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بحران ماركسيسم يا انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و عواقب متافيزيک در فلسفهی
سياسى سوسيال دموكراسى و بلشويسم

فرشيد فريدونى
اگر قرار است كه يک متفكر قابل مﻼحظه به درستى فهميده شود ،بايد از فلسفهی وی فراروی كرد .اينجا مقولهی
"فراروی از فلسفه" به معنى ،عبور ،حفاظت و ارتقا تفكر است .به اين معنى كه "هستهی منطقى" تفكر كه البته بنا بر
هستى ،يعنى از منظر منافع طبقاتى متكامل و در جهت توجيه وجود خويش به تفسير تاريخ فلسفه پرداخته است ،در
واقعيت ابژكتيو ،يعنى "حركت واقعى" جامعهی طبقاتى جستجو و يافته شود .از آنجا كه "هستهی منطقى" تفكر تنها از
مبانى علمى و تحقيقات جهان واقعى پديد مىآيد ،در نتيجه پيداست كه آن هيچگاه نه تازگيش را مىبازد ،نه اشكال
استعﻼيى و متافيزيكى مانند :دين ،فلسفه و ايدئولوژی به خود مىگيرد و نه معطوف به دوران سياه گذشته مىگردد .به
اين ترتيب ،نه تنها محدوديتهای زمانى و ايدئولوژيک تفكر بر طرف مىشوند و تفكر اشكال انتقادی ،پيشرو و انقﻼبى به
خود مىگيرد ،بلكه با استناد به "حركت واقعى" و نقد درونذاتى و نفىكنندهی آن است كه رابطهی "اوضاع موجود" با
"اوضاع مطلوب" پديد مىآيد .به اين ترتيب" ،فراروی از فلسفه" ميسر مىشود و تنها زمانى به كمال مىرسد كه "هسته-
ی منطقى" تفكر منطبق با شرايط مشخص تاريخى )زمان( و فرهنگ موجود و عرف رايج )مكان( گردد و مصداق تجربى
خود را در پراكسيس اجتماعى بيابد.
"فراروی از فلسفه" برنامهی هگلىهای چپ بود ،زيرا آنها واقعيت مشخص را نسبت به ايده مىسنجيدند و از آنجا كه
عواقب فلسفهی ايدهآليستى هگل ،يعنى آشتى ،وحدت و خردمندی جامعهی بورژوايى را در واقعيت كشور پروس نمى-
يافتند ،در نتيجه به نقد دين مىپرداختند كه از طريق روشنگری نزاعهای جناحى در هيئت حاكمه را تشديد كنند و
دولت را به سوی سكوﻻريسم برانند .از جمله بايد از فعاليت فلسفى اشترآوس ،برونو بائر ،اشتيرنر و فويرباخ ياد كرد .در
حالى كه اشترآوس ،برونو بائر و اشتيرنر نسبت به "هستهی منطقى" فلسفهی ايدهآليستى هگل ظاهراً بى اعتنا بودند،
فويرباخ متد ديالكتيكى را يک روش نوين جهت تكامل يک دين اين جهانى مىشمرد و اصوﻻً رد مىكرد .در برابر
ماركس با تدوين تزهای فويرباخ به عنوان راهنمای فعاليت تئوريک آتى خود رابطهی فلسفه با فلسفه را گسست و با
حفاظت از ديالكتيک به عنوان "هستهی منطقى" تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى معطوف به واقعيت ابژكتيو به
عنوان محصول فعاليت سوبژكتيو انسانها ،يعنى "جهان موضوعيتيافته" شد .بنابراين ماركس پس از فراروی از فلسفهی
ايدهآليستى هگل هيچگاه به اين فكر نيفتاد كه يک اصل متافيزيكى ديگر ،يعنى "مادهی مطلق" را جايگزين "ايدهی مطلق"
وی سازد و علت روند تاريخ را به جای مفهوم استعﻼيى "روح جهان" به يک شكل از "ماترياليسم" متافيزيكى مانند
"گوهر مادی جهان" نسبت دهد و از اين طريق به ايدئولوژیسازی بپردازد و يا اينكه وارث "تفكر تاريخى" هگلى و
مثبتگرايى فلسفهی كﻼسيک آلمانى شود .به بيان ديگر ،ماركس بر خﻼف مابقى هگلىهای چپ سيستم هگلى را به
صورت مجرد و كلى نفى نكرد ،زيرا وی در آن همواره حقيقتى را در يک تركيب غيرحقيقى مىديد .به اين ترتيب،
ماركس به مفهوم مشخص "كليت ديالكتيكى" دست يافت و آفرينندهی جهان ابژكتيو را "كار موضوعيتيافته" به عنوان
محصول زيست آگاهانه و فعاليت اجتماعى و تاريخى انسانى خواند .به بيان ديگر ،ماركس از مفهوم "ماترياليسم" نه برای

٢
تدارک يک فلسفه از مبدأ و مقصد هستى استفاده مىكند ،نه آن نزد وی يک معنى ضد ايدهآليستى از هستى "جهان
ابژكتيو ماترياليستى" را دارد و نه وی به حدس و گمان پيرامون فرجام زيست انسانها مىپردازد كه ما مضمون اين
وجوه را به شرح زير در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" مىيابيم:
«نه به خاطر نسبيت آن به انسانها] ،يعنى[ در "هستى انسان برای ديگران" ،بلكه به همان اندازه كمتر در "هستى آن در
خود" است كه واقعيت ماترياليستى قابليت يک پرنسيپ هستىشناسى را دارد .ماترياليسم ديالكتيكى مىتواند با حق
كمتری از ايدهآليسم ديالكتيكى هگل يک "مبدأ فلسفى" خوانده شود .يک گوهر خودمختار كه مىتوانسته مستقل از
تعيين مشخص خود موجود بوده باشد ،وجود ندارد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس در مسير تكامل تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى به اين
نتيجه مىرسد كه طبيعت بيرونى فاقد يک گوهر خودمختار مادی است .پيداست كه وی اينجا در برابر پانتئيسم موضع
مىگيرد و نه تنها تكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايدهآليسم را به عنوان تدارک متافيزيک و فلسفهپردازی از يک
هستى مجرد مردود مىشمارد ،بلكه وجود يک مادهی مبدأ كه انگاری در روند تكامل هدفمند خود ،انسان را به صورت
ارگانيسم كلى يک مادهی متفكر ،يعنى مغز انسانى پديد آورده است ،انكار مىكند .به بيان ديگر ،تفكر برای ماركس يک
محصول اجتماعى است كه از تبادل مادی انسان با طبيعت بيرونى پديد مىآيد .به اين صورت كه انسان از طريق "كار
شكلدهنده" و "قوای ماهوی" خود نه تنها طبيعت بيرونى ،بلكه طبيعت درونى خود را نيز دگرگون مىسازد .محصول اين
حركت ابژكتيو ماترياليستى كه البته با آگاهى انسان همراه و در نتيجه سوبژكتيو است" ،طبيعت موضوعيتيافته" و
"انسان موضوعيتيافته" مىباشد .به اين ترتيب ،طبيعت انسان به عنوان يک "موجود فعال" از طبيعت ناب مجزا مى-
گردد كه ما مضمون آنرا به شرح زير در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" مىيابيم:
«از آنجا كه خود روند تفكر از مناسبات رشد مىكند ،خودش يک روند طبيعى است .اينگونه همواره تفكر واقعيت فهم
تنها به اين دليل و فقط در شكل درجاتى] ،يعنى[ بنا بر رديف تكاملى و لذا همچنين آن ارگان كه ]انسان[ توسط آن
متفكر مىشود ،مىتواند وجود داشته باشد و خود را از ]طبيعت بيرونى[ متمايز سازد».
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،برای ماركس تفكر ناشى از مواد مادی مغز انسان نيست ،بلكه يک
محصول اجتماعى و تاريخى است .به بيان ديگر ،ماركس حركت ماده را كه بنا بر يک تئوری فيزيكى بنا شده و ظاهراً
فاقد آگاهى است ،اما به صورت هدفمند و مثبتگرا به سوی يک سرنوشت محتوم اقدام مىكند ،مردود مىشمارد .اينجا
تفكر از طريق جامعه و تاريخ وساطت مىشود و آن حركت ماترياليستى كه فاقد يک سوژهی درونذاتى است ،از منظر
تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس همچنين فاقد يک هدف مشخص و ايدهی تكاملدهنده مىباشد .ما اينجا
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از يک سو ،با روند تكامل طبيعت ناب كه البته محصوﻻت آن نتيجهی حادثه و تأثير متقابل ابژهها هستند و از سوی
ديگر ،با روند طبيعى زيست انسانهای مشخص مواجه هستيم كه بنا بر هستى خود آگاهىشان را پديد مىآورند و تحت
تأثير آن ،يعنى سوبژكتيو است كه واقعيت اجتماعى را مىسازند و دگرگون مىكنند .بنابراين تئوری ماترياليسم تاريخى ـ
ديالكتيكى ماركس اصوﻻً و فقط به مسائل زيست بشری مربوط مىشود كه انسانها چگونه مناسبات اجتماعى را پديد
آورده و چگونه به انقياد آنها كشيده شدهاند و تحت چه شرايطى مىتوانند از اين اوضاع موجود كه آنها با آگاهى كذب
خود از اين "جهان وارونه" پديد آوردهاند ،فراروی كنند؟
ليكن ما در آثار متأخر انگلس با مفهوم ديگری از "ماترياليسم" آشنا مىشويم .در حالى كه ماركس اصوﻻً دين را تنها
يک موضوع جهت نقد درونذاتى و نفىكننده مىشمرد و اصوﻻً به دام پرسشهای دينى نمىافتاد ٣،اما انگلس از بدو
فعاليت تئوريک خود هيچ اشكالى در پرسشهای دينى نمىديد و از آنجا كه تا پايان عمر خود به دنبال يک "معنى
منطقى" از هستى مىگشت ،بى محابا از "ماترياليسم" جهت تكامل يک فلسفهی مجرد در برابر ايدهآليسم سود برد كه ما
مضمون آنرا در نوشتهی وی با عنوان "فويرباخ  "...به شرح زير مىيابيم:
"مبدأ چيست ،روح يا طبيعت؟ ) (...آيا خدا جهان را آفريد يا جهان ابدی وجود داشت؟ ) (...كسانى كه مدعى تقدم روح
نسبت به طبيعت بودند (...) ،اردوگاه ايدهآليسم را مىساختند .ديگران كه طبيعت را به صورت مبدأ در نظر داشتند ،به
آموزشگاههای متفاوت ماترياليسم تعلق داشتند (...) .اما سيستمهای ايدهآليستى خود را بيشتر و بيشتر با محتوای
ماترياليستى غنى و آشتى تضاد روح با ماده را به صورت پانتئيستى جستجو كردند؛ اين چنين كه سرانجام سيستم هگلى
تنها بنا بر متد و محتوا معرف يک ماترياليسم كله پا شد».
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در حالى كه ماركس در تز اول فويرباخ خود تكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايدهآليسم را محكوم و با استناد به "كليت
ديالكتيكى" اين قبيل از روشهای شناختشناسى را تقليلگرا ،محصول تخيﻼت متافيزيكى و اصوﻻً مردود مىخواند،
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ليكن انگلس متأخر مشخصاً عكس كشفيات تئوريک ماركس را درست مىشمارد .بنابراين اتفاقى نيست كه وی نه با
استناد به آتهئيسم مخصوص ماركس ،بلكه با رجوع به روش دينشناسى اشتارک است كه به تشريح تاريخ دين مى-
پردازد ٦.در حالى كه ماركس بنا بر تز چهارم فويرباخ خود اشكال متافيزيكى را محصول "از خودگسيختگى و خودتناقض-
گويى همين زمينهی دنيوی" ،يعنى "جهان موضوعيتيافته" مىشمارد و تئوری و پراكسيس آنرا تبديل به موضوع
انقﻼب مىكند ٧،ليكن نزد انگلس متأخر رابطهی جهان واقعى با دين و فلسفه يک شكل مكانيكى به خود مىگيرد .برای
نمونه وی مدعى مىشود كه كلوينيسم در سال  ١٦٨٩ميﻼدی تبديل به نظريهی بورژوازی شد ،از سال  ١٦٩٤ميﻼدی
 ٣مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ايمان و انديشه ـ فعاليت سياسى در پرتو آتهئيسم كارل ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم،
صفحهی  ١٦٧ادامه ،برلين و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨فرهنگ دينى و رئاليسم انقﻼبى ـ نقش فراروی از "خرد استعﻼئى" در انديشهی سياسى كارل ماركس ،در
آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ٣٥ادامه ،برلين
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كه ولتر منطقگرايى را ترويج كرد ،بورژوازی راديكال به مجلس راه يافت و فويرباخ از پايين ماترياليست و از باﻻ ايده-
آليست بود ٨.اينجا خوانندهی نقاد واقعاً متحير مىماند كه اين انگلس از همكاری طوﻻنى تئوريک خود با ماركس هيچ
بهرهای نبرده است و يا اينكه مغرضانه تخطئهی سيستماتيک ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را به پيش مى-
راند .برای نمونه انتقاد وی به متافيزيک تنها به اين موضوع خﻼصه مىشود كه چيزها را نه به صورت كامل ،بلكه بايد
به صورت پروسه فهميد ٩،در حالى كه ماركس پروسه را در مضمون سوبژكتيو آن مىفهمد و هر نوع از تفكر را
متافيزيكى مىشمارد كه از پراكسيس مولد ،يعنى فعاليت آگاهانهی انسانى مستقل گشته و مانند يک ابزار حكومتى اراده-
ی انسانهای آزاد را به انقياد خود مىكشد .پيداست كه تكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايدهآليسم از "كليت
ديالكتيكى" عدول مىكند و خواهى نخواهى به سپهر متافيزيک راه مىيابد .بنابراين طفرهی انگلس متأخر از استناد به
آتهئيسم ماركس كامﻼً منطقى است ،زيرا بﻼفاصله وجوه "ماترياليسم" متافيزيكى وی را نيز افشا مىسازد.
ماركس از بدو فعاليت تئوريک خود به جابجايى سوژه با ابژه )محمول( و آپريوريسم در اشكال دينى و فلسفهی ايده-
آليستى آلمانى و از جمله سيستم هگلى پى برد و با مفاهيمى مانند "اسرارآميز و جنجالى" نقد آنها را مستدل كرد ،در
حالى كه مسئلهی انگلس متأخر با فلسفهی ايدهآليستى هگل فقط محدود به كله پا بودن آن مىشود .البته مسئله به اين-
جا خاتمه نمىيابد كه انگلس متأخر اين نظريات غيرماركسى را به ماركس نيز نسبت مىدهد ،بلكه وی از ماركس
دشمن ماترياليست هگل را مىسازد .وی مصداق نظری خود را به اصطﻼح در تحقيقات داروين مىيابد .به اين صورت
كه بنا بر يک حركت محض ماترياليستى ،طبيعت در روند تكامل تاريخى خود "مادهی با شعور" ،يعنى مغز متفكر انسان
كه انگلس آنرا "متكاملترين شكوفهی ماده" مىنامد ،پديد آورده است .انتقاد وی نيز به ماترياليسم نه مانند ماركس از
موضع شناختشناسى ،بلكه از اين موضع به آن وارد مىآيد كه آن تا كنون تنها يک تشريح مكانيكى از روند تكامل
طبيعت را ارائه داده است .به اين عبارت كه ماترياليستها حركت طبيعت را به صورت يک چرخش متوالى كه خود را
همواره بازتوليد مىكند ،مىفهمند ،در حالى كه حركت طبيعت به گمان وی يک روند ديالكتيكى از تكامل ماده است.

١٠

به اين ترتيب ،برای انگلس متأخر كامﻼً آسان و ظاهراً منطقى به نظر مىآيد كه سلول كه ماده است ،جايگزين ايدهی
هگلى كه البته روح است ،سازد ١١.در حالى كه ايدهی هگلى محصول فعاليت ذهنى ،يعنى سوبژكتيو محسوب مىشود و
پيداست كه بدون حظور انسان و قوای ذهنى "موجود متفكر" اصوﻻً بى معنى به نظر مىآيد ،مادهی انگلس ،يعنى سلول،
ابژكتيو است و وجودش بدون حظور انسان و فعاليت سوبژكتيو آن 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 كنش و واكنش علت
و معلول را كه محصول تقابل ابژهها و مسئلهی راز بقا در طبيعت ناب و تحقيقات داروين است ،به جای ديالكتيک جا
مىزند .به بيان ديگر ،انگلس مضمون ديالكتيک را به عنوان "نفى آگاهانه" توخالى مىكند و از طريق سوژهزدايى معنى
٨
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آنرا به مقولهی "نفى مادی" تقليل مىدهد .اما به مراتب فاجعهبارتر عواقب اين خطای فلسفى در ارزيابى روند تاريخ
است .در حالى كه حركت ايدهی هگلى سوبژكتيو ،يعنى هدفمند ،آگاه و خردمند به پيش مىرود و نتايج آن با استناد به
مفهوم "روح جهان" به كلى مثبت ارزيابى مىشود ،اما حركت مادهی انگلس به اصطﻼح ابژكتيو و هدفمند سپری مى-
گردد و از آنجا كه اين حركت به تكامل انسان و تشكيل جامعهی انسانى انجاميده است ،در نتيجه مىتوان آنرا هم-
چنين 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 .انگاری كه توسعهی اقتصادی و تكامل زيربنا خود به خود و به تنهايى شرايط استقرار سوسياليسم
و رهايى انسانها را پديد مىآورند .به اين ترتيب ،انگلس "تفكر تاريخى" از فلسفهی ايدهآليستى هگل را در شكل يک
"منطق ماترياليستى" وام مىگيرد و پيداست كه با استقﻼل از پراكسيس وارد سپهر متافيزيک مىشود .از اين پس ،جهان
واقعى ديگر محصول فعاليت آگاهانهی انسانى و موضوعيتيافته ،يعنى محصول "كار شكلدهنده" و "قوای ماهوی انسان"
نيست ،بلكه اين حركت و نفس خود ماده است كه انگاری در روند تاريخى ،جهانشمول و هدفمند خود "جهان ابژكتيو"
را ساخته و پرداخته است .همچنين 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 .اينجا به
وضوح مشكﻼت فلسفهی ايدهآليستى هگل ،يعنى جابجايى سوژه با ابژه )محمول( و آپريوريسم در شكل ماترياليستى آن
كه انگلس متأخر به تنهايى و در تناقض با تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس بانى آن است ،عريان مى-
گردند .ماركس از بدو فعاليت تئوريک خود به اين نقائص در فلسفهی ايدهآليستى هگل پى برد و آنها را به دليل
بيگانگى با پراكسيس اجتماعى محصول تفكرات ناب مجرد خواند و به بند نقد كشيد .البته مسئله تنها به اينجا خاتمه
نمىيابد كه انگلس متأخر اين نظريات غيرماركسى را بنيان مىگذارد و ترويج مىكند ،بلكه وی خطای فلسفى خود را نيز
به صورت محصول فعاليت مشترک تئوريک خود با ماركس )انسان( به شرح زير جا مىزند:
«جدايى از فلسفهی هگل اينجا نيز از طريق بازگشت به موضع ماترياليستى به وقوع پيوست .يعنى انسان تصميم گرفت
كه جهان واقعى ـ طبيعت و تاريخ ـ را چنان درک كند ،همانگونه كه هر كدام از آنها خود را به يک ناظر ارائه مى-
دهند] ،يعنى[ كسى كه بدون عجايب ايدهآليستى پيشداوری شده به آنها نزديک مىشود؛ انسان تصميم گرفت كه
هرگونه غرابت ايدهآليستى را بى رحمانه قربانى كند ،آن كه خود را در ارتباط با خويشتن و هر كدام از واقعيتهای
تصوری و تعبيری مجاز به هماهنگى نمىسازد .و در ادامه ماترياليسم اصوﻻً چيز ديگری نيست] (...) .بنابراين[ ما مفاهيم
مغز خود را دوباره ماترياليستى به صورت انعكاس چيزهای واقعى درک كرديم ،به جای اينكه چيزهای واقعى را به
صورت انعكاس اين يا آن درجه از مفهوم مطلق ]بفهميم[ .از اين طريق ديالكتيک به علم قوانين كلى حركت از جهان
بيرونى و همچنين تفكر انسانى تقليل يافت )»(...

١٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در حالى كه انگلس متأخر "تفكر تاريخى" هگل را در شكل "منطق
ماترياليستى" وام مىگيرد ،ليكن از سوی ديگر ،به دام شناختشناسى ماترياليستى فويرباخ ،يعنى "مشاهدهی حسى" نيز
مىافتد .به اين صورت كه وی ابژهی تحليل )جهان واقعى ،طبيعت ،تاريخ( را چنان درک مىكند كه آن خود را بدون
Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach … ebd., S. ٢٩٢f.
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٦
واسطه به ناظر ارائه مىدهد .اما ما اينجا تنها با شكل ابژه مواجه هستيم ،زيرا سوژهی شناسا به ماهيت آن كه نه فقط
محسوس ،يعنى قابل مشاهده ،بلكه موضوعيتيافته ،يعنى محصول فعاليت آگاهانهی انسانى است و تاريخ و فرهنگ خود
را نيز يدک مىكشد ،دست نمىيابد .از اين بابت ،ماركس در تز اول فويرباخ خود ماترياليستها را محكوم مىكند كه با
تكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايدهآليسم دچار تصورات ناب متافيزيكى شدهاند .ماركس اينجا از فعاليت آگاهانهی
انسانى به صورت "محسوس" و "موضوعيتيافته" سخن مىراند .به اين معنى كه فرآوردههای فعاليت انسانى نه تنها
احساس مىشوند ،بلكه در يک بستر تاريخى و فرهنگى مشخص به وجود آمدهاند و آن كسى كه نسبت به عوامل
سوبژكتيو اجتماعى بى اعتنا است ،در نتيجه از شناخت ماهيت تاريخى و فرهنگى ابژه و "كليت ديالكتيكى" آن ناتوان مى-
گردد و سرانجام به دام تخيﻼت متافيزيكى مىافتد .پيداست كه ناتوانى سوژهی شناسا از شناخت و نقد ماهيت ابژه ،آنرا
نيز از درک فعاليت سوبژكتيو انسانى و همچنين پراكسيس انقﻼبى ناتوان مىسازد .بنابراين از آنجا كه از منظر تئوری
ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ابژهی تحليل محصول فعاليت آگاهانهی انسانى ،يعنى سوبژكتيو است ،در نتيجه
دگرگونى آن نيز فقط به صورت سوبژكتيو ،يعنى با خودآگاهى و ارادهی سوژهی انقﻼبى ميسر مىگردد ١٣.به همين دليل
نيز ماركس در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" به فويرباخ انتقاد مىكند كه وی به طبيعت به صورت يک چيز متفاوت از
انسان مىنگرد ،در حالى كه طبيعت موجود كه خود فويرباخ در آن زندگى مىكند ،از طريق فعاليت آگاهانهی انسانى
موضوعيت يافته و پديد آمده است .از آنجا كه فويرباخ در اسارت انسانشناسى مجرد )"موجود حساس"( خود مىماند
و به يک مفهوم مشخص مانند "كار شكلدهنده" و يا "قوای ماهوی انسان" دست نمىيابد ،لذا ماركس نتيجه مىگيرد؛
"آنجايى كه فويرباخ ماترياليست است ،تاريخ نزد وی وجود ندارد و آنجايى كه وی تاريخ را مﻼحظه مىكند،
ماترياليست نيست ".از اين منظر ،وی در يک پلميک به فويرباخ پيشنهاد مىكند كه طبيعت مورد نظر خود را شايد در
جزاير مرجانى نوظهور استراليا بيابد.

١٤

با وجودی كه كتاب "ايدئولوژی آلمانى" محصول فعاليت مشترک تئوريک ماركس و انگلس است ،ليكن انگلس متأخر
در پيروی از روش شناختشناسى فلسفهی ماترياليستى فويرباخ بى محابا مدعى مىشود كه "طبيعت مستقل از تمامى
فلسفه وجود دارد ١٥".به بيان ديگر ،در حالى كه ماركس "منطق تاريخ" در فلسفهی ايدهآليستى هگل را دچار جابجايى
سوژه با ابژه )محمول( و آپريوريسم و روش شناختشناسى ماترياليستى فويرباخ را تقليلگرا و مردود مىشمارد و با
استناد به روش نقد درونذاتى و نفىكنندهی "جهان موضوعيتيافته" از فلسفه فراروی مىكند ،ليكن انگلس متأخر با
خطای فلسفى خود به دوران قبل از كشفيات تئوريک ماركس باز مىگردد و به اصطﻼح "فلسفهی ماترياليستى" را بنيان
مىگذارد .بنابراين اتفاقى نيست كه در آثار متأخر انگلس نه يک مفهوم از "موضوعيتيافتهگى" جهان ،طبيعت ،انسان و
كار پيدا مىشود و نه وی اصوﻻً اعتنايى به انسانشناسى مشخص ماركس )"موجود فعال"( دارد .به بيان ديگر ،سوژه-
زدايى از ديالكتيک ،وی را به موضع شناختشناسى فويرباخ مىكشاند .بنابراين پيداست كه چرا انگلس متأخر از مفاهيمى
١٣
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٧
مانند" :جهان واقعى" و "طبيعت واقعى" استفاده مىكند و مىخواهد آنها را به عنوان ابژهی تحليل همانگونه بفهمد كه
هر كدام از آنها خود را به يک ناظر ارائه مىدهند .همانگونه كه از نقل قول فوق بر مىآيد ،انگلس اينجا مدعى مى-
شود كه وی همراه با ماركس "عجايب ايدهآليستى پيشداوری شده" و "هرگونه غرابت ايدهآليستى" را در نظريهی جديد
خود بى رحمانه قربانى كردهاند .ما اينجا دوباره با يک وجه ديگر از مغلطهی فلسفى انگلس متأخر آشنا مىشويم كه
منجر به ترويج با يک رابطهی مكانيكى ميان ماده )هستى( و ايده )آگاهى( مىشود .انگاری كه مواد مادی مغز انسان
بدون واسطهی تاريخى ،فرهنگى و اجتماعى تفكر را پديد مىآورد ،همانگونه كه زيربنا مستقيماً منجر به تشكيل روبنا
مىشود.
همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما تا اينجا تنها با برخى از وجوه انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر آشنا
شديم كه عواقب آنرا در فجايع پراكسيس سياسى نيز به وفور مىيابيم .برای نمونه مىتوان از دوران قيام بهمن ياد كرد.
در حالى كه نظام شاهنشاهى فقط در آخرين برنامهی پنچ سالهی توسعهی اقتصادی كشور بيش از  %٢٥رشد ساليانهی
اقتصادی داشت ،اما جريانهای قرون وسطائى اسﻼميست در سرنگونى دولت شاهنشاهى شركت كردند و سرانجام موفق
به مصادرهی قدرت سياسى ،انهدام قاطع اپوزيسيون و تحقق شريعت اسﻼمى در كشور شدند .از جمله بايد از نظريه-
پردازان نخبهی اسﻼميست مانند :خمينى ،طالقانى ،بهشتى ،مطهری ،منتظری ،بازرگان ،شريعتى و بنى صدر ياد كرد كه با
استناد به قرآن به عنوان كﻼمالله مقاصد شوم سياسى ،حقوقى و اقتصادی خود را توجيه مىكردند .ليكن با استناد به
نظريات مثبتگرای انگلس متأخر ،يعنى رابطهی مكانيكى زيربنا با روبنا و آن "تفكر تاريخى" كه وی با يک توجيه
ماترياليستى از سيستم هگلى وام گرفته است ،قدرت سياسى بايد به دست نيروهای پيشرو كشور مىافتاد و جامعه هيچ-
گاه نبايد به دوران قرون وسطا باز مىگشت .تحت تأثير همين نظريات غير ماركسى انگلس متأخر ،يعنى ضرورت
توسعهی زيربنا جهت رشد نيروهای مولد به عنوان تنها شرط استقرار سوسياليسم و رهايى پرولتاريا بود كه تمامى
نيروهای چپ )ماركسيست ـ لنينيست( به دفاع از "بورژوازی ملى" در آمدند و معطوف به مبارزهی ضد امپرياليستى
تحت رهبری آيتالله خمينى شدند.
همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،پيروی از انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر به معنى استقﻼل از پراكسيس
نبرد طبقاتى و فعاليت سياسى ازخودبيگانه است و مىتواند يک قيام مردمى با يک چنين عظمتى را به تفرقه ،شكست و
انحطاط بكشد .همانگونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند و مستدل كردم ،انگلس پس از درگذشت ماركس
بﻼفاصله به تخطئه و مصادرهی مغرضانهی كشفيات تئوريک وی پرداخت و "ماترياليسم" متافيزيكى خود را به صورت
سيستماتيک جايگزين تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى وی كرد ١٦.در حالى كه حركت ديالكتيكى نزد ماركس با
تبادل مادی و سوبژكتيو انسان با طبيعت ابژكتيو آغاز و كار واسطهی آن محسوب مىشود و اين روند طبيعى "طبيعت
موضوعيتيافته"" ،انسان موضوعيتيافته" و "كار موضوعيتيافته" را پديد مىآورد ،ليكن انگلس متأخر قوانين طبيعت

 ١٦مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از خودآگاهى سوژهی انقﻼبى تا اسطورهسازی از روند تاريخ ،در آرمان
و انديشه ،جلد پانزدهم ،برلين
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ابژكتيو ،يعنى داروينيسم را يک "امتحان ديالكتيكى" مىشمارد ١٧،در حالى كه ماركس با تدوين تزهای فويرباخ رابطهی
فلسفه با فلسفه را گسست ،ليكن انگلس متأخر فلسفهی ماترياليستى فويرباخ را يک "حلقهی ميانى مابين فلسفهی هگل و
درک ما" ،يعنى درک ماركس و خودش مىخواند و جنبش كارگری را "وارث فلسفهی كﻼسيک آلمانى" مىشمارد ،در
حالى كه ماركس قبل از تدوين تزهای فويرباخ ،فلسفهی ماترياليستى وی را فقير و غيرسياسى مىخواند و با اكثر نتايج
آن آشنا بود و سپس روش شناختشناسى انتزاعى و انسانشناسى متافيزيكى آنرا رد كرد ،ليكن انگلس متأخر تأثير
فلسفهی فويرباخ بر "نظريات خودشان" را ستايش مىكند و مدعى مىشود كه آنها پس از مطالعهی كتاب "ماهيت
مسيحيت" يک "رهايى مؤثر" را تجربه كردند و هوادار فويرباخ شدند ،در حالى كه ماركس هرگونه نظام بستهی تفكر،
يعنى دين ،فلسفه ،ايدئولوژی ،خﻼصه هر نوع از جهانبينى را محكوم به دوگانگى سوژه از ابژه و رد مىكند ،اما انگلس
متأخر تزهای فويرباخ ماركس را "نطفهی ژنيال يک جهانبينى نوين" مىشمارد.

١٨

محصول اين انحراف ايدئولوژيک تدارک يک مغلطهی فلسفى از پانتئيسم شلينگ" ،تفكر تاريخى" هگل و ماترياليسم
فويرباخ است كه منجر به شقه كردن تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس در "ماترياليسم ديالكتيكى" و
"ماترياليسم تاريخى" توسط انگلس متأخر مىشود .ما اينجا با اشكال اسرارآميز و جنجالى از روند به اصطﻼح
ماترياليستى تاريخ مواجه مىشويم كه با استقﻼل از پراكسيس به صورت سيستماتيک ماهيت متضاد را مىپوشانند و با
عبور به سپهر متافيزيک منجر به اختﻼل در روش شناختشناسى و فعاليت سياسى مىشوند .به اين صورت كه انگلس
متأخر به گمان خود قانون ابژكتيو و جهانشمول "ماترياليسم ديالكتيكى" را كشف مىكند و با استناد به آن مدعى مى-
شود كه حركت مادی تمامى اشكال هستى بنا بر سه اصل "تداخل تضادها"" ،كميت و كيفيت" و "نفى نفى" همواره به
صورت تضاد تز با آنتىتز در مىآيد و به صورت ابژكتيو و اجتنابناپذير به يک درجهی باﻻتر ،يعنى سنتز صعود مى-
كند .نمونههايى كه وی جهت مصداق "كشفيات فلسفهی ماترياليستى" خود ارائه مىدهد ،واقعاً حيرتآور هستند .وی
مدعى مىشود كه از رشد گياه و حشره ،تبديل آب به بخار ،تغييرات زمينشناسى و فصول ساﻻينه ،معادﻻت رياضى،
واكنشهايى شيميايى و تكامل تفكر دينى به فلسفه گرفته تا شكل مالكيت فئودالى و بورژوايى ،همگى تحت تأثير اين
قانون جهانشمول قرار دارند و همواره به اشكال متكاملتری صعود مىكنند ١٩.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 طريق روش تطبيق شكلى ،آنها را به انقياد قانون به اصطﻼح
جهانشمول "ماترياليسم ديالكتيكى" خود مىكشد .در حالى كه ديالكتيک نزد هگل و ماركس تنها با خودآگاهى يک
سوژهی درونذاتى معنى مىيابد و "نفى آگاهانه" محسوب مىشود ،ليكن انگلس متأخر از ديالكتيک سوژهزدايى مىكند و
١٧

Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Ergänzungen und Änderungen im Text des „Anti-Dühring“, in: MEW Bd.
٢٠, S. ٦٠٤f., Berlin (ost), S. ٦٠٧
١٨
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach … ebd., S. ٢٦٣f., ٢٧٢, ٣٠٧
١٩
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ٣٠٥ff., Berlin (ost), S. ٣٠٧, und
Vgl. 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.
٦٠

٩
آنرا به متدولوژی هستىشناسى بسط مىدهد و در كمال تعجب ،پس از تفسير تكامل هستى ماترياليستى از "فلسفهی
طبيعت" نيز سخن مىراند ٢٠.انگاری كه "طبيعت ابژكتيو" يک "روح درونذاتى و خﻼق" را به همراه دارد و بدون اراده و
آگاهى انسان حركت هدفمند خود را به صورت سوژهی آگاه برنامهريزی و متحقق مىكند .بنابراين اتفاقى نيست كه
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" مىرسد.

٢١

"كشف بعدی فلسفى" انگلس متأخر "ماترياليسم تاريخى" نام دارد كه منسوب به فرماسيونهای اجتماعى مىشود .به اين
صورت كه وی اشكال مالكيت مانند :مالكيتهای اشتراكى ،فئودالى و خصوصى را پشت سر هم قرار مىدهد و سپس
مدعى مىشود كه مالكيت بورژوايى از رشد نيروهای مولد ممانعت مىكند كه البته فرجام آن صعود ابژكتيو و اجتناب-
ناپذير حق مالكيت به شكل سوسياليستى آن است .به اين صورت كه وی بى محابا ايجاد بورژوا و پرولتاريا را مانند
تجزيهی آب در اكسيژن و هيدروژن از طريق باتری 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 دست مىيابد كه انگاری آن با وقوع يک "بحران
مطلق اقتصادی" منجر به فروپاشى سرمايهداری و صعود اجتنابناپذير جامعهی بورژوايى به سوی سوسياليسم و تشكيل
يک آيندهی دلپسند ،يعنى استقرار "قلمرو آزادی" مىگردد ٢٢.از اين منظر سوسياليسم يک ضرورت تاريخى محسوب
مىشود .انگاری كه سوسياليسم در پرتو يک قانون به اصطﻼح جهانشمول از "حركت ديالكتيكى ماده" و با فروريزی
"ابژكتيو و اجتنابناپذير" نظام سرمايهداری پديد مىآيد ،در حالى كه بنا بر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى
ماركس سوسياليسم تنها يک امكان است كه از پراكسيس مولد ،يعنى تحت تأثير خودآگاهى سوژهی انقﻼبى و از بطن
نبرد طبقاتى متكامل مىگردد.

٢٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگلس متأخر رابطهی تئوری انتقادی و عملگرا با آن پراكسيس آگاه و
انقﻼبى را كه ماركس در روند تكامل تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود متكامل كرده است ،قطع مىكند و با
استقﻼل از پراكسيس نبرد طبقاتى وارد سپهر متافيزيک مىشود .البته نقش مخرب انگلس متأخر تنها به تدارک مغلطهی
فلسفى و انحراف ايدئولوژيک خاتمه نمىيابد ،زيرا وی به جای توضيح تفاوتهای نظری خود با ماركس به تخطئهی
سيستماتيک و مصادرهی مغرضانهی نتايج تحقيقات تئوريک وی مىپردازد ،در حالى كه از سوی ديگر ،نظريات غير
ماركسى خود را نيز به شرح زير به ماركس هم نسبت مىدهد:
٢٠

Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Anti-Dürring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, in:
MEW, Bd. ٢٠, S. ١ff. Berlin (ost), S. ٤٣f.
٢١
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik … ebd., S. ٣٢٢
٢٢
Vgl. ebd., S. ٢٠٧f., ٢١٠f., ٢١٦, ٢١٨, und
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣): Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, in: MEW,
Bd. ١٩, S. ١٨٦ff., Berlin (ost), S. ٢٢٠f.
 ٢٣مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨رئاليسم انقﻼبى ـ نقش ديالكتيک تئوری با پراكسيس در انديشهی سياسى كارل ماركس ،در آرمان و
انديشه ،جلد دوازدهم  ،صفحهی  ١١ادامه ،برلين و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ماركس و فلسفهی حق ـ گفتگويى پيرامون بديل حقوقى جمهوری اسﻼمى ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد
دوازدهم ،صفحهی  ١٦١ادامه ،برلين

١٠
«من قبل و در هنگام فعاليت چهل سالهی خود با ماركس در تأسيس و همچنين بويژه در انكشاف تئوری قطعاً يک سهم
مستقل داشتم كه خودم نمىتوانم آنرا كتمان كنم .اما بزرگترين بخش تفكر اصولى و هدايتكننده ،به خصوص در
سپهر اقتصادی و تاريخى و بويژه در روايت تيز و نهايى آن به ماركس تعلق دارد .آن چيزی كه سهم من بود ـ به غير از
چند رشتهی استثنايى ـ ماركس مىتوانست بدون من به پايان برساند .آن چيزی كه ماركس انجام داد ،من نمىتوانستم
به پايان برسانم .ماركس باﻻتر قرار داشت ،وسيعتر مىديد ،زودتر و بيشتر از همهی ما تشخيص مىداد .ماركس يک
ژنى بود ،همهی ما حداكثر با استعداد بوديم .بدون وی امروز تئوری در كل آن نبود كه است .بنابراين آن به درستى نام
وی را حمل مىكند».

٢٤

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگلس اينجا فعاليت تئوريک خود را قبل از آشنايى و آغاز همكاری با
ماركس نيز سهمى در تدارک تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى وی مىشمارد .همانگونه كه در جای ديگری به
تفصيل مستدل و مستند كردم ،ماركس و انگلس از بدو فعاليت تئوريک خود پروژههای متفاوتى را دنبال مىكردند و
نطفهی مغلطهی فلسفى انگلس متأخر در همان دوران خدمت سربازی وی در برلين ،يعنى زمانى كه وی به
درسگفتارهای شلينگ گوش مىداد ،گذاشته شد ٢٥.اين موضوع به خصوص از اين منظر دارای اهميت است ،زيرا
ماركس دليل تدوين كتاب "ايدئولوژی آلمانى" را تسويه حساب با نظريات فلسفى گذشتهی خود و انگلس مىشمارد.

٢٦

افزون بر اين ،انگلس اينجا از يک تئوری سخن مىراند كه به درستى نام ماركس را حمل مىكند .ليكن اين تئوری
محصول همان بيراهی ايدئولوژيک خود وی است كه وی آنرا "جهانبينى" و به نادرستى "ماركسيسم" نيز مىنامد .ما
اينجا با تدارک يک ايدئولوژی مواجه هستيم كه از فرجام زيست بشری به صورت يک حركت دترمينيستى ،اجتناب-
ناپذير و ابژكتيو به سوی سوسياليسم گزارش مىدهد .ليكن ماركس با هرگونه تفكری كه شكل جهانبينى و يا
ايدئولوژيک به خود مىگرفت ،شديداً مخالف بود .وی به درستى مىدانست كه سيستمهای بستهی فلسفى سرانجام از
"حركت واقعى" جامعهی بورژوايى مستقل و به صورت آفريدهی انسانها بر خود آنها حكمفرما مىشوند ،مانند :دين،
فلسفه و ايدئولوژی به توجيه و تفسير اوضاع موجود مىپردازند و حل و فصل عاجل تضادهای طبقاتى را به يک آيندهی
نامعلوم موكول مىكنند و از اين طريق مانعى در برابر انقﻼب اجتماعى و رهايى پرولتاريا مىسازند .بنابراين مفاهيمى
مانند" :فلسفهی طبيعت"" ،ديالكتيک طبيعت"" ،فلسفهی ماترياليستى"" ،جهانبينى" و به خصوص "ماركسيسم" كه
انگلس متأخر جهت ترويج نظريات مختص به خود را به كار مىگيرد ،ارتباط مستقيمى با تئوری ماترياليسم تاريخى ـ
ديالكتيكى ماركس ندارند .ليكن انگلس در آثار متأخر خود يک تظاهر و لحن فروتنانه و مخلصانه نسبت به ماركس را
نيز بر مىگزيند كه مبادا برای كسى ترديدی پديد آيد كه وی نظريات به خصوص خود را به عنوان نظريات مشترک
خود با ماركس جا مىزند .البته اينجا طرح اين مسئله نيز ضروری است كه در اين دوران هنوز برخى از آثار كليدی
ماركس مانند" :رسالهی دكترا"" ،نقد فلسفهی حق هگل"" ،جزوههای كريتسناخ"" ،جزوههای فلسفى ـ اقتصادی"،
"ايدئولوژی آلمانى" و از جمله "گروندريسه  "...منتشر نشده بودند ،در حالى كه از سوی ديگر ،نظريات به خصوص
٢٤

Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach … ebd., S. ٢٩١f., Fn.
 ٢٥مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩آنتى دورينگ  ....همانجا
٢٦
Vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW Bd. ١٣, S. ٣ff. Berlin (ost), S. ١٠

١١
انگلس متأخر عواقب تجربى خود را در پراكسيس سياسى به درستى نمايان نكرده بودند .به اين ترتيب ،انگلس متأخر
كم و بيش موفق شد كه اين توهم را نزد فعاﻻن جنبش كمونيستى ـ كارگری پديد آورد كه وی نتايج فعاليت تئوريک
ماركس را در كمال امانتداری و كامﻼً شسته و رفته ترويج مىكند .پيداست كه دوستى بىسابقه و همكاری طوﻻنى
انگلس با ماركس و همچنين ويراستاری و انتشار جلد دوم و سوم "سرمايه" به وی يک اعتبار قابل مﻼحظه در ميان
فعاﻻن جنبش كمونيستى ـ كارگری مىداد .افزون بر اينها ،انگلس نه تنها آثار خود و ماركس را منتشر مىكرد و برای
معرفى كتاب "سرمايه" مقاﻻت متعدد مىنوشت ،بلكه با اغلب ماركسشناسان و سركردگان حزب سوسيال دموكرات در
تماس بود .از جمله بايد از كسانى مانند :كائوتسكى ،برناشتاين ،دانيلسون ،پلخانف ،ببل ،زورگه ،ﻻفارگ ،يوزف بلوخ،
مهرينگ ،ويلهلم ليبكنشت ،كوگلمن و اشميت ياد كرد كه با وی مكاتبه مىكردند.

٢٧

به اين ترتيب ،انترناسيونال دوم تحت تأثير آثار انگلس متأخر شكل گرفت .وی فعاليت تئوريک و مشترک خود با
ماركس را به عنوان "مجری وصيتنامهی انقﻼب آلمان" معرفى مىكرد ٢٨.انگاری كه عصر انقﻼبها به پايان رسيده و
با شكست اين انقﻼب دوران سوسيال رفرميسم آغاز شده است .در اين ارتباط بايد فضای سياسى موجود را نيز در نظر
گرفت كه نظريات غيرماركسى انگلس متأخر را ظاهراً معتبر مىكرد .به اين صورت كه در اواخر قرن نوزدهم ميﻼدی
وضعيت اجتماعى در اروپای غربى به كلى دگرگون شد ،زيرا دولتهای مدرن بورژوايى تحت تأثير شدت نبرد طبقاتى
عقبنشينى كردند و با پذيرش جامعهی مدنى يک شكل هژمونيک ابتدايى به خود گرفتند .از اين پس ،دولتهای غربى
با سياست توسعهی اقتصادی فعال شدند و نه تنها مناسبات كلى توليد را جهت تكوين نظام سرمايهداری پديد آوردند،
بلكه مستقيماً در توليد انرژی ،صنايع سنگين و استخراج معادن سهيم شدند .به اين ترتيب ،زمينهی شكوفايى اقتصاد ملى
فراهم شد ،در حالى كه دولت از سوی ديگر ،از تجديد قوانين ضد كارگری صرف نظر و فرمان عفو عمومى زندانيان
سياسى را صادر كرد .با قانونمندی فعاليت سنديكايى و تشكيل احزاب سوسيال دموكرات فضای سياسى تحت تأثير
مثبتگرايى قرار گرفت .انگاری كه رابطهی دولت با ملت از نو و كامﻼً منطقى منظم شده است و با احقاق قانوگذاری
ملت و تحقق دموكراسى جامعهی بورژوايى به سوی خردمندی و فرجام نهايى بشريت ،يعنى استقرار "قلمرو آزادی"
عزيمت مىكند .پيداست كه تحت شرايط موجود نظريات مثبتگرای انگلس متأخر ،يعنى حركت به اصطﻼح "ابژكتيو و
اجتنابناپذير" ماترياليستى به سوی سوسياليسم ظاهراً منطقى به نظر مىآمد .از جمله بايد از نظريهپردازان برجستهی
سوسيال دموكرات مانند كائوتسكى و برناشتاين ياد كرد كه با استناد به "حركت ابژكتيو" سرمايه "واقعبينى سياسى" را
نمايندگى مىكردند .ما اينجا با اصول يک فلسفهی سياسى نوين و غيرماركسى آشنا مىشويم كه مىتوان آنرا "ابژه-
گرايى واقعبينانه" ناميد .به اين معنى كه نظام سرمايهداری در روند تكامل به اصطﻼح ابژكتيو و طبيعى خود آنتاگونيسم
تاريخى خويش ،يعنى پرولتاريا را نيز پديد مىآورد .از اين منظر ،دولت و نظام سرمايهداری جنبهی سوژه را به خود مى-
گيرند كه در راستای تكامل نظام سرمايهداری و تحكيم منطق ارزش افزايى سرمايه گوركنان خود را نيز پديد مىآورند.
بنابراين حزب سوسيال دموكرات به طبقهی كارگر پيام مىداد كه روند ماترياليستى تاريخ را در نظر بگيرد و شرايط

)Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٤): Briefe, in: MEW, Bd. ٣٧, Berlin (ost
Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach … ebd., S. ٢٦٥

٢٧
٢٨

١٢
ابژكتيو رهايى خود را در توسعهی زيربنا بيابد و تا آن زمان به اصﻼحات در حدود نظام سرمايهداری رضايت دهد.

٢٩

يكى ديگر از نظريهپردازان سوسيال دموكرات هيلفردينگ نام داشت كه با ارائهی تئوری "سرمايهی مالى" به يک
شهرت قابل مﻼحظه دست يافت .بنا بر اين تئوری سرمايهی مالى و سرمايهی صنعتى در همديگر ادغام و سرمايهی
مالى بر اقتصاد ملى مسلط شده است .از اين منظر ،انقﻼب سوسياليستى به كلى بيهوده به نظر مىآيد ،زيرا همين كه
حزب سوسيال دموكرات از طريق انتخابات پارلمانى به قدرت سياسى دست بيابد و بانکها را دولتى كند ،انگاری كه
سلطهی بورژوازی بر اقتصاد ملى شكسته و راه به سوی استقرار سوسياليسم هموار شده است.

٣٠

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نظريهپردازان سوسيال دموكرات با پيروی از انگلس متأخر رابطهی تئوری
انتقادی و عملگرا با پراكسيس آگاه و انقﻼبى پرولتاريا كه ماركس آنرا با تكامل تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى
مستدل كرده بود ،قطع مىكنند ،در حالى كه اينجا از سوی ديگر ،حل و فصل تضادهای ابژكتيو نيروهای مولد با
مناسبات توليد )حق مالكيت ،قانون ارزش ،كارمزدی( را به انتخابات پارلمانى و اصﻼحات نظام سرمايهداری ،يعنى به
منطقى ساختن حركت سرمايه جهت تنظيم بازار و ممانعت از بحرانهای اقتصادی واگذار مىشود .به اين ترتيب ،برای
نظريهپردازان سوسيال دموكرات كامﻼً آسان و ظاهراً منطقى به نظر مىآمد كه با استناد به آثار متأخر انگلس سياست-
های خود را توجيه و طبقهی كارگر را معطوف به يک "بحران مطلق اقتصادی" و فروريزی به اصطﻼح "ابژكتيو و
اجتنابناپذير" نظام سرمايهداری كنند و استقرار سوسياليسم را نه محصول فعاليت خودآگاه آنها ،بلكه به عنوان حركت
"ماترياليسم تاريخى" جلوه دهند .پيداست كه تعهد نظريهپردازان سوسيال دموكرات به تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس
تنها يک شكل ظاهری ،شبه دينى و اخﻼقى داشت ،در حالى كه پراكسيس سياسى حزبى با استناد به نظريات انگلس
متأخر توجيه مىشد .با سوژهزدايى از "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى و قطع ديالكتيک تئوری از پراكسيس ،هستى از
آگاهى و زيربنا از روبنا راه برای تجزيهی حوزههای متفاوت اجتماعى از يکديگر و عدول از "كليت ديالكتيكى" گشوده
شد .از اين منظر ،نظام سرمايهداری ديگر مستقيماً مورد انتقاد قرار نمىگيرد ،بلكه اين حوزههای متفاوت و متنوع جامعه
هستند كه بايد از طريق رفرم منطقىتر سازماندهى شوند .در اين ارتباط سياست اصﻼحات دو هدف متفاوت را در نظر
داشت كه از يک سو ،مناسبات كلى توليد را جهت توسعهی اقتصادی و شكوفايى سرمايهی ملى مهيا سازد و از سوی
ديگر ،مانعى در برابر فعاليت انقﻼبى طبقهی كارگر بسازد .به اين ترتيب ،تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس تبديل به نقد
عملى و سازنده برای منطقىتر ساختن نظام سرمايهداری و بهبود قوانين اجتماعى شد .اوج اين حماقت خودكرده سياست
خارجى حزب سوسيال دموكرات آلمان بود كه البته با شعار "همبستگى طبقاتى" و "انترناسيوناليسم" به پارلمان راه يافته
بود ،ليكن آنجا به قانون وامهای تسليحاتى دولت جهت ادامهی جنگ جهانى اول رأی مثبت داد .البته اين سياست ضد
بشری نيز به خوبى با استناد به آثار متأخر انگلس قابل توجيه بود .به اين صورت كه وی رابطهی سرمايهداران در سطح

٢٩

Vgl. Kautsky, Karl (١٨٨٧): Karl Marx’ ökonomische Lehren, Berlin, und
Vgl. Bernstein, Eduard (١٨٩٩): Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der
Sozialdemokratie, Stuttgart
٣٠
Hilferding, Rudolf (١٩١٠): Das Finanzkapital. In: Marx-Studien. Blätter zur Theorie und Politik des
wissenschaftlichen Sozialismus. Band ٣, Wien

١٣
جهان را با استناد به داروينيسم توجيه مىكند ٣١.از اين منظر راز بقای سرمايهی ملى در انهدام و مصادرهی سرمايهی
ديگر كشورها محسوب مىشود و از آنجا كه سياست حزب سوسيال دموكرات آلمان در تكامل زيربنا و توسعهی
اقتصاد ملى و دولتى كردن بانکها با هدف استقرار سوسياليسم خﻼصه مىشد ،در نتيجه تصويب قانون تسليحات نظامى
جهت ادامهی جنگ جهانى اول نيز قابل توجيه بود.
ما اينجا با عواقب انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر ،يعنى سوژهزدايى از "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى در
پراكسيس آشنا مىشويم ،در حالى كه بنا بر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس "جهان موضوعيتيافته"
محصول فعاليت آگاهانهی انسانها ،يعنى سوبژكتيو است .ليكن ماركس همزمان در نقد آگاهى تئوريک رايج به آن نيز
مىافزايد كه آن آگاهى مختص به طبقهی حاكم بورژوايى و در نتيجه كذب است و تنها از طريق دگرگونى آن مىتوان
بنا بر زيربنای موجود ماترياليستى يک نظم نوين را پديد آورد و به "قلمرو آزادی" دست يافت .موضوع اصلى ماركس
خودآگاهى پرولتاريا به عنوان سوژهی انقﻼبى است كه از بطن پراكسيس نبرد طبقاتى رشد مىكند .ما اينجا با يک
فلسفهی سياسى متناقض با سوسيال رفرميسم آشنا مىشويم كه مىتوان از آن به صورت محصول تئوری انتقادی و
انقﻼبى ماركس و با عنوان "سوژهگرايى واقعبينانه" ياد كرد .از اين منظر جامعه يک "ابژه موضوعيتيافته" جهت
دگرگونى تلقى مىشود .به بيان ديگر ،جامعهی انسانى جنبهى ابژه و سوژه را به خود مىگيرد .جامعه اينجا ابژه محسوب
مىشود ،زيرا عامل اصلى روند تاريخ ،ديگر قوانين خشک اقتصادى تلقى نمىشوند ،بلكه اين انسانها هستند كه به عنوان
سوژهی آگاه و اجتماعى تاريخ را مىسازند .انسانهايى كه گرد هم مىآيند و نيازهاى فردى خود را به عنوان نيازهاى
اجتماعى درک مىكنند ،انسانهايى كه در روابط روزمرهى خود قوانين و وقايع اقتصادى را كشف كرده و اهداف همگانى
را معين مىسازند .انسانهايى كه واقعيتها را با خرد خويش ارزيابى مىكنند و جامعه را به صورت ابژه چنان با ارادهى
خويش دگرگون مىسازند كه قدرت محركهى اقتصادى مسبب تحقق اهداف اجتماعى آنها مىشود .اينجا اما جامعه هم
زمان سوژه نيز محسوب مىشود ،زيرا انسانها بايد عواقب تصميمهای اقتصادی خويش بر محيط زيست و جامعه را نيز
متحمل شوند .ساختار تشكيﻼتى مناسب تحقق اين فلسفهی سياسى كمون است كه با استناد به خودآگاهى سوژهی
انقﻼبى و از بطن پراكسيس نبرد طبقاتى پديد مىآيد و به صورت شورايى اداره مىشود ٣٢.در اينجا است كه "همكاری و
اتحاد آزاد كارگران" متشكل مىگردد ٣٣و ديكتاتوری پرولتاريا اعمال مىشود .پيداست كه اين نوع از ديكتاتوری با
اشكال حزبى و دولتى آن به كلى تفاوت دارد ،زيرا محصول مقاومت اجتماعى است و جهت ممانعت از تشكيل ديكتاتوری
بورژوازی ،يعنى استقرار فاشيسم شكل مىگيرد .تنها تحت اين شرايط است كه از وقوع ضد انقﻼب ممانعت و تحقق "نفى
نفى" ممكن مىگردد .به اين صورت كه با سلب مالكيت خصوصى ،مالكيت انفرادی در شكل اجتماعى آن به وجود مى-
آيد .به بيان ديگر ،حق مالكيت سلب شدهی نسلهای متمادی طبقهی كارگر به وارثان و مالكان واقعى آن تعلق مىگيرد.
٣١

Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣): Die Entwicklung … ebd., S. ٢١٦
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٩): Erste Entwurf zum „Bürgerkrieg in Frankreich“, in: MEW Bd. ١٧, S. ٤٩٣ff.,
Berlin (ost), S. ٥٤١, ٥٤٦ , und
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٣): Kritik des Gothaer Programms, in: MEW, Bd. ١٩, S. ١١ff., Berlin (ost), S. ١٨f.
٣٣
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, und MEW, Bd., ٢٣, Berlin
(ost), S. ٩٢f.
٣٢

١٤
به همين منوال در همين كمون است كه توليد و توزيع مايحتاج جامعه در شكل شورايى متشكل و مديريت مىشود .به
اين معنى كه نه ديگر روند توليد ،شكل كاﻻيى دارد ،نه معيار توفيق اقتصادی ،قانون ارزش محسوب مىشود و نه نيروی
كار شكل انفرادی و مزدی به خود مىگيرد .به بيان ديگر ،در "قلمرو آزادی" كار شكل اجتماعى دارد و معيار توليد،
مايحتاج جامعه و تراز توفيق اقتصادی زمان مشخص محسوب مىشود ٣٤.در يک چنين نظمى هر كسى بنا به توان و
نيازش از محصوﻻت كار اجتماعى استفاده مىكند .پيداست كه تحت اين شرايط دولت پژمرده و عبور از "قلمرو
ضرورت" به سوی "قلمرو آزادی" ممكن مىگردد .يعنى فراروی از طبقات اجتماعى مصادف با روند اضمحﻼل دولت و
ساختار حاكميت است .به اين ترتيب ،حاكميت انسان بر انسان خاتمه مىيابد و مسئلهی مديريت محدود به مسائل
اجتماعى و موضوعات توليدی و خدماتى جامعه مىشود .به نظر ماركس تنها تحت اين شرايط است كه مناسبات طبقاتى
گذشته نمىتوانند دوباره زنده و بازسازی شوند.

٣٥

بنابراين پيداست كه چرا ماركس اصوﻻً دولت را يک "زايمان ناقض فراطبيعى" مىخواند ،در حالى كه ما عكس نظريات
وی را در آثار نظريهپردازان بلشويست مىيابيم .بلشويسم نيز مانند سوسيال دموكراسى تحت تأثير آثار متأخر انگلس و
تئوری "سرمايهی مالى" هيلفردينگ پديد آمد كه البته منجر به انشعاب در انترناسيونال دوم شد .در اين ارتباط بايد از
بوخارين و لنين ياد كرد كه بنيانگذاران تئوری امپرياليسم محسوب مىشوند .بنا بر اين تئوری سرمايهی مالى منجر به
تغيير شكل دولتهای مدرن بورژوايى و ايجاد كشورهای امپرياليستى مىشود و سياست خارجى آنها را به سوی صدور
سرمايه جهت كسب ارزش اضافى فوقالعاده مىراند و الزاماً منجر به جنگ جهت تقسيم مجدد جهان مىشود ٣٦.اين
همان وقايعى بود كه فعاﻻن سياسى در اين دوران مشاهده مىكردند .البته نطفهی اين انشعاب ،يعنى تضاد "رفرم با
انقﻼب" در فلسفهی سياسى اين دو جريان گذاشته شده بود .در حالى كه جريان سوسيال رفرميست "ابژهگرايى واقع-
بينانه" را نمايندگى و بر مبارزات صنفى و ضرورت رفرمهای اجتماعى تأكيد مىكرد ،جريان بلشويست سرنگونى
بورژوازی و مصادرهی بﻼمنازعهی قدرت سياسى را مد نظر داشت .ما اينجا با اصول يک فلسفهی سياسى غيرماركسى
ديگر آشنا مىشويم كه مىتوان آنرا "سوژهگرايى مثبتبينانه" ناميد.

٣٤

Vgl. ebd., S. ٥١٢, und
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf ١٨٥٧ – ١٨٥٨, ٢.
Auflage, Berlin (ost), S. ٨٨f.
البته ماركس در سرمايه در نظر مىگيرد كه پس از فراروی از روش توليد سرمايهداری ،تعيين ارزش متداول خواهد بود .به اين معنى كه
تنظيم زمان كار و تقسيم كار اجتماعى تحت بخشهای متفاوت توليد ،حسابداری آنرا به مراتب ماهویتر از گذشته مىكند.
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in: MEW, Bd., ٢٥, Berlin
(ost), S. ٨٥٩
 ٣٥ماركس ساختار تشكيل كمون را توضيح مىدهد .در كمون است كه قدرت دولتى به دست جامعه و انبوه مردمى باز مىگردد .برای ماركس
كمون يک اصل ابدی است كه همواره خود را متحقق مىسازد تا اين كه طبقهی كارگر رها گردد.
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٩): Entwürfe zum ….ebd,, S. ٥٤٣, ٦٣٧
٣٦
Vgl. Bucharin, Nikolai Iwanowitsch (١٩١٤/١٥-١٩٦٩): Imperialismus und Weltwirtschaft, Frankfurt am
Main, und
Vgl. Lenin, W. I. (١٩٧٠): Der Imperialismus als höchstes Stadiums des Kapitalismus, in: Ausgewählte Werke,
Bd. I, S. ٧٦٣ff., Berlin

١٥
دليل تمايز اين دو فلسفهی سياسى تنها بيگانگى با تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس نبود ،بلكه مربوط به آن حوزهی
مبارزاتى نيز مىشد كه سوسيال دموكراتها و بلشويکها در آن فعال بودند .در غرب اروپا دولتهای مدرن بورژوايى
شكل گرفته و جامعهی مدنى به عنوان حوزهی توافق اجتماعى سازمان يافته بود كه البته به هيئت حاكمه يک تظاهر
هژمونيک مىبخشد ،در حالى كه نبرد طبقاتى در روسيه مراحل اوليهی خود را طى مىكرد .اينجا نه جامعهی مدنى
شكل گرفته بود و نه دولت پيشامدرن تزاری فعاليت صنفى و حزبى را مجاز مىشمرد .در حالى كه سرزمين پهناور
روسيه در دوران پيشاسرمايهداری به سر مىبرد ،توليدات صنعتى در شهرهای بزرگ كشور متمركز و آنجا مملو از
كارگران مزدی بود .پيداست كه تحت شرايط موجود نبرد طبقاتى در شهرها شكل مىگرفت و در حالى كه دولت تزاری
به غير از سركوب جنبش كارگری برنامهی ديگری برای حفظ قدرت سياسى خود نداشت ،حزب كمونيست قادر بود كه
از طريق هستههای كارگری و فعاليت غير علنى نفوذ خود را گسترش دهد .در رأس نبرد طبقاتى پرولتاريا قرار داشت
كه آگاهى آن از هستى مادی ،يعنى از بردگى كار مزدی در توليدات صنعتى رشد مىكرد .نقش راديكال و پيشرو
پرولتاريا دو دليل متفاوت داشت؛ اول اينكه كارگران مزدی چنان به سلطهی كارخانه و ماشينآﻻت صنعتى كشيده شده
بودند كه اشكال متافيزيكى ديگر توان آنرا نداشتند كه سيهروزی آنها را با هويتهای دينى و ملى توجيه و آنها را
معطوف به عالم غير واقعى و ايدئولوژيک سازند ،دوم تبليغات بلشويكى بود كه با سرنگونى دولت تزاری و استقرار
"ديكتاتوری پرولتاريا" آغاز يک عصر نوين را به طبقهی كارگر نويد مىداد .اينجا هستى مادی پرولتاريا با تبليغات حزب
كمونيست به يک توافق ظاهری رسيد و در دوران جنگ جهانى اول ،شرايط سرنگونى دولت و نظام تزاری روسيه را پديد
آورد .ليكن بلشويکها از استقرار "ديكتاتوری پرولتاريا" چيز ديگری را تا ماركس مىفهميدند .برای آنها تشكيل
شوراهای كارگری نه هدف ،بلكه تنها يک وسيله محسوب مىشد كه حزب كمونيست را به قدرت سياسى برساند .ما
اينجا دوباره با عواقب انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر مواجه مىشويم كه پراكسيس سياسى سوسيال داروينيسم و
تشكيل يک حزب توتاليتر را توجيه مىكند .در حالى كه ماركس انتقال داروينيسم به جامعهی بشری را مسخره مى-
شمرد ٣٧،ليكن انگلس متأخر در "قلمرو ضرورت" مصداق كشفيات داروين را مىديد و مدعى بود كه تنها پس از عبور
به "قلمرو آزادی" است كه قوانين انسانى بر جامعه حاكم مىشوند .پيداست كه از منظر سوسيال داروينيسم شرط بقای
سياسى انهدام اپوزيسيون و هرگونه انحرافى از ايدئولوژی "ماركسيسم" تلقى مىشود .ما اينجا با سرچشمهی تئوريک
نوعى از فاشيسم مواجه مىشويم كه با استناد به "ماترياليسم" متافيزيكى انگلس متأخر ،يعنى همان تمايز "ماترياليسم
ديالكتيكى" از "ماترياليسم تاريخى" و حركت به اصطﻼح "ابژكتيو و اجتنابناپذير" تاريخ به سوی سوسياليسم توجيه مى-
شود .در اين ارتباط بايد به خصوص از لنين ياد كرد كه در پيروی از كتاب "آنتىدورينگ" انگلس متأخر و با استناد به
يک رديف از مفاهيم و روش فحاشى سياسى مانند" :رفرميست"" ،اپورتونيست"" ،رويزيونيست" و "ضد انقﻼب" انگيزهی
حذف هر جريانى را در سر داشت كه در برابر اهداف حزبى وی و مصادرهی بﻼمنازعهی قدرت سياسى قرار مىگرفت.
تمامى آثار وی در پيروی از انگلس متأخر دچار جابجايى سوژه با ابژه )محمول( و آپريوريسم در شكل ماترياليستى آن
هستند .به اين ترتيب ،وی مدعى مىشود كه دولت به اصطﻼح پرولتری بايد از طريق سرمايهداری دولتى و تعليم و
٣٧

Vgl. Marx, Karl (١٩٦٢): Briefe - Marx an Engels, in Manchester, ١٨ juni١٨٦٢, in: MEW, Bd. ٣٠, Berlin
(ost), S. ٢٤٨f.

١٦
تربيت كارگران ،طبقهی كارگر را برای انجام "وظايف تاريخى" خود آماده سازد .مسئلهی اصلى وی اين است كه دولت
از خريد و فروش فردی ،آنارشى بازار و ترويج بازار سياه جلوگيری كند .وی بدون اينكه كوچکترين انتقادی به اعتبار
قانون ارزش ،بردگى كار مزدی و بتانگاری كاﻻ داشته باشد ،اقتصاد سوسياليستى را به اين خﻼصه مىكند كه دستگاه
دولتى تعويض كاﻻها را منظم و كنترل كند ٣٨.ما اينجا با اوج حماقت و فلسفهی سياسى سركوبگر لنين به وضوح آشنا و
دوباره با عواقب جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم نزد وی مواجه مىشويم .اينجا ديگر اين پرولتاريا نيست كه از طريق
"كار شكلدهنده" و با استفاده از "قوای ماهوی" خود صنعت را مىآفريند و از بطن پراكسيس نبرد طبقاتى تشكل
ساختاری خود را به صورت كمون و ادارهی شورايى پديد مىآورد ،بلكه انگاری كه قضيه بايد كامﻼً بر عكس بوده باشد.
به نظر وی اين حزب دولتى و ديكتاتوری به اصطﻼح پرولتاريا است كه صنعت را پديد مىآورد و كارگران را برای
وظايفى كه به اصطﻼح تاريخ به آنها محول كرده است ،آموزش مىدهند .در حالى كه ماركس در سرمايه از صنايع
بزرگ به صورت اژدها ياد مىكند ،سلطهی ماشينآﻻت بر كارگران مزدی را مسبب سيهروزی آنها مىشمارد و به
شديدترين شكل ممكنه محكوم مىكند ،ليكن لنين نه تنها اشكالى در سلطهی كار مرده بر كار زنده نمىبيند ،بلكه مدعى
هم مىشود كه كارگران بايد منضبط باشند و سرعت و روش كار خود را با روند توليد صنعتى و با سيستم ماشينى منطبق
كنند .پيداست كه لنين اينجا سيستم كار تيلوريستى را مد نظر دارد و بر خﻼف ماركس اصوﻻً اشكالى در اين نمىبيند
كه توليد صنعتى در نظام سرمايهداری دولتى كارگران را سلب اراده و به آنها يک كار يكنواخت و خستهكننده را
تحميل كند .به نظر وی كارگران بايد همچنين به تصميمهای مديران دولتى تن دهند و يک طبيعت غير انسانى را
متحمل شوند .اينجا واقعاً انسان مبهوت مىماند كه اين لنين از مطالعهی كتاب "سرمايه" ماركس به غير از رشد
نيروهای مولد و آنهم تحت تأثير منطق تاريخ هگل كه انگلس متأخر آنرا در شكل ماترياليستى وام گرفته است ،چه
چيز ديگری را آموخته است .به نظر وی همهی كارگران بايد با ديكتاتوری پرولتاريا همراهى كنند ،همهی تودهها بايد
بدون چون و چرا تحت كنترل قرار بگيرند و به يک ارادهی واحد و مديريت مركزی كه روند كار و توليد را برنامهريزی
و متحقق مىكند ،تن دهند ٣٩.بنابراين پيداست كه چرا در همان دوران حيات لنين شوراهای كارگری و كشاورزی
سركوب و منحل شدند ،سنديكاهای دولتى در كارخانهها به بهانهی ممانعت از دزدی و اختﻼل در روند توليد ،كارگران
خشمگين و منتقد را به دادگاهای انضباطى كشيدند و مديران دولتى برای كارگران به اصطﻼح نمونه ،حقوق ويژه در نظر
گرفتند .لنين نه تنها فرمان اجرای اين فجايع اجتماعى و خشونتهای دولتى را صادر مىكرد ،بلكه به صورت كامﻼً
آشكار توجيه آنها را نيز شخصاً به عهده مىگرفت .وی سنديكا را دبستان كمونيسم مىخواند كه كارگران را برای

٣٨

Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦٢): Neue Zeiten, alte Fehler in neuer Gestalt, in: LW, Bd. ٣٣, S. ١ff., Berlin (ost), S.
٨f., und
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx und Lenin – Widersprüche einer ideologischen Konstitution des
Marxismus – Leninismus, Berlin (west), S. ٣٧٠
٣٩
Vgl. ebd., S. ٣٤١, ٣٤٢, ٣٤٣

١٧
فداكاری و انجام وظايف تاريخى خود تعليم مىدهد ٤٠.برای وی تنها كسانى "ماركسيست" محسوب مىشدند كه بى
چون و چرا "ديكتاتوری پرولتاريا" را مىپذيرفتند.

٤١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،فلسفههای سياسى سوسيال دموكراسى و بلشويسم ارتباط مستقيمى با
تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ندارند و تنها با استناد به آثار متأخر انگلس توجيه مىشوند .در حالى كه
سياست سوسيال رفرميسم فلسفهی سياسى احزاب سوسيال دموكرات را به سوی مماشات با بورژوازی و تدارک انفعال
جنبش كارگری مىراند ،سياست سوسيال داروينيسم منجر به تشكيل نوعى از فاشيسم مىشود كه با مصادرهی حزبى
جنبش كارگری در اشكال تاريخى استالينيسم ،مائوئيسم و پلپوتيسم تجربه شدهاند .با وجودی كه اين دو جريان دشمنانه
در برابر يکديگر قرار مىگيرند ،اما بنيان تئوريک آنها يكسان است .اينجا عواقب تئوريک سوژهزدايى از "حركت
واقعى" جامعهی بورژوايى كه انگلس متأخر به تنهايى مسبب آن شده است ،در پراكسيس به وضوح مشاهده مىشود .به
بيان ديگر ،هر جريانى كه موجوديت سوژهی انقﻼبى را انكار مىكند ،برای خود اسباب دردسر مىسازد و يا بايد آنرا با
استناد به دين ،فلسفه و ايدئولوژی به انفعال بكشد و يا بايد آنرا به بهانهی تشكيل "ديكتاتوری پرولتاريا" مصادرهی
حزبى و قاطعانه سركوب كند .با وجودی كه ميان هر دو جريان تفاوتهای شكلى وجود دارد ،اما مسئلهی اساسى آنها
يكسان ،يعنى تحكيم سياست توسعهی اقتصاد ملى و تكامل زيربنا است كه البته به صورت ضرورت رشد نيروهای مولد
جهت استقرار سوسياليسم توجيه مىشود .در حالى كه اولى به مماشات با سرمايه و مالكيت خصوصى ،اقتصاد بازار و
انتخابات پارلمانى روی مىآورد ،دومى از طريق سرمايهی دولتى ،اقتصاد با برنامه و يک حزب توتاليتر همان اهداف را
دنبال مىكنند .بنابراين پيداست كه چرا در آثار نظريهپردازان هر دو جريان نه نقدی به قانون ارزش و شكل كاﻻيى
توليد وارد مىآيد و نه لغو كار مزدی تبديل به برنامهی سياسى آنها مىشود.
نتيجه:
موضوع نقد اين مقاله آشنايى خوانندهی نقاد با عواقب انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ
ديالكتيكى ماركس است .ما تا اينجا با آن اشكال متافيزيک آشنا شديم كه به صورت سوسيال رفرميسم و سوسيال
داروينيسم متكامل مىشوند و با استقﻼل از "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى كه بنا بر نقد اقتصادی سياسى ماركس
ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى است ،ارادهی انسانهای آزاد را به انقياد اهداف حزبى خود مىكشند .انگاری كه هيج نيازی به
پراكسيس نبرد طبقاتى و خودآگاهى پرولتاريا نيست و همينكه سياست توسعهی اقتصادی شكوفا و زيربنای كشور
متكامل گردد ،روند ماترياليستى تاريخ خود بخودی به سوی يک آيندهی مثبت و استقرار سوسياليسم سمت مىگيرد .به
بيان ديگر ،هر دو جريان با ديالكتيک آگاهى تئوريک با پراكسيس سياسى كه ماركس در روند تكامل تئوری ماترياليسم

٤٠

Vgl. Lenin, W. I (١٩٦١): Über die gewerkschaften, Die gegenwärtige Lage und die Fehler Trotzkis, in: LW
Bd. ٣٢, S. ١ff., Berlin (ost), S. ٢f., ٤٧, ٥٢, und
Vgl. Bahro, Rodulf (١٩٧٧): Die Alternative – Zur Kritik des real existierenden Sozialismus, Köln/Frankfurt
am Main, S. ١٢٨f.
٤١
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx und Lenin … ebd., S. ٣٣٤

١٨
تاريخى ـ ديالكتيكى خود پديد آورده است ،به كلى بيگانه بودند و به غير از نوع مالكيت )خصوصى يا دولتى( ،ساختار
تشكيﻼت حزبى و موضع سياسى نسبت به بورژوازی هيچ تفاوت چندانى با يکديگر نداشتند.
پيداست كه سوژهزدايى از ديالكتيک و قطع رابطهی تئوری با پراكسيس در وقايع اجتماعى بازتاب مىيابند .به اين معنى
كه با استناد به آثار متأخر انگلس نه تئوری يک شكل انتقادی و عملگرا به خود مىگيرد و نه آن قادر است كه در
پراكسيس نبرد طبقاتى به نفع جنبش كمونيستى ـ كارگری دخل و تصرف كند .محصول اين انحراف ايدئولوژيک مثبت-
گرايى نسبت به روند تاريخ و ترديد نسبت به هر جريانى است كه در برابر سياست توسعهی اقتصاد ملى جهت رشد
نيروهای مولد قرار مىگيرد .اينجا مثبتگرايى به معنى امتناع سوژه از بازتاب وقايع ابژكتيو و توليد تصورات متافيزيكى
است كه در بهترين وجه آن به صورت بى اعتنايى نسبت به "حركت واقعى" جامعهی طبقاتى مشاهده مىشود .از اين
منظر همچنين پيداست كه چرا فلسفهی سياسى بلشويسم و سوسيال دموكراسى ،هر كدام به شكل خود با شكست مواجه
شدند .به اين صورت كه در غرب اروپا جنبش انقﻼبى طبقهی كارگر با مقاومت وسيع سوسيال دموكراسى و خشونت بى
امان دولت بورژوايى مواجه شد .تضاد قوای انقﻼبى با رفرميست منجر به تفرقه در جنبش كارگری و انشعاب احزاب
كمونيست از جريان سوسيال دموكرات شد و تضعيف متقابل آنها نتيجهی ديگری به غير از استقرار حكومتهای
ديكتاتوری در غرب اروپا و از جمله فاشيسم در آلمان و ايتاليا را نداشت .ليكن در شوروی نيز وضعيت سياسى بهتر
نبود .البته انقﻼب اكتبر با رهبری حزب بلشويكى به نتيجه رسيد .ليكن حزب كمونيست شوروی اقدام به مصادرهی
شوراهای كارگری را كرد .هر جريانى كه به قدرت مطلقهی حزبى تن نمىداد ،با اتهام "ضد انقﻼب" مواجه و قاطعانه
سركوب مىشد .از سوی ديگر ،تحت عنوان ضرورت تحقق "سوسياليسم در يک كشور" بوروكراسى به عنوان هستهی
مركزی برای سازماندهى اقتصاد و جامعه پا بر جا ماند و در يک نظام سرمايهداری دولتى همان نقش طبقاتى را ايفا كرد
كه قبﻼً بورژوازی با استناد به حق مالكيت خصوصى به عهده داشت .به اين ترتيب ،يک طبقهی حاكم نوين در شوروی
پديد آمد كه با سياست سوسيال داروينيسم تمامى مخالفان خود را به خاک و خون كشيد .اوج اين توحش با تثبيت
استالين به عنوان دبير كل حزب كمونيست شوروی رقم خورد و بزرگترين كمونيستكشى در تاريخ بشريت را پديد
آورد.
از آن پس كه سوسيال دموكراسى به سوی حفاظت از منافع بورژوازی رانده و دولت توتاليتر استالينى رفته رفته در
شوروی مستقر شد ،عواقب انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر نيز روشنتر از گذشته شدند .پس از وقوع اين فجايع
سياسى برخى از روشنفكران كمونيست به فكر چاره افتادند كه از بحران تئوريک موجود فراروی كنند .از جمله بايد از
فعاليت تئوريک جورج لوكاچ ياد كرد كه مستقيماً به انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر پى برد .سپس كارل كرش از
طريق نقد آثار كائوتسكى ،گرامشى از طريق نقد آثار بوخارين ،ريازانف از طريق نقد آثار پلخانف و پانكوک از طريق نقد
آثار لنين به آن مضمون "ماترياليسم" متافيزيكى پى بردند ،كه انگلس متأخر به تنهايى بانى آن است .با وجودی كه هم
اكنون حدود يک قرن از اين انتقادهای محتوايى مىگذرد و آنها در روند زمان به مراتب پوياتر از گذشته گشتهاند،
ليكن اسطورهی توافق نظری ماركس با انگلس متأخر ظاهراً اعتبار خود را حفظ كرده است .ما اينجا با علت انحطاط
جنبش كمونيستى ـ كارگری آشنا مىشويم كه عواقب آنرا به درستى در پراكسيس سياسى مشاهده مىكنيم!
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