكند كه در يک درجهمى

  ١٦٨«.كند

جا كه انسان از از آن. رسداز نتيجه به شناخت مى جا اين متأخركند، انگلسمىمالحظه ی نقاد گونه كه خوانندههمان
به بايد يک قانون در نتيجه  سر و كار داريم،" ی طبيعتفلسفه "ما بادر نتيجه  متكامل شده است،  نابدرون طبيعت

بر انگاری كه طبيعت . شمول از حركت ماده وجود داشته باشد كه وجود انسان را ضروری كرده استجهاناصطالح 

به منطق و هدفمندی  خويشتن از تكاملپس انسان انسان را پديد آورده است و  " خود و خالقذاتىوح درونر"اساس 
قوای ماهوی "ی نتيجه" موجود فعال" به عنوان ور انسانضقبل از حديگر تكامل جهان مادی از اين منظر، . بردآن پى مى

حركت مادی به ، بلكه انگاری كه نيستوادث طبيعى و ژنتيک و حها ، تأثيرات متنوع ابژه، مكانيزيم علت و معلول"ماده

در حالى  .متكامل كرده است طبيعت ناب ، مغز متفكر انسانى را از درونهدفمندكامًال  و ضرورت تاريخىيک صورت 
يس و مستقل از پراكس) تاريخ، مفهوم، ماده، صنعت و غيره (كه ماركس با هر چيزی كه جايگزين انسان به عنوان سوژه

-اين نظريه. دركنمايندگى نمىهم آليست يک چنين ديدگاهى را حتا هگل ايدهشد، شديدًا مخالف بود، مىدر نظر گرفته 

يک هگل با ماترياليسم فويرباخ است كه به صورت " تفكر تاريخى" و پانتئيسم شلينگمحصول التقاط انگلس متأخر ی 
شلينگ از در اتخاذ مفاهيم متفاوت است؛ تفاوت تنها . گردد مىمتصورجهانى دين اين دگم ايدئولوژيک، يعنى يک 

رانند، در حالى كه انگلس متأخر سخن مى" ی حسىمشاهده"و فويرباخ از " ی مطلقايده"، هگل از "هدايت روح متعال"

شويم كه مواجه مىور ارواح ضجا دوباره با حما اين. كندها مىرا به عنوان خالق جهان واقعى جايگزين آن" حركت ماده"
و " روح جهان"، هگل از "فراخرد"در حالى كه شلينگ از . ها فراروی كرده بودماركس با تدوين تزهای فويرباخ از آن

 معطوف به آندر پيروی از و " ی طبيعتفلسفه"، انگلس متأخر معطوف به دنگويسخن مى"  بشرنوع ماهوی"فويرباخ از 

انگاری كه طبيعت دارای روح و اراده است و مسير تكامل آن هدفمند و . گرددس مى مستقل از پراكسيو" روند تاريخ"
شمول جهانبه اصطالح  به گمان خود يک قانون  متأخربه اين ترتيب، انگلس. شودسپری مىريزی و برنامهدترمينيستى 

خود ارائه " كشفيات تئوريک"صداق هايى كه وی جهت منمونه. نامدمى" ماترياليسم ديالكتيكى"را آنكه كند را كشف مى

كرم ابريشم به پروانه و آب به بخار , ی جو به خوشهتكامل دانهجا اينوی برای نمونه . آور هستنددهد، واقعًا حيرتمى
                                                 
١٦٦ Vgl. ebd., S. ٤٣f. 
١٦٧ Vgl. ebd., S. ٣٢٢ 
١٦٨ Ebd., S. ٤٦٦., und vgl. ebd., S. ٤٧٩ 
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. دهدمالكيت نيز بسط مىحق ی آنتيک يونانى و شكل را به فلسفهنامد و در كمال تعجب آن مى"حركت ديالكتيكى"را 
 و سرانجام شوندنيروهای مولد مىمانع رشد رت كه پشت سر هم مالكيت اشتراكى، فئودالى و خصوصى به اين صو

انگلس متأخر مواجه ديگر از  "كشف تئوريک"يک جا با  ما اين.كندبه شكل سوسياليستى آن صعود مى بورژوايى مالكيت

تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس دو به اين ترتيب، . نامدمى" ماترياليسم تاريخى"را شويم كه وی آنمى
شمول است، يک قانون به اصطالح جهان" ماترياليسم ديالكتيكى"در حالى كه . شودزدايى مىاز آن سوژهو شقه 

ديگر يک سوسياليسم انگلس متأخر از منظر بنابراين . شودمىاجتماعى های منسوب به فرماسيون" ماترياليسم تاريخى"

يک ضرورت  وقوع آن ، بلكهشودمىی انقالبى تشكيل خودآگاهى سوژهتأثير يست كه از پراكسيس مولد و تحت امكان ن
ابژكتيو و "و به صورت " حركت ديالكتيكى ماده"از شمول جهانبه اصطالح ک قانون انگاری در پرتو يكه است تاريخى 

كشفيات "جا موضوع پراكسيس فيصله و ، اينكندمىالحظه می نقاد گونه كه خوانندههمان. آيدمى پديد "ناپذيراجتناب

اثری نه در مضمون هگلى و نه در مضمون ماركسى آن جا يابند، اينی متافيزيک راه مىانگلس متأخر به حوزه" تئوريک
ه  باين خطای فلسفى راتئوريک ما عواقب . شودمشاهده مى" نفى آگاهانه"و ديالكتيک به عنوان خودآگاهى سوژه از 

ديالكتيک " و "ديالكتيک ابژكتيو"ميان " ديالكتيک طبيعت"اب تدر كمتأخر بينيم كه انگلس خصوص در تمايزی مى

  :گذارد به شرح زير مى"سوبژكتيو

تفكر ] يعنى[كند، و ديالكتيک به اصطالح سوبژكتيو، فرمايى مىديالكتيک به اصطالح ابژكتيو در تمامى طبيعت حكم»

كه در حين ] تضادهايى. [كنند، استازتاب حركت تضادهايى كه خود را همه جا در طبيعت معتبر مىديالكتيكى تنها ب

-به اشكال واالتر همواره شرط زيست طبيعت مى] يعنى[ديگر، هايشان و سرانجام صعودشان در يکی نزاعادامه

  ١٦٩«.شوند

انسان معتبر است،  سوبژكتيو دون حضور و فعاليت ب"ديالكتيک ابژكتيو"كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

با وجودی كه اين نوع از ديالكتيک بر خالف . گرددذاتى و آگاهى انسان ميسر مىی درونيعنى حركت و نفى بدون سوژه
" ىديالكتيككليت "آليستى است و با وجودی كه بر خالف ديالكتيک هگلى فاقد روح خالق سوژه جهت تكامل مفهوم ايده

انگاری كه دهد، اما نمىيابى ابژه و موضوعيت، حسيت و آگاهى سوژه "دهندهكار شكل" گزارشى از  هبچ ماركسدنز

بنابراين تمايز . شودبه گمان انگلس متأخر به صورت منطقى و هدفمند سپری مى زيرا ، است همدارای يک روح خالق
ما اصوًال يک چنين تمايزی را است، زيرا به تنهايى گلس متأخر ابداع ان" ديالكتيک سوبژكتيو"و " ديالكتيک ابژكتيو"ميان 

ديالكتيک "در حالى كه . يابيمماركس مىدر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى هگل و نه آليستى ی ايدهدر فلسفهنه 

تنها يک انگلس متأخر  برای" ديالكتيک سوبژكتيو"، آيد به نظر مىنيز معتبرذاتى ی درونيک سوژه در فقدان "ابژكتيو
 "اوضاع موجود"تشريح، تفسير و توجيه را ليكن ماركس هرگونه بازتاب ساده و غيرانتقادی . شودتلقى مىبازتاب ساده 

به . دنكمحكوم مىقاطعانه متافيزيک دوگانگى سوژه از ابژه و توليد دين و افكار را به عنوان روش تكامل رد و آناشممى

به اين . گيردمىدر نظر به صورت انتقادی و عملى را " يافته موضوعيتجهان" تئوريک ازتابببيان ديگر، ماركس 
شود فعال مىبه صورت جانبدار بازتاب مسير در همين  "موجوداوضاع "صورت كه تفكر نقاد با هدف دخل و تصرف در 

                                                 
١٦٩ Ebd., S. ٤٨١ 
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 بيان به. كندمتكامل مىآن نقالبى اگرا را برای ترويج يک پراكسيس آگاه جهت دگرگونى عملانتقادی و و يک تئوری 
ی  كه سوژهشودىمسياسى مشخص فعاليت تعميم يک و پراكسيس نبرد طبقاتى  تشديد تفكر نقاد منجر بهديگر، 

ما نزد ماركس نه ديگر با دترمينيسم اقتصادی سر و كار داريم و نه از اين بابت، . خودآگاه و انقالبى آن پرولتاريا است

تحقق سوسياليسم فقط مشروط به پراكسيس انقالبى و . شوديشان يک ضرورت تاريخى محسوب مىسوسياليسم برای ا
مجزا بيشتر خود را از حيوان هر چه انسان  كه گيردالبته انگلس متأخر در نظر مى.  نبرد طبقاتى استجنتايتنها محصول 

- ممانعت مىبينى پيشقابل حوادث غير  و از وقوع درسانتاريخ خود را با آگاهى به انجام مىنيز به همان اندازه سازد، مى

جا هنوز يک شود، زيرا اينمى" ماترياليسم تاريخى"اما اين اقتدار انسانى بسيار محدود است و تنها مربوط به . كند
نوز معاصر ههای ترين ملتحتا متكاملپيكر ميان اهداف معين شده با نتايج به دست رسيده وجود دارد كه سؤتفاهم غول

-نسبت مى" ماترياليسم ديالكتيكى"به ، يعنى  و نهايىرا به يک قانون برتردليل اين سؤتفاهم  وی ١٧٠.گرفتار آن هستند

را كه ما مضمون آنكند فرمايى مىشمول از حركت ماده بر تمامى شئون هستى حكمدهد كه به صورت يک قانون جهان
  :  يابيمدر همين اثر به شرح زير مى

ماند، كه هيچ يک از صفات آن كم و های خويش در نهايت همان مىان داريم كه ماده در تمامى دگرگونىما اطمين»

] يعنى[ی خويش، چنين با همين ضرورت آهنين كه با آن بر روی زمين باالترين شكوفهشود و از اين رو همكاست نمى
جای ديگری و در زمان ديگری دوباره به اجبار به وجود را در سازد و آنروح متفكر را به وجود آورده، دوباره منهدم مى

  ١٧١«.آوردمى

رسد كه در دوران خدمت ای مىجا به همان نتيجهانگلس متأخر اين كند،ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
كند كه مى درکی مادآن مواد به صورت را ودآگاهى خی مقولهبه اين صورت كه . كردسربازی در برلين نمايندگى مى

ماترياليستى خود واقعيت گرايى نفىاز طريق " وجود نامتناهى"انگاری كه يک . شودمىتكامل مبه روح خود طبيعت بنا بر 

القدوس و الله جهان با يک خدای ماترياليستى مواجه هستيم كه انگاری مانند يهوه، روحجا اينما  ١٧٢.آوردرا پديد مى
به . سازددر جای ديگری دوباره زنده مىسپس و كند مىنابود بعدًا آورد، پديد مىند به صورت هدفممادی و انسان را 

در حالى كه . متافيزيكى است" ماترياليسم"انگلس متأخر تكامل ی تئوريک و بيراهخطای فلسفى اقبت بيان ديگر، ع

آورد، ند تاريخ را پديد مىشمول از حركت ماده رو صورت يک قانون جهان اصطالح بهبه" ماترياليسم ديالكتيكى"
به اين معنى كه . شودهای اجتماعى مىكه البته تحت تأثير آن قرار دارد، تنها محدود به فرماسيون" ماترياليسم تاريخى"

داری و داری به فئوداليسم، فئوداليسم به سرمايههای مولد با مناسبات توليد ضرورتًا و به اجبار بردهاز تضاد نيروی

ی اين خطای فلسفى انكار اراده، آگاهى و آزادی انسان جهت دخل و تصرف نتيجه. انجامدری به سوسياليسم مىداسرمايه
شود، زيرا از اين پس، سوژه  تبديل به اسطوره مى"روند تاريخ"جاست كه در زندگى واقعى خويش است و در همين 

 و انگاری كه رهايى انسان را نيز گيردبه خود مىسوژه ل شك است كه" روند تاريخ" بلكه خود ،پرولتاريانه تاريخى ديگر 

  .آوردپديد مى
                                                 
١٧٠ Vgl. ebd., S. ٣٢٣f. 
١٧١ Ebd., S. ٣٢٧ 
١٧٢ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣ ,١٨٤٢): Anti-Schelling, Schelling und die Offenbarung … ebd., S. ٢٠٢ 
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توان به خوبى ی تئوری و پراكسيس را قطع كرد، مىتوان به راحتى رابطهمىانگلس متأخر  آثار پيداست كه با رجوع به
از بدو فعاليت تئوريک در حالى كه ماركس . از پراكسيس منحرف و تنها به رشد اقتصادی معطوف و دچار ساينتيسم شد

تجربى كه برايش شواهد را نه تنها آن چيزی متأخر انگلس كرد، ليكن متافيزيک و آپريوريسم هگلى را محكوم مىخود 

شمول انسان را جهت دخل و تصرف در زندگى واقعى جهانبه اصطالح  بلكه از طريق يک قانون شمارد،ندارد، منطقى مى
ها را ی انسانيابيم كه آيندهدينى نيز مىنوع ما اين روش تفكر را در اشكال مت. خواندخويش فاقد اختيار و آزادی مى

 ليكن انگلس ١٧٣،"شرط هرگونه نقدی، نقد دين است"در حالى كه نزد ماركس . خوانندمقدر و از پيش معين شده مى

وی با استناد به توهمات خويش . زدسامى" ماترياليستى"شود و يک دين نوين ابا وارد سپهر متافيريک مىحمتأخر بى م
 را در خود ادغام كرد و يا بهتر بگويم، از "ديالكتيک ابژكتيو"شود كه پس از آن كه علم طبيعت و علم تاريخ، مدعى مى

 خود تفسير كرد، بعدًا تمامى دستگاه فلسفى به غير از "ديالكتيک ابژكتيو"طبيعت و تاريخ را با استناد به  وی آن پس كه

 در ١٧٤.گرددمىناپديد " علم مثبت"، در شودمنسوب مى "ديالكتيک سوبژكتيو"به آن هم البته ش ناب تفكر كه آموز
جا كه اين  جامعه بورژوايى است و از آن"حركت واقعى"نزد ماركس برابر با دانش " علم مثبت"حالى كه مضمون 

، در نتيجه دخل و تصرف در پراكسيس نيز با دهدذاتى گزارش مىی درونحركت سوبژكتيو است و از موجوديت سوژه

هنر "را تبديل به " علم مثبت"انگلس متأخر بنابراين اتفاقى نيست كه . گرددممكن مىی انقالبى كسب خودآگاهى سوژه
 زدايى ازانتقادی و انقالبى ماركس با سوژه تئوری جا بر خالف ما اين١٧٥.كندمىانسانى طبيعى و علوم "  ديالكتيكىتفسير

 انگلس متأخر "وسياليسم علمىس"به بيان ديگر،  .شويمشمول و دترمينيستى ناب مواجه مىو حركت جهان" علم مثبت"

به اين . نامدمى" يافتهی آشتىجامعه"  از خرداستعاليىمفهوم را با استناد به يک  ناكجاآبادی است كه هگل آنمانه
دهد و منجر به توجيه  را با رشد نيروهای مولد توضيح مى"اوضاع موجود"از يک طرف، انگلس متأخر صورت كه 

را دوباره مشروط به " قلمرو ضرورت"شود و از طرف ديگر، شرط دگرگونى مىداری نظام سرمايهدر مناسبات طبقاتى 

وايى پرداز حاكميت بورژبه صورت عريان تبديل به نظريهی اقتصادی  با تأييد سياست توسعهرشد نيروهای مولد كرده و
- را به هستىهگل كرده و آن" یحركت ايده"را جايگزين " حركت ماده"كند كه البته خود انگلس نيز انكار نمى. شودمى

  ١٧٦.بسط داده استنيز شناسى 

  :نتيجه

ئوری ماترياليسم تاريخى ـ تزدايى از فعاليت مشترک ماركس و انگلس جهت تكامل ی اين نوشته اسطورهانگيزه

ماركس و انگلس از همان بدو فعاليت با وجودی كه ، شدگونه كه در اين نوشته مستدل و مستند  همان.ديالكتيكى است

را دنبال كردند و  تحقيقاتى های متفاوتپروژهآليستى هگل قرار گرفتند، اما ی ايده تحت تأثير فلسفهتئوريک خود
ی خودآگاهى و تكامل سوژه انقالبى را در نظر مسئله در حالى كه ماركس. دنپيداست كه به نتايج متفاوتى نيز رسيد

بود معطوف انگلس به يک روند دترمينيستى از تاريخ ليكن ، گرفت مىها را از منظر تئوريک پىداشت و پراكسيس آن

                                                 
١٧٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen … ebd., S. ٣٧٨ 
١٧٤ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik ….. ebd., S. ٤٨٠ 
١٧٥ Vgl. ebd., S. ٣٠٧ 
١٧٦ Engels, Freidrich (١٩٧٥): Anti Dühring … ebd., S. ٤٢ ,١١ 
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به اين ترتيب، ما در آثار ماركس شاهد يک . زدرا رقم مىی انقالبى آن تدارک نظری انفعال سوژه فلسفى كه عاقبت
ی راديكال با دوران گذشته هستيم، در حالى كه نظريات انگلس متأخر در تداوم اديان و آن افكار اسرارآميز و بطهقطع را

گيرند و انسان را چنان سلب آزادی، اراده و معطوف به يک قدرت خارج متافيزيک گذشته شكل ايدئولوژيک به خود مى

  .خورداز تاريخ رقم مى" ناپذير و ابژكتيواجتناب"ک روند سازند كه انگاری سرنوشت بشريت به صورت ياز خويش مى

فلسفى و نتايج متفاوت تحقيقاتى های متفاوت ، زيرا اين يک روش معمول است كه پروژهوجود نداردجا هيچ مشكلى تا اين

ستماتيک و بى آيد كه وی به صورت سيانتقاد از اين زوايه به انگلس متأخر وارد مى ليكن .آورندتئوريک را پديد مى

پرولتاريا را از  از يک سو، وزند دست مى كشفيات تئوريک ماركس یی مغرضانه تخطئه و مصادره سانسور،محابا به
مخلص  پيرو  همكار و و از سوی ديگر، خود راسازد مى"تاريخروند "ی پراكسيس نبرد طبقاتى معطوف به اسطوره

در حالى كه ماركس با تكامل مفهوم . كند ديالكتيكى معرفى مىماركس جهت تكامل تئوری ماترياليسم تاريخى ـ

اشكال متافيزيكى فراروی از تمامى  ايدئولوژی، خالصه  و دين، فلسفهی فلسفه با فلسفه را قطع و ازپراكسيس مولد رابطه
گلس وجود داشت البته اين امكان برای ان. ماند" ی طبيعتفلسفه"، انگلس متأخر هم چون گذشته معطوف به  بودكرده

ها كمونيستى در ميان و به داوری آنو های متديک و نظری خود با ماركس را با فعاالن جنبش كارگری كه تفاوت

ی سياسى احزاب كمونيست و در فلسفه ديگری را برگزيد كه نتايج مخرب آن تا هم اكنون هليكن وی را. بگذارد
های ماركسيستله بايد از نفوذ آثار متأخر انگلس بر افكار سياسى از جم. شوندمىبه خوبى مشاهده سوسيال دموكرات 

هيچ ترديدی وجود نداشت كه انگلس متأخر دقيقًا تئوری ها ی آنبرای اكثر قابل مالحظه. ياد كردانترناسيونال دوم 

آثار  اين دوران  دربه خصوص به اين دليل كه. كندماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را نمايندگى و ترويج مى
" ايدئولوژی آلمانى"و " های فلسفى ـ اقتصادیجزوه"، "ی حق هگلنقد فلسفه"، "ی دكترارساله"كليدی ماركس مانند

هنوز منتشر نشده بودند و از سوی ديگر، انگلس متأخر به عنوان دوست نزديک ماركس و ويراستار و ناشر جلد دوم و 

نيكوالی دانيلسون : جا بايد از كسانى مانندالبته اين. شدمحسوب مىوی بر آثار معتزنده و تنها مفسر " سرمايه"سوم 
ی ياد كرد كه پس از مطالعهنيز و يوزف بلوخ ) اولين بيوگراف ماركس(، فرانس مهرينگ ")سرمايه " روسىممترج(

 از آن ١٧٧.متفاوت مواجه كردندهای  و وی را با پرسشانگلس متأخر پى بردندهای ای به مغلطهتا اندازه" سرمايه"كتاب 

، ديويد تسكىومنتشر شد، جورج لوكاچ مستقيمًا، كارل كرش از طريق نقد آثار كائ" ايدئولوژی آلمانى"پس كه كتاب 
  آنريازانف از طريق نقد آثار پلخاف، گرامشى از طريق نقد آثار بوخارين و آنتون پانئكوک از طريق نقد آثار لنين به

. پى بردندبود، پديد آورده " آنتى دورينگ" خود و از جمله كتاب متأخراز طريق آثار انگلس  كه زيكىمتافي" ماترياليسم"

يكى از از جمله بايد از . های چپ سنتى معتبر استجريانی ماركس و انگلس نزد اكثر اسطورهبا تمامى اين وجود 
از انگلس متأخر به نقل قول مشهور  با يک "ماركس و ما"آلمان ياد كرد كه كتاب وی با عنوان " حزب چپ"رهبران 

  :دشوشرح زير آغاز مى

                                                 
، در گرايى در جنبش كمونيستىمثبت ماركس يا انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و پيامدهای): ٢٠١٧( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١٧٧

   ادامه، برلين، و٣٣ی آرمان و انديشه، جلد دهم، صفحه
آرمان و انديشه، جلد نقد بر اقتصاد سياسى بلشويسم، در  ـ ی دولتى و كار مزدیقانون ارزش، سرمايه): ٢٠١٨(ى، فرشيد مقايسه، فريدون

   ادامه، برلين٨٧ی سيزدهم، صفحه
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چنين ايمان دارم من در طول زندگيم كاری را انجام دادم كه برايش ساخته شده بودم، همان ويولن دوم را بنوازم و هم»
بى نظير اولى مانند ام و من بسيار خرسند بودم كه يک ويولن نواز ی خود را كامًال قابل قبول انجام دادهكه وظيفه

    ١٧٨«.ماركس داشتم

ی فويرباخ درباره"ی ديگر از انگلس متأخر با عنوان ی نقاد را به يک نوشتهخواهم توجه خوانندهدر پايان اين نوشته مى
 كه دهد ماركس نسبت مى نادرستى بهبهجا نيز اينمواردی كه وی  نظريات و  با صرف نظر از نقد تمامى.جلب كنم..." 

توافق نظريات خود با وی را توجيه كند، اما تمايزی را جهت ارزيابى  تاريخ فعاليت مشترک تئوريک و به خصوص ًاهرظا

 به اين صورت كه انگلس .ضع خود وی بسيار سازنده استاگيرد كه برای ارزيابى مودر نظر مىنيز ها مواضع هگليست
 انقالبى و ،های چپ كه اولى را اتخاذ كردههگلىسپس و  دهدز مىتمي" فلسفىسيستم "و "  فلسفىمتد"ميان جا متأخر اين

   :خواندارتجاعى مىبه شرح زير های راست كه دومى را برگزيده بودند، هگلى

-ای محافظهتا اندازه] دين و سياست[توانست در هر دو سپهر گذاشت، مى هگل مىسيستمی اصلى را بر هر كسى وزنه»

 نهايت توانست از نظر دين مانند سياست بهديد، مىی اصلى را مى ديالكتيكى مسئلهدمتكار باشد؛ هر كسى در 

  ١٧٩«.اپوزيسيون تعلق بگيرد

اين " يستماركس"گذرد، هنوز يک با وجودی كه هم اكنون حدود دو قرن از فعاليت تئوريک ماركس و انگلس مى
چه موضعى ر با استناد به تعريف خودش در طرح نكرده است كه فعاليت تئوريک انگلس متأخبرای خود پرسش را 

  گيرد؟قرار مىی حاكم و طبقهت به بورژوازی بنس
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