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آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از خودآگاهى سوژهی انقﻼبى تا اسطورهسازی از روند تاريخ
فرشيد فريدونى
افكار ايرانيان آكنده به متافيزيک است .در حالى كه جمهوری اسﻼمى با بحرانهای عميق و همه جانبه دست و پنجه نرم
مىكند و دين اسﻼم به عنوان يک وجه از هويت تاريخى ايرانيان بى اعتبارتر از گذشته گشته است ،جماعت سلطنت-
طلب از فرط استيصال و به دليل فقدان يک ايدئولوژی مدرن و سكوﻻر به تاريخ فرهنگى قبل از اسﻼم كشور متوسل
شدهاند كه خيزش خود جهت مصادرهی قدرت سياسى را توجيه كنند .در حالى كه استوانهی كوروش هخامنشى تبديل
به مانيفست حقوق بشر برای آنها شده است ،استفاده از مفاهيم معمول و اساطير ايران باستان مانند" :فرشگرد" و
"ققنوس" به اصطﻼح از عزم راسخ آنها جهت ايجاد يک "ايران مدرن" گزارش مىدهند.
البته استفاده از اسطوره جهت توجيه اهداف سياسى نه محدود به ايرانيان سلطنتطلب مىشود و نه يک پديده از دوران
معاصر است .در دوران يونان باستان افﻼطون نيز از اسطوره و نمونههای تصويری استفاده مىكرد كه ضرورت تشكيل
يک دولت متمركز را توجيه كند .وی همزمان سقراط را "اسطورهی خردمندی"" ،فيلسوف مرگ و عشق" و "مولد
حقيقت مطلق" مىناميد كه افكار عمومى را معطوف به نظريات وی جهت تحقق اين هدف مشخص سازد .ما اينجا با
ناتوانى تفكر در تشريح اهداف سياسى مواجه هستيم كه البته از طريق اسطوره وساطت مىشود .به بيان ديگر ،از آنجا
كه افﻼطون قادر به تعميم يک حركت فكری و مثبتگرا برای عموم مردم نيست ،در نتيجه به اسطورهسازی مىپردازد و
از نمونههای تصويری استفاده مىكند .به اين ترتيب ،كليت واقعيت ابژكتيو تجزيه مىشود ،در حالى كه اسطوره از يک
سرانجام سوبژكتيو و مثبت به افكار عمومى گزارش مىدهد .ما اينجا با تناقض ماهيت مشخص با شكل مجرد آن نيز
مواجه هستيم ،زيرا اسطوره به صورت يک رسانه فعال مىشود كه البته تنها آثار نهايى ،دلپسند و محدود را به صورت
جنجالى و اسرارآميز با عموم مردم در ميان مىگذارد .به بيان ديگر ،اسطوره يک فيلتر و يک دستگاه سانسور رسانهای
است كه از يک كليت واقعى و متضاد تنها نتايج مطلوب نهايى آنرا به صورت يک تظاهر منطقى و خوشايند بازتاب مى-
دهد .ما اينجا از يک طرف ،با تشويش آگاهى تئوريک مواجه مىشويم ،زيرا شناخت اسطورهای ،مثبتگرا و انفرادی
است .ليكن از آنجا كه اين شناخت محدود ،نادرست و مغشوش است ،از طرف ديگر منجر به عواقب بسيار ناگوار در
پراكسيس سياسى نيز مىگردد ،زيرا بنا به گفتهی افﻼطون انديشهی انسان خردمند را با افكار مردم عامى و به اصطﻼح
"كندذهن" وساطت مىكند .به اين ترتيب ،يک اقليت ناچيز سوژهی آگاه و انبوه مردم ابژهی ناآگاه ،اما فعال دگرگونى
اجتماعى به حساب مىآيند و پيداست كه تحت تأثير آگاهى اسطورهای ،آن تشكل مخصوص ساختاری نيز پديد مىآيد
كه به صورت يک نظم هيرارشى از باﻻ به پايين سازمان يافته و مانند يک ابزار حكومتى بر انسانها فرمانروايى مىكند.
ما اينجا با فريب اسطورهای و خودفريبى عمومى مواجه هستيم كه به صورت ﻻزم و ملزوم همديگر وحدت يک ساختار
مطلقگرا را پديد مىآورند.
متأسفانه اغلب "ماركسيستهای ايرانى" نيز هنوز در اسارت متافيزيک و اساطير خودساختهی خويش هستند ،زيرا در
كمال ازخودبيگانگى خودكرده با پراكسيس نبرد طبقاتى و سوژهی خودآگاه انقﻼبى روزمرهی سياسى مىگذرانند و فعاليت
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تشكيﻼتى خود را فقط با استناد به اساطيری مانند :كمون پاريس ،انقﻼب اكتبر ،مبارزات خلقى و ضد امپرياليستى و
حماسهی سياهكل توجيه مىكنند .آن تشكل ساختاری كه تحت تأثير آگاهى اسطورهای پديد مىآيد ،سازماندهى
"پيشتازان پرولتاريا" و "فعاﻻن سياسى آوانگارد" را در يک سيستم حزبى متمركز در نظر مىگيرد كه تحت فرمان يک
رهبر به اصطﻼح "قاطع و انقﻼبى" جهت استقرار بﻼواسطه و يا مرحلهای "سوسياليسم علمى" قرار گرفته است .ما اينجا
دوباره با همين افراد به اصطﻼح "خردمند" مواجه مىشويم كه مورد نظر فلسفهی افﻼطون هستند كه البته تشكل
ساختاری آنها در عصر مدرن به صورت احزاب "تراز نوين" و "پيشتازان پرولتاريا" تشكيل و از طريق ايدئولوژی
ماركسيسم ـ لنينيسم توجيه مىشوند .به اين ترتيب ،انرژی جهت فعاليت سياسى با استناد به اساطير خودساخته و با
وساطت يک "علم كﻼمى" )آخوندی( كه معموﻻً محصول آثار عامهپسند لنين و تفكرات خام مابقى رهبران خودخواندهی
سياسى هستند ،آزاد مىگردد .محصول استفاده از اسطوره اختﻼل در ديالكتيک آگاهى تئوريک با پراكسيس سياسى است.
انگاری كه انبوه كارگران "كندذهن" از طريق كادرهای "حزب پيشتاز" از ضرورت انقﻼب سوسياليستى قانع مىشود،
انگاری كه پرولتاريا در پيروی از كادرهای حزبى اختيار سياسى خود را به دست يک "رهبر قاطع" مىسپارد و آن هم
برای طبقهی كارگر روند انقﻼب سياسى را كه البته به اصطﻼح "اجتنابناپذير و ابژكتيو" هم هست ،مديريت و
"سوسياليسم علمى" را به عنوان سرنوشت محتوم بشريت متحقق مىسازد .پيداست كه اينجا موضوع بر سر جابجايى
سوژه با ابژه ،يعنى سلطهی يک اقليت ناچيز و به اصطﻼح "آگاه و پيشرو حزبى" بر اكثريت قابل مﻼحظهی جامعه و به
اصطﻼح "كندذهن" است كه البته خاتمهی موضوع خودآگاهى طبقاتى و تكامل سوژهی انقﻼبى را رقم مىزند و در تدام
تجربيات ناگوار تاريخى ظاهراً تشكيل احزاب شكست خوردهی ماركسيست ـ لنينيست را توجيه مىكند.
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک تناقض در پراكسيس ،يعنى با يک سؤتفاهم ميان آگاهى
تئوريک با پراكسيس سياسى مواجه هستيم .به اين صورت كه از يک طرف ،سازمانها و احزاب متعدد لنينيست،
استالينيست ،تروتسكيست ،مائوئيست و حكمتيست وجود دارند كه همواره بر نقش رهبری خود تأكيد كرده و بر سر آن
با ديگران جدالهای مطبوعاتى و حتا برخوردهای فيزيكى و نظامى به راه مىاندازند ،در حالى كه از طرف ديگر ،حركت
واقعى جامعهی طبقاتى و جنبش كارگری در ايران نسبت به اهداف سياسى آنها به كلى بى اعتنا هستند .به بيان ديگر،
در حالى كه آگاهى تئوريک جريانهای چپ سنتى شكل اسطورهای دارد ،اما پراكسيس سياسى ماهيتاً درونذاتى است و
لذا اشكال متافيزيكى را اصوﻻً نفى مىكند .موضوع بررسى اين نوشته نيز نقد سرچشمهی اين تناقض در جنبش كارگری
ـ كمونيستى است كه آثار آن در بحران و انحطاط تمامى جريانهای سياسى كه فلسفهی عملى آنها از مباحث
انترناسيونال دوم پديد آمده و از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم و سوسيال دموكراسى سيراب مىشود ،قابل مشاهده
است.
با وجودی كه اين تناقض بسيار عريان و كامﻼً محسوس است ،اما شناخت علل آن طرح و نقد مسائل پيچيدهی فلسفى
را ضروری مىسازد .به خصوص به اين دليل كه اسطوره رابطهی علت با معلول را مغشوش و تناقض آنها را در يک
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨اسطوره و پراكسيس ـ نقش تكامل مفهوم "انقﻼب" در انديشهی سياسى كارل ماركس ،در آرمان و
انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ٦٩ادامه ،برلين
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تظاهر به اصطﻼح منطقى وساطت مىكند .به اين صورت كه احزاب و سازمانهای مذكور از طريق اساطير خودساخته و
با استفاده از نمونههای تصويری كه البته با رنگهای بسيار زيبا و ابعاد غير واقعى مزين شدهاند ،تناقض آگاهى تئوريک با
پراكسيس سياسى را به كلى مىپوشانند .در رأس سنبلهای اسطورهای جريانهای چپ سنتى تصاوير ماركس و انگلس
قرار دارند كه البته بنا بر تمايل سياسى ،عكسهای لنين ،استالين ،تروتسكى ،مائو و حكمت نيز پشت سر آنها قطار مى-
شوند .انگاری كه ماركس و انگلس مانند دوقلوهای سيامى و مبدأ و مقصد فعاليت تئوريک و پراكسيس سياسىشان دقيقاً
يكسان بودهاند .انگاری كه فعاليت تئوريک و پراكسيس سياسى ماركس و انگلس به عنوان هگلىهای چپ آغاز شده و با
تكامل اصول "ماترياليسم ديالكتيكى" و "ماترياليسم تاريخى" و انتشار كتاب "سرمايه" به پايان و كمال رسيده است.
انگاری كه آثار متأخر انگلس روش مناسب فراگيری تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس را به درستى تشريح مىكنند و آن
مسائلى را هم كه لنين ،استالين ،تروتسكى ،مائو ،حكمت و مابقى رهبران خودخواندهی پرولتاريا به آثار ماركس و انگلس
افزودهاند ،تنها كمبودهای نظری آنها را بر طرف كردهاند و هماكنون تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس
چنان به روز و منطبق با نيازهای سياسى دوران معاصر گشته است كه تصرف قدرت سياسى و تحقق سوسياليسم را
تحت رهبری خود آنها به كلى آسان مىسازد.
من برای نقد سؤتفاهم ميان آگاهى تئوريک با پراكسيس سياسى در جنبش كمونيستى روند تكامل تئوری ماترياليسم
تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس و نقد آثار متأخر و غير ماركسى انگلس را در نظر گرفتهام كه البته كتاب "آنتى دورينگ"
در اين ارتباط يک نقش اساسى بازی مىكند .به خصوص به اين دليل كه انگلس اين كتاب را در يک شكل بسيار مرموز
و اسرارآميز ارائه كرده است .به اين صورت كه "آنتى دورينگ" برای اولين بار در سال  ١٨٧٨ميﻼدی ،يعنى پنچ سال
قبل از درگذشت ماركس منتشر شد كه البته در پيشگفتار آن هيچ صحبتى از ماركس به ميان نمىآيد .انگاری كه
انگلس اصوﻻً شخصى را به نام ماركس نمىشناخته است .اما در پيشگفتار نشر دوم اين كتاب در سال  ١٨٨٥ميﻼدی،
يعنى حدود دو سال و نيم بعد از درگذشت ماركس ،انگلس مدعى مىشود كه ماركس نه تنها يک نقش عمده در تدوين
"آنتى دورينگ" داشته ،بلكه محتوای تئوريک آنرا نيز تأييد كرده است .تا آنجايى كه از مجموعه آثار منتشر شدهی
ماركس و انگلس بر مىآيد ،ماركس يادداشتهايى را در مورد "انتقاد دورينگ به تاريخ و اقتصاد ملى" تدارک ديده بود
كه از طريق انگلس كوتاه و در كتاب "آنتى دورينگ" درج شدهاند ٢.اما ماركس در هيچ جا نه اين كتاب را تأييد و نه به
محتوای تئوريک آن جهت مصداق تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود استناد كرده است .پيداست كه اينجا
پرسشهای متعددی به اين شرح مطرح مىشوند :چرا كتاب "آنتى دورينگ" به عنوان اثر مشترک ماركس و انگلس
منتشر نشد و چرا انگلس در پيشگفتار نشر اول آن اسمى از ماركس نمىآورد؟ چرا ماركس حداقل يک پيشگفتار بر اين
كتاب ننوشت و يا آنرا در جايى جهت مطالعه معرفى نكرد؟ چرا ماركس تأثيرات محتوای تئوريک آن بر افكار عمومى
جنبش كارگری را به بحث نگذاشت و عواقب سياسى آنرا در جنبش كمونيستى بررسى و نقد نكرد؟
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پيداست كه برای پاسخ به اين پرسشها بايد از اسطورهی ماركس و انگلس عبور و آن روند تحوﻻت تئوريک و
پراكسيس سياسى را دنبال كرد كه منجر به تكامل تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى توسط ماركس شدند .به اين
ترتيب ممكن مىگردد كه با استناد به تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس مبانى تئوريک آثار متأخر انگلس و از جمله
كتاب "آنتى دورينگ" وی را بررسى كرد .موضوعى كه من مىخواهم در اينجا مطرح كنم ،به اين شرح است كه
ماركس و انگلس از همان بدو فعاليت تئوريک خود پروژههای متفاوت تحقيقاتى را دنبال مىكردند و پيداست كه آنها
به نتايج متفاوت تئوريک نيز رسيدهاند .به اين صورت كه ماركس مسئلهی خودآگاهى و تكامل سوژه انقﻼبى را در نظر
داشت و پراكسيس آنها را از منظر تئوريک پى مىگرفت ،در حالى كه انگلس معطوف به يک روند دترمينيستى از
تاريخ بود كه عاقبت آن تدارک نظری انفعال سوژهی انقﻼبى را رقم مىزد .به اين ترتيب ،ما در آثار ماركس شاهد يک
قطع رابطهی راديكال با دوران گذشته هستيم ،در حالى كه نظريات انگلس متأخر در تداوم اديان و آن افكار اسرارآميز و
متافيزيک گذشته شكل فلسفى و ايدئولوژيک به خود مىگيرند و انسان را چنان سلب آزادی ،اراده و معطوف به يک
قدرت خارج از خويش مىسازند كه انگاری سرنوشت بشريت به صورت يک روند "اجتنابناپذير و ابژكتيو" از تاريخ
رقم مىخورد .تا اينجا هيچ مشكلى به وجود نمىآيد ،زيرا اين يک روش معمول است كه پروژههای متفاوت فلسفى نتايج
متفاوت تئوريک را پديد مىآورند .اما مشكل از آنجا آغاز مىشود كه انگلس پس از درگذشت ماركس از يک سو ،بر
تمامى كشفيات تئوريک وی ظاهراً صحه مىگذارد و خود را پيرو و مخلص وی مىشمارد ،در حالى كه از سوی ديگر،
تئوری انتقادی و انقﻼبى وی را از طريق آثار متأخر خود بى محابا تخطئه و مغرضانه مصادره مىكند و سپس آنرا چنان
به بحران و ورطهی انحطاط مىكشد كه عواقب مخرب آن تا هماكنون در پراكسيس جنبش كارگری ـ كمونيستى به
وضوح مشاهده مىشوند.
پيداست كه برای اثبات اين نظريه بايد نخست به نقد آن فضای فلسفى و سياسى پرداخت كه ماركس و انگلس تحت
تأثير آنها قرار گرفتند و فعاليت تئوريک خود را آغاز كردند .فضای فلسفى اين دوران تحت تأثير فلسفهی ايدهآليستى
هگل قرار داشت و محصول يک فرهنگ مدرن بود كه از تاريخ رفرماسيون ،روشنگری و سكوﻻريسم سيراب مىشد .در
حالى كه رفرماسيون لوتری معجزهی خدا را با استناد به انجيل از اشكال اسطورهای به خلقت شش روزهی طبيعت
معطوف كرد ،نظريهپردازان دوران روشنگری مانند :كنتبری ،آكوئين ،دكارت ،اسپينوزا ،جان ﻻک ،ﻻيبنيتس و  ...قوای
نامحسوس و ماورای طبيعى را از طبيعت محسوس مجزا كردند و منجر به دوران كپرنيكى شدند .از اين پس ،انسان
تبديل به خورشيد خويش شد و بنا بر فلسفهی حقوق طبيعى در مركز وقايع جهان موضوعيتيافته قرار گرفت .به اين
ترتيب ،دست دين نيز ظاهراً از جهان واقعى كوتاه گشت و فلسفه به عنوان علم سياست جايگزين توجيهات دينى از
روابط بينابينى دولتها شد .به بيان ديگر ،فلسفه چيز ديگری را در مورد سياست انجام نداد ،به غير از آن چيزی كه
فيزيک ،رياضيات ،پزشكى و هر دانش ديگری در حوزهی خويش به انجام رساند .به اين ترتيب ،فلسفهی سياسى نيز
پديد آمد و برای اولين بار سيستم توازن قوای دولتها به امتحان گرفته شد .از جمله بايد از كسانى مانند :ماكياولى،

٥

هابس ،روسو ،كانت و فيشته ياد كرد كه دولت مدرن را با چشمان انسانى نگريستند و قوانين طبيعى آنرا از طريق خرد
و تجربه و نه از الهيات متكامل كردند.

٣

به بيان ديگر ،جهان مدرن محصول يک روند از دنيوی شدن زيست واقعى انسانها است كه روش تفكر آنها را از
فلسفهی استعﻼيى به شكل درونذاتى آن دگرگون و خرد بشری را اين جهانى و عملى مىسازد .در اين ارتباط بايد از
فلسفهی ايدهآليستى هگل ياد كرد كه در آغاز فعاليت تئوريک ماركس و انگلس گرهگاه اين دوران محسوب مىشد .به
اين معنى كه هر گونه اقدام فلسفى بايد خود را در كشمكش با هگليسم و در تأييد ،تكذيب و يا در تكامل آن تعريف
مىكرد .در حالى كه هگل در دوران تحقيق و تدريس خود در ينا و با استفاده از فلسفهی حقوق طبيعى ،نقد فلسفهی
استعﻼيى كانت و فيلسوفان نوكانتى مانند :فيشته و شلينگ را ممكن كرده و به يک فلسفهی خودبنياد و درونذاتى دست
يافته بود ٤،ليكن از آن پس كه از طريق دولت پروس برای تدريس به دانشگاه فرانكفورت دعوت شد و به سطح يک
نظريهپرداز برجستهی دولتى ارتقا يافت ،فقط تفكر ديالكتيكى خويش را دنبال كرد .وی در آنجا يک مجموعه از
درسگفتارها را تحت عناوين "روح جهان" و "خرد" ارائه داد كه به آشتى دين با "دولت مدرن" اختصاص داشتند و
اوضاع موجود را در شكل يک تظاهر منطقى توجيه مىكردند .اينجا هگل به نقد تاريخ فلسفه مىپردازد ،اما نه با منظور
تشريح ايجابى كه يک فيلسوف اين چنين و فيلسوف ديگری آن چنان گفته است .موضوع فلسفى هگل خودبنياد شدن
"مفهوم" فلسفى و خردمند شدن ايده ،يعنى ظهور "ايدهی مطلق" است كه حركت آن از درون دين مسيحيت فعال شده
و انگاری كه حسن ختام خود را در فلسفهی ايدهآليستى خود وی يافته است.
بنابراين درسگفتارهای هگل از تفسير يكى از اساطير ساميان آغاز مىشود .به ادعای وی از آن پس كه آدم و حوا )نساء(
در بهشت )باغ عدن( از ميوهی ممنوعهی "درخت حيات و معرفت نيک و بد" تناول كرده و از آنجا رانده شدند ،انسان
متكى به خود شد و به ابزار شناخت ،يعنى به خرد دست يافت .در حالى كه مسيحيان اعتقاد داشتند كه پس از تناول
ميوهی ممنوعه ،آشتى انسان با خدا به عنوان "تصوير مشابهی خدا" پايان يافته و انسان با ورود به جهان طبيعى و واقعى
در اوضاع گناهكاری محض بسر مىبرد ،ليكن هگل به آن افزود كه انسان با اتكا به خويشتن و با استفاده از ابزار شناخت
)خرد( فقط تا زمانى در اين وضعيت به سر مىبرد كه هنوز به خودآگاهى دست نيافته است .بنابراين اينجا شناخت فقط
سرچشمهی تقصير انسان نيست ،بلكه ابزار درمان درد وی نيز محسوب مىشود .يعنى ،زمانى كه شناخت با خودآگاهى
انسان همراه است و انسان قادر است كه ميان نيک و بد تميز دهد ،در نتيجه شناخت منجر به آشتى دوبارهی روح
انسان با خدا نيز مىگردد ٥.از اين منظر ،خردگرايى و شناخت سرچشمهی آشتى محسوب مىشوند .به اين معنى كه
انسان به عنوان "تصوير مشابهی خدا" ظاهر نامتناهى روح مقدس را در درون خود يدک مىكشد و به صورت مجرد به
اين مسئله پى برده كه ذاتاً خودآگاه است .بنابراين طبيعت انسان از ذهنيتش خبر مىدهد و روح نقطهی عزيمت و
 ٣مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨اسطوره و پراكسيس  ....همانجا
Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Jenauer Schriften (١٨٠١-١٨٠٧), 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.
٤

٦

سرانجامش است كه در سوژهگرايى معنى مىيابد .لذا از منظر آشتى دين با فلسفه برای هگل آسان به نظر مىآيد كه
فلسفهی ايدهآليستى خود را بر اين فرضيه بنا نهد كه روند تاريخ مسيحيت برابر با روند خودآگاهى انسان از آزادی و
تكامل خرد بشری و "روح جهان" است كه البته به شرح زير توجيه مىشود:
«اكنون حاجت تاريخ است كه دين به صورت خرد انسانى جلوه كند )»(...

٦

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با "تفكر تاريخى" نزد هگل مواجه مىشويم كه از يک سو ،اشكال
دترمينيستى و مثبتگرا به خود مىگيرد .انگاری كه تاريخ محمول يک منطق درونذاتى است و سوژه در روند شناخت
خود همواره اين جهانىتر و خردمندتر مىگردد ،در حالى كه از سوی ديگر ،انگاری كه دين با فلسفه هماهنگ و ايمان
قادر است كه با خرد به آشتى )آكوموداتسيون( برسد .افزون بر اينها ،اينجا نه تنها طبيعت اصوﻻً فاقد تاريخ محسوب
مىشود و انسان فاقد يک تاريخ سرف به نظر مىآيد ،بلكه تاريخ بشر به روند تاريخ انديشه و زيست انسانهای
انديشمند تقليل مىيابد .بنابراين هگل كه در زمان سكونت خود در ينا به مفهوم "اراده" از طريق نقد فلسفهی كانت و
فيلسوفان نوكانتى مانند :فيشته و شلينگ دست يافته بود ،ادعا داشت كه انسان از طريق اتخاذ "خرد عملى" زيست
اجتماعى خويش را سازمان مىدهد .پيداست كه اينجا فلسفهی هگل از مشاهدهی تجربى فراروی مىكند و از اين منظر،
شكل ايستای جامعه را مردود مىشمارد .نتيجهی اين فراروی فلسفى رابطهی "اوضاع موجود" با "اوضاع مطلوب" است
كه در شكل ايدهآليستى و از طريق حركت ديالكتيكى تفكر بر قرار مىگردد .به اين معنى كه تفكر از "اوضاع موجود"
)گوهر گنديده( فرا مىرود و "اوضاع مطلوب" )گوهر خردمند( را به صورت سوبژكتيو پديد مىآورد .ما اينجا با اولويت
سوژه بر ابژه )من سوژه( مواجه هستيم و اين تعميم انديشهی سوژه )مای سوژه( است كه تبديل به فعاليت واقعى مى-
گردد و سپس واقعيت ابژكتيو را پديد مىآورد .اينجا انديشهی سوبژكتيو محرک تاريخ محسوب و تاريخ مجهز به يک
منطق دترمينيستى و مثبتگرا مىشود كه انگاری به صورت "روح جهان" و درجات متفاوت زمانى از تكامل آگاهى
انسان از آزادی خويش سپری مىگردد .بنابراين بنيان اسطورهسازی از روند تاريخ در فلسفهی ايدهآليستى هگل گذاشته
شده است ،زيرا "روح جهان" ظاهراً به سوی يک آيندهی دلپسند و آشتىيافته عزيمت مىكند .به خصوص به اين دليل
كه "روح جهان" از طريق افراد متشخص و تاريخى كه انگاری بر فراز "روح ملت" قرار گرفتهاند ،به پيش رانده مىشود.
منظور هگل اينجا فيلسوفان ،اديبان و هنرمندان هستند كه به گمان وی از طريق تفكر نخست "روح جهان" و سرانجام
واقعيت خردمند و آشتىيافته را پديد مىآورند .از اين منظر شناخت تاريخ به دو موضوع خﻼصه مىشود كه از يک سو،
ايمان دينى را به صورت تكامل خرد بشری جلوه دهد و از سوی ديگر ،روند آگاهى از آزادی انسان را در اشكال
دترمينيستى و مثبتگرا توجيه كند ٧.به اين ترتيب ،برای هگل ظاهراً ممكن مىشود كه از "خودآگاهى فردی" به مفهوم
"روح جهان" دست بيابد .به اين معنى كه "خودآگاهى فردی" زمانى به وجود مىآيد كه انسان به صورت بازتابيافته به

٦

Ebd., S. ٧٤٨
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.
٧

٧

خويشتن راه بيايد ،در حالى كه تعميم اين "خودآگاهى فردی" به افكار عمومى برای هگل برابر با تشكيل "روح جهان"
است.

٨

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با "تفكر تاريخى" نزد هگل مواجه هستيم كه با استناد به مفهوم
"روح جهان" تناقض دين با فلسفه را ظاهراً بر طرف مىسازد و ايمان با خرد را به يک فرجام آشتىيافته مىرساند .به
بيان ديگر ،مشاهدهی محسوس فلسفى )اوضاع موجود ،گوهر گنديده( يک بيان غيرمحسوس ايدهآليستى )اوضاع مطلوب،
گوهر خردمند( مىيابد .بنابراين هگل فقط در ظاهر موفق مىشود كه توافق دين با فلسفه را در شكل ايدهآليستى آن
پديد آورد و آشتى ميان خردگرايى )دولت مدرن( و واقعيت )نفوذ اقشار دينى و اعيان و اشراف فئودالى( را مانند يک
قانون به شرح زير توجيه كند:
«آنچه خردگرا است ،واقعيت است و آنچه واقعيت است ،خردگرا است».

٩

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،بخش اول اين جمله از يک تحول در دانش شناختشناسى گزارش مى-
دهد ،زيرا جهان واقعى را محصول خرد سوژه مىشمارد .به اين معنى كه نه خدا و دين ،بلكه اين انسانها هستند كه با
استناد به خرد خويش ،يعنى سوبژكتيو واقعيت موجود را پديد مىآورند .به بيان ديگر ،از آنجا كه در گذشته خرد
بشری دينى بوده ،در نتيجه جامعهی مذهبى و دولت آنتيک را پديد آورده است .ليكن بخش دوم اين جمله توجيه
"جهان وارونهی" موجود ،يعنى واقعيت ابژكتيو را به نيز عهده مىگيرد .به اين معنى كه انگاری خرد هم اكنون معطوف
به جهان واقعى و دنيوی شده و در نتيجه دولت مدرن و جامعهی خردمند و آشتىيافتهی بورژوايى را نيز پديد آورده
است ١٠.ليكن واقعيت تجربى در اين دوران ،تحت نفوذ نهادهای دينى و حاكميت اشراف و اعيان فئودالى پديد مىآمد و
از اين بابت ،جامعهی بورژوايى همواره مواجه با نبردهای طبقاتى و مقاومت مردمى بود .از جمله بايد از انقﻼب ماه ژوئن
و بروز هرج و مرج در فرانسه ،اصﻼح قانون انتخابات تحت فشارهای اجتماعى در انگلستان و بحران اقتصادی موجود در
كشور پروس ياد كرد كه به فلسفهی ايدهآليستى هگل وجوه جنجالى و توجيهى مىدادند و مضمون توافق دين با دولت
مدرن را به صورت خردگرايى بى اعتبار مىكردند.
از آنجا كه فلسفهی هگل فاقد مصداق تجربى و مواجه با بحران بود ،در نتيجه منجر به اشكال نوين و تفسيرهای ديگر
فلسفى مىشد .به بيان ديگر ،با در نظر داشتن بحرانهای سياسى و اقتصادی كه البته محدود به كشور پروس نمىشدند،
٨

Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Weltgeschichte, ebd. S. ٧٤٨
Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Grundlinie der Philosophie des Rechtes, in: Werke, Bd. ٧,
Frankfurt am Main, S. ٢٤
 ١٠البته اين جملهی مشهور هگل دستخوش تفسيرهای متفاوت فلسفى شده است .از جمله بايد از آثار ميشائيل هاينريش ياد كرد .در حالى كه
وی در گذشته بخش اول اين جمله را انقﻼبى و بخش دوم آنرا ارتجاعى مىخواند ،در اثر جديدش به نتيجهی ديگری رسيده است .به نظر
وی بخش دوم اين جمله حاوی يک هشدار است .به اين معنى كه هر چيزی كه خردمند نيست ،محكوم به فنا است .مصداق نظری وی تمايز
هگل ميان "واقعيت" و "موجوديت اتفاقى" است .به اين معنى كه واقعيت اصوﻻً خردمند است ،در حالى كه در "موجوديت اتفاقى" هيچ اثری از
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, ١٨١٨-١٨٤١, Stuttgart, S. ١٨٠
٩

٨

فرضيهی هگل كه بر خردمندی ،آشتى و وحدت سوژه با ابژه بنا شده بود ،يک شكل اسرارآميز و جنجالى به خود مى-
گرفت .از جمله بايد از فعاليت نوشتاری اشترآوس ياد كرد كه آشتى دين با فلسفه را نزد هگل غير قابل قبول مىشمرد.
وی در سال  ١٨٣٥ميﻼدی كتابى را در نقد ايمان مسيحيان و با عنوان "زندگى عيسى" نوشت .وی اينجا موضوع خدا
)روحالقدوس( و پسر )عيسى( را نه يک واقعيت تجربى و تاريخى ،بلكه يک تصور جنجالى مىشمارد كه از درون جماعت
اوليهی عيسيويان و به صورت يک اسطوره ساخته و پرداخته شده و سرانجام تبديل به يكى از اصول ايمانى نسلهای آتى
مسيحيان گشته است .به اين ترتيب ،انتقاد اشترآوس هر گونه اثری از آگاهى در اين دوران را انكار مىكند ،در حالى كه
روش انتقاد وی يک شكل تشريحى به خود مىگيرد و اسطورهسازی را موجه مىسازد .با وجودی كه اشترآوس به اصول
فلسفهی ايدهآليستى هگل پايبند بود ،ليكن نه برای فلسفه و دين حقوق برابر قائل مىشد و نه جانبداری از دولت دينى
پروس را مجاز مىشمرد .البته وی به منطق ايدهآليستى فلسفهی هگل پايبند ماند و در پيروی از وی مدعى بود كه ايده
)تئوری( نبايد در برابر واقعيت )پراكسيس( موضع بگيرد ،بلكه بايد آنرا به صورت خﻼق در خود ادغام سازد .در حالى
كه شكل هگلى آن "اوضاع موجود" را به صورت اسرارآميز و جنجالى ،آشتىيافته مىخواند و توجيه مىكرد ،اشترآوس
ضرورتاً به سوی نقد خﻼق هر دوی آنها ،يعنى تئوری )دين( و پراكسيس )سياست( رانده مىشد .انگيزهی فلسفى وی
تحقق بى چون و چرای خرد و قطع نفوذ نهادهای دينى در اتخاذ تصميمهای دولتى بود .در حالى كه هگل واقعيت موجود
را نتيجهی خردگرايى مىخواند و مدعى بود كه در يک دولت مدرن كه از طريق خرد هدايت مىشود ،فلسفه و دين
حقوق برابر دارند ،ليكن اشترآوس تداوم اوضاع موجود را مغاير با خردگرايى و غير قابل قبول مىشمرد .به نظر وی
تكرار تجربهی انقﻼب فرانسه در كشور پروس ضروری نبود و اين امكان وجود داشت كه از طريق تعميم نقد تئوريک و
انتشار مكتوبات انتقادی ،اختﻼفات جناحى در حاكميت را تشديد كرد و سياست كلى كشور را به سوی تحقق اهداف
سكوﻻر راند .به اين عبارت كه آثار انتقادی بايد روح انقﻼب فرانسه را در آگاهى و اذهان عمومى رسوخ دهند ،البته
بدون اينكه منجر به تقابل ملت با دولت و هرج و مرج در كشور شوند .از آنجا كه كشور پروس بر خﻼف فرانسهی
كاتوليک رفرماسيون و پروتستانتيسم را تجربه كرده بود ،در نتيجه اشترآوس به خود وعده مىداد كه آزادی قابل تحقق
است ،اگر دولت خود را از زنجيرهای ذهنى دين رها ساخته و به عنوان يک نهاد فراتاريخى و عرفى فلسفه ،يعنى "ايدهی
مطلق" هگلى را از آن خود سازد .به اين ترتيب ،برای اشترآوس ممكن شد كه خطوط كلى و فلسفى هگلىهای چپ
)جوان( را متكامل و آنها را از هگلىهای راست متمايز سازد.

١١

با استناد با مباحث فلسفى اين دوران تمايز ميان فيلسوفان هگليست بسيار دشوار است ،زيرا هگلىهای راست از مبانى
نظری مشترک پيروی نمىكردند و فاقد يک مكتب منسجم فلسفى بودند .اما موضوع قابل تأمل وجود يک نشريهی
تئوريک است كه از كشمكش فلسفى جريان ليبرال با محافظهكاران گزارش مىدهد .اين نشريه "سالنامههای هاله" نام
داشت كه به سردبيری آرنولد رويگه منتشر مىشد .وی يكى از پيشكسوتان نقد هماهنگى دين با فلسفه )آكوموداتسيون(
به شمار مىرفت .در حالى كه وی مدافع سرسخت آزادی مطبوعات بود ،هگل را متهم مىكرد كه وجود نهادهای قديمى
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٩

را برای تشكيل يک دولت مدرن ضروری مىشمارد ١٢.ليكن وی نيز مانند ديگر هگلىهای چپ انتقاد خود را از منظر
اخﻼقى به هگل وارد مىآورد ،بدون اينكه دليل ايجاد اين تناقض عريان را در سيستم فلسفى وی بيابد .انگاری كه هگل
به عنوان نظريهپرداز سرشناس دولت دينى پروس نظريات واقعى خود را پنهان داشته و خود را موظف مىشمرده كه از
دين و فلسفه يک مغلطهی ايدئولوژيک جهت توجيه "اوضاع موجود" كشور بسازد .از آنجا كه رويگه نيز مانند
اشترآوس ادغام ارگانيک دين در تئوری دولت مدرن را غير قابل قبول مىشمرد و خواهان اتمام و تحقق فلسفهی هگل
بود ،در نتيجه بايد به يک "مفهوم ماهوی" از دولت مدرن دست مىيافت كه نقش آنرا به عنوان حامل و حامى فلسفه
مستدل و موجه سازد.
تحت اين فضای كلى فلسفى بود كه ماركس در سال  ١٨٣٦ميﻼدی جهت ادامهی تحصيل از بن به برلين نقل مكان
كرد .وی امكان اين را نيافت كه به درسگفتارهای هگل گوش دهد ،زيرا هگل در اوايل ترم زمستانى  ١٨٣١و ١٨٣٢
ميﻼدی پس از دو هفته تدريس در گذشت .با وجود انتقادهای جريان ليبرال ،اما فلسفهی ايدهآليستى هگل توانمندترين و
محبوبترين فلسفهی آلمانى اين دوران محسوب مىشد كه البته به سطح يک فلسفهی جهانى ارتقا يافته بود .ماركس در
يک خانوادهی يهودتبار متولد شد كه جهت آسودگى از تبعيض دينى و يهودستيزی دولت پروس به پروتستانتيسم
گرويده بود .با وجودی كه وی تمايل به رمانتيسم داشت و شعر مىگفت ،اما همين تمايل به واقعبينى بود كه به احتمال
زياد وی را وا داشت كه سرچشمهی ايده را در واقعيت جستجو كند.

١٣

ماركس در مدت زمان كوتاهى فلسفهی ايدهآليستى هگل را فرا گرفت و آثار هگليستهای مشهور را مطالعه كرد و از
آنجا كه هگل رمانتيسم را محصول ضعف سوژه مىشمرد ،در نتيجه وی اشعار خود را سوزاند و جهت ممانعت از توليد
افكار استعﻼيى و "ارواح زيبا" ديگر شعر نسرود .موضوع فلسفى وی از بدو فعاليت تئوريكش خودآگاهى سوژه و تكامل
"من خودآگاه" بود كه مضمون آنرا فقط مىتوانست در ديالكتيک تئوری با پراكسيس بيابد .وی در سال  ١٨٣٧ميﻼدی
كه حدود  ١٩سال سن داشت ،از طريق روتنبرگ به كلوپ دكترها در برلين دعوت شد .مابقى اعضای اين كلوپ در
سنين  ٢٨تا  ٣١سالگى و فارغالتحصيل رشتههای فلسفه و حقوق بودند و برخى از آنها در مقام استادی در دانشگاه
تدريس مىكردند .در حالى كه روتنبرگ پروفسور رسمى دانشگاه برلين بود ،رسالهی دكترای برونو بائر به عنوان مدرک
پروفسوری پذيرفته شده و وی آنجا در مقام استاد خصوصى تدريس مىكرد .آشنايى و دوستى ماركس با برونو بائر نيز
در همين كلوپ دكترها آغاز شد .در اين دوران برونو بائر هنوز از اسطورهی "باكرهگى مريم مقدس" دفاع مىكرد و به
احتمال زياد تحت تأثير بحثهای فلسفى با ماركس بود كه آتهئيست شد.

١٤

وی در اين دوران كتابى را با عنوان

"لشكركشىهای نقد ناب" به رشتهی تحرير در آورد .موضوع اين كتاب نقد تاريخ مسيحيت است كه به صورت يک
شكل ظاهری از خودآگاهى كلى در نظر گرفته مىشود .به اين معنى كه اساطير ساميان از يک درک اوليه از موجوديت
١٢
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انسان )من( گزارش مىدهند و مصداق اين موجوديت هم يک فهم آزاد و نه تصورات جنجالى مىباشد .به اين ترتيب،
دين مسيحيت يكى از درجات اوليه از يک روند خودآگاهى به نظر مىآيد كه سرانجام به فلسفه منتهى مىشود .به اين
ترتيب ،هستى انسان در برابر دو وظيفه قرار مىگيرد كه نخست از درجهی خودآگاهى معمولى )دينى( عبور كند و بعداً
به خودآگاهى عمومى )فلسفى( منتهى شود .به نظر برونو بائر خودآگاهى زمانى به اتمام مىرسد كه نقد دين تعميق يافته
و به افكار عمومى راه بيابد .بنابراين وی بر اين نكته تأكيد مىكند كه انتقاد بايد با دقت به خصوص به سوی كليسا
سمت بگيرد ،زيرا روحانيت مسيحى هستى انسان را دچار درجهای از خودآگاهى كرده كه ازخودبيگانه است .پيداست
كه از اين منظر آگاهى يک شكل وارونه به خود مىگيرد .بنابراين برونو بائر بر اين موضوع تأكيد مىكند كه انجيل نه
وحى الهى ،بلكه اثر نويسندگان آن است كه البته با درجهای از خودآگاهى مدون شده است ،اما تنها به زمان و مكان خود
اختصاص دارد .بنابراين تسلط تفكر دينى و حاكميت اشراف و اعيان فئودالى بر جامعه ،نشانهی ازخودبيگانگى به شمار
مىرود .ليكن پيروزی نهايى خودآگاهى فقط زمانى ميسر مىگردد كه انتقاد نه تنها اشكال مجرد آگاهى وارونه و
ازخودبيگانه را افشا كند ،بلكه برای استقرار آن دولتى كه از نفوذ مراجع دينى به كلى رها گشته است ،به صحنه سياسى
بيايد .به بيان ديگر ،برونو بائر اينجا تأكيد مىكند كه دولت مدرن بايد به صورت يک وجود ابژكتيو از خودآگاهى كه از
قيد و بند دين آزاد شده است ،فهميده شود و آن بايد به صورت يک وجود كه زمينه و محتوای آن خودآگاهى است،
مقاصد عرفى و سكوﻻر خويش را پديد آورد .ما اينجا با نقش يک دولت روشنگر و پيشرو مواجه مىشويم كه جهت
تحقق منافع عمومى از اهداف انفرادی و انگيزههای قشری فرا مىرود .پيداست كه از اين منظر "روح جهان" هگلى به
صورت توافق دين با فلسفه و توجيه سياست دولت دينى نه تنها يک نقش مثبت در روند خودآگاهى سوژه بازی نمى-
كند ،بلكه بازدارندهی ايجاد "ايدهی مطلق" نيز به حساب مىآيد .همچنين پيداست كه تشكيل يک چنين دولت مدرنى
بستگى به نفوذ يک طبقهی قدرتمند و مسلط اجتماعى )بورژوازی( دارد كه منافع مادی خويش را در تشكيل آن ببيند .از
آنجا كه بورژوازی كشور پروس در ضعف مطلق به سر مىبرد و در پى ائتﻼف و آشتى با طبقهی اعيان و اشراف
فئودالى بود و از آنجا كه تعهد به منطق ايدهآليستى فلسفهی هگل برونو بائر را نيز مانند مابقى هگلىهای چپ از تقابل
ايده )تئوری( با واقعيت )پراكسيس( مبرا مىداشت و وی را به سوی نقد خﻼق دين دولتى و دولت دينى مىراند ،در
نتيجه برای وی راه حل ديگر باقى نمىماند ،به غير از اينكه "روح جهان" هگل را تنها يک تصور غير واقعى بخواند كه
در شنل سلطنت و عبای كشيش پيچيده شده است .همچنين پيداست كه اينجا مقولهی خودآگاهى جوانب ارزشمند
)نورماتيو( و استعﻼيى به خود مىگيرد و در تداوم فلسفهی ايدهآليستى هگل از رابطهی "اوضاع موجود" با "اوضاع
مطلوب" گزارش مىدهد .از اين منظر ،خودآگاهى تبديل به قدرت مطلق جهان و محرک تاريخ محسوب مىشود و معنى
تاريخ به روند تكامل يک خودآگاهى متناهى كه فرجام آن تحقق فلسفه است ،تقليل مىيابد .اينجا تعميم فلسفه به معنى
تشكيل "روح مطلق" و پايان نفوذ دين و تصورات جنجالى تلقى مىشود .بنابراين برونو بائر فلسفه را حامل و آدرس
خودآگاهى مىشمارد كه حدود ذهنى خويش را بر مىاندازد .وی سپس در پيروی از فلسفهی ايدهآليستى هگل تأكيد
مىكند كه "افراد تاريخ جهان" فقط "روح جهان" را متكامل نمىكنند ،بلكه حامى و مجری فلسفه نيز به شمار مىروند.
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،با وجودی كه برونو بائر به مراتب ديرتر از اشترآوس به مواضع فلسفى
هگلىهای چپ رسيد ،اما راديكالتر از وی نقد "اوضاع موجود" را به پيش مىكشد و جهت دگرگونى دولت دينى پروس
مسئلهی فعاليت سياسى را نيز مطرح مىكند .در حالى كه اشترآوس تقابل ملت با دولت را عامل هرج و مرج مىشمرد،
ليكن تفكر انتقادی برونو بائر به سوی بسيج مردمى تمايل داشت .البته وی نيز مجبور بود كه با در نظر داشتن شرايط
موجود و ضعف بورژوازی در برابر واقعيت كشور پروس كوتاه بيايد و مانند ديگر هگلىهای چپ فعاليت خود را معطوف
به تكامل يک قدرت انتقادی و مولد تئوريک جهت اتمام و تحقق فلسفه سازد .بنابراين وی نيز نه فراتر از نفى نفى
روشنگرانه )شكل( به يک موضع عملى ،موضوعيتيافته و پر محتوا )ماهيت( دست يافت و نه جنجال بر سر يک
خودآگاهى متناهى راه را برای عبور از بحران موجود دولت دينى پروس هموار كرد .با تمامى اين وجود ،برونو بائر به يک
"فلسفهی خودآگاهى" دست يافت و به نظر مىرسد كه ماركس نيز تحت تأثير بحثهای فلسفى با وی بود كه رسالهی
دكترای خود را به اتمام رساند.
موضوع تحقيقات ماركس اينجا نقد فلسفههای پساارسطويى مانند :استوا ،اسكپتيسم و از جمله ماترياليسم اپيكور و
دموكريت است .اين دو تن فيلسوفان طبيعتگرای يونان باستان بودند و ماركس رسالهی دكترای خود را از موضع
سياسى و جهت مقابله با هگليسم بر فلسفهی خودآگاهى اپيكور متمركز كرد كه تأثير آگاهى تئوريک بر پراكسيس
سياسى را بسنجد ١٦.با وجودی كه دموكريت و اپيكور ماترياليست بودند و فلسفهی خود را با استناد به حركت اتمها
موجه مىكردند ،اما دموكريت به دترمينيسم تمايل داشت ،در حالى كه اپيكور مبتكر فلسفهی آزادی بود .اينجا طرح
اين نكته ضروری است كه يونانيان باستانى دركى از دانش اتمى در مضمون كنونى آن نداشتند .آنها از مفهوم "گوهر"
سخن مىراندند و ضرورت ايجاد آنرا حداقل چهار "ذره" )اتم( مىشمردند .حركت اتمها در خﻸ و به صورت يک
سقوط نامتناهى از باﻻ به پايين تصور مىشد كه در واقعيت درک مجرد روابط اجتماعى خود انسانها بود .از اين بابت،
ماركس نيز روش خودآگاهى اپيكور را "آگاهى تصوری" مىخواند كه معنى آن خلقت جهان از طريق وحدت ذهنيت
سوژه با طبيعت است .اينجا تفكر انسان ديگر نيازی به متافيزيک ندارد ،زيرا جهان واقعى را مستقيماً متصور مىشود.

١٧

در حالى كه اتميسم دموكريت بر اساس دو فرضيه ،يعنى "سقوط مستقيم" و "برخورد اتمها" ١٨بنا شده كه به دترمينيسم
حركت مىانجامد ،ليكن اپيكور يک فرضيهی سوم ،يعنى "انحراف" ١٩را نيز در نظر مىگيرد و با استناد به "كمانه شدن
كوتاه" اتمها به مضمون آزادی پى مىبرد .ماركس از اين تمايز به اين نتيجه رسيد كه "انحراف" منجر به خودمختاری
سوژه مىشود و حركت دترمينيستى را مختل مىسازد ٢٠.به بيان ديگر ،همانگونه كه اتمها از حركت مستقيم خود آزاد
و كمانه مىشوند ،به همين صورت نيز فلسفهی اپيكور "محدوديت وجود" را نفى كرده و خود را از آن مستقل ساخته

١٦

Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenz der demokritischen und epikureischen
Naturphilosophie, in: MEW, Ergänzungsband I, S. ٢٥٧ff., Berlin (ost), S. ٢١٨, ٣٢٦ f.
١٧
Vgl. ebd., S. ١٢٤
١٨
Replusion
١٩
Deklination
٢٠
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation … ebd., S. ٨٩, ٢٩, ١٢٥f.

١٢

است ٢١.بنابراين ما در فلسفهی اپيكور با سوژه مواجه هستيم كه با اراده و آگاهى راه خود را از يک مجموعه مجزا مى-
سازد .از اين بابت ،ماركس اپيكور را به عنوان "بزرگترين روشنگر يونانى" ستايش مىكند و فلسفهی وی را فرای استوا و
اسكپسيس قرار مىدهد .به اين دليل كه اپيكور نه مانند استوا تحت تأثير اسطوره قرار مىگيرد و به تخيﻼت روی مى-
آورد ٢٢و نه مانند اسكپسيس به جهان محسوس پاسخهای غيرضروری مىدهد .ماركس همچنين شناختشناسى اپيكور
را در مقايسه با روش ارسطو تحسين مىكند .ارسطو برای ماركس دچار "تعصب گوهری" بود ،زيرا وی در فقدان دﻻيل
فيزيكى به متافيزيک روی مىآورد ٢٣.در برابر پرنسيپ فلسفهی اپيكور اثبات اين موضوع است كه همه چيز قابل تفكر
است و هيچ نيازی به متافيزيک نيست ٢٤.به اين ترتيب ،ماركس نتيجه مىگيرد كه اپيكور يكتا فيلسوف دوران آنتيک
بوده كه برای فرد آن زمانى تنها پراكسيس ممكنه را جهت تحقق ماهيت انسانى مستدل كرده است .ماركس جهت
مصداق نظريهی خود بر تﻼش فلسفى اپيكور جهت تبديل خدا به پوچى و رهايى انسان از هراس از مرگ ،قوای اسطوره-
ای و مجازات ماورای طبيعى انگشت مىگذارد ٢٥.به اين صورت كه اپيكور مستقيماً شكل آگاهى را در بى واسطهگىاش،
يعنى در خودبنيادی خرد تبديل به شكل طبيعت و از اين طريق ،تأثير قوای ماورای طبيعى )دين ،اسطوره ،سرنوشت( را
بر طبيعت انكار مىكند .از اين پس ،خرد به كلى در تصاحب خويشتن است و هرگونه واسطهای ميان انسان با طبيعت
بيرونى معنى ازخودبيگانگى با خرد را مىدهد.

٢٦

محصول ازخودبيگانگى با خرد ارواح خودساخته هستند كه بنا بر

تحقيقات ماركس به دليل ضعف تفكر از ماهيت خودآگاه انسانى به شرح زير پديد مىآيند:

«) (...مدارک برای اثبات وجود خدا چيز ديگری به غير از مدارک برای اثبات وجود خودآگاهى ماهوی انسانى ،يعنى
استنتاج مجرد و منطقى خودش نيستند ،برای نمونه مدرک هستىشناسى .آن مستقيماً موجود است ،همين كه متفكر مى-
شود؟ خودآگاهى ،در اين معنى كه تمامى مدارک برای اثبات وجود خدا ،مدارک برای نبودنش] ،يعنى[ ابطال تمامى
تصورات از يک خدا هستند .مدارک واقعى بايد بر عكس به اين عبارت باشند" :از آنجا كه طبيعت ناجور ترتيب يافته
است ،خدا هست" ".از آنجا كه اين جهان غيرخردمند است ،خدا هست" ".از آنجا كه تفكر نيست ،خدا هست ".اما اين

چه چيزی را مىگويد به غير از اينكه ،برای آن كسى كه جهان غيرخردمند است ،بنابراين خودش غيرخردمند است،
]پس[ برای وی خدا هست؟ يا غيرخردمندی وجود خداست».

٢٧

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا به مسئلهی جابجايى سوژه با محمول پى مىبرد .به اين
معنى كه اين انسانها هستند كه با سطح آگاهى خود ،يعنى به دليل ازخودبيگانى با خرد مدارک اثبات وجود خدا را ارائه
مىدهند و در پرتو ضعف تفكر خويش خدای آسمانى را پديد مىآورند .بنابراين ماركس جهت رد وجود خدا بر اين
نكته تأكيد مىكند كه روش اثبات خدا تنها راجع به وضعيت روحى خود مؤمن گزارش مىدهد تا راجع به وجود خدا .به
٢١

Vgl. ebd., S. ٢٨٢ f.
Vgl. Marx, Karl (١٩٢٧): Die Dissertation – Differenzen der demokritischen und epikureischen
Naturphilosophie, in: MEGA I, ١/١, ed. Rjazanow bzw. Adorratskij, Berlin (ost), S. ٥١
٢٣
Vgl. ebd., S. ١٢٥
٢٤
Vgl. ebd., S. ٨٨
٢٥
Vgl. ebd., S. ١١١, ٨٨, ١١٣
٢٦
Vgl. ebd., S. ٩٢f.
٢٧
Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation … ebd., S. ٣٧٢
٢٢

١٣

بيان ديگر ،انسان تفكرات ناب خود را به خدا نسبت داده و آنها را نشانهی وجود خدا مىشمارد.

٢٨

ما اينجا با نقد

تقديس "روح مطلق" در ايمان مسيحيان مواجه مىشويم كه البته ماركس آنرا به "ايدهی مطلق" در سيستم هگلى نيز
بسط مىدهد و زمينهی نقد "تفكر تاريخى" ،يعنى روش مثبتگرا و دترمينيستى فلسفهی ايدهآليستى وی را همچنين
پديد مىآورد .انگيزهی فعاليت تئوريک ماركس با استناد به اقرار پرومتهيوس موجه مىشود كه تنفر خود را از تمامى
خدايان آسمانى و زمينى بيان مىكند و در جوار خودآگاهى انسان هيچ چيز ديگری را نمىپذيرد.

٢٩

به اين ترتيب ،يک "حركت واقعى" از خودآگاهى ماترياليستى سوژه عريان مىگردد كه ارواح اين جهانى و آن جهانى از
تكوين آن ممانعت مىكنند .تنها راه برون رفت از اين تناقض ،آسودگى انسان از اين ارواح خودساخته است .از اين پس،
شناخت ماترياليستى از "حركت واقعى" ممكن مىگردد و شناخت با استناد به روابط متقابل اجتماعى به مفهوم ماهيت
انسان دست مىيابد .از آنجا كه بنا بر يک اصل روانشناسى فعاليت انسان تحت تأثير شناختش شكل مىگيرد و
شناخت واقعيت با استناد به تجربه پديد مىآيد ،در نتيجه ماهيت انسانى نيز خود را به صورت يک امر تجربى و
ماترياليستى متحقق مىسازد .در همينجا است كه ماركس به هگل انتقاد مىكند كه وظيفهی فلسفه نه توجيه مجرد
آشتى ،يعنى تدوين يک "حركت فكری" از طريق مفاهيم ايدهآليستى ،بلكه بازتاب مشخص و انتقادی همين "حركت
واقعى" است كه ميان انسانها در جامعه به وقوع مىپيوندد .افزون بر اين ،ماركس فلسفهی ايدهآليستى هگل را متهم
مىكند كه نه به يک مفهوم واقعى از انسان دست مىيابد و نه مسئلهی تحقق انسان را حل و فصل مىكند .به خصوص
به اين دليل كه "خودآگاهى" نزد هگل به صورت انفرادی و از طريق "من ناب" به وجود مىآيد .به اين ترتيب ،ماركس
بر سرچشمهی ماترياليستى روابط اجتماعى تأكيد كرده و موضوع "خودآگاهى" را به شرح زير در رسالهی دكترای خود
برجسته مىسازد:
«در حقيقت :فرد زمانى در مفهوم انسان متحقق مىگردد ،تا جايى كه خود را به ديگری معطوف سازد كه خود وی باشد
و يا اينكه انسان ديگری در شكل موجوديت مستقيم خود در برابرش عزيمت كند .انسان زمانى به صورت توليد
طبيعت پايان مىيابد ،اگر ديگری كه وی به آن معطوف است ،نه موجوديت متفاوت ،بلكه يک نفر انسان ،حتا اگر هنوز
بدون روح بوده باشد .برای اينكه انسان به صورت انسان تبديل به ابژهی واحد و واقعى خويش گردد ،بايد موجوديت
نسبى خويش ،قدرت طمع و طبيعت عريان را در خود شكسته باشد .عقبرانى اولين شكل خودآگاهى است؛ آن بنابراين
با آن خودآگاهى مطابقت دارد كه خود را به صورت موجوديت مستقيم و فرد مجرد درک كند .بنابراين در عقبرانى
مفهوم اتم متحقق مىگردد ،آنجايى كه شكل مجرد اما نه كمتر نقطهی مقابل مادهی مجرد است؛ چون ماده كه اتم به
آن معطوف مىگردد ،البته اتمها ،اما اتمهای ديگری هستند .اگر من نسبت به خويشتن بدون واسطه به صورت يک نفر
ديگر رفتار كنم ،اينچنين رفتار من يک رفتار ماترياليستى است».

٣٠

٢٨

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

١٤

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،برای ماركس انسان در روابط واقعى و متقابل انسانها و از طريق عقبرانى
در جامعهی انسانى است كه به خودآگاهى مىرسد .ما اينجا با يک "حركت واقعى" و بدون واسطه ميان انسانها مواجه
هستيم كه منجر به خودآگاهى تجربى و رفتار ماترياليستى در جامعه مىشود .افزون بر اينها ،مسئلهی خودآگاهى نزد
ماركس يک موضوع جمعى است كه از عقبرانى ،كشمكش ،تأييد و تكذيب رفتار اجتماعى پديد مىآيد و به افكار
عمومى معنى مىدهد .در برابر نزد هگل ،عقبرانى در روابط اجتماعى اصوﻻً يک مسئلهی فلسفى نيست ،زيرا خودآگاهى
در فلسفهی ايدهآليستى وی تنها از طريق "من ناب" و به صورت يک "حركت فكری" و انفرادی پديد مىآيد .محصول
اين روش آشتى كﻼً و آشتى دين با فلسفه خصوصاً است كه البته از طريق تكامل مفاهيم ايدهآليستى و تنها در يک
"حركت فكری" كه فاقد شواهد تجربى و ابژكتيو است ،يعنى آپريور به وجود مىآيد .به اين ترتيب ،ماركس نقد
هماهنگى دين با فلسفه كه مورد نظر هگلىهای چپ بود ،در تحقيقات خود ادغام مىسازد .منتها با اين تفاوت كه وی
مسئلهی آكوموداتسيون را محصول ضعف اخﻼقى هگل نمىشمارد ،بلكه دليل آنرا به شرح زير به سيستم فلسفى وی
نسبت مىدهد:
«) (...اين يک بى اعتنايى شاگردان هگل است ،وقتى كه آنها اين و يا آن تعيين سيستم وی از آكوموداتسيون و يا از اين
قبيل را با يک واژه ،اخﻼقى تشريح مىكنند .آنها فراموش مىكنند كه در يک مدت زمان نه چندان سپری شده ،همان-
گونه كه انسان مىتواند با استناد به نوشتههای خودشان آشكار اثبات كند ،با اشتياق به تمامى محدوديتهای وی آويزان
بودند (...) .اين چه بى وجدانى است كه استاد را به يک منظور مخفى در پشت نظرياتش متهم مىكنند ،كسى كه علم
برايش نه دريافتى ،بلكه در حال شدن بود (...) .آنها فراموش مىكنند كه وی در رابطهی مستقيم ،گوهری و بازتابيافته
نسبت به سيستم خود قرار داشت».

٣١

البته ماركس هنوز كامﻼً به اين موضوع پى نبرده بود كه نقض سيستماتيک فلسفهی ايدهآليستى هگل در وارونگى روش
ديالكتيكى وی پنهان است .با وجودی كه وی به مسئلهی جابجايى سوژه با محمول )ابژه( از نظر محتوايى و مفهومى در
توليد اشكال متافيزيک پى برده بود ،اما همواره واقعيتى را در ديالكتيک هگل مشاهده مىكرد كه تا اينجا وی را از نقد
تئوريک آن ظاهراً ناتوان مىساخت .با وجودی كه ماركس با نظريات اغلب هگلىهای چپ مشكل داشت ،اما به روش
آنها پايبند ماند .وی نيز "واقعيت به خصوص را نسبت به ايده مىسنجيد" ٣٢و از آنجا كه در واقعيت تجربى اثری از
خردمندی ،آشتى و وحدت مورد نظر هگل مشاهده نمىشد ،در نتيجه از طريق نقد دين در پى فراروی از فلسفه بود.
منتها با اين تفاوت كه هگلىهای چپ در پى رفرم آگاهى بودند كه دولت را به سوی خردمندی براند ،در حالى كه
ماركس فعاليت تئوريک خود را از نقد راديكال دين و فلسفه به سوی نقد راديكال پراكسيس سياسى دولت پروس نيز
بسط مىداد .وی نقد را اصوﻻً خالق واقعيت ديگری مىدانست كه البته روش آنرا بعدها به صورت نقد درونذاتى و
نفىكننده متكامل كرد.

٣١

Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation … ebd., S. ٣٢٦, und
Vgl. Heinrich, Michael (٢٠١٨): Karl Marx … ebd., S. ٣٥٤
٣٢
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation … ebd., S. ٣٢٧f.

١٥

افزون بر اينها ،ماركس بر خﻼف تمامى هگلىهای چپ از همان بدو فعاليت تئوريک خود متمايل به ماترياليسم بود و از
آنجا كه به تحقيق ديالكتيک تئوری با پراكسيس مىپرداخت ،به سرعت موفق به كشف اين مسئله شد كه با ظهور
انسان در طبيعت و تكوين خودآگاهى سوژه ،حركت دترمينيستى نيز پايان مىيابد و "قلمرو ضرورت" دگرگون مى-
گردد ٣٣.به اين عبارت كه اگر فلسفه به يک كليت نهايى متكامل گردد ،بعداً به اجبار به واقعيت معطوف مىشود و به
صورت آگاهى تئوريک ،انرژی ﻻزم را جهت فعاليت سياسى پديد مىآورد .اينجا پايان دترمينيسم و آغاز ظهور آزادی و
امكانات است ،در حالى كه از سوی ديگر ،فقط در تحقق مستقيم فلسفه است كه تضادهای ماهوی و درونى واقعيت
عريان مىگردند و مُهر خود را بر فلسفه مىكوبند .بنابراين پيداست كه چرا ماركس فعاليت تئوريک خود را مستقيماً به
هگلىهای چپ منسوب نمىكرد و در جوار منتقدان راست فلسفهی ايدهآليستى هگل به شرح زير به نقد روش و
نظرياتها آنها نيز مىپرداخت:
«در نهايت اين دوگانگى از خودآگاهى فلسفى به صورت يک سمت گيری دوگانه] ،يعنى[ در افراطىترين مسير خود
متقابﻼً حضور مىيابد (...) .يكى جريان ليبرال و ديگری فلسفهی مثبت است .فعاليت اولى نقد است ،يعنى فلسفه كه
مستقيماً به بيرون باز مىگردد ،فعاليت دومى امتحان فلسفهپردازی است ،يعنى فلسفه كه به درون خود باز مىگردد ،زيرا
آن كمبود را به عنوان ذات درونى فلسفه مىشمارد ،در حالى كه اولى آنرا به عنوان كمبود جهان مىفهمد كه فلسفى
شود .هر كدام از اين جريانها مستقيماً همان كاری را مىكند ،كه ديگری مىخواهد انجام دهد و خودش نمىخواهد انجام
دهد .اما اولى نفساً از تضاد درونى خود با پرنسيپ و هدفش كﻼً آگاه است .نزد دومى وارونگى ،مىتوان گفت ديوانگى به
صورت خود ظاهر مىگردد .تنها جريان ليبرال به محتوا مىرسد ،زيرا جريان مفهوم نسبت به پيشرفت واقعى است ،در
حالى كه فلسفهی مثبت فقط توان اين را دارد كه مطالبات و تمايلها كه شكل آنها با معنىشان متناقضاند ،را مطرح
كند».

٣٤

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،با وجودی كه ماركس اينجا از برتری فلسفى جريان ليبرال نسبت به
منتقدان راست هگل سخن مىگويد ،اما هگلىهای چپ را نيز محكوم مىكند ،زيرا آنها عواقب تجربى فلسفهی خود را
دوباره در نظريات خويشتن منعكس نمىكنند و از آنها نتايج ﻻزم سياسى را نمىگيرند .وی اينجا نقض "كليت
ديالكتيكى" و كشمكش آگاهى تئوريک با پراكسيس سياسى را مد نظر دارد .ما اينجا با تأثير فلسفهی ايدهآليستى هگل
بر رسالهی دكترا ماركس مواجه مىشويم ،زيرا وی "كليت را برابر با واقعيت" مىشمرد.

٣٥

ماركس در سال  ١٨٤١ميﻼدی رسالهی دكترای خود را در برلين به پايان رساند ،اما آنرا جهت ارزيابى به دانشگاه ينا
فرستاد و از همانجا بود كه وی مدرک دكترايش را به صورت غيابى دريافت كرد .با وجودی كه وی تا كنون نظريات
٣٣

Vgl. ebd., S. ٢٧٤f.
Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation … ebd., S. ٣٢٩ f., und
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١٦

خود را منتشر نكرده بود ،اما به دليل بحثهای نظری در كلوپ دكترهای برلين شهرت بسياری داشت و نزد برخى از
هگلىهای چپ حتا ستارهی آيندهی فلسفهی آلمانى به شمار مىرفت ٣٦.به احتمال زياد به همين دليل بود كه وی جهت
ممانعت از كشمكشهای ساختاری با دانشگاه برلين و سانسور دولتى از گرفتن درجهی دكترا از دانشگاه برلين صرف
نظر كرد .اوضاع سياسى كشور پروس در اين دوران بسيار بحرانى بود .به خصوص پس از تاجگذاری فريدريش ويلهلم
چهارم يک كابينهی ارتجاعى در سال  ١٨٤٠ميﻼدی به قدرت رسيده بود كه بر خﻼف اهداف هگلىهای چپ كه
خواهان استقرار يک دولت مدرن و پيشرو بودند ،رمانتيسم زندگى آنتيک و سادهی گذشته را ترويج مىكرد .در حالى كه
بورژوازی آلمانى چنان ضعيف بود كه قادر به تحقق اهداف خويش در برابر قدرت اشراف و اعيان فئودالى نمىشد،
هگلىهای جوان خواهان دگرگونى واقعيت از طريق نقد فلسفى بودند .پيداست كه اين انتقاد فراتر از نهادهای دينى به
اجبار به سوی نقد سياست دولت پروس نيز متمايل مىشد .يعنى ،همان رژيمى كه از منافع مادی و نفوذ نهادهای دينى و
اعيان و اشراف فئودالى حفاظت مىكرد و هم اكنون موجوديتش از طريق جريان ليبرال تحديد مىشد .در حالى كه دولت
پروس با استناد به فرقهی پيتتيسم مسيحى هويت خود را توجيه مىكرد ،ليكن انتقاد دينى هگلىهای چپ برايش بحران
ايدئولوژيک به بار مىآورد .ارتجاع در ساختار دولتى چنان نهادينه بود كه نه تنها از استخدام يهوديان به عنوان
كارمندان دولتى ممانعت مىشد ،بلكه شهروندان كاتوليک نيز همواره تحت سؤظن قرار داشتند كه مبادا به نفوذ واتيكان
در دستگاه دولتى دامن زنند.
بنابراين روشن است كه چرا دولت دينى پروس نسبت به منتقدان دين بسيار حساس بود و به فعاليت تئوريک آنها
شديداً واكنش نشان مىداد .به اين ترتيب ،دولت پروس دست به تصفيهی هگلىهای چپ از دانشگاه زد .از جمله بايد از
سرنوشت برونو بائر ياد كرد كه با پيشنهاد وزير فرهنگ از برلين به بن رفت كه در دانشگاه آنجا به عنوان پروفسور
رسمى استخدام شود .ماركس نيز پس از پايان تحصيل به بن بازگشت كه پس از اخذ مدرک استادی آنجا تدريس
كند .آنها در سال  ١٨٤١ميﻼدی اولين جلد نشريهی "صوراسرافيل هگل آتهئيست و ضد مسيحى" را در بن منتشر
كردند .اما چندی نگذشت كه برونو بائر به اتهام آتهئيسم و آن مواضع انتقادی و راديكال كه در برابر مسيحيت و دولت
دينى پروس داشت ،از دانشگاه اخراج و سلب حق تدريس شد .از آنجا كه وی به اين حكم تن نداد و به درسگفتارهای
خود ادامه داد ،قوای مجريه وارد عمل شد و وی را با خشونت از دانشگاه بيرون راند .همين سرنوشت را نيز فريدريش
كارل فوربرگ تجربه كرد .وی در يكى از درسگفتارهای خود مدعى شده بود كه وجود خدا ضرورتاً قابل اثبات نيست.
نفر بعدی دوست نزديک ماركس در برلين ،روتنبرگ از كلوپ دكترها بود كه به دليل نظريات راديكال خود اخراج و
 ٣٦ما مصداق اين موضوع را در نامهی موزوس هس به برتهولد آئرباخ مىيابيم .موزوس هس يكى از هگلىهای چپ بنام بود كه نه تنها
مكتوبات مستمر در نقد دين داشت ،بلكه قبل از ماركس به پاريس نقل مكان كرده و تحت تأثير جنبش انقﻼبى فرانسه كمونيست شده بود.
آئرباخ يكى از نويسندگان اين دوران بود كه جهت ديدار از كلوپ دكترها و آشنايى با هگلىهای چپ به برلين سفر مىكرد .از آنجا كه
آئرباخ از اوضاع برلين بى خبر بود و تمامى هگلىهای چپ را نمىشناخت ،در نتيجه از هس تقاضای توصيه كرده بود كه چه كسى را مﻼقات و
با وی تبادل نظر كند .موزوس هس اما نه روتنبرگ و نه برادران بائر كه البته از ماركس مسنتر بوده و قبل از وی موفق به اخذ درجهی
دكترا شده و در مقام استادی بودند ،بلكه ماركس را به شرح زير به وی معرفى مىكند« :تو مىتوانى خود را آماده سازی تا با بزرگترين و
شايد تنها فيلسوف اصلى زندهی كنونى آشنا شوی ) (...وی عميقترين جديدت فلسفى را با برندهترين طنز پيوند مىدهد؛ به تركيب روسو،
ولتر ،هولباخ ،لسينگ ،هاينه و هگل در يک فرد فكر بكن ) (...اين چنين با دكتر ماركس روبرو هستى».
Zit. n. Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich (١٩٨١): Die Dialektik der gesellschaflichen Praxis – Zur Genesis
und Kernstruktur der Marxschen Theorie, München, S. ٢٩

١٧

سلب حق تدريس شد .دولت همزمان انتشار "سالنامههای هاله" به سردبيری آرنولد رويگه را ممنوع و شرط انتشار آنرا
مشروط به انتقال هيئت تحريهی آن به برلين كرد كه آنرا مستقيماً زير نظر دستگاه سانسور مركزی قرار دهد .از اين
پس ،رويگه ديگر اجازه نداشت كه به دانشگاه برود و به نقد درسگفتارهای پرفسورهای رسمى بپردازد .با وجودی كه
اشترآوس نسبت به ديگر هگلىهای چپ ،ميانهرو بود و از نقد سياسى تا حد ممكنه ممانعت مىكرد ،ليكن خشم دستگاه
سانسور گريبان وی را نيز گرفت و به مقام وی به عنوان پروفسور رسمى خاتمه داد .وی از دانشگاه اخراج شد ،زيرا
تقديس سه گانهی مسيحيان ،يعنى "خدا ،پسر و روحالقدوس" را به "خدا ،بشريت و روحالقدوس" تفسير كرده و فرديت
عيسى را به جماعت مؤمنان مسيحى بسط داده بود .يكى ديگر از هگلىهای چپ كه از دانشگاه اخراج و سلب حق
تدريس شد ،فويرباخ نام داشت .با وجودی كه مقالهی وی با موضوع روش نقد دين تحت نام مستعار منتشر شده بود،
اما دادگاه آنرا به وی نسبت داد و حكم اخراج وی از دانشگاه را صادر كرد.

٣٧

فويرباخ يكى ديگر از هگلىهای چپ محسوب مىشد كه فلسفه را مستقيماً نزد هگل آموخته بود .در حالى كه وی در
گذشته فلسفهی ايدهآليستى هگل را نمايندگى مىكرد ،اما همواره بيشتر متوجهی تناقض آن با واقعيت تجربى مىشد.
كتاب مشهور وی "ماهيت مسيحيت" نام داشت كه در سال  ١٨٤١ميﻼدی منتشر شد .وی دو سال قبل از انتشار اين
كتاب ،نقد خود بر فلسفهی ايدهآليستى هگل را مستدل و مدون كرده بود .در حالى كه اشترآوس و برونو بائر خواهان
تحقق فلسفهی ايدهآليستى هگل بودند و با استناد به اصل خردمندی تشكيل جامعهی آشتىيافتهی بورژوايى را ممكن
مىشمردند ،ليكن فويرباخ مشكل آنرا سيستماتيک ،متدولوژيک و محتوايى مىشمرد .به نظر وی سيستم هگلى از اين رو
با واقعيت در تناقض قرار مىگرفت ،زيرا فاقد مفهوم "مشاهدهی حسى"

٣٨

بود .به اين صورت كه مشاهده رابطهی

طبيعت انسان با طبيعت بيرونى را بر قرار مىسازد ،در حالى كه فلسفهی ايدهآليستى هگل از درک اين رابطه ممانعت
مىكند .به بيان ديگر ،هگل تناقض طبيعت انسان با طبيعت بيرونى را از طريق يک مفهوم از روح )"ايدهی مطلق"( كه از
انسان واقعى مجزا و مستقل شده است ،وساطت مىكند .فرضيهی هگل وحدت ايده )سوژه( با واقعيت )ابژه( است كه
البته نه در واقعيت ،بلكه با استناد به "ايدهی مطلق" ،يعنى به صورت ايدهآليستى پديد مىآيد .در حالى كه هگل بر
صحت متدولوژی و محتوای شناختشناسى خويش از واقعيت اصرار مىورزد ،اما اين واقعيت يک واقعيت ديگر ،يعنى
يک واقعيت غيرتجربى است كه به صورت امكان و با استناد به خرد سوژهی شناسا توجيه مىشود .به اين ترتيب ،هگل
به فلسفه فقط اين وظيفهی ظاهری را محول مىكند كه كمبود "مفهوم" جهت درک "شكل" را از طريق تمايز انتقادی
ميان اجزای ماهوی و غيرماهوی بر طرف سازد .به اين ترتيب ،نه تنها مانعى در برابر تمايز ميان نيازهای سوبژكتيو
)ذهنى( و واقعيتهای ابژكتيو و تجسميافته )عينى( مستقر مىشود ،بلكه تعهد فلسفه جهت درک تفاوت ميان تصورات
سوبژكتيو و مشاهدهی ابژكتيو الغا مىگردد .بنابراين فويرباخ به اين مسئله پى برد كه در فلسفهی هگل رابطهی طبيعت
انسان با طبيعت بيرونى با استناد به يک منطق اسرارآميز توجيه مىشود ،در حالى كه از سوی ديگر ،شناخت ايدهآليستى
وی از وحدت سوژه با ابژه خبر مىدهد كه البته در تناقض با واقعيت تجربى قرار مىگيرد .اينجا فويرباخ خواهان

Vgl. Heinrich, Michael (٢٠١٨): Karl Marx … ebd., S. ٢٣٦, ٢٤٩, ٢٨٢ f., ٢٨٧ f., ٣٠٦ f., ٣٠٩
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١٨

بازگشت به طبيعت مىشود ،زيرا برای وی طبيعت برابر با مفهوم درونى واقعيت است .در حالى كه فويرباخ تفاوت
طبيعى ميان انسان و طبيعت را اصل متدولوژيک فلسفهی ماترياليستى خويش مىشمارد ،استنتاج آزادی اخﻼقى انسان از
كليت طبيعت را ممكن مىسازد و تكامل يک "فلسفهی آتى" را در نظر مىگيرد.

٣٩

پيداست كه اينجا موضوع طبيعت انسان به تدوين يک فلسفه از ماهيت انسان و دانش انسانشناسى محول مىشود .وی
در كتاب "ماهيت مسيحيت" واقعيت زندگى مسيحيان را پست ،كثيف ،خودخواه و فاقد هويت انسانى مىشمارد .در حالى
كه مسيحيان با ايمان به پرهيزگری و تعهد به اصل قناعت زندگى مىكنند ،ليكن فويرباخ اين شيوهی زندگى را متعلق به
عصر قبل از دوران مدرن مىخواند كه از نظر فنى و علمى به گذشته تعلق دارد .وی از طريق يک روش شناختشناسى،
يعنى يک شيوه از مشاهده كه همواره خود را نسبت به تجربه منضبط مىكند ،به اين نتيجه رسيده بود .به اين معنى كه
سوژهی شناسا همواره با ابژه در ارتباط مىماند و شناخت خويش را از طريق تجربه پى در پى تصحيح مىكند .به اين
ترتيب ،فويرباخ در نقد فلسفهی ايدهآليستى هگل به اين نتيجه مىرسد كه وی نقش سوژه با ابژه را جابجا كرده است.
بنابراين فويرباخ در برابر "خرد جنجالى و اسرارآميز" در سيستم هگلى مفهوم "خرد طبيعى" را قرار مىدهد و پارادايم
شناختشناسى را از ايدهآليسم به ماترياليسم دگرگون مىسازد.

٤٠

پيداست كه با دگرگونى جايگاه سوژه با ابژه رابطهی انسان با خدا نيز دگرگون مىگردد .از منظر "خرد طبيعى" نزد
فويرباخ صفات ناب خدا تبديل به صفاتى مىشوند كه انسان از ماهيت و طبيعت خويش به خدا نسبت داده و به صورت
سوژه محمول خود را به سطح يک خدای آسمانى ارتقا داده است .به اين ترتيب ،فويرباخ نقش انسان را از ابژه به سوژه
تغيير مىدهد و "دانش الهيات" را تبديل به دانش انسانشناسى مىكند .به اين معنى كه در مضمون دين و قوای ماورای
طبيعى نه تنها هيچ چيز غيرانسانى مشاهده نمىشود ،بلكه هر دو موضوع ،يعنى دين و آگاهى مستقيماً با سطح خودآگاهى
انسانها همواره مرتبط مىمانند .وی در نقد عبادت مسيحيان به اين نتيجه رسيده بود كه يک انسان دينى از موجوديت
اين رابطه ناآگاه است ،زيرا آن مؤمنى كه از طريق عبادت خواهان معجزه جهت برطرف كردن كمبودهای زندگى واقعى
خويش مىشود ،در واقعيت قادر به درک اين موضوع نيست كه ارضای اين كمبودها فقط از طريق روابط متقابل نوع
بشر با طبيعت قابل حل و فصل مىباشد .بنابراين ايمان دينى بيان ازخودبيگانه و نشانهی "آگاهى وارونه" از استقﻼل و
ارادهی انسانها است كه تنها با رجوع به يک نمونه از زندگى اين جهانى به وجود مىآيد.

٤١

اينجا فويرباخ با وجود تكامل يک فلسفهی ماترياليستى ،اما مانند هگلىهای چپ به همان موضوع وارونگى آگاهى مى-
رسد .به نظر وی تغيير اين "آگاهى وارونه" فقط زمانى امكان دارد كه احساسات انسانى از ماورای طبيعت به ماهيت و
طبيعت انسان معطوف گردد .در حالى كه يک انسان دينى از توليدات ذهنى خويش ناآگاه است و با آرزوی ارضای
نيازهای دنيوی خويش به تفكرات اخروی متوسل مىشود ،ليكن انسانى كه به "خرد طبيعى" دست يافته است ،خويشتن
را به صورت يک پرنسيپ مىشناسد .وی سرانجام سه اصل روانشناسى مانند" :اراده ،خرد و قلب" را به ماهيت انسان
٣٩
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Schuffenhauer (Hrsg.), Bd. ٩, Berlin, S. ٤٢ff.
٤٠
Vgl. Feuerbach, Ludig (١٨٤١): Das Wesen des Christentums, Leipzig, S. ١٨
٤١
Vgl. ebd., S. ٣٠٦

١٩

نسبت مىدهد" .اراده" به معنى خواستن" ،خرد" به معنى شناخت و "قلب" به معنى عشق است .به گمان فويرباخ يک
انسان واقعى كه با اراده ،متفكر و عاشق هم نوع خويش است ،از حقارت ،فقر و ذلت افراد ديگر متنفر است .يک چنين
انسانى ،انسانهای ديگر را به صورت زنده ،متفكر و عاشق مىطلبد و برای تقسيم فعاليتهای اجتماعى به انسانهای
دانشمند و با اراده نياز دارد .يک چنين انسانى فقدان تفكر را از طريق زندگى دنيوی و كمبودهای زندگى واقعى را از
طريق تفكر تكميل مىكند.

٤٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،فويرباخ به يک تصور از يک انسان ايدهآل دست مىيابد كه چنان دنيوی
شده و به "خرد طبيعى" دست يافته است كه سعادت همنوعان خويش را برابر با نيکبختى خويش مىشمارد .در حالى
كه خرد دينى ،جنجالى و اسرارآميز هگلى ،انسان را معطوف به تصورات انتزاعى و ارواح اخروی و دنيوی مىكند ،اتخاذ
"خرد طبيعى" منجر به بازتاب انسان به خويشتن ،يعنى مفهوم "نوع ماهوی بشر" مىشود .به نظر فويرباخ يک چنين
انسانى شكوفا و خﻼق است و بهترين لذات را از طبيعت و واقعيت به صورت تفكر ،تحقيق و توليد هنر مىبرد .بنابراين
نه عبادت خدا ،بلكه روابط مستقيم انسانها به صورت گفتگو و مشاهده منجر به كشف ماهيت بشری و شكوفايى جامعه
و رفاه انسانها مىشوند .به اين ترتيب ،تفكر مجرد و "مشاهدهی حسى" به نقد نفىكننده مىانجامند و گفتگوی انسانها
تبادل تجربيات ابژكتيو را ممكن مىسازد .توفيق گفتگو بستگى به توان درک انسانها دارد كه فويرباخ آنرا "زمينهی
طبيعى" نيز مىنامد .بنابراين "مشاهدهی حسى" فويرباخ به يک "ديالكتيک ضمنى" و يک بعد مولد دست مىيابد كه
البته تنها به يک روند تفكر مجرد مربوط مىشود .به اين عبارت كه "مشاهدهی حسى" فويرباخ بر خﻼف "ايدهی مطلق"
هگل به حوزهی جنجالى راه نمىيابد ،زيرا از طريق تجربه دوباره خود را نسبت به ابژهی تجسميافته تصحيح و منظبط
مىكند .نتيجه ،يک آگاهى ديالكتيكى و ضمنى از شكل ابژهی تجسميافته است كه ظاهراً ماهيت آنرا شناسايى مىكند.
به اين ترتيب ،فويرباخ به اين نتيجه مىرسد كه آن دينى كه خود انسانها ساختهاند ،در برابر آنها استقﻼل يافته ،بر
آنها حكمفرمايى مىكند و منجر به ازخودبيگانگى انسان نسبت به مفهوم "نوع ماهوی بشر" مىشود .پيداست كه اين
روش شناختشناسى گريبان ديالكتيک هگلى را نيز مىگيرد و فلسفهی ايدهآليستى وی را به صورت يک برنامه جهت
تكامل يک دين اين جهانى افشا مىكند.

٤٣

ماركس پس از مطالعهی كتاب "ماهيت مسيحيت" نقاط نظری مشتركى را با فلسفهی ماترياليستى فويرباخ يافت كه در
رسالهی دكترای خود موفق به كشف آنها شده بود .اول ،جابجايى سوژه با ابژه است كه وی از نظر محتوايى و همچنين
مفهومى به آن دست يافته بود و به صورت ضمنى از طريق "فلسفهی خودآگاهى" برونو بائر نيز نمايندگى مىشد .منتها
با اين تفاوت كه فويرباخ بر خﻼف برونو بائر ارزشهای دينى را نه به كليسا و دستگاه روحانيت ،بلكه مستقيماً به مؤمنان
مسيحى نسبت مىداد و مسئلهی ازخودبيگانگى را مطرح مىكرد .ما اينجا با كشف مقولهی ازخودبيگانگى خودكرده
مواجه هستيم كه البته ماركس نيز به مضمون آن دست يافته بود .دوم ،توافق نظر بر سر نقص سيستم هگلى بود كه يک
شكل اسرارآميز و جنجالى از واقعيت سوبژكتيو به خود مىگرفت .منتها با اين تفاوت كه فويرباخ اصوﻻً تفكر ديالكتيكى را
Vgl. ebd., S. ٤٥٣ff.
Vgl. ebd., S. ٣٠٦

٤٢
٤٣

٢٠

يک روش جهت تكامل يک دين اين جهانى مىشمرد و رد مىكرد ،در حالى كه ماركس در ديالكتيک هگلى همواره
واقعيتى را مىديد .سوم ،موضوع ماهيت بشر بود كه ماركس مسئلهی خودآگاهى ماترياليستى انسان را با استناد به آن
مستدل كرده بود ،در حالى كه فويرباخ يک قدم فراتر رفته و با استناد به مفاهيم "اراده ،خرد و قلب" مفهوم ايدهآليستى
"نوع ماهوی بشر" را متكامل كرده و ظاهراً به مضمون ماترياليستى ازخودبيگانى نيز پى برده بود .پيداست كه رجوع
مستقيم فويرباخ به انسان در برابر طرح هگلىهای چپ كه از طريق تشكيل دولت مدرن انگيزهی تحقق اهداف سياسى
خود را داشتند ،به مراتب واقعبينانهتر به نظر مىرسيد .با وجودی كه ماركس به سمت فلسفهی ماترياليستى فويرباخ
متمايل شد و از مفهوم "نوع ماهوی بشر" نيز به كرات استفاده كرد ،اما از كمبودهای آن نيز به خوبى آگاهى داشت .از
جمله بايد از نامهی ماركس به آرنولد رويگه ياد كرد كه وی در آنجا فلسفهی فويرباخ را نسبت به فلسفهی هگل فقير
مىشمارد و آنرا از اين زاويه به بند نقد مىكشد كه فويرباخ بيش از حد بر طبيعت تأكيد مىكند و به موضع سياست
كم بها مىدهد ٤٤.اينجا بايد همچنين از يكى از نامههای ماركس به برونو بائر ياد كرد كه وی در آنجا از تدارک يک
رشته از مقاﻻت سخن مىگويد كه يكى از آنها مربوط به نقد فلسفهی ماترياليستى فويرباخ مىشود.

٤٥

البته برای ماركس اين امكان وجود داشت كه با استناد به تحقيقات خود مستقﻼً به نقد دين و فلسفهی ايدهآليستى هگل
بپردازد .اما تا كنون رسالهی دكترای وی منتشر نشده بود و ماركس بدون ترديد با انتقاد مصادرهی تحقيقات فويرباخ
مواجه مىشد .با در نظر داشتن شهرت فلسفى ماركس نزد هگلىهای چپ پيداست كه يک مغز متفكر مانند وی نيازی
نمىديد كه كشمكشهای جانبى برای خود به بار بياورد .وی در اين دوران همراه با برخى از هگلىهای چپ و از جمله
دوست نزديک خود ،برونو بائر در هيئت تحريريهی "روزنامهی راين" اشتغال داشت كه ارگان راديكال جريان ليبرال
محسوب مىشد .سردبير اين روزنامه همان روتنبرگ معروف از كلوپ دكترها بود كه پس از اخراج از دانشگاه برلين
اين مسئوليت را به عهده داشت .بسياری از هگلىهای چپ مقاﻻت خود را در اين روزنامه منتشر مىكردند و كشمكش
با دستگاه سانسور دولتى بحثهای درونى هيئت تحريريه را در مورد سياست كلى آن متأثر مىكرد .ماركس در اين
دوران از يک "انقﻼب سياسى" و تشكيل "كانون انسانهای عرفى و خردمند" دفاع و استقرار آنرا مشروط به خودآگاهى
انسان از "نوع ماهوی بشر" مىكرد .از اين منظر ،هگلىهای چپ هنوز در اسارت فلسفهی ايدهآليستى هگل بودند ،زيرا
با استناد به مفهوم جنجالى "خرد" و از طريق نقد دين درخواست فراروی از فلسفه و رفرم آگاهى را داشتند كه به گمان
خود دولت را به سوی خردمندی و سكوﻻريسم برانند .از آنجا كه هگل تناقض دين با فلسفه را ظاهراً بر طرف كرده و
از آنجا كه يكى از سركردگان مشهور هگلىهای چپ ،يعنى اشترآوس هنوز تحت تأثير سيستم هگلى قرار داشت و به
اصطﻼح به "تفسير خردمندانهی دين" مىپرداخت ،در نتيجه ماركس وی را "هنوز يک آخوند" مىشمرد و نقش فويرباخ
را در تكامل فلسفهی ماترياليستى به شرح زير ستايش مىكرد:

«وای خجالت بكشيد ،شما مسيحيان ،شما مسيحيان باوقار و فرومايه ،عالم و غيرعالم ،خجالت بكشيد كه يک ضد مسيحى
بايد به شما ماهيت مسيحيت را در پيكر حقيقى و عريانش نشان مىداد! و به شما روحانيان و فيلسوفان جنجالى پيشنهاد
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Briefe – Marx an Arnuld Ruge, in: MEW, Bd. ٢٧, S. ٤١٤ff., Berlin (ost), S. ٤١٧
Vgl. Heinrich, Michael (٢٠١٨): Karl Marx … ebd., S.

٤٤
٤٥

٢١

مىكنم :خود را از مفاهيم و پيشداوری فلسفهی جنجالى كنونى رها سازيد ،اگر شما مىخواهيد كه به طور ديگری به

چيزها ،آن طوری كه هستند ،يعنى به حقيقت برسيد .و برای شما راه ديگری به سوی حقيقت و آزادی نيست مگر از
طريق فويرباخ .فويرباخ تطهيركنندهی عصر است».

٤٦

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا با وجود انتقادهای بيشمار به فلسفهی ماترياليستى فويرباخ،
اما در برابر فلسفهی هگلىهای چپ برای آن موضع مىگيرد .به نظر مىآيد كه از درون بحثهای هگلىهای چپ يک
توافق نظری ميان "فلسفهی خودآگاهى" برونو بائر" ،خودآگاهى ماترياليستى" ماركس و "فلسفهی انسانشناسى" فويرباخ
پديد آمده بود كه افكار فلسفى را به سوی ماترياليسم و دينزدايى از جامعه و سياست دولت سمت مىداد .از آنجا كه
نشريهی "سالنامههای هاله" تحت سانسور دولتى قرار داشت و نياز فلسفى اين دوران را برآورده نمىكرد ،در نتيجه برونو
بائر و ماركس تصميم به تأسيس "آرشيو آتهئيسم" را گرفتند و فويرباخ را جهت انتشار ارگان آن تحت همين نام به
همكاری دعوت كردند .در اين دوران افكار فلسفى بسيار ملتهب بود كه ما مضمون آنرا در نامهی يكى از همكاران
"روزنامهی راين" به نام جورج يونگ به آرنولد رويگه از تاريخ  ١٨اكتبر  ١٨٤١ميﻼدی به شرح زير مىيابيم:
«دكتر ماركس ،دكتر بائر و ل .فويرباخ در جهت يک نشريهی دينى ـ فلسفى همكاری مىكنند ،پس تمامى فرشتهها
احياناً خود را به دور خدای پير گرد مىآورند و وی نسبت به خود سخاوت نشان مىدهد ،زيرا اين سه تن بدون ترديد
وی را از عرش خود بيرون مىرانند و از باﻻ به گردن وی يک ليست از اتهامات را جهت برگزاری روند قضايى آويزان
مىكنند ،ماركس مسيحيت را در بهترين وجه آن يكى از غيرعرفىترين اديان مىنامد ،وی در ضمن اينكه يک انقﻼبى
كامﻼً مأيوس است ،با اين وجود يكى از تيزترين مغزهای متفكر است كه من مىشناسم».

٤٧

با وجودی كه نشريهی "آرشيو آتهئيسم" هيچگاه منتشر نشد ،اما بحث پيرامون آن از عزم راسخ جريان ليبرال جهت
تخطئهی ايدئولوژی دولت دينى پروس گزارش مىدهد .در حالى كه هگلىهای چپ با تعميق نقد فلسفى خود به بحران
دين دولتى دامن مىزدند ،اما بنا بر ايدئولوژی دولتى شاه جانشين عيسى مسيح محسوب مىشد .به بيان ديگر ،نه دين
وحيانى قادر بود كه افكار عمومى را از مشروعيت دولت قانع سازد و نه طبيعتگرايان افراطى و منطقگرايان دينشناس
توان آنرا داشتند كه به يک توافق برسند و يک نظريهی پايدار و متعهدكننده را جهت حل و فصل بحران ايدئولوژيک
دولت پروتستان پروس ارائه دهند .از جمله بايد از كشفيات علمى در اين دوران ياد كرد كه در جوار انتقادهای فلسفى،
ايدئولوژی حكومت اشرافى و فئودالى پروس را بى اعتبارتر از گذشته مىكردند .برای نمونه افرادی مانند :اشﻼيدن در
گياه و شوان در حيوان موفق به كشف سلول شده و قبل از آنها افرادی مانند :باتيست و كورير طرحهای خود از تكامل
بيولوژيک و زيستشناسى را ارائه كرده بودند كه البته بعداً از طريق داروين به اثبات رسيدند .در حالى كه اينجا دگم-
های دينى مانند خلقت جهان از طريق روحالقدوس در شش روز با بحران مواجه بودند ،جو سياسى تحت تأثير انقﻼب
فرانسه و فلسفهی ايدهآليستى هگل و انتقادهای فلسفى هگلىهای چپ قرار داشت .بنابراين دولت پروس فقط به سانسور
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

٢٢

و تصفيهی هگلىهای چپ از دانشگاههای كشور بسنده نكرد ،بلكه فيلسوفان محافظهكار را جهت مقابله با سيستم هگلى و
تدارک فلسفههای ارتجاعى به برلين فرا خواند .از جمله بايد از اشتاهل و شلينگ ياد كرد كه در سال  ١٨٣٤ميﻼدی به
عنوان پروفسور رسمى در دانشگاه برلين استخدام شدند ٤٨.در اين ارتباط بحث پيرامون "فلسفهی طبيعت" يک نقش
بسيار عمده داشت كه فعاليت تئوريک ماركس و انگلس را متأثر مىكرد.
شلينگ يک فيلسوف بسيار محافظهكار بود كه با در نظر داشتن بحران ايدئولوژيک دولت دينى پروس اقدام به تدوين
كتابى با نام "فلسفهی طبيعت" با مضمون پانتئيسم كرد .نقش وی نه تنها از نظر فلسفى ،بلكه به دليل شرايط دشوار
سياسى دولت پروس نيز حائز اهميت بود ،زيرا وی بر كرسى تدريس هگل نشست .از منظر پانتئيسم انجيل جنبهی
سمبليک به خود مىگيرد .انگاری كه كتاب مقدس مسيحيان در سطح آگاهى انسانهای آن دوران نازل شده است ،در
حالى كه ظاهراً يک روح متعال به صورت هدفمند روند تكوين طبيعت از پيدايش سلول تا تكامل آن به انسان را هدايت
كرده است .به اين ترتيب ،شلينگ به مفهوم "فراخرد" كه شكل ماورای طبيعى به خود مىگيرد ،دست مىيابد .اينجا
ديگر تنوع طبيعت محصول حادثه و تأثيرات متفاوت ژنتيكى و تطبيق بيولوژيک آنها برای بقا نيست ،بلكه نتيجهی يک
ارادهی استعﻼيى محسوب مىشود كه انگاری به يک حركت دترمينيستى كه فرجام آن از پيش معين شده است ،سمت
مىدهد .بنابراين شلينگ شناخت "فراخرد" را تنها به الهام نسبت مىدهد و مدعى مىشود كه فقط برگزيدگان توان
درک آنرا دارند .از اين منظر ،شلينگ تفكر ديالكتيكى هگل را تنها "تمرين فلسفى" و "شعر فلسفه" مىخواند و وظيفهی
فلسفه را در شناخت اين قدرت جهانشمول ،روح متعال و فراطبيعى خﻼصه مىكند كه انگاری جهان واقعى را پديد مى-
آورد و هدايت هدفمند آنرا مديريت مىكند.

٤٩

در همان دوران كه كتاب "فلسفهی طبيعت" شلينگ منتشر شد ،هگل نيز نقش طبيعت را در سيستم فلسفى خود را
روشن كرده بود .البته هر دوی آنها جنبهی ايدهآليستى داشتند ،منتها با اين تفاوت كه سوژهی "فلسفهی طبيعت" نزد
هگل نه مانند شلينگ يک روح متعال ،بلكه روح خود انسان ،يعنى سوژهی شناسا است .به اين صورت كه در سيستم
هگلى سوژه به معنى دانا و ابژه به معنى دانستنى است .اينجا موضوع شناختشناسى طبيعت است .اما طبيعت يک
موجوديت مستقل از سوژه ندارد ،زيرا از طريق شناخت سوژه پديد مىآيد .به بيان ديگر ،طبيعت اينجا ابژه و موضوع
شناخت سوژه است كه البته با استفاده از دانش و در روند تفكر به مالكيت سوژه در مىآيد .به اين معنى كه روح در
درجات متفاوت از شناخت ،ابژه را به شكل مفهوم ايدهآليستى در مىآورد و تا زمانى كه ابژه تبديل به دانش سوژه و
هنوز شناخته نشده است ،انگاری كه وجود واقعى هم ندارد .به اين ترتيب ،هگل از تمايز استعﻼيى سوژه با ابژه فرا مى-
رود و با استناد به مفهوم "ايدهی مطلق" )دميروژ( يک سيستم درونذاتى را پديد مىآورد كه جهان واقعى را محصول
شناخت ،يعنى محصول كار فكری و فعاليت آگاه سوژه مىشمارد ٥٠.بنابراين پيداست كه چرا هگل به شلينگ اتهام مى-
٤٨

Vgl. ebd., S. ٢٥٦f.
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
٤٩

٢٣

زند كه وی با تدوين "فلسفهی طبيعت" به دوران سياه گذشته بازگشته و منجر به احيا دين قديمى شده است .البته ما
نزد هگل با يک فلسفهی درونذاتى و خودبنياد مواجه هستيم ،يعنى اينجا خبری از يک "روح متعال" و يا "فراخرد"
نيست و "وجود" تنها با استناد به خرد درک مىشود و فقط از منظر سوژهی شناسا پديد مىآيد .اما از آنجا كه "ايدهی
مطلق" واقعيت خردمند را پديد مىآورد ،در نتيجه ما نه تنها در "فلسفهی طبيعت" شلينگ ،بلكه نزد هگل نيز با ارواح
مواجه هستيم .به بيان ديگر ،اينجا ديگر تعيين كننده نيست كه خالق جهان واقعى "فراخرد" شلينگ و يا "ايدهی مطلق"
هگل محسوب سود .در هر دو حالت شناخت فلسفى مبتنى بر اولويت سوژه بر ابژه است و بنابراين هر دو اشكال
استعﻼيى و اسرارآميز به خود مىگيرند.
در همان زمان كه ماركس در كلوپ دكترها مشغول مجادلهی فلسفى با هگلىهای چپ پيرامون خودآگاهى و بررسى
ديالكتيک تئوری با پراكسيس بود و دكترای خود را دربارهی ماترياليسم اپيكور و دموكريت مىنوشت ،انگلس دوران
خدمت سربازی خود را در برلين مىگذراند .برای وی ممكن نبود كه به تحصيﻼت عالى بپردازد ،زيرا پدر وی هزينهی
آنرا به عهده نمىگرفت .با اين وجود برای انگلس اين امكان پديد آمد كه در دوران فراغت از خدمت سربازی به
درسگفتارهای شلينگ در دانشگاه برلين گوش دهد ٥١.وی در اين ارتباط دو مقاله را به رشتهی تحرير در آورد .مضمون
مقالهی اول وی دفاع از هگل در برابر شلينگ است .انگلس اينجا روح شلينگ را مرده مىخواند ،با وجودی كه خود وی
زنده است ،در حالى كه روح زندهی هگل پس از مرگ وی در تفكر شاگردانش تجديد حيات مىكند .وی اينجا ميان
"فلسفهی مثبت" و "فلسفهی منفى" تفاوت مىگذارد و "فلسفهی طبيعت" شلينگ را تأييدكننده ،يعنى مثبت مىخواند كه
البته سيستم ديالكتيكى هگل كه بر اساس نفى مقولهها در روند شناخت و تكامل مفاهيم خردگرا بنا شده است ،در برابر
آن شكل منفى به خود مىگيرد كه البته نتايج آن مثبت ارزيابى مىشوند ٥٢.مقالهی دوم انگلس "شلينگ و وحى" نام
دارد كه به مراتب گستردهتر و پرمحتواتر از مقالهی اول وی است .وی اين مقاله را پس از مطالعهی كتاب "ماهيت
مسيحيت" فويرباخ نوشت .اينجا نيز انگلس به وضوح برای فلسفهی ديالكتيكى هگل كه به گمان وی پس از مرگش به
درستى شكوفا شده است ،موضع مىگيرد ،در حالى كه وی همزمان "فلسفهی طبيعت" شلينگ را مانند يک رعد مى-
خواند كه به سيستم هگلى اثابت كرده است.

٥٣

به اين صورت كه هگل خردگرايى را برابر واقعيت مىشمرد ،ليكن

شلينگ آنرا تنها يک امكان مىخواند كه نقش برگزيدگان جهت شناخت "فراخرد" را در تشكيل واقعيت توجيه كند .در
هر دو حالت بنيان دترمينيسم گذاشته شده است .در حالى كه هگل آنرا از طريق "تفكر تاريخى" پديد آورد ،پانتئيسم
شلينگ مضمون آنرا به صورت يک حركت خردمند و فرجامگرا با خود يدک مىكشيد .با وجودی كه انگلس بنا بر
طرح كلى هگلىهای چپ آپريوريسم در فلسفهی ايدهآليستى هگل را نقد مىكند ،اما نه دليل آنرا به جابجايى سوژه با
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 (١٨٤١, ١٩٧٣): Anti-Schelling, Schelling über Hegel, in: MEW, EB II, S. ١٦٣ff.,
Berlin (ost), S. ١٦٣, ١٦٦, ١٦٩
٥٣
Engels, Friedrich (١٨٤٢, ١٩٧٣): 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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هگلىهای چپ آپريوريسم در فلسفهی ايدهآليستى هگل را نقد مىكند ،اما نه دليل آنرا به جابجايى سوژه با ابژه نسبت
مىدهد و نه ظاهراً با دترمينيسم مشكلى دارد ٥٤.اينجا پرسش فلسفى مربوط به طبيعت ابژكتيو مىشود كه چگونه مى-
توان آنرا فهميد و چگونه انسان به صورت سوژه از درون آن پديد آمده است؟ انگلس برای پاسخ به اين پرسشها
فلسفههای متناقض هگل ،شلينگ و فويرباخ را در هم مىآميزد و از التقاط آنها به شرح زير به دترمينيسم ماترياليستى
مىرسد:
«اقدام تفكر در فلسفهی مثبت ـ همانگونه كه ما مشاهده مىكنيم ـ بسيار "آزاد" است .شلينگ اينجا انكار نمىكند كه
فقط فرضيههای صرف كه خود را از طريق ثمره ،يعنى از طريق مطابقت با وحى به صورت صحيح اثابت كردهاند ،ارائه
مىدهد .يكى از نتايج اين تفكر آزاد و هدفمند اين است كه آن "وجود غيرقابل و ماقبل تفكر" را مستقيماً چنان مىنامد
كه انگاری آن هماكنون چيزی است كه بعداً از آن بايد متكامل شود ،چون خدا .وجود غيرقابل و ماقبل تفكر هنوز اصوﻻً
نمىتواند ببيند ،بخواهد ،خلق كند و بازگرداند .آن چيز ديگری به غير از يک تجريد لخت از ماده كه مستقيمًا از تمامى
شخصيات و خودآگاهىها دورترين فاصله را دارد ،نيست .از طريق هيچ تكاملى ممكن نيست كه در اين مقولهی خشک
خودآگاهى را وارد كرد ،مگر اينكه آن به صورت ماده درک شود و از طريق طبيعت به روح تكامل بيابد ،مانند "وجود
نامتناهى" در نفىگرايى كه از آن تنها از طريق تعيين نافى از غيرقابليت و ماقبليت متمايز است .اين غيرقابليت و
ماقبليت تنها مىتواند به ماترياليسم و در نهايت به پانتئيسم بيانجامد ،اما نه هرگز به تک خدايى».

٥٥

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا دترمينيسم كه مضمون "فلسفهی طبيعت" شلينگ و "تفكر تاريخى"
هگل است ،به صورت ماترياليستى تفسير مىشود .بنابراين انگلس فلسفهی ماترياليستى فويرباخ را نه ناقض دترمينيسم
شلينگ و هگل ،بلكه مكمل آنها مىشمارد ،زيرا به گمان وی به شكل واقعى حركت طبيعت ،معنى مادی مىدهد .البته
خوانندهی نقاد در روند اين نوشته خواهد ديد كه انگلس چگونه به حركت ماده جهت ايجاد جهان ابژكتيو پايبند مىماند
و همين نظريه را در آثار متأخر خود و از جمله در كتاب "ديالكتيک طبيعت" نمايندگى مىكند .البته اينجا طرح اين
نكته نيز ضروری است كه ماركس هم در اوايل ادامهی تحصيل خود در برلين در نظر داشت كه "فلسفهی طبيعت"
شلينگ را ديالكتيكى تفسير كند ٥٦.اما وی بسيار سريع به اين مسئله پى برد كه با تكامل انسان به صورت يک سوژهی
درونذاتى و با استناد به ماهيت ماترياليستى خودآگاهى انسان مسئلهی دترمينيسم نيز پايان مىيابد و "قلمرو ضرورت"
دگرگون مىگردد .وی از تناقض "آرامش روان" با "اطمينان خاطر" به اين مسئله پى برد ٥٧.از آنجا كه يونانيان باستانى
روابط اجتماعى خود را به حركت اتمها و همچنين به نظم آسمانى نسبت مىدادند و از آنجا كه اپيكور ابديت را ناقض
خودآگاهى و محصول خرافات مىشمرد ،در نتيجه ماركس در رسالهی دكترايش تمايز دترمينيسم ارسطويى با فلسفهی
خودآگاهى اپيكور را برجسته و به شرح زير حركت دترمينيستى تفكر و جامعه را به صورت اشكال دينى و متافيزيک
اصوﻻً رد مىكند:
٥٤

Vgl. ebd., S. ١٨٢
Ebd., S. ٢٠٢
٥٦
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Brief … ebd., S. ٩
٥٧
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation … ebd., S. ٣٠٠
٥٥
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«) (...ارسطو در توافق نظر با ديگر فيلسوفان يونانى اجسام آسمانى را ابدی و جاودانى مىشمرد ،زيرا آنها با همان روش
هميشگى رفتار مىكردند؛ در حالى كه وی به خود آنها يک عنصر فوقانى و خودی كه تحت قدرت جاذبه قرار نداشت،
نسبت مىداد :اپيكور در تقابل مستقيم مدعى مىشود كه آنها مستقيماً بر عكس رفتار مىكنند (...) .آری وی با خشم و
هيجان تند نظريهی مخالفانش را كه خود را به يک روش تشريح پايبند و مابقى را طرد مىكردند ،مردود مىشمرد؛
]برای نمونه[ آنها طرح ابدی و از اين رو الهى خود را در شهابها به فرضيه مىگيرند ،آنها در تشريحات بيهوده و
بردگى هنرمندانهی طالعبينان گرفتار مىشوند ،آنها از حدود فيزيكى عبور مىكنند و خود را به آغوش اسطوره مى-

اندازند (...) .بنابراين اپيكور به نتيجه مىرسد :از آنجا كه ابديت اجسام آسمانى آرامش روان خودآگاهى را مختل مى-
كنند ،اين يک نتيجهی ضروری و قاطع است كه آنها ابدی نيستند».

٥٨

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس در همان دوران تحصيل خود با استناد به خودآگاهى ماترياليستى
اپيكور از دترمينيسم عبور كرد ،در حالى كه انگلس ماترياليسم فويرباخ را اثبات دترمينيسم در فلسفههای ايدهآليستى
شلينگ و هگل مىشمرد .به بيان ديگر ،آن حركتى كه فاقد يک سوژهی درونذاتى است ،تنها تحت تأثير متقابل و كنش
و واكنش ابژهها كه فاقد آگاهى هستند ،به وجود مىآيد و در نتيجه محصوﻻت آن نيز در اشكال متنوع و اغلب به
صورت حادثه پديد مىآيند .در حالى كه ماركس در همان اوايل فعاليت تئوريک خود به كشف اين مسئلهی پيچيده
نائل شد ،انگلس آگاهى را ظاهراً به ماده نسبت مىدهد و از آنجا كه اين حركت مادی به تكامل انسان فرجام يافته
است ،در نتيجه وی از نتيجه به تحليل مىرسد و مدعى هدفمندی و منطق دترمينيستى آن مىشود .انگاری كه تكامل
انسان از درون طبيعت مقدر و از قبل برنامهريزی شده و ظاهراً با آگاهى ماده از حركت خويش به صورت هدفمند پديد
آمده است .ما اينجا با تكامل "ماترياليسم" متافيزيكى و پانتئيسم مادی مواجه هستيم كه بنيان نظری انگلس را در
تمامى طول زندگيش مىسازند.
ماركس برای اولين بار با انگلس در بن آشنا شد .انگلس از منچستر برای آشنايى با اعضای هيئت تحريريهی "روزنامهی
راين" به آنجا سفر كرده بود .ماركس پس از استعفای روتنبرگ مسئوليت سردبيری روزنامه را به عهده داشت .در
حالى كه دستگاه سانسور مانع انتشار مقاﻻت انتقادی وی مىشد ،كشمكشهای تئوريک در هيئت تحريريه شدت مى-
گرفت و سياست كلى روزنامه را تبديل مناقشات تئوريک مىكرد .از جمله بايد از برونو بائر ياد كرد كه پس از وقوع
تفاوتهای نظری با ماركس به برلين بازگشت و سپس همراه با برادر خود ،ادگار بائر "روزنامهی ادبيات همگانى" را
تأسيس كرد .به اين ترتيب ،برای وی ممكن شد كه نظريات خود پيرامون "فلسفهی خودآگاهى" را گسترش دهد و از
طريق روشنگری و با اختﻼل در آگاهى دينى برنامهی تشكيل يک دولت مدرن و جامعهی خردمند بورژوايى را دنبال
كند .تحت شرايط موجود آشنايى ماركس با انگلس بسيار سرد برگزار شد .به خصوص به اين دليل كه ماركس در اين
دوران هنوز كمونيست نبود و در مقاﻻتش از "انقﻼب سياسى" و "كانون انسانها عرفى و خردگرا" دفاع مىكرد كه البته
قوانين آن نه با رجوع به الهيات ،بلكه تنها با رجوع به "آزادی خردگرا" متكامل مىشوند و در يک نظام سلطنتى

Ebd., S. ٣٠١

٥٨

٢٦

مشروطه و همچنين در يک سيستم جمهوری قابل تحقق بودند ٥٩.البته ماركس از طريق مقاﻻت يكى از هگلىهای چپ
به نام موزوس هس كه به پاريس نقل مكان كرده و آنجا كمونيست شده بود و پس از مطالعهی آثار پرودن در نقد
مالكيت خصوصى كم و بيش با ايدهی كمونيسم آشنا شده بود ،اما خود را هنوز به اين جنبش سياسى نسبت نمىداد .از
آن پس كه دستگاه سانسور از تمديد پروانهی انتشار "روزنامهی راين" سر باز زد ،ماركس با همكاری آرنولد رويگه
برنامهی انتشار "سالنامههای آلمانى ـ فرانسوی" را ريخت و از آنجا كه فعاليت تئوريک آنها فقط در پاريس بدون
سانسور دولتى امكان داشت ،در نتيجه هر دو تصميم گرفتند كه به آنجا نقل مكان كنند .ماركس نخست به هلند سفر
كرد و در آنجا نيز با همان خشونت دولتى مواجه شد كه در كشور پروس تجربه كرده بود و همچنين از سياست ضد
انقﻼبى دولت فرانسه مىشناخت .وی بعداً جهت ازدواج با جنى فون وستفال به كريتسناخ سفر كرد و در دوران شش
ماههی اقامت خود در آنجا به فعاليت تئوريكش ادامه داد.
موضوع اصلى تحقيقات ماركس خودآگاهى ماترياليستى و نقد موانع تكوين خودآگاهى سوژهی انقﻼبى است .به اين معنى
كه وی بر عليه تمامى جريانهای فلسفى و سياسى كه در پيروی از اشكال دينى انسان را سلب آزادی ،اراده كرده و به
دترمينيسم ،يعنى به يک سرنوشت محتوم معطوف مىكنند ،قيام تئوريک كرد .بنابراين ماركس با وجودی كه نقد دين
در آلمان را به طور عمده منتفى مىشمرد ،اما شرط هرگونه نقدی را همواره نقد دين مىخواند ٦٠.نخست بررسى ماهيت
دولت بورژوايى بود كه شنل ليبراليسم را از تن در آورده و با وجود ادعای خردمندی ،خشونت عريان را در برابر
منتقدان و جريان ليبرال پديد آورده بود .در اين ارتباط بايد از "نقد فلسفهی حق هگل" ياد كرد كه ماركس پس از يک
مطالعهی گسترده در مورد تاريخ و قوانين اساسى دولتهای مدرن و تدوين "جزوههای كريتسناخ" به آن پرداخت ٦١.در
حالى كه ماركس اينجا از منظر جابجايى سوژه با ابژه به نقد فلسفهی حق هگل مىپردازد ،اما نقد وی از فويرباخ به
مراتب فراتر مىرود و همواره سياسىتر و راديكالتر مىگردد .موضوع اصلى ماركس نقد يک آگاهى كذب است كه البته
از موضع "نوع ماهوی بشر" مستدل مىگردد .برای نمونه ماركس در اين نوشته روش نقد دين را به نقد پراكسيس
طبقهی حاكم ،يعنى نقد دولت ،فرهنگ و ارادهی رژيم سياسى بسط مىدهد .وی اينجا دين را نه تنها محصول فريب
طبقهی حاكم ،بلكه نشانهی خودفريبى انسانها نيز مىخواند .در حالى كه هگل دولت را به صورت سوژه و ملت را به
صورت ابژهی سياست در نظر مىگيرد ،ماركس فلسفهی ايدهآليستى وی را اسرارآميز و جنجالى مىشمارد و مشخصاً
عكس اين معادلهی توجيهى را درست مىخواند .به اين صورت كه نزد هگل ،انگاری كه اين دولت است كه از طريق
فعاليت آگاهانهی خود ،ملت را به وجود مىآورد ،در حالى كه از منظر ماركس ،اين ملت است كه از طريق تصويب
قانون اساسى دولت را پديد مىآورد ،منتها ملت اين كار را با يک درجهی به خصوص از خودآگاهى به انجام مىرساند.
ما روش نقد دين ماركس را در مورد نقد مالكيت خصوصى نيز در همين نوشته مىيابيم .به اين صورت كه هگل مالكيت
خصوصى را به صورت سوژه و انسان را به صورت ابژه در نظر مىگيرد .نتيجهی يک چنين "آگاهى وارونه" ،تسلط
٥٩
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مالكيت خصوصى بر ارادهی انسانها است .به اين معنى كه جامعهی بورژوايى كه البته اينجا سوژهی آگاه محسوب مى-
شود ،ابژهی خود ،يعنى مالكيت خصوصى را به صورت يک "روح مستقل" در آورده و چنان آنرا مىپرستد كه رقابت،
خودخواهى ،انزوا و ازخودبيگانگى انسانها از "نوع ماهوی بشر" را ممكن و موجه مىسازد.

٦٢

به اين ترتيب ،ماركس به يک مفهوم محتوايى از دولت مدرن دست مىيابد و با استناد به آن است كه كشمكش نظری
خود با برونو بائر را مستدل مىسازد .در اين ارتباط بايد از مقالهی وی با عنوان "در مورد مسئلهی يهود" ياد كرد كه با
اين منظور مدون شده است .برونو بائر دليل تبعيض حقوقى يهوديان را هويت مسيحى دولت پروس مىشمرد و به خود
وعده مىداد كه در يک نظام سكوﻻر برابری همهی شهروندان متحقق مىگردد .اما ماركس اينجا با رجوع به تجربيات
آمريكا بر اين نكته انگشت مىگذارد كه جدايى دين از دولت هيچ مشكلى را حل نمىكند .به اين دليل كه در يک نظام
سكوﻻر ،البته دين به حوزهی خصوصى انسانها رانده مىشود ،اما مسئلهی ازخودبيگانگى همچون گذشته پابرجا مىماند.
بنابراين انسانها در يک نظام سكوﻻر تنها به آزادی دينى دست مىيابند ،اما از قيد و بندهای دينى رها نمىگردند .از
اين منظر ،پيداست كه مقولهی "آزادی" تنها يک شكل ظاهری و ايدئولوژيک به خود مىگيرد كه به صورت "آگاهى
وارونه" قيد و بندهای واقعى جامعهی بورژوايى را موجه مىسازد .بنابراين در حالى كه ماركس موضوع ازخودبيگانگى را
در طرح فلسفهی ماترياليستى فويرباخ مطرح مىكند ،اما روش نقد دين را به نقد جامعهی بورژوايى نيز بسط مىدهد .به
اين صورت كه انسانها انگاری يک زيست دوگانه دارند و يک زندگى دينى و يک زندگى دنيوی را مىگذرانند .در حالى
كه انسانها در حوزهی سياست به اصطﻼح آزاد و ظاهراً برابر هستند و با تخيل خود زندگى مىكنند ،اما در واقعيت
جامعهی بورژوايى عمﻼً نابرابر و بازيچهی قوای بيگانه مىشوند .از اين منظر ،ماركس با رجوع به روش نقد دين بر اين
موضوع تأكيد مىكندكه انسانها به آزادی مالكيت خصوصى و اشتغال تجاری دست يافتهاند ،اما بدون اينكه از قيد و
بند مالكيت و تجارت آزاد شده باشند .به بيان ديگر ،همانگونه كه انسانها تحت سلطهی دين از "نوع ماهوی بشر"
ازخودبيگانه شدهاند ،تحت سلطهی مالكيت خصوصى و پول نيز نسبت به جامعهی انسانى ازخودبيگانه هستند .محصول
اين ازخودبيگانگى ،زندگى واقعى انسانهای خودخواه و منزوی است كه پول را به صورت يک خدای كلى و جهانشمول
مىپرستند .بنابراين ما پس از تشكيل يک دولت مدرن و سكوﻻر نيز با همان تناقض تفكر ظاهری با واقعيت سر و كار
داريم كه دين هم آنرا به وجود مىآورد .از اين بابت ،ماركس اينجا ميان "رهايى سياسى" و "رهايى انسانى" تميز مى-
دهد .البته وی انكار نمىكند كه انسانها در يک نظام سكوﻻر به "رهايى سياسى" دست مىيابند ،اما در نهايت "رهايى
انسان" و همچنين رهايى يهوديان تنها زمانى متحقق مىگردد كه اين پولپرستى كه مرام يهوديت است ،به كلى لغو
گردد.
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،موضوع نقد ماركس اينجا تنها نقد دين نيست ،بلكه براندازی تناقض تفكر
با واقعيت ،يعنى مسئلهی ازخودبيگانگى و خودكردگى آن است كه جامعهی بورژوايى آنرا به وجود مىآورد .به اين
ترتيب ،ماركس در "پيشگفتار ـ نقد فلسفهی حق هگل" نقطهی عزيمت خود را مانند فويرباخ ماترياليستى اتخاذ مىكند.
به اين صورت كه اين انسان است كه دين را مىآفريند و نه اينكه دين انسان را مىآفريند .بنابراين دين نتيجهی يک
كمبود در جهان واقعى محسوب مىشود كه البته از "خودآگاهى" انسانها نسبت به "نوع ماهوی بشر" ممانعت مىكند.
از اين منظر ،ماركس بر اين نكته انگشت مىگذارد كه يک انسان دينى ،يا هنوز خود را نيافته و يا اينكه دوباره خود را
باخته است .اما ماركس اينجا نيز فراتر از فويرباخ مىرود و روش نقد دين را مستقيماً به نقد دولت و جامعهی بورژوايى
بسط مىدهد .در حالى كه فويرباخ در تداوم ماترياليسم بورژوايى از انسان منفرد عزيمت مىكند ،ليكن ماركس انسان را
بنا بر طرح تئوريک رسالهی دكترای خود تحت روابط اجتماعى قرار مىدهد و مد نظر مىگيرد .بنابراين نزد ماركس
انسان يک مقولهی مجرد نيست كه خارج از جهان واقعى زندگى مىكند .نزد وی انسان در زندگى واقعى خود ،يعنى در
پراكسيس اجتماعى و در جهان انسانها است كه با استناد به سطح به خصوصى از خودآگاهى خويش دولت و جامعه را
به وجود مىآورد .به بيان ديگر ،اين دولت و جامعه هستند كه منجر به دوگانگى تفكر ظاهری با واقعيت ماترياليستى
مىشوند .محصول اين دوگانگى توليد آگاهى كذب است كه در اشكال دينى ،فلسفى و ايدئولوژيک پديد مىآيند .پيداست
كه شرط برطرف كردن اين دوگانگى نه آنگونه كه هگلىهای چپ و فويرباخ مد نظر داشتند ،يعنى از طريق يک پروژه-
ی صرف روشنگری ،تشكيل دولت مدرن و حكومت سكوﻻر ،بلكه تنها از طريق دگرگونى پراكسيس اجتماعى ممكن مى-
گردد .اينجا منظور ماركس دگرگونى آن مناسبات واقعى اجتماعى است كه اصوﻻً نياز به تخيل ،تصور و دين دارند.
بنابراين ماركس اينجا پراكسيس اجتماعى را در دو حوزهی متفاوت متمايز مىكند .اول ،آگاهى تئوريک ،يعنى همان
تأثيرات دين رايج است كه درک روزمره و افكار عمومى را به وجود مىآورد .به بيان ديگر ،برای ماركس دين تنها يک
مجموعه از تصورات و اعتقادات واهى و غير واقعى نيست كه از تأثيرات آن بر جامعه مىتوان صرف نظر كرد .از آن
وقتى كه دين به صورت محمول سوژه متكامل مىگردد و از طريق كليسا بر افكار عمومى مسلط مىشود ،پيداست كه
منطق ازخودبيگانه و واقعيت جامعه بورژوايى را هم پديد مىآورد .بنابراين ،تعميم نكبت دين از يک سو ،بيان نكبت
زندگى واقعى است و از سوی ديگر ،محصول اعتراض انفعالى ،يعنى جهانگريزی از اين نكبت واقعى است .ما اينجا
دوباره با مقولهی خودكردگى نزد ماركس مواجه مىشويم .دليل توفيق دين در تشكيل افكار اخروی را نيز بايد در همين
عملكرد دوگانهی آن جستجو كرد .به اين عبارت ،كه دين تنها زمانى بر افكار عمومى مسلط مىشود و جهانگريزی
انسانها را ممكن مىسازد كه هيچگونه چشماندازی برای دگرگونى "اوضاع موجود" وجود ندارد و همانگونه كه ماركس
اينجا به درستى تأكيد مىكند؛ "دين روح جهان بدون روح است" .از اين منظر ،ماركس نه تنها دين را افيون ملت مى-
خواند ،بلكه بر عليه هر جهانى كه عطر معنوی آن دين است ،اعﻼم جنگ مىكند.
حوزهی دوم از پراكسيس اجتماعى ،مربوط به سياست مىشود .اينجا منظور ماركس دولت و جامعه بورژوايى است كه
جهت تداوم خود نياز به دوگانگى تفكر با واقعيت ،يعنى نياز به تخيل و تصوارت استعﻼيى )دين ،فلسفه و ايدئولوژی(
دارند .ما اينجا با يک كليت متناقض از هستى با آگاهى مواجه مىشويم كه شرط بقا و تداوم اوضاع ازخودبيگانهی آن
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وابسته به فقدان چشمانداز جهت دگرگونى "اوضاع موجود" ،يعنى يک "جهان بدون روح" است .اينجا دين ،فلسفه و
ايدئولوژی نقش واسطه را دارند ،زيرا به صورت ظواهر جامعهی طبقاتى بقا و تداوم اوضاع ازخودبيگانهی موجود را توجيه
و تداوم آنرا وساطت مىكنند .به اين صورت كه آنها موجوديت جامعهی بورژوايى و نظام سرمايهداری را متناسب با
طبيعت انسان و نماد خردمندی مىخوانند .پيداست كه ماركس دگرگونى جهان واقعى را نه مربوط به عنايت الهى مى-
كند و نه در انتظار معجزه و يا رخداد مىماند .به نظر وی چشمانداز دگرگونى تنها از طريق نقد درونذاتى ،نفىكننده و
بىرحمانه از اوضاع ازخودبيگانهی موجود پديد مىآيد .در اين ارتباط ماركس از روش نقد خود به عنوان "جﻼد" دوران
باطل نيز سخن مىراند و نقد برای وی زمانى راديكال است كه دست به ريشه ،يعنى به انسان مىبرد .به بيان ديگر ،نقد
نزد ماركس نه تنها به صورت مجرد و دگماتيک فعال نمىشود ،بلكه آن پراكسيس مشخص كه انسانها را به انزوا،
بندگى و ذلت كشانده است ،به بند مىكشد .بنابراين ماركس اينجا به درستى بر اين نكته تأكيد مىكند كه اين كافى
نيست كه تفكر به سوی واقعيت بشتابد ،بلكه واقعيت نيز بايد به سوی تفكر سمت بگيرد .ما اينجا با ديالكتيک تئوری و
پراكسيس مواجه مىشويم .به اين صورت كه سوژهی شناسا از نقد درونذاتى و نفىكنندهی "اوضاع موجود" ،چشمانداز
دگرگونى جهت تشكيل "اوضاع مطلوب" را متكامل مىكند و تحت تأثير اين تئوری انتقادی و عملگرا است كه يک
پراكسيس آگاه و انقﻼبى به وجود مىآيد .از اين بابت ،ماركس از زمينهی متضاد مادی به صورت "عنصر منفعل" سخن
مىراند .به بيان ديگر ،تحت تأثير اين تئوری انتقادی و عملگرا است كه كارگران از هويت طبقاتى خود آگاه و متشكل
مىشوند و به صورت سوژهی خودآگاه ،يعنى پرولتاريا از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل در مىآيند و در پراكسيس نبرد
طبقاتى يک نظم نوين را به وجود مىآورند .به اين ترتيب ،سﻼح نقد تبديل به ابزار جهت همبستگى طبقاتى كارگران
مىشود و به صورت خشونت مادی در برابر خشونت مادی جامعهی بورژوايى ايستادگى كرده و نظام سرمايهداری را
سرنگون مىكند .پيداست كه با فراروی از نظم موجود و لغو اوضاع ازخودبيگانه ،يک پراكسيس ديگر پديد مىآيد .از
آنجا كه نظام سرمايهداری تمامى آثار انسانى را از كارگران زدوده و به آنها يک طبيعت غير را تحميل كرده است ،در
نتيجه ماركس سوژهی خودآگاه و انقﻼبى اين دگرگونى را نيز پرولتاريا مىشمارد.

٦٤

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس در همان دوران اقامتش در كريتسناخ به مضمون "سوژهی انقﻼبى"
پى برد ،در حالى كه انگلس اسير "ماترياليسم" متافيزيكى بود و در اوهام دترمينيسم سيستم فلسفى هگل و پانتئيسم
شلينگ به دنبال راهى به سوی يک سرنوشت محتوم و مثبت برای بشر مىگشت .به بيان ديگر ،مقولهی "سوژهی
انقﻼبى" نزد ماركس نه در تداوم "تفكر تاريخى" هگل و نه با استناد به يک حركت ماترياليستى كه ظاهراً فاقد آگاهى
است ،اما به صورت دترمينيستى و مثبتگرا به سوی يک فرجام نهايى سپری مىشود ،متكامل مىگردد .موضوع تئوری
انتقادی و انقﻼبى ماركس خودآگاهى ماترياليستى پرولتاريا از هستى خويش است كه البته با استناد به ديالكتيک يک
تئوری عملگرا با پراكسيس آگاه پديد مىآيد .از آنجا كه اين انسانها هستند كه از شرايط موجود عزيمت مىكنند و با
استناد به آگاهى خود تاريخ را پديد مىآورند ،در نتيجه برای ماركس نيز بﻼفاصله اين پرسش طرح شد كه پرولتاريا
٦٤

Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen … ebd., und
Vgl. Post, Werner (١٩٦٩): Kritik … ebd., S. ١٤٣, ١٥٥, ١٦٣f., ١٧٦

٣٠

تحت چه شرايط تاريخى و در كدام مناسبات اجتماعى به ذلت ازخودبيگانگى كشيده شده است؟ پيداست كه پاسخ به
يک چنين پرسشى بررسى تاريخى و اقتصادی را ضروری مىساخت كه البته ماركس پس از نقل مكان از كريتسناخ به
پاريس به آن پرداخت .وی در همينجا با انگلس مﻼقات كرد و با وی به نقاط نظری مشتركى رسيد .از جمله بايد از
توافق نظر آنها در نقد فلسفهی ايدهآليستى آلمانى و از جمله نقد فلسفهی هگلىهای چپ ياد كرد كه تبديل به مضمون
كتاب مشترک آنها با عنوان "خانوادهی مقدس" شد .ماركس همزمان يک نامهی بسيار محترمانه برای فويرباخ نوشت
و از وی دعوت كرد كه با "سالنامههای آلمانى ـ فرانسوی" همكاری كند .البته فويرباخ به اين نامه پاسخ نداد ،زيرا به
احتمال زياد تكامل يک "فلسفهی آتى" را تنها به شخص خود اختصاص مىداد و شايد هم نمىخواست كه با جمهوری
خواهان همكاری كند ،زيرا وی هوادار نظام سلطنتى بود.

٦٥

ماركس در دوران اقامت خود در پاريس يادداشتهايى را آماده كرد كه بعدها تحت عنوان "جزوههای فلسفى ـ
اقتصادی" منتشر شدند .وی در اينجا سه جنبهی مثبت اثر فويرباخ را ستايش مىكند .اول ،فويرباخ اثبات كرده است
كه فلسفهی ايدهآليستى چيز ديگری به غير از بسط دين از طريق مفاهيم نوين نيست .بنابراين سيستم هگلى نيز يک
دين اين جهانى به شمار مىرود كه منجر به ازخودبيگانگى انسان از مفهوم "نوع ماهوی بشر" مىشود و در نتيجه محكوم
است .دوم ،فعاليت فويرباخ به عنوان بنيانگذار "ماترياليسم حقيقى" و "علم واقعى" است كه ستايش مىشود ،زيرا وی به
نظر ماركس مناسبات واقعى ،يعنى روابط انسان با انسانها را تبديل به اصول تئوريک كرده است .سوم ،فويرباخ اثبات
كرده است كه نفى نفى هگلى كه به صورت "ايدهی مطلق" مدعى يک نتيجهی مثبت ،يعنى شناخت كليت و وحدت
سوژه با ابژه مىشود ،چيز ديگری به غير از "تفكر صرف ديالكتيكى" و "توليدات ناب ذهنى" نيست.

٦٦

به بيان ديگر،

ماركس در اين يادداشتها شناخت فويرباخ را واقعى و سيستم هگلى را غير واقعى مىشمارد .با تمامى اين وجود ماركس
بر خﻼف فويرباخ ديالكتيک را به كلى رد نمىكند و مضمون شناختشناسى فلسفى آنرا به شرح زير برجسته مىسازد:
«عظمت "پديدارشناسى" هگل و نتايج نهايى آن ـ ديالكتيک نفى به صورت پرنسيپ حرکدهنده و زاينده ـ است كه
هگل سرانجام يک بار ،خودآفرينى انسان را به صورت يک روند مىفهمد] ،يعنى[ موضوعيتيافتگى به صورت سلب
موضوعيت ،به صورت بروز ازخودبيگانه و به صورت فراروی از اين بيگانگى؛ بنابراين هگل ماهيت كار و انسانهای
موضوعيتيافته و واقعى را درک مىكند ،زيرا انسان واقعى را به صورت نتيجهی كار خودش مىفهمد (...) .هگل بر
موضع اقتصاد مدرن ملى ايستاده است .وی كار را به صورت ماهيت] ،يعنى[ به صورت ماهيت تثبيتكنندهی انسان
درک مىكند؛ وی تنها جنبهی سازندهی كار و نه جنبهی نفىكنندهی آنرا مىبيند .كار ،تكوين انسان برای خود در حدود
 ٦٥فويرباخ دو سال پس از انتشار كتاب "ماهيت مسيحيت" تزهای خود را در ارتباط با ضرورت رفرم فلسفه مدون كرد .وی فلسفهی
ماترياليستى خويش را فلسفهی آتى مىخواند كه از طريق دگرگونى پارادايم شناختشناسى هگل ،دانش الهيات را به اين شرح تبديل به دانش
انسانشناسى كرد« :انسانشناسى ،قلبى است كه به فهم رسانده شده است؛ آن در مغز تنها شكلى از فهم آن چيزی را بيان مىكند كه قلب به
شيوهی خود مىگويد؛ آن ماهيت را به صورت ماهيت مطلق كه قلب به صورت يک قسمت ماهوی از خويش مىشناسد ،قرار مىدهد )(...
انسانشناسى دين خودآگاه است ،آن دينى كه خود را مىفهمد».
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. ٥٦٩, ٥٧٠, ٥٧٤

٣١

ازخودبيگانگى يا انسان بيگانه شده است .آن كاری كه هگل فقط مىشناسد و به رسميت مىشناسد ،كار مجرد و ذهنى
است».

٦٧

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس در فلسفهی ايدهآليستى هگل تئوری مجرد و اسرارآميز منطق
جامعهی بورژوايى را مىيابد كه البته بر اساس دانش اقتصاد ملى متكامل شده است .به اين صورت كه با استقرار روش
توليد مدرن سرمايهداری يک دگرگونى كيفى به وقوع پيوسته است .در حالى كه در نظام فئودالى ،يعنى در روند كار
ساده ،زمين زراعى و ابزار توليد )طبيعت ،گوهر( با سوژهی زنده )انسان بنده شده( متفق بودند ،اما در جامعهی بورژوايى
گوهر از سوژه گسيخته شده است .به اين صورت كارگران مزدی )سوژه( از ابزار توليد )سرمايه( و كاﻻ كه گوهر
خودشان هستند ،مجزا شده و اشكال تئوريک خود را به صورت فلسفهی ايدهآليستى هگل و دانش اقتصاد مدرن ملى به
وجود آوردهاند .اينجا سرمايه به صورت يک رابطهی اجتماعى و قدرت مسلط در آمده كه از طريق ايدئولوژی موجه
مىشود .پيداست كه از اين منظر ،مقولهی "ازخودبيگانگى" ابعاد متنوعتری را به خود مىگيرد كه تا كنون مد نظر
فلسفهی ماترياليستى فويرباخ نبوده است .در حالى كه نقد فويرباخ از دين تنها موضوع ازخودبيگانگى انسان با "نوع
ماهوی بشر" را مد نظر داشت ،ماركس اينجا آنرا به شرح زير به نقد روند توليد بسط مىدهد:
«تصاحب موضوع به مراتب بيشتر از خودبيگانه به نظر مىآيد ،هر چه كه كارگر موضوعات بيشتری را توليد كند ،اينكه
وی به آن اندازه كمتر مىتواند صاحب چيزی باشد ،هر چه بيشتر به حاكميت توليد خويش] ،يعنى[ سرمايه در آيد(...) .
در دين نيز چنين است .هر چه انسان بيشتر روی خدا حساب باز كند ،به همان نسبت كمتر از خويشتن بهره مىبرد».

٦٨

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا مقولهی "ازخودبيگانگى" را به هستى و روابط متضاد مادی
بسط مىدهد ،در حالى كه تا كنون ازخودبيگانگى مربوط به نقد دين به عنوان "آگاهى وارونه" مىشد .ماركس همچنين
بر اين نكته انگشت مىگذارد كه انسان در گذشته و از طريق كار يک موضوع را به جامعه ارائه مىكرده و تحت تأثير
محصول كار خود موضوعيت مىيافته است .در حالى كه در جامعهی بورژوايى از آنجا كه گوهر )ابزار توليد ،كاﻻ( و
سوژه )كارگران مزدی( از هم گسيخته شدهاند ،در نتيجه موضوعيتيابى انسان به معنى سلب موضوعيت و بروز
ازخودبيگانى كارگران مزدی است ،زيرا محصول كار آنها )كاﻻ ،سرمايه( مانند دين مستقل شده ظاهراً به صورت يک
سوژهی آگاه و يک قدرت غير بر آنها فرمانروايى مىكند .به بيان ديگر ،هر چه انسان بيشتر به روند توليد معطوف
گردد ،به همان اندازه نيز بيشتر از ماهيت خويش ازخودبيگانه مىشود .البته ماركس اينجا چهار نوع ازخودبيگانگى را از
هم تميز مىدهد .اول ،ازخودبيگانگى انسان از كار است .به اين معنى كه كار مزدی به صورت يک ماهيت بيگانه و به
صورت يک قدرت مستقل بر انسان تحميل مىشود .دوم ،ازخودبيگانگى انسان از نتايج فعاليت خويش است .به اين
معنى كه كار رابطهای با ماهيت انسان بر قرار نمىكند و در واقعيت يک شكل تحميلى دارد كه فقط به صورت ابزار
برای رفع نيازهای مادی انجام مىشود .نتيجه اين دو شكل اولى ازخودبيگانگى نوع سوم آن است .به اين معنى كه انسان
از نوع ماهوی بشر ازخودبيگانه شده است .چهارم ،ازخودبيگانگى انسان از انسانها است كه در واقعيت به صورت انسان
Ebd., S. ٥٧٤
Ebd., S. ٥١٢
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٣٢

مطرود و منزوی مشاهده مىشود .به اين ترتيب ،برای ماركس ممكن مىگردد كه تشكيل و استقرار مالكيت خصوصى را
به صورت نتيجهی كار ازخودبيگانه افشا سازد.

٦٩

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا مانند نقش دين نه تنها با فريب ،بلكه با خودفريبى نيز مواجه
هستيم .بنابراين در روند توليد سرمايهداری نيز به همين صورت است ،زيرا مناسبات بيگانه و ازخودبيگانگى خودكرده
مكمل و ﻻزم و ملزوم همديگر هستند .به بيان ديگر ،مسئله اينجا فقط بورژوا نيست كه از حق مالكيت سود مىبرد و با
آگاهى نيروی كار بيگانه را استثمار مىكند ،بلكه كارگران مزدی نيز مشمول اين روابط بيگانه مىشوند ،زيرا كه آنها در
فقدان خودآگاهى و به دليل ازخودبيگانگى خودكرده به بردگى سرمايه تن مىدهند .ليكن ماركس اينجا با يک رويكرد
ماترياليستى به ديالكتيک هگل به اين نتيجه نيز مىرسد كه در همان كار ازخودبيگانه نطفهی خودآفرينى ،استقﻼل سوژه
و نفى كار ازخودبيگانه نيز گذاشته شده است .به بيان ديگر ،ماركس اينجا ديالكتيک گوهر با سوژه را به صورت
ماترياليستى و از طريق كار برقرار مىسازد و از آن ديالكتيكى ذهنى هگل كه اصوﻻً قادر به شناخت تضاد ماترياليستى
نيروهای مولد با مناسبات توليد در نظام مدرن سرمايهداری نمىشود و تنها آپريور از وحدت گوهر با سوژه سخن مى-
راند ،فراروی مىكند.
بنابراين با وجودی كه ماركس تا اينجا تحت تأثير مفهوم "نوع ماهوی بشر" فويرباخ قرار داشت و فلسفهی ماترياليستى
وی را نسبت به فلسفهی ايدهآليستى هگل ستايش مىكرد ،اما نقد دين نزد وی همواره سياسىتر و راديكالتر از فويرباخ
مىگردد و از فلسفهی ماترياليستى وی به مراتب فراتر مىرود .به اين صورت كه ماركس از يک طرف ،نقد دين را به
كليت مناسبات اجتماعى ،يعنى به پراكسيس جامعهی بورژوايى بسط مىدهد و از طرف ديگر ،ديالكتيک تئوری و
پراكسيس را نيز برای دگرگونى اوضاع ازخودبيگانهی موجود متكامل مىكند .وی همچنين به يک "سوژهی انقﻼبى"
دست مىيابد كه در پراكسيس نبرد طبقاتى و تحت تأثير يک تئوری انتقادی و عملگرا به خودآگاهى مىرسد و در يک
پراكسيس انقﻼبى و به صورت يک خشونت مادی از نظام سرمايهداری فراروی مىكند .به بيان ديگر ،موضوع فعاليت
تئوريک ماركس بر طرف كردن تناقض هستى با آگاهى ،واقعيت با تفكر ،يعنى انگيزههای انسانى با ايدههای دينى ،فلسفى
و ايدئولوژيک ،خﻼصه لغو ازخودبيگانگى است .در حالى كه فويرباخ راه حل آنرا در "مشاهدهی حسى" انسان به مفهوم
"نوع ماهوی بشر" جستجو مىكرد ،ماركس در روند فعاليت تئوريک خود به پراكسيس آگاه و انقﻼبى پرولتاريا دست
يافت .اينجا قوای ماهوی انسان با هستى مادیاش به وحدت مىرسد و منجر به رهايى انسان مىشود .به اين ترتيب،
ماركس در روند فعاليت تئوريک خود موضوع فقر فلسفى ،انعطاف بيش از حد به طبيعت و غير سياسى بودن فلسفهی
ماترياليستى فويرباخ را بر طرف ساخت.
پيداست كه تحت شرايط موجود ،نخست انسان فقط زمانى ماهيت خود را تصاحب مىكند كه اشكال ازخودبيگانه را لغو
كرده باشد .اينجا موضوع همان تضاد ميان ماهيت ماترياليستى با شكل واقعى جامعهی بورژوايى است كه ماركس از بدو
فعاليت تئوريک خود در پى فراروی از آن بود .بعداً ،سوژهی فراروی از اين تضاد است كه تنها مىتواند آن طبقهی

Vgl. ebd., S. ٥١٩f.
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٣٣

اجتماعى باشد كه از همه بيشتر از پديدهی ازخودبيگانگى رنج مىبرد .پيداست كه از اين منظر آتهئيسم فويرباخ با
كمونيسم ماركس به شرح زير به توافق مىرسند:
«) (...آتهئيسم از طريق لغو دين و كمونيسم از طريق لغو مالكيت خصوصى همراه با خود هومانيسم وساطتشدهاند .تنها
از طريق لغو اين واسطه كه البته يک شرط ضروری است ،خود به خود اثر مثبت آغاز مىشود ،يعنى هومانيسم مثبت».

٧٠

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا لغو دين و لغو مالكيت خصوصى برابر با لغو آن اشكال ازخودبيگانه
محسوب مىشوند كه از مناسبات طبقاتى موجود پديد آمده و تداوم آنرا توجيه مىكنند ٧١.به گمان ماركس تنها از اين
طريق است كه تحميق ،تحقير و انزوا انسانها پايان مىيابند و انسان در جامعه رشد كرده و بر اساس خودآگاهى
ماترياليستى تبديل به "نوع ماهوی بشر" مىشود .در حالى كه فويرباخ شرط دگرگونى "اوضاع موجود" را در تغيير
آگاهى و تشكيل سكوﻻريسم مىبيند ،ماركس شرط دگرگونى را در خودآگاهى سوژهی انقﻼبى ،يعنى در وجود پرولتاريا
مىيابد .بنابراين ما نزد ماركس با يک سوژهی مشخص مواجه هستيم كه مانند سوژه در فلسفهی ايدهآليستى هگل
مجرد ،يعنى روح و محصول تفكر نيست .بنابراين پيداست كه چرا ماركس تا اينجا انقﻼب تئوريک فويرباخ را ستايش
مىكند و وی را "بنيانگذار علم واقعى" و "نظريهپرداز سوسياليسم" مىخواند.

٧٢

البته ماركس تا اينجا هنوز به اين مسئلهی حاد شناختشناسى توجه نكرده بود كه مفهوم "نوع ماهوی بشر" در فلسفهی
ماترياليستى فويرباخ يک شكل تجربى و واقعى ندارد و "علم انسانشناسى" وی نيز فقط با استناد به مفاهيمى مانند:
"اراده ،خرد و قلب" به فرضيه گرفته شده است .به اين معنى كه وی يک سری صفات ناب و ارزشمند )محمول( را به
يک انسان اسمى )نومينال( و غيرتاريخى نسبت داده و با استناد به اين شكل مجرد از يک انسان به اصطﻼح "واقعى"
است كه به نقد دين مىپردازد .ما اينجا دوباره با ارواح و با تكامل يک دين اينجهانى مواجه هستيم .در حالى كه
مسيحيان از "روحالقدوس" و هگل از "روح جهان" به عنوان خالق جهان واقعى سخن مىگويند" ،روح انسان" فويرباخ نيز
بايد ماهيت انسان را پديد بياورد .پيداست كه اين شيوه از انديشيدن در تداوم همان فلسفهی ايدهآليستى آلمانى قرار
مىگيرد كه ماركس در فعاليت تئوريک و به گمان خويش با استناد به فلسفهی ماترياليستى فويرباخ از آن فراروی كرده
بود.
در همين دوران اقامت ماركس در پاريس بود كه ماكس اشتيرنر كتاب معروف خود با عنوان "تنها كس و مالكيتش" را
منتشر كرد .وی كه البته به هگلىهای چپ منسوب مىشد و با انتشار مقاﻻت متعدد نامى نيز از خود ساخته بود،
سرسختانه مواضع و ايدههای ليبراليسم را نمايندگى مىكرد .وی انگيزهی فعاليت تئوريک خود را در تحقق اين هدف
مىديد كه فلسفهی انسان آزاد و خﻼق را در نهايت متفكر شود و به آن در واقعيت جامهی عمل بپوشاند .به اين ترتيب،
٧٠

Ebd., S. ٥٨٣
 ٧١اينجا استفاده از مفهوم "هومانيسم مثبت" نه در معنى رياضى ،بلكه در مضمون فلسفى و حقوقى آن است .از آنجا كه بنا بر فلسفهی حقوق
طبيعى انسان خردگرا و حقيقتياب محسوب مىشود و از آنجا كه آن قوانين عرفى كه بدون مشروعيت دينى و فقط با رجوع به خرد بشری
مدون و مصوب شدهاند ،مثبت ارزيابى مىشوند ،در نتيجه اين رشته از قوانين نيز مثبت ناميده مىشوند.
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اشتيرنر با استناد به اصل فرديت به يک انسان غيرواقعى كه اصوﻻً فاقد هرگونه روابط اجتماعى و تعهدهای اخﻼقى
است ،دست مىيابد و موجوديت خودخواه آنرا به شرح زير تشريح مىكند:
«من به سهم خود از يک فرضيه حركت مىكنم كه در آن خويشتن را به فرض مىگيرم؛ اما فرضيهی من برای كسب
نهايت كمال خويشتن تﻼش نمىكند ) (...بلكه تنها به من خدمت مىكند كه از آن لذت ببرم و از آن استفاده كنم .من
اكنون از فرضيهی خويش استفاده مىكنم و وجود دارم كه آنرا استفاده كنم .بنابراين آن فرضيه ]يک انسان غيركامل
در برابر يک انسان ماهوی و كامل[ اصوﻻً غيرواقعى است؛ زيرا از آنجا كه من تنها كس هستم ،در نتيجه از دوگانگى
يک من ]انسان[ به فرضيه گرفته شده و من فرضى خبر ندارم ،بلكه من از خود استفاده مىكنم و اين تنها به اين معنى
است كه من وجود دارم .من خود را به فرضيه نمىگيرم ،زيرا خود را اصوﻻً در هر لحظه مطرح مىكنم و مىآفرينم».

٧٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،پرسش فلسفى اشتيرنر به اين شرح است كه آيا اصوﻻً امكان دارد كه
وجود انسان را در يک تقابل به صورت يک "من ماهوی" )يعنى يک انسان ايدهآل( و يک "من غيرماهوی" )يعنى يک
انسان واقعى كه به اصطﻼح از ماهيت خويش ازخودبيگانه است( قرار داد؟ وی اين تقابل را يک شكل استعﻼيى و
غيرواقعى مىشمارد كه در تداوم افكار دينى مسيحيان به وجود آمده است .به اين عبارت كه فويرباخ با وجود رفرم
فلسفى ،يعنى تغيير جابجايى سوژه با ابژه كه فلسفهی ايدهآليستى هگل دچار آن شده ،مشكلى را حل نكرده است .به نظر
اشتيرنر در حالى كه بنا بر اعتقاد مسيحيان "خدا برابر با عشق" محسوب مىشود ،ليكن پس از نفى فويرباخى خدا به
عنوان سوژه ،اين عبارت به صورت "عشق خدايى است" توجيه مىشود .در حالى كه بنا بر نقد فويرباخ مسيحيان صفات
ناب انسانى را به خدا نسبت داده و از ماهيت خويش ازخودبيگانه شدهاند ،ليكن در طرح نوين همين صفات به ماهيت
يک انسان ايدهآل منسوب شده است كه در واقعيت مشاهده نمىشود .در حالى كه مسيحيان خدا را به ماورای طبيعت
نسبت داده و تقديس مىكنند ،ليكن طرح فويرباخ نيز از يک حوزهی قدسى گزارش مىدهد ،زيرا وی همان صفات ناب
را به ماهيت يک انسان غيرواقعى نسبت داده كه رفتار انسانهای واقعى را به سوی آن سمت دهد .به اين ترتيب،
اشتيرنر نتيجه مىگيرد :از آنجا كه واقعيت از وجود انسانهای خودخواه گزارش مىدهد ،بنابراين تقديس خود اين
صفات انسانى )عشق( بايد مورد پرسش قرار بگيرد .پيداست كه از اين منظر ،انسانشناسى فويرباخ يک شكل دينى به
خود مىگيرد و وی به صورت بنيانگذار يک دين نوين و كشيش دنيوی جلوه مىكند.
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بنابراين اشتيرنر از فرديت به صورت يک اصل فلسفى عزيمت مىكرد و هرگونه مفهوم ،معيار و يا ارزشى را كه فرای
فرد قرار مىگرفت كه انسان را در تفكر و رفتارش منظبط سازد ،منسوب به دين كرده و محصول ازخودبيگانگى مى-
شمرد .وی با عزيمت از همين ايدئولوژی ليبراليسم بود كه نقش "مفهوم" در فلسفهی ايدهآليستى هگل را به صورت
خالق جهان واقعى يک دين اين جهانى مىشمرد ٧٥.پيداست كه از اين منظر نه تنها فلسفهی ايدهآليستى هگل و آتهئيسم
و هومانيسم فويرباخ ،بلكه كمونيسم ماركس نيز محصول تفكرات دينى و نشانهی ازخودبيگانگى محسوب مىشوند .در
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Stirner Max (١٩٦٤): Der Einziger und sein Eigentum (١٨٤٥), Leipzig, S. ٢٠٠
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حالى كه هگل در تداوم دين مسيحيت ،يعنى در پيروی از روحالقدوس به "ايدهی مطلق" يک نقش قدسى داده و آنرا به
صورت آفرينندهی جهان واقعى و دميروژ در آورده است ،همين كار را نيز فويرباخ و ماركس با مفهوم "نوع ماهوی بشر"
كردهاند .به نظر اشتيرنر كمونيستها نيز در نهايت مسيحى هستند ،زيرا آنها انسان واقعى را قربانى تصوراتى مىكنند
كه برای فرد به كلى بيگانه هستند .در حالى كه مسيحيان انسانها را به رستگاری و آخرت وعده مىدهند ،اما بنا بر نقد
اشتيرنر ،معبد مقدس كمونيستها جامعه نام دارد .افزون بر اينها ،اشتيرنر در لغو مالكيت خصوصى خشونتى را مشاهده
مىكند كه به مراتب هولناكتر از استبداد موجود است.

٧٦

به اين ترتيب ،اشتيرنر نتيجه مىگيرد كه تمامى اهداف و انگيزهها كه با مفاهيمى مانند" :راه خير"" ،واقعيت"" ،مسئلهی
خدا"" ،وظايف ملى"" ،مسئوليت نسبت به شاه و ميهن"" ،اهداف انسانى"" ،آزادی و برابری انسانها"" ،انسانيت و
عدالت" موجه شدهاند ،فقط اين موضوع را دنبال مىكنند كه ماهيت فرد را تحقير و فرديت انسان را سركوب كنند .تنها
تفاوتى كه تا كنون در روند تاريخ مشاهده مىشود ،به نظر اشتيرنر اين است كه اين ارواح همواره فربهتر از گذشته
گشتهاند .به نظر وی انسان واقعى همين انسان خودخواه است كه در روند تاريخ از رئاليسم به ايدهآليسم و هماكنون به
اگوئيسم رسيده است .انگيزهی فعاليت فلسفى اشتيرنر به اين شرح است كه اين "انسان واقعى" را از سلطهی تمامى
ارواح ،مفاهيم و ارزشها آزاد سازد .به نظر وی ،انسان اصوﻻً هيچ نيازی به اينگونه آموزشهای دينى ندارد و فقط كافى
است كه خﻼقيت را بياموزد.

٧٧

به همين منوال ،اشتيرنر تمامى هگلىهای چپ را متهم به گرفتاری در بند تفكرات فرجامشناسانه مىكند .به اين معنى
كه نه آن دولت مدرن ايدهآل كه فلسفه را از آن خود ساخته و نه گذار انسانها از دين به فلسفه و تكوين خودآگاهى در
واقعيت كشور پروس مشاهده مىشود .اشتيرنر مصداق نظريهی خويش را در اين موضوع مىيابد كه انبوه كارگران با
وجود قدرت فىنفسه و هولناک خود به بردگى كار تن دادهاند .دليل اين فرودستى را اشتيرنر فقدان هوش كارگران مى-
خواند .به اين معنى كه تمامى انسانها از يک سطح خردمندی مساوی برخوردار نيستند و بنابراين از بدو تولد خود
محكوم هستند كه به طبقات اجتماعى متفاوت تعلق بگيرند .پيداست كه اينجا با وجود نبرد ابژكتيو طبقاتى از يک سو،
آن انسان خودخواه كه اشتيرنر به فرضيه گرفته است ،يک شكل غيرواقعى به خود مىگيرد و از سوی ديگر ،انفعال وی
در برابر "اوضاع موجود" موجه مىشود .البته اشتيرنر انكار نمىكند كه هگلىهای چپ و همچنين فويرباخ از طريق نقد
دين خدا را از عرش ملكوتى خود بيرون راندهاند ،اما وی همزمان به آن مىافزايد كه آنها به جای تكامل مفاهيم ماهوی
و درونذاتى از جهان واقعى تصورات ارزشمند و استعﻼيى خود را به واقعيت نسبت داده و دوباره به اسارت متافيزيک
در آمدهاند .بنابراين اشتيرنر هگلىهای چپ و همچنين فويرباخ را دينزده مىشمارد و انديشهی فلسفى آنها را كه
تحت تأثير مفاهيم مجرد و جنجالى مانند" :ماهيت انسان"" ،خودآگاهى" و "دولت مدرن" متكامل شده است ،رد مىكند.
پيداست كه از اين منظر هم انسانشناسى فويرباخ و هم نقد ازخودبيگانگى ماركس كه در اين دوران از آن مشروب مى-
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Vgl. Stirner, Max (١٨٨٢): Der Einzige … ebd., S. ٢٦٤, und
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شد ،با بحران تئوريک مواجه بود .به بيان ديگر ،لغو اشكال واقعى ازخودبيگانه مانند :دين و مالكيت خصوصى نمىتوانست
برابر با كسب يک "ماهيت استعﻼيى" از انسان ،يعنى "نوع ماهوی بشر" تلقى شود .اينجا منظور نقد يک ماهيت
غيرتاريخى از انسان كه تا كنون در واقعيت تجربى مشاهده نشده است ،مىباشد .همچنين پيداست كه يک چنين فلسفه-
ای از ماهيت انسان در تداوم فلسفهی ايدهآليستى هگل قرار مىگرفت ،زيرا كه آن از زمينهی مادی و واقعى خويش به
كلى ناآگاه است.
انگلس پس از انتشار كتاب "تنها كس و مالكيتش" بﻼفاصله آنرا مطالعه كرد و جهت نقد نظريات اشتيرنر پيشنهاد خود
را در نامهای به شرح زير با ماركس در ميان گذاشت:
«ما آنرا نبايد كنار بگذاريم ،بلكه مستقيماً از آن به صورت بيان تمام و كمال بىپروايى موجود بهره برداری كنيم و اين-
طور كه آنرا بچرخانيم و روی آن مدام بنا سازيم .به اين ترتيب ،اگوئيسم به سر حد خود رانده مىشود ،چنان بىپروا و
همزمان خودآگاه كه خودخواه در غرضورزی خود يک لحظه هم نمىتواند پايدار بماند ،بلكه بايد بﻼفاصله در كمونيسم
واژگون گردد .البته اين يک چيز جزئى است كه به اشتيرنر اثبات شود كه انسانهای اگوئيستاش ضرورتاً از فرط
خودخواهى مجبور به كمونيست شدن هستند .بايد به اين مرديكه پاسخ داد كه قلب انسانى از همان آغاز در خودخواهى
خويش مستقيماً غيرانتفاعى و فداكار است ،و بنابراين وی دوباره از همان جا سر در مىآورد كه در برابرش مىجنگد .با
همين چيزهای پيشپا افتاده مىتوان غرضورزی وی را مردود كرد .اما ما بايد همچنين آن چيزی را كه از پرنسيپ وی
حقيقى است ،بپذيريم».
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در پيشنهاد انگلس انسان خودخواه نقش سوژه را به خود مىگيرد ،در حالى
كه اينجا نه خبری از ابژه است و نه وجه متقابل و متضاد ماترياليستى كه حركت ديالكتيكى را به صورت "نفى آگاهانه"
پديد مىآورد ،مشاهده مىشود .به بيان ديگر ،تكامل يک انسان خودخواه به يک انسان كمونيست را نمىتوان به صورت
يک حركت ديالكتيكى از واقعيت متكامل كرد .انگلس اينجا هنوز تحت تأثير "قلب انسانى" فويرباخ است و فلسفهی
ماترياليستى و غير ديالكتيكى وی را معتبر مىشمارد ،در حالى كه ماركس در تحقيقات خود روش نقد دين را به سياست
و اقتصاد بسط داده و با استناد به مقولهی "كار موضوعيتيافته" و روند توليد سرمايهداری ،سيستم ايدهآليستى هگلى را
به صورت يک شكل فلسفى از دانش اقتصاد سياسى افشا كرده بود .بنابراين ماركس به تنهايى آن شرايط تئوريک را
پديد آورد كه ديالكتيک هگلى را بر پايههای واقعىاش استوار سازد .وی پس از دريافت نامهی انگلس تدوين "جزوههای
فلسفى ـ اقتصادی" را ناتمام گذاشت و كتاب اشتيرنر را مطالعه كرد .پيداست كه انتقاد دينزدگى و تدارک استبداد به
ماركس برای وی بسيار گران تمام شد .به خصوص به اين دليل كه وی از بدو فعاليت تئوريک خود از موضع آتهئيسم
به نقد مسائل فلسفى و اجتماعى مىپرداخت .وی با استناد به اسطورهی پرومتهيوس تنفر خود را از تمامى خداها و هر
خدايى اعﻼم كرده و به جهانى واقعى و طبيعت معطوف شده بود ،با استناد به اسطورهی تئوروس به حكمت ،خردمندی و
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دانايى پايبند بود و هرگونه دوگانگى ميان تفكر )تئوری( و واقعيت )پراكسيس( را "مدفوع فلسفى" مىخواند ٧٩.در حالى
كه وی پيششرط هرگونه نقدی را نقد دين مىشمرد ،شديدترين انتقادها را به استبداد و دستگاه سانسور دولتى وارد
آورده بود .با تمامى اين وجود كمونيسم ماركس خارج از واقعيت مستقر مىشد و يک شكل متافيزيكى به خود مىگرفت،
زيرا با استناد به مفهوم مجرد و انتزاعى "نوع ماهوی بشر" از فلسفهی فويرباخ توجيه مىشد و پيداست كه تحقق آن
بدون ترديد تشكيل يک دولت خشن و مستبد را ضروری مىساخت .انگاری كه هدف ماركس از استقرار كمونيسم اين
است كه يک چنين دولتى را بر فراز ملت مستقر سازد و آن جهت تحقق "نوع ماهوی بشر" ،تشكيل همبستگى اجتماعى
و در راستای استقرار كمونيسم انسانها را آموزش و پرورش دهد و با اعمال خشونت منظبط سازد .همانگونه كه
خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انتقاد اشتيرنر به دينسازی و توجيه تشكيل يک دولت استبدادی به ماركس از منظر
تئوريک درست است .ما اينجا با عواقب آن پراكسيس سياسى مواجه هستيم كه محصول يک خطای تئوريک محسوب
مىشود كه البته در ادامهی فلسفهی ايدهآليستى هگل پديد آمده و دچار جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم شده است.
از آن پس كه ماركس كتاب "تنها كس و مالكيتش" را مطالعه كرد ،نامهنگاری وی با انگلس شدت گرفت .متأسفانه
بسياری از اين نامهها مفقود شدهاند و احتمال زياد دارد كه انگلس آنها را برای حفظ آبرويش و جهت مصادرهی ناجور
تحقيقات ماركس مفقود كرده است .با تمامى اين وجود يک نامه از انگلس به ماركس از اين دوران به جای مانده كه به
بهترين وجه ممكنه از نتيجهی كشمكشهای تئوريک آنها در ارتباط با كتاب اشتيرنر به شرح زير گزارش مىدهد:
«آن چيزی كه مربوط به اشتينر مىشود ،با تو كامﻼً موافق هستم .وقتى كه برای تو نوشتم ،با كمال خجالت هنوز تحت
تأثير مستقيم كتاب ]اشتيرنر[ بودم .از وقتى كه كتاب را كنار گذاشتم و بيشتر توانستم فكر كنم ،آن چيزی در نظرم
است كه تو درست مىدانى».

٨٠

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگلس اينجا از پيشنهاد خود جهت نقد كتاب "تنها كس و مالكيتش"
صرف نظر مىكند ،در حالى كه ماركس از مضمون نقد اشتيرنر يک حربهی تئوريک جهت فراروی از فلسفه مىسازد.
بنابراين مسئلهای مهمى كه خوانندهی نقاد بايد همواره مد نظر داشته باشد ،اين است كه اسطورهی ماركس و انگلس از
اين موضع عزيمت مىكند كه آنها مشتركاً بنيان تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى را گذاشتهاند و تا پايان عمر
خود نيز مشتركاً به اصول آن پايبند ماندهاند و اين موضوع كامﻼٌ نادرست ،يعنى تنها محصول اسطورهسازی توليدات
ايدئولوژيک است .ماركس در پيشگفتار كتاب "در مورد نقد اقتصاد سياسى" نيز به شرح زير به اين مسئله اشاره مىكند:
«فريدريش انگلس كه من با وی پس از انتشار طرح ژنيالش در مورد نقد مقولههای اقتصادی ) (...يک تبادل نظر پيگير
كتبى داشتم ،در مسير ديگری بود ) (...وی با من به همان نتيجه رسيد و وقتى كه وی نيز در بهار  ١٨٤٥ميﻼدی در

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.
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١٤

٣٨

بروكسل مسكون شد ،تصميم گرفتيم كه تضاد نظريات خود را در تقابل با فلسفهی ايدئولوژيک آلمانى مشتركاً تنظيم و
در واقعيت با وجدان فلسفى گذشتهی خود تسويه حساب كنيم».

٨١

بنابراين ماركس به تنهايى به اين نتيجه رسيد كه نقد مناسبات اجتماعى نه با وساطت يک فلسفه از ماهيت ايدهآل
انسان و يا موضوع ازخودبيگانگى انسان نسبت به نوع ماهويش ،بلكه بايد مستقيماً و بدون واسطه ،يعنى با استناد به
جهان واقعى و اوضاع موجود ابژكتيو تبديل به موضوع تحقيق گردد .ما اينجا با قطع رابطهی فلسفه با فلسفه ،يعنى با
فراروی از فلسفه مواجه هستيم .به بيان ديگر ،بر خﻼف فلسفهی هگلىهای چپ و يا نوع فويرباخى آن ،اين "آگاهى
وارونه" نبود كه بايد دگرگون مىگشت ،بلكه اين "جهان وارونه" بود كه اشكال واقعى ،يعنى دين ،فلسفه و ايدئولوژی را
به صورت "آگاهى از جهان وارونه" به وجود مىآورد .از آن پس كه ماركس پارادايم تحقيقاتى خود را دگرگون ساخت،
وی ديگر با استناد به يک ماهيت ايدهآل و غيرتاريخى از انسان به نقد تضاد ماهيت با شكل واقعى جامعهی بورژوايى
نپرداخت ،بلكه روش نقد وی كليت پراكسيس اجتماعى را مستقيماً در تيررس خود قرار داد .به اين ترتيب ،روش نقد
وی از بند اشكال استعﻼيى و جنجالى آزاد شد و به صورت نقد درونذاتى و نفىكننده كليت مناسبات واقعى جامعهی
بورژوايى را در بر گرفت .مناسبات واقعى دو وجه متفاوت دارد؛ اول ،شرايط متضاد مادی توليد )پراكسيس مولد( ،يعنى
عوامل ابژكتيو هستند .اينجا منظور همان سپهری است كه در آن تضاد ميان نيروهای مولد با مناسبات توليد پديد مى-
آيد و رشد مىكند .ما اينجا با ماهيت متضاد روش مدرن توليد سرمايهداری مواجه هستيم كه جامعهی بورژوايى شكل
حقوقى آن است .دوم ،سپهر انديشه )تئوری( مىباشد كه غيرمادی است .اينجا منظور عوامل سوبژكتيو هستند كه از
بطن مناسبات متضاد جامعهی طبقاتى رشد كرده و نقش بيان ايدهآل تضاد را به عهده مىگيرند .ما اينجا با اشكال واقعى
جامعهی بورژوايى مانند :دين ،فلسفه و ايدئولوژی مواجه مىشويم كه البته به صورت "آگاهى از جهان وارونه" از بطن
تضادهای درونذاتى مناسبات مادی توليد رشد و دوباره بر آن واكنش كرده و آنرا در راستای تحقق منافع مادی و
تثبيت جايگاه اجتماعى طبقهی حاكم دگرگون مىسازند .محصول اين "حركت واقعى" و اين "كليت ديالكتيكى" يک جهان
ابژكتيو است كه البته تحت تأثير آگاهى طبقهی حاكم ،يعنى سوبژكتيو پديد مىآيد .بنابراين روش نقد درونذاتى و نفى-
كنندهی ماركس نيز انهدام هر دو سپهر ،يعنى تئوری و پراكسيس جامعهی بورژوايى را در نظر مىگيرد .ما مصداق
تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس را در تزهای فويرباخ وی مىيابيم كه به صورت راهنمای فعاليت آتى تئوريكش مدون
شدهاند .تز چهارم اين مجموعه به شرح زير است:
«فويرباخ از تجربهی ازخودبيگانگى دينى ]يعنى[ دوگانهسازی جهان در يک جهان دينى و يک جهان دنيوی عزيمت مى-
كند .تﻼش وی به اين عبارت است كه جهان دينى را در زمينهی دنيویاش حل كند .اما اينكه زمينهی دنيوی خود را
از خويشتن مرتفع ساخته و خود را در يک قلمرو مستقل در ابرها مستقر مىكند ،تنها از طريق ازخودگسيختگى و
خودتناقضگويى همين زمينهی دنيوی قابل توضيح است .بنابراين اين ]زمينه[ بايد از درون خود ]يعنى[ هم در تضاد
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٣٩

خود فهميده شود و هم به طور پراكسيس منقلب گردد .به اين ترتيب ،پس از آنكه ،برای نمونه خانوادهی زمينى به
صورت راز نهفتهی خانوادهی مقدس كشف شد ،هم اكنون بايد همان اولى را در تئوری و پراكسيس منهدم كرد».

٨٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا مفهوم "خانواده" شكل استعاره دارد .مفهوم "خانوادهی مقدس"
عنوان كتابى است كه ماركس و انگلس در نقد فلسفهی ايدهآليستى آلمانى و از جمله فلسفهی هگلىهای چپ نوشتند.
مفهوم "خانوادهی زمينى" به معنى دولت و جامعهی بورژوايى است كه جهت توجيه و تداوم خود نياز به دوگانگى تفكر با
واقعيت دارند .به بيان ديگر ،ماركس از اولويت ابژه بر سوژه عزيمت مىكند و انهدام هر دوی آنها را در نظر مىگيرد.
ما اينجا با پراكسيس ،يعنى با آگاهى تئوريک و "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى مواجه هستيم كه ماركس مضمون
آنرا به شرح زير در تز هشتم اين مجموعه برجسته مىسازد:
«تمامى زيست اجتماعى ماهيتاً پراكسيس است ،همهی اسراری كه موجب رازآميزی تئوری مىشوند ،راه حل منطقى
خود را در پراكسيس انسانى و در فهميدن اين پراكسيس مىيابند».

٨٣

ماركس در اين دوران به همكاری خود با آرنولد رويگه خاتمه داده بود .البته آنها اولين شمارهی دو جلدی "سالنامههای
آلمانى ـ فرانسوی" را متفقاً منتشر كردند ،اما تفاوتهای نظری و همچنين مسائل مادی منجر به قطع رابطهی آنها
شدند .ماركس در دوران اقامت خود در پاريس در نشريات آلمانى زبان فرانسه قلم مىزد و همين مسئله دولت پروس
را برانگيخت كه از طريق فشار ديپلماتيک تدارک اخراج وی از اين كشور را ببيند .تنها كشوری كه حاضر شد به وی
حق اقامت بدهد ،لوكزامبورگ بود ،منتها با اين شرط كه ماركس به مسائل روزمرهی سياسى نپردازد .به اين ترتيب،
ماركس در بروكسل مسكون شد و از آن پس كه انگلس به آنجا نقل مكان كرد ،آنها به تسويه حساب با وجدان
فلسفى گذشتهی خود پرداختند و محصول آنرا به عنوان كتاب "ايدئولوژی آلمانى" ارائه دادند .به اين صورت كه انگلس
يادداشتهای خود را در شكل پيشنويس در اختيار ماركس گذاشت و وی آنها را تصيح و در طرح كلى اين كتاب جا
داد .از جمله بايد از حركت دترمينيستى تاريخ ياد كرد كه انگلس آنرا با استفاده از روش التقاطى خود از "تفكر تاريخى"
هگل و "فلسفهی طبيعت" شلينگ با ماترياليسم فويرباخ پديد آورده بود ،نمايندگى مىكرد .به بيان ديگر ،انگلس معطوف
به يک حركت دترمينيستى و جهانشمول مادی بود كه فرای آگاهى و ارادهی انسانها قرار گرفته و به صورت "اجتناب-
ناپذير و ابژكتيو" آيندهی آنها را به شرح زير رقم مىزد:
«قدرت اجتماعى ،يعنى قدرت توليد بسيار متنوع كه وجودش مشروط به آن تقسيم كاری است كه فعاليت اشتراكى
افراد متفاوت را به يکديگر پيوند مىدهد ،نزد اين افراد نه به صورت قدرت متحد خود ،بلكه به صورت يک خشونت
بيگانهی خارج از آنها به نظر مىآيد كه از مبدأ و مقصد آن واقف نيستند و لذا آنرا ديگر نمىتوانند كنترل كنند .بر
عكس تنها يک رديف از فازهای درجات تكاملى غريب هستند كه از هدف و حركت انسانها مستقل ،آری اين هدف و
حركت را هدايت مىكنند ،زيرا خود فعاليت مشترک نه داوطلبانه ،بلكه رشد طبيعى است».

٨٤
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Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, S. ٥f., Berlin (ost), S. ٦
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک حركت صرف مادی و هدفمند كه در مسير خود و بدون
آگاهى انسانها اشكال متنوع توليد ،بازتوليد و مصرف را پديد مىآورد ،مواجه هستيم .از اين منظر انسانها بى اراده و
ناتوان به حساب مىآيند ،زيرا كه انگاری از طريق يک حركت مادی و به اصطﻼح رشد طبيعى ،يعنى يک قدرت غير كه
خارج از اختيار خود آنها قرار گرفته است ،هدايت مىشوند .تا اينجا انگلس اين متن را به صورت يک كشف به
اصطﻼح تئوريک در اختيار ماركس مىگذارد .ماركس اما بدون اينكه اين جمله را تغيير دهد ،با اضافه كردن يک جمله
ديگر به آن ،مضمون آنرا به كلى دگرگون مىسازد .اين جملهی ماركس به اين شرح است:
«برای اينكه برای فيلسوفان قابل فهم بوده باشد ،اين "ازخودبيگانگى" ،مىتواند طبيعتاً ) (...ملغا شود».

٨٥

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با تضاد نظريات ماركس با انگلس ،يعنى با تصادم دو طرح
متفاوت و متناقض آشنا مىشويم .در حالى كه ماركس مسئلهی خودآگاهى و تكامل سوژه انقﻼبى را در نظر دارد و
پراكسيس آنها را از منظر تئوريک پى مىگيرد ،ليكن انگلس با استناد به مغلطهی فلسفى خود معطوف به يک روند
دترمينيستى از تاريخ است كه انگاری فرجام زيست بشری را رقم مىزند و پيداست كه از اين منظر ،انفعال سوژهی
انقﻼبى را توجيه مىكند .البته ماركس در ادامهی اين جمله شرط ملغا كردن "ازخودبيگانگى" را هم توضيح مىدهد كه
البته فعﻼً موضوع بررسى اين نوشته نيست .اما آن مسئلهی مهم كه موضوع نقد اين نوشته است ،تفاوت نظری ماركس
با انگلس از همان بدو فعاليت مشترک تئوريک و سياسى آنها مىباشد .در حالى كه انگلس انسانها را اصو ًﻻ در برابر
يک قدرت بيگانه ناتوان مىبيند و در تداوم فلسفهی ماترياليستى فويرباخ به "رشد طبيعى" زياد از حد بها مىدهد و به
اجبار شكل غير سياسى به خود مىگيرد ،ليكن ماركس اين ناتوانى را نشانهی "ازخودبيگانگى" خود انسانها مىشمارد .در
حالى كه برای انگلس حركت ماده شكل سوژه را به خود مىگيرد و انگاری كه منجر به يک حركت جهانشمول و
هدفمند به سوی يک فرجام معين مىشود ،برای ماركس اما سوژهی انقﻼبى پرولتاريا است كه تحت نفوذ دين ،فلسفه و
ايدئولوژی به انفعال كشيده شده ،هستى مادی خود را در اشكال ازخودبيگانه تجربه مىكند و در فقدان خودآگاهى
ماترياليستى به نظم موجود و بردگى كار مزدی تن مىدهد .در حالى كه از منظر انگلس فعاليت سياسى به اجبار به سوی
زد و بند با طبقهی حاكم جهت توسعهی اقتصادی و رشد نيروهای مولد رانده مىشود ،ليكن انديشهی انتقادی و انقﻼبى
ماركس مستقيماً مربوط به "حركت واقعى" و درگير پراكسيس نبرد طبقاتى جهت تكوين خودآگاهى سوژهی انقﻼبى و
فراروی مثبت از نظام سرمايهداری مىگردد .به بيان ديگر ،انگلس از بدو فعاليت نوشتاری و سياسى خود دچار
ازخودبيگانگى خودكرده و دترمينيسم بود ،زيرا سوژه را با ابژه )محمول( جابجا مىديد .اين همان درد مشتركى بود كه
وی به صورت ماترياليستى و برونو بائر و اشتيرنر به صورت ايدهآليستى با خود يدک مىكشيدند و از اين جهت اتفاقى
نيست كه ماركس در "ايدئولوژی آلمانى" به شرح زير بر "كليت ديالكتيكى" تأكيد مىكند:
«تشريح تاريخ به اصطﻼح ابژكتيو دقيقاً به اين عبارت است كه مناسبات تاريخى را مجزا از فعاليت ]سوبژكتيو انسان[
درک مىكند ،شخصيت ارتجاعى».

٨٦

Vgl. Fleischer , Helmut (١٩٧٩): Marx und Engels … ebd., S. ٧١
٨٥
Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Deutsche … ebd.

٤١

به اين ترتيب ،ماركس شخصيت هر كسى را كه ايدهآليسم و ماترياليسم را به صورت مجرد در برابر يکديگر متكامل
مىكند ،ارتجاعى مىخواند ،زيرا در هر دو حالت سوژهی شناسا ماهيت ابژه كه نه تنها محسوس ،بلكه موضوعيتيافته،
يعنى محصول فعاليت آگاهانهی انسان و سوبژكتيو است ،انكار مىكند .به اين ترتيب ،ماركس نه از "جهان ابژكتيو" و
"طبيعت ابژكتيو" ،بلكه همواره از "جهان موضوعيتيافته" و "طبيعت موضوعيتيافته" ٨٧سخن مىراند كه نقش فعال و
سوبژكتيو انسان را در دگرگونى اوضاع موجود برجسته سازد .بنابراين ابژهی تحليل ماركس )دولت ،اقتصاد ،جامعه ،حق،
طبيعت ،انسان( سوبژكتيو ،يعنى محصول فعاليت آگاهانهی انسانها است و در نتيجه تاريخ فرهنگى خود را يدک مى-
كشد .از اين منظر پيداست كه چرا ماركس در تز اول فويرباخ خود به ماترياليستهای بورژوا انتقاد مىكند كه
ماترياليسم را به صورت مجرد ،يعنى غير سوبژكتيو در برابر ايدهآليسم متكامل مىكنند ،در حالى كه ماترياليسم و ايده-
آليسم اجزای يک "كليت ديالكتيكى" ،يعنى پراكسيس مولد هستند .افزون بر اين ،از آنجا كه ماترياليستهای بورژوا
مىخواهند كه واقعيت را از طريق قوای حسى و مشاهده بشناسند ،در نتيجه به دام شكل ابژه افتاده و از شناخت ماهيت
معذور مىشوند ،در حالى كه ماهيت" ،محسوس و موضوعيتيافته" ٨٨،يعنى محصول پراكسيس مولد و فعاليت آگاهانهی
انسانها است و از اين بابت ،نه تنها تجربى و دارای تاريخ فرهنگى است ،بلكه نطفهی تكامل آتى انسان و جامعه نيز
محمول آن است .اين همان موضوعى است كه ماركس با مفاهيم "فعاليت عملى ،انتقادی و انقﻼبى" اينجا مطرح مى-
كند.

٨٩

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انتقاد ماركس به فويرباخ و مابقى ماترياليستها مشخص است و از اين
زاويه وارد مىآيد كه آنها فعاليت موضوعيتيافتهی انسان را كه بدون ترديد سوبژكتيو است ،يعنى از طريق احساسات
و تحت تأثير ذهنيت انسان )تئوری( به وجود مىآيد ،به درستى نمىفهمند .بنابراين تكامل مجرد ماترياليسم در برابر
ايدهآليسم منجر به اختﻼل در شناخت واقعيت ابژكتيو مىشود .به بيان ديگر ،زمانى كه پراكسيس ابژكتيو )آن چيزی كه
در تجربه مشاهده مىشود( بدون تأثير عوامل سوبژكتيو در نظر گرفته شود ،در نتيجه تمامى ظواهر اجتماعى كه در
سپهر ايدهها ،احساسات و آرمانهای اجتماعى مطرح هستند ،خارج از پراكسيس قرار گرفته و بى اهميت تلقى مىشوند.
پيداست كسى كه اصوﻻً تأثير ظواهر احساسى را بر واقعيتهای اجتماعى انكار مىكند ،تئوری وی نيز در بهترين وضع
ممكنه يک تئوری تشريحى ،ايجابى و غير دخالتگر است .به بيان ديگر ،يک چنين تئوری نه شكل نفىكننده و سلبى به
خود مىگيرد و نه قادر است كه رابطهی "اوضاع موجود" با "اوضاع مطلوب" را برقرار سازد .بنابراين فلسفهی
ماترياليستى فويرباخ با وجودی كه از طريق مشاهده و مستقيماً از جامعه متكامل مىشود ،اما در مقايسه با فلسفهی ايده-
آليستى هگل كه البته دچار جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم شده است ،يک عقبگرد ارتجاعى محسوب مىشود.
بنابراين ماركس اينجا بر پراكسيس مولد به صورت مسبب تكامل اجتماعى انسانها تأكيد مىكند و نبردهای طبقاتى و
تأثيرات مشخص بر لحضات زندگى اجتماعى را محصول تضادهای درونذاتى و ماترياليستى مىشمارد .و مشخصاً در
٨٦

Ebd., S. ٤٠
Gegenständliche Welt, gegenständliche Natur
٨٨
Sinnlich gegenständlich
٨٩
Vgl. Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen …. ebd., S. ٥
٨٧
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همين جاست كه ماركس رابطهی رايج فلسفه با فلسفه را قطع و از فلسفه فراروی مىكند ،اينجا مفهوم "فراروی" به
معنى "عبور ،حفاظت و ارتقا" است .مفهوم "عبور" به معنى عبور از فلسفهی ايدهآليستى آلمانى ،مفهوم "حفاظت" به معنى
حفظ هستهی منطقى )ديالكتيک( و مفهوم "ارتقا" به معنى دگرگونى فلسفه به فلسفهی عملى ،يعنى پراكسيس نبرد
طبقاتى است.
به اين ترتيب ،ماركس به تنهايى تزهای فويرباخ را به صورت راهنمای فعاليت تئوريک آتى خود مدون كرد و با عبور از
انسانشناسى انتزاعى فويرباخ ،بنيان تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى را گذاشت .در حالى كه در فلسفهی ايده-
آليستى هگل انسان نقش "موجود متفكر" را به خود مىگيرد و فلسفهی ماترياليستى فويرباخ از انسان به عنوان "موجود
حساس" عزيمت مىكند ،روش انسانشناسى ماركس ماترياليستى ،تاريخى و ديالكتيكى است كه نقش انسان را به
صورت "موجود فعال" برجسته مىسازد .به اين معنى كه انسان در تبادل مادی با طبيعت نه تنها طبيعت بيرونى ،بلكه
طبيعت خود را نيز دگرگون مىسازد .واسطهی طبيعت بيرونى با طبيعت انسان "كار شكل دهنده" است ،كه مواد مادی
را با اراده ،آگاهى و با پيروی از اسلوب زيبايىشناسى ،يعنى سوبژكتيو دگرگون و تبديل به موضوع جامعه مىكند و تحت
تأثير محصول كار )جسميتيافته و يا خدماتى( خود موضوعيت مىيابد .از اين منظر انسان علت و معلول همين جهان
موجود ،يعنى "انسان موضوعيتيافته" ٩٠است و جهان و طبيعت موجود نيز مخلوق فعاليت آگاهانهی انسان ،يعنى "كار
موضوعيتيافته" است ،كه "جهان موضوعيتيافته" و "طبيعت موضوعيتيافته" را به وجود مىآورد .ما اينجا با روند
تاريخ و با ديالكتيک نفىكننده به صورت پرنسيپ مولد ماترياليستى و محرک تاريخ سر و كار داريم و انسان نيز علت و
معلول همين "جهان موضوعيتيافته" ،يعنى "انسان موضوعيتيافته" است .به اين ترتيب ،انسان از درون همين كار
ازخودبيگانه و از درون همين شرايط خودكرده و البته از طريق نقى آگاهانهی آنها است كه خود را متكامل مىسازد.
بنابراين ما نزد ماركس با دو وجه متفاوت پراكسيس مواجه مىشويم كه مكمل همديگر هستند و به صورت لحظات
ابژكتيو و سوبژكتيو پراكسيس مولد" ،كليت ديالكتيكى" و روند تاريخ را مىسازند كه ما مضمون آنرا به شرح زير در
كتاب "ايدئولوژی آلمانى" مىيابيم:
«) (...اين برداشت از تاريخ بر اين مبتنى است كه روند واقعى توليد را متكامل كند و البته از آن توليد بﻼواسطهی زيست
مادی و شكل مراوده كه با اين روش توليد مربوط و از آن به وجود مىآيد ،عزيمت كند ،يعنى جامعهی بورژوايى را در
درجات متفاوت خود و به صورت زمينهی تمامى تاريخ درک كرده و آنرا همچنين در فعاليتاش به صورت دولت
تشريح كند ،اينگونه همهی محصوﻻت متفاوت تئوريک و اشكال آگاهى ،دين ،فلسفه ،اخﻼق غيره و غيره را از درون
خودش توضيح دهد و روند پيدايش آنها را از درون خودشان تعقيب كند ،سپس آنجا هم طبيعتاً مىتواند موضوع را
در كليتاش )و از اين رو همچنين تأثير متقابل اين جنبههای متفاوت بر يکديگر( تشريح كند».

٩١
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Gegenständlicher Mensch
Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Deutsche … ebd., S. ٣٧f. und
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf ١٨٥٧ – ١٨٥٨, ٢.
Auflage, Berlin (ost), ebd. S. ٢٠
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٤٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک تئوری ماترياليستى ،تاريخى و ديالكتيكى روبرو هستيم .اين
تئوری ماترياليستى است ،زيرا از ماهيت متضاد ،يعنى از كار ،توليد و بازتوليد در جامعهی طبقاتى عزيمت مىكند .اين
تئوری ديالكتيكى است ،زيرا از يک حركت آگاهانه ،وجود سوژهی واقعى و درونذاتى و همچنين از نفى مبتنى بر آگاهى
گزارش مىدهد و اين تئوری تاريخى است ،زيرا با در نظر داشتن تقدم ابژه بر سوژه ،سبب اين حركت آگاه را از ذات
درونى و متضاد ،يعنى از كشمكشهای عملى و نظری و تأثيرات لحظات زندگى اجتماعى در واقعيت ،يعنى به صورت
محصول تاريخى از پراكسيس نبرد طبقاتى مىفهمد .مسبب اين حركت تاريخى ،پراكسيس مولد است كه از بطن
تضادهای درونذاتى خود منجر به تكامل اجتماعى انسانها مىشود .اينجا ديگر خبری از يک فلسفهی نوين جهت توجيه
و تفسير جهان واقعى نيست ،زيرا ماركس با استناد به پراكسيس مولد رابطهی فلسفه با فلسفه را قطع و از فلسفه فراروی
كرده است .محصول اين فعاليت تئوريک ،فلسفهی پراكسيس است كه هدف دگرگونى "اوضاع موجود" را به صورت
انقﻼب اجتماعى و فراروی مثبت از نظام سرمايهداری دنبال مىكند و البته سوژهی خودآگاه آن پرولتاريا است.
به اين ترتيب ،ماركس به تنهايى اصول تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى را متكامل كرد .موضوع اصلى فعاليت
تئوريک وی مختص به نقد دين ،فلسفه و ايدئولوژی ،يعنى اشكال متافيزيكى مىشد كه منجر به استقﻼل از پراكسيس و
ازخودبيگانگى مىشوند و از تكوين خودآگاهى پرولتاريا ممانعت مىكنند .از جمله بايد از فعاليت مشترک وی با انگلس
بر عليه شخصى به نام هرمن كريگه ياد كرد كه سردبير و ناشر يک مجلهی آلمانى زبان به نام "تريبون ملت" در آمريكا
بود .وی پرولتاريا را "پرومتهی زنجيرشده"" ،گوسفند گناهكار خدا" و "يهودی آواره" مىخواند و از اين طريق ،انگيزهی
ادغام تصوارت دينى مسيحيان را در جنبش كمونيستى داشت .وی مدعى بود كه پرولتاريا به معنى انسانيت است و از
آنجا كه كمونيستها مسئول ترويج انسانيت هستند ،در نتيجه به جای اينكه به وجود ناقص خودشان بپردازند ،بايستى
ناجى پرولتاريا شوند .ماركس در سال  ١٨٤٦ميﻼدی يک مجمع كمونيستى را بر عليه هرمن كريگه تشكيل داد و در يک
بيانيه افكار و اهداف وی را غير كمونيستى و برای جنبش كارگری مضر خواند .وی سپس با همكاری انگلس يک مقاله
در نقد افكار دينى كريگه نوشت و نظريات وی را محصول "تفكرات مسخرهی دينى" و "هوچىگری" خواند و او متهم
كرد كه كمونيسم را تبديل به "عشق احمقانه" ميان انسانها مىكند.

٩٢

بنابراين ماركس در برابر هر جريانى قاطعانه موضع مىگرفت كه افكار دينى را به جنبش كمونيستى نسبت مىداد و
رهايى پرولتاريا را مشروط به يک ناجى و يک وجود خارج از خود كارگران مزدی مىكرد .مسئلهی نقد وی آن اشكال
متافيزيک بودند كه در تداوم ايمان دينى و فلسفهی ايدهآليستى آلمانى منجر به استقﻼل تئوری از پراكسيس و تزلزل در
خودآگاهى پرولتاريا مىشدند و انفعال سوژهی انقﻼبى را پديد مىآوردند .در اين ارتباط بايد از كتاب پرودن با عنوان
"فلسفهی فقر" ياد كرد كه ماركس كتاب "فقر فلسفه" را در نقد آن نوشت .انتقاد ماركس از همين موضع جابجايى سوژه
با ابژه و انكار فعاليت آگاه انسانها بر پرودن وارد مىآيد كه فلسفهی هگل و همچنين هگلىهای چپ در شكل ايده-
آليستى و انگلس به صورت ماترياليستى گرفتار آن بودند .از اين بابت ،ماركس پرودن را يک "اقتصاددان هگليست"،
يعنى نه فيلسوف و نه اقتصاددان مىخواند و انتقاد خود را به شرح زير بر متافيزيک "فلسفهی فقر" وی وارد مىآورد:
Marx, Karl / Engels Friedrich (١٩٥٩): Zirkular gegen Kriege, in: MEW Bd. ٤, S. ٣ff., Berlin (ost), S. ١٤f.
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٤٤

«اقتصاددانان برای ما توضيح مىدهند كه انسان چگونه تحت مناسبات موجود توليد مىكند؛ اما آن چيزی كه آنها برای
ما توضيح نمىدهند ،اين است كه خود اين مناسبات چگونه توليد مىشوند ،يعنى حركت تاريخى كه آنها را زنده مى-
سازد .آقای پرودن كه اين مناسبات را به صورت پرنسيپها ،مقولهها و تفكرات مجرد تلقى مىكند ،تنها اين تفكرات را
به يک نظم معين در مىآورد ) (...ماتريال اقتصاددانان حركت و محرک زيست انسانها هستند؛ ماتريال آقای پرودن
دگمهای اقتصاددانان هستند .اما تا وقتى كه انسان تكامل تاريخى مناسبات توليد را دنبال نكند ـ و مقولهها تنها بيان
تئوريک خود آنها هستند ـ؛ تا وقتى كه انسان در اين مقولهها تنها ايدههای خودساخته] ،يعنى[ تفكرات مستقل از
مناسبات واقعى را مىبيند ،خواهى نخواهى مجبور است كه سرچشمهی اين تفكرات را در حركت خرد ناب مستقر
سازد».

٩٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،پرودن تئوری اقتصادی را از حركت زندگى واقعى انسانها و خرد را از
انسان مشخص مستقل مىسازد .ما اينجا با انكار سوژهی واقعى مواجه هستيم .انگاری كه اين دگمهای اقتصادی و نه
فعاليت آگاهانهی انسانها هستند كه واقعيت و دانش اقتصاد را پديد مىآورند .در تمامى اين مدت انگلس به سلطهی
تئوريک ماركس تن مىداد و در فعاليت سياسى از وی پيروی مىكرد .آنها در دوران انقﻼب آلمان شرايط بحرانى
كشور را مغتنم شمردند و جهت فعاليت سياسى به بن باز گشتند .از اين پس" ،روزنامهی راين نوين" به سردبيری
ماركس تأسيس شد .وی تمامى مقاﻻت را مطالعه و با خطوط سياسى روزنامه منظم و بعداً انتشار آنها را تأييد مىكرد.
انگلس در اين ارتباط از نقش سردبيری وی به عنوان يک "ديكتاتور دلخواه" ياد مىكند ٩٤.آنها همچنين با همكاری
يكديگر "مانيفست كمونيستى" را نوشتند و چندی نگذشت كه آن تبديل به راهنمای فعاليت سياسى جنبش كارگری ـ
كمونيستى جهانى شد.
از آنجا كه "مانيفست كمونيستى" به عنوان يک بيانيهی سياسى برای دوران انقﻼب آلمان مدون شده است ،در نتيجه
پيداست كه ماركس و انگلس جهت تهيج پرولتاريا به عنوان سوژهی انقﻼبى و تشديد پراكسيس نبرد طبقاتى چشم انداز
مبارزاتى را نيز اينجا پديد مىآورند .به اين صورت كه آنها پيروزی پرولتاريا را "اجتنابناپذير" مىشمارند و تشكيل
يک جامعهی كمونيستى را كه "تكامل آزاد هر كس شرط تكامل آزاد همگانى است" ،به طبقهی كارگر نويد مىدهند.

٩٥

در حالى كه ما اينجا ظاهراً با دگمهای تاريخى ،يعنى با يک حركت دترمينيستى به سوی يک سرنوشت مقدر مواجه
هستيم ،اما محتوای اين بيانيه پيروزی پرولتاريا را مشروط به خودآگاهى ماترياليستى سوژهی انقﻼبى مىسازد كه البته به
شرح زير از بطن "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى و مناسبات متضاد روش مدرن توليد سرمايهداری رشد مىكند:
«رشد رقابت در ميان بورژوازی و نتيجتاً بحرانهای تجاری نوسان كارمزد كارگران را همواره تشديد مىكنند؛ ماشين-
آﻻت كه هميشه سريعتر متكامل و بدون وقفه بهتر مىشوند ،همواره پايگاه زندگى آنها را در كل نامطمئنتر مىسازند؛
٩٣

Marx, Karl (١٩٥٩): Das Elend der Philosophie – Antwort auf Proudhons „Philosophie des Elends“, in:
MEW, Bd. ٤, S. ٦٣ff., Berlin (ost), S. ١٢٦
 ٩٤من اينجا از بررسى مقاﻻت ماركس و انگلس در "روزنامهی راين نوين" صرف نظر مىكنم ،زيرا در نوشتهای جهت بررسى نقش مفهوم
"ديكتاتوری پرولتاريا" در انديشهی سياسى كارل ماركس به تفصيل به آنها خواهم پرداخت.
٩٥
Vgl. Marx, Karl / Engels Friedrich (١٩٥٩): Manifest der Kommunistischen Partei, in: MEW, Bd. ٤, ٤٥٩ff.,
Berlin (ost), S. ٤٧٤, ٤٨٢

٤٥

تصادم بين يک كارگر منفرد با يک بورژوا منفرد همواره بيشتر خصلت تصادم بين دو طبقه را به خود مىگيرد .كارگران
با اين آغاز مىكنند كه در برابر بورژوازی ائتﻼفهايى را به وجود بياورند؛ آنها جهت تثبيت كارمزد خود با همديگر
اقدام مىكنند .خود آنها همكاریهای درازمدت را بنياد مىگذارند كه توشهی خود را برای خشمهای ناگهانى ذخيره
سازند .گاه و بيگاه نبرد به صورت قيام آغاز مىشود».

٩٦

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى مواجه هستيم كه ماهيتاً
انتقادی و انقﻼبى است .در حالى كه رشد مناسبات توليد سرمايهداری همواره زمينهی تضاد را تشديد مىكند ،پرولتاريا
بنا بر هستى ماترياليستى خود و در پراكسيس اجتماعى به هويت طبقاتى خود پى مىبرد و به سوی كسب خودآگاهى
رانده مىشود .ليكن ما اينجا با يک رابطهی مكانيكى ميان هستى با آگاهى مواجه نيستيم .انگاری كه هر كسى به كار
مزدی تن داد ،خواهى نخواهى به خودآگاهى طبقاتى نيز مىرسد .به اين صورت كه كارگران مزدی در پراكسيس نبرد
طبقاتى همواره با دين ،فلسفه و ايدئولوژی نيز مواجه مىشوند كه طبقهی حاكم در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى
جهت ممانعت از تكوين آگاهى طبقاتى كارگران مزدی پديد آورده است .به اين صورت كه طبقهی حكم همواره بخشى
از قدرت مادی خود را در اختيار قشری از طبقهی حاكم مىگذارد كه قدرت ذهنيش را نيز پديد بياورد .محصول اين
فعاليت تئوريک تفسير و تجديد "آگاهى از جهان وارونه" است كه منجر به تفرقهی خودكرده ميان صفوف كارگران مى-
شود .بنابراين اتفاقى نيست كه ماركس و انگلس اينجا به نقد آن جريانهايى نيز مىپردازند كه از تكوين خودآگاهى
پرولتاريا ممانعت مىكنند .از جمله بايد از وجود "لمپن پرولتاريا" ياد كرد كه منجر به تفرقهی در صفوف كارگران و به
سوی ارتجاع رانده مىشود و همچنين بايد "سوسياليسم ارتجاعى"" ،سوسياليسم بورژوايى" و "سوسياليسم اتوپيک" را نيز
در نظر داشت كه سوژهی انقﻼبى را به انحراف و انفعال مىكشند و تنها از اين بابت است كه "مانيفست كمونيستى" به
نقد آنها نيز مىپردازد ٩٧.به بيان ديگر ،ما اينجا نه با يک حركت مادی مواجه هستيم كه بدون آگاهى و اختيار انسانها
برنامهريزی و هدايت مىشود و نه پيروزی پرولتاريا و تشكيل جامعهی كمونيستى اجتنابناپذير است .اين همان كشف
تئوريک بود كه ماركس در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" به آن رسيد و آنرا همراه با انگلس و با شكست انقﻼب آلمان در
پراكسيس سياسى نيز تجربه كرد.
به اين ترتيب ،ماركس به سوی لندن در تبعيد رانده شد و انگلس به منچستر بازگشت .ماركس بﻼفاصله به تحقيقات
خود در مورد نقد اقتصاد سياسى پرداخت و يک طرح گسترده را جهت بررسى سيستم اقتصاد بورژوايى در نظر گرفت
كه شامل "سرمايه ،مالكيت زمين ،كار مزدی ،دولت ،تجارت خارجى و بازار جهانى" مىشد ٩٨.انگلس در برابر به همان
مسائلى پرداخت كه قبل از آغاز همكاری خود با ماركس در نظر داشت .به اين صورت كه وی به فلسفهپردازی در
مورد جهان هستى پرداخت و مشغول به مطالعهی علوم طبيعى مانند :بيولوژی ،شيمى ،فيزيک و رياضى شد و در نامهای
از جوﻻی  ١٨٥٨ميﻼدی به شرح زير محصول تحقيقات خود را با ماركس در ميان گذاشت:

٩٦

Ebd., S. ٤٧٠f.
Vgl. ebd., S. ٤٨٢ff.
٩٨
Vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik … ebd., S. ٧
٩٧

٤٦

«راستى" ،فلسفهی طبيعت" هگل را كه به من قول دادی ،برايم ارسال كن .من هم اكنون تا اندازهی با فيزيولوژی مشغول
هستم و آناتومى تطبيقى را به آن پيوند مىدهم .در آن باﻻترين چيزهای جنجالى موجوداند كه تمامى آنها به تازگى
كشف شدهاند؛ من بسيار مشتاق به پى بردن هستم كه آيا پيرمرد ]هگل[ از آن بويى نبرده است .تا اين اندازه اطمينان
دارم كه اگر وی امروز يک "فلسفهی طبيعت" را مىنوشت ،تمامى اين چيزها از تمامى اطرف به سوی وی پرتاب مى-
شدند .در ضمن از پيشرفتهايى كه در علم طبيعت در اين  ٣٠سال اخير حاصل شدهاند ،انسان هيچگونه مفهمومى از
آنها ندارد] .آن چيزی كه[ برای فيزيولوژی تعيين كننده بوده است  .١تكامل عظيم شيمى ارگانيک .٢ ،ميكروسكوپ
كه حدود  ٢٠سال از آن به درستى استفاده مىشود .اين آخری ]ما را[ همچنين به سوی نتايج مهمتری از شيمى هدايت
كرد؛ موضوع اصلى كه از طريق آن تمامى فيزيولوژی منقلب و سپس يک فيزيولوژی تطبيقى ممكن شد ،كشف سلول
است ) (...سلول وجود فىنفسهی هگل است و در تكامل خويش دقيقاً روند هگلى را تى مىكند تا اينكه سرانجام "ايده"،
]يعنى[ هر آنگاه ارگانيسم كامل از آن متكامل گردد».

٩٩

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،همان چيزی كه انگلس در نوشتهی خود با عنوان "شلينگ و وحى" حدس
زده بود ،انگاری كه اينجا برايش كامﻼً اثبات شده به نظر مىآيد .به اين صورت كه وی سلول را كه ماده است،
جايگزين ايدهی هگلى مىكند كه البته روح است .در حالى كه ايدهی هگلى محصول فعاليت ذهنى ،يعنى سوبژكتيو
محسوب مىشود و پيداست كه بدون حظور انسان اصوﻻً بى معنى به نظر مىآيد ،مادهی انگلس ،يعنى سلول ابژكتيو
است و وجودش بدون حظور انسان هم معنى مىيابد .در حالى كه حركت ديالكتيكى نزد هگل يک سوژهی درونذاتى
دارد ،يعنى بدون حركت تفكر انسان به عنوان سوژهی شناسا به كلى بى معنى است ،انگلس اما از طريق اين خطای
فلسفى ،از حركت ديالكتيكى سوژهزدايى مىكند و آن تأثيرات متقابل و آن علت و معلول كه محصول تقابل ابژهها و
مسئلهی راز بقا و مد نظر دارونيسم است ،به جای ديالكتيک جا مىزند .به بيان ديگر ،انگلس مضمون ديالكتيک را به
عنوان "نفى آگاهانه" توخالى مىكند و آنرا به مقولهی "نفى مادی" تقليل مىدهد .اما به مراتب فاجعهبارتر عواقب اين
خطای فلسفى است .در حالى كه حركت ايدهی هگلى سوبژكتيو ،يعنى هدفمند ،آگاه و خردمند به پيش مىرود و با استناد
به مفهوم "روح جهان" مثبت ارزيابى مىشود ،اما حركت مادهی انگلس به اصطﻼح ابژكتيو و هدفمند سپری مىگردد و
از آنجا كه اين حركت به تكامل انسان و تشكيل جامعهی انسانى انجاميده است ،در نتيجه مىتوان آنرا همچنين
آگاهانه و خردمند توصيف كرد و با استناد به يک مفهوم مجرد از "حركت ماترياليستى زيربنا" يک آيندهی مثبتى را نيز
به خود نويد داد .از اين پس ،جهان واقعى ديگر محصول فعاليت آگاهانهی انسانى و موضوعيتيافته ،يعنى محصول "كار
شكلدهنده" نيست ،بلكه اين حركت و نفس خود ماده است كه در روند جهانشمول و هدفمند خود "جهان ابژكتيو" را
ساخته و پرداخته است .پيداست كه با جايگزينى حركت مادهی انگلس در جای حركت ايدهی هگل ما با دميروژ ،يعنى با
"مادهی مطلق" ،يعنى با آفرينندهی جهان واقعى در شكل ماترياليستى آن مواجه مىشويم.

٩٩

Engels Friedrich (١٩٧٣): Briefe - Engels an Marx in London, Manchester, ١٤. Juli ١٨٥٨, in: MEW, Bd. ٢٩,
Berlin (ost), S. ٣٣٧f.

٤٧

در نامهای كه از ماركس در جواب نامهی انگلس به جا مانده است ،هيچ بحث محتوايى و تبادل نظر تئوريک ميان آنها
مشاهده نمىشود .تنها جملهای كه مربوط به نامهی انگلس مىشود ،به شرح زير است:
«چيزهای درخواستى ]"فلسفهی طبيعت" هگل[ را برايت ارسال مىكنم».

١٠٠

مطالعهی اين نامه بدون ترديد منجر به انده خوانندهی نقاد مىشود ،زيرا تنها غم و غصهی ماركس اينجا دريافت ٣٠
پوند كمک مالى از انگلس جهت امرار معاش است .به اين دليل كه وی و اعضای خانوادهاش بيمار ،مغروض و در
آستانهی بى خانمانى بودند .ماركس در اين نامه برای دريافت پول به انگلس التماس مىكند .همانگونه كه در اين
نوشته مستند كردم ،ماركس نه تنها در همان دوران تحصيل خود ستارهی آتى فلسفهی آلمانى به شمار مىرفت و يک
نقش مؤثر تئوريک و سياسى در انقﻼب آلمان بازی كرد ،بلكه بدون ترديد بزرگترين متفكری محسوب مىشود كه تا
كنون تاريخ بشريت تجربه كرده است .البته وی اين امكان را داشت كه رشتهی تحصيل حقوق خود را تبديل به منبع
درآمد و به عنوان قاضى كار كند و يا حداقل مانند پدر خود به شغل وكالت بپردازد و زمينهی يک زندگى نسبتاً مرفه
بورژوايى را برای خود و خانوادهاش مهيا سازد .با اين وجود ،وی در دوران حيات خود به فقر مطلق تن داد و خانوادهی
خود را نيز گرفتار اين سيهروزی كرد كه به فعاليت تئوريک خود ادامه دهد .به احتمال زياد همين ضرورت ادامهی
فعاليت تئوريک و وابستگى مادی به انگلس بود كه ماركس را از كشمكش تئوريک با وی باز مىداشت .البته ماركس در
نامههای خود به كرات انگلس را تشويق مىكند كه تحقيقات خود را بر كشور مستعمرهی هند متمركز سازد و در اين
ارتباط مقاله بنويسد .به اين ترتيب ،نه تنها از فلسفهپردازی انگلس در ارتباط با علوم طبيعى ممانعت ،بلكه مخارج
زندگى ماركس نيز تا اندازهی تأمين مىشد ،زيرا وی حقالزحمهی مقاﻻت انگلس را نيز دريافت مىكرد.

١٠١

با وجودی كه ماركس در دوران حيات خود از كشمكش تئوريک با انگلس امتناع مىكرد ،اما با استناد به آثار آنها مى-
توان به خوبى به تفاوتهای نظرياتشان پى برد .از جمله بايد از كتاب "گروندريسه  "...ياد كرد كه در همين دوران ،يعنى
از سال  ١٨٥٨تا  ١٨٥٩ميﻼدی به صورت طرح خام كتاب "سرمايه" مدون شده است .نخست روش شناختشناسى
تطبيقى انگلس است كه ماركس آنرا عاميانه مىشمارد ،زيرا با اين روش پديدههای متفاوت با ماهيتهای متضاد تفسير،
نظاممند و توجيه مىشوند و ظاهراً اشكال مشابه به خود مىگيرند و اين چنين همسان نيز به نظر مىآيند .ما اينجا با
اشكال اسرارآميز و جنجالى مواجه هستيم كه ماهيت متضاد را مىپوشانند و منجر به اختﻼل در شناختشناسى مىشوند
و از اين بابت است كه ماركس به شرح زير بر نقش دانش تأكيد مىكند:
«تمامى دانش بى مورد خواهد بود ،اگر كه شكل ظاهری و ماهيت چيزها بودن واسطه منطبق باشند».

١٠٢

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

با وجودی كه ماركس از طريق نقد اقتصاد عاميانه به اين كشف تئوريک نائل شد ،اما وی همچنين زمينهی كلى نقد
روش شناختشناسى تطبيقى را نيز پديد آورد .مصداق نقد اين روش عاميانه را ما مستقيماً در طرح تطبيقى انگلس از
گياه با حيوان مىيابيم .صرف نظر از تفاوتهای بسيار زياد و شگرف ميان شكل گياه با حيوان ،آنها ماهيتاً نيز با يک-
ديگر تفاوت دارند .برای نمونه حيوانات دارای قوای حسى مانند :بينايى ،شنوايى ،بويايى ،چشايى و لمسى هستند و با
استفاده از اين قوا است كه جهت بقای خود با طبيعت بيرونى تبادل مادی و كار مىكنند .حيوانات همچنين قادر به نقل
مكان هستند ،در حالى كه گياه اصوﻻً ساكن است .اما به مراتب مهمتر از اينها ،تمايز انسان از حيوانات نزد ماركس
است كه وی با استفاده از مفهوم "قوای ماهوی انسان" بر آن تأكيد مىكند .ما اينجا فراتر از قوای پنجگانه با احساس
عشق ،دلتنگى ،شرم ،غربت ،ازخودبيگانگى ،اميد ،لذت ،همبستگى ،سرخوردگى ،خودشيفتگى ،بزرگ بينى ،حقارت ،يأس،
اطمينان ،برآشفتگى ،خوشبينى ،بدبينى ،انزجار ،انزوا ،انتظار ،شكست ،پيروزی و از جمله كنجكاوی و خﻼقيت سر و كار
داريم .برای نمونه ماركس شرم را يک حس انقﻼبى مىشمارد ،در حالى كه هيچ حيوانى شرم و خود را سرزنش نمىكند،
مقالهی انتقادی نمىنويسد و به خودآگاهى نمىرسد .به همين منوال ،هيچ حيوانى قادر نيست كه تاريخ و طبيعت خود را
متفكر شود و برنامهی تكامل آتى خود را بريزد .ما مصداق اين موضوع را به كرات در آثار انتقادی ماركس مىيابيم،
وقتى كه وی از "قوای ماهوی انسان" سخن مىگويد و روش مدرن توليد سرمايهداری را محكوم مىكند كه با چيرگى بر
مناسبات كلى اجتماعى كارگران مزدی را به صورت انسانهای نابالغ به كار مىگمارد و بر آنها يک طبيعت غير انسانى
را تحميل مىكند .وی در جوار ثروت مادی از "ثروت ماهوی انسانى" نيز سخن مىگويد و نقش آنرا در تحوﻻت يک
نظم نوين به شرح زير برجسته مىسازد:
«) (...تنها از طريق تحقق و شكوفايى ثروت ماهوی انسانى ]است كه[ ثروت ،احساس سوبژكتيو انسانى مىشود] ،يعنى[
يک شنوايى خوش آهنگ ،يک بينايى برای زيبايى اشكال مىشود ،خﻼصه ،لذﻻت انسانى احساسات مقتدر مىشوند،
]يعنى[ احساساتى كه به صورت قوای ماهوی انسانى خود را تأييد مىكنند ،بدواً برخى پرورش مىيابند و برخى پديد مى-
آيند».

١٠٣

بنابراين از همان زمانى كه انسان به عنوان "موجود فعال" و با استفاده از "قوای ماهوی" خود ،يعنى از طريق "كار شكل-
دهنده" تبادل مادی خود با طبيعت بيرونى را برقرار مىسازد ،موضوع طبيعت ناب نيز به پايان مىرسد .از اين پس،
حركت مادی طبيعت مسلح به يک سوژهی درونذاتى مىشود و حركت ديالكتيكى خاتمهی دترمينيسم را اعﻼم مىكند.
بنابراين اگر انسانها سرنوشت خود را محتوم مىشمارند ،تنها به دليل ازخودبيگانگى و فقدان خودآگاهى ماترياليستى از
هستى خويش است .بنا بر همين شناخت مشخص نيز ماركس بر اين نكته انگشت مىگذارد كه انسان نسبت به آن
طبيعتى كه خود پديد آورده است ،به صورت "طبيعت غير ارگانيک از سوژهگرايى خويش" رفتار مىكند ١٠٤.از اين منظر
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

پيداست كه قوانين طبيعت ناب ،يعنى داروينيسم را نمىتوان به طبيعت جامعهی بشری بسط داد كه البته ماركس به
شرح زير در كتاب "گروندريسه  "...بر آن تأكيد مىكند:
«طبيعت ماشينآﻻت ،لوكوموتيو ،راه آهن ،تلگراف الكتريكى ،دستگاه خودكار و غيره نمىسازد .آنها توليدات صنعت
انسانى هستند؛ ]يعنى[ ماتريال طبيعى كه تبديل به ارگان ارادهی انسانى بر طبيعت يا فعاليتاش در طبيعت شدهاند .آن-
ها با وساطت دست انسانى ،ارگان مخلوق مغز انسانى هستند؛ ]يعنى[ قدرت علمى موضوعيتيافته .تكامل سرمايهی
ثابت نشان مىدهد ،تا چه اندازه علم عمومى جامعه] ،يعنى[ دانش تبديل به قدرت بى واسطهی توليد شده است ،و از
اين رو ،خود شرايط روند زيست اجتماعى تحت كنترل عقﻼنيت عمومى در آمده و متناسب با آن خلق شدهاند .تا چه
درجهای نيروهای مولد اجتماعى توليد شدهاند ،نه تنها در شكل علم ،بلكه به صورت ارگان بىواسطه مستقيم از
پراكسيس اجتماعى؛ ]يعنى[ از روند زيست واقعى».

١٠٥

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما مىتوانيم اين نقل قول را به راحتى به دولت ،اقتصاد ،حقوق ،دين ،فلسفه،
ايدئولوژی ،جامعهی مدنى ،يعنى به تمامى مخلوقات اجتماعى انسانها بسط دهيم .اين چيزها را طبيعت به وجود نمى-
آورد ،زيرا همهی آنها محصول فعاليت آگاهانهی انسان به عنوان يک سوژهی درونذاتى هستند .به اين ترتيب ،ماركس
سرمايهدار را "سوژهی فعال" ،يعنى سرمايهدار به عنوان "سرمايهی شخصيتيافته" مىنامد كه البته در روند توليد
سرمايهداری مدرن كارگران مزدی را تبديل به سوژهی بدون ابژه مىكند.

١٠٦

اينجا موضوع نقد ماركس فقط وجه

مشترک كل توليد سرمايهداری ،يعنى روند كار و روند ارزش افزايى سرمايه نيست كه در روند توليد و با استفاده از
ماشينآﻻت كارگران مزدی را تبديل به اتومات مىكنند و در واقعيت يک وارونگى ملموس فنى را پديد مىآورد .به اين
صورت كه نه كارگر شرايط كار ،بلكه بر عكس شرايط كار كارگر را به كار مىگيرد و پيداست كه تحت شرايط موجود،
ابزار كار در روند توليد نسبت به كارگر در شكل سرمايه اقدام مىكند ،زيرا به صورت كار مرده بر نيروی كار زنده حكم
مىراند و آنرا مىمكد.

١٠٧

به بيان ديگر ،موضوع نقد اقتصاد سياسى ماركس فقط محدود به ماهيت نظام سرمايهداری،

يعنى استثمار نيروی كار و سلب مالكيت انفرادی كارگران مزدی نمىشود ،بلكه شكل ازخودبيگانهی آنرا نيز در نظر
مىگيرد كه با سلطهی كار مرده بر كار زنده يک طبيعت غير انسانى را نيز بر كارگران مزدی تحميل مىكند .همانگونه
كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،از منظر "كليت ديالكتيكى" غير ممكن است كه قوانين طبيعت ناب ،يعنى داروينيسم
را به جامعهی بشری انتقال داد ،زيرا انسان كه البته مانند مابقى موجودات زنده محصول طبيعت است ،اما آن همزمان
يک موجود به خصوص نيز مىباشد كه از طريق "كار شكلدهنده" طبيعت مورد نظر خود را نيز با اراده و آگاهى پديد
مىآورد .در همينجا است كه ماترياليسم بورژوايى و روش شناختشناسى فويرباخ كه از طريق "مشاهدهی حسى" به

Ebd., S. ٥٩٤
Vgl. ebd., S. ٣٩٦, ٤٠٩

١٠٥
١٠٦

البته ماركس از كارگر به عنوان "سوژهی زنده" نيز سخن مىگويد.
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

سوی شناخت واقعيت ابژكتيو عزيمت مىكنند ،به بن بست مىرسند و ماركس نيز با استناد به همين قوای ماهوی انسان
است كه در كتاب "سرمايه" به شرح زير تأكيد مىكند:
«طبيعت در يک طرف ،صاحب پول يا صاحب كاﻻ و در طرف ديگر ،مالكان فقط نيروی كار خود را توليد نمىكند .اين
رابطه تاريخى ـ طبيعى و به همان اندازهی كم اجتماعى نيست كه وجه مشترک تمام دورانهای تاريخى بوده باشد .خود
آن به صورت عريان محصول يک تكامل تاريخى از گذشته ]يعنى[ توليد بسياری از دگرگونىهای اقتصادی ،از زوال يک
رديف كامل از فرماسيونهای قديمى از توليد اجتماعى است».

١٠٨

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا بر نقش تاريخى "سوژهی فعال" ،يعنى سرمايهدار به عنوان
"سرمايهی شخصيتيافته" جهت استقرار و تكامل سيستم كار مزدی انگشت مىگذارد.

١٠٩

به همين منوال ما در كتاب

"سرمايه" مىخوانيم كه ماركس جهت تمايز تاريخ انسان از تاريخ طبيعت به شرح زير به ويكو رجوع مىكند:
«) (...همانگونه كه ويكو مىگويد ،تاريخ انسان از اين طريق خود را از تاريخ طبيعت مجزا مىسازد كه ما يكى را به انجام
و ديگری را به انجام نرساندهايم؟ فنآوری دارای رفتار فعال انسان نسبت به طبيعت] ،يعنى[ روند توليد مستقيم
زندگيش است كه از طريق آن همچنين مناسبات زيست اجتماعى و تصورات ذهنى كه از آنها سرچشمه مىگيرند .حتا
تمامى تاريخ دين كه از اين زيربنای مادی تجريد شده ،غيرانتقادی است .اين در واقعيت به مراتب آسانتر است كه از
طريق بررسى هستهی زمينى ،توليدات مهآلود دينى را يافت ،تا بر عكس] ،بنابراين[ از مناسبات هرباره و واقعى زندگى
اشكال آسمانى آن متكامل مىشوند .اين آخری تنها روش ماترياليستى و از اين رو علمى است .انسان كمبود ماترياليسم
مجرد و علم طبيعى را كه روند تاريخى را حذف مىكنند ،از تصورات مجرد و ايدئولوژيک سخنگويان آنها مىبيند ،هم-
اين كه آنها فراتر از تخصص خود شهامت به ابراز نظر مىدهند».

١١٠

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،طبيعت نه روش توليد مدرن سرمايهداری و نه اشكال دينى و ايدئولوژيک
را پديد مىآورد و از آنجا كه موضوع فعاليت تئوريک ماركس از همان آغاز تكامل سوژهی انقﻼبى بود ،در نتيجه وی
بدون واسطه به نقد موانع تكوين خودآگاهى پرولتاريا مىپرداخت و همواره بر اين نكته تأكيد مىكرد كه تاريخ طبيعت
ناب به وی ربطى ندارد.

١١١

بنابراين زمانى كه ماركس از "رشد طبيعى" و از "قوانين طبيعى سرمايهداری مدرن"

سخن مىراند ،ارزش مصرف را "شكل دستپختهی طبيعت"

١١٣

مىخواند ،ارزش مبادله را "تظاهر فرا طبيعى"

١١٤

١١٢

مى-

شمارد ،از "شرايط زيست طبيعى انسان" صحبت مىكند و "زمان كار اجتماعاً ﻻزم" را "قانون تنظيم و خشونتبار
١٠٨

Ebd., S. ١٨٣
Vgl. ebd., S. ١٨٣f.
١١٠
Ebd., Fn ٨٩, S. ٣٩٣
 ١١١برای نمونه ماركس در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" علم تاريخ را در "تاريخ طبيعت" و "تاريخ انسانها :متمايز مىكند و مىگويد از زمانى كه
انسانها وجود دارند ،تاريخ طبيعت و تاريخ انسانها متقابﻼً مشروط به يكديگراند .وی همزمان بر اين نكته تأكيد مىكند كه "تاريخ طبيعت"،
يعنى علم به اصطﻼح 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
١٠٩

٥١

طبيعت"

١١٥

مىخواند ،منظور وی يک طبيعت ناب داروينى كه فاقد روح است و بدون حضور انسان به عنوان سوژهی

درونذاتى تحوﻻت مادی نيز معنى مىيابد ،نيست .منظور وی آن طبيعت و آن مناسبات واقعى اجتماعى است كه انسان
آنها را با قوای ماهوی خويش ،يعنى با آگاهى و اراده به وجود آورده و اداره مىكند ١١٦.البته ماركس در پيشگفتار نشر
دوم سرمايه از كاﻻ به عنوان "شكل سلول اقتصادی" جامعهی بورژوايى نيز سخن مىگويد كه البته از طريق درک آن
نقد متابليسم سرمايهداری ،يعنى نقد اقتصاد سياسى ممكن مىشود .اما همانگونه كه ماركس در همينجا نيز تاكيد مى-
كند ،كاﻻ نه مانند سلول گياه و حيوان است كه بتوان آنرا با ميكروسكوپ مشاهده كرد و نه روند توليد آن مانند
واكنشهای شيميايى از پيش معين شده است ،يعنى دچار دترمينيسم نيست .از اين بابت ،ماركس تنها راه شناخت كاﻻ
را قدرت تجريد مىشمارد ١١٧،زيرا آن البته سلول است ،اما يک سلول كه با اراده و آگاهى ،يعنى به شرح زير سوبژكتيو
پديد مىآيد:
«اصوﻻً مانند هر علم تاريخى و جامعهشناسى حركت مقولهی اقتصادی نيز هم در واقعيت و هم در مغز ثبت مىشود،
اينجا سوژه ]يعنى[ جامعهی مدرن بورژوايى وجود دارد و بنابراين مقولهها اشكال موجود ،تعيينهای وجودی ،اغلب تنها
جوانب منفرد از اين جامعهی معين] ،يعنى[ از اين سوژه را بيان مىكنند».

١١٨

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،برای ماركس خود جامعهی بورژوايى سوژه است ،زيرا سلول و تكامل واقعى
آن با اراده و آگاهى سرمايهدار به عنوان "سرمايهی شخصيتيافته" برنامهريزی و متحقق مىگردد ،در حالى كه طبيعت
ناب اصوﻻً قادر نيست كه مسير تكامل خود را متفكر شود و تكامل آتى خود را از سلول تا موجوديت كامل طبيعت
برنامهريزی كند .از اين بابت ،ماركس بر شكل حقوقى كاﻻ ،يعنى بر حق مالكيت بورژوايى نيز تأكيد مىكند ،زيرا كاﻻها
نه خودشان را توليد مىكنند و نه با اختيار خود بازار راه مىيابند ١١٩.به بيان ديگر ،تنها با ظهور انسان به عنوان "موجود
فعال" و يک سوژهی درونذاتى است كه حركت مادی در طبيعت يک شكل هدفمند ،منطقى و ديالكتيكى به خود مى-
گيرد ،در حالى كه تكامل طبيعت ناب محصول كنش و واكنشهای دترمينيستى )فيزيكى ،شيميايى( و حوادث )بيولوژيک،
ژنتيک( هستند.
همانگونه كه تا اينجا مستند و مستدل شد ،ماركس نيز از اين تفاوتها ماهوی كامﻼً آگاه بود و به همين دليل نيز به
نقد اقتصادی سياسى پرداخت كه شرايط فرودستى ،انفعال و سيهروزی سوژهی انقﻼبى را بيابد .در اين ارتباط وی بنا بر
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
 ١١٦مصداق اين موضوع را ما در نامهای از ماركس به كوگلمن نيز به شرح زير مىيابيم« :از آنجا كه خود روند تفكر از مناسبات رشد مىكند،
خودش يک روند طبيعت است ،اينگونه تفكر درکكنندهی واقعى تنها مىتواند همواره همان ]روند طبيعت[ بوده باشد ،و خود را فقط در
درجاتى بنا بر پختگى تكامل و از اين رو همچنين پختگى ارگان كه با آن فكر مىشود ،متمايز سازد».
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

كشفيات تئوريک خود و از جمله با استناد به تز چهارم فويرباخ خويش فعال شد و روش نقد دين را همچنين به نقد
اقتصاد سياسى بسط داد كه با استناد به يک ماهيت متضاد موانع تكوين خودآگاهى سوژهی انقﻼبى را بيابد .به اين
ترتيب ،وی موفق به كشف يک دگرگونى ماهوی از كار مشخص به كار مجرد در روش مدرن توليد سرمايهداری شد.
بنا بر تئوری ارزش كار مجرد گوهر ارزش محسوب مىشود كه در تناقض با نظام گذشته نه ديگر ارزش مصرف ،بلكه
ارزش مبادله ،يعنى كاﻻ را پديد مىآورد .در حالى كه ارزش مصرف هيچ چيز اسرارآميزی در خود ندارد و تنها يک
محصول ساده و محسوس از "كار موضوعيتيافته" است ،اما شكل كاﻻيى آن ،همانطور كه ماركس در كتاب "سرمايه"
تشريح مىكند" ،ذكاوت متافيزيكى" و "خوی روحانى" دارد" ،حسى و فراحسى" و محصول "جادو و معجزه" است.
ماركس اينجا از كاﻻ به صورت يک "تظاهر فراطبيعى" ١٢٠نيز ياد مىكند و مدعى است كه برای درک آن بايد به نقد
جهان مهآلود دينى رفت.

١٢١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس از طريق تكامل قانون ارزش به يک "حركت واقعى" دست مىيابد
كه در آن سرمايه به صورت يک "كليت ديالكتيكى" در حال شدن است.

١٢٢

اينجا تضادهای درونذاتى نيروهای مولد

با مناسبات توليد از طريق اشكال ازخودبيگانه ،شئواره و بتانگار پوشيده و تحميق و انفعال سوژهی انقﻼبى را پديد مى-
آورند .پيداست زمانى كه ابژهی تحليل در حركت سوبژكتيو ،يعنى محصول فعاليت آگاه انسان و موضوعيتيافته است،
بررسى آن نيز از طريق يک متدولوژی ايستا ،تجربى و يا "مشاهدهی حسى" غير ممكن مىباشد .به بيان ديگر ،زمانى كه
ابژهی تحليل در حال شدن و در حركت ديالكتيكى است ،متد مناسب نقد آن نيز بايد در حركت باشد و تنها از اين بابت
است كه ماركس در كتاب "سرمايه" از مفهوم "متد ديالكتيكى من" استفاده مىكند .بنابراين ماركس مفهوم "سرمايه" را
منطبق با حركت ديالكتيكى خودش متكامل مىكند .ليكن نقد اقتصاد سياسى ماركس يک شكل ايجابى به خود نمىگيرد
كه سيهروزی پرولتاريا را به صورت يک انتقاد خالى به يک واقعيت موضوعيتيافته تشريح كند .روش نقد ماركس نفى-
كننده و سلبى است ،زيرا وی بﻼفاصله و به صورت جانبدار رابطهی تئوری انتقادی و عملگرا را با پراكسيس آگاه و
انقﻼبى جهت فراروی مثبت از نظام سرمايهداری نيز پديد مىآورد .به اين ترتيب ،ما در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ
ديالكتيكى ماركس با سه نوع ديالكتيک مواجه مىشويم؛ اول ،ديالكتيک به صورت حركت واقعى ،دوم ،ديالكتيک به
صورت متد تحليل و سوم ،ديالكتيک به صورت رابطهی تئوری با پراكسيس است .در هر اين سه نوع از ديالكتيک ما با
سوژهی درونداتى مواجه هستيم و ديالكتيک به معنى "نفى آگاهانه" است .پيداست كه از منظر تئوری انتقادی و انقﻼبى
ماركس ديالكتيک را نمىتوان به طبيعت ناب بسط داد ،زيرا در آنجا هيچ نشانهای از آگاهى يافت نمىشود و اگر كسى
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

٥٣

چنين ادعايى را كند ،بﻼفاصله مستقل از پراكسيس شده و به دام همان اشكال متافيزيكى و ايدئولوژيک مىافتد كه هگل
از طريق "تفكر تاريخى" و شلينگ با وساطت پانتئيسم پديد آوردهاند .البته انگلس از اين بيراهی فلسفى كامﻼً آگاه بود،
زيرا ماركس اين مسئله را در نامهای از جون  ١٨٦٢ميﻼدی مستقيماً با وی به شرح زير در ميان گذاشت:

«داروين كه دوباره نگاهى به اثرش انداختم ،منجر به تفريح من شد ،وقتى كه وی مىگويد ،تئوری "مالتوس" را همچنين
برای گياهان و حيوانات به كار مىبرد ) (...اين باعث تعجب است كه چگونه داروين تحت حيوانات و گياهان جامعهی
انگليسى خود را با تقسيم كاراش ،رقابت ،ادغام بازارهای جديد" ،كشفيات" و جنگ مالتوسى را جهت بقا تشخيص مى-
دهد .اين "جنگ همه بر عليه همهی" هابس است و هگل را در پديدارشناسى به ياد مىآورد ،آنجا كه جامعهی
بورژوايى به صورت "روحيهی قلمرو حيوانى" است ،در حالى كه نزد داروين قلمرو حيوانات به صورت اندام جامعهی
بورژوايى تشريح مىشود».

١٢٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اصوﻻً انتقال دانش طبيعت ناب را به جامعهی انسانى مسخره مى-
داند .مسئلهی تحقيقات ماركس اصوﻻً نه مربوط به دانش طبيعتشناسى ،زمينشناسى ،فسيلشناسى و كيهانشناسى مى-
شود و نه ماركس به دنبال تكامل يک فلسفه از مبدأ و مقصد هستى در شكل ماترياليستى آن بوده است .به بيان ديگر،
موضوع نقد اقتصادی سياسى ماركس اصوﻻً كشف اين حقيقت نيست كه جهان مادی چگونه به وجود آمده و فرجام آن
چيست؟ مسئلهی ماركس تنها كشف آن حقيقتى است كه انسانها از طريق فعاليت آگاهانه و با اراده خويش به وجود
آوردهاند كه بخش اعظم انسانها ،يعنى پرولتاريا را به سلطهی محصول كار خودشان ،يعنى سرمايه در آورده و آنها را
جهت اهداف خود ،يعنى ارزش افزايى سرمايه به سيهروزی كشانده است .به بيان ديگر ،مسئلهی كشف حقيقت برای
ماركس تنها محدود به هستى در جامعهی انسانى مىشود كه ماهيت متضاد آن اشكال متافيزيكى به خود گرفته و از
تكوين خودآگاهى سوژهی انقﻼبى ممانعت مىكند.
ماركس زمانى اين نامه را نوشت كه در حال نقد تئوری رانت ريكاردو جهت تدارک پيشنويس جلد سوم "سرمايه" بود.
آنگونه كه از نامههای منتشرشدهی ماركس و انگلس در اين دوران بر مىآيد ،نه روشن است كه چرا ماركس يک
چنين بحثى را بدون واسطه به پيش مىكشد و نه اين بحث به يک كشمكش تئوريک ميان ماركس و انگلس مىانجامد.
به احتمال زياد آنها در مﻼقاتهای خود به تبادل نظر مىپرداختند و ماركس اينجا فرصت را مناسب مىشمارد كه وی
را از اين بيراهی فلسفى و تدارک ايدئولوژی باز دارد .بنابراين انگلس به خوبى از موضع ماركس آگاه بود و اين اتفاقى
نيست كه وی كتاب "آنتى دورينگ" را به نام خود منتشر و از آوردن نام ماركس در پيشگفتار نشر اول آن كامﻼً
ممانعت كرد .به اين ترتيب ،انگلس در اويگن دورينگ يک سوژه مناسب يافت كه محصول تحقيقات خود را در نقد
نظريات وی ترويج كند .به اين صورت كه وی نخست نظرياتش را در يک سری از مقاﻻت در نشريهی "به پيش"
منتشر كرد و بعداً آنها را به صورت كتاب "آنتى دورينگ" در آورد .نقطهی عزيمت تئوريک انگلس مصداق داروينيسم
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

٥٤

در "قلمرو ضرورت" است كه با استناد به آن به نقد نظريات دورينگ مىپردازد.

١٢٤

وی اينجا در تناقض با سه نوع

ديالكتيک در تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس ،ديالكتيک را به صورت يک روش از تفكر در مىآورد و تمام علوم طبيعى
و انسانى را به اصطﻼح ديالكتيكى تفسير مىكند .روش انگلس همان روش شناختشناسى تطبيقى است كه ماركس آنرا
عاميانه مىشمارد ،زيرا با اين روش پديدههای متفاوت با ماهيتهای متضاد تفسير ،نظاممند و توجيه مىشوند و ظاهراً
اشكال مشابه به خود مىگيرند .بنابراين ما در كتاب "آنتى دورينگ" با اشكال اسرارآميز و جنجالى مواجه مىشويم كه به
صورت سيستماتيک ماهيت متضاد را مىپوشانند و منجر به اختﻼل در شناختشناسى مىشوند .به اين صورت كه
انگلس در ابتدا به ماركس رجوع مىكند و از ديالكتيک جامعه و اقتصاد سياسى سخن مىراند .ما اينجا با مناسبات
اجتماعى سوبژكتيو ،يعنى با فعاليت آگاهانهی انسانها مواجه هستيم .وی بعداً ديالكتيک را به طبيعت ناب )آب ،گياه،
حشرات( و به معادﻻت رياضى نسبت مىدهد ،در حالى كه آنها فاقد سوژه هستند .از اين منظر ،ديالكتيک ديگر به
معنى "نفى آگاهانه" نيست ،زيرا به يک حركت مكانيكى از علت و معلول ،تأثير متقابل مادی ابژهها و دانش زمان و
مكان كه محصوﻻت آنها نتيجهی دترمينيسم و يا حادثه هستند .تقليل مىيابد .پس از اين ابتكار فلسفى ،انگلس دوباره
به جامعهی بشری باز مىگردد و روند تاريخ را به صورت مقدر و اجتنابناپذير به سوی يک سرنوشت محتوم تفسير
مىكند.

١٢٥

ما اينجا با تدارک ايدئولوژی مواجه مىشويم كه ماركس آنرا در تز چهارم فويرباخ خود قاطعانه محكوم كرده بود.
عواقب سياسى اين خطای فلسفى ،يعنى سوژهزدايى از ديالكتيک و تدارک "ماترياليسم" متافيزيكى انگلس متأخر زمانى به
درستى عريان مىگردد كه ما مقولهی "نفى نفى" ديالكتيكى از كتاب "سرمايه" ماركس را با ابتكار فلسفى وی در كتاب
"آنتى دورينگ" مقايسه كنيم .ماركس اينجا پس از بررسى دوران سرمايه با كار مزدی به اين نتيجه مىرسد كه بنا بر
قانون ارزش سرمايهدار از طريق كار اضافى پرداخت نشده نيروی كار بيگانه را استثمار ،يعنى مالكيت انفرادی كارگران
را سلب مىكند .تا اينجا ما با مقولهی "نفى" مواجه هستيم .ليكن كارگران مزدی در پراكسيس نبرد طبقاتى و در پرتو
تئوری انتقادی و عملگرای ماركس به خودآگاهى طبقاتى مىرسند و به صورت سوژهی انقﻼبى مالكيت بورژوايى را سلب
مىكنند .ما اينجا با مقولهی "نفى نفى" ديالكتيكى مواجه مىشويم كه مبتنى بر پراكسيس آگاه و انقﻼبى پرولتاريا و بنا بر
بررسى ماركس به معنى فراروی مثبت از نظام سرمايهداری است.

١٢٦

ليكن ما در كتاب "آنتى دورينگ" انگلس با يک

معنى ديگری از "نفى نفى" ديالكتيكى آشنا مىشويم ،زيرا وی با استناد به داروينيسم از "حركت واقعى" جامعهی
بورژوايى كه به نظر ماركس ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى است ،سوژهزدايى كرده و به دترمينيسم دست يافته است .لذا اينجا
تحريف تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى تحقيقات ماركس به يک درجهی قابل مﻼحظه مىرسد ،زيرا انگلس

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

٥٥

متأخر حتا از سانسور نظريات وی نيز شرمى ندارد .به اين صورت كه وی اينجا به اصطﻼح به جلد اول "سرمايه" رجوع
مىكند و يک نقل قول از ماركس در ارتباط با نقد "سيستم تنظيم ساعت كار كودكان و زنان" را به شرح زير مىآورد:
«از آنجا كه حركت كلى كارخانه نه از كارگران ،بلكه از ماشينآﻻت ناشى مىشود ،تعويض افراد مىتواند به طور مداوم،
]يعنى[ بدون وقفه در روند كار به وقوع بپيوندد (...) .در انتها سرعت كه از طريق آن كار با ماشينآﻻت در سنين جوانى
آموزش داده مىشود ،همچنين ضرورتى را بر طرف مىسازد كه يک طبقهی به خصوص كارگر را صرفاً جهت كارهای
ماشينى تربيت كند».

١٢٧

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک رابطه ميان ماشينآﻻت و كارگران مواجه هستيم كه
انگاری فاقد يک "سوژهی فعال" است ،انگاری كه اين رابطه با آگاهى و اراده مديريت نمىشود ،انگاری كه اينجا منافع
مادی و طبقاتى در ميان نيست و سرمايهدار به عنوان "سرمايهی شخصيتيافته" حظور سياسى و ايدئولوژيک ندارد.
ليكن با رجوع مستقيم به كتاب "سرمايه" ماركس انگيزهی واقعى انگلس به وضوح روشن مىشود ،زيرا بخش سانسور
شدهی اين نقل قول به شرح زير است:
«محكمترين سند در اين جهت را قيام كارخانهداران انگليسى از سال  ١٨٤٨تا  ١٨٥٠ميﻼدی در حين به كارگيری
سيستم تنظيم كار كودكان و زنان ارائه مىدهد«.

١٢٨

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،سانسور انگلس اينجا از "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى سوژهزدايى
مىكند .اينجا تضاد مشخص بورژوازی با پرولتاريا تبديل به يک تضاد مجرد ميان نيروهای مولد با مناسبات توليد مى-
شود و انگاری كه ما در نظام سرمايهداری با يک حركت متضاد ابژكتيو و صرف مادی از توسعهی اقتصادی كه فاقد
ذهنيت و غير سوبژكتيو است ،مواجه هستيم .ماركس دقيقاً در دو صفحه بعد از اين نقل قول انگشت بر تعويض جايگاه
سوژه با محمول )ابژه( در نظام سرمايهداری مىگذارد .به اين معنى كه ماشينآﻻت نه تنها كارگران مزدی را از كار رها
نمىسازند ،بلكه كار آنها را همواره بى محتواتر از گذشته مىكنند .بنابراين تحت فقدان خودآگاهى طبقاتى است كه
كارگران به سلطهی محصول كار خود ،يعنى ماشينآﻻت و سرمايه كه مالک حقوقى آنها سرمايهدار به عنوان" سرمايه-
ی شخصيتيافته" است ،در مىآيند .به اين معنى كه كار مرده بر كار زنده مسلط مىشود و نيروی كار كارگران را مى-
مكد.

١٢٩

پيداست كه انگيزهی سوژهزدايى انگلس متأخر از اين "حركت واقعى" تحريف ديالكتيک و توجيه دترمينيسم

است كه البته با استناد به داروينيسم به شرح زير توجيه مىشود:
«نفى كردن در ديالكتيک به معنى نه گفتن ساده ،يا انكار موجوديت يک چيز و يا انهدام آن با روش دلخواه نيست(...) .
هر محدوديت يا تعيينى همزمان يک نفى است .و افزون بر اين روش نفى اينجا اول از طريق طبيعت كلى و دوم از
طريق طبيعت به خصوص پروسه معين مىشود .من تنها نبايد نفى ،بلكه همچنين دوباره از نفى فراروی كنم .بنابراين من
مجبورم نفى اول را چنان سامان دهم كه دومى ممكن باشد و بشود .چگونه؟ بنا بر طبيعت به خصوص هر مورد منفرد.
١٢٧

Engels, Freidrich (١٩٧٥): Anti Dühring … ebd., S. ٢٧٤
Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I … ebd., S. ٤٤٤f.
١٢٩
Vgl. ebd., S. ٤٤٦
١٢٨

٥٦

اگر دانهی جو را آرد كنم ،اگر يک حشره را پايمال كنم ،اينچنين البته پردهی اول را به اجرا در آورده ،اما دومى را غير
ممكن كردهام».

١٣٠

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،مقولهی "نفى نفى" ديالكتيكى نزد انگلس متأخر به كلى يک معنى ديگری
از تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس دارد .اينجا انگلس از دانهی جو و حشره كه برای آنها شواهد تجربى وجود دارند،
عزيمت مىكند و بعداً سوسياليسم را آپريور ،يعنى بدون شواهد تجربى و به صورت سرنوشت محتوم بشری به فرضيه
مىگيرد و با استناد به يک اتوپى از ناكجا آباد برای پراكسيس نبرد طبقاتى نسخه مىپيچد .بنابراين انگلس اينجا از
نتيجه به تحليل مىرسد كه معنى سياسى آن توجيه رفرميسم و ضرورت توسعهی اقتصادی جهت رشد نيروهای مولد
است .به اين معنى كه وی در لفافه به كارگران هشدار مىدهد كه اعتصاب نكنيد ،نقد دين ،فلسفه و ايدئولوژی ضرورتى
ندارد ،به فكر انقﻼب اجتماعى ،لغو كار مزدی ،قانون ارزش و مالكيت بورژوايى نيفتيد ،زيرا اگر اقدام به اين كارهای
راديكال كنيد ،مانع رشد نيروهای مولد شده و تحقق سوسياليسم را كه انگاری سرنوشت ابژكتيو ،محتوم و جهانشمول
تمامى انسانها است ،كﻼً غير ممكن كردهايد .همينكه از طريق رفرم حركت سرمايه محدود و منظم شود ،خودش به
اندازهی كافى نفى است ،همينكه توسعهی اقتصادی با موفقيت متحقق و زيربنا به درستى متكامل گردد ،كافى است ،زيرا
ظاهراً از تضاد ابژكتيو نيروهای مولد با مناسبات توليد است كه انگاری شكل مالكيت خصوصى اجباراً به نوع
سوسياليستى آن صعود مىكند .اين مضمون همان دترمينيسم است كه انگلس با التقاط "تفكر تاريخى" هگل با پانتئيسم
شلينگ در شكل ماترياليستى پديد آورده است .از اين منظر ،سوسياليسم ديگر محصول پراكسيس نبرد طبقاتى و
خودآگاهى سوژهی انقﻼبى نيست ،بلكه با رشد نيروهای مولد و به صورت خود به خودی ،اجتنابناپذير و به اصطﻼح
"ابژكتيو" پديد مىآيد .ما اينجا با "ماترياليسم" متافيزيكى مواجه هستيم ،زيرا مغلطهی انگلس از پراكسيس مستقل شده
و روند تاريخ را تبديل به اسطوره كرده است .انگاری كه نه خود انسانها ،بلكه اين روند تاريخ است كه شرايط رهايى
آنها را پديد مىآورد .بنابراين ما نزد انگلس با "بتانگاری" مواجه هستيم كه ماركس در كتاب "سرمايه" به نقد آن
مىپردازد .به اين صورت كه انگلس متأخر در كتاب "آنتى دورينگ" به صنعت "ذكاوت متافيزيكى" مىبخشد و آنرا
تبديل به يک "تظاهر فراطبيعى" مىكند ١٣١.اينجا ماركس به درستى به نقد جابجايى سوژه با محمول )ابژه( مىپردازد.
به اين صورت كه صنعت نيز مانند كاﻻ محصول پراكسيس مولد و "كار شكلدهنده" ،يعنى دانش ،تردستى ،قوای حسى و
خﻼقيت كارگران است ،در حالى كه آنها در جهان وارونهی بورژوايى مانند دين ظاهراً مستقل شده و بر توليدكنندگان
خود حكمفرمايى مىكنند .اينجا حق مالكيت بورژوايى و استقﻼل ظاهری قوانين بازار رابطهی كارگران را با محصوﻻت
كار خود آنها قطع مىكنند و تنها در فقدان خودآگاهى طبقاتى است كه انگاری صنعت و كاﻻ خواص ويژهی خود را به
ناظر انعكاس مىدهند ،انگاری كه صنعت و كاﻻ نه ابژههای موضوعيتيافته ،يعنى محصول فعاليت آگاهانهی كارگران،
بلكه سوژههای مستقل و خارج از طبيعت خود آنها هستند .به اين ترتيب ،سرمايه بنا بر ذات درونى خود آن مناسبات
اجتماعى را پديد مىآورد كه ماشينآﻻت )كار مرده( را به صورت سوژه بر كارگران )كار زنده( مسلط مىسازد.

١٣٢

١٣٠

Engels, Freidrich (١٩٧٥): Anti Dühring … ebd., S. ١٣٢
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I … ebd., S. ٦٢
١٣٢
Vgl. ebd., S. ٨٦f., und
١٣١

٥٧

ماركس از همان بدو بررسى آثار اقتصادی به جابجايى سوژه با محمول در اقتصاد ملى پى برد و از اين بابت ،در جزوه-
های فلسفى ـ اقتصادی خود "تاريخ صنعت را يک كتاب باز از قوای ماهوی انسان" مىخواند و دليل حق مالكيت
خصوصى را ازخودبيگانگى كارگران مىشمارد.

١٣٣

البته تناقض نظريات انگلس متأخر با ماركس فقط مربوط به محتوا نمىشود ،زيرا وی همزمان از مفاهيمى استفاده مىكند
كه معانى ديگر از تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس دارند .در حالى كه ماركس از "انقﻼب صنعتى" سخن مىگويد ،انگلس
مفهوم "صنعت انقﻼبى" را به پيش مىكشد و مضمون آنرا به شرح زير در كتاب "آنتى دورينگ" توضيح مىدهد:
«همين طور كه صنعت بزرگ به ما آموخت كه كم و بيش همه جا حركت مولوكولى قابل توليد را جهت اهداف فنى در
حركت انبوه دگرگون كند ،آن توليد صنعتى را در مقياس عمده از محدوديت محلى آزاد ساخت».

١٣٤

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نزد انگلس متأخر انگاری كه صنعت از پراكسيس مولد كامﻼً مستقل شده
است ،آن ديگر يک محمول و يک ابژهی موضوعيتيافته نيست كه توسط كارگران و از طريق "كار موضوعيتيافته"
پديد آمده است ،بلكه تبديل به يک سوژه شده كه به انسانها مىآموزد و واقعيت ابژكتيو را دگرگون مىسازد .انگاری
كه ما اينجا با يک حركت صرف ماترياليستى مواجه هستيم كه آيندهی انسانها را رقم مىزند .بنابراين ما در كتاب
"آنتى دورينگ" با ابعاد ايدئولوژيک مواجه مىشويم كه سياست توسعهی اقتصادی و ضرورت تكامل زيربنا را از منظر
منافع مادی بورژوازی توجيه مىكنند .اينجا ديگر مانند "مانيفست كمونيستى" خبری از نبرد طبقاتى ميان پرولتاريا و
بورژوازی نيست .انگاری كه سرمايهداری در حال اجرای ميسيون تاريخى خود است كه انگاری با رشد نيروهای مولد
زيربنای جامعهی سوسياليستى را به صورت اجتنابناپذير و ابژكتيو پديد مىآورد .ما اينجا با توليد ايدئولوژی جهت
حاكميت بورژوازی و تداوم مناسبات سرمايهداری مواجه هستيم كه ماركس جهت نقد آن از مفاهيم "اشكال ابژكتيو
تفكر" و "تظاهر موضوعيتيافته" سود مىبرد.

١٣٥

بنابراين انگلس متأخر در كتاب "آنتى دورينگ" عكس تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس را نمايندگى مىكند .البته
ماركس از مضمون نظريات انگلس به كلى آگاه بود و ظاهراً حدود دو سال نسبت به آنها بى اعتنا ماند .تا اينكه كتاب
"آنتى دورينگ" مورد توجه عموم قرار گرفت و تبديل به يک مرجع جهت آشنايى با تئوری ماترياليسم تاريخى ـ
ديالكتيكى ماركس شد .از اين پس ،ماركس تصميم گرفت كه همراه با انگلس جزوهای را با عنوان "تكامل سوسياليسم از
اتوپى به علم" مدون كند كه ما مضمون آنرا به شرح زير در نوشتهای از وی مىيابيم:
«وی ]انگلس[ يک رديف از مقالههای جديد كه طنزآميز "دگرگونى علم آقای دورينگ" ناميده است ) ،(...برای نشريهی
"به پيش" فرستاد .اين رديف در يک جلد كتاب جمعآوری شدند و آن نزد سوسياليستهای آلمانى موفقيت بزرگى

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

٥٨

داشت .ما در جزوهی پيش رو مناسبترين قطعههای تئوريک اين كتاب كه به نحوی معرفى سوسياليسم علمى را ايجاد
مىكنند ،مىآوريم».

١٣٦

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا از قطعههای تئوريک كتاب "آنتى دورينگ" ياد مىكند كه
به نحوی "سوسياليسم علمى" را تشريح مىكنند ١٣٧.همانگونه كه در جای ديگری مستند و مستدل كردم ،ميان ماركس
و انگلس متأخر تفاوتهای شگرف نظری در مورد مقولهی "علم مثبت" وجود داشت.

١٣٨

بنابراين اتفاقى نيست كه

ماركس اينجا نيز از همكاری با انگلس جهت تدوين اين جزوه امتناع كرد .به اين ترتيب ،ما در جزوهی "تكامل
سوسياليسم از اتوپى به علم" نيز همان روش و محتوای كتاب "آنتى دورينگ" را بدون حظور دورينگ مىيابيم .در
پيشگفتار اين نوشته نيز هيچ اشارهای به ماركس نمىشود .انگاری كه اصﻼً قرار نبوده است كه اين جزوه توسط ماركس و
انگلس نوشته شود .نقطهی عزيمت تئوريک آن مصداق داروينيسم است كه به شرح زير به مناسبات نظام سرمايهداری،
يعنى به "قلمرو ضرورت" بسط مىيابد:
«در نهايت صنعت بزرگ و ايجاد بازار جهانى نبرد را جهانشمول كرد و همزمان به آن يک سهمگينى بىسابقه بخشيد.
ميان سرمايهداران منفرد مانند ميان كل صنايع و كل كشورها شرايط مساعد طبيعى و اجتماعى از توليد در مورد
موجوديت آنها تصميم مىگيرد .شكست خورده بىرحمانه نابود مىشود .اين نبرد داروينى جهت بقای انفرادی است كه
از طبيعت همراه با خشم تقويتشده به جامعه انتقال مىيابد .موضع طبيعت حيوان به صورت قلعهی تكامل انسانى ظاهر
مىگردد».

١٣٩

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با نبرد صنايع ملى در بازار جهانى مواجه مىشويم كه انگاری بنا
بر قوانين طبيعت ناب و نتايج تحقيقات داروين متحقق مىگردد .پيامد سياسى يک چنين آگاهى از جهان وارونه اين است
كه پرولتاريا بايد به پشتيبانى از بورژوازی ملى در بيايد و به سياست توسعهی اقتصادی جهت رشد نيروهای مولد تن
دهد و اگر هم ضروری باشد ،جانش را فدای دولت و نظام سرمايهداری كند كه مبادا تحقق سوسياليسم در آينده با خطر
مواجه شود .ما با همين روش در نظام سرمايهداری جهان مدرن و سرمايهداری دولتى كشورهای به اصطﻼح
"سوسياليستى" و همچنين در كشورهای توسعه نيافتهی سرمايهداری مواجه بوده و هستيم كه طبقهی كارگر را به يک
ناكجاآباد اتوپيک معطوف مىسازند .البته انگلس متأخر اينجا به اصطﻼح به نقد "سوسياليسم اتوپيک" و متافيزيک نيز
١٣٦

Marx, Karl (١٩٧٣): Vorbemerkungen zur französischen Ausgabe (١٩٨٨), in: MEW, Bd. ١٩, S. ١٨١f.,
Berlin (ost), S. ١٨١
 ١٣٧طرح اين موضوع به خصوص به اين دليل ضروری است ،زيرا ناشران انستيتوت ماركسيسم ـ لنينيسم اين نوشتهی ماركس را به عنوان
يک پيشگفتار جهت معرفى و تأييد كتاب "آنتى دورينگ" انگلس در نظر مىگيرند .موضوع اصلى آنها توجيه آثار لنين است كه در واقعيت
تحت تأثير ابعاد ايدئولوژيک و غيرماركسى كتاب "آنتى دورينگ" پديد آمدهاند.
Vgl. Institut für Marxismus-Leninismus beim Zk des SED (١٩٧٥): Vorwor, in: MEW, Bd. ٢٠, S. Vff., Berlin
)(ost
 ١٣٨مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٧انسان و طبيعت ـ تفاوت نقش "علم مثبت" در انديشهی سياسى ماركس و انگلس متأخر ،در آرمان و
انديشه ،جلد دهم  ،صفحهی  ٦٥ادامه ،برلين
١٣٩
Engels, Friedrich (١٩٧٣): Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, in: MEW,
Bd. ١٩, S. ١٨٦ff., Berlin (ost), S. ٢١٦

٥٩

مىپردازد ١٤٠،البته بدون اينكه در نظر بگيرد كه نظريه هرگاه شكل استعﻼيى به خود مىگيرد كه از پراكسيس مستقل
گردد .انگاری كه وی اصوﻻً در نظر ندارد كه عاقبت تئوريک انكار سوژهی خودآگاه و انقﻼبى به توليد ايدئولوژی و
اشكال دينى مىانجامد و تداوم "اوضاع موجود" را برای افكار عمومى توجيه مىكند .به بيان ديگر ،حركت ماترياليستى
نزد انگلس متأخر به اجبار جنبهی متافيزيک به خود مىگيرد ،زيرا انگاری كه آن محصول فعاليت آگاهانهی انسانها و
يک "كليت ديالكتيكى" نيست كه يک "جهان موضوعيتيافته" را پديد مىآورد ،بلكه به صورت ضرورت ابژكتيو به
سوی يک هدف معين سپری مىگردد .در حالى كه بنا بر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس اين انسانها
هستند كه از شرايط موجود عزيمت مىكنند و با آگاهى خود تاريخ را مىسازند ،انگلس متأخر قوانين طبيعت ناب را يک
امتحان برای مصداق حركت ديالكتيک از تاريخ مىشمارد.

١٤١

بنابراين وی بى محابا ايجاد بورژوا و پرولتاريا را مانند

تجزيهی آب در اكسيژن و هيدروژن از طريق باطری شرح مىدهد و با يک استناد سطحى به تئوری ارزش ماركس كه
البته از آن به كلى سوژهزدايى شده است ،به يک حركت فنری از تاريخ درست مىيابد كه انگاری آن با وقوع يک
"بحران مطلق اقتصادی" منجر به فروپاشى سرمايهداری و به شرح زير به سوی تشكيل يک آيندهی دلپسند سپری مى-
گردد.

١٤٢

«در تراست رقابت آزاد به منوپول چپه مىشود ،توليد بدون برنامهی جامعهی سرمايهداری در برابر هجوم توليد با
برنامهی جامعهی سوسياليستى تسليم مىگردد .البته نخست به نفع و مصلحت سرمايهداران .اما اينجا استثمار چنان
ملموس مىشود كه آن بايد فرد بريزد .هيچ مردمى يک توليد كه از طريق تراست هدايت مىشود ،يک استثمار عريان
همگانى را از طريق يک باند كوچک رباخوار تحمل نمىكند».

١٤٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگلس اينجا يک اتوماتيسم از ايجاد مونوپلها و وقوع يک "بحران مطلق
اقتصادی" پديد مىآورد و بعداً با استناد به يک سوژهی نامفهوم و مجرد مانند "مردم" حكم مرگ سرمايهداری را اعﻼم
مىكند .فقط با يک نگاه اجمالى به پراكسيس نبرد طبقاتى قرن گذشته در كشورهای مدرن صنعتى پرده از مغلطهی
انگلس متأخر برداشته مىشود .در حالى كه جنبش كارگری در آلمان و ايتاليا چندين بار اقدام به انقﻼب سوسياليستى
كرد ،ليكن كشمكشهای نظری و نظامى كمونيستها با سوسيال دموكراتها هر دو جريان سياسى را چنان به ضعف
كشيد كه بورژوازی جهت حفظ منافع مادی و جايگاه طبقاتى خود دولت فاشيستى را پديد آورد و هر دوی آنها را
منهدم كرد .در برابر ماركس پايان نظام سرمايهداری را مشروط به وجود پرولتاريا به عنوان سوژهی خودآگاه و انقﻼبى
مىكند و در فقدان آن سرمايهداری تا آن زمانى تداوم مىيابد كه سرمايه سرچشمهی تمامى ثروت اجتماعى ،يعنى زمين
)طبيعت( و كارگر )انسان( را از بين ببرد ١٤٤.ما مصداق تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس را نه تنها در تجربيات تاريخى،
بلكه در پراكسيس سياسى موجود نيز به خوبى مشاهده مىكنيم .در حالى كه ماركس بر اين موضوع تأكيد مىكند كه
١٤٠

Vgl. ebd., S. ١٩٤, ٢٠٣
Vgl. ebd., S. ١٩٧, ٢٠٥
١٤٢
Vgl. ebd., S. ٢٠٧f., ٢١٠f., ٢١٦, ٢١٨
١٤٣
Ebd., S. ٢٢٠f., und vgl. ebd. S. ٢٢١
١٤٤
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd I, … ebd., S. ٥٢٩f.
١٤١

٦٠

طبيعت سرمايهدار و پرولتاريا پديد نمىآورد و انتقال داروينيسم به جامعهی بشری را مسخره مىشمارد ،ليكن انگلس
متأخر در "قلمرو ضرورت" مصداق نتايج تحقيقات طبيعى داروين را مىيابد ١٤٥.وی از يک سو ،فرماسيونهای اجتماعى
را به صورت دترمينيستى پشت سر يکديگر رديف مىكند و سوسياليسم را حسن ختام آنها مىخواند و از سوی ديگر،
سطح رشد نيروهای مولد را جهت فراروی از سرمايهداری كافى مىشمارد.

١٤٦

تنها چيزی كه به نظر وی اينجا بايد به

وقوع بپيوندد ،يک "بحران مطلق اقتصادی" است كه منجر به فروريزی نظام سرمايهداری و تشكيل سوسياليسم مىشود.
در حالى كه ماركس ميان "فراروی مثبت" و "فراروی منفى" از سرمايهداری تفاوت مىگذارد ١٤٧،ليكن انگلس متأخر هيچ
اشارهای به نقش قانون ارزش ،كار مزدی و شكل مالكيت در سوسياليسم نمىكند.

١٤٨

بنابراين نظريات انگلس متأخر با

استناد به قوانينى توجيه مىشوند كه وی آنها را ابژكتيو ،يعنى مستقل از آگاهى و اراده انسانها مىشمارد ١٤٩،در حالى
كه ماركس ميان ماهيت متضاد )ابژكتيو( با آگاهى از تضاد )سوبژكتيو( تمايز مىگذارد و جهان ابژكتيو را محصول
فعاليت آگاهانهی انسانها ،يعنى سوبژكتيو مىشمارد ١٥٠.البته ماركس در نقد "جهان موضوعيتيافته" به انتقاد خود نيز
مىافزايد كه اين آگاهى تحت تأثير دين ،فلسفه و ايدئولوژی قرار گرفته و اشكال ازخودبيگانه ،شئواره و بتانگار يافته
است .پيداست كه اينجا تنها شرط "فراروی مثبت" از نظام سرمايهداری نه تن دادن به يک حركت دترمينيستى از
تاريخ به سوی يک سرنوشت محتوم ،بلكه تكامل پرولتاريا به عنوان سوژهی خودآگاه و انقﻼبى در پراكسيس نبرد طبقاتى
است.
همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،قوانين طبيعت ناب و دانش رياضى و فيزيكى را كه نه دارای يک سوژهی
درونذاتى هستند و نه تاريخ خود را پديد آوردهاند ،نمىتوان به جامعهی بشری انتقال داد .انگاری كه هيچ تفاوتى ميان
زندگى ميمون با انسان وجود ندارد و همانگونه كه ميمون به انسان متكامل شده است ،جبر تاريخ زندگى بشری را به
صورت يک معادلهی سادهی رياضى به سوی تحقق سوسياليسم مىراند .البته اين تفاوتهای شگرف نظری كه ما ميان
ماركس و انگلس متأخر مشاهده مىكنيم ،نه غير منتظره هستند ،نه ايرادی دارند و نه بررسى و طرح آنها منجر به
افول و بحران نظری و ساختاری در جنبش كمونيستى مىشوند .به گمان من آشنايى با تفاوت روش شناختشناسى و
نظريات ماركس با انگلس متأخر نه تنها هيچ مانعى ندارند ،بلكه منجر به ارتقا جنبش كارگری و كمونيستى نيز مىشوند.
به اين صورت كه با استناد به پراكسيس مولد مىتوان مصداق نظريات متفاوت آنها را ارزيابى و به راحتى يک فلسفهی
عملى تازه و امروزی را جهت شركت در نبرد طبقاتى متكامل كرد .ليكن اين مانع دقيقاً وقتى به پيش مىآيد كه انگلس
متأخر به جای افشای اين تفاوتهای نظری اقدام به سانسور ،تخطئه و مصادرهی مغرضانه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ
ديالكتيكى ماركس مىكند .وی اين راه نادرست و ناجور را بﻼفاصله پس از مرگ ماركس برگزيد كه ما مصداق آنرا به
شرح زير در سخنرانى انگلس به مناسبت مراسم خاكسپاری ماركس مىيابيم:
١٤٥

Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣): Die Entwicklung … S. ٢٢٦
Vgl. ebd., S. ٢٢٨, ٢٢٦
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.
١٤٦

٦١

«همانگونه كه داروين قانون تكامل طبيعت ارگانيک را كشف كرد ،اينچنين ماركس نيز قانون تكامل تاريخ انسانى را
كه تا كنون زير رشد زايد ايدئولوژيک پنهان بود] ،افشا ساخت[؛ يک واقعيت ساده كه انسانها قبل از هر چيز بايد
بخورند ،بياشامند ،سكونت كنند و لباس بپوشند تا اينكه بتوانند به سياست ،علم ،هنر ،دين و غيره بپردازند؛ بنابراين
توليد ابزار مستقيم زندگى و همراه با آن سطح تكامل اقتصادی يک مردم يا يک دوران ،زمانى آن زمينه را پديد مى-
آورند كه از آن ساختار دولتى ،نظريات حقوقى ،هنر و حتا تصوارت دينى انسانهای مورد نظر تكامل يافتهاند و بنابراين
با استناد به خود آنها بايد همچنين تشريح شوند ـ نه آنگونه كه تا كنون بر عكس اتفاق افتاده است».

١٥١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگلس متأخر اينجا نخست مدعى مىشود كه روش شناختشناسى
ماركس با داروين يكسان است و بعدًا با استناد به داروينيسم يک رابطهی مكانيكى را ميان زيربنا با روبنا برقرار مى-
سازد .ما اينجا با همان "ماترياليسم" متافيزيكى مواجه هستيم كه به صورت مجرد در برابر ايدهآليسم متكامل شده است
و "كليت ديالكتيكى" را انكار مىكند ،در حالى كه ماركس از طريق تز اول فويرباخ خود از اشكال تقليلگرا فراروی كرده
است .انگاری كه انسان بايد مانند اقوام وحشى شكمش را سير كند ،تا اينكه بعداً بتواند مانند پيكاسو يک نقاشى به
سبک كوبيسم بكشد .انگاری كه انسان بايد توسعهی اقتصادی را به حد كمال برساند ،تا اينكه بعداً بتواند به سوسياليسم
فكر كند .ليكن ماركس همين خوردن غذا را نيز محصول فعاليت آگاهانهی انسانى مىشمارد و از طريق نقد همين آگاهى
)دين ،فلسفه ،ايدئولوژی( است كه وی اشكال متفاوت ادغام اجتماعى و تمدنهای متنوع انسانى را در تئوری ماترياليسم
تاريخى ـ ديالكتيكى خود ادغام مىكند .به نظر وی گرسنگى به صورت ابژكتيو گرسنگى است ،اما راه حل آن سوبژكتيو
است .به بيان ديگر ،نه پر كردن شكم بﻼفاصله به توليد فرهنگ مىانجامد و نه انسانهای گرسنه فاقد فرهنگ هستند و
يا اينكه نمىتوانند به سياست و تشكيل يک نظم نوين بينديشند .برای نمونه مىتوان از نقاش مشهور هلندی ،فان گوخ
ياد كرد كه در فقر مطلق اثرهای قابل مﻼحظهی هنری را از خود به جای گذاشت .نمونهی بعدی خود ماركس است كه
در بدترين شرايط مالى به تحقيقات پرداخت و آثار بى نظير خود را مدون كرد .وی در اواخر دوران حيات خود چنان
بيمار بود كه حتا قادر به شركت در مراسم خاكسپاری همسر خود ،جنى فون وستفال نيز نشد .با تمامى اين وجود وی
زبان روسى را هم آموخت كه مستقيماً از كشمكشهای تئوريک در روسيه آگاه شود و آثار روسى را به زبان اصلى
بخواند.
بنابراين آنچه انگلس در آثار متأخر خود نمايندگى مىكند ،ارتباطى با محتوای تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس ندارد.
ليكن انگلس مصادره و تخطئهی تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را سيستماتيک به پيش مىراند .در حالى
كه وی در پيشگفتار نشر اول "آنتى دورينگ" اسمى از ماركس نمىآورد ،اما پس از مرگ وی و به مناسبت انتشار دوم
آن در دسامبر  ١٨٦٧ميﻼدی روش تكامل "ماترياليسم" متافيزيكى خود را نيز به وی نسبت مىدهد .در اين ارتباط بايد
همچنين از نوشتههای بيشمار انگلس در نشريات ياد كرد كه البته به مناسبتهای متفاوت مدون شدهاند و مشخصاً

١٥١

Vgl. Engels, Freidrich (١٩٧٣): Das Begräbnis von Karl Marx, in: MWE, Bd. ١٩, S. ٣٣٥f., Berlin (ost), S.
٣٣٥f.

٦٢

همين پروژهی شوم را دنبال مىكنند .در اين ارتباط به وفور منابع وجود دارند كه البته من اينجا تنها سه نقل قول از
منابع متفاوت را به عنوان نمونه به شرح زير مىآورم:
«ماركس و من تا اندازهای به خوبى تنها كسانى بوديم كه از فلسفهی ايدهآليستى ديالكتيک آگاهانه را در درک
ماترياليستى از طبيعت و تاريخ نجات داديم .اما به يک درک ديالكتيكى و همچنين ماترياليستى از طبيعت آشنايى با
رياضيات و علم طبيعت تعلق دارد».

١٥٢

«آنجا كه ماركس تﻼش به اثبات مىكند كه جامعهی كنونى از منظر اقتصادی با شكل ديگری از جامعه آبستن است ،تا
اينجا سعى دارد كه تنها همان روند تدريجى دگرگونى بر حوزهی اجتماعى را به صورت قانونى بنا سازد كه داروين به
صورت تاريخ طبيعت اثبات كرده است».

١٥٣

«) (...ماركس هرگز مطالبات كمونيستى خود را بر ]اخﻼق[ مستدل نكرد ،بلكه برفروريزی ضروری روش توليد سرمايه-
داری كه روزمره بيشتر و بيشتر پيش چشمان ما متحقق مىگردد؛ وی تنها مىگويد كه ارزش اضافى از كار پرداخت
نشده ناشى مىشود كه يک واقعيت ساده است .اما با وجود آن معادلهی اقتصادی غلط ]ريكاردو[ ،البته مىتواند از منظر
تاريخ جهانى صحيح باشد».

١٥٤

بنا بر نقل قول اول ماركس و انگلس "ديالكتيک آگاهانه" را مشتركاً به طبيعت نسبت دادهاند و معادﻻت رياضى و
قوانين طبيعت ناب ديالكتيكى هستند .بنا بر نقل قول دوم در مناسبات اجتماعى انسانها همان قوانينى حكمفرما هستند
كه داروين در طبيعت ناب اثبات كرده است .بنا بر نقل قول سوم ماركس فروريزی سرمايهداری را به صورت "ضرورت
تاريخى" پيشبينى و مطالبات كمونيستى خود را بر اين اساس مستدل كرده است .همانگونه كه من تا كنون مستدل و
مستند كردهام ،نسبت دادن اين نظريات به ماركس كامﻼً غلط و محصول تخطئهی سيستماتيک تئوری ماترياليسم
تاريخى ـ ديالكتيكى وی توسط انگلس متأخر است .اينجا نه تنها هيچ نشانهای از امانتداری علمى مشاهده نمىشود،
بلكه انگلس در پيشگفتار "منشأ خانواده "... ،نيز با كمال وقاحت و كامﻼً مغرضانه ادعا مىكند كه فعاليت تئوريک
ماركس ناتمام مانده است و اگر وی زنده بود ،خودش به شرح زير اين كتاب را نيز مىنوشت:
«هيچ كس ديگری كمتر از ماركس نبود كه تصميم گرفت كه نتايج تحقيقات مورگانى را در ارتباط با نتايج خود ـ من
اجازه دارم در حدودی بگويم ،نتايج ما ـ تشريح و از اين طريق معنى كلى تحقيقات ماترياليستى از تاريخ را روشن سازد.
) (...كار من تنها مىتواند يک جايگزين كوچک را برای آن چيزی عرضه كند كه دوست متوفى من ديگر توان ارائهی
آنرا ندارد».

١٥٥

١٥٢

Engels, Freidrich (١٩٧٥): Anti Dühring … ebd., S. ١٠
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
١٥٣

٦٣

تنها با يک رجوع اجمالى به اين كتاب روشن مىشود كه انگلس متأخر اينجا نيز به ترويج روش و نظريات غيرماركسى
خود كه بنيان آنرا در كتاب "آنتى دورينگ" گذاشته است ،ادامه مىدهد .به اين صورت كه از نظر متديک و محتوايى
از زندگى حيوانات مستقيماً به زندگى انسانها پل مىزند،

١٥٦

البته بدون اينكه انسانشناسى به خصوص ماركس

)"موجود فعال"( را در نظر بگيرد .به اين ترتيب ،وی اينجا نيز در مضمون داروينيسم نظريهپردازی مىكند ،در حالى كه
از سوی ديگر ،با استناد به يک اتوماتيسم طبيعى مدعى مىشود كه بنا بر يک قانون جهانشمول و دترمينيستى از تاريخ
هر چيزی ضرورتاً به يک سطح باﻻتر صعود مىكند.

١٥٧

ما اينجا دوباره با سوژهزدايى از روند تاريخ مواجه هستيم ،در

حالى كه ماركس روند تاريخ را با تبادل مادی ميان انسان با طبيعت توسط "كار موضوعيتيافته" ،دگرگونى طبيعت به
"طبيعت موضوعيتيافته" و انسان به "انسان موضوعيتيافته" توضيح مىدهد كه البته نتيجهی آن جهان موجود به
عنوان "جهان موضوعيتيافته" و محصول فعاليت سوبژكتيو انسانها است .به اين ترتيب ،انسان از طبيعت ناب مجزا
مىشود و در حالى كه همواره از شرايط مادی هستى خويش عزيمت مىكند ،اما با آگاهى تاريخ را پديد مىآورد .ليكن
انگلس متأخر اينجا به روند تاريخ يک تظاهر ابژكتيو مىبخشد و جهت اثبات آن حتا از تحريف نظريات ماركس نيز
شرم نمىكند .برای نمونه وی اينجا به شرح زير و به اصطﻼح به كتاب "ايدئولوژی آلمانى" رجوع مىكند:
«من در يک جزوهی قديمى و منتشر نشده از سال  ١٨٤٦ميﻼدی كه از طريق ماركس و من تنظيم و مدون شده است،
مىيابم كه "اولين تقسيم كار ،تقسيم كار مرد با زن در توليد مثل است ".و من امروز مىتوانم به آن بيفزايم :اولين تضاد
طبقاتى كه در تاريخ بروز كرد ،با تكامل آنتاگونيسم مرد با زن در نظام تک همسری همراه بود و اولين سركوب طبقاتى
از طريق جنسيت مردانه بر جنسيت زنانه ]اعمال شد»[.

١٥٨

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگلس متأخر اينجا سرچشمهی تشكيل طبقات را در توليد مثل و در
خانوادهی تک همسری مىيابد و سپس به اين نتيجه مىرسد كه در خانوادهی مدرن مرد بورژوا است و زن نقش
پرولتاريا را دارد.

١٥٩

انگاری كه مرد بنا بر مناسبات طبيعى نقش كارفرما را در خانواده به عهده گرفته و در يک روند

توليد سرمايهداری نيروی كار خانگى زن را استثمار مىكند .اما ما با رجوع به كتاب "ايدئولوژی آلمانى" يک چنين
كشفيات به اصطﻼح تئوريكى را در آن نمىيابيم .اينجا ماركس ميان "مناسبات طبيعى" با "مناسبات اجتماعى" جهت
توليد نيروی كار خودی و بيگانه تميز مىدهد و ايجاد طبقات را نه از طريق "مناسبات طبيعى" ،يعنى توليد مثل در
خانواده ،بلكه از طريق "مناسبات اجتماعى" ،يعنى تقسيم كار توضيح مىدهد .اينجا منظور ماركس حتا آن تقسيم كاری
نيست كه بنا بر تفاوت طبيعت مرد با زن در خانواده به وجود مىآيد .به اين صورت كه مرد معموﻻً از نظر قدرت بدنى
از زن قویتر است و از آنجا كه رنج بارداری و زايمان و وظيفهی بچهداری را نبايد تحمل كند ،در نتيجه طبيعتاً وظايف
ديگری را به عهده مىگيرد .ما اينجا با يک تقسيم كار مخصوص جنسيتى مواجه هستيم كه بنا بر "مناسبات طبيعى" در

١٥٦

Vgl. ebd., S. ٣٨, ٤١
Vgl. ebd., S. ٦٠
١٥٨
Ebd., S. ٦٨
١٥٩
Vgl. ebd., S. ٧٥
١٥٧

٦٤

خانواده رشد مىكند ،در حالى كه ماركس با استناد به "مناسبات اجتماعى" است كه نقش "تقسيم كار واقعى" را به شرح
زير در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" برجسته مىسازد:
«تقسيم كار تنها از آن لحظه تقسيم واقعى مىگردد ،آنجا كه يک تقسيم كار مادی و ذهنى صورت بگيرد .از اين لحظه
آگاهى مىتواند واقعاً متصور گردد] ،يعنى[ چيز ديگری از آگاهى پراكسيس موجود بوده باشد] ،يعنى[ واقعاً چيزی را
تصور كند ،بدون اينكه يک چيز واقعى را تصور كرده باشد .از اين لحظه آگاهى قادر است كه خود را از جهان رها سازد
و به سوی پرداختن تئوری ،دينشناسى ،فلسفه و اخﻼق "ناب" و غيره سوق بگيرد».

١٦٠

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا با استناد به "مناسبات اجتماعى" ،يعنى تقسيم كار يدی از
كار فكری است كه سرچشمهی تشكيل طبقات اجتماعى را مىيابد .به اين صورت كه پس از "تقسيم كار واقعى" آگاهى
از پراكسيس مستقل و تبديل به تئوری ناب ،يعنى دين ،فلسفه و ايدئولوژی مىشود و تنها تحت تأثير ايدئولوژی است كه
لذت از رنج كار و توليد از مصرف مجزا و به طبقات متضاد تعلق مىگيرند .از اين پس ،حق مالكيت به وجود مىآيد و
فقط تحت تأثير آن است كه زن و كودک در خانواده تبديل به بردهی مرد مىشوند.

١٦١

به بيان ديگر ،ماركس مانند

انگلس متأخر اصوﻻً به "مناسبات طبيعى" و تقسيم كار در توليد مثل رجوع نمىكند و تنها با استناد به "مناسبات
اجتماعى" و حق مالكيت است كه روابط نابرابر جنسيتى ميان مرد و زن را توضيح مىدهد .بنابراين قبل از "تقسيم كار
واقعى" و قبل از تكامل ايدئولوژی كه البته حق مالكيت را توجيه مىكند ،طبقات نيز وجود نداشتهاند و ماركس هم با
استناد به همين حق مالكيت بر ابزار توليد و نقش كار مزدی در روند ارزش افزايى سرمايه است كه به موضوع استثمار
نيروی كار بيگانه و نقش بورژوا و پرولتاريا در جامعهی بورژوايى دست مىيابد.
اينجا انگيزهی انگلس متأخر از تحريف كشفيات تئوريک ماركس به خوبى روشن مىشود .به اين صورت كه وی مى-
خواهد از يک طرف ،همان قوانين طبيعت ناب ،يعنى همان توليد مثل و تقسيم كار جنسيتى را كه در خانواده طبيعتاً رايج
است ،تبديل به قوانين جامعه انسانى كند و سرچشمهی ايجاد طبقات را به روابط طبيعى زن و مرد نسبت دهد .انگاری
كه در جامعهی انسانى هنوز قوانين طبيعت ناب و داروينيسم معتبر هستند .وی از طرف ديگر ،با استناد به خطای فلسفى
خود و آن "ماترياليسم" متافيزيكى كه در تناقض با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ابداع كرده است ،آزادی
زنان را منسوب به صنعت بزرگ و توسعهی زيربنا مىكند كه ما مضمون آنرا در كتاب "منشأ خانواده "... ،وی به شرح
زير مىيابيم:
«آزادسازی زن تنها زمانى ممكن مىشود ،همين كه وی مىتواند در سطح گستردهی اجتماعى در توليد سهيم و كار
خانگى را تنها تا اندازهی جزئى متحمل شود .و اين تنها از طريق صنعت بزرگ مدرن ممكن شده است كه نه تنها كار
زنان را در ميزان بزرگ مجاز مىكند ،بلكه براستى آنرا مىطلبد ،و آن همچنين گرايش دارد كه كار خانگى شخصى را
بيشتر و بيشتر در يک صنعت عمومى منحل كند».

١٦٢

١٦٠

Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche … ebd., S. ٣١
Vgl. ebd., S.٢٩f.
١٦٢
Engels, Friedrich (١٩٧٩): Der Ursprung ….ebd., S. ١٥٨
١٦١

٦٥

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،از منظر انگلس متأخر موضوع آزادی زن ديگر مشروط به خودآگاهى
سوژه نمىشود و هيچ ارتباط مستقيمى با فعاليت فمينيستى و پراكسيس نبرد طبقاتى ـ جنسيتى ندارد ١٦٣.همينكه اقتصاد
رشد كند و زيربنا توسعه بيابد ،انگاری كه حقوق و نقش اجتماعى زنان نيز ضرورتاً به درجات باﻻتری صعود مىكنند .از
اين پس ،نقش زن به صورت پرولتاريا خانگى به اصطﻼح خاتمه مىيابد و انگاری كه مشكل مردساﻻری نيز خود به خود
حل و فصل مىشود .البته پيداست كه انگلس از اين موضوع كامﻼً آگاه بود كه ماركس اين گونه نظريات را با مفهوم
"ماترياليسم عاميانه" به بند نقد مىكشيد و آنها را به دليل فقدان يک سوژهی مشخص محصول "وارونگى مطلق" مى-
ناميد.
بنابراين در حالى كه ماركس لغو عاجل و آگاهانهی آن مناسباتى كه انسانها را به زنجير مىكشند )كار مزدی ،قانون
ارزش و حق مالكيت خصوصى( شرط رهايى آنها مىشمارد ،ليكن انگلس متأخر تكامل اين مناسبات متضاد را در نظر
مىگيرد و از آنجا كه رهايى پرولتاريا را به يک چيز خارج از خودش ،يعنى به "روند تاريخ" نسبت مىدهد و به يک
آيندهی نامعلوم در ناكجاآباد موكول مىكند ،در نتيجه تدارک انفعال سوژهی انقﻼبى را مىبيند .از اين منظر ،رهايى
انسانها نه محصول فعاليت خودآگاه پرولتاريا ،بلكه به صنعت بزرگ كه البته طبقهی كارگر تحت تأثير ايدئولوژی و
ازخودبيگانگى پديد آورده و ظاهراً خارج از ارادهی آنها مستقر و در واقع بر آنها حاكم شده است ،نسبت مىدهد.
پيداست كه نظريات انگلس متأخر مستقيماً در راستای تحقق منافع بورژوازی قرار مىگيرد ،زيرا ما اينجا با آن تصوارت
متافيزيكى مواجه مىشويم كه به "روند تاريخ" يک تظاهر منطقى و هدفمند مىبخشند .اينجا نقش ايدئولوژی به درستى
عريان مىگردد ،زيرا انگلس متأخر واقعيت ابژكتيو ،يعنى بردگى كار مزدی را به صورت "ابژكتيو" غلط جلوه مىدهد.
انگاری كه تن دادن به نظام سرمايهداری نه مانع ،بلكه تنها شرط رشد نيروهای مولد و تنها مسير ممكنه جهت رهايى
انسانها است .به اين ترتيب" ،روند تاريخ" از پراكسيس نبرد طبقاتى مستقل و تبديل به اسطوره مىشود .اوج اين بيراهی
تئوريک كتاب "ديالكتيک طبيعت" انگلس متأخر است

١٦٤

كه با استناد به يک قانون به اصطﻼح جهانشمول حركت

ديالكتيكى را به سه اصل١ :ـ "تداخل تضادها"٢ ،ـ "كميت و كيفيت" و ٣ـ "نفى نفى" تقليل مىدهد .وی سپس مدعى
مىشود كه از رشد گياه و حشره ،تبديل آب به بخار ،تغييرات زمينشناسى و فصول ساﻻينه ،معادﻻت رياضى ،واكنش-
هايى شيميايى ،تكامل تفكر دينى به فلسفه گرفته تا شكل مالكيت فئودالى و بورژوايى ،همگى تحت تأثير اين قوانين به
اشكال متكامل تر صعود مىكنند ١٦٥.ما اينجا با محصوﻻت يک دانش عاميانه مواجه هستيم كه از روش شناختشناسى
تطبيقى پديد آمده است .به اين صورت كه انگلس متأخر پديدههای متفاوت با ماهيتهای متضاد را تفسير ،نظاممند و
توجيه مىكند و از اين طريق آنها را به انقياد يک قانون به اصطﻼح جهانشمول مىكشد .ما اينجا با اشكال اسرارآميز و
جنجالى مواجه هستيم كه ماهيت متضاد را مىپوشانند و از طريق تشابه شكلى منجر به اختﻼل در شناختشناسى مى-
 ١٦٣البته انگلس تساوی حقوقى زنان و انتخابات پارلمانى در نظام سرمايهداری را نيز در نظر مىگيرد و به اين وسيله از موضع بورژوازی راه
حل آزادی زنان را جستجو مىكند.
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٩): Der Ursprung … ebd., S. ٧٥f.
 ١٦٤اينجا طرح اين موضوع ضروری است كه كتاب "ديالكتيک طبيعت" انگلس متأخر در اوايل دههی  ٢٠قرن گذشته منتشر شد و تحت
تأثير مستقيم آن بود كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم در شوروی متكامل شد.
١٦٥
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ٣٠٥ff., Berlin (ost), S. ٣٠٧

٦٦

شوند .به اين ترتيب ،انگلس متأخر ديالكتيک را به متدولوژی هستىشناسى بسط مىدهد و در كمال تعجب از "فلسفهی
طبيعت" نيز سخن مىراند ١٦٦.انگاری كه طبيعت ناب يک "روح درونذاتى و خﻼق" را به همراه دارد و حركت خود را
به صورت سوژهی آگاه برنامهريزی و متحقق مىكند .بنابراين انگلس اينجا مدعى مىشود كه انسان يک جانور مهرهدار
و باﻻترين محصول "حركت ديالكتيكى طبيعت" است و طبيعت از طريق انسان به "آگاهى از خويشتن" دست مىيابد.

١٦٧

به اين ترتيب ،برای انگلس متأخر كامﻼً آسان به نظر مىآيد كه "حركت ماترياليستى تاريخ" را به شرح زير طوری
تفسير مىكند كه انگاری هدفمند و صاحب اختيار و اراده است:
«دين قديمى به درک ،اما اكنون اطمينان حاصل شده است كه ماده در چرخش بى نهايت خود بنا بر قوانينى حركت
مىكند كه در يک درجهی معين ـ گاهى اينجا ،گاهى آنجا ـ از بطن ماهيت ارگانيک ،روح متفكر را ضرورتاً توليد مى-
كند».

١٦٨

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگلس متأخر اينجا از نتيجه به شناخت مىرسد .از آنجا كه انسان از
درون طبيعت ناب متكامل شده است ،در نتيجه ما با "فلسفهی طبيعت" سر و كار داريم ،در نتيجه بايد يک قانون به
اصطﻼح جهانشمول از حركت ماده وجود داشته باشد كه وجود انسان را ضروری كرده است .انگاری كه طبيعت بر
اساس "روح درونذاتى و خﻼق خود" انسان را پديد آورده است و انسان پس از تكامل خويشتن به منطق و هدفمندی
آن پى مىبرد .از اين منظر ،ديگر تكامل جهان مادی قبل از حضور انسان به عنوان "موجود فعال" نتيجهی "قوای ماهوی
ماده" ،مكانيزيم علت و معلول ،تأثيرات متنوع ابژهها و حوادث طبيعى و ژنتيک نيست ،بلكه انگاری كه حركت مادی به
صورت يک ضرورت تاريخى و كامﻼً هدفمند ،مغز متفكر انسانى را از درون طبيعت ناب متكامل كرده است .در حالى
كه ماركس با هر چيزی كه جايگزين انسان به عنوان سوژه )تاريخ ،مفهوم ،ماده ،صنعت و غيره( و مستقل از پراكسيس
در نظر گرفته مىشد ،شديداً مخالف بود ،يک چنين ديدگاهى را حتا هگل ايدهآليست هم نمايندگى نمىكرد .اين نظريه-
ی انگلس متأخر محصول التقاط پانتئيسم شلينگ و "تفكر تاريخى" هگل با ماترياليسم فويرباخ است كه به صورت يک
دگم ايدئولوژيک ،يعنى يک دين اين جهانى متصور مىگردد .تفاوت تنها در اتخاذ مفاهيم متفاوت است؛ شلينگ از
"هدايت روح متعال" ،هگل از "ايدهی مطلق" و فويرباخ از "مشاهدهی حسى" سخن مىرانند ،در حالى كه انگلس متأخر
"حركت ماده" را به عنوان خالق جهان واقعى جايگزين آنها مىكند .ما اينجا دوباره با حضور ارواح مواجه مىشويم كه
ماركس با تدوين تزهای فويرباخ از آنها فراروی كرده بود .در حالى كه شلينگ از "فراخرد" ،هگل از "روح جهان" و
فويرباخ از "نوع ماهوی بشر" سخن مىگويند ،انگلس متأخر معطوف به "فلسفهی طبيعت" و در پيروی از آن معطوف به
"روند تاريخ" و مستقل از پراكسيس مىگردد .انگاری كه طبيعت دارای روح و اراده است و مسير تكامل آن هدفمند و
دترمينيستى برنامهريزی و سپری مىشود .به اين ترتيب ،انگلس متأخر به گمان خود يک قانون به اصطﻼح جهانشمول
را كشف مىكند كه آنرا "ماترياليسم ديالكتيكى" مىنامد .نمونههايى كه وی جهت مصداق "كشفيات تئوريک" خود ارائه
مىدهد ،واقعاً حيرتآور هستند .برای نمونه وی اينجا تكامل دانهی جو به خوشه ,كرم ابريشم به پروانه و آب به بخار
١٦٦

Vgl. ebd., S. ٤٣f.
Vgl. ebd., S. ٣٢٢
١٦٨
Ebd., S. ٤٦٦., und vgl. ebd., S. ٤٧٩
١٦٧

٦٧

را "حركت ديالكتيكى" مىنامد و در كمال تعجب آنرا به فلسفهی آنتيک يونانى و شكل حق مالكيت نيز بسط مىدهد.
به اين صورت كه پشت سر هم مالكيت اشتراكى ،فئودالى و خصوصى مانع رشد نيروهای مولد مىشوند و سرانجام
مالكيت بورژوايى به شكل سوسياليستى آن صعود مىكند .ما اينجا با يک "كشف تئوريک" ديگر از انگلس متأخر مواجه
مىشويم كه وی آنرا "ماترياليسم تاريخى" مىنامد .به اين ترتيب ،تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس دو
شقه و از آن سوژهزدايى مىشود .در حالى كه "ماترياليسم ديالكتيكى" يک قانون به اصطﻼح جهانشمول است،
"ماترياليسم تاريخى" منسوب به فرماسيونهای اجتماعى مىشود .بنابراين از منظر انگلس متأخر سوسياليسم ديگر يک
امكان نيست كه از پراكسيس مولد و تحت تأثير خودآگاهى سوژهی انقﻼبى تشكيل مىشود ،بلكه وقوع آن يک ضرورت
تاريخى است كه انگاری در پرتو يک قانون به اصطﻼح جهانشمول از "حركت ديالكتيكى ماده" و به صورت "ابژكتيو و
اجتنابناپذير" پديد مىآيد .همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا موضوع پراكسيس فيصله و "كشفيات
تئوريک" انگلس متأخر به حوزهی متافيزيک راه مىيابند ،اينجا نه در مضمون هگلى و نه در مضمون ماركسى آن اثری
از خودآگاهى سوژه و ديالكتيک به عنوان "نفى آگاهانه" مشاهده مىشود .ما عواقب تئوريک اين خطای فلسفى را به
خصوص در تمايزی مىبينيم كه انگلس متأخر در كتاب "ديالكتيک طبيعت" ميان "ديالكتيک ابژكتيو" و "ديالكتيک
سوبژكتيو" به شرح زير مىگذارد:
«ديالكتيک به اصطﻼح ابژكتيو در تمامى طبيعت حكمفرمايى مىكند ،و ديالكتيک به اصطﻼح سوبژكتيو] ،يعنى[ تفكر
ديالكتيكى تنها بازتاب حركت تضادهايى كه خود را همه جا در طبيعت معتبر مىكنند ،است] .تضادهايى[ كه در حين
ادامهی نزاعهايشان و سرانجام صعودشان در يکديگر] ،يعنى[ به اشكال واﻻتر همواره شرط زيست طبيعت مى-
شوند».

١٦٩

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند" ،ديالكتيک ابژكتيو" بدون حضور و فعاليت سوبژكتيو انسان معتبر است،
يعنى حركت و نفى بدون سوژهی درونذاتى و آگاهى انسان ميسر مىگردد .با وجودی كه اين نوع از ديالكتيک بر خﻼف
ديالكتيک هگلى فاقد روح خﻼق سوژه جهت تكامل مفهوم ايدهآليستى است و با وجودی كه بر خﻼف "كليت ديالكتيكى"
نزد ماركس هبچ گزارشى از "كار شكلدهنده" ،حسيت و آگاهى سوژه و موضوعيتيابى ابژه نمىدهد ،اما انگاری كه
دارای يک روح خﻼق هم است ،زيرا به گمان انگلس متأخر به صورت منطقى و هدفمند سپری مىشود .بنابراين تمايز
ميان "ديالكتيک ابژكتيو" و "ديالكتيک سوبژكتيو" ابداع انگلس متأخر به تنهايى است ،زيرا ما اصوﻻً يک چنين تمايزی را
نه در فلسفهی ايدهآليستى هگل و نه در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس مىيابيم .در حالى كه "ديالكتيک
ابژكتيو" در فقدان يک سوژهی درونذاتى نيز معتبر به نظر مىآيد" ،ديالكتيک سوبژكتيو" برای انگلس متأخر تنها يک
بازتاب ساده تلقى مىشود .ليكن ماركس هرگونه بازتاب ساده و غيرانتقادی را تشريح ،تفسير و توجيه "اوضاع موجود"
مىشمارد و آنرا به عنوان روش تكامل دوگانگى سوژه از ابژه و توليد دين و افكار متافيزيک قاطعانه محكوم مىكند .به
بيان ديگر ،ماركس بازتاب تئوريک "جهان موضوعيتيافته" را به صورت انتقادی و عملى در نظر مىگيرد .به اين
صورت كه تفكر نقاد با هدف دخل و تصرف در "اوضاع موجود" در همين مسير بازتاب به صورت جانبدار فعال مىشود
Ebd., S. ٤٨١

١٦٩

٦٨

و يک تئوری انتقادی و عملگرا را برای ترويج يک پراكسيس آگاه جهت دگرگونى انقﻼبى آن متكامل مىكند .به بيان
ديگر ،تفكر نقاد منجر به تشديد پراكسيس نبرد طبقاتى و تعميم يک فعاليت مشخص سياسى مىشود كه سوژهی
خودآگاه و انقﻼبى آن پرولتاريا است .از اين بابت ،ما نزد ماركس نه ديگر با دترمينيسم اقتصادی سر و كار داريم و نه
سوسياليسم برای ايشان يک ضرورت تاريخى محسوب مىشود .تحقق سوسياليسم فقط مشروط به پراكسيس انقﻼبى و
تنها محصول نتايج نبرد طبقاتى است .البته انگلس متأخر در نظر مىگيرد كه هر چه انسان بيشتر خود را از حيوان مجزا
مىسازد ،به همان اندازه نيز تاريخ خود را با آگاهى به انجام مىرساند و از وقوع حوادث غير قابل پيشبينى ممانعت مى-
كند .اما اين اقتدار انسانى بسيار محدود است و تنها مربوط به "ماترياليسم تاريخى" مىشود ،زيرا اينجا هنوز يک
سؤتفاهم غولپيكر ميان اهداف معين شده با نتايج به دست رسيده وجود دارد كه حتا متكاملترين ملتهای معاصر هنوز
گرفتار آن هستند ١٧٠.وی دليل اين سؤتفاهم را به يک قانون برتر و نهايى ،يعنى به "ماترياليسم ديالكتيكى" نسبت مى-
دهد كه به صورت يک قانون جهانشمول از حركت ماده بر تمامى شئون هستى حكمفرمايى مىكند كه ما مضمون آنرا
در همين اثر به شرح زير مىيابيم:
«ما اطمينان داريم كه ماده در تمامى دگرگونىهای خويش در نهايت همان مىماند ،كه هيچ يک از صفات آن كم و
كاست نمىشود و از اين رو همچنين با همين ضرورت آهنين كه با آن بر روی زمين باﻻترين شكوفهی خويش] ،يعنى[
روح متفكر را به وجود آورده ،دوباره منهدم مىسازد و آنرا در جای ديگری و در زمان ديگری دوباره به اجبار به وجود
مىآورد».

١٧١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگلس متأخر اينجا به همان نتيجهای مىرسد كه در دوران خدمت
سربازی در برلين نمايندگى مىكرد .به اين صورت كه مقولهی خودآگاهى را به صورت آن مواد مادی درک مىكند كه
بنا بر طبيعت خود به روح متكامل مىشود .انگاری كه يک "وجود نامتناهى" از طريق نفىگرايى ماترياليستى خود واقعيت
را پديد مىآورد.

١٧٢

ما اينجا با يک خدای ماترياليستى مواجه هستيم كه انگاری مانند يهوه ،روحالقدوس و الله جهان

مادی و انسان را به صورت هدفمند پديد مىآورد ،بعداً نابود مىكند و سپس در جای ديگری دوباره زنده مىسازد .به
بيان ديگر ،عاقبت خطای فلسفى و بيراهی تئوريک انگلس متأخر تكامل "ماترياليسم" متافيزيكى است .در حالى كه
"ماترياليسم ديالكتيكى" به اصطﻼح به صورت يک قانون جهانشمول از حركت ماده روند تاريخ را پديد مىآورد،
"ماترياليسم تاريخى" كه البته تحت تأثير آن قرار دارد ،تنها محدود به فرماسيونهای اجتماعى مىشود .به اين معنى كه
از تضاد نيرویهای مولد با مناسبات توليد ضرورتاً و به اجبار بردهداری به فئوداليسم ،فئوداليسم به سرمايهداری و
سرمايهداری به سوسياليسم مىانجامد .نتيجهی اين خطای فلسفى انكار اراده ،آگاهى و آزادی انسان جهت دخل و تصرف
در زندگى واقعى خويش است و در همين جاست كه "روند تاريخ" تبديل به اسطوره مىشود ،زيرا از اين پس ،سوژه
تاريخى ديگر نه پرولتاريا ،بلكه خود "روند تاريخ" است كه شكل سوژه به خود مىگيرد و انگاری كه رهايى انسان را نيز
پديد مىآورد.
١٧٠

Vgl. ebd., S. ٣٢٣f.
Ebd., S. ٣٢٧
١٧٢
Vgl. Engels, Friedrich (١٨٤٢, ١٩٧٣): Anti-Schelling, Schelling und die Offenbarung … ebd., S. ٢٠٢
١٧١

٦٩

پيداست كه با رجوع به آثار انگلس متأخر مىتوان به راحتى رابطهی تئوری و پراكسيس را قطع كرد ،مىتوان به خوبى
از پراكسيس منحرف و تنها به رشد اقتصادی معطوف و دچار ساينتيسم شد .در حالى كه ماركس از بدو فعاليت تئوريک
خود متافيزيک و آپريوريسم هگلى را محكوم مىكرد ،ليكن انگلس متأخر نه تنها آن چيزی را كه برايش شواهد تجربى
ندارد ،منطقى مىشمارد ،بلكه از طريق يک قانون به اصطﻼح جهانشمول انسان را جهت دخل و تصرف در زندگى واقعى
خويش فاقد اختيار و آزادی مىخواند .ما اين روش تفكر را در اشكال متنوع دينى نيز مىيابيم كه آيندهی انسانها را
مقدر و از پيش معين شده مىخوانند .در حالى كه نزد ماركس "شرط هرگونه نقدی ،نقد دين است"،

١٧٣

ليكن انگلس

متأخر بى محابا وارد سپهر متافيريک مىشود و يک دين نوين "ماترياليستى" مىسازد .وی با استناد به توهمات خويش
مدعى مىشود كه پس از آن كه علم طبيعت و علم تاريخ" ،ديالكتيک ابژكتيو" را در خود ادغام كرد و يا بهتر بگويم ،از
آن پس كه وی طبيعت و تاريخ را با استناد به "ديالكتيک ابژكتيو" خود تفسير كرد ،بعداً تمامى دستگاه فلسفى به غير از
آموزش ناب تفكر كه البته آن هم به "ديالكتيک سوبژكتيو" منسوب مىشود ،در "علم مثبت" ناپديد مىگردد.

١٧٤

در

حالى كه مضمون "علم مثبت" نزد ماركس برابر با دانش "حركت واقعى" جامعه بورژوايى است و از آنجا كه اين
حركت سوبژكتيو است و از موجوديت سوژهی درونذاتى گزارش مىدهد ،در نتيجه دخل و تصرف در پراكسيس نيز با
كسب خودآگاهى سوژهی انقﻼبى ممكن مىگردد .بنابراين اتفاقى نيست كه انگلس متأخر "علم مثبت" را تبديل به "هنر
تفسير ديالكتيكى" علوم طبيعى و انسانى مىكند ١٧٥.ما اينجا بر خﻼف تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس با سوژهزدايى از
"علم مثبت" و حركت جهانشمول و دترمينيستى ناب مواجه مىشويم .به بيان ديگر" ،سوسياليسم علمى" انگلس متأخر
همان ناكجاآبادی است كه هگل آنرا با استناد به يک مفهوم استعﻼيى از خرد "جامعهی آشتىيافته" مىنامد .به اين
صورت كه انگلس متأخر از يک طرف" ،اوضاع موجود" را با رشد نيروهای مولد توضيح مىدهد و منجر به توجيه
مناسبات طبقاتى در نظام سرمايهداری مىشود و از طرف ديگر ،شرط دگرگونى "قلمرو ضرورت" را دوباره مشروط به
رشد نيروهای مولد كرده و با تأييد سياست توسعهی اقتصادی به صورت عريان تبديل به نظريهپرداز حاكميت بورژوايى
مىشود .البته خود انگلس نيز انكار نمىكند كه "حركت ماده" را جايگزين "حركت ايدهی" هگل كرده و آنرا به هستى-
شناسى نيز بسط داده است.

١٧٦

نتيجه:
انگيزهی اين نوشته اسطورهزدايى از فعاليت مشترک ماركس و انگلس جهت تكامل تئوری ماترياليسم تاريخى ـ
ديالكتيكى است .همانگونه كه در اين نوشته مستدل و مستند شد ،با وجودی كه ماركس و انگلس از همان بدو فعاليت
تئوريک خود تحت تأثير فلسفهی ايدهآليستى هگل قرار گرفتند ،اما پروژههای متفاوت تحقيقاتى را دنبال كردند و
پيداست كه به نتايج متفاوتى نيز رسيدند .در حالى كه ماركس مسئلهی خودآگاهى و تكامل سوژه انقﻼبى را در نظر
داشت و پراكسيس آنها را از منظر تئوريک پى مىگرفت ،ليكن انگلس به يک روند دترمينيستى از تاريخ معطوف بود
١٧٣

Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen … ebd., S. ٣٧٨
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik ….. ebd., S. ٤٨٠
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٧٠

كه عاقبت فلسفى آن تدارک نظری انفعال سوژهی انقﻼبى را رقم مىزد .به اين ترتيب ،ما در آثار ماركس شاهد يک
قطع رابطهی راديكال با دوران گذشته هستيم ،در حالى كه نظريات انگلس متأخر در تداوم اديان و آن افكار اسرارآميز و
متافيزيک گذشته شكل ايدئولوژيک به خود مىگيرند و انسان را چنان سلب آزادی ،اراده و معطوف به يک قدرت خارج
از خويش مىسازند كه انگاری سرنوشت بشريت به صورت يک روند "اجتنابناپذير و ابژكتيو" از تاريخ رقم مىخورد.
تا اينجا هيچ مشكلى وجود ندارد ،زيرا اين يک روش معمول است كه پروژههای متفاوت تحقيقاتى نتايج متفاوت فلسفى و
تئوريک را پديد مىآورند .ليكن انتقاد از اين زوايه به انگلس متأخر وارد مىآيد كه وی به صورت سيستماتيک و بى
محابا به سانسور ،تخطئه و مصادرهی مغرضانهی كشفيات تئوريک ماركس دست مىزند و از يک سو ،پرولتاريا را از
پراكسيس نبرد طبقاتى معطوف به اسطورهی "روند تاريخ" مىسازد و از سوی ديگر ،خود را همكار و پيرو مخلص
ماركس جهت تكامل تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى معرفى مىكند .در حالى كه ماركس با تكامل مفهوم
پراكسيس مولد رابطهی فلسفه با فلسفه را قطع و از دين ،فلسفه و ايدئولوژی ،خﻼصه از تمامى اشكال متافيزيكى فراروی
كرده بود ،انگلس متأخر هم چون گذشته معطوف به "فلسفهی طبيعت" ماند .البته اين امكان برای انگلس وجود داشت
كه تفاوتهای متديک و نظری خود با ماركس را با فعاﻻن جنبش كارگری و كمونيستى در ميان و به داوری آنها
بگذارد .ليكن وی راه ديگری را برگزيد كه نتايج مخرب آن تا هم اكنون در فلسفهی سياسى احزاب كمونيست و
سوسيال دموكرات به خوبى مشاهده مىشوند .از جمله بايد از نفوذ آثار متأخر انگلس بر افكار سياسى ماركسيستهای
انترناسيونال دوم ياد كرد .برای اكثر قابل مﻼحظهی آنها هيچ ترديدی وجود نداشت كه انگلس متأخر دقيقاً تئوری
ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را نمايندگى و ترويج مىكند .به خصوص به اين دليل كه در اين دوران آثار
كليدی ماركس مانند"رسالهی دكترا"" ،نقد فلسفهی حق هگل"" ،جزوههای فلسفى ـ اقتصادی" و "ايدئولوژی آلمانى"
هنوز منتشر نشده بودند و از سوی ديگر ،انگلس متأخر به عنوان دوست نزديک ماركس و ويراستار و ناشر جلد دوم و
سوم "سرمايه" تنها مفسر زنده و معتبر آثار وی محسوب مىشد .البته اينجا بايد از كسانى مانند :نيكوﻻی دانيلسون
)مترجم روسى "سرمايه"( ،فرانس مهرينگ )اولين بيوگراف ماركس( و يوزف بلوخ نيز ياد كرد كه پس از مطالعهی
كتاب "سرمايه" تا اندازهای به مغلطههای انگلس متأخر پى بردند و وی را با پرسشهای متفاوت مواجه كردند ١٧٧.از آن
پس كه كتاب "ايدئولوژی آلمانى" منتشر شد ،جورج لوكاچ مستقيماً ،كارل كرش از طريق نقد آثار كائوتسكى ،ديويد
ريازانف از طريق نقد آثار پلخاف ،گرامشى از طريق نقد آثار بوخارين و آنتون پانئكوک از طريق نقد آثار لنين به آن
"ماترياليسم" متافيزيكى كه انگلس از طريق آثار متأخر خود و از جمله كتاب "آنتى دورينگ" پديد آورده بود ،پى بردند.
با تمامى اين وجود اسطورهی ماركس و انگلس نزد اكثر جريانهای چپ سنتى معتبر است .از جمله بايد از يكى از
رهبران "حزب چپ" آلمان ياد كرد كه كتاب وی با عنوان "ماركس و ما" با يک نقل قول مشهور از انگلس متأخر به
شرح زير آغاز مىشود:
 ١٧٧مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٧ماركس يا انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و پيامدهای مثبتگرايى در جنبش كمونيستى ،در
آرمان و انديشه ،جلد دهم ،صفحهی  ٣٣ادامه ،برلين ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨قانون ارزش ،سرمايهی دولتى و كار مزدی ـ نقد بر اقتصاد سياسى بلشويسم ،در آرمان و انديشه ،جلد
سيزدهم ،صفحهی  ٨٧ادامه ،برلين
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«من در طول زندگيم كاری را انجام دادم كه برايش ساخته شده بودم ،همان ويولن دوم را بنوازم و همچنين ايمان دارم
كه وظيفهی خود را كامﻼً قابل قبول انجام دادهام و من بسيار خرسند بودم كه يک ويولن نواز بى نظير اولى مانند
ماركس داشتم».

١٧٨

در پايان اين نوشته مىخواهم توجه خوانندهی نقاد را به يک نوشتهی ديگر از انگلس متأخر با عنوان "دربارهی فويرباخ
 "...جلب كنم .با صرف نظر از نقد تمامى نظريات و مواردی كه وی اينجا نيز به نادرستى به ماركس نسبت مىدهد كه
ظاهراً تاريخ فعاليت مشترک تئوريک و به خصوص توافق نظريات خود با وی را توجيه كند ،اما تمايزی را جهت ارزيابى
مواضع هگليستها نيز در نظر مىگيرد كه برای ارزيابى مواضع خود وی بسيار سازنده است .به اين صورت كه انگلس
متأخر اينجا ميان "متد فلسفى" و "سيستم فلسفى" تميز مىدهد و سپس هگلىهای چپ كه اولى را اتخاذ كرده ،انقﻼبى و
هگلىهای راست كه دومى را برگزيده بودند ،به شرح زير ارتجاعى مىخواند:
«هر كسى وزنهی اصلى را بر سيستم هگل مىگذاشت ،مىتوانست در هر دو سپهر ]دين و سياست[ تا اندازهای محافظه-
كار باشد؛ هر كسى در متد ديالكتيكى مسئلهی اصلى را مىديد ،مىتوانست از نظر دين مانند سياست به نهايت
اپوزيسيون تعلق بگيرد».

١٧٩

با وجودی كه هم اكنون حدود دو قرن از فعاليت تئوريک ماركس و انگلس مىگذرد ،هنوز يک "ماركسيست" اين
پرسش را برای خود طرح نكرده است كه فعاليت تئوريک انگلس متأخر با استناد به تعريف خودش در چه موضعى
نسبت به بورژوازی و طبقهی حاكم قرار مىگيرد؟
ادامه دارد!
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