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فاشيسم در جامهی كمونيسم ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و عواقب "سوسيال داروينيسم" در پراكسيس سياسى
فرشيد فريدونى
با وجودی كه رهبران خودخواندهی جنبش كمونيستى همواره در بوق و كرنای ضرورت فعاليت حزبى مىدمند و احزاب
به اصطﻼح "تراز نوين" خود را در "پيشتازی پرولتاريا" بىنظير و ظاهراً شكستناپذير مىشمارند ،اما يک مرور اجمالى از
تاريخ نبردهای طبقاتى در ايران گواهى از شكست قاطعانهی تمامى جريانهای كمونيستى در كشور مىدهد .اينجا منظور
من از مفهوم "شكست" بيان يک شكست مقطعى و كوتاه مدت نيست كه انگاری جنبش كارگری ـ كمونيستى در دوران
معاصر متحمل و ظاهراً از اهداف و ميسيون تاريخى و جهانشمول خود فعﻼً منحرف گشته و با گذشت زمان دوباره و
خود به خودی و با ضرورتى اجباری و به صورت اجتنابناپذير به سمت و سوی حركت به اصطﻼح ابژكتيو خويش باز
خواهد گشت .به بيان ديگر ،مفهوم "شكست" اينجا از يک واقعهی ممتد و خودكرده و مبتنى بر عوامل مزمن ،درونى و
ماندگار از پراكسيس نبردهای طبقاتى در كشور گزارش مىدهد كه يک ماهيت "ارگانيک" دارد و تنها تحت تأثير آن
شكل از آگاهى تئوريک پديد آمده كه نتايج فعاليت تشكيﻼتى آن به شكست در پراكسيس سياسى انجاميده است.
آگاهى تئوريک اكثر قابل مﻼحظهی جريانهای كمونيست ايرانى از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم سرچشمه مىگيرد
كه البته بر اساس تجربيات انقﻼب اكتبر و با استناد به آثار متأخر انگلس و رهبران حزب بلشويكى در كشور شوروی
متكامل شده است .ما اينجا با يک ايدئولوژی مطلقگرا مواجه هستيم كه تشكيل يک نظام سياسى تک حزبى ،مديريت
بوروكراتيک كليت شئون اجتماعى و روش توليد و توزيع سرمايهداری دولتى را توجيه مىكند و آنرا به بهانهی ضرورت
رشد نيروهای مولد و در جهت استقرار سوسياليسم و تحكيم به اصطﻼح ضروری "ديكتاتوری پرولتاريا" به سلطهی
بﻼمنازعهی يک رهبر توتاليتر مىكشد .اينجا شرط بقای اين نظام سياسى لغو فراكسيونهای حزبى ،انهدام مابقى جريان-
های سازمانى ،قتل عام رقبای ايدئولوژيک ،حذف جامعهی مدنى و تسلط يک سازمان مخوف امنيتى ـ اطﻼعاتى بر
گسترهی كشور محسوب مىشود .ما اينجا با "سوسيال داروينيسم" ،يعنى با نوعى از فاشيسم مواجه هستيم كه در جامه-
ی كمونيسم به افكار عمومى ارائه مىشود .مصداق اين نظريه را ما در تجربيات دوران حكمرانى استالين در شوروی ،مائو
در چين ،پلپوت در كامبوج و خاندان كيم در كرهی شمالى به خوبى مىيابيم كه ميليونها انسان را جهت تحقق اهداف
سياسى ،اقتصادی و استراتژيک يک رهبر توتاليتر به كام مرگ كشيدند .البته ما ايرانيان نيز تجربيات به خصوص خود را
با ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم داشته و داريم كه نمايندهی راستين آن در كشور حزب توده محسوب مىشود .از
جمله بايد از دوران انقﻼب بهمن ياد كرد كه حزب توده بﻼفاصله پس از پايان خفقان امنيتى ـ اطﻼعاتى نظام سلطنتى و
گشايش فضای سياسى در كشور به فعاليت تئوريک و پيروی از "خط امام خمينى" روی آورد .در حالى كه نظريهپردازان
اين حزب افكار عمومى را به سوی ضرورت ائتﻼف جبههای با جناح به اصطﻼح "خلقى و ضد امپرياليست" روحانيت
شيعه و اسﻼميان مكتبى مىراند ،دبير كل آن ،نورالدين كيانوری با شديدترين الفاظ در برابر مخالفان حزب توده موضع
مىگرفت .در اين ارتباط جريانهای پراكندهی طيف چپ يک نقش عمده را به عهده داشتند كه مانند فعاﻻن سياسى
موسوم به "ليبرال" آماج توهين و اتهامات بى اساس حزب توده مىشدند .در حالى كه كيانوری حتا از تسويه حسابهای
شخصى با كادرهای سابق و متوفى حزب توده مانند :خليل ملكى ،انور خامنهای ،فروتن و كشاورز كوتاه نمىآمد و آنها را

٢

"مرتد" و "منافق" مىناميد ،مابقى جريانهای سياسى چپ مانند :سازمان فداييان اقليت ،سازمان پيكار ،سازمان راه كارگر،
اتحاديهی كمونيستها ،حزب رنجبران ،كومله و مابقى جريانهای مائوئيست و تروتسكيست را ضد انقﻼب و عوامل
سازمانهای اطﻼعاتى و امنيتى مانند" :ساواک"" ،سيا" و "موساد" مىخواند ١.همزمان حزب توده درخواست گسترش
دادگاههای انقﻼب اسﻼمى را مىكرد و يكى از قضات شريعت و جﻼدان اسﻼمى به نام شيخ صادق خلخالى را كانديد
رياست جمهوری خود مىخواند .بدون ترديد اگر حزب توده قدرت سياسى را در دست داشت ،نورالدين كيانوری
مستقيماً دستور سركوب و قتل عام همهی مخالفان و رقبای حزبى ،انهدام تمامى جريانهای سياسى و حذف جامعهی
مدنى را صادر مىكرد و همان مناسبات مخوف اطﻼعاتى را در ايران به راه مىانداخت كه در دوران حكمرانى استالين
در شوروی رايج بود .پيداست كه اينجا مسئلهی "سوسيال داروينيسم" مربوط به روح و روان شخصى دبير كل حزب
توده نمىشود ،زيرا اين حزب بر اساس تحكيم اهداف استراتژيک و جهت حفاظت از منافع شوروی در ايران تأسيس
شده و به عنوان "حزب برادر" به ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم بى چون و چرا پايبند بوده و مقاصد راسخ تئوريک
آنرا در پراكسيس سياسى يک به يک پياده مىكرده است.

٢

با وجودی كه حزب توده حمايت تمام و كمال خود را در همهی موارد از "شورای انقﻼب اسﻼمى" اعﻼم كرده بود ٣،اما
سرانجام متهم به تدارک كودتا در كشور شد .منبع اطﻼعاتى نظام جمهوری اسﻼمى يكى از مأموران سابق كا گ ب به
نام وﻻدمير كوزيچكين بود كه به انگلستان پناهنده شده و ليست كادرهای حزب توده را در اختيار سازمانهای اطﻼعاتى
و امنيتى انگلستان و آمريكا قرار داده بود .از آن پس كه دولت آمريكا بيم اين را داشت كه سياست خارجى جمهوری
اسﻼمى در پى "جنگ تا پيروزی" بر عراق و تدارک تسليحاتى نظامى از شوروی به سوی "اردوگاه سوسياليستى" متمايل
شود" ،سازمان سيا" اين ليست را در اختيار دولت جمهوری اسﻼمى ايران گذاشت و هشدار به يک كودتای غريبالوقع
در كشور داد ٤.به اين ترتيب ،تمامى اعضای كميتهی مركزی اين حزب دستگير شده و جهت اعتراف به جلوی دوربين-
های صدا و سيمای جمهوری اسﻼمى كشيده شدند .در حالى كه امثال كيانوری و احسان طبری جهت حفظ جان خود به
"خيانتهای گستردهی" حزب توده اعتراف كردند و طبری در زندان اقدام به نوشتن كتاب "كژراه" كرد ،ليكن افرادی
مانند امير نيکآئين تا لحظهی آخر بر سر مواضع حزبى خود ايستادند و سرانجام توسط همان اسﻼميان كه آنها را
"خلقى"" ،ضد امپرياليست"" ،پيشرو" و "دموكرات" مىخواندند ،اعدام شدند .ما اينجا با عواقب ايدئولوژی ماركسيسم ـ
لنينيسم در پراكسيس سياسى مواجه مىشويم كه نه تنها قادر است با ارتجاعىترين جريانهای سياسى همپيمان شود و

 ١مقايسه ،كيانوری ،نورالدين ) :(١٣٥٩دشمنان و مخالفان حزب تودۀ ايران ،ريشههای اجتماعى و انگيزههايشان ،در دنيا ،نشريۀ ماهنامۀ سياسى
و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران ،صفحهی  ٧ادامه ،بنيادگذار :دكتر تقى ارانى ،شمارۀ  ،٥سال دوم ،دورۀ چهارم ،١٣٥٩ ،انتشارات
حزب تودۀ ايران ،صفحهی  ١٢ادامه ١٥ ،ادامه١٧ ،
 ٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم ،در آرمان و
انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ١٢٥ادامه ،برلين
 ٣مقايسه ،دنيا ،نشريۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران ،بنيادگذار :دكتر تقى ارانى ،شمارۀ سوم ،سال اول ،دورۀ چهارم ،آبان
 ،١٣٥٨انتشارات حزب توده ،صفحهی  ،٨٣مقايسه صفحهی ٥
٤
Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer „Islamischen Republik“ - Ökonomische,
politische, und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und Kontinuitätsbedingungen der „Islamischen
Republik Iran“, Berlin, S. ٣٨٩f.

٣

انرژی ﻻزم را برای تدارک قوای ضد انقﻼب پديد بيآورد ،بلكه منجر به حماقت خودكردهی فعاﻻن سياسى نيز مىشود و
زمينهی حذف فيزيكى كادرها و انهدام ساختار حزبى خود را هم پديد مىآورد.

٥

با اين وصف كه حزب توده مخالفان و رقبای چپ خود را "تربچههای پوک" مىناميد ،ليكن پراكسيس سياسى مابقى
جريانهای كمونيست كه آگاهى تئوريک آنها نيز از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم و تجربيات بلشويكى در دوران
انقﻼب اكتبر سرچشمه مىگيرد ،از عواقب "سوسيال داروينيسم" بى نسيب نبودند .از جمله بايد از حذفهای فيزيكى،
درگيریهای مسلحانه ،شكنجههای جسمى ،جنگهای روانى ،اسطورهسازی و تقديس رهبرهای مادامالعمر ،اخراج
كادرهای سازمانى ،تقلب و ياركشى در انتخابات حزبى ،سانسور و تحريف عقايد منتقدان ،ايجاد خفقان سازمانى و فرقه-
سازی ،تسويه حسابهای حزبى ،دخالت در زندگى خصوصى مخالفان و رقبای سياسى ،دگرباش ،دگرانديش و زن
ستيزی ،زد و خورد كادرهای سازمانى ،تهمتهای بى اساس ،شايعهسازیهای ناروا و تخطئهكاری و فحاشىهای مستمر
ياد كرد كه معموﻻً پس از بروز كشمكشهای نظری و انشعابهای حزبى و سازمانى در ميان جريانهای سياسى طيف
چپ پديد مىآمدند .پيداست كه بخشى از اين "فرهنگ سياسى" منحط و مبتذل مربوط به همان دگمهای ملى و مذهبى
مىشود كه اكثر قابل مﻼحظهی فعاﻻن سياسى چپ از يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى با طبقهی حاكم قرون
وسطايى كشور به ارث بردهاند .ما اينجا با فرقهگرايى و اشكال سنتى و دينى مواجه هستيم كه بدون واسطه با "سوسيال
داروينيسم" به توافق كامل مىرسند و به دشمنى و تفرقهی خودكرده در جنبش كارگری ـ كمونيستى دامن مىزنند .از
سوی ديگر ،آن خفقان اجتماعى و فضای امنيتى است كه نظامهای سلطنتى و جمهوری اسﻼمى در كشور پديد آورده و
بدين وسيله نه تنها مانع ارتباط مستقيم سازمانهای چپ و احزاب كمونيست با پراكسيس نبردهای طبقاتى و افكار
عمومى ايرانيان شده ،بلكه از خردمندی ،مردمى و متعارف شدن كليت احزاب و سازمانهای سياسى طيف چپ نيز
ممانعت كردهاند .ليكن بخش عمدهی اين "فرهنگ سياسى" محصول آن آگاهى تئوريک ،يعنى ايدئولوژی ماركسيسم ـ
لنينيسم است كه انرژی ﻻزم را برای "سوسيال داروينيسم" در پراكسيس سياسى آزاد مىسازد .ما اينجا با انسانستيزی
عريان مواجه هستيم ،در حالى كه ماركس تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود را جهت رهايى انسان متكامل
كرده است .اينجا تناقض هدف )كمونيسم( با ابزار تحقق اين هدف )"سوسيال داروينيسم"( به وضوح هويدا مىگردد .به
اين معنى كه فعاﻻن سياسى ماركسيست ـ لنينيست جهت تحقق اهداف به اصطﻼح انسانى خود از انسانستيزترين ابزار
استفاده مىكنند .اينجا بﻼفاصله اين پرسش پديد مىآيد كه تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس دستخوش چه تفاسير و
مغلطههای تئوريک شده كه در دوران معاصر اشكال شبهفاشيستى و ضد انقﻼبى به خود گرفته است؟

 ٥از آنجا كه من يکپارچه كردن تمامى اعضای يک حزب و يا سازمان سياسى را نتيجهی بى انصافى مىشمارم ،در نتيجه جهت تمايز يک
"انسان" شارﻻتان و بى پرنسيپ مانند :نورالدين كيانوری از ديگر فعاﻻن سياسى مانند امير نيکآئين از مفاهيم "نخبهگرا" و "آرمانگرا" استفاده
مىكنم .اينجا مفهوم "آرمانگرا" فقط به معنى پايبندی برخى از فعاﻻن سياسى به اهداف و آرمانهای سازمانى خود است و به هيچ وجه
توجيه ايدئولوژی ،استراتژی و تاكتيک تحقق آنها را مد نظر ندارد .به بيان ديگر ،اينجا مسئله نه بر سر تسويه حساب شخصى ،بلكه بر سر
نقد بنيادها و پيامدهای يک ايدئولوژی فوقارتجاعى مانند ماركسيسم ـ لنينيسم است كه نه تنها "سوسيال داروينيسم" را موجه مىكند ،بلكه در
شكل ايرانى آن با ارتجاعىترين جريانهای سياسى مانند اسﻼميان نيز به توافق كامل تئوريک و پراكسيس مىرسد .مقايسه ،فريدونى ،فرشيد
) :(٢٠١٨ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى بلشويسم ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٤٥ادامه،
برلين

٤

تا آنجايى كه از آثار ماركس بر مىآيد ،وی از بدو فعاليت تئوريک خود تحت تأثير مفهوم "دوران كپرنيكى" قرار
گرفت ٦.اين مفهوم در فلسفهی استعﻼيى كانت يک نقش كليدی ايفا مىكند كه البته از مسير تاريخ فرهنگى ملتهايى
كه رفرماسيون ،روشنگری و سكوﻻريسم را تجربه كرده و تمدن مدرن را پديد آوردهاند ،گزارش مىدهد .به اين معنى
كه انسان بر اساس طبيعت خود و به عنوان موجودی خردگرا و حقيقتياب تبديل به خورشيد منظومهی خود مىشود و
در مركز عالم خويشتن قرار مىگيرد .به بيان ديگر ،پس از "دوران كپرنيكى" طبيعت تبديل به سپهر جستجوی حقيقت و
موضوع خردمندی بشر مىگردد و انسان دنيوی به عنوان سوژهی شناسا و با چشمان اين جهانى به دنيای موجود و عالم
خويشتن مىنگرد و توسط تحقيقات تجربى از ابژهی خويش )موضوع شناخت( علوم طبيعى و انسانى را متكامل مىكند.

٧

همزمان دين به عنوان آموزش قوای ماورایطبيعى شكل "آگاهى وارونه" به خود مىگيرد و محصول نادانى ،خرافات و
توهمات اخروی انسانها به شمار مىآيد .از اين پس ،نقد آسمان به نقد زمين ،نقد دين به نقد حقوق و نقد اﻻهيات به
نقد سياست تبديل مىشود ٨.پيداست كه اينجا طبيعت از ماورایطبيعت متمايز مىگردد و ادغام اين دو انتقاد به
آكوموداتسيون ،يعنى هماهنگى تفكر با تدين را پديد مىآورد .ما اينجا با توافق نظر هگلىهای چپ مواجه هستيم كه
فلسفهی ايدهآليستى هگل را متهم به هماهنگى فلسفه با دين مىكردند .به اين عبارت كه هگل با استناد به مفهوم "ايده-
ی مطلق" از اين موضع عزيمت مىكرد كه انسانها هميشه از طريق خرد زندگى خود را سامان دادهاند ،يعنى آن زمان
كه انسانها دينى بودهاند ،با وساطت مفاهيم اخروی جامعهی دينى و دولت مستبد آنتيک را به وجود آوردهاند و از آن
پس كه دنيوی و خردمند شده و به فلسفه دست يافتهاند ،مفاهيم اين جهانى را پديد آورده و جامعهی بورژوايى و دولت
مدرن را تشكيل دادهاند .پيداست كه از اين منظر ،دين و فلسفه به صورت دو بعد متفاوت از "ايدهی مطلق" به نظر مى-
آيند و ظاهراً به آشتى و وحدت مىرسند .به اين ترتيب" ،روح مطلق" از فلسفهی ايدهآليستى هگل جايگزين "روح-
القدوس" در دين مسيحيت مىشود كه البته به عنوان "دميروژ" به شكل يک خدای اين جهانى در مىآيد كه انگاری
واقعيت را به صورت يک جامعهی آشتىيافته پديد مىآورد و ظاهراً مدير و مدبر يک جهان خردمند مىشود.
از آنجا كه هگلىهای چپ "واقعيت به خصوص را نسبت به ايده مىسنجيدند" و از آنجا كه اين آشتى و وحدت مورد
نظر هگل بيش از يک ادعای كذب نبود و در واقعيت تجربى مشاهده نمىشد ،در نتيجه آنها با استفاده از مفهوم
"آكوموداتسيون" به هماهنگى دين با فلسفه انتقاد مىكردند ٩.اهداف فلسفى آنها در "فراروی از فلسفه" و "رفرم آگاهى"
خﻼصه مىشد .به اين عبارت كه هگلىهای چپ به خود وعده مىدادند كه از طريق نقد راديكال دين نه تنها دولت
مسيحى پروس را به سوی خردمندی ،سكوﻻريسم و مدرنيته مىرانند ،بلكه از دخالت نهادهای دينى در تصويب قوانين
٦
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٥

مدنى نيز ممانعت مىكنند .به بيان ديگر ،هگلىهای چپ مستقل از پراكسيس و تنها در حوزهی تئوريک به نقد دين مى-
پرداختند ١٠.از جمله بايد از فلسفهی ماترياليستى فويرباخ ياد كرد كه وی آنرا جهت فراروی از فلسفهی ايدهآليستى
هگل متكامل كرد .ماركس پس از اتمام رسالهی دكترای خود و در دوران اشتغال در هيئت تحريريهی "روزنامهی راين"
كتاب "ماهيت مسيحيت" فويرباخ را خواند و اينجا ظاهراً زمينهی قاطع انشعاب خود از فلسفهی هگلىهای چپ را
يافت ١١.موضوع نقد ماترياليستى فويرباخ به شرح زير نقد دين است كه البته مابقى اشكال استعﻼيى از فلسفهی كﻼسيک
آلمانى را نيز كه بر اساس جابجايى سوژه با محمول )ابژه( متكامل شده و به نتايج آپريور رسيدهاند ،در بر مىگيرد:
«نفى خدا توسط من به اين معنى است :من نفى انسان را نفى مىكنم ،من در جای موضع واهى ،تخيلى و آسمانى انسان
كه در زندگى واقعى ضرورتاً به نفى انسان مىانجامد ،موضع حسى ،واقعى و نتيجتاً ضروری و همچنين سياسى و اجتماعى
انسان را قرار مىدهم .پرسش در مورد بود و نبود خدا برای من فقط پرسش در مورد بود و نبود انسان است».

١٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نزد فويرباخ تأييد وجود خدا ،بدون واسطه به معنى نفى وجود انسان است.
ما اينجا با يک تمايز راديكال دين از دنيا مواجه هستيم كه فويرباخ از طريق روش شناختشناسى "مشاهدهی حسى" به
آن دست يافته است .به اين معنى كه وی در نقد جابجايى سوژه با محمول )ابژه( نتيجه گرفت كه اين انسان است كه
خدا را مىآفريند و دين را پديد مىآورد و نه بر عكس .به اين ترتيب ،فويرباخ مسئلهی دين را ظاهراً در زمينهی دنيوی
آن حل و فصل كرد .از اين منظر ،شناختشناسى فلسفى دگرگون و تبديل به انسانشناسى مىشود .ليكن زمانى كه
انسان از منظر پراتيک جايگزين عيسى مىگردد و اين خودش است كه دين را پديد مىآورد ،در نتيجه ماهيت انسان از
منظر تئوريک شكل الهى به خود مىگيرد .اين همان نتيجهی فلسفى بود كه فويرباخ از روش شناختشناسى خود گرفت
و سپس با استناد به مفاهيم "اراده"" ،خرد" و "قلب" مفهوم "نوع ماهوی بشر" را مستقل از پراكسيس متكامل كرد .نزد
فويرباخ "اراده" به معنى خواستن" ،خرد" به معنى شناخت و "قلب" به معنى عشق است ١٣.وی سرانجام به اين موضوع
پى برد كه دين خودساختهی انسانها از زيست اين جهانى آنها مستقل شده ،آنها را به انقياد حاكميت كليسا كشيده و
منجر به "ازخودبيگانگى" آنها نسبت به "نوع ماهوی بشر" شده است .ما اينجا با يأس از شكل خدا و اطمينان از
ماهيت انسان مواجه هستيم كه نقش دين جهت وساطت مناسبات انسانى را ظاهراً منتفى اعﻼم مىكند ،در حالى كه
بدون كوچکترين تأمل انتقادی دولت را به عنوان "مفهوم درونى واقعيت" به شرح زير جایگزين آن مىسازد:
«ما از اين طريق تنها خود را از تضاد ) (...زيست و تفكر خودمان با يک زيست و تفكر كه اصوﻻً دين را نقض مىكند،
رها مىسازيم .ليكن ما بايد دوباره دينى شويم ـ سياست بايد دين ما شود ـ اما اين تنها زمانى ممكن است كه ما به
 ١٠مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دين و دولت ـ از نقد تئوريک دين تا پراكسيس دينزدائى در ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم،
صفحهی  ١٢٩ادامه ،برلين
١١
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باﻻترين سطح از مشاهدهی خود دست بيابيم كه سياست را برای ما تبديل به دين كند .اين پرنسيپ چيز ديگری به غير
از آتهئيسم نيست ـ تكليف يک انسان متمايز از خدا».

١٤

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نزد فويرباخ سياست بدون واسطه جايگزين دين مىشود و دولت از منظر
آتهئيسم وی يک تظاهر قدسى به خود مىگيرد .در حالى كه دين با استناد به توهمات ماورایطبيعى ،انسان را سلب
خرد ،استقﻼل و آزادی مىكند و آنرا در برابر خشونت ساختاری كليسا به انفعال مىكشد ،همين نقش را نيز دولت با
استناد به توهمات طبيعى )ايدئولوژيک( و در جهت وساطت مناسبات اجتماعى انسانها در آتهئيسم فويرباخ به عهده
مىگيرد .بنابراين فويرباخ دوباره از آسمان بر زمين پياده مىشود و ما اينجا در امتداد فلسفهی ايدهآليستى هگل با
اولويت سوژه بر ابژه مواجه هستيم كه البته توسط روش شناختشناسى "مشاهدهی حسى" پديد مىآيد و از فعاليت
سياسى جهت دگرگونى "اوضاع موجود" ممانعت مىكند .بنابراين اتفاقى نيست كه ماركس فلسفهی ماترياليستى فويرباخ
را به علت تمركز زياد از حد بر طبيعت غير سياسى مىخواند ،در حالى كه آنرا در مقايسه با فلسفهی ايدهآليستى هگل
فقير مىشمرد .اينجا تفاوت نظر ماركس با فويرباخ بر سر ديالكتيک گوهر )طبيعت( با سوژه )سياست( است .در حالى
كه فويرباخ ديالكتيک هگلى را يک روش جديد جهت تكامل يک دين اين جهانى مىشمرد ،ماركس همواره حقيقت را در
اشكال اسرارآميز و جنجالى آن مشاهده مىكرد.

١٥

ماركس پس از ممنوعيت انتشار "روزنامهی راين" به هلند و فرانسه سفر كرد و در آنجا نيز با همان خشونت بى امان
دولتى مواجه شد كه از كشور پروس مىشناخت .وی سپس برای ازدواج با همسر آتى خود ،جنى فون وستفال برای مدت
 ٦ماه به شهر كرويتسناخ نقل مكان كرد و در آنجا به يک تحقيقات بسيار گسترده پيرامون قوانين اساسى كشورهای
مدرن دست زد و آثار نظريهپردازان مشهور دولت را دوباره مرور كرد .يكى از نتايج تحقيقات وی "نقد فلسفهی حق
هگل" نام دارد كه موضوع اصلى آن بررسى نقش مالكيت خصوصى در تشكيل دولتهای مدرن است .به اين عبارت كه
هگل خشونت شاهانه را از "مايورات" )حق ارث انحصاری ،انفرادی و غير قابل فروش برای شاه( استنتاج مىكند .وی
مردم را يک مجموعه از اوباش و اراذل پراكنده ،بى فرهنگ و فاقد هويت مىشمارد كه تحت اعمال خشونت شاهانه به
صورت ملت در مىآيند .ماركس اينجا فلسفهی هگل را متهم به جابجايى سوژه با محمول )ابژه( مىكند و به عكس
نظريهی وی دست مىيابد .به اين عبارت كه اين ملت است كه دولت را پديد مىآورد ،منتها با يک درجهی به خصوص
از آگاهى .اينجا منظور وی ،آگاهى جامعهی بورژوايى است كه به اصطﻼح از "طبيعت انسان" و مبتنى بر حق مالكيت
خصوصى رشد مىكند و شكل دوگانهی خود را به صورت دولت مدرن پديد مىآورد .به اين ترتيب ،ماركس نتيجه مى-
گيرد كه بورژوازی با اعيان و اشراف فئودالى بر سر حق مالكيت خصوصى به توافق رسيده و بر اساس آن يک قانون
اساسى مدرن را به تصويب رسانده است .ما اينجا با قوای مقننه ،قضاييه و مجريه به صورت شكل سياسى جامعهی
بورژوايى مواجه هستيم ،در حالى كه بورژوازی با آگاهى ،يعنى به صورت يک سوژهی فعال پيكر اقتصادی و ماهيت
متضاد روش مدرن توليد سرمايهداری را پديد مىآورد .اينجا شكل ايدهآليستى آن جامعهی خردمند و آشتىيافتهی
١٤
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بورژوايى كه هگل آنرا با استناد به "قرارداد" ـ كه آنرا "اعﻼحضرت مطلق" و "كليت عرفى" نيز مىخواند ـ پديد
آورده است ،با ماهيت متناقض و تضادهای درونذاتى خود تﻼقى مىكند.

١٦

ماركس پس از ازدواج با جنى فون وستفال از شهر كريتسناخ به پاريس نقل مكان كرد .هدف وی همكاری با آرنولد
رويگه جهت انتشار "سالنامههای آلمانى ـ فرانسوی" بود .آنها پاريس را برای ادامهی فعاليت تئوريک خود انتخاب
كردند ،زيرا در آنجا فشار سانسور به اندازهی كشور پروس نبود .از اين پس ،دوستى ماركس با انگلس و فعاليت
مشترک نظری و سياسى آنها نيز آغاز شد .از آنجا كه آنها مشتاق به رايزنى و فعاليت تئوريک با فويرباخ بودند ،در
نتيجه ماركس در يک نامهی بسيار محترمانه وی را به همكاری با "سالنامههای آلمانى ـ فرانسوی" دعوت كرد كه البته
بى جواب ماند .به احتمال زياد فويرباخ مايل نبود كه نتايج كشفيات تئوريک خود را كه "فلسفهی آتى" مىخواند ،با
ديگران تقسيم كند .از سوی ديگر ،وی هوادار نظام سلطنتى بود ،در حالى كه ماركس ،رويگه و انگلس از جمهوریخواهان
راديكال به شمار مىرفتند.
ماركس در دوران اقامت خود در پاريس يک كتاب مشترک با انگلس را با عنوان "خانوادهی مقدس" منتشر كرد كه
مضمون آن نقد تمامى اشكال ايدهآليستى و از جمله فلسفهی هگلىهای چپ و روش تفكر متافيزيكى آن دسته از
هواداران برونو بائر است كه در "روزنامهی ادبيات همگانى" قلم مىزدند .اينجا روش شناختشناسى و ماترياليسم
فويرباخ برای ماركس و انگلس در جايگاه يک مرجع فلسفى قرار مىگيرند .برای نمونه ماركس در ابتدا و با استناد به
ديالكتيک گوهر و سوژه بر سه عنصر سيستم هگلى مانند :گوهر اسپينوزا ،خودآگاهى فيشته و وحدت ضروری و متضاد
آنها در "ايدهی مطلق" اشاره و سپس تشريح مىكند كه اشترآواس هگل را به موضع اسپينوزا و برونو بائر وی را به
موضع فيشته مىكشد و با وجودی كه هر دوی آنها از هگل فراتر مىروند ،اما به شرح زير در محدودهی فلسفهی
اسرارآميز و جنجالى وی محصور مىمانند:
«جنگ ميان اشترآوس و ]برونو[ بائر در مورد گوهر و خودآگاهى يک جنگ در محدودهی جنجالهای هگلى است(...) .
در ابتدا فويرباخ ]بود[ كه هگل را بر اساس ديدگاه هگلى تكميل و نقد كرد ،همينكه وی روح مطلق متافيزيكى را در

"انسان واقعى و بر زمينهی طبيعت" حل و فصل كرد ،نقد دين را به كمال و اتمام رساند ،همينكه وی همزمان در نقد
جنجال هگلى و لذا تمامى متافيزيک خطوط اصولى بزرگ را استادانه طراحى كرد.

١٧

به اين ترتيب ،ماركس مبنای متافيزيكى فلسفهی ايدهآليستى هگل و تمايزهای فلسفى هگلىهای چپ را قدم به قدم افشا
مىسازد و آنها را با كشفيات ماترياليستى فويرباخ مواجه مىكند .در برابر انگلس فعاليت تئوريک خود را تبليغ برای
"فلسفهی آتى" فويرباخ مىشمارد ،آنرا مرجع "نقد مطلق" مىخواند ،در حالى كه سيستم هگلى را به ديوار و ميلههای
زندان تشبيه و سپس به شرح زير بر نقش كشفيات فلسفى فويرباخ تأكيد مىكند:
 ١٦مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دولت و جامعهی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهی سياسى هگل و ماركس،
در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٢٣٧ادامه ،برلين
١٧
Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Die Heilige Familie – Oder die kritik der kritischen Kritik, in:
MEW, Bd. ٢, S. ١ff., Berlin (ost), S. ١٤٧

٨

«"اعﻼم مىشود كه راز سيستم" ]هگلى[ "فاش" شده است .اما چه كسى راز "سيستم" را سپس فاش كرد؟ فويرباخ .چه

كسى ديالكتيک مفاهيم ،جنگ خدايان كه فقط فيلسوفان مىشناختند ،نابود كرد؟ فويرباخ .چه كسى ،البته نه "معنى
انسان" ـ انگاری كه انسان يک معنى ديگری دارد از اينكه انسان است! ـ اما با اين وجود "انسان" را در جای خرت و
پرت قديمى و همچنين "خودآگاهى نامتناهى" گذاشت؟ فويرباخ و فقط فويرباخ .وی همچنين بيشتر انجام داد .وی همان
مقولهها كه هماكنون "نقد" آنها را به اطرافش پرتاب مىكند" ،ثروت واقعى مناسبات انسانى ،محتوای هولناک تاريخ،
جنگ تاريخ ،جنگ انبوه مردم با روح" غيره و غيره را در نهايت نابود كرد».

١٨

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگلس اينجا نه تنها فلسفهی ماترياليستى فويرباخ را به صورت مجرد در
برابر فلسفهی ايدهآليستى هگل قرار مىدهد ،بلكه در پيروی از "فلسفهی آتى" وی شناختشناسى ديالكتيكى را روش
تكامل اديان اين جهانى مىشمارد .انگاری كه اينجا حكم قتل سيستم هگلى قاطعانه اعﻼم مىشود و از اين پس بايد با
هگل به صورت يک "سگ مرده" رفتار كرد ،در حالى كه ماركس هيچگاه يک چنين نظری را نمايندگى نمىكرد .برای
نمونه مىتوان مصداق اين نظريه را در جزوههای فلسفى ـ اقتصادی ماركس يافت كه وی در همان زمان اقامتش در
پاريس و موازی با انتشار كتاب "خانوادهی مقدس" به تدوين آنها پرداخت .وی اينجا سه جنبهی مثبت اثر فويرباخ را
برجسته مىسازد؛ در ابتدا فويرباخ اثبات كرده است كه فلسفهی ايدهآليستى هگل چيز ديگری به غير از بسط دين از
طريق مفاهيم نوين نيست ،بنابراين فلسفه يک شكل ديگری است كه منجر به ازخودبيگانگى انسان از ماهيت خويش
مىشود و در نتيجه بايد محكوم گردد .بعدا ً،فعاليت فويرباخ به عنوان بنيانگذار "ماترياليسم حقيقى" و "علم واقعى"
ستايش مىشود ،زيرا به نظر ماركس وی مناسبات واقعى ،يعنى روابط انسان با انسانها را تبديل به اصول تئوريک كرده
است و سرانجام فويرباخ اثبات كرده است كه نفى نفى هگلى كه به صورت "ايدهی مطلق" مدعى يک نتيجهی مثبت،
يعنى شناخت كليت مىشود ،چيز ديگری به غير از "تفكر صرف ديالكتيكى" و "توليدات ناب ذهنى" نيست ١٩.ماركس
سپس عظمت فعاليت تئوريک هگل را ستايش مىكند ،زيرا وی به اين مسئله پى برده كه انسان محصول كار خويش
است .منتها با اين انتقاد كه كار نزد هگل تنها يک فعاليت مجرد و ذهنى است ٢٠.بنابراين انسان مورد نظر هگل تنها يک
تجريد استعﻼيى از انسان واقعى است كه از منظر انسانشناسى" ،موجود متفكر" ٢١محسوب مىشود .بنابراين ماركس
اينجا بر اين نكته تأكيد مىكند كه سوژهی فلسفهی ايدهآليستى هگل دروغ و وی تنها از منظر آپريوريسم و از طريق
جابجايى سوژه با ابژه )محمول( است كه به جامعهی آشتىيافته و خردمند بورژوايى دست مىيابد.

٢٢

بنابراين از همين منظر ديالكتيک است كه مجادلهی فلسفى ماركس با ماترياليسم فويرباخ نيز به كلى عريان مىگردد .به
اين صورت كه روش شناختشناسى فويرباخ مبتنى بر "مشاهدهی حسى" است كه طبعاً معطوف و محدود به شيئيت،
١٨

Ebd., S. ٩٧f.
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤, in: MEW,
Ergänzungsband I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥٦٩, ٥٧٠, ٥٧٤
٢٠
Vgl. ebd,. S. ٥٧٤
٢١
Denkendes Wesen
٢٢
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch … ebd., S. ٥٨٤, und
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكاتى جهت فراروی از بحران "ماركسيسم ايرانى" ،در آرمان و
انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين
١٩

٩

ماديت و عينيت ،يعنى شكل ابژه مىشود و از درک ماهيت سوبژكتيو ،يعنى شناخت عوامل تاريخى و فرهنگى ابژه
ممانعت مىكند .ماركس اينجا با كمال آگاهى مفهوم "موضوع" ٢٣را به پيش مىكشد كه شناخت خشک ماترياليستى
فويرباخ را از عينيت به كليت قوای حسى انسان بسط دهد و به يک مفهوم ماترياليستى و ديالكتيكى از "انسان" دست
بيابد كه خود را در پيروی از سيستم هگلى ،يعنى از طريق كار خويشتن پديد مىآورد .اينجا منظور ماركس از مفهوم
"كار" فقط آن نوع از كار است كه توسط جامعه تأييد مىشود .به اين معنى كه انسان در پرتو مايحتاج توليد شده نه تنها
خود را به صورت يک فرد خﻼق و مؤثر اجتماعى تجربه مىكند ،بلكه به توان خويش جهت برآورده كردن نيازهای
مشخص هم نوعان خود نيز پى مىبرد ٢٤.به اين ترتيب ،انسان به صورت سوژهی آگاه و از طريق "كار شكلدهنده" و
"قوای نوع ماهوی" خويشتن ،ابژه را تبديل به موضوع خود مىكند و از يک سو ،نيروی كار خود را در اين ابژه "موضوع-
شده" ٢٥مىسازد و يک موضوع جديد را به وجود مىآورد و در اختيار جامعه مىگذارد كه مادی و يا غير مادی است و
از سوی ديگر ،تحت تأثير محصول كار خود موضوعيت مىيابد و تبديل به "انسان موضوعيتيافته" ٢٦مىشود .به اين
معنى كه اگر انسان لباس بدوزد ،خياط و اگر خدمات درمانى ارائه بدهد ،پزشک و پرستار و اگر آواز بخواند و تئاتر بازی
كند ،هنرمند محسوب مىشود .بنابراين از منظر ماركس محصوﻻت "كار موضوعشده" به توليد اشيا و ماديات خﻼصه
نمىشوند و وی محصوﻻت محسوس غيرمادی ،خدماتى و هنری كار را نيز در تئوری ماترياليستى ـ ديالكتيكى خود ادغام
مىكند .به بيان ديگر ،نزد ماركس نه ماديت ،بلكه موضوعيت و نه مشاهدهی حسى ،بلكه كليت قوای حسى انسان
شناختشناسى را تعيين مىكنند.
ماركس سپس نقد خود را بر روند توليد متمركز كرده و ميان توليدات انسانى و حيوانى تفاوت مىگذارد .در حالى كه
حيوانات بنا بر غريزهی نوعى خود يکجانبه و تنها آن چيزی را كه احتياج دارند ،توليد مىكنند ،توليدات كار انسانى
همهجانبه است و انسان آگاهانه و با پيروی از قوانين زيبايىشناسى ،يعنى سوبژكتيو محصوﻻت كار خود را پديد مىآورد.
ما اينجا در كنار جنبهی بيولوژيک كار كه به صورت يک فعاليت ابزاری موجوديت مادی انسانها را در يک محيط
خشن و طبيعت ضد انسانى تضمين مىكند ،با جنبهی فرجامشناسى كار كه البته به صورت هدف و فرای نيازهای مادی
جامعه ،به طبيعت خﻼق انسانها موضوعيت مىدهد و آنرا شكوفا مىسازد ،نيز آشنا مىشويم.

٢٧

بنابراين ما اينجا با "كار شكلدهنده و هدفمند" مواجه هستيم و ماركس از طريق مفهوم "شكل" تمامى تاريخ فرهنگى
انسان ،يعنى عوامل سوبژكتيو را نيز به انضمام شناختشناسى ماترياليستى ـ ديالكتيكى خويش مىكشد .ليكن در نظام
سرمايهداری روند توليد در كوچکترين اجزا تقسيم و به كارگر مزدی تنها يک جزيى از كار محول مىشود .ما اينجا با
كار يکنواخت ،خستهكننده ،فاقد روح و غير حرفهای سر و كار داريم و تحت اين مناسبات است كه كار بيگانه به
سلطهی سرمايه ،يعنى "كار موضوعشده" در مىآيد .به بيان ديگر ،كار همهجانبهی انسانى در روند توليد كاﻻيى تبديل
٢٣

Gegenstand
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Auszüge aus James Mills Buch, in: MEW, Ergänzungsband I, S. ٤٤٥ff., Berlin
(ost), S. ٤٦٢
٢٥
Vergegenständlichte Arbeit
٢٦
Gegenständlicher Mensch
٢٧
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch …, ebd., S. ٥١٧
٢٤

١٠

به كار يکجانبهی حيوانى مىشود و از اين بابت است كه ماركس بر "موضوعيتيابى به صورت سلب موضوعيت و از
خودبيگانگى" كارگران مزدی انگشت مىگذارد .به اين معنى كه كارگر مزدی در روند توليد سرمايهداری شكل يک
انسان دينى را به خود مىگيرد كه به صورت پست و نازل بروز مىكند ٢٨.سوژهی فعال تحقير و تحميق طبيعت انسان،
سرمايهدار است كه با آگاهى و اراده و در جهت كسب سود روند توليد را برنامهريزی و نيروی كار بيگانه را استثمار
مىكند .در حالى كه هگل مفهوم "قضيه" )كاﻻ( را در يک حركت ديالكتيكى از تفكر و به صورت خودآگاهى از وحدت
گوهر )طبيعت( با سوژه )انسان( پديد مىآورد و از يک سو ،كاﻻ را ظاهراً به سوژهی جامعهی بورژوايى ارتقا مىدهد و از
سوی ديگر ،حق مالكيت خصوصى را نتايج منطقى و طبيعى "آزادی زنده" مىخواند ٢٩،ماركس در جزوههای فلسفى ـ
اقتصادی خود توليد كاﻻيى و حق مالكيت خصوصى را به شرح زير مسبب "فقر مطلق" انسانها مىشمارد:
«مالكيت خصوصى ما را چنان احمق و يکجانبه كرده كه يک موضوع وقتى مال ما است ،اگر ما صاحب آن باشيم،
]يعنى[ به صورت سرمايه برای ما موجود باشد و يا توسط ما مستقيماً متملک ،خورده ،نوشيده ،بر بدن ما پوشيده ،توسط
ما زيسته و غيره ،خﻼصه مصرف شود (...) .بنابراين در جای تمامى احساسات جسمى و روحى ،ازخودبيگانگى سادهی
همهی اين احساسات] ،يعنى[ معنى مالكيت آمده است .بر اساس اين فقر مطلق ماهيت انسان بايد تقليل بيابد كه آن
ثروت درونى را از بطن خويشتن بيرون بزايد (...) .بنابراين فراروی از مالكيت خصوصى رهايى كامل تمامى احساسات و
قابليتهای انسانى است؛ اما آن بدين وسيله به صراحت يک چنين رهايى است كه اين احساسات و قابليتهای انسانى،
هم سوبژكتيو و هم ابژكتيو شدهاند .چشم تبديل به چشم انسانى شده است ،همانگونه كه موضوع وی تبديل به يک
موضوع اجتماعى و انسانى شده] ،يعنى[ از انسان برای انسان پديد آمده است .بنابراين حسيتها مستقيماً در پراكسيس
خود تبديل به تئوريسين شدهاند .آنها نسبت به قضيه ]يعنى كاﻻ[ برای اراده به قضيه مثل آن رفتار مىكنند ،اما خود
قضيه يک رفتار انسانى موضوعيتيافته نسبت به خود و نسبت به انسان و بر عكس است .بنابراين نياز و يا لذت،
طبيعت خودپسند و طبيعت سودمندی صرف خود را مىبازند ،همينكه منفعت به منفعت انسانى در آمده باشد».

٣٠

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا بدون اينكه مقولهی "فقر مطلق" را محدود به گرسنگى،
آوارگى ،بيكاری ،بيگاری ،بيماری و  ...كند ،شرط رهايى انسان از آنرا در فراروی از توليد كاﻻيى و لغو مالكيت خصوصى
مىبيند كه البته به صورت تصاحب كار بيگانه و به دليل ازخودبيگانگى كارگران مزدی پديد آمدهاند .به اين عبارت كه
در روش مدرن توليد سرمايهداری مسئلهی استثمار نيروی كار و سلطهی سرمايه بر كار بيگانه از آگاهى كارگران مزدی
زدوده مىشود و توليد انبوه كاﻻها و خدمات اجتماعى نه محصول فعاليت خود آنها ،بلكه به حساب توان مديريت و
٢٨

„Vergegenständlichung als Entgegenständlichung, Entfremdung“, „Entäußerung als Arbeit, Entäußerung
“als Religion
 ٢٩مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟ در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم،
صفحهی  ٤٩ادامه ،برلين ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دولت و جامعهی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهی سياسى هگل و ماركس ،در
آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٢٣٧ادامه ،برلين ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟ ،در آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم ،صفحهی ٧
ادامه ،برلين
٣٠
Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch …, ebd., S. ٥٤٠

١١

برنامهريزی سرمايهدار گذاشته مىشود .ماركس اينجا موازی با روش نقد دين فويرباخ به نقد روند توليد سرمايهداری
مىپردازد .به اين صورت كه هر چه انسان بيشتر روی وجود خدا حساب باز كند ،به همان اندازه كمتر از وجود خود
بهره مىبرد .در حالى كه بنا بر فلسفهی ماترياليستى فويرباخ آن دينى كه خود انسانها ساختهاند ،استقﻼل يافته و توسط
يک قدرت بيرونى مانند كليسا بر انسانها حكمفرمايى مىكند ،موضوع ازخودبيگانگى نزد ماركس به صورت استقﻼل و
حاكميت روند توليد بر كارگران مزدی تشريح مىشود .يعنى ،هر چه آنها بيشتر در روند توليد سرمايهداری ادغام
شوند ،به همان اندازه نيز بيشتر از ماهيت خويش ازخودبيگانه مىگردند ٣١.اينجا ماركس چهار نوع از مقولهی
"ازخودبيگانگى" را از يکديگر تميز مىدهد؛ اول ،ازخودبيگانگى انسان از كار است .به اين معنى كه سرمايه ظاهراً به
صورت يک قدرت مستقل از پراكسيس مولد در آمده و طبيعت بيگانهی خود را بر كارگران مزدی تحميل مىكند .اين-
جا كارگران مزدی تنها به اين دليل به كار ازخودبيگانه تن مىدهند ،زيرا آنرا يک ابزار برای رفع نيازهای مادی خود
مىشمارند .دوم ،ازخودبيگانگى انسان از نتايج فعاليت توليدی خويش است .به اين معنى كه كارگران مزدی محصوﻻت
كار خويش را نه مال خود ،بلكه حق مالكيت خصوصى سرمايهدار مىشمارند .سوم ،ازخودبيگانگى انسان از انسانها است
كه به معنى مطروديت و انزاوی افراد از جامعه مىباشد و چهارم ،ازخودبيگانگى انسان از "نوع ماهوی بشر" است.

٣٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس سه نوع اولى ازخودبيگانگى را مستقيماً از پراكسيس مولد و
مناسبات نظام سرمايهداری ،يعنى از روش توليد كاﻻيى و حق مالكيت خصوصى استنتاج مىكند ،در حالى كه نوع
چهارمى آن معطوف به آن مفهومى مىشود كه فويرباخ با استناد به مفاهيم "اراده"" ،خرد" و "قلب" برای ابعاد "نوع
ماهوی بشر" در نظر گرفته است .اينجا ماهيت انسان نه يک شكل تاريخى و موضوعيتيافته دارد و نه در واقعيت
تجربى احساس مىشود ،زيرا آن تنها از طريق مفاهيم استعﻼيى ساخته و پرداخته شده است .به اين معنى كه فويرباخ
تمامى صفات ناب و ارزشمند مورد نظر خود را به ماهيت يک انسان اسمى )نومينال( ،ارزشمند )نرماتيو( ،غيرتاريخى و
غيرموضوعيتيافته نسبت داده و ماركس در پرتو آن است كه نقد خود به جامعهی بورژوايى را وارد مىآورد .ما اينجا
با روش انتقاد استعﻼيى مواجه هستيم ،اينجا در امتداد تفكر هگلىهای چپ ـ كه ماركس به گمان خود و با استناد به
فلسفهی ماترياليستى فويرباخ از آن فراروی كرده بود ـ فلسفه با فلسفه سخن مىگويد .با تمامى اين وجود ماركس از
تحليل خود بى محابا و به شرح زير نتيجه مىگيرد:
«) (...آتهئيسم از طريق لغو دين و كمونيسم از طريق لغو مالكيت خصوصى همراه با خود هومانيسم وساطتشده هستند.
تنها از طريق لغو اين واسطه كه البته يک شرط ضروری است ،خود به خود اثر مثبت آغاز مىشود ،يعنى هومانيسم
مثبت».

٣٣

بنابراين ماركس استقرار آتهئيسم و كمونيسم را بدون واسطه به معنى پايان ازخودبيگانگى انسان مىشمارد و تنها تحت
اين شرايط است كه انگاری انسان ماهيت از دست رفتهی خود را دوباره باز مىيابد .ما اينجا با تضاد ماهيت طبقاتى
٣١

Vgl. ebd., S. ٥١٢
Vgl. ebd., S. ٥٢٠f.
٣٣
Ebd., S. ٥٨٣
٣٢

١٢

نظام سرمايهداری با شكل به اصطﻼح آشتىيافتهی بورژوايى آن مواجه هستيم كه ماركس از بدو فعاليت تئوريک خود
در فكر فراروی از آن بود .پيداست كه سوژهی تحقق اين هدف سياسى تنها آن طبقهی اجتماعى مىتواند بوده باشد كه
از همه بيشتر از پديدهی ازخودبيگانگى رنج مىبرد .بنابراين ماركس اينجا نيز از پرولتاريا به عنوان "سوژهی فعال" لغو
اشكال ازخودبيگانهی جامعهی بورژوايى ياد مىكند.
در همين زمان كه ماركس در حال نوشتن جزوههای فلسفى ـ اقتصادی بود ،كتاب "تنها كس و مالكيتش" ،اثر ماكس
اشتيرنر منتشر شد ٣٤.وی يكى از هگلىهای چپ و مدافع سرسخت مواضع ليبراليسم بود .نقد وی از منظر فرديت ،يعنى
تظاهر يک انسان واقعى ،آزاد و خﻼق به آكوموداتسيون هگلى وارد مىآيد .به اين عبارت كه هگل در امتداد ايمان
مسيحيان مفاهيم به اصطﻼح خردمند را بر فرد حاكم كرده است و انتظار دارد كه انسانها روابط خود را در پرتو "ايدهی
مطلق" وی منضبط سازند .از همين منظر ،اشتيرنر "آتهئيسم" و "هومانيسم" فويرباخ و همچنين "كمونيسم" ماركس را
نيز به عنوان اشكال دينى و نشانهی ازخودبيگانگى انسان به باد انتقاد مىگيرد .به نظر اشتيرنر اصوﻻً نمىتوان انسان
واقعى )من غيرماهوی( را از يک انسان تخيلى و قدسى )من ماهوی( مجزا كرد و انتظار داشت كه انسان واقعى كه به
اصطﻼح ازخودبيگانه است ،به سوی "من ماهوی" كه البته يک شكل دينى از انسان مىباشد ،سمت بگيرد .به نظر
اشتيرنر كمونيستها نيز در نهايت مسيحى هستند ،زيرا آنها انسان واقعى را قربانى تصوراتى مىكنند كه برای فرد به
كلى بيگانه مىباشند .به بيان ديگر ،در حالى كه مسيحيان انسانها را به رستگاری دينى و لذات جهان اخروی وعده مى-
دهند ،اما بنا بر نقد اشتيرنر ،معبد مقدس كمونيستها "جامعه" نام دارد .افزون بر اينها ،اشتيرنر در لغو مالكيت
خصوصى خشونت بسيار هولناكى را مشاهده مىكند كه از واقعيت نظم موجود به مراتب شديدتر است.
به اين ترتيب ،اشتيرنر بى محابا نتيجه مىگيرد كه انسان واقعى همين انسان خودپسند مىباشد كه در روند تاريخ ظاهراً
از رئاليسم به ايدهآليسم و هماكنون به اگوئيسم رسيده است .در حالى كه انسان واقعى در ماهيت خود ظاهراً فرد است،
ليكن همواره اين ارواح به اصطﻼح مقدس بودهاند كه انگيزهی سركوب و محدود كردن فرديت انسان واقعى را داشتهاند.
به نظر اشتيرنر تنها اتفاقى كه در روند تاريخ افتاده ،به اين عبارت است كه اين ارواح همواره فربهتر از گذشته گشتهاند.
برای نمونه اگر مؤمنان مسيحى قبﻼً وعده به رستگاری و آمرزش مىگرفتند ،هماكنون "جامعهی آشتىيافته" )هگل(،
"نوع ماهوی بشر" )فويرباخ( و "كمونيسم" )ماركس( هستند كه جای آنرا گرفته و از طريق مفاهيمى مانند" :خردمندی"،
"عرف شهروندی"" ،احساس انسانى" و "همبستگى اجتماعى" توجيه مىشوند .انگيزهی فعاليت فلسفى اشتيرنر ظاهراً به
اين عبارت است كه انسان را از سلطهی تمامى ارواح ،مفاهيم و ارزشها كه فرای فرد و جهت محدود و منظبط كردن
فرديت انسان پديد آمدهاند ،آزاد سازد .به نظر وی ،انسان اصوﻻً هيچ نيازی به اينگونه آموزشهای دينى و شبهدينى
ندارد و فقط كافى است كه خﻼقيت را بياموزد.

٣٥

 ٣٤از آنجا كه من در جای ديگری به تفصيل به مسير تفكر انتقادی و انقﻼبى ماركس پرداختهام ،در نتيجه اينجا فقط برخى از ابعاد آنرا
مطرح مىكنم كه برای نوشته ضروری هستند .مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٧فلسفهی حقوق طبيعى و حق انقﻼب ـ گفتمانى پيرامون
مسير انديشيدن انتقادی ماركس از نقد دين تا نقد اقتصاد سياسى ،در آرمان و انديشه ،جلد دهم ،صفحهی  ١٥١ادامه ،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
٣٥
Vgl. Stirner, Max (١٨٨٢): Der Einzige und sein Eigentum, ٢. Auflage, Leipzig, S. ٩٩, ١٧٩, ٢٦٤, und

١٣

از آن پس كه كتاب اشتيرنر منتشر شد ،انگلس بﻼفاصله آنرا مطالعه كرد و در يک نامه به شرح زير پيشنهاد خود را
جهت نقد كتاب "تنها كس و مالكيتش" 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 خودپسند در غرضورزی خود يک لحظه هم نمىتواند پايدار بماند ،بلكه بايد بﻼفاصله در كمونيسم
واژگون گردد .البته اين يک چيز جزيى است كه به اشتيرنر اثبات شود كه انسانهای اگوئيستاش ضرورتاً از فرط
خودپسندی مجبور به كمونيست شدن هستند .بايد به اين مرديكه پاسخ داد كه قلب انسانى در ابتدا در خودپسندی
خويش مستقيماً غيرانتفاعى و فداكار است ،و بنابراين وی دوباره از همان جا سر در مىآورد كه در برابرش مىجنگد(...) .
"انسان" فويرباخى از خدا استنتاج شده است ،فويرباخ از خدا به انسان رسيده است و البته "انسان" اين چنين تجريدی و
با يک مدرک مقدس دينى آغشته شده است .راه حقيقى برای رسيدن به "انسان" عكس آن است .ما بايد از من] ،يعنى[
از تجربه و پيكر انضمامى فرد عزيمت كنيم كه مانند اشتيرنر به بنبست نرسيم ،بلكه خود را از آنجا به سوی "انسان"
ترفيع دهيم" .انسان" هميشه شبح يک پيكر است ،تا زمانى كه زمينهی تجربى خود را ندارد ،ما بايد از تجربهگرايى و
ماترياليسم عزيمت كنيم ،اگر كه تفكر ما و "انسان" ما بايد چيز حقيقى بوده باشد :ما بايد عام را از خاص استنتاج كنيم،
نه از درون خودش يا از هوا مانند هگل».

٣٦

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،پيشنهاد انگلس معطوف به "تجربه" و "پيكر انضمامى" انسان مىشود كه
البته با روش شناختشناسى فويرباخ نيز كه مبتنى بر "مشاهدهی حسى" است و طبعاً معطوف و محدود به شيئيت،
ماديت و عينيت ابژه مىشود ،به خوبى قابل شناخت است .ليكن ما اينجا تنها با شكل ابژه مواجه هستيم كه از درک
ماهيت سوبژكتيو ،يعنى شناخت عوامل تاريخى ،فرهنگى و اجتماعى ،يعنى موضوعيتيابى ابژه و كليت قوای حسى انسان
ممانعت مىكند .اينجا انگلس در پيروی از فويرباخ ،ماترياليسم را دوباره به صورت مجرد در برابر ايدهآليسم مستقر
مىسازد ،در حالى كه ماركس تا اينجا به درک يک "كليت ديالكتيكى" رسيده كه مولود آن "كار شكلدهنده و هدفمند"
انسانى است كه نه تنها طبيعت بيرونى ،بلكه طبيعت درونى انسان را نيز دگرگون مىكند و "جهان موضوعيتيافته"،
"طبيعت موضوعيتيافته" و "كار موضوعيتيافته" را سوبژكتيو پديد مىآورد .از سوی ديگر ،انگلس پيشنهاد تئوريک
خود را مبتنى بر يک انسان اگوئيست مطرح مىكند كه البته اينجا سوژه و بنا بر تجربه ،ابژهی آن طبعاً حق مالكيت
محسوب مىشود .پيداست كه اينجا انگلس بايد دوباره معطوف به مفهوم استعﻼيى "قلب" فويرباخ گردد ،زيرا صعود
ماترياليستى اگوئيست به كمونيست را نمىتوان از تضاد درونذاتى اگوئيست با حق مالكيت و نفى ديالكتيكى و آگاهانهی
آن متكامل كرد .به بيان ديگر ،انگلس هنوز در تصوارت بيگناه كودكانه و اشكال فلسفى و متافيزيكى هگلى در جا مىزند،
در حالى كه ماركس قاطعانه برنامهی "فراروی از فلسفه" را دنبال كرده و تا اينجا به نتايج قابل مﻼحظهی تئوريک نيز
دست يافته است.
Vgl. Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): Die Wissenschaftslogik bei Marx und „Das Kapital“, Berlin, ٢٢٧f.
٣٦
Engels, Friedrich (١٩٥٧): Briefe - Engels am Marx, ١٩. Nov. ١٨٤٤, in: MEW, Bd. ٢٧, Berlin (ost), S. ١١f.

١٤

به نظر مىرسد كه انگلس در اين زمان از وجود جزوههای فلسفى ـ اقتصادی ماركس بى خبر بوده و مشخصاً در همينجا
است كه ماركس با استناد به مفهوم "كار شكلدهنده" ديالكتيک هگل را بر پايههای واقعىاش استوار مىسازد .پيداست
كه انتقاد اشتيرنر به ماركس وارد بود ،زيرا جامعهی كمونيستى مورد نظر وی مستقل از پراكسيس ،يعنى خارج از
واقعيت و حركت درونذاتى جامعهی بورژوايى قرار داشت و به آن يک شكل متافيزيكى مىداد كه از "سوژهی واقعى"
مستقل به نظر مىآمد .افزون بر اين ،يک تعريف استعﻼيى از "نوع ماهوی بشر" منجر به دينسازی و توجيه تشكيل يک
دولت استبدادی نيز مىشود .انگاری كه يک چنين دولتى بايد بر فراز ملت قرار بگيرد و آنرا در راستای "نوع ماهوی
بشر" و جهت تشديد همبستگى اجتماعى و تشكيل جامعهی كمونيستى آموزش و پرورش دهد .عواقب يک چنين خطای
تئوريک همان جابجايى سوژه با ابژه است كه بنا بر انتقاد ماركس نه تنها به آپريوريسم در پراكسيس سياسى مىانجامد و
در امتداد فلسفهی ايدهآليستى هگل خشونت يک دولت مقتدر و مستبد را توجيه مىكند ،بلكه در پيروی از فلسفهی
ماترياليستى فويرباخ به انفعال "سوژهی واقعى" )پرولتاريا( نيز دامن مىزند.
اينجا طرح اين مسئله ضروری است كه نامهی انگلس به ماركس موجود است ،در حالى كه نامهی ماركس در جواب به
نامهی انگلس وجود ندارد .اين نامه يا مفقود شده و يا به احتمال زياد خود انگلس آنرا برای حفظ آبرويش و جهت
مصادرهی ناجور و مغرضانهی تحقيقات ماركس نابود كرده است .خوشبختانه نامهی بعدی كه انگلس در جواب ماركس
مىنويسد ،وجود دارد و به شرح زير به اندازهی كافى گويا است:
«آن چيزی كه مربوط به اشتيرنر 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».

٣٧

از اين پس ،ماركس به تنهايى تزهای فويرباخ را به عنوان راهنمای فعاليت تئوريک و پراكسيس سياسى خود مدون كرد.
ما اينجا با عبور از انسانشناسى استعﻼيى فويرباخ و "فراروی از فلسفه" مواجه مىشويم .از اين پس ،فلسفه ديگر با
فلسفه سخن نمىگويد و نقد از منظر مفاهيم آسمانى و در جهان فﻼسفه مستدل نمىشود ،زيرا انتقاد ماركس به نظام
سرمايهداری درونذاتى است كه البته با استناد به "جهان موضوعيتيافته" ،يعنى از نقد پراكسيس مولد و تضادهای
ماهوی جامعهی بورژوايى پديد مىآيد .ما اينجا با يک انسانشناسى ماترياليستى ـ ديالكتيكى نيز مواجه هستيم كه
انسان را "موجود فعال" ٣٨مىشمارد و تاريخ فرهنگى آنرا به عنوان سوژهی شناسا و فعال در تئوری شناختشناسى
ادغام مىكند .بنابراين از منظر ماركس ابژهی شناخت انسان محصول فعاليت آگاهانهی خويش ،يعنى موضوعيتيافته و
سوبژكتيو است .به اين معنى كه انسان دولت ،اقتصاد ،صنعت ،طبيعت ،فرهنگ ،تاريخ و غيره را از طريق فعاليت
آگاهانهی خود پديد مىآورد و با وجودی كه آنها به عنوان ابژهی شناخت خارج از ذهن وی قرار گرفته و ابژكتيو
هستند ،اما سوبژكتيو به وجود آمدهاند .ليكن اين آگاهى موجود محصول ازخودگسيختگى و خودتناقضگويى همان زمينه-
ی مادی جامعهی بورژوايى است كه مناسبات متضاد نظام سرمايهداری را توجيه مىكند و "اوضاع موجود" را پديد مى-
Ebd., Engels am Marx in Paris, ٢٠. Jan. ١٨٤٥, S. ١٤
Tätiges Wesen
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١٥

آورد و مستمر مىسازد .پيداست كه فراروی از "اوضاع موجود" در وهلهی اول مشروط به توليد يک چشمانداز جهت
تشكيل "اوضاع مطلوب" است .در حالى كه هگل "اوضاع موجود" را "گوهر ازخودبيگانه" مىخواند و در يک حركت
ديالكتيكى از تفكر ،مفاهيم ايدهآليستى را جهت تشكيل يک جامعهی آشتىيافته و خردمند آتى متكامل مىكند ،نقطهی
عزيمت ماركس نيز آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى همين جهان كهن و غيرخردمند است و تنها از طريق نقد درون-
ذاتى و نفىكنندهی آن برای وی ممكن مىشود كه جهان نوين را به صورت "اوضاع مطلوب" پديد آورد و به سوی
رهايى انسان نشانه بگيرد.

٣٩

در وهلهی دوم دگرگونى "اوضاع موجود" به "اوضاع مطلوب" نياز به يک "سوژهی واقعى" دارد كه ماركس آنرا از
ديالكتيک تئوری و پراكسيس متكامل مىكند .به بيان ديگر ،انگيزهی ماركس تكامل فلسفهی پراكسيس است كه بنا بر
"پيشگفتار نقد فلسفهی حق هگل" به بهترين وجه ممكنه از خودانگاری فعاليت تئوريک وی به صورت يک پراكسيس
سياسى نيز گزارش مىدهد .به اين صورت كه تئوری انتقادی و عملگرای وی كه البته از طريق نقد درونذاتى و نفى-
كنندهی زمينهی متضاد مادی كه وی آنرا "بعد منفعل" نيز مىنامد ،متكامل مىشود و سپس به صورت جانبدار در
كشمكش تئوريک پيرامون آگاهى از تضاد شركت مىكند و سرانجام به يک پراكسيس به خصوص سياسى در روند
نبردهای طبقاتى دامن مىزند .سوژهی خودآگاه "نيازهای انقﻼبى و راديكال" پرولتاريا است ٤٠كه تحت تأثير اين تئوری از
قدرت بالقوه به قدرت بالفعل در مىآيد و نظم موجود را به شرح زير به يک نظم نوين دگرگون و شرايط رهايى خود را
نيز پديد مىآورد:
«همانگونه كه فلسفه در پرولتاريا تسليحات مادی خويش ،پرولتاريا در فلسفه ،تسليحات ذهنى خويش را مىيابد ،و
همين كه رعد تفكر اصولى به اين زمين سادهلوح مردمى برخورد كند ،رهايى آلمانها به انسانها تحقق مىيابد ) (...تنها
رهايى پراتيک و ممكن آلمان ،رهايى از موضع تئوريک است كه انسانها را باﻻترين موجود برای انسانها مىشمارد».

٤١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا ديالكتيک يک تئوری انتقادی و عملگرا با يک پراكسيس
آگاهانهی سياسى و انقﻼبى را برقرار مىسازد كه البته مستقيماً روش فعاليت سياسى وی را نيز متأثر مىكند .ما اينجا با
عواقب تحقيقات فلسفى و تجربيات سياسى ماركس مواجه هستيم كه به صورت تئوريک متمركز مىگردند و مستقيماً به
سوی رهايى انسان نشانه مىگيرند .به اين عبارت كه ماركس از اين نقطهی نظری عزيمت مىكند كه رهايى انسان يک
امر عاجل اجتماعى است و تئوری جهت ممانعت از توليد اشكال استعﻼيى راه ديگری ندارد ،به جز اينكه از نقد درون-
ذاتى پراكسيس مولد مستدل گردد و بدون وساطت اشكال استعﻼيى مانند :دين ،فلسفه و ايدئولوژی بر آن واكنش كند.
بنابراين ماركس از يک سو ،در كشمكش نظری پيرامون آگاهى تئوريک از تضاد دخيل مىشود و از آنجا كه تئوری
انتقادی و عملگرای وی از سرچشمهی خود )پراكسيس مولد( به خوبى آگاه است ـ يعنى تئوری وی مانند فلسفه در
مضمون هگلى آن ،خود را به صورت يک حركت ناب از تفكر نمىفهمد ـ در نتيجه هيچگاه از پراكسيس نبردهای
٣٩

Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Briefe aus den „Deutsch-Französischen Jahrbücher“ – Marx an Rüge, Kreuznach
in September ١٨٤٣, in: MEW, Bd. ١, S. ٣٤٣f., Berlin (ost), S. ٣٤٥
٤٠
Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen …, ebd., S. ٣٨٦
٤١
Ebd., S ٣٩١

١٦

طبقاتى مستقل نمىگردد ،اشكال متافيزيكى ،استعﻼيى ،ايدئولوژيک و توجيهى به خود نمىگيرد و سرانجام پيداست كه به
اجبار بر پراكسيس سياسى واكنش و در حركت واقعى جامعهی بورژوايى و به نفع مواضع پرولتاريا و در راستای تحقق
رهايى انسان دخل و تصرف مىكند.
از آنجا كه دولت پروس از فعاليت سياسى و تئوريک ماركس در پاريس نگران بود ،در نتيجه سازمانهای ديپلماتيک و
اطﻼعاتى هر دو كشور همدست شدند كه شرايط اخراج وی از فرانسه را فراهم سازند .تنها كشوری كه حاضر شد به
ماركس حق اقامت بدهد ،لوكزامبورگ بود ،منتها با اين شرط كه وی در مسائل سياسى روز دخالت نكند و به شغل
روزنامهنگاری نپردازد .به اين ترتيب ،ماركس به بروكسل نقل مكان و با همكاری انگلس به تسويه حساب با نظريات
متافيزيكى گذشتهی خود پرداخت .محصول فعاليت تئوريک آنها كتاب "ايدئولوژی آلمانى" است كه در آن فلسفهی
ماترياليستى فويرباخ ،متافيزيک برونو بائر و ليبراليسم اشتيرنر به عنوان "تخيلهای كودكانه و بىگناه فلسفى هگلىهای
جوان" به باد انتقاد گرفته مىشوند ٤٢.ماركس همزمان يک سری سخنرانىها را به زبان ساده و جهت تثبيت خودآگاهى
تئوريک فعاﻻن سياسى در "كانون تعليم و تربيت كارگران بروكسل" برگزار كرد كه بعدها در يک جزوه و تحت عنوان
"كار مزدی و سرمايه" منتشر شدند .اينجا موضوع ماركس تأكيد بر دگرگونى مقولهی "كار" به مقولهی "نيروی كار" در
فرماسيون سرمايهداری است كه بند ناف كارگران مزدی را از مناسبات توليدی در فرماسيونهای قديمى قطع مىكند و
به شرح زير شكل كاﻻيى نيروی كار ،يعنى كار دوگانه آزاد را پديد مىآورد:
«كار هميشه يک كاﻻ نبود .كار هميشه كار مزدی ،يعنى كار آزاد نبود .برده كار خود را به بردهدار نمىفروخت ،همان-
طور كه گاو نر توانهای خود را به برزگر نمىفروشد .برده با همهی كار خود يكبار و برای هميشه به صاحب خود
فروخته شده است .آن يک كاﻻ است كه مىتواند از دست يک مالک به دست ديگری برسد .خود آن يک كاﻻ است ،اما
نيروی كار كاﻻی آن نيست .بنده تنها يک بخش از كار خود را مىفروشد .آن يک كارمزد از مالک زمين زراعى دريافت
نمىكند؛ بلكه بر عكس ،مالک زمين زراعى از وی يک خراج دريافت مىكند .بنده به زمين زراعى تعلق دارد و برای
صاحب زمين زراعى ميوه مىدهد .كارگر آزاد در برابر خود را مىفروشد و البته تكه تكه .وی  ١٥ ،١٢ ،١٠ ،٨ساعت از
زندگى خود را به حراج مىگذارد ،يک روز مانند روزهای ديگر ،به آنكه بيشتر بپردازد ،به مالک مواد خام ،ابزار كار و
مواد غذايى ،يعنى به سرمايهداران .كارگر نه به يک مالک و نه به زمين زراعى تعلق دارد ،اما  ١٥ ،١٢ ،١٠ ،٨ساعت از
زندگى روزانهاش به كسى تعلق مىگيرد كه آنرا مىخرد».

٤٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،تحت مناسبات سرمايهداری كارگر مزدی نه تنها از مناسبات توليد آزاد
مىشود ،بلكه ظاهراً به اين آزادی نيز دست مىيابد كه نيروی كارش را به هر سرمايهداری كه مىخواهد بفروشد .ما
اينجا با پرولتاريا به عنوان "سوژهی واقعى" مواجه هستيم كه از طريق نيروی كار خود و در پرتو دين ،فلسفه و
ايدئولوژی بورژوايى جهان موضوعيتيافته را پديد مىآورد ،در حالى كه همزمان به دليل فقدان خودآگاهى طبقاتى به
انقياد محصول كار خود ،يعنى سرمايه كشيده مىشود و به حق مالكيت خصوصى و روش توليد كاﻻيى تن مىدهد .به بيان
Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٦): Die deutsche Ideologie, in: MEW, Bd. ٣, S. ٩ff., Berlin (ost), S. ١٣
Marx, Karl (١٩٧٥): Lohnarbeit und Kapital, in: MEW, Bd. ٦, S. ٣٩٧ff., Berlin (ost), S. ٤٠١
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ديگر ،پرولتاريا در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس "سوژهی واقعى" محسوب مىشود و تا زمانى كه روش
توليد مدرن سرمايهداری ادامه مىيابد ،بﻼمنازعه آنتاگونيسم سرمايه خواهد بود .حتا اگر آن به انقياد دين ،فلسفه و
ايدئولوژی بورژوايى كشيده ،در روند توليد و فعاليت مولد خود سلب موضوعيت و در جهان ازخودبيگانهی توليد كاﻻيى
به كلى منفعل و ظاهراً ناپديد شده باشد .انگيزهی فعاليت تئوريک ماركس نيز مشخصاً بر اين اساس است كه پرولتاريا را
از قدرت بالقوهی خويش آگاه و آنرا جهت تشكيل يک نظم نوين در ميدان نبردهای طبقاتى بالفعل سازد و فعاليت آنرا
به سوی انقﻼب اجتماعى و رهايى انسان هدايت كند .اينجا قدرت سياسى بستگى به توازن قوای اجتماعى دارد و قدرت
سرمايه نشانهی ضعف پرولتاريا است .بنابراين نتايج نبردهای طبقاتى نامعلوم و هم پيروزی و هم شكست آنها امكان
دارد .از اين منظر نه مسير حركت واقعى جامعهی طبقاتى از پيش معين شده و نه فرجام آن منوط به تقدير تاريخ بشری
است .همانگونه كه انسانها "جهان موضوعيتيافته" )جامعهی طبقاتى( را از طريق كار ازخودبيگانهی خويشتن به وجود
آوردهاند ،به همين صورت نيز قادر هستند كه در پراكسيس نبردهای طبقاتى به خودآگاهى ماترياليستى از هستى خويش
دست بيابند و بر اساس امكانات موجود توليدی و بازتوليدی جامعه يک جهان نوين را پديد بياورند .پيداست كه ماركس
فرماسيونهای اجتماعى را كه در روند تاريخ پديد آمده و فرو ريختهاند ،به صورت وقايع تاريخى در نظر مىگيرد .وی
اينجا "جامعهی آنتيک"" ،جامعهی فئودالى" و "جامعهی بورژوايى" را از يکديگر متمايز مىكند ٤٤،ليكن نه به اين
صورت كه انگاری خود تاريخ بشخصه يک سوژهی خردمند و محمول يک منطق و ذات درونى است كه فرماسيونهای
اجتماعى را مستقل از فعاليت سوبژكتيو انسانها و يكى پس از ديگری متعاقباً پديد مىآورد .انگاری كه ما اينجا با يک
حركت اجتنابناپذير از تاريخ مواجه هستيم كه مستقل از پراكسيس مولد و نتايج نبردهای طبقاتى به راه مقدر خود
ادامه مىدهد و نهايتاً به فرجام ايدهآليستى خود مىرسد .به بيان ديگر ،فرماسيونهای اجتماعى در روند تاريخ و به دليل
فقدان خودآگاهى "سوژهی واقعى" پديد آمدهاند .به اين معنى كه حاكميت طبقاتى همواره بخشى از قدرت مادی خود را
در اختيار قشری از طبقهی حاكم مىگذارد كه قدرت ذهنى آنرا نيز پديد بيآورد ،فرودستان جامعه را به انقياد اشكال
ازخودبيگانه مانند :دين ،فلسفه و ايدئولوژی بكشد و بنا بر كتاب "ايدئولوژی آلمانى" حاكميت سرمايه و يک جهان
وارونهی طبقاتى را به شرح زير بر انسانها تحميل كند:
«افكار طبقهی حاكم در هر دوران تفكر مسلط هستند ،يعنى طبقهای كه قدرت حاكم مادی جامعه است ،همزمان قدرت
حاكم ذهنى خويش مىباشد .طبقهای كه ابزار جهت توليد مادی را در اختيار دارد ،همزمان در مورد اين ابزار جهت
توليد ذهنى تصميم مىگيرد .به اين ترتيب ،همزمان افكار آن كسانى كه به آنها ابزار جهت توليد ذهنى تعلق مىگيرد،
به صورت ميانگين تحت سلطه در مىآيند .افكار حاكم ديگر چيزی نيستند به غير از بيان ايدهآل مناسبات مادی مسلط
كه به صورت تفكر مناسبات مسلط مادی جمعبندی شدهاند ،بنابراين آن مناسباتى كه يک طبقه را حاكم مىكنند ،افكار
حاكميتش هستند».

٤٥

Vgl. ebd., S. ٤٠٨
Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٦): Die deutsche …, ebd., S. ٤٦
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بنابراين تنها در فقدان پرولتاريا به عنوان سوژهی خودآگاه و انقﻼبى است كه سرمايهدار به شكل سرمايهی شخصيت-
يافته در مىآيد و به صورت سوژهی فعال "جهان موضوعيتيافته" را آگاهانه ،يعنى از استثمار نيروی كار بيگانه و در
پرتو ايدئولوژی و منافع طبقاتى خود پديد مىآورد و كارگران مزدی را به سلطهی مناسبات ازخودبيگانهی جامعهی
بورژوايى مىكشد .پيداست كه اينجا ديدگاه ماركس از روند تاريخ با مضمون "روح جهان" در فلسفهی ايدهآليستى هگل
تﻼقى مىكند .به اين دليل كه هگل "تاريخ فلسفه" و "فلسفهی تاريخ" را به صورت يک روند متداوم از دنيوی و خردگرا
شدن سوژهی شناسا در نظر مىگيرد و آپريور ،يعنى بدون شواهد تجربى به يک نظريهی مثبتگرا پيرامون تشكيل يک
جامعهی خردمند و آشتىيافتهی آتى دست مىيابد .اينجا تاريخ و منطق با يکديگر به وحدت مىرسند و روند تاريخ
نويد به يک آيندهی دلپسند مىدهد .از جمله بايد از سوسياليستهای تخيلى ياد كرد كه غافل از "سوژهی واقعى" ،يعنى
مستقل از پراكسيس مولد و با صرف نظر از بررسى شكل و نتايج نبردهای طبقاتى ،فرماسيونهای اجتماعى را پشت سر
يکديگر رديف كرده و تحت تأثير "ايدهی مطلق" هگلى فرجام سرمايهداری را مثبت ارزيابى مىكردند .در برابر ماركس
بر فعاليت سوبژكتيو انسان جهت دگرگونى اوضاع موجود به شرح زير در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" تأكيد مىكند:
«تشريح تاريخ به اصطﻼح ابژكتيو دقيقاً به اين عبارت است كه مناسبات تاريخى را مجزا از فعاليت ]سوبژكتيو انسان،
فف[ درک مىكند ،شخصيت ارتجاعى».

٤٦

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،روند "تاريخ ابژكتيو" تنها تظاهر ضروری مناسبات وارونهی جامعهی
بورژوايى ،يعنى يک شكل ايدئولوژيک از آن مناسبات ازخودبيگانه مىباشد كه تحت تأثير آنها سرمايه طبيعتاً رشد
كرده است .ما اينجا با نتايج فعاليت آگاهانهی طبقهی حاكم مواجه هستيم كه ماركس آنرا به صورت اشكال
ازخودبيگانه كه ظاهراً از فعاليت انسانها و پراكسيس مولد مستقل شدهاند ،افشا مىكند .به بيان ديگر ،فرماسيونهای
اجتماعى بنا بر ايدهآلها و تحت قدرت ايدئولوژيک و سياسى طبقهی حاكم به وجود آمدهاند كه البته هيچگاه به صورت
ناب بر قرار نمىگردند ،زيرا اشكال پيشرو آنها همواره لحظات فرماسيونهای قديمى را نيز با خود به همراه دارند .هر
كسى كه نقش انسان را به عنوان يک سوژهی درونذاتى در اين "حركت واقعى" انكار مىكند ،در حال تدارک ايدئولوژی
است و با استناد به كشفيات تئوريک ماركس يک شخصيت ارتجاعى دارد.
بنابراين ما با تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس به صورت يک تجريد از كليت متضاد مواجه هستيم كه
محصول فعاليت آگاهانهی انسانها ،يعنى سوبژكتيو است .به اين معنى كه اين "حركت واقعى" نه اجتنابناپذير و ابژكتيو
و نه محصول منطقى يک روند بﻼمنازعه از تاريخ و يا حركت ماده است .بنابراين ماركس هرگونه ادعايى را كه با حركت
به اصطﻼح ابژكتيو توجيه مىشود ،هرگونه ادعايى كه رهايى انسانها را به يک چيز خارج از خودآگاهى طبقاتى آنها
نسبت مىدهد و آنها را در تعيين آيندهی خود و در تداوم اشكال دينى سلب اراده ،آگاهى و آزادی مىكند و منفعل
مىسازد ،ارتجاعى مىشمارد .به بيان ديگر ،ماركس يک تصور ايدهآليستى از روند تاريخ و يک درک مكانيكى از
فرماسيونهای متعاقب اجتماعى را مردود مىشمارد .از منظر تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس نه روند ماترياليستى از
تاريخ ضرورتاً به سوی يک فرجام مقدر و خوشايند سپری مىشود و نه يک فرماسيون اجتماعى به كلى فرو مىريزد و
Ebd., S. ٤٠

٤٦

١٩

ديگری بر جای آن تمام و كمال بر پا مىگردد .موضوع نقد ماركس اينجا ممانعت از تعميم يک منطق مخصوص
تاريخى است كه ايدهآلهای جامعهی مدرن بورژوايى را ظاهراً پديد مىآورد و موجوديت آنرا به صورت يک ضرورت
تاريخى توجيه مىكند .ما اينجا دوباره با نقش پرولتاريا به عنوان "سوژهی واقعى" در تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس
مواجه مىشويم كه به صورت "سوسياليسم علمى" و با استناد به "دانش مثبت" متكامل مىشود .پيداست كه نزد ماركس
مفهوم "دانش مثبت" در مضمون رياضى و جبر دترمينيستى آن نيست .از آنجا كه خردمندی در جوامع مدرن و دنيوی
يک امر مثبت ارزيابى مىشود ،در نتيجه "دانش مثبت" نزد ماركس نيز به معنى آن دانشى است كه با استناد به
پراكسيس مولد ،يعنى از نقد درونذاتى زندگى واقعى و فعاليت مولد خود انسانها ،يعنى از نقد كليت يک حركت متضاد
ماترياليستى ـ ديالكتيكى متكامل شده است كه با نفى آگاهانهی "اوضاع موجود" مستقيماً به سوی تشكيل "اوضاع
مطلوب" و رهايى انسانها نشانه مىگيرد .اينجا استقﻼل و آزادی انسانها مشروط به دگرگونى كلى مناسبات موجود
جامعهی بورژوايى است كه سپس مالكيت اجتماعى را پديد مىآورد و تحت مديريت كانون افراد همبسته قرار مى-
دهد.

٤٧

پيداست كه مسير زندگى واقعى و فعاليت سياسى ماركس تحت تأثير كشفيات تئوريک وی قرار داشت .همانگونه كه
هگل پس از تكامل فلسفهی ايدهآليستى خود به مقام استادی دانشگاه در فرانكفورت و سپس در برلين رسيد و تبديل به
برجستهترين نظريهپرداز دولت پروس شد و همانگونه كه فويرباخ پس از اخراج از دانشگاه و به دليل انفعال مزمن
سياسى از "فلسفهی آتى" خود به روستای پدريش )براخبرگ( بازگشت و آنجا مشغول به توليد شراب شد ،ماركس نيز
عزم راسخ خود را برای شركت در انقﻼب آلمان اعﻼم كرد .وی آن جمعى را كه با ديگر فعاﻻن سياسى به نام "اتحاديه-
ی عادﻻن" تأسيس كرده بود ،به "اتحاديهی كمونيستها" تغيير نام داد و با همكاری انگلس خطوط تئوريک و پراكسيس
سياسى آنرا به شرح زير در "مانيفست كمونيستى" مشخص كرد:
«كمونيستها يک حزب به خصوص در تقابل با احزاب كارگری ديگر نيستند .آنها منافع مجزايى از تمامى پرولتاريا
ندارند .آنها اصول به خصوصى را كه پرولتاريا را بخواهند نسبت به آنها شكل بدهند ،بر پا نمىسازند .كمونيستها
فقط از اين طريق خود را از مابقى احزاب پرولتری متفاوت مىكنند كه از يک سو ،از نبردهای متفاوت ملى پرولتاريا
منافع همگانى و مستقل از مليت را برجسته و معتبر مىسازند و از سوی ديگر ،بدين وسيله كه آنها در درجات متفاوت
تكاملى كه مسير نبرد ميان پرولتاريا و بورژوازی طى مىكند ،همواره منافع تمامى جنبش را نمايندگى مىكنند .بنابراين
كمونيستها عمﻼً قاطعترين و همواره بخش به پيش رانندهی احزاب كارگری تمامى كشورها هستند؛ آنها دارای بينش
تئوريک در شرايط ،اقدام و نتايج كلى از جنبش پرولتری پيش از مابقى انبوه پرولتاريا هستند .هدف بعدی كمونيستها
همان است مانند مابقى همهی احزاب پرولتری؛ ساخت و پرداخت پرولتاريا به طبقه ،سرنگونى حاكميت بورژوايى ،تصرف
قدرت سياسى توسط پرولتاريا».

٤٨

٤٧

Vgl. ebd., S. ٣٧, ٧٠f., ٢٤٧
Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٩): Manifest der Kommunistischen Partei, in: MEW, Bd. ٤, S. ٤٥٩ff.,
Berlin (ost), S. ٤٧٤
٤٨
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس و انگلس اينجا تنها بر يک گرايش به خصوص كمونيستى در
جنبش كارگری تأكيد مىكنند ،بدون اينكه ادعای رهبری و مصادرهی حزبى جنبش كارگری و يا انهدام مابقى جريان-
های سياسى طيف چپ را داشته باشند .با وجودی كه ماركس همواره به كشمكشهای تئوريک دامن مىزد و در برابر
مبارزات صنفى و سوسياليستهای تخيلى مواضع راديكال سياسى داشت ،اما نبردهای طبقاتى را مستقيماً به سوی
سرنگونى حاكميت بورژوايى هدايت مىكرد .اين بيانيهی سياسى كه در ماه ژانويهی  ١٨٤٨ميﻼدی منتشر شد ،خطوط
تئوريک و پراكسيس سياسى "روزنامهی راين نوين" را نيز مشخص مىكرد .ايدهی انتشار اين روزنامه با زيرعنوان
"ارگان دموكراسى" در پاريس به وجود آمد ،زمانى كه "اتحاديهی كمونيستها" برای بازگشت از تبعيد و دامن زدن به
انقﻼب اجتماعى در آلمان خود را آماده مىكرد .برای مكان انتشار اين روزنامه شهر كلن در نظر گرفته شد ،زيرا آنجا
"قوانين ناپلئون" در مورد آزادی مطبوعات كم و بيش رعايت مىشدند .اولين شمارهی اين روزنامه در روز  ١جون
 ١٨٤٨ميﻼدی با يک سرمايهی كوچک از آكسيونرها منتشر شد .چندی نگذشت كه آكسيونرها اهداف اين روزنامه را
با منافع طبقاتى خود در تضاد ديدند و يكى پس از ديگری از پرداخت كمکهای مالى خود به صندوق آن صرف نظر
كردند ٤٩.پيداست كه اين تجربيات ناگوار برای ماركس قابل پيشبينى بود ،زيرا وی پس از بررسى قوانين اساسى دولت-
های مدرن از ائتﻼف بورژوازی با اعيان و اشراف فئودالى بر سر حق مالكيت خصوصى خبر داشت و از اين بابت ،نگرانى
خود را قبﻼً در يک نامه به شرح زير با انگلس در ميان گذاشته بود:
«تمامى مردم از بحث در مورد مسائل اجتماعى مانند طاعون مىهراسند ،آنرا شورش مىنامند .من زيباترين روش
سخنوری را به هدر دادم ،تمامى ديپلماسى ممكنه را به كار بردم ،اما هميشه جوابهای سر سری گرفتم ) (...قضيه
اساساً اين است كه اين بورژوازی راديكال نيز ما را دشمن اصلى و آتى خود مىشناسد و تسليحاتى را به دست ما نمى-
دهد كه ما آنها را به زودی بر عليه خودش برگردانيم».

٥٠

بنابراين ماركس نسبت به تجربيات نبردهای طبقاتى چنان واقعبين بود كه نه انقﻼب بورژوايى را حسن ختام آنها مى-
شمرد و نه نسبت به بورژوازی به اصطﻼح راديكال كوچکترين توهمى را داشت .از آن پس كه صندق مالى روزنامه ته
كشيد ،ماركس بخشى از ارث پدری خود را در آن ريخت كه انتشار مستمر آن مختل نشود .وی همچنين در مقام
سردبير اين روزنامه قاطع و با پشتكار بود .به اين صورت كه وی تمامى مقاﻻت را تصحيح و متن آنها را با خطوط
سياسى روزنامه هماهنگ مىكرد .به اين ترتيب ،چندی نگذشت كه "روزنامهی راين نوين" تبديل به ارگان اصلى انقﻼب
در آلمان شد .از جمله بايد از يک سری مقاﻻت ياد كرد كه تحت عنوان "كار مزدی و سرمايه" در اين روزنامه منتشر
شدند .آنها متن همان سخنرانىهايى بودند كه ماركس قبﻼً در "كانون تعليم و تربيت كارگران بروكسل" برگزار كرده

٤٩

Vgl. Engels, Friedrich (١٩٥٣): Marx und die „Neue Rheinische Zeitung“ – ١٨٤٨ – ١٨٤٩, Erschienen im
Zürischer „Sozialdemokrat“, ١٣. März ١٨٨٤, Nr. ١١, Die Rede, in: Karl Marx / Friedrich Engels, Die
Revolution von ١٨٤٨ – Auswahl aus der „Neuen Rheinischen Zeitung“, Bd. ٨, S. ٢٩ff., Berlin (ost), ٣٢f.
٥٠
Karl Marx / Friedrich Engels (١٩٤٩): Briefwecksel, Bd. I, Dietz Verlag Berlin, S. ١٢٠, zit. n. Hager, Kurt
(١٩٥٣): Einleitung, in: Karl Marx / Friedrich Engels, Bd. ٨, Die Revolution von ١٨٤٨ – Auswahl aus der
„Neuen Rheinischen Zeitung“, S. ٥ff., Berlin (ost), S. ٦

٢١

بود .اينجا تأكيد ماركس بر آن مناسبات كلى است كه مايحتاج اجتماعى و نيروی كار انسانى را تبديل به كاﻻ مىكنند و
به شرح زير سرمايه را پديد مىآورند:
«سياه پوست يک سياه پوست است .او تحت مناسبات مخصوصى تبديل به برده مىشود .يک ماشين دوک پنبه يک
ماشين برای ريسيدن پنبه است .آن تحت مناسبات مخصوصى تبديل به سرمايه مىشود .اگر آن از اين مناسبات كنده
شود ،به همان اندازه كمتر سرمايه است ،مانند طﻼ كه برای خود و فىنفسه پول يا شكر قيمت شكر است.

٥١

بنابراين "روزنامهی راين نوين" از منظر نقد مناسبات كلى نظام سرمايهداری و منافع جنبش كارگری بود كه به مسائل
روز سياسى مىپرداخت .در ابتدا اتحاد كشور پراكندهی آلمان و ممانعت از استقرار ديكتاتوری پروس مطرح بود .به
خصوص به اين دليل كه اعيان و اشراف فئودالى و در رأس آنها خاندان هوهنسولرن از تشكيل يک دولت متمركز
دموكراتيک ممانعت مىكردند ٥٢.از منظر ماركس شكل دولت برای جنبش كارگری بسيار اهميت داشت ،زيرا شرايط
كلى و مناسبات ﻻزم را برای انقﻼب پرولتری پديد مىآورد .وی در راستای انهدام نظامهای سلطنتى آلمان ،پروس و
اتريش فعاليت مىكرد كه پس از سرنگونى طبقهی فئودال بﻼفاصله به نبردهای طبقاتى بر عليه بورژوازی دامن بزند و با
كسب قدرت سياسى توسط پرولتاريای آلمان و در همبستگى با پرولتاريای فرانسه راه را به سوی يک جنگ تمام عيار با
روسيهی تزاری بگشايد و شرايط يک انقﻼب جهانى را مهيا سازد .اهميت دولت روسيه در اين دوران بر اين اساس بود،
زيرا آن از سال  ١٨١٥ميﻼدی نقش ژاندارم اروپا را بازی مىكرد و تبديل به سرسختترين جريان برای دفاع از
مناسبات ارتجاعى و دولتهای فئودالى اروپای غربى شده بود.
بنابراين ماركس اصوﻻً هيچ فرصت تاريخى را برای حاكميت بورژوازی جهت رشد نيروهای مولد قائل نمىشد .موضوع
اصلى وی رهايى انسان از آن مناسبات ازخودبيگانه بود كه با گسست و گذار از جهان كهن در اشكال بورژوايى تجديد
حيات مىكردند .وی همواره به تحليل تجربيات نبردهای طبقاتى در پراگ ،وين و پاريس مىپراخت و آنها را در اختيار
مخاطبان روزنامه قرار مىداد .وی در اواخر سال  ١٨٤٨ميﻼدی به اين نتيجه رسيد كه پرنسيپهای دموكراتيک فراگير
شده و پرولتاريا در رأس قوای انقﻼبى قرار گرفته است .اينجا بايد به خصوص از نقش انقﻼب ماه جون  ١٨٤٨ميﻼدی
در برلين ياد كرد كه به نظر ماركس انقﻼب پرولتری بر عليه بورژوازی بود .به اين ترتيب ،تا اواخر ماه فوريه ١٨٤٩
ميﻼدی در مناطق جنوب غربى و در كشورهای كوچک و متوسط آلمان مطالباتى مانند :آزادی مطبوعات و تجمعات،
تشكيل دادگاههای صالح ،تشكيل مجلس مؤسسان و تصويب قوانين اساسى مدرن مطرح شدند .در تمامى اين مدت
"روزنامهی راين نوين" نه تنها از اين مطالبات دفاع مىكرد و به آنها دامن مىزد ،بلكه مسؤوﻻن روزنامه نيز خود را
بدون واسطه عضو اين جنبش اجتماعى مىشمردند و اهداف انقﻼبى آنرا به پيش مىراندند .در حالى كه ماركس اصرار
به مسلح شدن مردم داشت ،دفتر هيئت تحريريهی روزنامه با هشت تفنگ و  ٢٥٠گلوگه مجهز شده بود.

٥٣

٥١

Marx, Karl (١٩٧٥): Lohnarbeit …, ebd., S. ٤٠٧
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٥): Die Taten des Hauses Hohenzollern, in: NRhZ vom ١٠. Mai ١٨٤٩, Nr. ٢٩٤, in:
)MEW, Bd. ٦, S. ٤٧٧f., Berlin (ost
٥٣
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٥٣): Marx und …, ebd., S. ٣٧
٥٢

٢٢

پيداست كه نتايج نبردهای طبقاتى به تضادهای بورژوازی با اعيان و اشراف فئودالى دامن مىزدند .از جمله بايد از
كشمكشهای مجلس فرانكفورت با حكومت مركزی ياد كرد كه بر سر صﻼحيت قانونگذاری پديد آمد .سرانجام كار به
جايى كشيد كه مجلس فراخوان به نافرمانى مدنى داد و از شهروندان خواست كه از پرداخت ماليات به دولت مركزی
ممانعت كنند ٥٤.در حالى كه "روزنامهی راين نوين" همواره طرف مجلس را مىگرفت ،اما ماركس نافرمانى مدنى را
"مقاومت منفعل" و نامكفى مىشمرد و درخواست تشكيل يک دولت موقت و تدارک "ديكتاتوری پر انرژی" را داشت
كه سدی را در برابر قوای ضد انقﻼب بسازد و به مطالبات مردمى جامهی عمل بپوشاند ٥٥.البته بورژوازی صﻼح خود را
در اين راه مىديد كه به تضادهای طبقاتى با اعيان و اشراف فئودالى دامن نزند و در سايهی نظام سلطنتى تنها آن
قوانينى را به تصويب برساند كه با منافع طبقاتى زمينداران و درباريان تﻼقى نكنند.

٥٦

با تمامى اين وجود در اروپا موجى از ضد انقﻼب در راه بود كه اوايل ماه نوامبر  ١٨٤٨ميﻼدی در وين به قدرت رسيد.
در مقالهای كه ماركس به اين مناسبت منتشر كرد ،شديدترين انتقادها را به بورژوازی وارد آورد ،آنرا ابزار دست اعيان
و اشراف فئودالى خواند و به شرح زير فراخوان به حق مقاومت در برابر قوای ضد انقﻼب داد:
«سﻼخىهای بى نتيجه از روزهای جون و اكتبر ،مراسمهای سوگواری كسلكننده از فوريه و مارس و خود كانيباليسم ضد
انقﻼب ملتها را متقاعد خواهد كرد كه تنها يک ابزار وجود دارد كه درد كشندهی مرگ جامعهی قديمى و درد خونين
زايمان جامعهی نوين را كوتاه ،ساده و متمركز سازد ،تنها يک ابزار ـ تروريسم انقﻼبى».

٥٧

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا در برابر خشونت مادی ضد انقﻼب ،خشونت مادی انقﻼبى
را مستقر مىسازد و تشكيل "ديكتاتوری" و تدارک "تروريسم" را حق مقاومت پرولتاريا جهت رهايى خود مىشمارد .اين-
جا مسئلهی ماركس بر سر حق انقﻼب و دفاع از شأن انسان است ،زيرا موضوع تئوری انتقادی و انقﻼبى وی بدون
واسطه مربوط به پراكسيس سياسى جهت رهايى انسان مىگردد .همانگونه كه تئوری انتقادی و عملگرای وی در
پرولتاريا تسليحات مادی خويش را مىبيند ،پرولتاريا نيز در اين تئوری تسليحات ذهنى خويش را جهت تدارک انقﻼب و
تشكيل يک نظم نوين مىيابد .اوج اين نبردهای طبقاتى در امپراطوری پروس در روز  ١٨مارس  ١٨٤٩ميﻼدی به وقوع
پيوست .به اين عبارت كه پادشاه تحت فشارهای سياسى عقبنشينى كرد و در يک سخنرانى وعده به آزادی مطبوعات
و تجمعات و تصويب قانون اساسى داد .از اين پس ،يک درگيری نظامى در برلين به وقوع پيوست كه پس از  ١٣ساعت
مقاومت مسلحانه به نفع قوای انقﻼبى به پايان رسيد .به اين ترتيب ،ارتش از شهر به بيرون رانده شد و بخش اعظم
تسليحات نظامى به دست مردم افتاد .از آنجا كه بورژوازی منافع آتى خود را در خطر مىديد ،در نتيجه ليبرالها نيز
٥٤

Vgl. Marx, Karl (١٩٧٥): Kein Steuern mehr!!!, in: NRhZ vom ١٧. November ١٨٤٨, Nr. ١٤٥, in: MEW, Bd.
)٦, S. ٣٠, Berlin (ost
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in: MEW, Bd. ٥, S. ٤٠١f, Berlin (ost), S. ٤٠٢
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)MEW, Bd. ٦, S. ٤٣f., Berlin (ost
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٢٣

به قوای ضد انقﻼب پيوستند .محصول اين حركت فوقارتجاعى تغيير سياست كابينهی هانزهمن بود كه تحت عنوان
"وزارت عملگرا" قدرت سياسى را در دست داشت .به اين ترتيب ،سياست "مقاومت منفعل" و مماشات با دربار تبديل
به تهاجم عملى بر عليه قوای انقﻼبى و مردمى شد .از اين پس" ،وزارت عملگرا" برنامهی خود را "احيای مجدد اعتماد
از دست رفته" خواند و سرانجام نيت واقعى هانزهمن از جملهی معروفش به شرح زير به كلى عريان گشت:
«سروران گرامى! در مورد مسائل مالى تحمل به پايان مىرسد!»
از اين پس ،يک تعرض گسترده بر عليه نيروهای كارگری و انقﻼبى سازماندهى و قوای اطﻼعاتى ـ اجرايى كشور با
خشونت تمام وارد عمل شد .در رأس اهداف ضد انقﻼب ممنوعيت "روزنامهی راين نوين" و اخراج ماركس به عنوان
سردبير آن از امپراطوری پروس قرار داشت .وی متهم به سرنگونى خشونت آميز دولت سلطنتى و كابينهی وقت و
استقرار جمهوری سوسياليستى در كشور بود .بنابراين تمامى نامههايى كه به آدرس هيئت تحريريهی اين روزنامه نوشته
شده بودند ،ضبط شدند .در حالى كه سازمان سانسور مطبوعات همواره "روزنامهی راين نوين" را "پستترين روزنامه" و
"برگهی ننگ" مىناميد ٥٨،سازمان اطﻼعاتى كشور در  ١١ماه مه همين سال حكم اخراج ماركس از امپراطوری پروس را
صادر كرد .از آنجا كه فعاليت مطبوعاتى برای "روزنامهی راين نوين" به كلى غير ممكن شده بود ،در نتيجه آخرين
شمارهی آن در  ١٩مه  ١٨٤٩ميﻼدی با خط سرخ منتشر شد و مسؤوﻻن آن به شرح زير با مخاطبان خود وداع كردند:
«ما در پايان به شما از خطر هر نوع كودتا هشدار مىدهيم .بنا بر وضعيت نظامى شهر كلن ،شما بدون امكان نجات و
بازنده هستيد .شما در ابرفلد ديديد كه بورژوازی چگونه كارگران را به آتش كشيد و بعداً در پستترين شكل ممكنه به
آنها خيانت كرد (...) .مسؤوﻻن "روزنامهی راين نوين" در حال وداع با شما به خاطر شركت محرزتان تشكر مىكنند.
كﻼم آخر هميشه و همهجا اين است :رهايى طبقهی كارگر! هيئت تحريريهی "روزنامهی راين نوين"»

٥٩

به اين ترتيب ،پروندهی راديكالترين روزنامهی دوران انقﻼب آلمان بسته شد" .روزنامهی راين نوين" در ماه مه ١٨٤٩
ميﻼدی حدود  ٦٠٠٠آبونمان داشت و پس از "روزنامهی كلن" كه منافع بورژوازی و محافظهكاران را نمايندگى مىكرد،
پر تيراژترين روزنامهی وقت محسوب مىشد .ماركس در اواسط ماه جون  ١٨٤٩ميﻼدی به پاريس رفت و از آنجا به
لندن نقل مكان كرد ،در حالى كه انگلس در مقام آژودان به "ارتش آزاد" پيوست.

٦٠

از آن پس كه انگلس نيز به انگلستان بازگشت و در منچستر مسكون شد ،پروژهی تحقيقاتى ديگری را دنبال كرد كه
اصوﻻً مورد تأييد ماركس نبود .در حالى كه ماركس به تحقيقات انتقادی خود پيرامون اقتصاد سياسى ادامه داد و يک
طرح گسترده را جهت بررسى "سرمايه"" ،مالكيت زمين"" ،كار مزدی"" ،دولت"" ،تجارت خارجى" و "بازار جهانى" در
نظر گرفت ٦١،انگلس به همان مسائلى پرداخت كه قبل از آغاز همكاری خود با ماركس در نظر داشت .به اين صورت
٥٨
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)١٨٤٩, Nr. ٣٠١, in: MEW, Bd. ٦, S. ٥١٩, Berlin (ost
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٢٤

كه وی به فلسفهپردازی در مورد آغاز و فرجام جهان هستى روی آورد و مشغول به مطالعهی علوم طبيعى مانند:
بيولوژی ،شيمى ،فيزيک و رياضى شد .همانگونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند و مستدل كردم ،انگلس سرانجام
بدون كوچکترين اعتنايى به مقولهی "پراكسيس" كه ماركس در تزهای فويرباخ خود متكامل كرده بود" ،حركت ماده"
را جايگزين "حركت ايده" در سيستم هگلى كرد و در خيال خود موفق به كشف "فلسفهی طبيعت" شد ٦٢.وی مصداق
تجربى اين خطای فلسفى را ظاهراً در كشفيات زيستشناسى داروين يافت ،در حالى كه ماركس انتقال سيستم داروينى
به مناسبات جامعهی بورژوايى را محصول تصوارت ناب متافيزيكى و مسخره مىشمرد.

٦٣

تا آنجايى كه از آثار منتشر شدهی ماركس بر مىآيد ،وی هيچگاه مستقيماً به نقد خطای فلسفى انگلس نپرداخت و با
وی وارد يک كشمكش تئوريک پيرامون عواقب آن در پراكسيس سياسى نشد .اما آن چيزی كه مسلم است" ،حركت
ماده" نزد انگلس با استناد به سلول توجيه مىشود كه البته فاقد روح است ،در حالى كه فلسفهی ايدهآليستى هگل اصوﻻً
از روح عزيمت مىكند .از آنجا كه ايدهی هگلى محصول فعاليت ذهنى ،يعنى سوبژكتيو محسوب مىشود و پيداست كه
بدون حضور انسان اصوﻻً بى معنى به نظر مىآيد ،مادهی انگلس ،يعنى سلول ابژكتيو است و وجودش بدون حضور 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 مى-
كند و آن تأثيرات متقابل و آن حركت ناشى از قانون علت و معلول كه نتايج تقابل ابژهها و مسئلهی راز بقا در سيستم
داروينى هستند ،به جای ديالكتيک جا مىزند .به بيان ديگر ،انگلس مضمون ديالكتيک را به عنوان "نفى آگاهانه" توخالى
مىكند و با سوژهزدايى از حركت واقعى جوامع انسانى ،آنرا به مقولهی "نفى مادی" تقليل مىدهد .اما به مراتب فاجعه-
بارتر عواقب اين خطای فلسفى در پراكسيس سياسى است كه منجر به توهم "سوژهی واقعى" نسبت به روند تاريخ و
انفعال سياسى آن مىشود .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 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 از سياست توسعهی اقتصادی در نظام سرمايهداری به خود نويد داد .اينجا تفاوت فقط ظاهراً در اين جاست كه
در فلسفهی ايدهآليستى هگل "ايدهی مطلق" از طريق شناخت و هدفمند ،واقعيت سوبژكتيو را پديد مىآورد ،در حالى كه
واقعيت نزد انگلس محصول حركت "مادهی مطلق" است كه البته هدفمند و ظاهراً كور سپری مىشود و به اصطﻼح
ابژكتيو به وجود مىآيد .ليكن در هر دو حالت ،ايدهآليسم و ماترياليسم به صورت مجرد در برابر يکديگر متكامل مى-
شوند كه البته با عدول از "كليت ديالكتيكى" محصول فلسفى هر دوی آنها كامﻼً مشابه ،يعنى توجيه اشكال مجرد
ايدئولوژيک ،جهانشمول و آپريور جهت تدارک انفعال سياسى "سوژهی واقعى" است .اينجا آپريوريسم توجيه منطقى
٦٢

Engels Friedrich (١٩٧٣): Briefe - Engels an Marx in London, Manchester, ١٤. Juli ١٨٥٨, in: MEW, Bd. ٢٩,
Berlin (ost), S. ٣٣٧f.
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٢٤٨f., und
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٢٥

يک حركت ناب فكری را به عهده مىگيرد كه برای مصداق نتايج آن شواهد تجربى وجود ندارد .از اين منظر ،انگاری
كه منطق و تاريخ به وحدت مىرسند و فرجام جامعهی بشری به صورت استقرار "سوسياليسم" يک تظاهر اجتنابناپذير
و ابژكتيو به خود مىگيرد .انگاری كه جهان واقعى ديگر محصول فعاليت آگاهانهی انسانى و موضوعيتيافته ،يعنى
محصول "كار شكلدهنده" و "قوای ماهوی انسان" نيست ،بلكه ظاهراً اين حركت و نفس خود ماده است كه در روند
جهانشمول و هدفمند خود "جهان ابژكتيو" را پديد مىآورد و تاريخ را به صورت كامﻼً منطقى مستمر مىسازد .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 به اصطﻼح "ماترياليستى" آن مواجه مىشويم.
بنابراين محصول خطای فلسفى انگلس عدول از "كليت ديالكتيكى" و استقﻼل از پراكسيس نبردهای طبقاتى است كه
تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را ظاهراً در دو وجه متفاوت شقه مىكند .وجه اول آن "ماترياليسم
ديالكتيكى" است كه البته به صورت يک قانون به اصطﻼح جهانشمول از "حركت ماده" در مىآيد و در پيروی از
سيستم هگلى به وحدت منطق با تاريخ مىانجامد كه ما مصداق آنرا به صورت رابطهی "آزادی" با "ضرورت" به شرح
زير در اثر متأخر انگلس با عنوان "آنتى دورينگ" مىيابيم:
«بنابراين آزادی بنا بر شناخت ضرورتهای طبيعت كه حاكميت بر خويشتن ما و بر طبيعت بيرونى را بنا مىسازد،
وجود دارد؛ آن بدين سان يک محصول از تكامل تاريخى است .انسانهای اوليه كه خود را از قلمرو حيوانات مجزا
كردند ،در تمامى جنبهها مانند خود حيوانات از آزادی محروم بودند؛ اما هر قدم در پيشرفت فرهنگى ،يک قدم به سوی
آزادی بود .در آستانهی تاريخ بشريت كشف روش تبديل حركت مكانيكى در حرارت قرار دارد :حرارت بر اثر
اصطكاک جهت توليد آتش؛ در اتمام تكامل كنونى كشف روش تبديل حرارت در حركت مكانيكى قرار گرفته است:
ماشين بخار (...) .با كمک نيروهای مولد عظيمى كه توسط آن معتبر مىشوند ،يک اوضاع اجتماعى ممكن مىگردد كه در
آن ديگر هيچ تفاوت طبقاتى ،هيچ نگرانى برای موجوديت فردی وجود نخواهد داشت ،و در آن برای اولين بار از آزادی
واقعى انسانى ،از يک موجوديت در هماهنگى با قوانين شناختهشدهی طبيعت سخن به ميان مىآيد».

٦٤

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با عواقب خطای فلسفى انگلس به صورت پيشگويىهای جنجالى
و بﻼهت تام مواجه هستيم .انگاری كه اينجا ماشين بخار تبديل به سوژه شده است و در يک روند منطقى و مثبتگرا از
تاريخ سرانجام آزادی را برای انسانها توسط تبديل حرارت به حركت مكانيكى ،يعنى كامﻼً مستقل از پراكسيس و بدون
اعتنا به نتايج نبردهای طبقاتى به ارمغان مىآورد .فقط كافى است كه به وضعيت موجود جهان نگريست كه درجهی
حماقت خودكردهی انگلس برای ما تا اندازهی عريان گردد .با وجودی كه جوامع انسانى انقﻼبهای متعدد صنعتى مانند:
كشف نيروی برق ،استفاده از باند توليد )فورديسم( ،شكافتن اتم ،كشفيات ژنتيكى و آغاز عصر انفرماتيک را تجربه كرده
و به توليدات انبوه دست يافتهاند ،اما اكثر قابل مﻼحظهی انسانها در "فقر مطلق" و "سيهروزی" به سر مىبرند .فقط
يک نگاه اجمالى به كتاب "سرمايه" كافى است كه ما عكس نظريات انگلس را در آن بيابيم .اينجا ماركس ماشينآﻻت
٦٤

Engels, Friedrich (١٩٧٥): Anti-Dürring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, in: MEW,
Bd. ٢٠, S. ١ff. Berlin (ost), S. ١٠٦f.

٢٦

را "تسليحات جنگى" سرمايهداران مىنامد كه به شرح زير بر عليه كارگرانى به راه مىافتند كه از منظر سرمايه تنها
"مناسبات مادی حى و حاضر توليد" محسوب مىشوند:
«در سيستم سرمايهداری تمامى روشها جهت افزايش قدرت توليد اجتماعى از كار ،به ضرر فرد كارگر انجام مىشوند؛
تمامى ابزار جهت تكامل توليد به ابزار سلطه و استثمار توليدكنندگان واژگون مىگردند ،كارگر را به يک نيمه انسان
معيوب ،شأن وی را در پيروی از ماشين سلب و با زجر محتوای كار وی را نابود مىكنند ،وی را به همان اندازه با توان
ذهنى از روند كار ازخودبيگانه مىسازند كه روند كار علم را به عنوان توان مستقل مصادره مىكند؛ آنها شرايطى را
كلهپا مىكنند كه وی در چهارچوب آنها كار مىكند ،وی را در پى روند كار تحت كوچکترين استبداد نفرت انگيز قرار
مىدهند ،زمان زندگى وی را به زمان كار تبديل و همسر و فرزند وی را به چرخ شهادت سرمايه پرتاب مىكنند ،اما
تمامى روشها جهت توليد ارزش اضافى همچنين روشهای انباشت هستند و هر گونه از توسعهی انباشت ،برعكس،
تبديل به ابزار جهت تكامل همين روشها مىشود (...) .بنابراين انباشت ثروت در يک قطب ،همزمان انباشت سيهروزی،
زجر كار ،بردگى ،نادانى ،خشونت و تنزل اخﻼقى در قطب متقابل است ،يعنى در طرف طبقهای كه محصول كار خود را
به صورت سرمايه توليد مىكند».

٦٥

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس نه منطق و تاريخ به وحدت مىرسند و
نه توسعهی اقتصادی و رشد نيروهای مولد الزاماً نتيجهی مثبتى را به بار مىآورند و نه فىنفسه و برایخود منجر به
آزادی انسانها و فراروی از نظام طبقاتى مىشوند .زمانى كه ماركس از مقولههای "فقر مطلق" و "سيهروزی" برای طبقه-
ی كارگر استفاده مىكند ،معنى آنها به اين عبارت هستند كه زيست غير انسانى كارگران مزدی يک "سوژهی فعال"
دارد و آن هم سرمايهدار به عنوان سرمايهی شخصيتيافته است .انگاری كه سرمايهدار ـ البته به دليل فقدان
خودآگاهى و ازخودبيگانگى طبقهی كارگر ـ شكل سوژه را به خود گرفته است و با آگاهى يک تكامل به اصطﻼح طبيعى
و تاريخى را بر انسانها تحميل مىكند و كارگران مزدی را به انقياد محصول كار خود مىكشد .به بيان ديگر ،ما اينجا با
جامعهی بورژوايى و فرماسيون اقتصادی و اجتماعى سرمايهداری مواجه هستيم كه تحت مناسبات آن ،روند توليد از
روايط و نيازهای اجتماعى ظاهراً استقﻼل يافته است و انسانها را تحميق و مديريت مىكند ،در حالى كه كارگران مزدی
به دليل فقدان خودآگاهى طبقاتى و ازخوبيگانگى خودكرده هنوز قادر نشدهاند كه خودشان روند توليد را برنامهريزی و
اداره كنند.

٦٦

افزون بر اينها ،نه معنى مفاهيم "فقر مطلق" و "سيهروزی" محدود به بيكاری ،بيگاری ،بيماری ،گرسنگى ،حاشيهنشينى،
تنفروشى و آوارگى طبقهی كارگر مىشود و نه تنها وضعيت زندگى ارتش ذخيرهی كار را افشا مىسازد .به بيان ديگر،
اقشار فعال ارتش كار نيز دچار "فقر مطلق" و "سيهروزی" هستند ،زيرا حق مالكيت خصوصى و شكل توليد كاﻻيى ،آنها
را نيز سلب موضوعيت و دچار اشكال نازل و ازخودبيگانه مىكند و مانع تكوين كليت قوای حسى و ماهوی آنها مىشود.
٦٥

Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: MEW, Bd. ٢٣, Berlin (ost), S.
٦٧٤f.
٦٦
Vgl. ebd., S. ٨, ٨٧

٢٧

از منظر ماركس "فقر مطلق" و "سيهروزی" زمانى به قلهی خود مىرسند كه انسانها از حق زندگى بر زمين محروم
شوند .وی در اين ارتباط از "بى شرمانهترين استثمار سيهروزی" ٦٧سخن مىگويد و مضمون آنرا به شرح زير در جلد
سوم كتاب "سرمايه" توضيح مىدهد:
«) (...مالكيت بر زمين يک قدرت هولناک پديد مىآورد ،زمانى كه آن با سرمايهی صنعتى متحد و همدست مىشود ،آن
ممكن مىكند كه كارگران در نبرد بر سر كارمزد عمﻼً از زمين به عنوان مكان زندگى خويش محروم شوند .اينجا يک
بخش از جامعه از بخش ديگری يک تاوان برای اين حق مىطلبد كه مجاز به سكونت بر زمين بوده باشد ،همانگونه كه
اصوﻻً در مالكيت زمين ،حق مالک ضميمه است كه اندام زمين ،دل و رودهی زمين ،هوا و همراه با آن ،حفاظت و تكامل
]محيط[ زيست را استثمار كند».

٦٨

بنابراين مسئلهی انهدام و يا حفاظت از محيط زيست مستقيماً مربوط به نتايج نبردهای طبقاتى مىشود .اينجا هيچگونه
اثر فىنفسه از نقش مثبت تكامل فنآوری كه انگلس جهت تدارک آزادی انسانها و فراروی از طبقات اجتماعى در
تخيﻼت كودكانهی خود مىپرورد ،وجود ندارد .به بيان ديگر ،مسئلهی ماركس در مورد فنآوری فقط محدود به شكل
مديريت بورژوايى ،كارگری و يا دولتى آن نمىشود ،بلكه انتقاد به اهداف تكامل آنرا نيز در بر مىگيرد .وی اين تضاد
درونذاتى را در ارتباط با نقد گسترش صنعت بزرگ در آمريكا كشف كرد .اينجا حق حيات انسانها بر زمين با حق
مالكيت خصوصى تﻼقى مىكند .موضوع نقد ماركس تحليل نقش مخرب نظام مدرن سرمايهداری ،يعنى توليد بيشترين
ارزش اضافى در كوتاهترين زمان ممكنه است كه سرمايه را در فقدان خودآگاهى طبقاتى و مقاومت اجتماعى به اين سو
مىراند كه بدون كوچکترين اعتنايى به نيازهای جامعهی انسانى و ضرورتهای محيط زيستى ،اهداف خود را دنبال كند
و عواقبى را به شرح زير پديد آورد:
«هرچه يک كشور بيشتر ) (...از صنعت بزرگ به عنوان پشتوانهی توسعهی خود عزيمت كند ،به همان اندازه روند
تخريب سريعتر است .بنابراين توليد سرمايهداری تنها آن فنآوری و آن تركيب از روند توليد اجتماعى را متكامل مى-
كند كه آن همزمان سرچشمهی تمامى ثروت را متزلزل مىسازد :زمين و كارگر».

٦٩

ما اينجا با تفاوتهای شگرف و تناقضهای آشكار نظری ميان ماركس و انگلس مواجه مىشويم .در حالى كه ماركس
فراروی از طبقات اجتماعى و رهايى انسانها را مشروط به پراكسيس مولد ،خودآگاهى "سوژهی واقعى" و نتايج نبردهای
طبقاتى مىكند ،ليكن انگلس به سوژهزدايى از حركت واقعى جامعهی بورژوايى روی مىآورد و در پيروی از خطای فلسفى
خود ،يعنى جايگزينى "حركت ماده" به جای "حركت ايده" در سيستم هگلى ،گرفتار جابجايى سوژه با ابژه در شكل به
اصطﻼح "ماترياليستى" آن مىشود و ظاهراً در توسعهی فنآوری )زيربنا( جهت رشد نيروهای مولد شرايط آزادی
انسانها و لغو مناسبات جامعهی طبقاتى را مىيابد .ما اينجا با "ماترياليسم ديالكتيكى" به صورت دانش متافيزيكى با
٦٧

Schamloseste Ausbeutung des Elends
Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Band III, in: MEW, Bd. ٢٥, Berlin (ost),
S. ٧٨١f.
٦٩
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd I, …, ebd., S. ٥٢٩f., und
Vgl. Negt, Oskar (٢٠٠٥): Kant und Marx – Ein Epochengespräch, Göttingen, S. ٦٩
٦٨

٢٨

نتايج آپريور از روند "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى مواجه هستيم كه مانند :دين ،فلسفه و ايدئولوژی انسانها را
سلب اراده ،استقﻼل ،آزادی و معطوف به يک ناكجاآباد تخيلى مىكند و آنها را به انقياد محصوﻻت كار خويشتن مى-
كشد .انگاری كه مبدأ و مقصد زندگى انسانها از پيش معين شده و كسب آزادی واقعى و تدارک يک زيست هماهنگ
با قوانين طبيعى در گرو تحمل "اوضاع موجود" و توفيق سياست توسعهی اقتصادی است .اين مسئله به خصوص از اين
زاويه اهميت دارد كه انگلس در آغاز فعاليت تئوريک و سياسى خود با ماركس به نظريات وی تن داده بود كه ما
مصداق آنرا در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" به شرح زير مىيابيم:
«نه به خاطر نسبيت آن به انسانها] ،يعنى[ در "هستى انسان برای ديگران" ،بلكه به همان اندازه كمتر در "هستى فى-
نفسهی آن" 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».

٧٠

بنابراين ماركس اينجا با استناد به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود موجوديت يک گوهر خودمختار مادی كه
در طبيعت بيرونى مستقر شده است ،مردود مىشمارد و در حالى كه تا پايان عمر به كشفيات تئوريک خود پايبند مى-
ماند ،انگلس با استناد به سيستم داروينى و تحت تأثير خطای فلسفى خود به عكس اين نتيجه مىرسد .پيداست كه
ماركس اينجا در برابر پانتئيسم موضع مىگيرد ،زيرا انگلس از بدو فعاليت تئوريک خود ،يعنى از زمانى كه به
درسگفتارهای شلينگ در دانشگاه برلين گوش مىداد ،در پى تكامل شكل ماترياليستى آن بود ٧١.در برابر ماركس نه تنها
تكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايدهآليسم را به عنوان تدارک متافيزيک و فلسفهپردازی از يک هستى استعﻼيى مردود
مىشمرد ،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 مىكرد .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 و خويشتن و جهان خويش
را به صورت موضوعيتيافته پديد مىآورد .با وجودی كه ماركس اينجا پايان اعتبار سيستم داروينى را قاطعانه اعﻼم
مىكند ،ليكن انگلس در آثار متأخر خود و به شرح زير مدعى مىشود كه در جوامع انسانى و همچنين در نظام سرمايه-
داری )قلمرو ضرورت( قوانين داروينى حاكم هستند:

٧٢

«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
٧٠

Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., zit. n. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff …,
ebd., S. ٢٥, und
Vgl. Post, Werner (١٩٦٩): Kritik der Religion bei Karl Marx, München, S. ٥٧
٧١
Vgl. 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. ٢٠٢
٧٢
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣): Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, in:
MEW, Bd. ١٩, S. ١٨٦ff., Berlin (ost), S. ٢٢٦

٢٩

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 و موضع طبيعت حيوان به صورت قلهی تكامل انسانى ظاهر
مىگردد».

٧٣

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 زيستشناسى داروين متحقق مىگردد و طبيعت خشن حيوانى ،يعنى قانون "بكش
تا زنده بمانى" را بر كليت جامعهی بشری حاكم مىكند .ما اينجا با توجيه "سوسيال داروينيسم" به صورت ايدئولوژی،
يعنى آگاهى از جهان وارونه مواجه هستيم كه پيامدهای تئوريک آن در پراكسيس سياسى واقعاً فاجعه بار است .از آنجا
كه بنا بر خطای فلسفى انگلس صنعت نقش سوژه را به خود مىگيرد و اين تكامل فنآوری است كه ظاهرًا منجر به
آزادی واقعى انسانها و هماهنگى زيست انسانى با قوانين طبيعت مىشود ،در نتيجه پرولتاريا نيز 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 .اين همان روش
تدارک ايدئولوژی برای حاكميت بورژوايى و بوركراتيک است كه ما 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 كه نيروی كارش را استثمار كرده و شيرهی حياتش را
بمكند .البته انگلس اينجا به اصطﻼح به نقد "سوسياليسم اتوپيک" و متافيزيک نيز مىپردازد ٧٤،البته بدون اينكه در نظر
بگيرد كه نظريه همواره شكل استعﻼيى به خود مىگيرد ،وقتى 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 در آثار متأخر انگلس به اجبار جنبهی متافيزيكى 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 يک 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 تاريخ خود را مى-
سازند ،انگلس قوانين طبيعت ناب را يک امتحان برای مصداق حركت ديالكتيكى از تاريخ مىشمارد ٧٥.در حالى كه
ماركس بر اين موضوع تأكيد مىكند كه طبيعت ،سرمايهدار و پرولتاريا پديد نمىآورد و انتقال داروينيسم به جامعهی
بشری را مسخره مىشمارد ٧٦،ليكن انگلس بى محابا ايجاد بورژوا و پرولتاريا را مانند تجزيهی آب به 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 در روند ابژكتيو و اجتنابناپذير خود و با وقوع يک
٧٣

Ebd., S. ٢١٦
Vgl. ebd., S. ١٩٤, ٢٠٣
٧٥
Vgl. ebd., S. ١٩٧, ٢٠٥
٧٦
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, …, ebd., S. ١٨٣
٧٤

٣٠

"بحران مطلق اقتصادی" منجر به فروپاشى سرمايهداری مىشود و سپس به شرح زير به سوی تشكيل يک آيندهی
دلپسند صعود مىكند:

٧٧

«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 فرو بريزد .هيچ مردمى يک توليد كه از طريق تراست هدايت مىشود ،يک استثمار عريان
همگانى را از طريق يک باند كوچک رباخوار تحمل نمىكند».

٧٨

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
يواشكى اعﻼم مىكند .در حالى كه ماركس ميان "فراروی مثبت" و "فراروی منفى" از نظام سرمايهداری تفاوت مىگذارد
و لغو قانون ارزش ،كار مزدی و مالكيت خصوصى و ادارهی شورايى روند توليد و توزيع اجتماعى را تبديل به موضوع
نبردهای طبقاتى مىكند ٧٩،ليكن انگلس متأخر هيچ اشارهای به اين مسائل با اهميت ندارد ٨٠.وی از يک سو ،فرماسيون-
های 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 ٨١.تنها چيزی كه به نظر وی
اينجا بايد به وقوع بپيوندد ،يک "بحران مطلق اقتصادی" است كه منجر به فروريزی اجتنابناپذير نظام سرمايهداری و
تشكيل سوسياليسم مىشود .اينجا انگلس به دام روش شناختشناسى فويرباخ ،يعنى "مشاهدهی حسى" مىافتد و در
حالى كه جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم را در شكل "ماترياليستى" آن از فلسفهی ايدهآليستى هگل وام گرفته است،
مبهوت شكل ابژه ،يعنى گرفتار عينيت ،شيئيت و ماديت آن مىشود .ما اينجا با شقهی دوم تئوری ماترياليسم تاريخى ـ
ديالكتيكى ماركس مواجه مىشويم كه انگلس آنرا توسط سوژهزدايى از "حركت واقعى" جامعهی طبقاتى پديد آورده و
"ماترياليسم تاريخى" مىنامد .به اين ترتيب ،فرماسيونهای اجتماعى و اقتصادی ظاهراً يک شكل جهانشمول و منطقى از
روند تاريخ را به خود مىگيرند و به صورت جوامع اوليه ،بردهداری ،فئوداليسم ،سرمايهداری و سوسياليسم پشت سر
يکديگر رديف مىشوند .انگاری كه با تكامل فنآوری ،نيروهای مولد با مناسبات توليد تﻼقى مىكنند و تضاد آنها
همواره جامعه را در يک حركت فنری و دترمينيستى به سطح باﻻتری صعود مىدهد .انگاری كه برای انگلس كامﻼً
منطقى به نظر مىآيد كه تمامى اشكال هستى تحت تأثير قانون به اصطﻼح جهانشمول و ابژكتيو و حركت ظاهراً
اجتنابناپذير "ماترياليسم ديالكتيكى" قرار دارند و تحت قانون فعل و انفعاﻻت و تأثير متقابل خود همواره به اشكال
متكاملتری صعود مىكنند .به اين ترتيب ،يک تظاهر منطقى و مثبتگرا از ديالكتيک پديد مىآيد كه به اصطﻼح شامل
سه قانون كلى مانند" :كميت و كيفيت"" ،تداخل تضادها" و "نفى نفى" مىشود و انگاری كه تحت تأثير اين قوانين كلى و
٧٧

Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣): Die Entwicklung …, ebd., S. ٢٠٧f., ٢١٠f., ٢١٦, ٢١٨
Ebd., S. ٢٢٠f., und vgl. ebd. S. ٢٢١
٧٩
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Bd. III …, ebd., S. ٤٥٤f.
٨٠
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣): Die Entwicklung …, S. ٢٢٨
٨١
Vgl. ebd., S. ٢٢٨, ٢٢٦
٧٨

٣١

جهانشمول همهی اشكال هستى همواره به اشكال متكاملتر خود صعود مىكنند ٨٢.از اين منظر ،قوانين طبيعت ناب
)داروينيسم( با قوانين طبيعى جامعهی بشری ظاهراً منطبق و مشابه مىشوند .انگاری كه ديگر هيچ تفاوتى ميان ميمون با
انسان وجود ندارد و همانگونه كه ميمون اجباراً به انسان تكامل يافته است ،جبر تاريخى زندگى بشری را به صورت يک
معادلهی سادهی رياضى و خود به خودی و كامﻼً منطقى به سوی تحقق سوسياليسم مىراند و همانگونه كه بذر جو
سرانجام به خوشهی جو تكامل مىيابد ،حق مالكيت نيز به صورت تقدير تمامى جوامع انسانى بﻼمنازعه به شكل
سوسياليستى آن صعود مىكند .ما اينجا با عواقب سوژهزدايى از "حركت واقعى" جامعهی طبقاتى مواجه هستيم ،در حالى
كه ماركس تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود را مبتنى بر سوژههای درونذاتى متكامل كرده است.

٨٣

بنابراين نظريات متأخر انگلس با استناد به قوانينى توجيه مىشوند كه وی آنها را ابژكتيو ،يعنى مستقل از آگاهى و اراده
انسانها مىشمارد ٨٤،در حالى كه ماركس ميان ماهيت متضاد )ابژكتيو( با آگاهى از تضاد )سوبژكتيو( تميز مىدهد و
جهان ابژكتيو را محصول فعاليت آگاهانهی انسانها ،يعنى سوبژكتيو و موضوعيتيافته مىشمارد ٨٥.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 نبردهای طبقاتى است.
اينجا بايد از يكى از سركردگان سوسياليستهای تخيلى به نام پرودون ياد كرد كه در فرانسه فيلسوف و در آلمان
اقتصاددان محسوب مىشد .از آنجا كه وی نيز مانند انگلس تحت تأثير "ايدهی مطلق" هگلى ،وحدت منطق با تاريخ و
يک درک مثبتگرا از روند تاريخ بود و تمايل شديدی نيز به تشبيه و تطبيق شكلى مقولههای ماهيتاً متضاد داشت ،در
نتيجه فرماسيونهای اجتماعى را پشت سر يکديگر رديف كرده و از فرجام نظام سرمايهداری يک آيندهی دلپسند را به
خود نويد مىداد .ليكن ماركس پرودون را نه فيلسوف و نه اقتصاددان مىشمرد ٨٦و در حالى كه پرودونيستها را
"كاسبكارهای سياسى" ٨٧و "برادران قﻼبى كمونيسم" ٨٨مىخواند ،به شرح زير انتقاد خود را بر آثار وی وارد مىآورد:
«بنابراين غير ممكن و غلط است كه مقولههای اقتصادی را رديف و پشت سر هم قرار داد ،به اين صورت كه ]انگاری[
آنها تاريخ را تعيين كردهاند .توالى آنها به مراتب بيشتر از طريق روابطى معين شده است كه آنها متعاقباً در جامعهی
٨٢

Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ٣٠٥ff., Berlin (ost), S. ٣٠٧
 ٨٣مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از پراكسيس نبرد طبقاتى و خودآگاهى پرولتاريا تا اسطورهسازی از
روند تاريخ ،در آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم ،صفحهی  ٧١ادامه ،برلين ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩توليد و بازتوليد نيروی كار ـ نقش زنان كارگر و كار خانگى در انباشت سرمايه ،در آرمان و انديشه ،جلد
سيزدهم ،صفحهی  ١٣١ادامه ،برلين
٨٤
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik …, ebd., S. ٢١١
٨٥
Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik … ebd., S. ٨f.
٨٦
Vgl. Marx, Karl (١٩٥٩): Das Elend der Philosophie – Antwort auf Proudhons „Philosophie des Elends“, in:
MEW, Bd. ٤, S. ٦٣ff., Berlin (ost), S. ٦٥
٨٧
Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٩): Manifest …, ebd., S. ٤٨٧
٨٨
Vgl. Marx, Karl (١٩٥٩): Briefe - Marx an Josef Weydemeyer von ١. Feb. ١٨٥٩, in: MEW, Bd. ٢٩,
Berlin(ost), S. ٥٧٣

٣٢

مدرن بورژوايى داشتهاند و آنها دقيقاً برعكس آن چيزی است كه به صورت طبيعت مناسب آنها به نظر مىآيد و يا
با رديفى از تكامل تاريخى مطابقت دارد .موضوع بر سر روابطى نيست كه مناسبات اقتصادی پشت سر هم متعاقباً در

تاريخ فرماسيونهای اجتماعى به خود مىگيرند .به مراتب كمتر موضوع بر سر رديف متعاقب آنها "در ايده" )پرودون(
)]كه[ يک تصور مخشوش از حركت تاريخ ]است[( .بلكه موضوع بر سر ساختمان آن در درون جامعهی مدرن بورژوايى
است».

٨٩

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نه فرماسيونهای اجتماعى و اقتصادی را مىتوان به صورت منطقى ـ
تاريخى پشت سر يكديگر رديف كرد و بدون اندكى تأمل ،رشد نيروهای مولد را مسبب يک آيندهی دلپسند خواند و نه
مىتوان قوانين طبيعت ناب )داروينيسم( و دانش رياضى و فيزيكى را كه فاقد سوژههای درونذاتى و تاريخ مخصوص
خود هستند ،به جامعهی بشری انتقال داد .فقط با يک نگاه اجمالى به پراكسيس نبردهای طبقاتى قرن گذشته در
كشورهای مدرن صنعتى پرده از مغلطههای امثال پرودون و انگلس برداشته مىشود .در حالى كه جنبش كارگری در
آلمان و ايتاليا چندين بار اقدام به انقﻼب سوسياليستى كرد ،ليكن كشمكشهای نظری و درگيریهای نظامى كمونيستها
با سوسيال دموكراتها هر دو جريان سياسى را چنان تضعيف كرد كه بورژوازی جهت حفظ منافع مادی و جايگاه طبقاتى
خود دولت فاشيستى را پديد آورد و هر دوی آنها را منهدم كرد .اينجا مصداق تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس با
استناد به تجربيات تاريخى به درستى هويدا مىگردد .به اين عبارت كه وی پايان نظام سرمايهداری را مشروط به
همبستگى طبقهی كارگر و وجود پرولتاريا به عنوان سوژهی خودآگاه و انقﻼبى مىكند و با در نظر داشتن تفرقهی
خودكردهی كارگران و فقدان همبستگى طبقاتى آنها ،نظام سرمايهداری تا آن زمانى تداوم مىيابد كه سرمايه هر دو
سرچشمهی كليت ثروت اجتماعى ،يعنى زمين )طبيعت( و كارگر )انسان( را منهدم سازد.
البته اين تفاوتهای شگرف و تناقضهای آشكار نظری كه ما تا اينجا ميان كشفيات تئوريک ماركس و خطای فلسفى
انگلس مشاهده كرديم ،نه غير منتظره هستند ،نه ايرادی دارند و نه بررسى و طرح آنها منجر به افول و بحران نظری و
ساختاری در جنبش كارگری ـ كمونيستى مىشوند .به گمان من آشنايى با تفاوت روش شناختشناسى و نظريات
ماركس با انگلس نه تنها هيچ مانعى ندارند ،بلكه منجر به ارتقا فعاﻻن سياسى طيف چپ 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 نبردهای طبقاتى متكامل كرد .ليكن اين مانع دقيقاً وقتى به پيش مىآيد كه انگلس در آثار
متأخر خود به جای افشای اين تفاوتهای شگرف نظری اقدام به سانسور ،تخطئه و مصادرهی مغرضانهی تئوری
ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس مىكند .همانگونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند و مستدل كردم ،وی
اين راه نادرست و ناجور را بﻼفاصله پس از مرگ ماركس برگزيد ،زمانى كه در مراسم خاكسپاری وی مدعى شد كه
روش شناختشناسى ديالكتيكى ماركس با داروين يكسان است و سپس با استناد به داروينيسم يک رابطهی مكانيكى را

٨٩

Marx, Karl (١٩٦٩): Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd. ١٣, S. ٦١٥ff., Berlin
(ost), S. ٦٣٨

٣٣

ميان زيربنا با روبنا برقرار ساخت .ما اينجا با همان "ماترياليسم" متافيزيكى مواجه هستيم كه به صورت مجرد در برابر
ايدهآليسم متكامل شده است و "كليت ديالكتيكى" را انكار مىكند.

٩٠

با وجودی كه انگلس به عنوان ويراستار كتاب "سرمايه" از تناقضهای نظری خود با ماركس به درستى آگاه بود ،ليكن
در هر فرصتى نظريات غيرماركسى خود را به وی نيز نسبت مىداد و تئوری انتقادی و انقﻼبى وی را مغرضانه تخليه
مىكرد ٩١.البته اين مسئله برای تمامى فعاﻻن جنبش كارگری و كمونيستى پوشيده نبود .برای نمونه مىتوان از ماجرای
انتشار جزوهی "سرمايه و كار مزدی" ماركس در سال  ١٨٨٤ميﻼدی ياد كرد .به اين عبارت كه جمعى از كمونيستها
حدود  ١٠هزار نسخه از اين جزوه را در شهر زوريخ به چاپ رساندند و جهت تدارک انقﻼب در ميان كارگران پخش
كردند .موضوع اصلى ماركس اينجا تشريح انتقادی آن مناسبات اقتصادی است كه كار مزدی و زمينهی مادی نبردهای
طبقاتى را پديد مىآورند و منجر به تﻼقى سياسى طبقات اجتماعى مىشوند .وی اين جزوه را به زبان ساده و سيستماتيک
مدون كرد كه كارگران مزدی علل "فقر مطلق" و "سيهروزی" خود را در آن بيابند و آنرا تبديل به يک سﻼح تئوريک
برای نبرد با بورژوازی سازند .ماركس اينجا به شرح زير برجسته مىسازد:
«) (...كه هر قيام انقﻼبى ،حتا اگر اهداف آن از نبرد طبقاتى بسيار دور به نظر بيايد ،بايد با شكست مواجه شود ،تا طبقه-
ی كارگر انقﻼبى به پيروزی برسد ،هر رفرم اجتماعى يک اتوپى مىماند ،تا انقﻼب پرولتری و ضد انقﻼب فئودالى خود را
در يک جنگ جهانى مسلحانه بيازمايند».

٩٢

از آن پس كه گفتگوهايى پيرامون تناقضهای نظری انگلس با ماركس در جوامع كارگری مطرح شد و از آنجا كه
انگلس بيم تعميم تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس را در ميان كارگران داشت ،در نتيجه بشخصه اقدام به انتشار مجدد
اين جزوه در سال  ١٨٩١ميﻼدی كرد و يک ديباچه بر آن نوشت كه پرده از انگيزهی وی به شرح زير بر مىدارد:
«) (...اين پرسش بايد به من تحميل مىشد كه آيا تحت اين شرايط خود ماركس چاپ بدون تغيير متن را تأييد مىكرد.
) (...اينجا ماركس بدون ترديد تشريح قديمى از سال  ١٨٤٩ميﻼدی را با موضع جديد خود هماهنگ مىساخت .و من
اطمينان دارم كه بنا به مقصود وی رفتار مىكنم ،اگر برای اين انتشار تغييرات و تكميﻼت مختصری را در نظر بگيرم
)»(...

٩٣

به اين ترتيب ،انگلس خود را كامﻼً مجاز مىشمارد كه به متن جزوهی "سرمايه و كار مزدی" ماركس دستبرد بزند.
تغييرات به اصطﻼح مختصری كه وی در نظر مىگيرد به اين عبارت است كه محصول خطای فلسفى خود را به جای
كشفيات تئوريک ماركس جا مىزند .برای نمونه در پيوند با فرماسيونهای اقتصادی ـ اجتماعى مفهوم "همينطور" را به
٩٠

Vgl. Engels, Freidrich (١٩٧٣): Das Begräbnis von Karl Marx, in: MWE, Bd. ١٩, S. ٣٣٥f., Berlin (ost), S.
٣٣٥f.
٩١
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen Deutschen Philosophie,
in: MEW, Bd. ٢١, S. ٢٦١ff., Berlin (ost), S. ٢٩٢f.
٩٢
Marx, Karl (١٩٧٥): Lohnarbeit …, ebd., S. ٣٩٧f.
٩٣
Engels, Friedrich (١٩٧٥): Einleitung [zu Karl Marx’ „Lohnarbeit und Kapital“, Ausgabe ١٨٩١], in: MEW,
Bd. ٦, S. ٥٩٣ff., Berlin (ost), S. ٥٩٣

٣٤

جملهی ماركس مىافزايد و از اين طريق به خواننده القا مىكند كه پس از نظام فئودالى به صورت اجتنابناپذير نظام
سرمايهداری بايد مستقر گردد ٩٤.وی سپس در تمامى متن مفهوم "سرمايهدار" را جايگزين مفهوم "بورژوازی" مىكند كه
البته در تناقض با "مانيفست كمونيستى" از تضادهای درونذاتى توليد كاﻻيى و مالكيت خصوصى و نفى ديالكتيكى آنها
ظاهراً بكاهد و خيال خاطر خورده بورژوازی را از خطر انقﻼب پرولتری آرام سازد ٩٥.نمونهی بعدی مفهوم "ابزار جنگى"
است كه انگلس "ابزار كار جنگى" را جايگزين آن مىكند ٩٦.اوج تحريف تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس اينجا توسط
جايگزينى مفهوم "نيروی كار" به جای مفهوم "كار" صورت مىگيرد .ماركس از مفهوم "كار" برای فعاليت برده و بنده كه
به بردهدار و زمين زراعى تعلق دارند ،استفاده مىكند ،در حالى كه توان كارگری مزدی به شكل كاﻻ ،يعنى "نيروی كار"
در آمده است .ما اينجا با يک "سوژهی واقعى" مواجه هستيم كه انگلس جهت تحريف آن به اين جايگزينى دست مى-
زند ٩٧.انگاری كه ميان برده ،بنده و كارگر مزدی هيچ تفاوتى وجود ندارد و همهی آنها تمام و كمال به انقياد مناسبات
توليد در آمده و مسئلهی خودآگاهى پرولتاريا به كلى فاقد موضوعيت و منتفى شده است.
پيداست كه اينجا مقصود انگلس ممانعت از بروز نبردهای مسلحانهی طبقاتى و توجيه "سوسيال رفرميسم" در نظام
سرمايهداری است ،زيرا از منظر جابجايى سوژه با ابژه در شكل "ماترياليستى" آن ،فنآوری و توليدات صنعتى جنبهى
سوژه را به خود مىگيرند و تنها در روند توسعهى صنايع توليدی و تشكيل زيربناى مساعد اقتصادى است كه سرمايه
آنتاگونيسم تاريخى خود ،يعنى پرولتاريا را نيز پديد مىآورد .انگاری كه طبقهی كارگر بايد شرايط ابژكتيو رهايى خود را
در توسعهى اقتصادى ،پيشرفت علم و فنآورى ،رشد نيروهای مولد و در توفيق روند ارزش افزايى سرمايه جستجو كند.
پيداست كه از اين منظر ،طبقهی كارگر بايد از نبردهای راديكال طبقاتى خودداری كند كه مانعى در برابر انباشت
سرمايه نسازد و تا وقوع يک "بحران مطلق اقتصادی" در انتخابات پارلمانى شركت كند و به اصﻼحات در محدودهى
نظام سرمايهدارى رضايت دهد .انگيزهی سياسى انگلس به خصوص زمانى به درستى روشن مىشود كه وی به تكميﻼت
به اصطﻼح مختصر خود در اين نوشته نيز مىپردازد .به نظر وی ماركس اينجا به موضوع كشفيات علمى ،تكامل فن-
آوری و توسعهی زيربنا نپرداخته است كه عواقب آنها به شرح زير هستند:
«) (...با هر كشف جديد علمى و با هر ابتكار نوين فنى ،منفعت توليد روزانه فراتر از هزينهی روزانهاش افزايش مىيابد،
بنابراين آن بخش از روزانهی كار كه كارگر در عوض مزد روزانهی خود تﻼش مىكند ،كوتاه مىشود و از سوی ديگر،
آن بخش از روزانهی كار كه وی كار خود را بايد به سرمايهدار هديه بدهد ،طوﻻنى مىشود ،بدون اينكه برای آن مزد
بگيرد».

٩٨

به اين ترتيب ،انگلس اينجا تضاد را محدود به حوزهی توزيع مىكند و تقسيم ناعادﻻنهی ثروت اجتماعى را علت بحران
اقتصادی و فروپاشى نظام سرمايهداری در آينده مىخواند .در حالى كه ماركس از مفاهيم "فقر مطلق" و "سيهروزی"
٩٤

Ebenso, vgl. Marx, Karl (١٩٧٥): Lohnarbeit …, ebd., S. ٣٩٨
Vgl. ebd., S. ٣٩٩
٩٦
„Kriegswerkzeugen“, „Kriegshandwerkzeugen“, vgl. ebd., S. ٤١٧
٩٧
vgl. ebd., S. ٤٠١
٩٨
Engels, Friedrich (١٩٧٥): Einleitung …, ebd., S. ٥٩٨
٩٥

٣٥

برای هر دو حوزهی توليد و توزيع استفاده مىكند و موضوع نقد وی در اين جزوه بردگى كار مزدی و مقصود سياسى وی
لغو عواقب آن مانند :سلب موضوعيت ،ازخودبيگانگى و بروز نازل و غيرانسانى كارگران است ،انگلس اينجا انتقاد خود را
به تقسيم ناعادﻻنهی ثروت انباشت شده محدود مىكند .در حالى كه ماركس در كتاب "سرمايه" از "زمان كار اجتماعاً
ﻻزم" سخن مىراند ،موضوع انگلس اينجا تنها "كار اجتماعاً ﻻزم" است ٩٩.البته ما اينجا با يک خطای لپى مواجه
نيستيم ،زيرا مقصود سياسى انگلس محدوديت نبردهای طبقاتى به حوزهی توزيع است و وی نمىخواهد كه كارگران به
حوزهی توليد دست بيندازند و از طريق كوتاهى روزانهی كار مانع رشد نيروهای مولد شوند و خدشهای در تخيﻼت
كودكانهی وی ،يعنى در حركت به اصطﻼح ابژكتيو ،اجتنابناپذير و فنری به سوی سوسياليسم وارد بياورند.
همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،با مطالعهی انتقادی آثار ماركس و انگلس تناقضهای نظری آنها به كلى
عريان مىگردند .البته بايد اين موضوع را نيز در نظر داشت كه انگلس آثار بسيار مهم ماركس مانند" :نقد فلسفهی حق
هگل"" ،جزوههای كريتسناخ" "جزوههای فلسفى ـ اقتصادی"" ،ايدئولوژی آلمانى" و "گروندريسه  "...را منتشر نكرد ،با
وجودی كه امكان آنرا داشت .از اين بابت تا مدتهای طوﻻنى اكثر قابل مﻼحظهی فعاﻻن جنبش كارگری و كمونيستى
گمان مىكردند كه انگلس در كمال امانتداری و با پايبندی كامل به اصول اخﻼقى و علمى كشفيات تئوريک و نظريات
سياسى ماركس را مو به مو ترويج و در نهايت تكميل مىكند .از سوی ديگر ،وی همواره خود را دوست صميمى و همكار
مخلص ماركس و وی را ژنى مىخواند و ظاهراً در كمال فروتنى و با افتخار از اين سخن مىراند كه همواره ساز دوم را
در اركستر ماركس نواخته است .به اين ترتيب ،برای كمتر كسى جای شک و شبه باقى مىماند كه انگلس در حال
تخطئهی سيستماتيک و مصادرهی مغرضانهی تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس است .از جمله بايد از نامهنگاریهای
فراوان وی با فعاﻻن سرشناس سوسيال دموكرات در انترناسيونال دوم ياد كرد كه وی را تنها مفسر معتبر و زندهی
تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس مىشمردند .اينجا بايد به خصوص از پلخانف به عنوان مؤسس
"ماركسيسم روسى" ياد كرد كه مستقيماً با انگلس در تماس بود .نفر بعدی لنين است كه فلسفهی سياسى بلشويسم را با
استناد مستقيم به خطای فلسفى انگلس پديد آورد .به اين صورت كه وی تمايز "ماترياليسم ديالكتيكى" از "ماترياليسم
تاريخى" را از كتاب "آنتى دورينگ" وی وام گرفت و مقولهی "ديالكتيک" را به اصطﻼح تشريح و آنرا به شرح زير به
ماركس نيز نسبت داد:
«در زمان ما ،آگاهى اجتماعى ،ايدهی تكامل و تحول را كم و بيش بكلى پذيرفته است .ليكن از مسيرهای ديگر] ،يعنى[ نه
از طريق فلسفهی هگل .تنها در فرمولى كه ماركس و انگلس با عزيمت از هگل به آن دادهاند ،اين ايده به مراتب
گستردهتر و به مراتب پرمحتواتر از ايدهی معمول تحول است .يک تكامل كه مرحلههای سپری شده را بارديگر يكسان
پشت سر مىگذارد ،اما به طور ديگری ]يعنى[ در پلهی باﻻتری )"نفى نفى"( ،يک تكاملى كه نه مستقيماً بلكه به صورت
يک فنر به پيش مىرود؛ ]يعنى[ يک تكامل جهشوار انقﻼبى همراه با وقايع بسيار ناگوار؛ "قطع ]حركت[ تدريجى"؛
]يعنى[ برگشت كميت در كيفيت؛ تحريكات درونى تكامل كه از طريق تضاد برانگيخته و در تصادم قوا و گرايشهای
متفاوت بر يک پيكر واقعى اثر مىكند و يا در حدود يک پديدهی واقعى و يا در درون يک جامعهی واقعى مؤثر هستند؛
„Gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit“, „gesellschaftlich notwendige Arbeit“, vgl. ebd., S. ٥٩٨

٩٩

٣٦

]يعنى[ وابستگى متقابل و ارتباط تنگاتنگ و غير قابل تفكيک همهی جوانب هر پديدهای )درحالى كه تاريخ هميشه
جوانب جديدی را كشف مىكند( ،يک ارتباط كه يک روند جهانشمول ،يكسان و قانونمند را نتيجه مىدهد ـ اينها
چندين رشته از ديالكتيک به عنوان ) (...دانش پر محتوای تكامل هستند».

١٠٠

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در حالى كه حركت ديالكتيكى برای هگل و همچنين برای ماركس فقط با
حضور سوژه ،يعنى با فعاليت آگاهانهی انسان معنى مىدهد و ماركس تئوری انتقادی و انقﻼبى خود را مبتنى بر سوژههای
درونذاتى متكامل كرده است ،ليكن لنين به پيروی از سوژهزدايى انگلس كه ديالكتيک را "دانش قوانين كلى از حركت و
تكامل طبيعت" ١٠١مىشمارد ،در مىآيد .اينجا منطق و تاريخ در شكل به اصطﻼح "ماترياليستى" آن ظاهراً به وحدت
مىرسند و انگاری كه ما با "ديالكتيک" به عنوان يک قانون كلى و جهانشمول از حركت ماده مواجه هستيم كه در فقدان
يک سوژهی درونذاتى ،يعنى بدون آگاهى انسان و در شكل فنری به سوی يک فرجام معين و اجتنابناپذير صعود مى-
كند .به اين ترتيب" ،روند ماترياليستى تاريخ" نيز بايد تحت تأثير همين قانون به اصطﻼح كلى و جهانشمول "ديالكتيک"
درک شود .از اين منظر ،تاريخ انسان به تاريخ فرماسيونهای اجتماعى تقليل مىيابد كه يكى پس از ديگری در اشكال
متكاملتر صعود مىكنند .اينجا ديگر خبری از تضادهای درونذاتى ،پراكسيس مولد ،تاريخ نبردهای طبقاتى و پرولتاريا
به عنوان سوژهی انقﻼبى كه "مانيفست كمونيستى" بر آنها تأكيد مىكند ،وجود ندارد و از اين بابت است كه آن رابطه-
ی تئوری با پراكسيس كه ما از آثار ماركس مىشناسيم ،به كلى قطع مىشود .با در نظر داشتن سوژهزدايى از
"ديالكتيک" و تمايز غير ماركسى "ماترياليسم ديالكتيكى" از "ماترياليسم تاريخى" ،ديالكتيک ديگر حركت واقعى جامعهی
طبقاتى ،متدولوژی تحليل و رابطهی يک تئوری عملگرا و انتقادی با پراكسيس آگاه و انقﻼبى پرولتاريا نيست،
سوسياليسم ديگر يک امكان نيست كه در روند پراكسيس نبردهای طبقاتى و توسط فعاليت آگاهانهی طبقهی كارگر
متكامل مىشود ،بلكه آن فرجام زيست انسانى است كه با رشد نيروهای مولد و پس از عبور از داﻻنهای اقتصادی،
يعنى با توسعهی زيربنا يک شكل ظاهراً منطقى ،ضروری و خود به خودی از روند تاريخ به خود مىگيرد .ما اينجا به
سلب اراده و آگاهى انسانها و با نفى پراكسيس سر و كار داريم و عواقب ايدئولوژی را در منفورترين شكل آن ،يعنى به
صورت يک مغلطهی دينى جهت تحميق انسانها تجربه مىكنيم .بنابراين اتفاقى نيست كه لنين "ديالكتيک" را "ايدهی
ژنيال" و "منطق ديالكتيكى" را "منطق ابژكتيو تكامل اقتصادی" مىنامد ١٠٢.وی همچنين از "ديالكتيک اجتنابناپذير و
ابژكتيو تاريخ انسانى" سخن مىراند و مدعى مىشود كه ماترياليسم ماركس تنها وجود ماده ،يعنى "هستى واقعى ابژكتيو"
را كه انگاری فاقد موضوعيت و مستقل از آگاهى جامعهی بشری است ،به رسميت مىشناسد .به نظر وی ،تاكتيک
نبردهای طبقاتى پرولتاريا بايد به اين موضوع معطوف گردد كه روند اين حركت به اصطﻼح مادی و جهانشمول را
١٠٠

Lenin, W. I. (١٩٧٠): Karl Marx (Kurzer Biographischer Abriß mit einer Darlegung des Marxismus), in:
Ausgewählte Werke, Bd. I, S. ٢٣ff., Berlin, S. ٣٣f.
١٠١
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Anti-Dühring …, ebd., S. ١٣١f.
١٠٢
Lenin, W. I. (١٩٦١): Aus dem Philosophischen Nachlaß, Exzerpte und Randglossen, Berlin, S. ١٠٩, ٩ und
Lenin W. I. (١٩٦٨): Materialismus und Emperiokratismus, in: LW, Bd. ١٤, Berlin, S. ٣٥٠, ٣٢٨, und
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx und Lenin – Widersprüche einer ideologischen Konstitution des
Marxismus – Leninismus, Berlin (west), S. ٣٠٦f.

٣٧

تسريع كند ١٠٣.بنابراين لنين در پيروی از خطای فلسفى انگلس دچار جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم در شكل
"ماترياليستى" آن مىشود ،در حالى كه از سوی ديگر به دام شكل ابژه ،يعنى عينيت ،شيئيت و ماديت آن مىافتد .ما
اينجا با حدود شناختشناسى به صورت ميراث ماترياليسم فويرباخ مواجه مىشويم كه قادر به درک ماهيت ابژه ،يعنى
حسيت و موضوعيت آن نمىشود و از نقد تاريخ و فرهنگ موضوع شناخت ممانعت مىكند.

١٠٤

بنابراين هر كسى كه از لنين انتظار يک نقد ماترياليستى ،تاريخى و ديالكتيكى از اوضاع روسيه و تكامل يک تئوری
انتقادی جهت ترويج يک پراكسيس آگاهانه و انقﻼبى پرولتاريا را دارد ،به كلى مأيوس مىشود .از آنجا كه لنين از آثار
كليدی ماركس به كلى بى بهره و با استناد به آثار متأخر انگلس به دوران قبل از كشفيات تئوريک وی بازگشته و گرفتار
شناختشناسى از فلسفهی ماترياليستى فويرباخ شده بود ،در نتيجه در اسارت عالم وارونه و ازخودبيگانگى خودكرده با
پراكسيس به سر مىبرد و به سوی تحريف تئوريک واقعيت و ماجراجويى سياسى رانده مىشد ١٠٥.در رأس اهداف
سياسى وی تبديل جنگ امپرياليستى به جنگ داخلى و سرنگونى تزاريسم و نظام پارلمانى روسيه قرار داشت ١٠٦.موضوع
سياسى وی با استناد به نقد امپرياليسم توجيه مىشد كه به گمان وی مانعى بر سر راه استقرار سوسياليسم در روسيه مى-
ساخت .انگاری كه نظام امپرياليستى قانون ارزش را لغو و رشد طبيعى نيروهای مولد را مختل كرده و جهت تقسيم
مجدد جهان و كسب سود ويژه ،جهان را به كام يک جنگ جهانى كشيده است .اين وقايع تحت اوضاعى رخ مىداد كه
بنا بر تحليل لنين ،بورژوازی روسيه ضعيف بود و توان مقاومت در برابر امپرياليسم را نداشت ١٠٧.وی معتقد بود كه پس
از يک انقﻼب سياسى و سرنگونى تزاريسم اين امكان پديد مىآيد كه قوانين اقتصادى شكوفا و شكل مالكيت دگرگون
گردند و موانع حركت جهانشمول ماترياليستى ،يعنى انباشت سرمايه و رشد نيروهای مولد برداشته شوند .از آنجا كه
لنين با استناد به آثار متأخر انگلس به يک حركت ماترياليستى به اصطﻼح "ديالكتيكى" اعتقاد داشت كه انگاری فرای
اراده و آگاهى انسانها صورت مىگيرد ،در نتيجه هيچگونه ترديدی به خود راه نمىداد .برای وی پيروزی سوسياليسم به
صورت تقدير تاريخى قطعى و از پيش تضمين شده بود .منتها وی ابزار تحقق اين اهداف را نه در جنبش كارگری و
حركت واقعى جامعهی طبقاتى ،بلكه در تشكيل يک حزب سياسى مىديد .وی بر خﻼف ماركس نسبت به جنبش
مستقل كارگری و قيامهای خشمگين و آنى كارگران بسيار بدبين بود .در حالى كه ماركس حركت واقعى در جامعهی
طبقاتى را ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى مىشمرد ،اما لنين مدعى بود كه جنبش كارگری تنها اهداف رفرميستى و
١٠٣

Vgl. Lenin, W. I. (١٩٧٠): Karl Marx …, ebd., S. ٥٣
 ١٠٤برای اولين بار آنتون پانئكوک بود كه در نقد كتاب "ماترياليسم و امپريوكراتيسم" لنين به اين مسله پى برد كه روش تفكر وی نه از
تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ،بلكه مستقيماً از ماترياليسم فويرباخ دريافت شده است.
Vgl. Pannekoek, Anton (١٩٦٩): Lenin als Philosoph, Alfred Schmidt (Hrsg.), Frankfurt am Main
اينجا بايد همچنين از تحقيقات آلفرد اشميت ياد كرد كه به شرح زير بر همين مسئله تأكيد مىكند« :پلخانف ،مؤسس ماركسيسم روسى
جهتگيری فويرباخى دارد.كتاب معروف لنين ماترياليسم و امپريوكراتيسم بدون واسطه به فويرباخ و "مونيسم طبيعت" ژوزف ديتسگن
فويرباخى گره مىخورد».
Schmidt, Alfred (١٩٧٧): Emanzipatorische …, ebd., S. ١٥
١٠٥
)Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦٣): Die Entwicklung des Kapitalismus im Russland, in: LW, Bd. ٣, Berlin (ost
١٠٦
Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦٠): Der Krieg und die russische Sozialdemokratie, in: LW, Bd., ٢١, S. ١١ff., Berlin
(ost), S. ١٣f., ٢٠f.
١٠٧
Vgl. Lenin, W. I. (١٩٧٠): Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, in: Ausgewählte
Werke, Bd. I, S. ٧٦٣ff., Berlin

٣٨

سنديكاليستى را دنبال مىكند و از آنجا كه اصوﻻً قادر به طرح مسئلهی انقﻼب نمىشود ،در نتيجه در "مسير واقعى
تاريخ" قرار نمىگيرد .از اين بابت ،وی فعاليت صنفى را "غير علمى" و روش مبارزهی حزبى را تنها روش انقﻼبى و
منطبق با اصول "ماركسيسم" مىخواند.

١٠٨

بنابراين حزب مورد نظر لنين مانند احزاب سوسيال دموكراتيک در كشورهای اروپای غربى نبود كه از درون جنبش
كارگری رشد كرده و جناحهای سنديكايى ،رفرميستى ،آنارشيستى و انقﻼبى را با خود يدک مىكشيدند .به بيان ديگر،
لنين تشكيل يک حزب منظبط با سيستم آهنين نظامى ـ اطﻼعاتى را جهت دگرگونى "اوضاع موجود" در نظر داشت كه
سوژهی آگاه آن نه پرولتاريا ،بلكه "انقﻼبيون حرفهای" كه وی آنها را "پيشروان پرولتاريا" نيز مىناميد ،محسوب مى-
شدند كه ساختار تشكيﻼتى آن بنا بر كتاب "چه بايد كرد؟" به شرح زير است:
«اين پرسش كه آيا سادهتر است كه يک "دوجين مغز زيرک" يا "صد تا كله پوک" را قاپ زد ،به اين پرسش )(...
منتهى مىشود كه آيا يک سازماندهى تودهای در شرايطى كه حكم به شديدترين مخفى كاری مىكند ،امكان دارد(...) .
ما هيچگاه نمىتوانيم يک سازمان گسترده را كه بدون آن از يک نبرد مداوم و مقاوم در برابر رژيم نمىتوان سخن گفت،
به درجهی مخفى كاری برسانيم .تمركز تمامى فعاليتهای مخفى در حد امكان در دستان تعداد كمى از انقﻼبيون حرفه-
ای هيچگاه به اين معنى نيست كه انقﻼبيون حرفهای "برای همگان فكر خواهند كرد" ،كه انبوه مردم سهم فعالى در
جنبش نخواهد داشت .برعكس ،انبوه مردم اين انقﻼبيون حرفهای را همواره در تعداد بيشتری به وجود خواهد آورد )(...
فعالترين و گستردهترين سهم انبوه مردم از اين سازمان نه تنها قطع نمىشود ،بلكه بر عكس ،خيلىها از اين طريق جلب
خواهند شد] ،اين چنين[ كه يک "دوجين" انقﻼبيون مؤثر كه در حرفهی خود كمتر از پليس ما آموزش نديده است،
تمامى كار مخفى را متمركز خواهند ساخت».

١٠٩

به اين ترتيب ،برنامهی سياسى لنين در اين خﻼصه مىشد كه از طريق همين "انقﻼبيون حرفهای" كه وی آنها را "كله
پوک" نيز مىناميد ،يک قدرت سياسى و نظامى دوگانه را به وجود بياورد و از طريق گسترش يک جنگ داخلى ،نظام
تزاری و ساختار پارلمانى آنرا سرنگون سازد .با يک چنين هدفى بود كه لنين پياپى نوشتههای سياسى خود را مدون و
در جهت تشكيل "حزب پيشروان پرولتاريا" فعاليت مىكرد .وی مصداق فعاليت تئوريک و سياسى خود را به شرح زير
در نبردهای طبقاتى مىيافت كه ماركس ظاهراً در دوران انقﻼب آلمان تجربه كرده و در "روزنامهی راين نوين" به
رشتهی تحرير در آورده بود:
«نبايد فراموش شود كه در ارزيابى و توضيحات مكرر ماركس از اين دوران و دوران كمى متأخرتر ضرورت تشكيل يک
حزب مستقل پرولتاريا مطرح شده است .ماركس پس از تجربيات انقﻼب دموكراتيک] ،يعنى[ تقريباً يک سال ديرتر،
عمﻼً اين نتيجه را گرفت :آن زمان فضا در آلمان به كلى بورژوايى و خورده بورژوايى بود .برای ما اين نتيجه مدت
١٠٨

Vgl. Lenin, W. I. (..): Was Tun?, in: LW, Bd. ٥, S. ٣٥٥ff., Berlin (ost), S. ٤٥٢, und
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): … ebd., S. ٢٨١
١٠٩
Lenin, W. I. (١٩٧٠): Was Tun? - Brennende Fragen unserer Bewegung, in: Ausgewählte Werke, Bd. I,
١٣٩ff., Berlin, S.٢٥٢f.

٣٩

مديدی اثبات شده و از نيم قرن تجربه از انترناسيونال سوسيال دموكراسى گرفته شده است ـ يک شناخت كه ما با آن
آغاز به تشكيل حزب سوسيال دموكراتيک كارگری روسيه كرديم .نزد ما برای نمونه نمىتواند سخن از اين به ميان
بيايد كه روزنامههای انقﻼبى پرولتاريا خارج از حزب سوسيال دموكراتيک پرولتاريا قرار بگيرند و آنها بتوانند حتا برای
يک لحظهی كوتاه به صورت "ارگان دموكراسى" اقدام كنند».

١١٠

همانگونه كه در اين نوشته مطرح شد" ،روزنامهی راين نوين" با زيرعنوان "ارگان دموكراسى" منتشر مىشد و ماركس
تحقق دموكراسى و تحقق هر گونه رفرمى را مشروط به پيروزی پرولتاريا مىكرد .در برابر لنين "دموكراسى" را مربوط به
ليبراليسم ،يعنى يک وجه سياسى از ايدئولوژی عاميانهی بورژوازی مىخواند و از "ديكتاتوری انقﻼبى دموكراتيک پرولتاريا
و برزگران" سخن مىراند ،در حالى كه در واقعيت فقط تحكيم يک "ديكتاتوری حزبى" را در كشور روسيه مد نظر
داشت.

١١١

به اين ترتيب ،لنين از ماركس يک شاهد خاموش برای تحقق اهداف سياسى خود مىسازد .در حالى كه ماركس جنبش
كمونيستى را يک گرايش از جنبش كارگری مىشمرد و نه ادعای رهبری و يا مصادرهی حزبى آنرا داشت و نه برنامهی
انهدام مابقى جريانهای سياسى طيف چپ را دنبال مىكرد ،ليكن لنين تأييد روش فعاليت سياسى خود را ظاهراً نزد
انگلس مىيابد كه داروينيسم را در "قلمرو ضرورت" معتبر مىشمارد .موضوع اصلى نزاع وی با مخالفان سياسى خود
ظاهراً بر سر مسئلهی رفرم و انقﻼب است .به اين صورت كه لنين به شديدترين شكل ممكنه و با مفاهيمى مانند:
"رويزيونيست"" ،رفرميست"" ،منشويک"" ،آنارشيست" و "خائن" به مخالفان خود مىتازد و منجر به يک دوگانگى كذب
دينى مىشود .انگاری كه جهان واقعى با دو سناريوی سياه و سفيد مواجه شده است؛ يا بايد به حزب سياسى لنين
پيوست ،مدافع انقﻼب شد و به رهبری بلشويسم تن داد و يا به اجبار و خواهى نخواهى در رديف قوای ضد انقﻼب قرار
گرفت و مهدورالدم شد .پيداست كه از طريق اين دوگانگى ايدئولوژيک نه تنها هواداران انقﻼب در برابر دشمن خارجى
و "ضد انقﻼب" به صف مىشدند و اتحاد و هويت خود را در تشكل حزبى مىيافتند ،بلكه دست اندازی رهبران حزبى به
قدرت سياسى به مراتب آسانتر از پذيرفتن روابط متعارف و رقابتهای منطقى و سياسى مىشد .انگاری كه اينجا ديگر
هيچ پرنسيپى وجود ندارد و انگاری كه انقﻼب و مصادرهی قدرت سياسى نه ابزار رهايى طبقهی كارگر ،بلكه يک هدف
حزبى است .به بيان ديگر ،مسئلهی اصولى برای لنين به اين شرح بود كه چگونه و در كدام ائتﻼف حزبى به قدرت
سياسى نزديکتر مىشود و در رأس رهبری انقﻼب قرار مىگيرد.
بنابراين لنين از يک طرف ،مدام بر حركت اجتنابناپذير تاريخ به سوی سوسياليسم تأكيد مىكند و مدعى مىشود كه
جنگ جهانى موجود اين حركت را دهها بار تسريع كرده است .ما اينجا دوباره با عواقب همان حركت فنری مواجه مى-
شويم كه لنين آنرا از آثار متأخر انگلس وام گرفته است .انگاری كه حركت جامعهی طبقاتى در شرايط انقﻼبى موجود
در حال صعود جهشوار به يک شكل متكاملتر از خود است .لنين از طرف ديگر ،تخطئهی مخالفان خود را تشديد مى-
١١٠

Lenin, W. I. (١٩٧٠): Zeit Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution, in:
Ausgewählte Werke, Bd. I, ٥٢٧ff., Berlin, S. ٦٤٤
١١١
Vgl. ebd., S. ٦٤٢

٤٠

كند و آنها را پى در پى به قوای "ضد انقﻼب" و امپرياليسم نسبت مىدهد .اينجا ديگر نه يک بحث محتوايى تئوريک
ديده مىشود و نه مسئلهی خودآگاهى پرولتاريا اصوﻻً مطرح است .آن زمانى هم كه لنين از آگاهى سخن مىگويد،
منظورش خودآگاهى "سوژهی واقعى" در مضمون ماركسى آن نيست ،زيرا آگاهى برای وی محدود به آگاهى حزبى از
"سوسياليسم علمى" مىشود كه لنين آنرا با استناد به آثار متأخر انگلس "منطق ابژكتيو دگرديسى اقتصادی" مىنامد .به
نظر وی اين آگاهى حزبى بايد به صورت منطق تئوريک كارگزاری و به طبقهی كارگر آموزش داده شود ١١٢.اينجا ديگر
اين پرولتاريا نيست كه از طريق "كار شكلدهنده" و "قوای ماهوی و انسانى" خود مواد مادی را دگرگون مىسازد و
صنعت را مىآفريند و در روند پراكسيس نبردهای طبقاتى تشكل ساختاری مناسب خود را نيز به صورت كمون و اداره-
ی شورايى پديد مىآورد ،بلكه انگاری كه قضيه بايد به كلى بر عكس بوده باشد .اينجا ظاهراً اين حزب متمركز دولتى و
"ديكتاتوری پرولتاريا" است كه برنامهی سياست توسعهی اقتصادی را متحقق مىسازد ،صنايع توليدی را متكامل مىكند
و كارگران را برای آن وظايفى كه به اصطﻼح تاريخ به آنها محول كرده است ،آموزش مىدهد .ما اينجا با جابجايى
سوژه با ابژه در شكل سياسى آن مواجه هستيم كه به نتايج آپريور مىرسد و تحكيم "سوسيال داروينيسم" را توجيه مى-
كند .به اين ترتيب ،لنين نه تنها اشكالى در سلطهی كار مرده )سرمايه( بر كار زنده )كارگران مزدی( نمىبيند ،بلكه
تدارک سرمايهداری دولتى را جهت رشد نيروهای مولد و استقرار نظام به اصطﻼح سوسياليستى كامﻼً ضروری مى-
شمارد .بنابراين وی پياپى از "ميسيون جهانى و تاريخى پرولتاريا" سخن مىراند ،در حالى كه همزمان جهت مصادرهی
حزبى جنبش كارگری و قيام روستاييان يک برنامه را نيز برای رفرمهای اجتماعى و تشكيل شوراهای كارگری و
كشاورزی نيز در نظر مىگيرد كه بدنه و پايههای استحكام حزب مورد نظر خود را نيز پديد آورد.

١١٣

اينجا بار ديگر روشن مىشود كه "منطق تاريخ" نزد هگل و "حركت ماده" نزد انگلس فقط با استناد به "سوسيال
داروينيسم" است كه به وحدت مىرسند و فقط تحت تأثير قانون "بكش تا زنده بمانى" است كه افكار دترمينيستى و
روش فعاليت سياسى و نوع سازماندهى حزبى نزد لنين پديد مىآيند و اصول فلسفهی سياسى بلشويسم را توجيه مى-
كنند .به بيان ديگر ،اينجا بذر "سوسيال داروينسم" به عنوان نوعى از فاشيسم در ايدئولوژی بلشويسم كاشته مىشود كه
البته عواقب آن پس از پيروزی انقﻼب اكتبر به درستى عريان مىگردند .از آنجا كه لنين تحت تأثير همين حركت
اجتنابناپذير و ابژكتيو فنری به سوی سوسياليسم بود ،در نتيجه فقط تبديل مالكيت خصوصى به مالكيت دولتى را مد
نظر داشت و اين دگرديسى را نه تنها "حركت ابژكتيو تكامل به پيش" و "مسير درست تاريخ" مىخواند ،بلكه مدعى هم
مىشد كه پرولتاريا خواهان تكامل سرمايهداری است كه در اين مسير به اصطﻼح درست از روند تاريخ قرار بگيرد.

١١٤

به اين معنى كه كارگران مزدی بايد قانع شوند كه با وجود تضادهای درونذاتى در حوزهی توليد و توزيع و با وجود يک
حاكميت ضد كارگری كه "فقر مطلق" و سيهروزی" آنها را برنامهريزی و تحكيم مىكند ،ليكن تداوم نظام موجود به
صﻼح خود آنها است .به اين بهانه كه آنها در بنای سوسياليسم برای نسلهای آتى كشور شركت مىكنند و در
١١٢

Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦١): Aus dem ….,ebd. S. ٩ und
Vgl. Lenin W. I. (١٩٦٨): Materialismus …. ebd., S. ٣٢٨
١١٣
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): … ebd., S. ٢٨٧f.
١١٤
Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦٠): Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution, in: LW,
Bd. ٩, S. ١ff. Berlin (oost), S. ٣٧

٤١

راستای همبستگى انترناسيوناليستى و در جبههی مبارزهی خلق بر عليه "امپرياليسم" و "ضد انقﻼب" قرار گرفتهاند.
بنابراين تنها از منظر ايدئولوژيک و در جهت تثبيت قدرت سياسى حزب كمونيست شوروی بود كه لنين همواره بر
"ميسيون جهانى و تاريخى پرولتاريا" تأكيد مىكرد .از اين منظر ،نه تنها مبارزه برای لغو شكل كاﻻيى توليد ،قانون ارزش،
حق مالكيت دولتى و كار مزدی ،بلكه هرگونه مقاومتى برای تقليل شدت و كوتاهى روزانهی كار و افزايش دستمزد نيز
يک فعاليت ضد دولتى محسوب مىشود كه خشونت بى امان قوای مجريه را به همراه دارد .توجيه اين خشونت به
عهدهی "ديكتاتوری پرولتاريا" است كه به نيابت از "خلق انقﻼبى" عوامل "ضد انقﻼب" و "امپرياليسم" را به اصطﻼح
شناسايى و منهدم مىكند.
بنابراين لنين مدعى مىشود كه دولت به اصطﻼح پرولتری بايد از طريق سرمايهداری دولتى و تعليم و تربيت كارگران،
طبقهی كارگر را برای انجام "وظايف تاريخى" خود آماده سازد .مسئلهی اصلى وی اين است كه دولت از خريد و فروش
انفرادی ،آنارشى بازار و گسترش بازار سياه جلوگيری كند .وی بدون اينكه كوچکترين انتقادی به اعتبار قانون ارزش،
حق مالكيت دولتى ،بردگى كار مزدی و شكل كاﻻيى توليد داشته باشد" ،اقتصاد سوسياليستى" را به اين خﻼصه مىكند
كه دستگاه دولتى تبادل كاﻻها را منظم و كنترل خواهد كرد ١١٥.ما اينجا با اوج حماقت خودكرده و فلسفهی سياسى
سركوبگر لنين به وضوح آشنا مىشويم .به نظر وی 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 مسئله نمىبيند كه توليد صنعتى كاﻻها و روش مدرن توليد سرمايهداری دولتى كارگران
مزدی را سلب موضوعيت و فاقد اراده كرده و به آنها يک كار يكنواخت و خستهكننده را تحميل مىكند و در نهايت
آنها را به "فقر مطلق" و سيهروزی" مىكشد .به نظر وی كارگران بايد همچنين به تصميمهای مديران دولتى و
بوروكراسى ضد كارگری تن دهند و يک طبيعت غير انسانى را متحمل شوند .اينجا واقعاً انسان مبهوت مىماند كه اين
لنين از خواندن كتاب "سرمايه" ماركس به غير از رشد نيروهای مولد و آنهم تحت تأثير "منطق تاريخ" نزد هگل و
"حركت ماده" نزد انگلس 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 دولت مركزی قرار بگيرند و به يک ارادهی واحد و
مديريت متمركز دولتى كه روند كار و توليد را برنامهريزی و متحقق مىكند ،تن دهند ١١٦.در برابر ماركس دولت را
اصوﻻً يک "زايمان ناقص فراطبيعى" مىخواند و بر خﻼف لنين تشكيﻼت مناسب پرولتاريا و ساختار تحقق سوسياليسم را
كمون مىشمارد .از ديدگاه وی كمون محصول خودآگاهى "سوژهی واقعى" است كه از بطن نبردهای طبقاتى به وجود
مىآيد و به صورت شورايى اداره مىشود ١١٧.در همينجا است كه "همكاری و اتحاد آزاد كارگران" متشكل مىگردد

١١٨

١١٥

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): … ebd., S. ٣٧٠
١١٦
Vgl. ebd., S. ٣٤١, ٣٤٢, ٣٤٣
١١٧
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.
١١٨
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, …, ebd., S. ٩٢f.

٤٢

و ديكتاتوری پرولتاريا اعمال مىشود .يعنى اين نوع از ديكتاتوری با اشكال حزبى و دولتى آن كه مد نظر لنين و
ايدئولوژی بلشويسم هستند ،به كلى تفاوت دارد .اينجا ديكتاتوری پرولتاريا ،شكل مقاومت اجتماعى را به خود مىگيرد
كه جهت ممانعت از ديكتاتوری بورژوازی ،يعنى جلوگيری از ضد انقﻼب و استقرار فاشيسم و در جهت تحقق "نفى نفى"
متشكل مىگردد .به اين صورت كه با سلب مالكيت خصوصى ،مالكيت انفرادی را در شكل اجتماعى آن به وجود مى-
آورد .به بيان ديگر ،مالكيت سلب شدهی نسلهای متمادی طبقهی كارگر به وارثان و مالكان واقعى آن تعلق مىگيرد .به
همين منوال ،يعنى 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 يک شكل كاﻻيى دارد ،نه معيار توفيق اقتصادی قانون ارزش است و نه كار شكل
انفرادی و مزدی به خود مىگيرد .از اين پس ،كار يک شكل اجتماعى دارد ،معيار توليد ،مايحتاج جامعه و تراز توفيق
اقتصادی ،زمان مشخص است .از اين پس" ،قلمرو آزادی" مستقر گشته و "فقر مطلق" و "سيهروزی" كارگران ملغا مى-
شوند.

١١٩

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با عالم وارونهی لنين مواجه مىشويم كه البته تحت تأثير خطای
فلسفى انگلس پديد آمده است .از آنجا كه تضادهای درونذاتى در نظام سرمايهداری دولتى پا بر جا مىمانند و از آنجا
كه وجود "سوژهی واقعى" غير قابل انكار است و تحت هر شرايطى به انفعال كشيده نمىشود ،در نتيجه پيداست كه چرا
دولت جوان شوروی از بدو تأسيس خود با مقاومت كارگران مواجه بود كه قلهی آن در قيام كرونشتات به وقوع
پيوست .از اين پس ،عواقب "سوسيال داروينيسم" ،يعنى قانون "بكش تا زنده بمانى" برای طبقهی كارگر نيز به درستى
در شوروی عريان گشت .در همين دوران است كه شوراهای كارگری و كشاورزی سركوب و منحل شدند ،سنديكاهای
دولتى در كارخانهها به بهانهی ممانعت از دزدی و اخﻼل 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 فداكاری و انجام وظايف تاريخى خود
تعليم مىدهد ١٢٠.برای وی تنها كسانى "ماركسيست" محسوب مىشدند كه بى چون و چرا حاكميت "ديكتاتوری
پرولتاريا" را مىپذيرفتند.

١١٩

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 تا زمانى 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, Bd. III …, ebd., S. ٨٥٩
١٢٠
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.

٤٣

به نظر مىرسد كه لنين چنان از روند منطقى تاريخ به سوی سوسياليسم قانع بود كه اشكالى در اين نمىديد كه شوراهای
كارگری را از طريق حزب كمونيست مصادره و آنها را تبديل به ابزاری جهت تربيت و سازماندهى تودهای و تبليغات
ايدئولوژيک حزبى كند .وی تحت تأثير اوهام و ميسيونهای تاريخى خودساخته كه البته از "منطق تاريخ" هگل و از
قوانين كذب "ماترياليسم ديالكتيكى" انگلس وام گرفته بود ،به خود نويد مىداد كه از اين طريق كارگران منضبط مى-
شوند و به صورت داوطلبانه به برنامههای اقتصادی و اهداف حزب كمونيست شوروی تن مىدهند .البته در آثار لنين
جسته و گريخته مشاهده مىشود كه انگاری وی از مشكﻼت بوروكراسى نيز كم و بيش آگاه بوده است ١٢١.اما نه جهان
وارونهی وی و نه اولويت حفظ قدرت سياسى به وی امكان تجديد نظر مىداد .توجيه تمامى اين خطاهای سياسى و افكار
غير ماركسى از طريق عبارت مشهور لنين "تحليل مشخص از اوضاع مشخص" ممكن مىشد .اما آن چيزی كه وی در
واقعيت از تجربيات سياسى خود ارائه مىداد ،تحريف اوضاع مشخص جهت توجيه نظام سرمايهداری دولتى و حفظ
قدرت سياسى در كشور شوروی بود.
به اين ترتيب ،لنين از طريق آثار خود يک ايدئولوژی مطلقگرا را پديد آورد كه تشكيل يک نظام سياسى تک حزبى،
مديريت بوروكراتيک كليت شئون اجتماعى و روش توليد و توزيع سرمايهداری دولتى را توجيه مىكند و آنرا به بهانهی
ضرورت رشد نيروهای مولد و در جهت استقرار سوسياليسم و تحكيم به اصطﻼح ضروری "ديكتاتوری پرولتاريا" به
سلطهی بﻼمنازعهی يک رهبر توتاليتر مىكشد .اينجا شرط بقای اين نظام سياسى لغو فراكسيونهای حزبى ،انهدام مابقى
جريانهای سازمانى ،كشتار رقبای ايدئولوژيک ،حذف جامعهی مدنى و تسلط يک سازمان مخوف امنيتى ـ اطﻼعاتى بر
گسترهی كشور محسوب مىشود .بنابراين محصول فعاليت تئوريک و پراكسيس سياسى لنين كاشتن بذر "سوسيال
داروينيسم" به عنوان يک نوع از فاشيسم در شوروی بود كه البته پس از مرگ وی به صورت ايدئولوژی ماركسيسم ـ
لنينيسم متكامل و در دوران حاكميت استالين به درستى شكوفا شد كه مضمون آن به تشريح خود وی به اين عبارت
است:
«فراروی از طبقات نه از طريق خاموش كردن نبرد طبقاتى ،بلكه از طريق تشديد آن به دست مىآيد .پژمردگى دولت
نه از طريق تضعيف قدرت دولت ،بلكه از طريق حداكثر تقويت آن به وجود مىآيد كه ضروری است تا اينكه مابقى
طبقات در حال مرگ را منهدم كرده و دفاع در برابر مراودهی سرمايهداری را سازماندهى كند كه هنوز به هيچ وجه
نابود نشده است و به زودی هم نابود نخواهد شد».

١٢٢

نتيجه:
موضوع اين نوشته نقد سرچشمههای همان آگاهى تئوريک است كه اكثر قابل مﻼحظهی سازمانها و احزاب كمونيست
ايرانى از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم وام گرفتهاند كه عواقب فعاليت تشكيﻼتى آن در پراكسيس سياسى به صورت
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"سوسيال داروينيسم" بروز كرده و منجر به بحران آگاهى تئوريک ،پراكندگى خودكرده و شكست ارگانيک و انحطاط
كليت طيف چپ در پراكسيس سياسى شده است.
در حالى كه ماركس از بدو فعاليت تئوريک خود مسئلهی خودآگاهى و تكامل سوژه انقﻼبى را در نظر داشت ،ليكن
انگلس همواره معطوف به يک روند دترمينيستى در شكل "ماترياليستى" آن از تاريخ بود كه عاقبت منطقى آن ظاهراً
يک توجيه ايدئولوژيک را پديد مىآورد و انفعال "سوژهی واقعى" را تحت مناسبات نظام سرمايهداری موجه مىكرد .به
اين ترتيب ،ما در آثار ماركس ـ البته پس از تدوين تزهای فويرباخ ـ شاهد يک قطع رابطهی راديكال با دوران گذشته و
روشهای فلسفهپردازی هستيم ،در حالى كه در آثار متأخر انگلس همواره تصوارت ناب متافيزيكى ،افكار اسرارآميز و
اشكال فلسفى ـ ايدئولوژيک را مىيابيم كه مستقل از پراكسيس مولد و نتايج نبردهای طبقاتى پديد آمدهاند .اينجا
انگلس انسان را چنان سلب آگاهى ،آزادی ،اراده و معطوف به يک قدرت خارج از خويش مىسازد كه انگاری سرنوشت
بشريت به صورت يک روند "اجتنابناپذير و ابژكتيو" كه ظاهراً در يک مسير منطقى از تاريخ سپری مىشود ،رقم
خورده است .در حالى كه وی جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم را در شكل "ماترياليستى" آن از فلسفهی ايدهآليستى
هگل وام مىگيرد ،ليكن همزمان به دام روش شناختشناسى از فلسفهی ماترياليستى فويرباخ ،يعنى "مشاهدهی حسى"
مىافتد و مبهوت شكل ابژه ،يعنى گرفتار عينيت ،شيئيت و ماديت آن مىشود.
بنابراين انگلس انسانها را اصوﻻً در برابر يک قدرت بيگانه ناتوان مىشمارد و از آنجا كه در پيروی از فلسفهی
ماترياليستى فويرباخ به "رشد طبيعى" تمام و كمال بها مىدهد و ماترياليسم را به صورت مجرد در برابر ايدهآليسم
مستقر مىسازد ،در نتيجه به ضرورت توسعهی زيربنا جهت رشد نيروهای مولد به عنوان تنها شرط استقرار سوسياليسم
مىرسد .ما اينجا با عواقب خطای فلسفى انگلس در پراكسيس سياسى مواجه هستيم كه به صورت تفكيک "ماترياليسم
ديالكتيكى" از "ماترياليسم تاريخى" پديد آمده و به يک موضع انفعالى در برابر نظام سرمايهداری مىانجامد .در برابر
ماركس ناتوانى انسانها را نشانهی "ازخودبيگانگى" خودكردهی آنها مىشمارد كه البته تحت تأثير دين .فلسفه و
ايدوئولوژی ،يعنى مستقل از پراكسيس مولد و نتايج نبردهای طبقاتى پديد آمده است .به بيان ديگر ،در حالى كه برای
انگلس "حركت ماده" شكل سوژه را به خود مىگيرد و انگاری كه در مسير منطقى و تاريخى خود منجر به يک حركت
جهانشمول و هدفمند به سوی فرجام سوسياليستى مىشود ،برای ماركس اما "سوژهی واقعى" 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 روش توليد كاﻻيى ،حق مالكيت خصوصى و بردگى كار مزدی در نظم موجود سرمايه-
داری تن مىدهد و "فقر مطلق" و "سيهروزی" خويش را متحمل مىشود.
بنابراين پيداست كه يک فعال سياسى با استناد به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس مستقيماً معطوف به
"حركت واقعى" و درگير پراكسيس نبردهای طبقاتى جهت تكوين خودآگاهى سوژهی انقﻼبى و فراروی مثبت از نظام
سرمايهداری مىگردد ،در حالى كه از منظر آثار متأخر انگلس زد و بند با بورژوازی و يا تدارک يک حكومت
بوروكراتيک جهت تحكيم سياست توسعهی اقتصادی و رشد نيروهای مولد در رأس اهداف سياسى قرار مىگيرند.

٤٥

همانگونه كه اينجا مستدل و مستند كردم" ،ماركسيسم" در روسيه با استناد مستقيم به آثار متأخر انگلس رواج يافت و
اين لنين بود كه "سوسيال داروينيسم" را تبديل به اصول فلسفهی سياسى بلشويسم جهت كسب قدرت سياسى و تحكيم
سياست توسعهی اقتصادی در شوروی كرد .به اين ترتيب ،ابعاد ماركسيسم ـ لنينيسم نيز به عنوان يک ايدئولوژی
رسمى متكامل شد و حزب كمونيست شوروی تمامى "احزاب برادر" را مكلف به پيروی بى چون و چرا از آن كرد .اينجا
بايد به خصوص روش فعاليت حزب توده را به ياد آورد كه آثار فلسفى ،تاريخى و سياسى را با استفاده از مفاهيم دينى به
زبان فارسى ترجمه كرد و از طريق نشريات خود ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم را در كشور رواج داد و كليت طيف
سياسى چپ ايران را آكنده به تودهايسم كرد .از اين منظر ،انگاری كه پيروزی سوسياليسم به صورت تقدير صاحب
زمانى و جبر تاريخى كامﻼً منطقى ،قطعى و از پيش تضمين شده است .منتها شرط تحقق اين هدف را نه در جنبش
كارگری و "حركت واقعى" جامعهی طبقاتى كه ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى است ،بلكه بايد در تشكيل يک حزب سياسى
منظبط با يک سيستم آهنين نظامى ـ اطﻼعاتى جستجو كرد كه توسط "انقﻼبيون حرفهای" و "پيشروان پرولتاريا" پديد
مىآيد و تحت ارادهی يک رهبر توتاليتر به عنوان مدير و مدبر اين حركت به اصطﻼح ابژكتيو ماترياليستى قرار مى-
گيرد ١٢٣.اينجا در و دروازه برای يک سری آدمهای نخبهگرا و بىپرنسيپ گشوده مىشود كه پس از مطالعهی منتخبين
آثار لنين فرقههای دينى بسازند ،مدعى رهبری "انقﻼب پرولتری" شوند و در اشكال لنينهای قﻼبى ،استالينهای كوتوله
و كاريكاتورهای مسخرهی تروتسكى و مائو منجر به تفرقه در جنبش كارگری ـ كمونيستى شوند و اسباب مزاحمت را
برای مابقى فعاﻻن سياسى پديد آورند.
ادامه دارد!
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سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران ،صفحهی  ٧ادامه ،بنيادگذار :دكتر تقى ارانى ،شمارۀ  ،٥سال دوم ،دورۀ چهارم،
 ،١٣٥٩انتشارات حزب تودۀ ايران
دنيا ،نشريۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران ،بنيادگذار :دكتر تقى ارانى ،شمارۀ سوم ،سال اول ،دورۀ چهارم ،آبان
 ،١٣٥٨انتشارات حزب توده
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٧فلسفهی حقوق طبيعى و حق انقﻼب ـ گفتمانى پيرامون مسير انديشيدن انتقادی ماركس از نقد دين تا
نقد اقتصاد سياسى ،در آرمان و انديشه ،جلد دهم ،صفحهی  ١٥١ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم ،در آرمان و
انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ١٢٥ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى بلشويسم ،در آرمان و انديشه ،جلد
يازدهم ،صفحهی  ٤٥ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دين و دولت ـ از نقد تئوريک دين تا پراكسيس دينزدائى در ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم،
صفحهی  ١٢٩ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تفكر دينى و فعاليت سياسى ـ از حوزهی علميه تا كميتهی مركزی حزب توده ،در آرمان و انديشه ،جلد
يازدهم ،صفحهی  ٨٩ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دولت و جامعهی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهی سياسى هگل و ماركس،
در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٢٣٧ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكاتى جهت فراروی از بحران "ماركسيسم ايرانى" ،در آرمان و
انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟ در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم،
صفحهی  ٤٩ادامه ،برلين ،و
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دولت و جامعهی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهی سياسى هگل و ماركس،
در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٢٣٧ادامه ،برلين ،و
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
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از پراكسيس نبرد طبقاتى و خودآگاهى پرولتاريا تا اسطورهسازی از
روند تاريخ ،در آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم ،صفحهی  ٧١ادامه ،برلين ،و
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩توليد و بازتوليد نيروی كار ـ نقش زنان كارگر و كار خانگى در انباشت سرمايه ،در آرمان و انديشه،
جلد سيزدهم ،صفحهی  ١٣١ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟ ،در آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم ،صفحهی
 ٧ادامه ،برلين
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