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   در پراكسيس سياسى"سوسيال داروينيسم"و عواقب آگاهى تئوريک   ـ نقدی بركمونيسمی جامهفاشيسم در 

  فرشيد فريدونى 

احزاب دمند و مىحزبى فعاليت ضرورت  همواره در بوق و كرنایجنبش كمونيستى ی با وجودی كه رهبران خودخوانده

از اجمالى مرور يک ، اما شمارندمىناپذير شكستظاهرًا و نظير بى" يای پرولتارزپيشتا"در خود را " تراز نوين"به اصطالح 
 جا منظوراين. دهدمىدر كشور  ىكمونيستهای جريانتمامى ی انهقاطعايران گواهى از شكست نبردهای طبقاتى در تاريخ 

دوران  در نيستىكمو كارگری ـ بيان يک شكست مقطعى و كوتاه مدت نيست كه انگاری جنبش" شكست"ز مفهوم من ا

و  دوباره منحرف گشته و با گذشت زمانفعًال  شمول خودجهانو اريخى تميسيون و اهداف از  ظاهرًا معاصر متحمل و
خويش باز ابژكتيو  به اصطالح سمت و سوی حركتبه ناپذير اجتناب به صورت  اجباری و با ضرورتىو یخود به خود

و درونى  ،مزمن و خودكرده و مبتنى بر عوامل ی ممتدجا از يک واقعهاين" شكست"به بيان ديگر، مفهوم . خواهد گشت

آن تحت تأثير و تنها  دارد "ارگانيک"ماهيت يک  كه دهدگزارش مىدر كشور  طبقاتى هاینبردپراكسيس از اندگار م
  . ميده استانجاسياسى در پراكسيس به شكست آن  تشكيالتى فعاليتنتايج كه پديد آمده آگاهى تئوريک از شكل 

گيرد  از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم سرچشمه مىىهای كمونيست ايرانجريانی  اكثر قابل مالحظهآگاهى تئوريک

 شوروی  كشورحزب بلشويكى دررهبران متأخر انگلس و آثار  با استناد به و انقالب اكتبر تجربياتر اساس بالبته كه 
تک حزبى، مديريت سياسى يک نظام تشكيل گرا مواجه هستيم كه ولوژی مطلقجا با يک ايدئما اين. متكامل شده است

 ضرورت یبه بهانهرا  آنكند وتوجيه مىداری دولتى را سرمايهروش توليد و توزيع و اجتماعى شئون  كليت بوروكراتيک

ی به سلطه" ايلتاروری پروتديكتا"به اصطالح ضروری  تحكيم وجهت استقرار سوسياليسم در   ورشد نيروهای مولد
- انهدام مابقى جريانحزبى، های  لغو فراكسيونسياسىاين نظام  جا شرط بقایاين. كشدمىتوتاليتر  رهبريک ی بالمنازعه

اطالعاتى بر  امنيتى ـ و تسلط يک سازمان مخوفی مدنى حذف جامعه، ايدئولوژيکرقبای قتل عام ،  سازمانىهای

- در جامه مواجه هستيم كه نوعى از فاشيسم، يعنى با "سوسيال داروينيسم"جا با  اينما. شودمحسوب مىی كشور گستره

 دوران حكمرانى استالين در شوروی، مائو مصداق اين نظريه را ما در تجربيات. شودمىارائه كمونيسم به افكار عمومى ی 

اهداف را جهت تحقق ها انسان ه ميليون كيابيمبه خوبى مىی شمالى و خاندان كيم در كرهپلپوت در كامبوج ، در چين

به خصوص خود را يات البته ما ايرانيان نيز تجرب. به كام مرگ كشيدنديک رهبر توتاليتر و استراتژيک اقتصادی ، سياسى
از . شود محسوب مىحزب تودهكشور ی راستين آن در كه نمايندهو داريم  داشته با ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم

 و نظام سلطنتى منيتى ـ اطالعاتى پايان خفقان اپس ازبالفاصله حزب توده ياد كرد كه دوران انقالب بهمن  از جمله بايد

پردازان در حالى كه نظريه. روی آورد" خط امام خمينى"از  پيرویتئوريک و به فعاليت در كشور سياسى گشايش فضای 
 روحانيت "ضد امپرياليستخلقى و "با جناح به اصطالح ای  جبههائتالف ضرورت اين حزب افكار عمومى را به سوی

راند، دبير كل آن، نورالدين كيانوری با شديدترين الفاظ در برابر مخالفان حزب توده موضع مكتبى مىاسالميان و شيعه 

اسى فعاالن سيمانند  كه داشتندرا به عهده عمده چپ يک نقش طيف ی  پراكندهیهادر اين ارتباط جريان. گرفتمى
های  حسابسويهحتا از تكيانوری در حالى كه . شدندمىاتهامات بى اساس حزب توده  توهين و آماج" ليبرال"به موسوم 

ها را  و آنآمدكوتاه نمىكشاورز  ، فروتن وایخليل ملكى، انور خامنه: حزب توده مانندو متوفى سابق كادرهای با شخصى 
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 سازمان فداييان اقليت، سازمان پيكار، سازمان راه كارگر،: مانند سياسى چپ یهايانمابقى جر، ناميدمى" منافق"و  "مرتد"
و عوامل را ضد انقالب  و تروتسكيست مائوئيستهای جريانحزب رنجبران، كومله و مابقى ها، ونيستمی كاتحاديه

حزب توده درخواست گسترش مان زهم ١.خواندمى "موساد"و  "سيا"، "ساواک ": مانندهای اطالعاتى و امنيتىسازمان

اسالمى به نام شيخ صادق خلخالى را كانديد  جالدانو يعت شرقضات از و يكى رد كمىهای انقالب اسالمى را دادگاه
نورالدين كيانوری  اگر حزب توده قدرت سياسى را در دست داشت،بدون ترديد . خواندمىرياست جمهوری خود 

ی و حذف جامعههای سياسى تمامى جريان انهدام ، حزبى و رقبایمخالفانی همه قتل عامسركوب و دستور مستقيمًا 

كه در دوران حكمرانى استالين انداخت به راه مىرا در ايران  مخوف اطالعاتى كرد و همان مناسباترا صادر مىمدنى 
دبير كل حزب شخصى روان روح و به مربوط " سوسيال داروينيسم" یجا مسئلهپيداست كه اين .در شوروی رايج بود

حفاظت از منافع شوروی در ايران تأسيس جهت بر اساس تحكيم اهداف استراتژيک و شود، زيرا اين حزب توده نمى

تئوريک راسخ  و مقاصد هبه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم بى چون و چرا پايبند بود " برادرحزب" و به عنوان هشد
   ٢.ه استكردپياده مى يک به يکرا در پراكسيس سياسى آن

 اما ٣،اعالم كرده بود" شورای انقالب اسالمى"موارد از ی همهخود را در تمام و كمال وجودی كه حزب توده حمايت با 

به سابق كا گ ب ان جمهوری اسالمى يكى از مأمورنظام منبع اطالعاتى .  تدارک كودتا در كشور شدبهمتهم سرانجام 
 های اطالعاتىحزب توده را در اختيار سازمانليست كادرهای  كه به انگلستان پناهنده شده و چكين بوديزنام والدمير كو

جمهوری سياست خارجى از آن پس كه دولت آمريكا بيم اين را داشت كه . انگلستان و آمريكا قرار داده بودو امنيتى 

متمايل " اردوگاه سوسياليستى"ی به سوی شورواز  تدارک تسليحاتى نظامى  عراق ورب" تا پيروزیجنگ "در پى اسالمى 
الوقع گذاشت و هشدار به يک كودتای غريب اين ليست را در اختيار دولت جمهوری اسالمى ايران "سازمان سيا"شود، 

- و جهت اعتراف به جلوی دوربين شدهی مركزی اين حزب دستگير به اين ترتيب، تمامى اعضای كميته٤.داددر كشور 

به جهت حفظ جان خود كيانوری و احسان طبری  امثال در حالى كه. ده شدندي جمهوری اسالمى كشهای صدا و سيمای
 افرادی كرد، ليكن" كژراه"اقدام به نوشتن كتاب  در زندان و طبریاعتراف كردند حزب توده  "یهای گستردهخيانت"

ها را كه آناسالميان انجام توسط همان  و سرندايستادى خود آخر بر سر مواضع حزبی  لحظهآئين تاامير نيکمانند 

جا با عواقب ايدئولوژی ماركسيسم ـ  ما اين.ند، اعدام شدندخواندمى" دموكرات"و " پيشرو"، "ضد امپرياليست"، "خلقى"
پيمان شود و های سياسى همترين جريانبا ارتجاعى قادر است شويم كه نه تنهالنينيسم در پراكسيس سياسى مواجه مى

                                                 
هايشان، در دنيا، نشريۀ ماهنامۀ سياسى های اجتماعى و انگيزهان، ريشهدشمنان و مخالفان حزب تودۀ اير): ١٣٥٩( مقايسه، كيانوری، نورالدين ١

، انتشارات ١٣٥٩، سال دوم، دورۀ چهارم، ٥دكتر تقى ارانى، شمارۀ :  ادامه، بنيادگذار٧ی و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، صفحه
  ١٧ ادامه، ١٥ ادامه، ١٢ی حزب تودۀ ايران، صفحه

م، در آرمان و حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيس): ٢٠١٨(، فرشيد  مقايسه، فريدونى ٢
   ادامه، برلين١٢٥ی انديشه، جلد يازدهم، صفحه

 سال اول، دورۀ چهارم، آبان دكتر تقى ارانى، شمارۀ سوم،:  مقايسه، دنيا، نشريۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، بنيادگذار٣
  ٥ی ، مقايسه صفحه٨٣ی ، انتشارات حزب توده، صفحه١٣٥٨

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. 
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و شود نيز مىی فعاالن سياسى حماقت خودكردهبه منجر ، بلكه پديد بيآوردقوای ضد انقالب ی الزم را برای تدارک انرژ
   ٥.آوردپديد مىهم را ساختار حزبى خود فيزيكى كادرها و انهدام حذف ی زمينه

مابقى پراكسيس سياسى  ناميد، ليكن مى"ی پوکهاتربچه"خود را چپ  و رقبای حزب توده مخالفانكه اين وصف با 

كى در دوران بلشويماركسيسم ـ لنينيسم و تجربيات ايدئولوژی از نيز ها آگاهى تئوريک آنكه كمونيست  هایجريان
های فيزيكى، حذفاز جمله بايد از . بودندبى نسيب ن" سوسيال داروينيسم"از عواقب ، يردگسرچشمه مىانقالب اكتبر 

اخراج ،  مادامالعمریهاسازی و تقديس رهبراسطوره روانى، هایجنگ، ای جسمىه شكنجه،های مسلحانهدرگيری

- و فرقهسانسور و تحريف عقايد منتقدان، ايجاد خفقان سازمانى تقلب و ياركشى در انتخابات حزبى، كادرهای سازمانى،

گرانديش و زن دگرباش، د،  و رقبای سياسى مخالفاندخالت در زندگى خصوصىهای حزبى، ، تسويه حسابسازی

های مستمر فحاشىكاری و تخطئههای ناروا و سازیهای بى اساس، شايعه، تهمتسازمانىكادرهای زد و خورد ستيزی، 

طيف های سياسى جرياندر ميان های حزبى و سازمانى انشعابهای نظری و كشمكشبروز  ياد كرد كه معموًال پس از
مذهبى و ملى های دگمربوط به همان  منحط و مبتذل م"فرهنگ سياسى"ن پيداست كه بخشى از اي. آمدندپديد مىچپ 

قرون ی حاكم يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى با طبقهفعاالن سياسى چپ از ی اكثر قابل مالحظهشود كه مى

سوسيال "سطه با بدون واگرايى و اشكال سنتى و دينى مواجه هستيم كه جا با فرقهما اين. اندبه ارث بردهكشور وسطايى 
از . زنندكمونيستى دامن مىكارگری ـ جنبش در كرده ی خودتفرقهدشمنى و به رسند و به توافق كامل مى" داروينيسم

و  هسلطنتى و جمهوری اسالمى در كشور پديد آوردهای ه نظامكاست و فضای امنيتى خفقان اجتماعى آن سوی ديگر، 

و افكار پراكسيس نبردهای طبقاتى با كمونيست و احزاب ی چپ هاسازمانتقيم مسمانع ارتباط نه تنها بدين وسيله 
نيز طيف چپ های سياسى احزاب و سازمانكليت مردمى و متعارف شدن  ،خردمندیاز ، بلكه شده ايرانيان عمومى

اركسيسم ـ  محصول آن آگاهى تئوريک، يعنى ايدئولوژی م"فرهنگ سياسى"اين ی ليكن بخش عمده. اندممانعت كرده

ستيزی جا با انسانما اين. دسازدر پراكسيس سياسى آزاد مى" سوسيال داروينيسم"لنينيسم است كه انرژی الزم را برای 
كتيكى خود را جهت رهايى انسان متكامل الماركس تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديدر حالى كه مواجه هستيم، عريان 

به . گرددبه وضوح هويدا مى) "داروينيسمسوسيال "(تحقق اين هدف  با ابزار) كمونيسم(هدف جا تناقض  اين.كرده است

ابزار ترين ستيزانسانجهت تحقق اهداف به اصطالح انسانى خود از سياسى ماركسيست ـ لنينيست اين معنى كه فعاالن 
 و چه تفاسيرخوش تدسماركس انتقادی و انقالبى آيد كه تئوری بالفاصله اين پرسش پديد مىجا اين. كننداستفاده مى

  است؟ به خود گرفته و ضد انقالبى فاشيستى شبه اشكالدوران معاصر شده كه در  تئوريک هایمغلطه

                                                 
شمارم، در نتيجه جهت تمايز يک ی بى انصافى مىپارچه كردن تمامى اعضای يک حزب و يا سازمان سياسى را نتيجهجا كه من يک از آن ٥
استفاده " گراآرمان"و " گرانخبه"آئين از مفاهيم ى مانند امير نيکنورالدين كيانوری از ديگر فعاالن سياس: شارالتان و بى پرنسيپ مانند" انسان"

های سازمانى خود است و به هيچ وجه فقط به معنى پايبندی برخى از فعاالن سياسى به اهداف و آرمان" گراآرمان"جا مفهوم اين. كنممى
جا مسئله نه بر سر تسويه حساب شخصى، بلكه بر سر يان ديگر، اينبه ب. ها را مد نظر نداردتوجيه ايدئولوژی، استراتژی و تاكتيک تحقق آن

كند، بلكه در را موجه مى" سوسيال داروينيسم"ارتجاعى مانند ماركسيسم ـ لنينيسم است كه نه تنها نقد بنيادها و پيامدهای يک ايدئولوژی فوق
مقايسه، فريدونى، فرشيد . رسدبه توافق كامل تئوريک و پراكسيس مىهای سياسى مانند اسالميان نيز ترين جريانشكل ايرانى آن با ارتجاعى

 ادامه، ٤٥ی ، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحهماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى بلشويسم): ٢٠١٨(
  برلين
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قرار " دوران كپرنيكى" مفهوم خود تحت تأثيرتئوريک از بدو فعاليت آيد، وی بر مىماركس جايى كه از آثار تا آن
ى هايتاريخ فرهنگى ملتمسير از البته كند كه انت يک نقش كليدی ايفا مىكستعاليى ای اين مفهوم در فلسفه ٦.گرفت

به اين معنى . دهداند، گزارش مى و تمدن مدرن را پديد آوردهكه رفرماسيون، روشنگری و سكوالريسم را تجربه كرده

شود و مىخود ی ومهمنظبه خورشيد ياب تبديل به عنوان موجودی خردگرا و حقيقت  بر اساس طبيعت خود وكه انسان
و سپهر جستجوی حقيقت به تبديل طبيعت " پرنيكىكدوران "به بيان ديگر، پس از . گيردقرار مىيشتن خوعالم  مركزدر 

ی موجود و عالم با چشمان اين جهانى به دنياو ی شناسا به عنوان سوژه دنيوی انسان و گرددمىموضوع خردمندی بشر 

 ٧.كندرا متكامل مىعلوم طبيعى و انسانى ) موضوع شناخت(ی خويش از ابژهات تجربى توسط تحقيقنگرد و مىيشتن خو
خرافات و  نادانى،  و محصولگيردبه خود مى "آگاهى وارونه"طبيعى شكل دين به عنوان آموزش قوای ماورایزمان هم

 دين به نقد حقوق و نقد االهيات به  از اين پس، نقد آسمان به نقد زمين، نقد.آيدبه شمار مىها انسانتوهمات اخروی 

 انتقاد به گردد و ادغام اين دوطبيعت متمايز مىجا طبيعت از ماورای پيداست كه اين٨.شودنقد سياست تبديل مى
های چپ مواجه هستيم كه جا با توافق نظر هگلىما اين. آوردرا پديد مىتدين با تفكر آكوموداتسيون، يعنى هماهنگى 

- ايده"هگل با استناد به مفهوم به اين عبارت كه  .كردندمىبا دين آليستى هگل را متهم به هماهنگى فلسفه هی ايدفلسفه

آن زمان ، يعنى اندها هميشه از طريق خرد زندگى خود را سامان دادهكه انسانكرد از اين موضع عزيمت مى" ی مطلق
آن اند و از آنتيک را به وجود آورده مستبد ی دينى و دولتمعهجااخروی با وساطت مفاهيم اند، دينى بودهها انسانكه 

ی بورژوايى و دولت جامعه و مفاهيم اين جهانى را پديد آوردهاند،  و به فلسفه دست يافتهشدهو خردمند كه دنيوی پس 

-به نظر مى" ی مطلقهايد"  ازپيداست كه از اين منظر، دين و فلسفه به صورت دو بعد متفاوت. اندمدرن را تشكيل داده

-روح"آليستى هگل جايگزين ی ايدهاز فلسفه" روح مطلق"به اين ترتيب، . رسندمىوحدت آشتى و  آيند و ظاهرًا به

آيد كه انگاری شكل يک خدای اين جهانى در مى به "دميروژ"شود كه البته به عنوان مى در دين مسيحيت" القدوس

  .شودمى خردمند جهانيک مدير و مدبر ظاهرًا و آورد مىيافته پديد ىی آشتيک جامعهواقعيت را به صورت 

جا كه اين آشتى و وحدت مورد و از آن" سنجيدندخصوص را نسبت به ايده مىه واقعيت ب"چپ های هگلىجا كه از آن

اده از مفهوم  با استفهاآن، در نتيجه شدمشاهده نمىتجربى  و در واقعيت بودنيک ادعای كذب بيش از نظر هگل 

" رفرم آگاهى"و " فراروی از فلسفه" در هافلسفى آن اهداف ٩.كردندمىانتقاد دين با فلسفه هماهنگى به " آكوموداتسيون"
دولت نه تنها از طريق نقد راديكال دين دادند كه های چپ به خود وعده مىبه اين عبارت كه هگلى. شدخالصه مى

دخالت نهادهای دينى در تصويب قوانين ، بلكه از رانندسكوالريسم و مدرنيته مىمسيحى پروس را به سوی خردمندی، 

                                                 
٦ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Der leitende Artikel in Nr. ١٧٩ der "Kölnischen Zeitung", in: MEW, Bd. ١,  S. 
٨٦ff.,  Berlin, S. ١٠٣ 
٧ Vgl. Kant, Immanuel (١٩٩٨): Kritik der reinen Vernunft, Jens Timmermann (Hrsg.), Meiner, F. Verlag, und 
Vgl. Höffe, Otfried (١٩٩٦): Immanuel Kant, ٤. durchgesehene Auflage, in: Deck’sche Reihe, Denker (BsR), 
Nr. ٥٠٦, Münschen. S. ٥٠ff. 
٨ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: MEW, Bd. ١, Berlin 
(ost), S. ٣٧٩ 
٩ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenz der demokritischen und epikureischen 
Naturphilosophie, in: MEW, Ergänzungsband I, S. ٢٥٧ff., Berlin (ost), S. ٣٢٦ 
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-مىدين نقد به  ی تئوريکتنها در حوزهچپ مستقل از پراكسيس و های به بيان ديگر، هگلى. كنندممانعت مىنيز مدنى 

آليستى ی ايدهاز فلسفهت فراروی را جه وی آنياد كرد كهی ماترياليستى فويرباخ از جمله بايد از فلسفه ١٠.پرداختند

" ی راينروزنامه"ی ت تحريريهئی دكترای خود و در دوران اشتغال در هيپس از اتمام رسالهماركس . كردهگل متكامل 

های چپ را ی هگلىانشعاب خود از فلسفهقاطع ی زمينهظاهرًا جا و اينخواند فويرباخ را " ماهيت مسيحيت"كتاب 
كالسيک ی فلسفهاشكال استعاليى از است كه البته مابقى  نقد دين به شرح زيرفويرباخ ماترياليستى د موضوع نق ١١.يافت

   :گيرداند، در بر مىرسيده آپريورنتايج به  ومتكامل شده ) ابژه(را نيز كه بر اساس جابجايى سوژه با محمول  ىآلمان

انسان آسمانى تخيلى و  ،موضع واهى من در جای ،كنم مىمن نفى انسان را نفى: به اين معنى استمن توسط خدا نفى »
اجتماعى و چنين سياسى ضروری و همنتيجتًا واقعى و موضع حسى، انجامد، در زندگى واقعى ضرورتًا به نفى انسان مىكه 

  ١٢«.بود و نبود انسان استفقط پرسش در مورد بود و نبود خدا برای من در مورد پرسش . دهمانسان را قرار مى

.  نزد فويرباخ تأييد وجود خدا، بدون واسطه به معنى نفى وجود انسان استكند،ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
 به "ی حسىمشاهده"شناسى  شناختدنيا مواجه هستيم كه فويرباخ از طريق روشاز جا با يک تمايز راديكال دين ما اين

كه است نتيجه گرفت كه اين انسان ) ابژه(ر نقد جابجايى سوژه با محمول به اين معنى كه وی د. استدست يافته آن 

ی دنيوی ی دين را ظاهرًا در زمينهبه اين ترتيب، فويرباخ مسئله. آورد و نه بر عكسآفريند و دين را پديد مىخدا را مى
ليكن زمانى كه . شود مىشناسىتبديل به انساندگرگون و شناسى فلسفى  شناخت،از اين منظر. كردآن حل و فصل 

ماهيت انسان از در نتيجه ، آورددين را پديد مىاست كه خودش اين  و گرددانسان از منظر پراتيک جايگزين عيسى مى

شناسى خود گرفت ی فلسفى بود كه فويرباخ از روش شناختاين همان نتيجه. گيردمنظر تئوريک شكل الهى به خود مى
نزد . متكامل كردمستقل از پراكسيس را " نوع ماهوی بشر"مفهوم " قلب"و  "خرد "،"اراده "با استناد به مفاهيم سپسو 

به اين موضوع سرانجام وی  ١٣. به معنى عشق است"قلب" به معنى شناخت و "خرد" به معنى خواستن، "اراده"فويرباخ 

و كشيده كليسا ها را به انقياد حاكميت آن، ها مستقل شدهآن زيست اين جهانى ها ازی انسان خودساختهكه دينپى برد 
خدا و اطمينان از شكل جا با يأس از ما اين. شده است" نوع ماهوی بشر " بهها نسبتآن" ازخودبيگانگى"منجر به 

كند، در حالى كه مىاعالم منتفى ظاهرًا ى را انسانمناسبات وساطت  كه نقش دين جهت انسان مواجه هستيمماهيت 

  : سازدگزين آن مىبه شرح زير جای" واقعيتدرونى مفهوم "دولت را به عنوان انتقادی تأمل ترين كوچکبدون 

كند، زيست و تفكر خودمان با يک زيست و تفكر كه اصوًال دين را نقض مى(...) ما از اين طريق تنها خود را از تضاد »

به است كه ما ممكن تنها زمانى اين شود ـ اما دوباره دينى شويم ـ سياست بايد دين ما بايد ما ليكن . سازيمرها مى

                                                 
، در آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، زدائى در ايراندين و دولت ـ از نقد تئوريک دين تا پراكسيس دين): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١٠

   ادامه، برلين١٢٩ی صفحه
١١ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Luther als Schiedsrichter zwischen Strauß und Feuerbach, in: MEW, Bd. ١, S. ٢٦f., 
Berlin (ost)  
١٢ Feuerbach, Ludwig (١٩٧١): Vorwort zu Band I der sämtlichen Werke, Werner Schupenhauer (Hesg.), Bd. 
١٠, Berlin, S. ١٨٩ 
١٣ Vgl. Feuerbach, Ludwig (١٩٦٩): Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie, in: Gesammelte Werke, 
Werner Schuffenhauer (Hrsg.), Bd. ٩, S. ٢٤٣ff., Berlin, S. ٢٥٦ 
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اين پرنسيپ چيز ديگری به غير .  كه سياست را برای ما تبديل به دين كنددست بيابيمی خود مشاهدهسطح از باالترين 
  ١٤«.ئيسم نيست ـ تكليف يک انسان متمايز از خدااز آته

شود و دولت از منظر ياست بدون واسطه جايگزين دين مىنزد فويرباخ سكند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

 انسان را سلب ،طبيعىدر حالى كه دين با استناد به توهمات ماورای. گيردخود مىقدسى به تظاهر  يک ئيسم ویآته
با ت كشد، همين نقش را نيز دولرا در برابر خشونت ساختاری كليسا به انفعال مىكند و آنخرد، استقالل و آزادی مى

ئيسم فويرباخ به عهده در آتهها  انسان اجتماعىجهت وساطت مناسبات و در )ايدئولوژيک (استناد به توهمات طبيعى

آليستى هگل با ی ايدهجا در امتداد فلسفهما اينشود و بنابراين فويرباخ دوباره از آسمان بر زمين پياده مى. گيردمى
آيد و از فعاليت پديد مى" ی حسىمشاهده"شناسى البته توسط روش شناختكه  اولويت سوژه بر ابژه مواجه هستيم

فويرباخ ماترياليستى ی فلسفهماركس بنابراين اتفاقى نيست كه . كند ممانعت مى"اوضاع موجود"سياسى جهت دگرگونى 

 هگلآليستى ی ايده فلسفهرا در مقايسه باخواند، در حالى كه آنغير سياسى مى بر طبيعت از حد زيادبه علت تمركز را 
در حالى . است) سياست(با سوژه ) طبيعت( گوهر جا تفاوت نظر ماركس با فويرباخ بر سر ديالكتيکاين .شمردمى فقير

 را در شمرد، ماركس همواره حقيقتجهت تكامل يک دين اين جهانى مىجديد را يک روش هگلى فويرباخ ديالكتيک كه 

  ١٥.كردمشاهده مى آناشكال اسرارآميز و جنجالى 

خشونت بى امان همان جا نيز با كرد و در آنسفر به هلند و فرانسه " ی راينروزنامه"ماركس پس از ممنوعيت انتشار 

وی سپس برای ازدواج با همسر آتى خود، جنى فون وستفال برای مدت . شناختمواجه شد كه از كشور پروس مى ىدولت

گسترده پيرامون قوانين اساسى كشورهای   بسيارتحقيقات يک جا به در آنن كرد ونقل مكايتسناخ و ماه به شهر كر٦
ی حق نقد فلسفه"يكى از نتايج تحقيقات وی . پردازان مشهور دولت را دوباره مرور كردمدرن دست زد و آثار نظريه

كه عبارت به اين . ت اسهای مدرندر تشكيل دولتمالكيت خصوصى نام دارد كه موضوع اصلى آن بررسى نقش " هگل

وی . كنداستنتاج مى) حق ارث انحصاری، انفرادی و غير قابل فروش برای شاه" (مايورات"هگل خشونت شاهانه را از 
به شمارد كه تحت اعمال خشونت شاهانه ل پراكنده، بى فرهنگ و فاقد هويت مىذمردم را يک مجموعه از اوباش و ارا

كند و به عكس مى) ابژه( با محمول ی هگل را متهم به جابجايى سوژهجا فلسفهماركس اين. آيندصورت ملت در مى

خصوص ه ی بآورد، منتها با يک درجهكه اين ملت است كه دولت را پديد مىعبارت به اين . يابدی وی دست مىنظريه
حق مالكيت مبتنى بر و " انطبيعت انس" به اصطالح از است كهی بورژوايى  آگاهى جامعه، منظور ویجااين. از آگاهى

-ماركس نتيجه مىبه اين ترتيب، . آوردمىپديد مدرن دولت ی خود را به صورت و شكل دوگانهكند مىخصوصى رشد 

يک قانون بر اساس آن مالكيت خصوصى به توافق رسيده و حق بورژوازی با اعيان و اشراف فئودالى بر سر گيرد كه 
ی جا با قوای مقننه، قضاييه و مجريه به صورت شكل سياسى جامعهما اين. استاساسى مدرن را به تصويب رسانده 

ماهيت  و پيكر اقتصادیی فعال با آگاهى، يعنى به صورت يک سوژهبورژوازی بورژوايى مواجه هستيم، در حالى كه 

ی يافتهخردمند و آشتىی آن جامعهآليستى  شكل ايدهجااين. آوردپديد مىداری را  روش مدرن توليد سرمايهمتضاد
                                                 
١٤ Feuerbach, zit. n. Schmidt, Alfred (١٩٧٧): Emanzipatorische Sinnlichkeit – Ludwig Feuerbschs 
anthropologischer Materialismus, Frankfurt am Main, Berlin, Wien, S. ١٢ 
١٥ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Briefe – Marx an Arnold Rüge, in: MEW, Bd. ٢٧, S. ٤١٤ff., Berlin (ost), S. ٤١٧  
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پديد  ـ خواند نيز مى"كليت عرفى" و "اعالحضرت مطلق"را ـ كه آن "قرارداد"را با استناد به كه هگل آنبورژوايى 
  ١٦.كندتالقى مىذاتى خود درونتضادهای متناقض و ، با ماهيت  استآورده

هدف وی همكاری با آرنولد . نقل مكان كرد پس از ازدواج با جنى فون وستفال از شهر كريتسناخ به پاريس ماركس

 انتخاب ی فعاليت تئوريک خود برای ادامهراپاريس ها آن. بود" های آلمانى ـ فرانسویسالنامه"جهت انتشار رويگه 
و فعاليت با انگلس ماركس دوستى از اين پس، . ی كشور پروس نبودجا فشار سانسور به اندازهكردند، زيرا در آن

بودند، در فويرباخ فعاليت تئوريک با   به رايزنى ومشتاقها جا كه آناز آن. شدآغاز نيز ها  و سياسى آنمشترک نظری

كه البته دعوت كرد " های آلمانى ـ فرانسویسالنامه"را به همكاری با ی بسيار محترمانه وی نامه در يک ماركسنتيجه 
، با خواندمى" ی آتىلسفهف"خود را كه تئوريک كشفيات نتايج  به احتمال زياد فويرباخ مايل نبود كه. بى جواب ماند

خواهان هوادار نظام سلطنتى بود، در حالى كه ماركس، رويگه و انگلس از جمهوریاز سوی ديگر، وی . ديگران تقسيم كند

  . رفتندراديكال به شمار مى

منتشر كرد كه " ی مقدسخانواده"نوان  مشترک با انگلس را با عكتابماركس در دوران اقامت خود در پاريس يک 

از آن دسته  متافيزيكى  روش تفكرهای چپ وهگلىی فلسفهاز جمله  وآليستى تمامى اشكال ايده نقدمضمون آن 

شناسى و ماترياليسم روش شناختجا اين. زدندقلم مى"  همگانىاتی ادبيروزنامه"كه در است برونو بائر هواداران 
با استناد به و  در ابتدا برای نمونه ماركس. گيرندقرار مىمرجع فلسفى در جايگاه يک س و انگلس فويرباخ برای مارك

گوهر اسپينوزا، خودآگاهى فيشته و وحدت ضروری و متضاد : سه عنصر سيستم هگلى مانندديالكتيک گوهر و سوژه بر 

ه  موضع اسپينوزا و برونو بائر وی را بها بكند كه اشترآواس هگل ر اشاره و سپس تشريح مى"ی مطلقايده"ها در آن
ی فلسفهی روند، اما به شرح زير در محدوده از هگل فراتر مىهای آنكشد و با وجودی كه هر دومىموضع فيشته 

    :مانند محصور مىجنجالى ویاسرارآميز و 

. (...)  استهگلىهای  جنجالیدر محدوده يک جنگ خودآگاهى و گوهربائر در مورد ] برونو[جنگ ميان اشترآوس و »
 متافيزيكى را در مطلقكه وی روح  تكميل و نقد كرد، همينبر اساس ديدگاه هگلى را هگلكه ] بود[فويرباخ در ابتدا  

نقد زمان در كه وی هم را به كمال و اتمام رساند، هميننقد دين حل و فصل كرد، "ی طبيعتانسان واقعى و بر زمينه"
      ١٧.استادانه طراحى كرد را  بزرگخطوط اصولى تمامى متافيزيکلذا  و جنجال هگلى

های چپ را قدم به قدم افشا های فلسفى هگلى و تمايزآليستى هگلی ايده فلسفهبه اين ترتيب، ماركس مبنای متافيزيكى

 تئوريک خود را تبليغ برای انگلس فعاليتدر برابر . كندها را با كشفيات ماترياليستى فويرباخ مواجه مىسازد و آنمى

های خواند، در حالى كه سيستم هگلى را به ديوار و ميلهمى" نقد مطلق"را مرجع شمارد، آنمىفويرباخ " آتىی فلسفه"
  :كندتأكيد مىفويرباخ فلسفى يات فكشبر نقش زندان تشبيه و سپس به شرح زير 

                                                 
، كسی سياسى هگل و ماری بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهدولت و جامعه): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١٦

   ادامه، برلين٢٣٧ی در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه
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 
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 چه .فويرباخرا سپس فاش كرد؟ " سيستم" اما چه كسى راز . شده است"فاش"] هگلى[" راز سيستمشود كه اعالم مى"»
معنى "نه  البته ،چه كسى. فويرباخشناختند، نابود كرد؟ فيلسوفان مىفقط كسى ديالكتيک مفاهيم، جنگ خدايان كه 

خرت و جای در را  "انسان"ـ اما با اين وجود ! كه انسان استانگاری كه انسان يک معنى ديگری دارد از اين ـ "انسان

 نوی هما. بيشتر انجام دادچنين هموی . فويرباخ و فقط فويرباخ؟ گذاشت" خودآگاهى نامتناهى"چنين قديمى و همپرت 
تاريخ، هولناک ثروت واقعى مناسبات انسانى، محتوای "، كندبه اطرافش پرتاب مىها را آن "نقد"اكنون هم كه هامقوله

      ١٨«.نابود كرددر نهايت يره و غيره را  غ"انبوه مردم با روحجنگ تاريخ، جنگ 

فويرباخ را به صورت مجرد در ی ماترياليستى جا نه تنها فلسفهاينانگلس كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
 را روشى ديالكتيكشناسى شناختوی " ی آتىفلسفه"در پيروی از ، بلكه دهدهگل قرار مىآليستى ی ايدهفلسفهبرابر 

بايد با از اين پس و شود مىاعالم قاطعانه سيستم هگلى قتل جا حكم انگاری كه اين. شماردمىتكامل اديان اين جهانى 

برای . كردگاه يک چنين نظری را نمايندگى نمى در حالى كه ماركس هيچرفتار كرد،" سگ مرده"هگل به صورت يک 
لسفى ـ اقتصادی ماركس يافت كه وی در همان زمان اقامتش در های ف را در جزوهيهمصداق اين نظرتوان نمونه مى

ی مثبت اثر فويرباخ را جا سه جنبه وی اين.ها پرداختبه تدوين آن" ی مقدسخانواده"انتشار كتاب  موازی با پاريس و

از بسط دين از آليستى هگل چيز ديگری به غير ی ايدهسازد؛ در ابتدا فويرباخ اثبات كرده است كه فلسفهبرجسته مى
طريق مفاهيم نوين نيست، بنابراين فلسفه يک شكل ديگری است كه منجر به ازخودبيگانگى انسان از ماهيت خويش 

" علم واقعى"و " ماترياليسم حقيقى"گذار بعداً، فعاليت فويرباخ به عنوان بنيان. شود و در نتيجه بايد محكوم گرددمى

ها را تبديل به اصول تئوريک كرده ی مناسبات واقعى، يعنى روابط انسان با انسانشود، زيرا به نظر ماركس وستايش مى
ی مثبت، مدعى يک نتيجه" ی مطلقايده"است و سرانجام فويرباخ اثبات كرده است كه نفى نفى هگلى كه به صورت 

 ماركس ١٩.نيست" هنىتوليدات ناب ذ"و " تفكر صرف ديالكتيكى"شود، چيز ديگری به غير از يعنى شناخت كليت مى

كند، زيرا وی به اين مسئله پى برده كه انسان محصول كار خويش مىستايش فعاليت تئوريک هگل را عظمت سپس 
يک تنها بنابراين انسان مورد نظر هگل  ٢٠.منتها با اين انتقاد كه كار نزد هگل تنها يک فعاليت مجرد و ذهنى است. است

بنابراين ماركس . شود محسوب مى٢١"موجود متفكر"شناسى، ت كه از منظر انساناز انسان واقعى اس استعاليى تجريد

آليستى هگل دروغ و وی تنها از منظر آپريوريسم و از طريق ی ايدهی فلسفهكند كه سوژهجا بر اين نكته تأكيد مىاين
   ٢٢.يابدست مىدبورژوايى يافته و خردمند ی آشتى است كه به جامعه)محمول(ابژه جابجايى سوژه با 

به . گرددبه كلى عريان مىنيز  فويرباخماترياليسم ی فلسفى ماركس با مجادله ديالكتيک است كه از همين منظربنابراين 

به شيئيت، و محدود معطوف طبعًا   است كه"ی حسىمشاهده"فويرباخ مبتنى بر شناسى روش شناختاين صورت كه 
                                                 
١٨ Ebd., S. ٩٧f. 
١٩ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤, in: MEW, 
Ergänzungsband I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥٧٤ ,٥٧٠ ,٥٦٩ 
٢٠ Vgl. ebd,. S. ٥٧٤ 
٢١ Denkendes Wesen 
٢٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch  … ebd., S. ٥٨٤, und 

، در آرمان و "ماركسيسم ايرانى"از بحران  پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكاتى جهت فرارویتئوری و ): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
  ادامه، برلين٧ی انديشه، جلد يازدهم، صفحه
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ابژه فرهنگى ى و تاريخعوامل شناخت ماهيت سوبژكتيو، يعنى  و از درک شودمى، يعنى شكل ابژه ماديت و عينيت
خشک ماترياليستى كه شناخت كشد را به پيش مى ٢٣"موضوع"جا با كمال آگاهى مفهوم ماركس اين. كندممانعت مى

 دست "انسان"از  ماترياليستى و ديالكتيكى سى انسان بسط دهد و به يک مفهومفويرباخ را از عينيت به كليت قوای ح

جا منظور ماركس از مفهوم اين. آوردپديد مى تنيشخواز طريق كار ، يعنى در پيروی از سيستم هگلىرا د بيابد كه خو
به اين معنى كه انسان در پرتو مايحتاج توليد شده نه تنها . شودتوسط جامعه تأييد مى فقط آن نوع از كار است كه" كار"

 بلكه به توان خويش جهت برآورده كردن نيازهای ،كند مؤثر اجتماعى تجربه مىخود را به صورت يک فرد خالق و

 و "هدهندكار شكل"ی آگاه و از طريق انسان به صورت سوژهبه اين ترتيب،  ٢٤.برديز پى مى خود نان نوعمشخص هم
-موضوع"د را در اين ابژه ، نيروی كار خوسوو از يک  كند ابژه را تبديل به موضوع خود مىخويشتن،" قوای نوع ماهوی"

كه مادی و يا غير مادی است و گذارد  و در اختيار جامعه مىآوردو يک موضوع جديد را به وجود مىسازد مى ٢٥"شده

به اين . شودمى٢٦ "يافتهموضوعيتانسان "تبديل به يابد و موضوعيت مىديگر، تحت تأثير محصول كار خود سوی از 
بازی ئاتر دهد، پزشک و پرستار و اگر آواز بخواند و تبو اگر خدمات درمانى ارائه زد، خياط معنى كه اگر انسان لباس بدو

اشيا و ماديات خالصه  توليد به" شده موضوعكار"ت محصوالبنابراين از منظر ماركس . شودكند، هنرمند محسوب مى

خود ادغام ديالكتيكى ـ ماترياليستى ی تئوردر د و وی محصوالت محسوس غيرمادی، خدماتى و هنری كار را نيز نشونمى
 انسان حسىقوای كليت ، بلكه ی حسىنه ماديت، بلكه موضوعيت و نه مشاهدهنزد ماركس ه بيان ديگر، ب. كندمى

   .كنندمىتعيين شناسى را شناخت

در حالى كه . ردگذاانسانى و حيوانى تفاوت مىو ميان توليدات كرده بر روند توليد متمركز را ماركس سپس نقد خود 
توليدات كار انسانى كنند، آن چيزی را كه احتياج دارند، توليد مىجانبه و تنها يکی نوعى خود حيوانات بنا بر غريزه

 .آوردرا پديد مىمحصوالت كار خود ، يعنى سوبژكتيو شناسىبا پيروی از قوانين زيبايىآگاهانه و جانبه است و انسان همه

ها را در يک محيط ی بيولوژيک كار كه به صورت يک فعاليت ابزاری موجوديت مادی انساننبهجكنار جا در ما اين
شناسى كار كه البته به صورت هدف و فرای نيازهای مادی ی فرجامكند، با جنبهخشن و طبيعت ضد انسانى تضمين مى

   ٢٧.شويمز آشنا مى، نيسازدرا شكوفا مى و آندهدها موضوعيت مىجامعه، به طبيعت خالق انسان

تمامى تاريخ فرهنگى " شكل"مواجه هستيم و ماركس از طريق مفهوم "  و هدفمنددهندهكار شكل"جا با ما اينبنابراين 
نظام ليكن در . كشدخويش مىديالكتيكى ـ ماترياليستى شناسى نيز به انضمام شناخت، يعنى عوامل سوبژكتيو را انسان

جا با ما اين. شودتنها يک جزيى از كار محول مىمزدی ترين اجزا تقسيم و به كارگر كوچکروند توليد در  داریسرمايه

به  كار بيگانه ای سر و كار داريم و تحت اين مناسبات است كهكننده، فاقد روح و غير حرفهنواخت، خستهكار يک
ی انسانى در روند توليد كااليى تبديل انبهجكار همهبه بيان ديگر، . آيددر مى" شدهكار موضوع" سرمايه، يعنى یسلطه

                                                 
٢٣ Gegenstand 
٢٤ 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 
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يابى به صورت سلب موضوعيت و از موضوعيت"بر ماركس بت است كه شود و از اين بای حيوانى مىجانبهبه كار يک
شكل يک داری به اين معنى كه كارگر مزدی در روند توليد سرمايه. گذاردانگشت مىمزدی كارگران " خودبيگانگى

، انسانطبيعت تحقير و تحميق ی فعال سوژه ٢٨.كندبه صورت پست و نازل بروز مىگيرد كه به خود مىرا انسان دينى 

را استثمار بيگانه  نيروی كار ريزی وروند توليد را برنامهجهت كسب سود در و  آگاهى و ارادهكه با است دار سرمايه
وحدت خودآگاهى از به صورت و يالكتيكى از تفكر را در يک حركت د) كاال" (قضيه"در حالى كه هگل مفهوم . كندمى

و از دهد ارتقا مىی بورژوايى ی جامعهظاهرًا به سوژهرا كاال آورد و از يک سو، پديد مى) انسان( سوژه با) طبيعت(گوهر 

 های فلسفى ـدر جزوهماركس  ٢٩خواند،مى" آزادی زنده"حق مالكيت خصوصى را نتايج منطقى و طبيعى سوی ديگر، 
  : شمارد مىهاانسان" فقر مطلق"مسبب به شرح زير توليد كااليى و حق مالكيت خصوصى را اقتصادی خود 

 است، اگر ما صاحب آن باشيم، مال ماجانبه كرده كه يک موضوع وقتى مالكيت خصوصى ما را چنان احمق و يک»

ملک، خورده، نوشيده، بر بدن ما پوشيده، توسط به صورت سرمايه برای ما موجود باشد و يا توسط ما مستقيمًا مت] يعنى[
 ی احساسات جسمى و روحى، ازخودبيگانگى سادهتمامىبنابراين در جای . (...)  شودمصرفما زيسته و غيره، خالصه 

بر اساس اين فقر مطلق ماهيت انسان بايد تقليل بيابد كه آن .  آمده استالكيتممعنى ] يعنى[ اين احساسات، یهمه

 كامل تمامى احساسات و رهايىبنابراين فراروی از مالكيت خصوصى . (...) رونى را از بطن خويشتن بيرون بزايدثروت د
، انسانى ی هاهای انسانى است؛ اما آن بدين وسيله به صراحت يک چنين رهايى است كه اين احساسات و قابليتقابليت

 وی تبديل به يک موضوعگونه كه  شده است، همانانسانىچشم تبديل به چشم . اندهم سوبژكتيو و هم ابژكتيو شده

مستقيمًا در پراكسيس ها حسيتبنابراين . از انسان برای انسان پديد آمده است] يعنى[ شده، و انسانىموضوع اجتماعى 
نند، اما خود كرفتار مىمثل آن برای اراده به قضيه ] يعنى كاال[ قضيهها نسبت به آن. اند شدهتئوريسين  تبديل به خود

 ،بنابراين نياز و يا لذت.  نسبت به خود و نسبت به انسان و بر عكس استيافتهانسانى موضوعيتقضيه يک رفتار 

   ٣٠«.باشد در آمده انسانىكه منفعت به منفعت بازند، همين صرف خود را مىسودمندی و طبيعت خودپسندطبيعت 

را محدود به گرسنگى، " فقر مطلق"ی كه مقولهبدون اينجا اركس اينمكند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

در فراروی از توليد كااليى و لغو مالكيت خصوصى را  آنشرط رهايى انسان ازكند، ...  و  ، بيماری، بيگاریآوارگى، بيكاری

به اين عبارت كه . انديد آمدهبيند كه البته به صورت تصاحب كار بيگانه و به دليل ازخودبيگانگى كارگران مزدی پدمى
مزدی ی سرمايه بر كار بيگانه از آگاهى كارگران ی استثمار نيروی كار و سلطهداری مسئلهتوليد سرمايهمدرن در روش 

ها، بلكه به حساب توان مديريت و شود و توليد انبوه كاالها و خدمات اجتماعى نه محصول فعاليت خود آنزدوده مى

                                                 
٢٨ „Vergegenständlichung als Entgegenständlichung, Entfremdung“, „Entäußerung als Arbeit, Entäußerung 
als Religion“  

تيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟ در آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، ديالك): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد ٢٩
   ادامه، برلين، و٤٩ی صفحه

، در ی سياسى هگل و ماركسی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهدولت و جامعه): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين، و٢٣٧ی ازدهم، صفحهآرمان و انديشه، جلد ي

 ٧ی جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟، در آرمان و انديشه، جلد پانزدهم، صفحه): ٢٠١٩(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
  ادامه، برلين

٣٠ Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch …, ebd., S. ٥٤٠ 
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داری نقد روند توليد سرمايهنقد دين فويرباخ به روش موازی با جا اينماركس . شوددار گذاشته مىايهريزی سرمبرنامه
به اين صورت كه هر چه انسان بيشتر روی وجود خدا حساب باز كند، به همان اندازه كمتر از وجود خود . پردازدمى

توسط اند، استقالل يافته و ها ساخته آن دينى كه خود انسانفويرباخماترياليستى ی در حالى كه بنا بر فلسفه. بردبهره مى

به صورت استقالل و نزد ماركس كند، موضوع ازخودبيگانگى فرمايى مىها حكمبر انسانمانند كليسا يک قدرت بيرونى 
ادغام اری د سرمايهروند توليددر بيشتر ها آنيعنى، هر چه . شودتشريح مى كارگران مزدی حاكميت روند توليد بر

ی  از مقولهماركس چهار نوعجا ينا ٣١.گردندزخودبيگانه مىابيشتر از ماهيت خويش نيز ، به همان اندازه شوند

به  ظاهرًا سرمايهبه اين معنى كه . ازخودبيگانگى انسان از كار استول،  ا؛دهدتميز مىديگر يک را از "ازخودبيگانگى"
- اين.كندتحميل مىمزدی كارگران بر ی خود را در آمده و طبيعت بيگانهاز پراكسيس مولد صورت يک قدرت مستقل 

خود يک ابزار برای رفع نيازهای مادی را دهند، زيرا آنجا كارگران مزدی تنها به اين دليل به كار ازخودبيگانه تن مى

گران مزدی محصوالت كه كاربه اين معنى . خويش استتوليدی ازخودبيگانگى انسان از نتايج فعاليت  دوم، .شمارندمى
ها است سوم، ازخودبيگانگى انسان از انسان. شمارندمىدار سرمايهحق مالكيت خصوصى نه مال خود، بلكه  را يشكار خو

   ٣٢.است"  بشرنوع ماهوی"از  انسان ازخودبيگانگىچهارم،  و باشدمىاز جامعه افراد  انزاوی وديت وطرمبه معنى كه 

 و پراكسيس مولدمستقيمًا از را ودبيگانگى خسه نوع اولى ازكند، ماركس ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
، در حالى كه نوع كندمالكيت خصوصى استنتاج مىحق روش توليد كااليى و از ، يعنى دارینظام سرمايهمناسبات 

نوع  " ابعادبرای" قلب"و  "خرد"، "هاراد"با استناد به مفاهيم فويرباخ ه شود كمىچهارمى آن معطوف به آن مفهومى 

يافته دارد و نه در واقعيت تاريخى و موضوعيتيک شكل نه جا ماهيت انسان اين. در نظر گرفته است" ماهوی بشر
فويرباخ به اين معنى كه . شده استساخته و پرداخته تنها از طريق مفاهيم استعاليى آن شود، زيرا احساس مىتجربى 

 و غيرتاريخى، )نرماتيو(، ارزشمند )نومينال(به ماهيت يک انسان اسمى مورد نظر خود را  ارزشمند تمامى صفات ناب و

جا ما اين. آوردوارد مىی بورژوايى را جامعهبه  نقد خود آن است كهدر پرتو ماركس و داده يافته نسبت غيرموضوعيت
با استناد به و چپ ـ كه ماركس به گمان خود های هگلىتفكر امتداد در جا با روش انتقاد استعاليى مواجه هستيم، اين

از وجود ماركس تمامى اين با . گويدی ماترياليستى فويرباخ از آن فراروی كرده بود ـ فلسفه با فلسفه سخن مىفلسفه

   : گيردبه شرح زير نتيجه مى  و بى محاباتحليل خود

. ند هستشدهمالكيت خصوصى همراه با خود هومانيسم وساطتلغو  دين و كمونيسم از طريقلغو ئيسم از طريق هآت(...) »

شود، يعنى هومانيسم اين واسطه كه البته يک شرط ضروری است، خود به خود اثر مثبت آغاز مىلغو تنها از طريق 

       ٣٣«.مثبت

ت شمارد و تنها تحسان مىئيسم و كمونيسم را بدون واسطه به معنى پايان ازخودبيگانگى انبنابراين ماركس استقرار آته

 طبقاتى ماهيتجا با تضاد ما اين. يابدباز مىدوباره خود را ی از دست رفتهماهيت است كه انگاری انسان شرايط اين 

                                                 
٣١ Vgl. ebd., S. ٥١٢ 
٣٢ Vgl. ebd., S. ٥٢٠f. 
٣٣ Ebd., S. ٥٨٣ 
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تئوريک خود كه ماركس از بدو فعاليت آن مواجه هستيم بورژوايى ی يافتهبه اصطالح آشتىبا شكل داری نظام سرمايه
 كه تواند بوده باشدمىی اجتماعى طبقهتحقق اين هدف سياسى تنها آن ی پيداست كه سوژه.  بوددر فكر فراروی از آن

لغو  " فعالیسوژه"از پرولتاريا به عنوان نيز جا بنابراين ماركس اين. بردی ازخودبيگانگى رنج مىاز همه بيشتر از پديده

  . كندياد مىی بورژوايى ی جامعههازخودبيگاناشكال 

، اثر ماكس "تنها كس و مالكيتش"بود، كتاب های فلسفى ـ اقتصادی مين زمان كه ماركس در حال نوشتن جزوهدر ه

نقد وی از منظر فرديت، يعنى . بودمواضع ليبراليسم  سرسختچپ و مدافع های هگلىيكى از وی  ٣٤.منتشر شداشتيرنر 

به اين عبارت كه هگل در امتداد ايمان . دآيرد مى واىهگل آكوموداتسيون بهآزاد و خالق يک انسان واقعى، تظاهر 
ی ايده" در پرتو ها روابط خود رامسيحيان مفاهيم به اصطالح خردمند را بر فرد حاكم كرده است و انتظار دارد كه انسان

را ركس  ما"كمونيسم"چنين  فويرباخ و هم"هومانيسم" و "ئيسمآته"نر راز همين منظر، اشتي. منضبط سازندوی " مطلق

توان انسان به نظر اشتيرنر اصوًال نمى. گيردانسان به باد انتقاد مىی ازخودبيگانگى و نشانهبه عنوان اشكال دينى نيز 
مجزا كرد و انتظار داشت كه انسان واقعى كه به ) من ماهوی(را از يک انسان تخيلى و قدسى ) من غيرماهوی(واقعى 

به نظر . ، سمت بگيردباشدمىى از انسان دين شكليک البته كه " ن ماهویم"اصطالح ازخودبيگانه است، به سوی 

كنند كه برای فرد به ها انسان واقعى را قربانى تصوراتى مىها نيز در نهايت مسيحى هستند، زيرا آناشتيرنر كمونيست
-وعده مىاخروی جهان لذات و  دينىها را به رستگاری در حالى كه مسيحيان انسانبه بيان ديگر، . باشندمىكلى بيگانه 

ها، اشتيرنر در لغو مالكيت افزون بر اين.  نام دارد"جامعه"ها دهند، اما بنا بر نقد اشتيرنر، معبد مقدس كمونيست

  .به مراتب شديدتر استنظم موجود واقعيت از كند كه مشاهده مى بسيار هولناكى را خصوصى خشونت

ظاهرًا كه در روند تاريخ باشد مىانسان واقعى همين انسان خودپسند گيرد كه جه مىنتيبى محابا اشتيرنر به اين ترتيب، 

فرد است، ظاهرًا در حالى كه انسان واقعى در ماهيت خود . اكنون به اگوئيسم رسيده استآليسم و هماز رئاليسم به ايده

. اندود كردن فرديت انسان واقعى را داشتهی سركوب و محداند كه انگيزهمقدس بودهبه اصطالح ليكن همواره اين ارواح 
 .اندتر از گذشته گشتهكه اين ارواح همواره فربه به اين عبارت است ،تنها اتفاقى كه در روند تاريخ افتادهبه نظر اشتيرنر 

، )هگل" (يافتهی آشتىجامعه"اكنون ، همگرفتنده رستگاری و آمرزش مىوعده باگر مؤمنان مسيحى قبًال برای نمونه 

، "خردمندی": ى ماننداز طريق مفاهيمو  را گرفتهجای آنهستند كه ) ماركس" (كمونيسم"و ) فويرباخ" ( بشرنوع ماهوی"
به  ظاهرًا ی فعاليت فلسفى اشتيرنرانگيزه. شوند توجيه مى"همبستگى اجتماعى"  و"احساس انسانى"، " شهروندیعرف"

 ن كه فرای فرد و جهت محدود و منظبط كردهامامى ارواح، مفاهيم و ارزشی تاست كه انسان را از سلطه عبارت اين

دينى و شبههای دينى گونه آموزشبه نظر وی، انسان اصوًال هيچ نيازی به اين. آزاد سازداند، فرديت انسان پديد آمده
  ٣٥.ندارد و فقط كافى است كه خالقيت را بياموزد

                                                 
را جا فقط برخى از ابعاد آنام، در نتيجه اينجا كه من در جای ديگری به تفصيل به مسير تفكر انتقادی و انقالبى ماركس پرداخته از آن ٣٤

 گفتمانى پيرامون ی حقوق طبيعى و حق انقالب ـ فلسفه): ٢٠١٧(مقايسه، فريدونى، فرشيد . كنم كه برای نوشته ضروری هستندمطرح مى
  ادامه، برلين و١٥١ی ى، در آرمان و انديشه، جلد دهم، صفحهمسير انديشيدن انتقادی ماركس از نقد دين تا نقد اقتصاد سياس

، در ی سياسى كارل ماركسدر انديشه "خرد استعالئى"فرهنگ دينى و رئاليسم انقالبى ـ نقش فراروی از ): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٣٥یرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحهآ

٣٥ Vgl. Stirner, Max (١٨٨٢): Der Einzige und sein Eigentum, ٢. Auflage, Leipzig, S. ٢٦٤ ,١٧٩ ,٩٩, und 
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پيشنهاد خود را نامه به شرح زير يک و در مطالعه كرد را نگلس بالفاصله آننر منتشر شد، اراز آن پس كه كتاب اشتي
  :در ميان گذاشتماركس با " تنها كس و مالكيتش"جهت نقد كتاب 

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

پروا و شود، چنان بىبه اين ترتيب، اگوئيسم به سر حد خود رانده مى. رخانيم و روی آن مدام بنا سازيمرا بچطور كه آن
 بلكه بايد بالفاصله در كمونيسم ،تواند پايدار بماندورزی خود يک لحظه هم نمىزمان خودآگاه كه خودپسند در غرضهم

اش ضرورتًا از فرط های اگوئيست اثبات شود كه انسانى است كه به اشتيرنريالبته اين يک چيز جز. واژگون گردد

در خودپسندی  در ابتدا بايد به اين مرديكه پاسخ داد كه قلب انسانى. خودپسندی مجبور به كمونيست شدن هستند
 (...) .جنگدآورد كه در برابرش مىخويش مستقيمًا غيرانتفاعى و فداكار است، و بنابراين وی دوباره از همان جا سر در مى

  تجريدی و اين چنين"انسان"شده است، فويرباخ از خدا به انسان رسيده است و البته استنتاج  فويرباخى از خدا "انسان"

 ]يعنى [ما بايد از من،.  عكس آن است"انسان"راه حقيقى برای رسيدن به . با يک مدرک مقدس دينى آغشته شده است
" انسان"جا به سوی به بنبست نرسيم، بلكه خود را از آنمانند اشتيرنر كه  فرد عزيمت كنيم انضمامى پيكرتجربه و از 

گرايى و خود را ندارد، ما بايد از تجربهی تجربى زمينه تا زمانى كه ،شبح يک پيكر استهميشه " انسان. "ترفيع دهيم

ا بايد عام را از خاص استنتاج كنيم، م: چيز حقيقى بوده باشدبايد ما " انسان"تفكر ما و كه ماترياليسم عزيمت كنيم، اگر 
  ٣٦«.نه از درون خودش يا از هوا مانند هگل

شود كه مىانسان " انضمامىپيكر "و " تجربه"كند، پيشنهاد انگلس معطوف به مالحظه مىی نقاد گونه كه خوانندههمان

به شيئيت،  و محدود  معطوفطبعًاو است " ی حسىمشاهده"مبتنى بر كه نيز شناسى فويرباخ شناختالبته با روش 
 كه از درک جا تنها با شكل ابژه مواجه هستيمليكن ما اين. ، به خوبى قابل شناخت استشودمىابژه  ماديت و عينيت

انسان  حسىكليت قوای و ابژه يابى ، يعنى موضوعيت و اجتماعىفرهنگى، ماهيت سوبژكتيو، يعنى شناخت عوامل تاريخى

آليسم مستقر به صورت مجرد در برابر ايدهرا دوباره ماترياليسم  ،انگلس در پيروی از فويرباخجا اين. كندممانعت مى
 "دهنده و هدفمندكار شكل"رسيده كه مولود آن " كليت ديالكتيكى"به درک يک جا تا اين در حالى كه ماركس ،سازدمى

، "يافتهجهان موضوعيت"كند و دگرگون مىيز ن است كه نه تنها طبيعت بيرونى، بلكه طبيعت درونى انسان را انسانى

تئوريک پيشنهاد از سوی ديگر، انگلس . آوردپديد مىسوبژكتيو را " يافتهكار موضوعيت"و " يافتهطبيعت موضوعيت"
مالكيت حق ی آن طبعًا ابژه ،و بنا بر تجربهسوژه جا كه البته اينكند طرح مىمبتنى بر يک انسان اگوئيست مخود را 

صعود ، زيرا گرددفويرباخ " قلب" استعاليى دوباره معطوف به مفهومبايد جا انگلس پيداست كه اين. شودوب مىمحس

ی  و آگاهانهديالكتيكىنفى و حق مالكيت با اگوئيست ذاتى تضاد درونتوان از گوئيست به كمونيست را نمىاماترياليستى 
، زنددر جا مىهگلى اشكال فلسفى و متافيزيكى  ارت بيگناه كودكانه و تصودرانگلس هنوز به بيان ديگر، . متكامل كردآن 

نيز  تئوريک یبه نتايج قابل مالحظهجا تا اينكرده و را دنبال " فراروی از فلسفه"ی در حالى كه ماركس قاطعانه برنامه

  .استدست يافته 

                                                                                                                                                                  
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. 
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جا  و مشخصًا در همينهدی ماركس بى خبر بودهای فلسفى ـ اقتصااز وجود جزوه در اين زمان انگلسرسد كه به نظر مى
پيداست  .سازداش استوار مىهای واقعىديالكتيک هگل را بر پايه" دهندهكار شكل"با استناد به مفهوم است كه ماركس 

خارج از ، يعنى پراكسيسمستقل از تى مورد نظر وی كمونيسی جامعهانتقاد اشتيرنر به ماركس وارد بود، زيرا كه 

" ی واقعىسوژه" كه از دادو به آن يک شكل متافيزيكى مىداشت قرار ی بورژوايى جامعهذاتى درونو حركت ت واقعي
سازی و توجيه تشكيل يک منجر به دين" نوع ماهوی بشر"يى از تعريف استعالفزون بر اين، يک ا. آمدبه نظر مىمستقل 

نوع ماهوی "را در راستای بر فراز ملت قرار بگيرد و آنايد بانگاری كه يک چنين دولتى . دوشمىنيز دولت استبدادی 

يک چنين خطای واقب ع. آموزش و پرورش دهدی كمونيستى جامعهتشكيل همبستگى اجتماعى و ديد تشجهت و " بشر
امد و انجدر پراكسيس سياسى مىبه آپريوريسم بنا بر انتقاد ماركس نه تنها است كه جابجايى سوژه با ابژه  همان تئوريک

ی در پيروی از فلسفهبلكه ، كندخشونت يک دولت مقتدر و مستبد را توجيه مىآليستى هگل ی ايدهفلسفهدر امتداد 

   .زنددامن مىنيز ) پرولتاريا( "ی واقعىسوژه"ماترياليستى فويرباخ به انفعال 

ی ماركس در جواب به الى كه نامهی انگلس به ماركس موجود است، در حنامهجا طرح اين مسئله ضروری است كه اين

را برای حفظ آبرويش و جهت اين نامه يا مفقود شده و يا به احتمال زياد خود انگلس آن. ی انگلس وجود نداردنامه

ی بعدی كه انگلس در جواب ماركس خوشبختانه نامه. تحقيقات ماركس نابود كرده استی و مغرضانهی ناجور مصادره
  :ی كافى گويا استو به شرح زير به اندازهد دارنويسد، وجود مى

وقتى كه برای تو نوشتم، با كمال خجالت هنوز تحت . شود، با تو كامًال موافق هستمنر مىرآن چيزی كه مربوط به اشتي»

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

 .كردخود مدون و پراكسيس سياسى راهنمای فعاليت تئوريک عنوان تزهای فويرباخ را به به تنهايى از اين پس، ماركس 

از اين پس، فلسفه ديگر با . شويممواجه مى" فراروی از فلسفه"شناسى استعاليى فويرباخ و جا با عبور از انسانما اين
نظام به ماركس د، زيرا انتقاد شونمىمستدل جهان فالسفه در مفاهيم آسمانى و از منظر گويد و نقد مىنفلسفه سخن 

های  مولد و تضادپراكسيس نقد از، يعنى "يافتهجهان موضوعيت"با استناد به ذاتى است كه البته درونداری سرمايه

مواجه هستيم كه نيز ديالكتيكى  ـ ناسى ماترياليستىشجا با يک انسانما اين. ديآمىپديد ی بورژوايى جامعهماهوی 
شناسى تئوری شناخت در ی شناسا و فعالرا به عنوان سوژه و تاريخ فرهنگى آنشمارد مى٣٨"موجود فعال"انسان را 

 يافته و، يعنى موضوعيتيشی خوانسان محصول فعاليت آگاهانهشناخت ی بنابراين از منظر ماركس ابژه. كندادغام مى

به اين معنى كه انسان دولت، اقتصاد، صنعت، طبيعت، فرهنگ، تاريخ و غيره را از طريق فعاليت . سوبژكتيو است
و ابژكتيو  قرار گرفته خارج از ذهن ویی شناخت به عنوان ابژهها و با وجودی كه آنآورد مىخود پديد ی انهآگاه

-زمينههمان گويى خودگسيختگى و خودتناقضاز محصول  موجودهىليكن اين آگا. اندآمدهبه وجود هستند، اما سوبژكتيو 

-  را پديد مى"اوضاع موجود"كند و داری را توجيه مىه مناسبات متضاد نظام سرمايهاست كی بورژوايى ی مادی جامعه

                                                 
٣٧ Ebd., Engels am Marx in Paris, ٢٠. Jan. ١٨٤٥, S. ١٤ 
٣٨ Tätiges Wesen 
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ز جهت اندابه توليد يک چشممشروط ی اول  در وهله"اوضاع موجود"از پيداست كه فراروی . سازد و مستمر مىآورد
در يک حركت خواند و مى" گوهر ازخودبيگانه" را "اوضاع موجود" در حالى كه هگل . است"اوضاع مطلوب"تشكيل 

ی نقطهد، نكمتكامل مىآتى يافته و خردمند ی آشتىآليستى را جهت تشكيل يک جامعه مفاهيم ايده،ديالكتيكى از تفكر

- دروننقد طريق از و تنها است و غيرخردمند جهان كهن همين  سياسىكسيس  تئوريک و پراىآگاهنيز عزيمت ماركس 

 و به سوی  آوردپديد "اوضاع مطلوب"به صورت جهان نوين را شود كه برای وی ممكن مىآن ی كنندهذاتى و نفى

   ٣٩.رهايى انسان نشانه بگيرد

را از كه ماركس آندارد " عىی واقسوژه" نياز به يک "اوضاع مطلوب" به "اوضاع موجود"ی دوم دگرگونى در وهله
ی پراكسيس است كه بنا بر ماركس تكامل فلسفهی به بيان ديگر، انگيزه. كندديالكتيک تئوری و پراكسيس متكامل مى

به بهترين وجه ممكنه از خودانگاری فعاليت تئوريک وی به صورت يک پراكسيس " ی حق هگلپيشگفتار نقد فلسفه"

- ذاتى و نفىگرای وی كه البته از طريق نقد درونه اين صورت كه تئوری انتقادی و عملب. دهدسياسى نيز گزارش مى

شود و سپس به صورت جانبدار در نامد، متكامل مىنيز مى" بعد منفعل"را ی متضاد مادی كه وی آنی زمينهكننده

در روند سياسى خصوص به كند و سرانجام به يک پراكسيس كشمكش تئوريک پيرامون آگاهى از تضاد شركت مى

 كه تحت تأثير اين تئوری از ٤٠پرولتاريا است" راديكالو  ىانقالبنيازهای "ی خودآگاه سوژه. زنددامن مىنبردهای طبقاتى 
 و شرايط رهايى خود را آيد و نظم موجود را به شرح زير به يک نظم نوين دگرگونقدرت بالقوه به قدرت بالفعل در مى

 :آوردپديد مىنيز 

يابد، و  خويش را مىذهنى خويش، پرولتاريا در فلسفه، تسليحات مادیگونه كه فلسفه در پرولتاريا تسليحات همان»
تنها (...) يابد  تحقق مىهاها به انسانآلمانلوح مردمى برخورد كند، رهايى همين كه رعد تفكر اصولى به اين زمين ساده

     ٤١«.شماردها مىها را باالترين موجود برای انسان است كه انسانتئوريک و ممكن آلمان، رهايى از موضعپراتيک رهايى 

گرا با يک پراكسيس جا ديالكتيک يک تئوری انتقادی و عملكند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا با ما اين. دنكمىمتأثر نيز وی را فعاليت سياسى روش  مستقيمًا  كه البتهسازدی سياسى و انقالبى را برقرار مىآگاهانه

د و مستقيمًا به نگردتحقيقات فلسفى و تجربيات سياسى ماركس مواجه هستيم كه به صورت تئوريک متمركز مىعواقب 

كند كه رهايى انسان يک  عزيمت مىی نظری كه ماركس از اين نقطهعبارتبه اين . دنگيرسوی رهايى انسان نشانه مى
- كه از نقد دروناعى است و تئوری جهت ممانعت از توليد اشكال استعاليى راه ديگری ندارد، به جز اينامر عاجل اجتم

. دين، فلسفه و ايدئولوژی بر آن واكنش كند: ذاتى پراكسيس مولد مستدل گردد و بدون وساطت اشكال استعاليى مانند

جا كه تئوری شود و از آن از تضاد دخيل مىماركس از يک سو، در كشمكش نظری پيرامون آگاهى تئوريکنابراين ب
 يعنى تئوری وی مانند فلسفه در  ـبه خوبى آگاه است) پراكسيس مولد(ی خود گرای وی از سرچشمهانتقادی و عمل

 هایگاه از پراكسيس نبرد در نتيجه هيچ ـفهمدمضمون هگلى آن، خود را به صورت يک حركت ناب از تفكر نمى
                                                 
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 
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گيرد و سرانجام پيداست كه به به خود نمىو توجيهى ، ايدئولوژيک استعاليى، گردد، اشكال متافيزيكىطبقاتى مستقل نمى
تحقق و در راستای پرولتاريا مواضع به نفع و ی بورژوايى اجبار بر پراكسيس سياسى واكنش و در حركت واقعى جامعه

  . كنددخل و تصرف مىرهايى انسان 

  ديپلماتيک وهایسازمان در نتيجه ،بودنگران  پاريستئوريک ماركس در سياسى و ليت  از فعادولت پروسجا كه از آن
تنها كشوری كه حاضر شد به . دسازنرا فراهم فرانسه وی از اخراج همدست شدند كه شرايط هر دو كشور اطالعاتى 

شغل  و به دخالت نكندماركس حق اقامت بدهد، لوكزامبورگ بود، منتها با اين شرط كه وی در مسائل سياسى روز 

حساب با نظريات سويه به اين ترتيب، ماركس به بروكسل نقل مكان و با همكاری انگلس به ت. نپردازدنگاری روزنامه
ی فلسفهاست كه در آن " ايدئولوژی آلمانى"ها كتاب آنمحصول فعاليت تئوريک . پرداخت خودی متافيزيكى گذشته

های گناه فلسفى هگلىه و بىكودكانهای تخيل"رونو بائر و ليبراليسم اشتيرنر به عنوان ماترياليستى فويرباخ، متافيزيک ب

 خودآگاهىتثبيت جهت و به زبان ساده را ها سخنرانىزمان يک سری ماركس هم ٤٢.شوندبه باد انتقاد گرفته مى" جوان
 و تحت عنوان جزوهدر يک كه بعدها د برگزار كر" كارگران بروكسلتعليم و تربيت كانون "در  سياسى نفعاالتئوريک 

در " نيروی كار"ی به مقوله" كار"ی  تأكيد بر دگرگونى مقولهجا موضوع ماركساين. منتشر شدند" كار مزدی و سرمايه"

كند و های قديمى قطع مىفرماسيوندر داری است كه بند ناف كارگران مزدی را از مناسبات توليدی فرماسيون سرمايه
  :آوردكار دوگانه آزاد را پديد مى شكل كااليى نيروی كار، يعنى ربه شرح زي

-فروخت، هماندار نمىكار خود را به بردهبرده .  نبودكار آزادكار هميشه كار مزدی، يعنى .  نبودكاالكار هميشه يک »

هميشه به صاحب خود ی كار خود يكبار و برای برده با همه. فروشدهای خود را به برزگر نمىطور كه گاو نر توان
 يک كاال است، اما آن خود. تواند از دست يک مالک به دست ديگری برسدآن يک كاال است كه مى. فروخته شده است

آن يک كارمزد از مالک زمين زراعى دريافت . فروشدتنها يک بخش از كار خود را مى بنده.  نيستآننيروی كار كاالی 

به زمين زراعى تعلق دارد و برای بنده . كندزراعى از وی يک خراج دريافت مىمالک زمين بلكه بر عكس، كند؛ نمى
 ساعت از ١٥، ١٢، ١٠، ٨وی . فروشد و البته تكه تكه در برابر خود را مىكارگر آزاد. دهدصاحب زمين زراعى ميوه مى

 به مالک مواد خام، ابزار كار و ،دكه بيشتر بپردازگذارد، يک روز مانند روزهای ديگر، به آنزندگى خود را به حراج مى

 ساعت از ١٥، ١٢، ١٠، ٨ كارگر نه به يک مالک و نه به زمين زراعى تعلق دارد، اما .دارانمواد غذايى، يعنى به سرمايه
     ٤٣«.خردرا مىكه آنگيرد مىلق عاش به كسى تزندگى روزانه

 داری كارگر مزدی نه تنها از مناسبات توليد آزادسرمايهكند، تحت مناسبات ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

ما . خواهد بفروشدداری كه مى كه نيروی كارش را به هر سرمايهيابد مى، بلكه ظاهرًا به اين آزادی نيز دستشودمى
فلسفه و مواجه هستيم كه از طريق نيروی كار خود و در پرتو دين، " ی واقعىسوژه"جا با پرولتاريا به عنوان اين

زمان به دليل فقدان خودآگاهى طبقاتى به آورد، در حالى كه هميافته را پديد مىايدئولوژی بورژوايى جهان موضوعيت

به بيان . دهدتن مى و روش توليد كااليى  و به حق مالكيت خصوصىشودانقياد محصول كار خود، يعنى سرمايه كشيده مى

                                                 
٤٢ Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٦): Die deutsche Ideologie, in: MEW, Bd. ٣, S. ٩ff., Berlin (ost), S. ١٣ 
٤٣ Marx, Karl (١٩٧٥): Lohnarbeit und Kapital, in: MEW, Bd. ٦, S. ٣٩٧ff., Berlin (ost), S. ٤٠١ 
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و تا زمانى كه روش شود  محسوب مى"ی واقعىسوژه"ماركس ديالكتيكى ـ  تاريخى ماترياليسمتئوری در ديگر، پرولتاريا 
به انقياد دين، فلسفه و آن حتا اگر . خواهد بودآنتاگونيسم سرمايه بالمنازعه ، يابدمىداری ادامه توليد مدرن سرمايه

توليد كااليى ی ر جهان ازخودبيگانهكشيده، در روند توليد و فعاليت مولد خود سلب موضوعيت و دبورژوايى ايدئولوژی 

بر اين اساس است كه پرولتاريا را مشخصًا ی فعاليت تئوريک ماركس نيز انگيزه. پديد شده باشد كلى منفعل و ظاهرًا نابه
را فعاليت آن و بالفعل سازد طبقاتى هایميدان نبرددر جهت تشكيل يک نظم نوين را آنو آگاه يش ی خواز قدرت بالقوه

 جا قدرت سياسى بستگى به توازن قوای اجتماعى دارد و قدرتاين.  رهايى انسان هدايت كند انقالب اجتماعى وسویبه 

 امكان ها طبقاتى نامعلوم و هم پيروزی و هم شكست آنهایبنابراين نتايج نبرد. استپرولتاريا ی ضعف نشانهسرمايه 
تقدير تاريخ بشری منوط به آن فرجام اتى از پيش معين شده و نه ی طبقحركت واقعى جامعهمسير از اين منظر نه . دارد

به وجود ی خويشتن هازخودبيگانكار را از طريق ) ی طبقاتىجامعه ("يافتهجهان موضوعيت"ها گونه كه انسانهمان. است

از هستى خويش ستى ه خودآگاهى ماترياليب طبقاتى هایدر پراكسيس نبرداند، به همين صورت نيز قادر هستند كه آورده
پيداست كه ماركس . پديد بياورندنوين را جهان يک امكانات موجود توليدی و بازتوليدی جامعه  بر اساسدست بيابند و 

وی . گيرداند، به صورت وقايع تاريخى در نظر مىهای اجتماعى را كه در روند تاريخ پديد آمده و فرو ريختهفرماسيون

 ليكن نه به اين ٤٤،كندمىمتمايز ديگر از يکرا " ی بورژوايىجامعه"و " ی فئودالىجامعه"، "ی آنتيکجامعه"جا اين
های فرماسيوناست كه يک منطق و ذات درونى و محمول ی خردمند صورت كه انگاری خود تاريخ بشخصه يک سوژه

جا با يک انگاری كه ما اين. آوردمىپديد  متعاقبًا يكى پس از ديگریو  ها فعاليت سوبژكتيو انسانمستقل ازرا اجتماعى 

از تاريخ مواجه هستيم كه مستقل از پراكسيس مولد و نتايج نبردهای طبقاتى به راه مقدر خود ناپذير حركت اجتناب
به دليل و های اجتماعى در روند تاريخ  به بيان ديگر، فرماسيون.رسدخود مىآليستى ايدهدهد و نهايتًا به فرجام ادامه مى

به اين معنى كه حاكميت طبقاتى همواره بخشى از قدرت مادی خود را . اندپديد آمده" ی واقعىسوژه"دان خودآگاهى فق

 انقياد اشكال هرا نيز پديد بيآورد، فرودستان جامعه را بكه قدرت ذهنى آنگذارد ی حاكم مىدر اختيار قشری از طبقه
و يک جهان سرمايه حاكميت " ايدئولوژی آلمانى" بنا بر كتاب كشد و دين، فلسفه و ايدئولوژی ب:ازخودبيگانه مانند

  : ها تحميل كندانسانبر به شرح زير ی طبقاتى را وارونه

زمان قدرت  جامعه است، هممادیای كه قدرت حاكم ی حاكم در هر دوران تفكر مسلط هستند، يعنى طبقهافكار طبقه»
زمان در مورد اين ابزار جهت ار جهت توليد مادی را در اختيار دارد، همای كه ابزطبقه. باشد خويش مىذهنىحاكم 

گيرد، ها ابزار جهت توليد ذهنى تعلق مىزمان افكار آن كسانى كه به آنبه اين ترتيب، هم. گيردتوليد ذهنى تصميم مى

آل مناسبات مادی مسلط  ايدهافكار حاكم ديگر چيزی نيستند به غير از بيان. آيندبه صورت ميانگين تحت سلطه در مى
كنند، افكار اند، بنابراين آن مناسباتى كه يک طبقه را حاكم مىبندی شدهكه به صورت تفكر مناسبات مسلط مادی جمع

  ٤٥«.حاكميتش هستند

                                                 
٤٤ Vgl. ebd., S. ٤٠٨ 
٤٥ Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٦): Die deutsche …, ebd., S. ٤٦ 
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-تی شخصيسرمايهشكل به دار انقالبى است كه سرمايه خودآگاه و یبنابراين تنها در فقدان پرولتاريا به عنوان سوژه
در از استثمار نيروی كار بيگانه و را آگاهانه، يعنى " يافتهموضوعيتجهان "ی فعال سوژهو به صورت آيد در مىيافته 

ی جامعهی ازخودبيگانهی مناسبات  و كارگران مزدی را به سلطهآوردپديد مىپرتو ايدئولوژی و منافع طبقاتى خود 

آليستى هگل ی ايدهدر فلسفه" روح جهان" ماركس از روند تاريخ با مضمون جا ديدگاهپيداست كه اين. كشدبورژوايى مى
را به صورت يک روند متداوم از دنيوی و خردگرا " ی تاريخفلسفه"و " تاريخ فلسفه"به اين دليل كه هگل . كندتالقى مى

گرا پيرامون تشكيل يک ثبتی مگيرد و آپريور، يعنى بدون شواهد تجربى به يک نظريهی شناسا در نظر مىشدن سوژه

رسند و روند تاريخ ديگر به وحدت مىجا تاريخ و منطق با يک اين.يابددست مىی آتى يافتهی خردمند و آشتىجامعه
يعنى ، "ی واقعىسوژه"غافل از تخيلى ياد كرد كه های سوسياليستاز جمله بايد از . دهدی دلپسند مىنويد به يک آينده

های اجتماعى را پشت سر فرماسيون ،نتايج نبردهای طبقاتىشكل و با صرف نظر از بررسى و يس مولد مستقل از پراكس

در برابر ماركس . كردندارزيابى مىمثبت را داری هگلى فرجام سرمايه"  مطلقیايده"تحت تأثير ديگر رديف كرده و يک
      :دنكتأكيد مى" ايدئولوژی آلمانى"در كتاب  بر فعاليت سوبژكتيو انسان جهت دگرگونى اوضاع موجود به شرح زير

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

     ٤٦«.كند، شخصيت ارتجاعىدرک مى] فف

ی ی جامعهها تظاهر ضروری مناسبات وارونهتن" تاريخ ابژكتيو"كند، روند ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

ها سرمايه طبيعتًا رشد باشد كه تحت تأثير آنمى ازخودبيگانه آن مناسبات از شكل ايدئولوژيکيک بورژوايى، يعنى 

را به صورت اشكال ی حاكم مواجه هستيم كه ماركس آنی طبقهجا با نتايج فعاليت آگاهانهما اين. كرده است
های فرماسيونبه بيان ديگر، . كنداند، افشا مىها و پراكسيس مولد مستقل شدهانسانكه ظاهرًا از فعاليت ازخودبيگانه 

گاه به صورت  كه البته هيچاندی حاكم به وجود آمدهها و تحت قدرت ايدئولوژيک و سياسى طبقهآلاجتماعى بنا بر ايده

هر . های قديمى را نيز با خود به همراه دارندمواره لحظات فرماسيونها هاشكال پيشرو آن، زيرا گردندناب بر قرار نمى
در حال تدارک ايدئولوژی كند، انكار مى" حركت واقعى"ذاتى در اين ی درونيک سوژهعنوان كسى كه نقش انسان را به 

  . يک شخصيت ارتجاعى داردبا استناد به كشفيات تئوريک ماركس است و 

مواجه هستيم كه متضاد كليت  تجريد از به صورت يکديالكتيكى ماركس ـ  ترياليسم تاريخىماتئوری با ما بنابراين 
ناپذير و ابژكتيو نه اجتناب" حركت واقعى"به اين معنى كه اين . ها، يعنى سوبژكتيو است انسانیانهمحصول فعاليت آگاه

نابراين ماركس هرگونه ادعايى را كه با حركت ب. حركت ماده استيا و نه محصول منطقى يک روند بالمنازعه از تاريخ و 

ها آن طبقاتى آگاهىها را به يک چيز خارج از خودشود، هرگونه ادعايى كه رهايى انسانبه اصطالح ابژكتيو توجيه مى
منفعل كند و م اشكال دينى سلب اراده، آگاهى و آزادی مىوی خود و در تداها را در تعيين آيندهدهد و آننسبت مى

آليستى از روند تاريخ و يک درک مكانيكى از ماركس يک تصور ايدهه بيان ديگر،  ب.شمارد، ارتجاعى مىسازدىم

ماركس نه روند ماترياليستى از تئوری انتقادی و انقالبى از منظر . شمارداجتماعى را مردود مى متعاقب هایفرماسيون
ريزد و شود و نه يک فرماسيون اجتماعى به كلى فرو مىی مىتاريخ ضرورتًا به سوی يک فرجام مقدر و خوشايند سپر

                                                 
٤٦ Ebd., S. ٤٠ 
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تعميم يک منطق مخصوص ممانعت از جا موضوع نقد ماركس اين. گرددمىبر پا ديگری بر جای آن تمام و كمال 
را به صورت يک ضرورت آورد و موجوديت آنپديد مىظاهرًا ی مدرن بورژوايى را جامعههای آلايدهتاريخى است كه 

در تئوری انتقادی و انقالبى ماركس " ی واقعىسوژه" پرولتاريا به عنوان با نقشدوباره جا ما اين. كنداريخى توجيه مىت

پيداست كه نزد ماركس . شودمتكامل مى" دانش مثبت"و با استناد به " سوسياليسم علمى"شويم كه به صورت مواجه مى
جا كه خردمندی در جوامع مدرن و دنيوی از آن. يسترمينيستى آن ندر مضمون رياضى و جبر دت" دانش مثبت"مفهوم 

به معنى آن دانشى است كه با استناد به نيز نزد ماركس " دانش مثبت"شود، در نتيجه يک امر مثبت ارزيابى مى

حركت متضاد ها، يعنى از نقد كليت يک زندگى واقعى و فعاليت مولد خود انسانذاتى درونپراكسيس مولد، يعنى از نقد 
اوضاع "تشكيل مستقيمًا به سوی  "اوضاع موجود"ی  آگاهانه با نفىماترياليستى ـ ديالكتيكى متكامل شده است كه

مناسبات موجود دگرگونى كلى ها مشروط به استقالل و آزادی انسانجا اين .گيردها نشانه مىرهايى انسان و "مطلوب

-قرار مىانون افراد همبسته حت مديريت كو تآورد را پديد مىتماعى مالكيت اجسپس كه است ی بورژوايى جامعه

   ٤٧.دهد

گونه كه همان. قرار داشتوی تئوريک فيات كشماركس تحت تأثير زندگى واقعى و فعاليت سياسى مسير پيداست كه 

به رسيد و تبديل ين برل و سپس در فرانكفورتدر  خود به مقام استادی دانشگاهآليستى ی ايدهفلسفههگل پس از تكامل 
به دليل انفعال مزمن و دانشگاه اخراج از پس از فويرباخ گونه كه  و همانپرداز دولت پروس شدترين نظريهبرجسته

نيز جا مشغول به توليد شراب شد، ماركس  بازگشت و آن)براخبرگ (شروستای پدريخود به " ی آتىفلسفه"از سياسى 

- يهاتحاد"نام ا ديگر فعاالن سياسى به را كه بجمعى  وی آن .اعالم كردآلمان نقالب شركت در اعزم راسخ خود را برای 

خطوط تئوريک و پراكسيس انگلس تغيير نام داد و با همكاری " ها كمونيستیيهاتحاد"تأسيس كرده بود، به " ادالنعی 

   :مشخص كرد" مانيفست كمونيستى"را به شرح زير در سياسى آن

ها منافع مجزايى از تمامى پرولتاريا آن. ب به خصوص در تقابل با احزاب كارگری ديگر نيستندها يک حزكمونيست»
ها كمونيست. سازندها شكل بدهند، بر پا نمىها اصول به خصوصى را كه پرولتاريا را بخواهند نسبت به آنآن. ندارند

ه از يک سو، از نبردهای متفاوت ملى پرولتاريا كنند كفقط از اين طريق خود را از مابقى احزاب پرولتری متفاوت مى

ها در درجات متفاوت سازند و از سوی ديگر، بدين وسيله كه آنمنافع همگانى و مستقل از مليت را برجسته و معتبر مى
براين بنا. كنندكند، همواره منافع تمامى جنبش را نمايندگى مى مىنبرد ميان پرولتاريا و بورژوازی طىتكاملى كه مسير 

ها دارای بينش ها هستند؛ آنی احزاب كارگری تمامى كشورترين و همواره بخش به پيش رانندهعطها عمًال قاكمونيست

ها هدف بعدی كمونيست. تئوريک در شرايط، اقدام و نتايج كلى از جنبش پرولتری پيش از مابقى انبوه پرولتاريا هستند
لتری؛ ساخت و پرداخت پرولتاريا به طبقه، سرنگونى حاكميت بورژوايى، تصرف ی احزاب پروهمان است مانند مابقى همه

     ٤٨«.قدرت سياسى توسط پرولتاريا

                                                 
٤٧ Vgl. ebd., S. ٧٠ ,٣٧f., ٢٤٧  
٤٨ Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٩): Manifest der Kommunistischen Partei, in: MEW, Bd. ٤, S. ٤٥٩ff., 
Berlin (ost), S. ٤٧٤ 
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گرايش به خصوص كمونيستى در يک جا تنها بر اين و انگلس كند، ماركسی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
-و يا انهدام مابقى جريانی حزبى جنبش كارگری صادره و مكه ادعای رهبرید، بدون ايننكنجنبش كارگری تأكيد مى

 زد و در برابرهای تئوريک دامن مىبه كشمكشهمواره با وجودی كه ماركس . دنرا داشته باشطيف چپ های سياسى 

به سوی مستقيمًا داشت، اما نبردهای طبقاتى را سياسى راديكال های تخيلى مواضع  سوسياليستمبارزات صنفى و
خطوط ، منتشر شدميالدی  ١٨٤٨ی ژانويهی سياسى كه در ماه اين بيانيه. كردحاكميت بورژوايى هدايت مىسرنگونى 

با زيرعنوان ی انتشار اين روزنامه ايده. كردمشخص مىنيز را "  نوين راينیروزنامه"تئوريک و پراكسيس سياسى 

 بهو دامن زدن برای بازگشت از تبعيد " ها كمونيستیيهاتحاد"كه در پاريس به وجود آمد، زمانى " ارگان دموكراسى"
جا مكان انتشار اين روزنامه شهر كلن در نظر گرفته شد، زيرا آنبرای . كردآلمان خود را آماده مىاجتماعى در انقالب 

جون  ١روزنامه در روز اين ی  اولين شماره.ندشدآزادی مطبوعات كم و بيش رعايت مىدر مورد " قوانين ناپلئون"

كه آكسيونرها اهداف اين روزنامه را چندی نگذشت . ی كوچک از آكسيونرها منتشر شد ميالدی با يک سرمايه١٨٤٨
به صندوق آن صرف نظر های مالى خود كمکاز پرداخت  و يكى پس از ديگری خود در تضاد ديدندطبقاتى با منافع 

-دولتاساسى قوانين پس از بررسى بينى بود، زيرا وی پيشقابل ناگوار برای ماركس  پيداست كه اين تجربيات ٤٩.كردند

خبر داشت و از اين بابت، نگرانى مالكيت خصوصى حق بورژوازی با اعيان و اشراف فئودالى بر سر ائتالف از های مدرن 
  :ه بوددر يک نامه به شرح زير با انگلس در ميان گذاشترا قبًال خود 

من زيباترين روش . نامندرا شورش مىهراسند، آنجتماعى مانند طاعون مىتمامى مردم از بحث در مورد مسائل ا»

قضيه (...) های سر سری گرفتم سخنوری را به هدر دادم، تمامى ديپلماسى ممكنه را به كار بردم، اما هميشه جواب
-تى را به دست ما نمى و تسليحاشناسددشمن اصلى و آتى خود مىرا ما نيز اساسًا اين است كه اين بورژوازی راديكال 

      ٥٠«.گردانيمها را به زودی بر عليه خودش بردهد كه ما آن

- مىهارا حسن ختام آنانقالب بورژوايى  بود كه نه بينواقع طبقاتى چنان هاینبرديات ماركس نسبت به تجرببنابراين 

صندق مالى روزنامه ته ز آن پس كه ا. داشترا توهمى ترين كوچکراديكال به اصطالح بورژوازی شمرد و نه نسبت به 

مقام چنين در ی همو. تل نشودانتشار مستمر آن مخدر آن ريخت كه از ارث پدری خود را ى بخشماركس كشيد، 

با خطوط ها را متن آنيح و حتصرا تمامى مقاالت به اين صورت كه وی . بودو با پشتكار  روزنامه قاطع اين سردبير
 انقالباصلى ارگان تبديل به "  نوينی راينروزنامه"به اين ترتيب، چندی نگذشت كه . دكرنگ مىههماسياسى روزنامه 

در اين روزنامه منتشر " كار مزدی و سرمايه"يک سری مقاالت ياد كرد كه تحت عنوان از جمله بايد از . در آلمان شد

ه برگزار كرد" م و تربيت كارگران بروكسلكانون تعلي"در قبًال هايى بودند كه ماركس سخنرانىهمان متن ها آن. شدند

                                                 
٤٩ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٥٣): Marx und die „Neue Rheinische Zeitung“ – ١٨٤٩ – ١٨٤٨, 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 
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كنند و كاال مىرا تبديل به و نيروی كار انسانى جا تأكيد ماركس بر آن مناسبات كلى است كه مايحتاج اجتماعى اين. بود
  :دنآوربه شرح زير سرمايه را پديد مى

يک ماشين دوک پنبه يک . شود تحت مناسبات مخصوصى تبديل به برده مىاو. يک سياه پوست استياه پوست س»

اگر آن از اين مناسبات كنده . شود مىسرمايهآن تحت مناسبات مخصوصى تبديل به . اشين برای ريسيدن پنبه استم
   ٥١. يا شكر قيمت شكر استپولنفسه فىبرای خود و كه شود، به همان اندازه كمتر سرمايه است، مانند طال 

داری و منافع جنبش كارگری بود كه به مسائل ظر نقد مناسبات كلى نظام سرمايهاز من"  نوينی راينروزنامه"بنابراين 

به . مطرح بودآلمان و ممانعت از استقرار ديكتاتوری پروس ی كشور پراكندهاتحاد ابتدا در . پرداختروز سياسى مى
شكيل يک دولت متمركز  از تنسولرها خاندان هوهنخصوص به اين دليل كه اعيان و اشراف فئودالى و در رأس آن

شرايط ، زيرا داشتاهميت  از منظر ماركس شكل دولت برای جنبش كارگری بسيار ٥٢.كردنددموكراتيک ممانعت مى

های سلطنتى آلمان، پروس و انهدام نظامدر راستای وی  .آوردمناسبات الزم را برای انقالب پرولتری پديد مىكلى و 
با و زند بدامن بر عليه بورژوازی طبقاتى  هاینبردبه ی فئودال بالفاصله طبقهونى سرنگ پس از هكرد كفعاليت مىاتريش 

با تمام عيار راه را به سوی يک جنگ  فرانسه یبا پرولتاريا آلمان و در همبستگى یتوسط پرولتارياكسب قدرت سياسى 

، بر اين اساس بوددر اين دوران ه روسياهميت دولت . انقالب جهانى را مهيا سازديک ی تزاری بگشايد و شرايط روسيه
ترين جريان برای دفاع از كرد و تبديل به سرسختبازی مىنقش ژاندارم اروپا را  ميالدی ١٨١٥زيرا آن از سال 

  .اروپای غربى شده بودهای فئودالى دولتمناسبات ارتجاعى و 

موضوع . شدمىقائل نشد نيروهای مولد بورژوازی جهت رحاكميت برای را تاريخى فرصت ماركس اصوًال هيچ بنابراين 
در اشكال بورژوايى تجديد  با گسست و گذار از جهان كهن مناسبات ازخودبيگانه بود كهآن اصلى وی رهايى انسان از 

اختيار در ها را پراخت و آنپراگ، وين و پاريس مىنبردهای طبقاتى در تجربيات تحليل به اره وی همو. كردندحيات مى

های دموكراتيک فراگير  ميالدی به اين نتيجه رسيد كه پرنسيپ١٨٤٨سال اواخر وی در . دادوزنامه قرار مىرمخاطبان 
 ميالدی ١٨٤٨جون از نقش انقالب ماه به خصوص بايد جا اين. ى قرار گرفته استانقالب و پرولتاريا در رأس قوای شده

 ١٨٤٩فوريه ماه به اين ترتيب، تا اواخر . يه بورژوازی بودانقالب پرولتری بر علياد كرد كه به نظر ماركس ن يبرلدر 

 تجمعات،  وی مطبوعاتد آزا:ى ماننددر مناطق جنوب غربى و در كشورهای كوچک و متوسط آلمان مطالباتميالدی 
در تمامى اين مدت . مطرح شدندمدرن تصويب قوانين اساسى  و صالح، تشكيل مجلس مؤسسانهای دادگاهتشكيل 

خود را نيز زد، بلكه مسؤوالن روزنامه ها دامن مىكرد و به آننه تنها از اين مطالبات دفاع مى"  نوينی راينروزنامه"

اصرار ماركس حالى كه در . راندندرا به پيش مىآن انقالبى شمردند و اهدافمىاجتماعى بدون واسطه عضو اين جنبش 
   ٥٣.ه بودز شدهمجگلوگه  ٢٥٠ هشت تفنگ وامه با ی روزنت تحريريهئدفتر هيداشت، مسلح شدن مردم به 

                                                 
٥١ Marx, Karl (١٩٧٥): Lohnarbeit …, ebd., S. ٤٠٧ 
٥٢ 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   
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 از جمله بايد از .ندزدبورژوازی با اعيان و اشراف فئودالى دامن مىتضادهای پيداست كه نتايج نبردهای طبقاتى به 
سرانجام كار به . گذاری پديد آمدهای مجلس فرانكفورت با حكومت مركزی ياد كرد كه بر سر صالحيت قانونكشمكش

كشيد كه مجلس فراخوان به نافرمانى مدنى داد و از شهروندان خواست كه از پرداخت ماليات به دولت مركزی جايى 

 نافرمانى مدنى راماركس گرفت، اما مىطرف مجلس را همواره "  نوينی راينروزنامه" در حالى كه ٥٤.ممانعت كنند
را داشت "  پر انرژییديكتاتور"قت و تدارک شمرد و درخواست تشكيل يک دولت مو نامكفى مىو" مقاومت منفعل"

 البته بورژوازی صالح خود را ٥٥.ی عمل بپوشاندبه مطالبات مردمى جامه ضد انقالب بسازد و  قوایسدی را در برابركه 

تنها آن  نظام سلطنتى یديد كه به تضادهای طبقاتى با اعيان و اشراف فئودالى دامن نزند و در سايهمىراه در اين 
  ٥٦.داران و درباريان تالقى نكنندنينى را به تصويب برساند كه با منافع طبقاتى زمينقوا

.  ميالدی در وين به قدرت رسيد١٨٤٨با تمامى اين وجود در اروپا موجى از ضد انقالب در راه بود كه اوايل ماه نوامبر 

را ابزار دست اعيان ه بورژوازی وارد آورد، آن، شديدترين انتقادها را بمنتشر كردبه اين مناسبت ماركس ای كه در مقاله
  :ضد انقالب دادقوای فراخوان به حق مقاومت در برابر و اشراف فئودالى خواند و به شرح زير 

 از فوريه و مارس و خود كانيباليسم ضد كننده سوگواری كسلهایهای بى نتيجه از روزهای جون و اكتبر، مراسمسالخى»

ی قديمى و درد خونين ی مرگ جامعهقاعد خواهد كرد كه تنها يک ابزار وجود دارد كه درد كشندهها را متانقالب ملت
 ٥٧«.تروريسم انقالبى ـ يک ابزار، ساده و متمركز سازد، تنها كوتاهی نوين را زايمان جامعه

ب، خشونت مادی انقالبى جا در برابر خشونت مادی ضد انقالاينماركس كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

-اين. شماردمىخود را حق مقاومت پرولتاريا جهت رهايى " تروريسم " تدارکو" ديكتاتوری"سازد و تشكيل مىمستقر را 

بدون وی موضوع تئوری انتقادی و انقالبى ، زيرا استسان دفاع از شأن انحق انقالب و بر سر ی ماركس جا مسئله

در وی گرای انتقادی و عملتئوری گونه كه همان. گرددمىجهت رهايى انسان ى واسطه مربوط به پراكسيس سياس

تدارک انقالب و جهت  تسليحات ذهنى خويش را تئوریاين در نيز پرولتاريا بيند،  را مىپرولتاريا تسليحات مادی خويش
 ميالدی به وقوع ١٨٤٩مارس  ١٨در روز پروس امپراطوری طبقاتى در اوج اين نبردهای . يابدمىتشكيل يک نظم نوين 

مطبوعات آزادی به سخنرانى وعده نشينى كرد و در يک به اين عبارت كه پادشاه تحت فشارهای سياسى عقب. پيوست

 ساعت ١٣كه پس از به وقوع پيوست در برلين يک درگيری نظامى  ،از اين پس. و تصويب قانون اساسى دادو تجمعات 
شد و بخش اعظم بيرون رانده به اين ترتيب، ارتش از شهر به . البى به پايان رسيدمقاومت مسلحانه به نفع قوای انق

نيز ها ليبرالديد، در نتيجه جا كه بورژوازی منافع آتى خود را در خطر مىاز آن. افتادمردم تسليحات نظامى به دست 

                                                 
٥٤ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٥): Kein Steuern mehr!!!, in: NRhZ vom ١٧. November ١٨٤٨, Nr. ١٤٥, in: MEW, Bd. 
٦, S. ٣٠, Berlin (ost) 
٥٥ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٩): Die Krisis und die Konterrevolution, in: NRhZ vom ١٤. September ١٨٤٨, Nr. ١٠٢, 
in: MEW, Bd. ٥, S. ٤٠١f, Berlin (ost), S. ٤٠٢ 
٥٦ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٥): Die Frankfurter Versammlung, in: NRhZ vom ٢٣. November ١٨٤٨, Nr. ١٥٠, in: 
MEW, Bd. ٦, S. ٤٣f., Berlin (ost) 
٥٧ Marx, Karl (١٩٥٩): Sieg der Konterrevolution zu Wien,, in: NRhZ vom ٧. November ١٨٤٨, Nr. ١٣٦, in: 
MEW, Bd. ٥, S. ٤٥٥f., Berlin (ost), S. ٤٥٧    
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من بود كه تحت عنوان  هانزهیكابينهغيير سياست ارتجاعى تفوقمحصول اين حركت . پيوستندضد انقالب به قوای 
تبديل دربار و مماشات با " مقاومت منفعل"سياست به اين ترتيب، . داشتدست در قدرت سياسى را " گراوزارت عمل"

اعتماد مجدد  یاحيا"ی خود را برنامه" گراوزارت عمل"، از اين پس. قوای انقالبى و مردمى شدعليه به تهاجم عملى بر 

  :به كلى عريان گشتبه شرح زير ی معروفش از جملهمن هانزهنيت واقعى  سرانجام وند خوا" از دست رفته

  «!رسدتحمل به پايان مىمالى  در مورد مسائل !سروران گرامى»

 با دهى و قوای اطالعاتى ـ اجرايى كشورسازمانو انقالبى كارگری نيروهای عليه  ر ب يک تعرض گسترده،از اين پس

ماركس به عنوان و اخراج "  نوينی راينروزنامه"هداف ضد انقالب ممنوعيت در رأس ا. ل شدعموارد خشونت تمام 
و ی وقت وی متهم به سرنگونى خشونت آميز دولت سلطنتى و كابينه. قرار داشتامپراطوری پروس  از  آنسردبير

ی اين روزنامه نوشته ريهت تحريئيبه آدرس هيى كه هاتمامى نامهبنابراين . بوددر كشور  ىاستقرار جمهوری سوسياليست

و  "رين روزنامهتپست" را " نوينی راينروزنامه" همواره سازمان سانسور مطبوعاتدر حالى كه . ضبط شدندشده بودند، 
را حكم اخراج ماركس از امپراطوری پروس همين سال مه ماه  ١١در  سازمان اطالعاتى كشور ٥٨،ناميدمى" ی ننگبرگه"

به كلى غير ممكن شده بود، در نتيجه آخرين "  نوينی راينروزنامه"جا كه فعاليت مطبوعاتى برای آناز . دكرصادر 

  :  خود وداع كردندن ميالدی با خط سرخ منتشر شد و مسؤوالن آن به شرح زير با مخاطبا١٨٤٩  مه١٩ دری آن شماره

و نجات امكان  شما بدون ،كلنشهر  وضعيت نظامى بنا بر. دهيمما در پايان به شما از خطر هر نوع كودتا هشدار مى»

ترين شكل ممكنه به بعدًا در پستشما در ابرفلد ديديد كه بورژوازی چگونه كارگران را به آتش كشيد و . بازنده هستيد

. دكنن تشكر مىتانشما به خاطر شركت محرزبا وداع حال در "  نوينی راينروزنامه"مسؤوالن . (...) خيانت كردها آن
  ٥٩«" نوينی راينروزنامه"ی ت تحريريهئ هي!گری كاررهايى طبقه: جا اين استكالم آخر هميشه و همه

 ١٨٤٩در ماه مه "  نوينی راينروزنامه. "ی دوران انقالب آلمان بسته شدترين روزنامهی راديكالبه اين ترتيب، پرونده

كرد، مىكاران را نمايندگى كه منافع بورژوازی و محافظه" لن كیروزنامه" آبونمان داشت و پس از ٦٠٠٠ميالدی حدود 
جا به  ميالدی به پاريس رفت و از آن١٨٤٩ماركس در اواسط ماه جون . شدمحسوب مىی وقت روزنامهتيراژترين  پر

  ٦٠. پيوست"ارتش آزاد"به  در مقام آژودانانگلس لندن نقل مكان كرد، در حالى كه 

ديگری را دنبال كرد كه تحقيقاتى ی مسكون شد، پروژهمنچستر ه انگلستان بازگشت و در از آن پس كه انگلس نيز ب
و يک ادامه داد اقتصاد سياسى پيرامون خود انتقادی ماركس به تحقيقات در حالى كه . بودنماركس اصوًال مورد تأييد 

در " بازار جهانى" و "جارت خارجىت"، "دولت"، "كار مزدی"، "مالكيت زمين"، "سرمايه"طرح گسترده را جهت بررسى 

به اين صورت .  انگلس به همان مسائلى پرداخت كه قبل از آغاز همكاری خود با ماركس در نظر داشت٦١نظر گرفت،

                                                 
٥٨ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٥): Drei Staatsprezesse gegen die „Neue Rheinische Zeitung“, in: NRhZ vom ٢٦. 
November ١٨٤٨, Nr. ١٥٣, in: MEW, Bd. ٦, S. ٦٢f., Berlin (ost) 
٥٩ Die Redaktion der „Neuen Reinischen Zeitung“ (١٩٧٥): An die Arbeiter Kölns, in: NRhZ vom ١٩. Mai 
١٨٤٩, Nr. ٣٠١, in: MEW, Bd. ٦, S. ٥١٩, Berlin (ost) 
٦٠ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٥٣): Marx und …, ebd., S. ٣٨   
٦١ Vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW Bd. ١٣, S. ٣ff., Berlin (ost), S. ٧ 
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: ی علوم طبيعى مانندو مشغول به مطالعهروی آورد جهان هستى آغاز و فرجام پردازی در مورد كه وی به فلسفه
 سرانجام  انگلس،و مستدل كردمستند گونه كه در جای ديگری به تفصيل مهمان. ضى شدبيولوژی، شيمى، فيزيک و ريا

" حركت ماده"كه ماركس در تزهای فويرباخ خود متكامل كرده بود، " پراكسيس"ی ترين اعتنايى به مقولهبدون كوچک

  وی مصداق٦٢.شد" بيعتی طفلسفه"موفق به كشف خود در خيال در سيستم هگلى كرد و " حركت ايده"را جايگزين 
كه ماركس انتقال سيستم داروينى در حالى ، يافتداروين شناسى زيستكشفيات ظاهرًا در فلسفى را خطای تجربى اين 

  ٦٣.شمردمسخره مىمحصول تصوارت ناب متافيزيكى و را بورژوايى ی به مناسبات جامعه

مستقيمًا به نقد خطای فلسفى انگلس نپرداخت و با گاه آيد، وی هيچی ماركس بر مىجايى كه از آثار منتشر شدهتا آن
حركت "اما آن چيزی كه مسلم است، .  نشد سياسىوی وارد يک كشمكش تئوريک پيرامون عواقب آن در پراكسيس

 آليستى هگل اصوًالی ايدهفاقد روح است، در حالى كه فلسفهالبته شود كه توجيه مىسلول نزد انگلس با استناد به " ماده

شود و پيداست كه ی هگلى محصول فعاليت ذهنى، يعنى سوبژكتيو محسوب مىه ايده كجااز آن. كندعزيمت مىروح از 
ی انگلس، يعنى سلول ابژكتيو است و وجودش بدون حضور انسان آيد، مادهبدون حضور انسان اصوًال بى معنى به نظر مى

ذاتى دارد، يعنى بدون حركت تفكر انسان به ی درون هگل يک سوژهدر حالى كه حركت ديالكتيكى نزد. يابدهم معنى مى

-زدايى مىی شناسا به كلى بى معنى است، انگلس اما از طريق اين خطای فلسفى، از حركت ديالكتيكى سوژهعنوان سوژه

در سيستم ی راز بقا ها و مسئلهتقابل ابژهنتايج علت و معلول كه  قانون ناشى ازحركت كند و آن تأثيرات متقابل و آن 

توخالى " نفى آگاهانه"به بيان ديگر، انگلس مضمون ديالكتيک را به عنوان . زند، به جای ديالكتيک جا مىهستندداروينى 

-اما به مراتب فاجعه. دهدتقليل مى" نفى مادی"ی را به مقولهآنزدايى از حركت واقعى جوامع انسانى،  با سوژهكند ومى

و نسبت به روند تاريخ " ی واقعىسوژه" كه منجر به توهم است در پراكسيس سياسى  خطای فلسفىبارتر عواقب اين

رود و با ی هگلى سوبژكتيو، يعنى هدفمند، آگاه و خردمند به پيش مىدر حالى كه حركت ايده. شودمىانفعال سياسى آن 

- انگلس به اصطالح ابژكتيو و هدفمند سپری مىیشود، اما حركت مادهمثبت ارزيابى مى" روح جهان"استناد به مفهوم 

- را همتوان آنی انسانى انجاميده است، در نتيجه مىجا كه اين حركت به تكامل انسان و تشكيل جامعهگردد و از آن

ی مثبتى يک آينده" حركت ماترياليستى زيربنا"چنين آگاهانه و خردمند توصيف كرد و با استناد به يک مفهوم مجرد از 

جا تفاوت فقط ظاهرًا در اين جاست كه  اين.به خود نويد دادداری  در نظام سرمايهی اقتصادیاز سياست توسعه  نيزار
در حالى كه آورد، از طريق شناخت و هدفمند، واقعيت سوبژكتيو را پديد مى" ی مطلقايده"آليستى هگل ی ايدهدر فلسفه

شود و به اصطالح است كه البته هدفمند و ظاهرًا كور سپری مى" ی مطلقماده"واقعيت نزد انگلس محصول حركت 

-ديگر متكامل مىآليسم و ماترياليسم به صورت مجرد در برابر يکدر هر دو حالت، ايدهليكن . آيدابژكتيو به وجود مى

يه اشكال مجرد ها كامًال مشابه، يعنى توجمحصول فلسفى هر دوی آن" كليت ديالكتيكى"شوند كه البته با عدول از 

جا آپريوريسم توجيه منطقى اين. است" ی واقعىسوژه "سياسىانفعال   تدارکشمول و آپريور جهتايدئولوژيک، جهان
                                                 
٦٢ Engels Friedrich (١٩٧٣): Briefe - Engels an Marx in London, Manchester, ١٤. Juli ١٨٥٨, in: MEW, Bd. ٢٩, 
Berlin (ost), S. ٣٣٧f. 
٦٣ Marx, Karl (١٩٦٢): Briefe - Marx an Engels, in Manchester, ١٨. juni١٨٦٢, in: MEW, Bd. ٣٠, Berlin (ost), S. 
٢٤٨f., und 
Vgl. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, Frankfurt am Main, S. ٤١ 
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از اين منظر، انگاری . گيرد كه برای مصداق نتايج آن شواهد تجربى وجود ندارديک حركت ناب فكری را به عهده مى
ناپذير يک تظاهر اجتناب" سوسياليسم"ی بشری به صورت استقرار جام جامعهرسند و فركه منطق و تاريخ به وحدت مى

يافته، يعنى ی انسانى و موضوعيتجهان واقعى ديگر محصول فعاليت آگاهانهنگاری كه ا. گيردو ابژكتيو به خود مى

 است كه در روند اين حركت و نفس خود مادهظاهرًا نيست، بلكه " قوای ماهوی انسان" و "دهندهكار شكل"محصول 
پيداست . سازدمستمر مىبه صورت كامًال منطقى تاريخ را  آورد وپديد مىرا " جهان ابژكتيو"شمول و هدفمند خود جهان

، يعنى با "ی مطلقماده"ی هگل ما با دميروژ، يعنى با ی انگلس در جای حركت ايدهكه با جايگزينى حركت ماده

   .شويم آن مواجه مى"ماترياليستى" اصطالح بهی جهان واقعى در شكل آفريننده

است كه  طبقاتى هایو استقالل از پراكسيس نبرد" كليت ديالكتيكى"محصول خطای فلسفى انگلس عدول از بنابراين 

ماترياليسم "آن اول وجه . كندمىشقه ظاهرًا در دو وجه متفاوت را ديالكتيكى ماركس ـ تاريخى ترياليسم تئوری ما

در پيروی از آيد و  در مى"حركت ماده"شمول از جهانبه اصطالح قانون به صورت يک البته  كه است "ديالكتيكى
 شرح به" ضرورت"با " آزادی"ی  صورت رابطهبهرا كه ما مصداق آنانجامد سيستم هگلى به وحدت منطق با تاريخ مى

  : يابيممى "آنتى دورينگ" عنوان ا اثر متأخر انگلس بدرزير 

سازد، های طبيعت كه حاكميت بر خويشتن ما و بر طبيعت بيرونى را بنا مىين آزادی بنا بر شناخت ضرورتبنابرا»
های اوليه كه خود را از قلمرو حيوانات مجزا انسان. وجود دارد؛ آن بدين سان يک محصول از تكامل تاريخى است

، يک قدم به سوی ىپيشرفت فرهنگقدم در ند؛ اما هر ها مانند خود حيوانات از آزادی محروم بودكردند، در تمامى جنبه

بر اثر حرارت : ی تاريخ بشريت كشف روش تبديل حركت مكانيكى در حرارت قرار دارددر آستانه. آزادی بود
: جهت توليد آتش؛ در اتمام تكامل كنونى كشف روش تبديل حرارت در حركت مكانيكى قرار گرفته استاصطكاک 

گردد كه در شوند، يک اوضاع اجتماعى ممكن مىا كمک نيروهای مولد عظيمى كه توسط آن معتبر مىب. (...) ماشين بخار

آن ديگر هيچ تفاوت طبقاتى، هيچ نگرانى برای موجوديت فردی وجود نخواهد داشت، و در آن برای اولين بار از آزادی 
  ٦٤«.آيديعت سخن به ميان مىی طبشدهواقعى انسانى، از يک موجوديت در هماهنگى با قوانين شناخته

های جنجالى گويىپيشبا عواقب خطای فلسفى انگلس به صورت جا ما اينكند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

گرا از مثبتمنطقى و بخار تبديل به سوژه شده است و در يک روند  جا ماشينانگاری كه اين. ت تام مواجه هستيمهبالو 
بدون پراكسيس و مستقل از كامًال  توسط تبديل حرارت به حركت مكانيكى، يعنى هاانسانرا برای آزادی تاريخ سرانجام 

ی فقط كافى است كه به وضعيت موجود جهان نگريست كه درجه. آوردمىان غ به ارمتايج نبردهای طبقاتىناعتنا به 

: مانندصنعتى متعدد های انقالبی كه جوامع انسانى با وجود. عريان گرددی تا اندازهانگلس برای ما ی خودكردهحماقت 
را تجربه كرده عصر انفرماتيک آغاز و ، كشفيات ژنتيكى ، شكافتن اتم)فورديسم (باند توليدفاده از استكشف نيروی برق، 

فقط . برندمىبه سر " روزیسيه"و " فقر مطلق"ها در ی انساناند، اما اكثر قابل مالحظهو به توليدات انبوه دست يافته

آالت ماركس ماشينجا اين. بيابيمدر آن كافى است كه ما عكس نظريات انگلس را " سرمايه"يک نگاه اجمالى به كتاب 

                                                 
٦٤ Engels, Friedrich (١٩٧٥): Anti-Dürring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, in: MEW, 
Bd. ٢٠, S. ١ff. Berlin (ost), S. ١٠٦f. 
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افتند كه از منظر سرمايه تنها بر عليه كارگرانى به راه مىبه شرح زير نامد كه داران مىسرمايه" تسليحات جنگى"را 
  :   شوندمحسوب مى" دمناسبات مادی حى و حاضر تولي"

شوند؛ ها جهت افزايش قدرت توليد اجتماعى از كار، به ضرر فرد كارگر انجام مىداری تمامى روشدر سيستم سرمايه»

گردند، كارگر را به يک نيمه انسان تمامى ابزار جهت تكامل توليد به ابزار سلطه و استثمار توليدكنندگان واژگون مى
كنند، وی را به همان اندازه با توان روی از ماشين سلب و با زجر محتوای كار وی را نابود مىمعيوب، شأن وی را در پي

ها شرايطى را كند؛ آنسازند كه روند كار علم را به عنوان توان مستقل مصادره مىذهنى از روند كار ازخودبيگانه مى

ترين استبداد نفرت انگيز قرار  روند كار تحت كوچکكند، وی را در پىها كار مىكنند كه وی در چهارچوب آنپا مىكله
كنند، اما دهند، زمان زندگى وی را به زمان كار تبديل و همسر و فرزند وی را به چرخ شهادت سرمايه پرتاب مىمى

ی انباشت، برعكس، های انباشت هستند و هر گونه از توسعهچنين روشها جهت توليد ارزش اضافى همتمامى روش

روزی، زمان انباشت سيهبنابراين انباشت ثروت در يک قطب، هم. (...) شودها مى به ابزار جهت تكامل همين روشتبديل
ای كه محصول كار خود را زجر كار، بردگى، نادانى، خشونت و تنزل اخالقى در قطب متقابل است، يعنى در طرف طبقه

  ٦٥«.كندبه صورت سرمايه توليد مى

رسند و ماركس نه منطق و تاريخ به وحدت مىو انقالبى انتقادی تئوری در كند، ی نقاد مالحظه مىهگونه كه خوانندهمان
خود منجر به و براینفسه نه فىد و نآوری مثبتى را به بار مىالزامًا نتيجه و رشد نيروهای مولد ی اقتصادینه توسعه

-طبقهبرای " روزیسيه"و  "فقر مطلق"های كه ماركس از مقولهزمانى . دنشوها و فراروی از نظام طبقاتى مىآزادی انسان

" ی فعالسوژه"كه زيست غير انسانى كارگران مزدی يک  هستند به اين عبارتها كند، معنى آنی كارگر استفاده مى
قدان دليل فـ البته به دار كه سرمايهانگاری . يافته استی شخصيتدار به عنوان سرمايهدارد و آن هم سرمايه

طبيعى به اصطالح آگاهى يک تكامل  گرفته است و با  خودبهرا شكل سوژه ـ  ی كارگرو ازخودبيگانگى طبقهخودآگاهى 

جا با به بيان ديگر، ما اين. كشدرا به انقياد محصول كار خود مىكارگران مزدی كند و ها تحميل مىرا بر انسانو تاريخى 
از  روند توليد ،كه تحت مناسبات آنداری مواجه هستيم سرمايهدی و اجتماعى فرماسيون اقتصای بورژوايى و جامعه

، در حالى كه كارگران مزدی كندمديريت مىتحميق و ها را انسان و  استظاهرًا استقالل يافتههای اجتماعى روايط و نياز

ريزی و خودشان روند توليد را برنامهاند كه هنوز قادر نشده و ازخوبيگانگى خودكردهبه دليل فقدان خودآگاهى طبقاتى 
   ٦٦.اداره كنند

نشينى، محدود به بيكاری، بيگاری، بيماری، گرسنگى، حاشيه" روزیسيه"و  "فقر مطلق"اهيم ، نه معنى مفهاافزون بر اين

بيان ديگر، به . سازدی كار را افشا مىشود و نه تنها وضعيت زندگى ارتش ذخيرهمىی كارگر طبقهفروشى و آوارگى تن
ها  آن،، زيرا حق مالكيت خصوصى و شكل توليد كااليى هستند"روزیسيه"و " فقر مطلق"اقشار فعال ارتش كار نيز دچار 

. شودها مىآنكليت قوای حسى و ماهوی تكوين مانع و كند مىو دچار اشكال نازل و ازخودبيگانه  سلب موضوعيتنيز را 

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



 ٢٧ 

م واز حق زندگى بر زمين محرها كه انساند نرسی خود مىبه قلهزمانى " روزیسيه"و " فقر مطلق"از منظر ماركس 
را به شرح زير در جلد و مضمون آنگويد سخن مى ٦٧"روزیترين استثمار سيهبى شرمانه"در اين ارتباط از وی . شوند

  :دهدتوضيح مى" سرمايه"سوم كتاب 

شود، آن دست مىی صنعتى متحد و همرد، زمانى كه آن با سرمايهآومالكيت بر زمين يک قدرت هولناک پديد مى(...) »
جا يک اين. كند كه كارگران در نبرد بر سر كارمزد عمًال از زمين به عنوان مكان زندگى خويش محروم شوندممكن مى

گونه كه مانطلبد كه مجاز به سكونت بر زمين بوده باشد، هبخش از جامعه از بخش ديگری يک تاوان برای اين حق مى

ی زمين، هوا و همراه با آن، حفاظت و تكامل اصوًال در مالكيت زمين، حق مالک ضميمه است كه اندام زمين، دل و روده
   ٦٨«.زيست را استثمار كند] محيط[

گونه جا هيچاين. شودىطبقاتى مهای نبردمستقيمًا مربوط به نتايج حفاظت از محيط زيست ی انهدام و يا بنابراين مسئله

در ها و فراروی از طبقات اجتماعى جهت تدارک آزادی انسان كه انگلس آوریاز نقش مثبت تكامل فننفسه فى اثر
شكل آوری فقط محدود به در مورد فنی ماركس به بيان ديگر، مسئله. وجود ندارد، پروردخود مىی تخيالت كودكانه

وی اين تضاد . گيردرا نيز در بر مىآناهداف تكامل انتقاد به  بلكه شود،آن نمى و يا دولتى كارگری، مديريت بورژوايى

 بر زمين با حق هاجا حق حيات انساناين. ذاتى را در ارتباط با نقد گسترش صنعت بزرگ در آمريكا كشف كرددرون
ليد بيشترين داری، يعنى توموضوع نقد ماركس تحليل نقش مخرب نظام مدرن سرمايه. كندمالكيت خصوصى تالقى مى

به اين سو در فقدان خودآگاهى طبقاتى و مقاومت اجتماعى سرمايه را ترين زمان ممكنه است كه ارزش اضافى در كوتاه

اهداف خود را دنبال كند های محيط زيستى، ی انسانى و ضرورتترين اعتنايى به نيازهای جامعهراند كه بدون كوچکمى
  : پديد آوردبه شرح زير ى را عواقبو 

 به همان اندازه روند ،ی خود عزيمت كندی توسعهاز صنعت بزرگ به عنوان پشتوانه(...) هرچه يک كشور بيشتر »

- روند توليد اجتماعى را متكامل مىاز تركيب آن آوری و داری تنها آن فنبنابراين توليد سرمايه. تر استتخريب سريع

  ٦٩«.زمين و كارگر: سازدلزل مىمتز ی تمامى ثروت رازمان سرچشمهكند كه آن هم

 در حالى كه ماركس .شويمانگلس مواجه مىو ماركس ميان نظری های آشكار و تناقضهای شگرف جا با تفاوتا اينم

 و نتايج نبردهای "ی واقعىسوژه"ها را مشروط به پراكسيس مولد، خودآگاهى فراروی از طبقات اجتماعى و رهايى انسان
آورد و در پيروی از خطای فلسفى ی بورژوايى روی مىزدايى از حركت واقعى جامعهن انگلس به سوژهكند، ليكطبقاتى مى

 به در شكلجابجايى سوژه با ابژه در سيستم هگلى، گرفتار " حركت ايده"به جای " حركت ماده"جايگزينى خود، يعنى 

شرايط آزادی جهت رشد نيروهای مولد ) بنازير(آوری ی فندر توسعهظاهرًا شود و مى آن "ماترياليستى"اصطالح 
با متافيزيكى دانش به صورت " ماترياليسم ديالكتيكى"جا با ما اين. يابدطبقاتى را مىی جامعهها و لغو مناسبات انسان

                                                 
٦٧ Schamloseste Ausbeutung des Elends 
٦٨ 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 
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ا ها ر دين، فلسفه و ايدئولوژی انسان:مواجه هستيم كه مانندی بورژوايى جامعه" حركت واقعى"از روند  پريورآنتايج 
- مىتنمحصوالت كار خويشها را به انقياد كند و آنمىو معطوف به يک ناكجاآباد تخيلى آزادی ، سلب اراده، استقالل

آزادی واقعى و تدارک يک زيست هماهنگ   كسبومعين شده ها از پيش كه مبدأ و مقصد زندگى انسانانگاری . كشد

اين مسئله به خصوص از اين . استی اقتصادی  سياست توسعهتوفيق و " موجودعاوضا"تحمل با قوانين طبيعى در گرو 
تن داده بود كه ما وی به نظريات  در آغاز فعاليت تئوريک و سياسى خود با ماركس كه انگلسدارد زاويه اهميت 

   :يابيمبه شرح زير مى" ايدئولوژی آلمانى"در كتاب را مصداق آن

-فىهستى "، بلكه به همان اندازه كمتر در "هستى انسان برای ديگران"ر د] يعنى[ها، نه به خاطر نسبيت آن به انسان»

تواند با ماترياليسم ديالكتيكى مى. شناسى را دارداست كه واقعيت ماترياليستى قابليت يک پرنسيپ هستى" ی آننفسه

توانسته مستقل از  مىيک گوهر خودمختار كه. خوانده شود" مبدأ فلسفى"آليسم ديالكتيكى هگل يک حق كمتری از ايده

          ٧٠«.تعيين مشخص خود موجود بوده باشد، وجود ندارد

موجوديت يک گوهر خودمختار مادی كه ديالكتيكى خود ـ  تئوری ماترياليسم تاريخى با استناد بهجا اينماركس بنابراين 

- ه كشفيات تئوريک خود پايبند مى تا پايان عمر بدر حالى كه و شماردمردود مى، استشده مستقر طبيعت بيرونى در 

پيداست كه . رسد اين نتيجه مىعكسبه  تحت تأثير خطای فلسفى خودبا استناد به سيستم داروينى و انگلس ماند، 
، زيرا انگلس از بدو فعاليت تئوريک خود، يعنى از زمانى كه به گيردجا در برابر پانتئيسم موضع مىاينماركس 

نه تنها  در برابر ماركس ٧١.تكامل شكل ماترياليستى آن بودداد، در پى گوش مىنشگاه برلين در دادرسگفتارهای شلينگ 

مردود استعاليى پردازی از يک هستى آليسم را به عنوان تدارک متافيزيک و فلسفهتكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايده
ند خود، انسان را به صورت ارگانيسم كلى يک ی مبدأ كه انگاری در روند تكامل هدفمشمرد، بلكه وجود يک مادهمى

به بيان ديگر، تفكر برای ماركس يک محصول اجتماعى . دركی متفكر، يعنى مغز انسانى پديد آورده است، انكار مىماده

و " دهندهكار شكل"به اين صورت كه انسان از طريق . آيداست كه از تبادل مادی انسان با طبيعت بيرونى پديد مى
و جهان خويش يشتن  و خوسازدخود نه تنها طبيعت بيرونى، بلكه طبيعت درونى خود را نيز دگرگون مى"  ماهویقوای"

اعالم قاطعانه جا پايان اعتبار سيستم داروينى را با وجودی كه ماركس اين. آورديافته پديد مىبه صورت موضوعيترا 

- چنين در نظام سرمايهدر جوامع انسانى و همشود كه مدعى مىبه شرح زير و در آثار متأخر خود كند، ليكن انگلس مى

   ٧٢:حاكم هستند ىداروينقوانين  )قلمرو ضرورت (داری

. سابقه بخشيدزمان به آن يک سهمگينى بىشمول كرد و همدر نهايت صنعت بزرگ و ايجاد بازار جهانى نبرد را جهان»

ل كشورها شرايط مساعد طبيعى و اجتماعى از توليد در مورد داران منفرد مانند ميان كل صنايع و كميان سرمايه

                                                 
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 (١٩٧٣ ,١٨٤٢): Anti-Schelling, Schelling und die Offenbarung – Kritik des neuesten 
Reaktionsversuchs gegen die freie Philosophie, in: MEW, EB II, S. ١٧١ff., Berlin (ost), S. 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 
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اين نبرد داروينى جهت بقای انفرادی است كه . شودرحمانه نابود مىشكست خورده بى. گيردها تصميم مىموجوديت آن
سانى ظاهر ی تكامل ان موضع طبيعت حيوان به صورت قله ويابدشده به جامعه انتقال مىاز طبيعت همراه با خشم تقويت

  ٧٣«.گرددمى

شويم كه انگاری بنا جا با نبرد صنايع ملى در بازار جهانى مواجه مىكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
بكش "حيوانى، يعنى قانون خشن  و طبيعت گرددداروين متحقق مىشناسى زيستبر قوانين طبيعت ناب و نتايج تحقيقات 

 به صورت ايدئولوژی، "سوسيال داروينيسم"جا با توجيه ما اين. كندمىحاكم ی بشری  بر كليت جامعهرا" تا زنده بمانى

جا از آن. بار است واقعًا فاجعهسياسى  تئوريک آن در پراكسيس مواجه هستيم كه پيامدهایآگاهى از جهان وارونه يعنى 
منجر به ظاهرًا است كه  آوریرد و اين تكامل فنگيكه بنا بر خطای فلسفى انگلس صنعت نقش سوژه را به خود مى

بايد به پشتيبانى از نيز پرولتاريا شود، در نتيجه ها و هماهنگى زيست انسانى با قوانين طبيعت مىآزادی واقعى انسان

ی اقتصادی جهت رشد نيروهای مولد تن دهد و اگر هم ضروری باشد، بورژوازی ملى در بيايد و به سياست توسعه
اين همان روش . داری كند كه مبادا تحقق سوسياليسم در آينده با خطر مواجه شودش را فدای دولت و نظام سرمايهجان

داری داری جهان مدرن و سرمايهدر نظام سرمايهتدارک ايدئولوژی برای حاكميت بورژوايى و بوركراتيک است كه ما 

داری مواجه بوده و هستيم ی سرمايهشورهای توسعه نيافتهچنين در كو هم" سوسياليستى"دولتى كشورهای به اصطالح 
را ی حياتش شيرهو رده نيروی كارش را استثمار ككه  سازندی كارگر را به يک ناكجاآباد اتوپيک معطوف مىكه طبقه

كه در نظر ن اين البته بدو٧٤پردازد،و متافيزيک نيز مى" سوسياليسم اتوپيک"جا به اصطالح به نقد البته انگلس اين. مكندب

انگاری كه وی اصوًال در . كه از پراكسيس مستقل گردد، وقتى گيردشكل استعاليى به خود مىمواره بگيرد كه نظريه ه
انجامد و تداوم ی خودآگاه و انقالبى به توليد ايدئولوژی و اشكال دينى مىنظر ندارد كه عاقبت تئوريک انكار سوژه

  . كندعمومى توجيه مىرا برای افكار " اوضاع موجود"

گيرد، زيرا انگاری كه آن  به خود مىىی متافيزيكنگلس به اجبار جنبه در آثار متأخر ابه بيان ديگر، حركت ماترياليستى
آورد، را پديد مى" يافتهجهان موضوعيت"نيست كه يک " كليت ديالكتيكى"ها و يک ی انسانمحصول فعاليت آگاهانه

در حالى كه بنا بر تئوری ماترياليسم . گردد ابژكتيو به سوی يک هدف معين سپری مىضرورتيک بلكه به صورت 

- را مىخود كنند و با آگاهى تاريخ ها هستند كه از شرايط موجود عزيمت مىتاريخى ـ ديالكتيكى ماركس اين انسان

در حالى كه  ٧٥.شماردخ مى از تاريىسازند، انگلس قوانين طبيعت ناب را يک امتحان برای مصداق حركت ديالكتيك

ی آورد و انتقال داروينيسم به جامعهدار و پرولتاريا پديد نمى سرمايه،كند كه طبيعتماركس بر اين موضوع تأكيد مى

 اكسيژن و هيدروژن بهی آب بى محابا ايجاد بورژوا و پرولتاريا را مانند تجزيه ليكن انگلس ٧٦شمارد،بشری را مسخره مى
زدايى شده دهد و با يک استناد سطحى به تئوری ارزش ماركس كه البته از آن به كلى سوژه شرح مىاز طريق باطری

با وقوع يک  ناپذير خود و در روند ابژكتيو و اجتنابيابد كه انگاری آن درست مى"حركت فنری از تاريخ"است، به يک 

                                                 
٧٣ Ebd., S. ٢١٦ 
٧٤ Vgl. ebd., S. ٢٠٣ ,١٩٤ 
٧٥ Vgl. ebd., S. ٢٠٥ ,١٩٧ 
٧٦ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, …, ebd., S. ١٨٣  
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ی به شرح زير به سوی تشكيل يک آيندهس سپو شود مىداری منجر به فروپاشى سرمايه" بحران مطلق اقتصادی"
   ٧٧:كندصعود مىدلپسند 

داری در برابر هجوم توليد با ی سرمايهی جامعهشود، توليد بدون برنامهدر تراست رقابت آزاد به منوپول چپه مى»

جا استثمار چنان اما اين. دارانالبته نخست به نفع و مصلحت سرمايه. گرددی سوسياليستى تسليم مىی جامعهبرنامه
شود، يک استثمار عريان هيچ مردمى يک توليد كه از طريق تراست هدايت مى. شود كه آن بايد فرو بريزدملموس مى

   ٧٨«.كندهمگانى را از طريق يک باند كوچک رباخوار تحمل نمى

بحران مطلق "ها و وقوع يک پلجا يک اتوماتيسم از ايجاد مونوكند، انگلس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
داری را حكم مرگ سرمايه" مردم"ی نامفهوم و مجرد مانند آورد و بعدًا با استناد به يک سوژهپديد مى" اقتصادی

گذارد داری تفاوت مىاز نظام سرمايه" فراروی منفى"و " فراروی مثبت"در حالى كه ماركس ميان . كنداعالم مىيواشكى 

ی شورايى روند توليد و توزيع اجتماعى را تبديل به موضوع ، كار مزدی و مالكيت خصوصى و ادارهو لغو قانون ارزش
-وی از يک سو، فرماسيون ٨٠.ای به اين مسائل با اهميت ندارد ليكن انگلس متأخر هيچ اشاره٧٩كند،نبردهای طبقاتى مى

خواند و ها مى سوسياليسم را حسن ختام آنكند وديگر رديف مىهای اجتماعى را به صورت دترمينيستى پشت سر يک

 تنها چيزی كه به نظر وی ٨١.شماردداری كافى مىاز سوی ديگر، سطح رشد نيروهای مولد را جهت فراروی از سرمايه
داری و سرمايهناپذير نظام اجتناباست كه منجر به فروريزی " بحران مطلق اقتصادی"جا بايد به وقوع بپيوندد، يک اين

در  و افتدمى" ی حسىمشاهده"شناسى فويرباخ، يعنى جا انگلس به دام روش شناختاين. شود سوسياليسم مىتشكيل

، وام گرفته استآليستى هگل ی ايده آن از فلسفه"ماترياليستى"ى سوژه با ابژه و آپريوريسم را در شكل يحالى كه جابجا
ـ ماترياليسم تاريخى تئوری ی دوم جا با شقهما اين. شودآن مىعينيت، شيئيت و ماديت گرفتار مبهوت شكل ابژه، يعنى 

 و هپديد آوردی طبقاتى جامعه" حركت واقعى"از زدايى توسط سوژه راشويم كه انگلس آنديالكتيكى ماركس مواجه مى

شمول و منطقى از نو اقتصادی ظاهرًا يک شكل جهاهای اجتماعى فرماسيونترتيب،  به اين .نامدمى" ماترياليسم تاريخى"
پشت سر و سوسياليسم داری سرمايه، داری، فئوداليسمجوامع اوليه، بردهگيرند و به صورت روند تاريخ را به خود مى

ها آنكنند و تضاد  نيروهای مولد با مناسبات توليد تالقى مى،آوریانگاری كه با تكامل فن. شوندديگر رديف مىيک

 كامًال انگلسانگاری كه برای . دهدصعود مىسطح باالتری به دترمينيستى و  ت فنریدر يک حركهمواره جامعه را 
ظاهرًا شمول و ابژكتيو و حركت كه تمامى اشكال هستى تحت تأثير قانون به اصطالح جهانآيد منطقى به نظر مى

ير متقابل خود همواره به اشكال فعل و انفعاالت و تأث قانون تحتقرار دارند و " ماترياليسم ديالكتيكى"ناپذير اجتناب

آيد كه به اصطالح شامل يالكتيک پديد مى از دگرا و مثبت به اين ترتيب، يک تظاهر منطقى.كنندتری صعود مىمتكامل
شود و انگاری كه تحت تأثير اين قوانين كلى و مى" نفى نفى"و " هاتداخل تضاد"، "كميت و كيفيت: "سه قانون كلى مانند

                                                 
٧٧ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣): Die Entwicklung …, ebd., S.  ٢٠٧f., ٢١٠f., ٢١٨ ,٢١٦ 
٧٨ 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. ٢٢٦ ,٢٢٨ 
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از اين منظر، قوانين طبيعت ناب  ٨٢.كنندتر خود صعود مىی اشكال هستى همواره به اشكال متكامل همهشمولجهان
تفاوتى ميان ميمون با هيچ ديگر انگاری كه . شوندظاهرًا منطبق و مشابه مىی بشری با قوانين طبيعى جامعه) داروينيسم(

 زندگى بشری را به صورت يک ىاست، جبر تاريخيافته ان تكامل به انساجبارًا گونه كه ميمون و همانوجود ندارد انسان 

گونه كه بذر جو همانراند و به سوی تحقق سوسياليسم مىو كامًال منطقى   و خود به خودیی رياضىی سادهمعادله
كل ، حق مالكيت نيز به صورت تقدير تمامى جوامع انسانى بالمنازعه به شيابدی جو تكامل مىسرانجام به خوشه

ی طبقاتى مواجه هستيم، در حالى جامعه" حركت واقعى"زدايى از سوژهعواقب جا با ما اين. كندسوسياليستى آن صعود مى

   ٨٣.ذاتى متكامل كرده استهای درونكه ماركس تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود را مبتنى بر سوژه

ها را ابژكتيو، يعنى مستقل از آگاهى و اراده شوند كه وی آنينى توجيه مىانگلس با استناد به قوان متأخر بنابراين نظريات

 و دهدتميز مى) سوبژكتيو(با آگاهى از تضاد ) ابژكتيو( در حالى كه ماركس ميان ماهيت متضاد ٨٤شمارد،ها مىانسان

 البته ماركس در نقد ٨٥.شماردى ميافته و موضوعيتها، يعنى سوبژكتيوی انسانجهان ابژكتيو را محصول فعاليت آگاهانه
افزايد كه اين آگاهى تحت تأثير دين، فلسفه و ايدئولوژی قرار گرفته و به انتقاد خود نيز مى" يافتهجهان موضوعيت"

داری نه از نظام سرمايه" فراروی مثبت"جا تنها شرط پيداست كه اين. انگار يافته استواره و بتاشكال ازخودبيگانه، شئ

ی  به يک حركت دترمينيستى از تاريخ به سوی يک سرنوشت محتوم، بلكه تكامل پرولتاريا به عنوان سوژهتن دادن
  .  طبقاتى استهایخودآگاه و انقالبى در پراكسيس نبرد

های تخيلى به نام پرودون ياد كرد كه در فرانسه فيلسوف و در آلمان جا بايد از يكى از سركردگان سوسياليستاين

و ، وحدت منطق با تاريخ هگلى"  مطلقیايده"وی نيز مانند انگلس تحت تأثير جا كه از آن. شد محسوب مىاقتصاددان
، در داشتهای ماهيتًا متضاد به تشبيه و تطبيق شكلى مقولهنيز بود و تمايل شديدی از روند تاريخ  گرادرک مثبتيک 

ی دلپسند را به داری يک آيندهسرمايه نظام ه و از فرجامديگر رديف كردهای اجتماعى را پشت سر يکفرماسيوننتيجه 

 ها راپرودونيست و در حالى كه ٨٦شمردمىفيلسوف و نه اقتصاددان نه را پرودون ليكن ماركس . دادخود نويد مى
  : آوردوی وارد مىآثار بر انتقاد خود را به شرح زير  ،خواند مى٨٨"برادران قالبى كمونيسم" و ٨٧" سياسىهایكاسبكار"

] انگاری[های اقتصادی را رديف و پشت سر هم قرار داد، به اين صورت كه بنابراين غير ممكن و غلط است كه مقوله»

ی ها متعاقبًا در جامعهها به مراتب بيشتر از طريق روابطى معين شده است كه آنتوالى آن. اندها تاريخ را تعيين كردهآن

                                                 
٨٢ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ٣٠٥ff., Berlin (ost), S. ٣٠٧ 

سازی از آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از پراكسيس نبرد طبقاتى و خودآگاهى پرولتاريا تا اسطوره): ٢٠١٩( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٨٣
   ادامه، برلين، و٧١ی  و انديشه، جلد پانزدهم، صفحهروند تاريخ، در آرمان

زنان كارگر و كار خانگى در انباشت سرمايه، در آرمان و انديشه، جلد  ـ نقش توليد و بازتوليد نيروی كار): ٢٠١٩(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
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آيد و يا ها به نظر مىا دقيقًا برعكس آن چيزی است كه به صورت طبيعت مناسب آنهاند و آنمدرن بورژوايى داشته
موضوع بر سر روابطى نيست كه مناسبات اقتصادی پشت سر هم متعاقبًا در . با رديفى از تكامل تاريخى مطابقت دارد

 )پرودون(" در ايده"ها اقب آنبه مراتب كمتر موضوع بر سر رديف متع. گيرندهای اجتماعى به خود مىتاريخ فرماسيون
ی مدرن بورژوايى بلكه موضوع بر سر ساختمان آن در درون جامعه]). است[يک تصور مخشوش از حركت تاريخ ] كه([

  ٨٩«.است

 ـبه صورت منطقى توان های اجتماعى و اقتصادی را مىكند، نه فرماسيونی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

و نه خواند ی دلپسند يک آيندهرا مسبب رشد نيروهای مولد  ،تأملاندكى  بدون ديگر رديف كرد وپشت سر يكتاريخى 
مخصوص ذاتى و تاريخ ی درونهاو دانش رياضى و فيزيكى را كه فاقد سوژه) داروينيسم (توان قوانين طبيعت نابمى

 طبقاتى قرن گذشته در هایاكسيس نبردفقط با يک نگاه اجمالى به پر. انتقال دادی بشری خود هستند، به جامعه

در حالى كه جنبش كارگری در . شودانگلس برداشته مىهای امثال پرودون و كشورهای مدرن صنعتى پرده از مغلطه
ها نظامى كمونيستهای درگيریهای نظری و آلمان و ايتاليا چندين بار اقدام به انقالب سوسياليستى كرد، ليكن كشمكش

 كه بورژوازی جهت حفظ منافع مادی و جايگاه طبقاتى تضعيف كردها هر دو جريان سياسى را چنان راتبا سوسيال دموك

جا مصداق تئوری انتقادی و انقالبى ماركس با اين. ها را منهدم كردخود دولت فاشيستى را پديد آورد و هر دوی آن
به داری را مشروط پايان نظام سرمايه كه وی به اين عبارت. گردداستناد به تجربيات تاريخى به درستى هويدا مى

 یبا در نظر داشتن تفرقهكند و ی خودآگاه و انقالبى مىوجود پرولتاريا به عنوان سوژهی كارگر و همبستگى طبقه

هر دو يابد كه سرمايه داری تا آن زمانى تداوم مىسرمايهنظام  ،هاكارگران و فقدان همبستگى طبقاتى آنی خودكرده
   . منهدم سازدرا ) انسان(و كارگر ) طبيعت(ثروت اجتماعى، يعنى زمين كليت ی چشمهسر

جا ميان كشفيات تئوريک ماركس و خطای فلسفى های آشكار نظری كه ما تا اينهای شگرف و تناقضتفاوتالبته اين 

ها منجر به افول و بحران نظری و ، نه غير منتظره هستند، نه ايرادی دارند و نه بررسى و طرح آنكرديم مشاهده انگلس
شناسى و نظريات به گمان من آشنايى با تفاوت روش شناخت. شوندكمونيستى مىكارگری ـ ساختاری در جنبش 

به اين صورت كه . شوندنيز مىفعاالن سياسى طيف چپ ماركس با انگلس نه تنها هيچ مانعى ندارند، بلكه منجر به ارتقا 

ی عملى تازه و ها را ارزيابى و به راحتى يک فلسفهتوان مصداق نظريات متفاوت آنولد مىبا استناد به پراكسيس م
در آثار آيد كه انگلس ليكن اين مانع دقيقًا وقتى به پيش مى.  طبقاتى متكامل كردهایامروزی را جهت شركت در نبرد

 تئوری یی مغرضانهئه و مصادرهنظری اقدام به سانسور، تخطشگرف های به جای افشای اين تفاوتخود متأخر 

وی گونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند و مستدل كردم، همان. كندماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس مى
كه دعى شد موی مراسم خاكسپاری ، زمانى كه در اين راه نادرست و ناجور را بالفاصله پس از مرگ ماركس برگزيد

ی مكانيكى را با استناد به داروينيسم يک رابطهسپس ماركس با داروين يكسان است و ى ديالكتيكشناسى روش شناخت

                                                 
٨٩ Marx, Karl (١٩٦٩): Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd. ١٣, S. ٦١٥ff., Berlin 
(ost), S. ٦٣٨ 
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متافيزيكى مواجه هستيم كه به صورت مجرد در برابر " ماترياليسم"جا با همان ما اين. ساختميان زيربنا با روبنا برقرار 
  ٩٠.كندرا انكار مى" كليت ديالكتيكى"آليسم متكامل شده است و ايده

، ليكن  خود با ماركس به درستى آگاه بودیهای نظر از تناقض"سرمايه"كتاب به عنوان ويراستار  وجودی كه انگلس با

تخليه مغرضانه داد و تئوری انتقادی و انقالبى وی را تى نظريات غيرماركسى خود را به وی نيز نسبت مىصدر هر فر
ماجرای توان از  برای نمونه مى. پوشيده نبودىكمونيستارگری و جنبش ك البته اين مسئله برای تمامى فعاالن ٩١.كردمى

ها كه جمعى از كمونيستعبارت به اين . ياد كردميالدی  ١٨٨٤ در سالماركس " سرمايه و كار مزدی"ی انتشار جزوه

ن پخش  زوريخ به چاپ رساندند و جهت تدارک انقالب در ميان كارگرا شهردر اين جزوه را  هزار نسخه از١٠حدود 
ی مادی نبردهای زمينهكار مزدی و مناسبات اقتصادی است كه انتقادی آن جا تشريح موضوع اصلى ماركس اين. كردند

 وی اين جزوه را به زبان ساده و سيستماتيک .دنشوآورند و منجر به تالقى سياسى طبقات اجتماعى مىطبقاتى را پديد مى

ل به يک سالح تئوريک يرا تبدخود را در آن بيابند و آن" روزیسيه"و " فقر مطلق"ل مدون كرد كه كارگران مزدی عل
  :سازدجا به شرح زير برجسته مىاينماركس . بورژوازی سازندبرای نبرد با 

-  به نظر بيايد، بايد با شكست مواجه شود، تا طبقه بسيار دورهر قيام انقالبى، حتا اگر اهداف آن از نبرد طبقاتىكه (...) »

ماند، تا انقالب پرولتری و ضد انقالب فئودالى خود را گر انقالبى به پيروزی برسد، هر رفرم اجتماعى يک اتوپى مىی كار
   ٩٢«.بيازمايندانه سلحم جنگ جهانىدر يک 

جا كه آنهای نظری انگلس با ماركس در جوامع كارگری مطرح شد و از يى پيرامون تناقضها آن پس كه گفتگواز

 اقدام به انتشار مجددبشخصه ، در نتيجه داشتدر ميان كارگران را تئوری انتقادی و انقالبى ماركس م تعميانگلس بيم 
  :  داردی وی به شرح زير بر مىكرد و يک ديباچه بر آن نوشت كه پرده از انگيزه ميالدی ١٨٩١در سال  جزوهاين 

. كرد خود ماركس چاپ بدون تغيير متن را تأييد مىشد كه آيا تحت اين شرايطاين پرسش بايد به من تحميل مى(...) »

و من . ساخت ميالدی را با موضع جديد خود هماهنگ مى١٨٤٩سال جا ماركس بدون ترديد تشريح قديمى از اين(...) 
 را در نظر بگيرم یمختصرتكميالت كنم، اگر برای اين انتشار تغييرات و اطمينان دارم كه بنا به مقصود وی رفتار مى

(...)»٩٣   

. ماركس دستبرد بزند" سرمايه و كار مزدی"ی  جزوهمتنشمارد كه به مىمجاز كامًال به اين ترتيب، انگلس خود را 
گيرد به اين عبارت است كه محصول خطای فلسفى خود را به جای تغييرات به اصطالح مختصری كه وی در نظر مى

را به " طورهمين"های اقتصادی ـ اجتماعى مفهوم پيوند با فرماسيونبرای نمونه در . زندكشفيات تئوريک ماركس جا مى

                                                 
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 
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ناپذير نظام كند كه پس از نظام فئودالى به صورت اجتنابمىالقا افزايد و از اين طريق به خواننده ی ماركس مىجمله
كند كه مى" بورژوازی"م را جايگزين مفهو" دارسرمايه"مفهوم تمامى متن در وی سپس  ٩٤.داری بايد مستقر گرددسرمايه

ها آنو نفى ديالكتيكى  توليد كااليى و مالكيت خصوصى ذاتىهای دروناز تضاد" مانيفست كمونيستى"البته در تناقض با 

" ىابزار جنگ"ی بعدی مفهوم  نمونه٩٥.آرام سازد از خطر انقالب پرولتری خورده بورژوازی راخاطر خيال  و ظاهرًا بكاهد
توسط جا ايناوج تحريف تئوری انتقادی و انقالبى ماركس  ٩٦.كندرا جايگزين آن مى" بزار كار جنگىا" انگلس است كه

برای فعاليت برده و بنده كه " كار"ماركس از مفهوم . گيردصورت مى" كار"به جای مفهوم " نيروی كار"جايگزينى مفهوم 

" نيروی كار"لى كه توان كارگری مزدی به شكل كاال، يعنى  در حاكند، استفاده مىدار و زمين زراعى تعلق دارند،به برده
- مواجه هستيم كه انگلس جهت تحريف آن به اين جايگزينى دست مى" ی واقعىسوژه"جا با يک ما اين. در آمده است

 مناسبات انقيادتمام و كمال به ها ی آنو همهوجود ندارد  انگاری كه ميان برده، بنده و كارگر مزدی هيچ تفاوتى ٩٧.زند

  . است  شدهو منتفىبه كلى فاقد موضوعيت پرولتاريا ی خودآگاهى در آمده و مسئلهتوليد 

 در نظام "سوسيال رفرميسم"طبقاتى و توجيه ی مسلحانهنبردهای بروز جا مقصود انگلس ممانعت از پيداست كه اين

ى  جنبهو توليدات صنعتى آوری  آن، فن"اليستىماتري" جابجايى سوژه با ابژه در شكل از منظر، زيرا استداری سرمايه

است كه سرمايه بناى مساعد اقتصادى  و تشكيل زيرتوليدی ى صنايع  روند توسعهو تنها در د نگير به خود مىرا سوژه 
ود را ی كارگر بايد شرايط ابژكتيو رهايى خطبقهانگاری كه  .دآور مىپديد نيز را پرولتاريا آنتاگونيسم تاريخى خود، يعنى 

. جستجو كندتوفيق روند ارزش افزايى سرمايه در و ، رشد نيروهای مولد آورى فنعلم و  پيشرفت، ى اقتصادى توسعهدر 

ند كه مانعى در برابر انباشت طبقاتى خودداری كراديكال های ی كارگر بايد از نبردطبقهاز اين منظر، ه كپيداست 
ى   اصالحات در محدودهدر انتخابات پارلمانى شركت كند و به" تصادیبحران مطلق اق"سرمايه نسازد و تا وقوع يک 

 تكميالتشود كه وی به به خصوص زمانى به درستى روشن مى سياسى انگلس یانگيزه. دهدرضايت دارى  نظام سرمايه

- تكامل فنوضوع كشفيات علمى، به مجا به نظر وی ماركس اين. پردازدمىنيز در اين نوشته مختصر خود به اصطالح 

  :د هستن به شرح زيرهانپرداخته است كه عواقب آنی زيربنا وسعهتآوری و 

يابد، افزايش مىاش ی روزانهفراتر از هزينه توليد روزانهمنفعت  ، فنىين با هر ابتكار نو وعلمىجديد كشف با هر (...) »

 ، و از سوی ديگرشود كوتاه مى،كندتالش مى ی خودمزد روزانهدر عوض ی كار كه كارگر بنابراين آن بخش از روزانه
كه برای آن مزد شود، بدون اينمىطوالنى دهد، ب هديهدار به سرمايهوی كار خود را بايد ی كار كه آن بخش از روزانه

     ٩٨«.بگيرد

 بحران عى را علتی ثروت اجتماكند و تقسيم ناعادالنهمىی توزيع حوزهرا محدود به جا تضاد به اين ترتيب، انگلس اين
" روزیسيه"و " فقر مطلق"ماركس از مفاهيم در حالى كه . خواندمىدر آينده داری سرمايهنظام فروپاشى اقتصادی و 

                                                 
٩٤ Ebenso, vgl. Marx, Karl (١٩٧٥): Lohnarbeit …, ebd., S. ٣٩٨ 
٩٥ Vgl. ebd., S. ٣٩٩ 
٩٦ „Kriegswerkzeugen“, „Kriegshandwerkzeugen“, vgl. ebd., S. ٤١٧ 
٩٧ vgl. ebd., S. ٤٠١ 
٩٨ Engels, Friedrich (١٩٧٥): Einleitung …, ebd., S.  ٥٩٨ 
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  مقصود سياسى وی وبردگى كار مزدی زوهجدر اين كند و موضوع نقد وی ی توليد و توزيع استفاده مىبرای هر دو حوزه
انتقاد خود را جا است، انگلس اينكارگران  و غيرانسانى يت، ازخودبيگانگى و بروز نازل سلب موضوع: مانندلغو عواقب آن

زمان كار اجتماعًا " از "سرمايه"كتاب در حالى كه ماركس در . كندمحدود مىشده انباشت ثروت ی ناعادالنهبه تقسيم 

مواجه يک خطای لپى جا با ما اينالبته  ٩٩.است" كار اجتماعًا الزم " تنهاجاراند، موضوع انگلس اينسخن مى" الزم
خواهد كه كارگران به  نمى ویی توزيع است و، زيرا مقصود سياسى انگلس محدوديت نبردهای طبقاتى به حوزهنيستيم

ت ای در تخيالخدشهمانع رشد نيروهای مولد شوند و ی كار ی توليد دست بيندازند و از طريق كوتاهى روزانهحوزه

   . دنفنری به سوی سوسياليسم وارد بياورناپذير و حركت به اصطالح ابژكتيو، اجتنابدر ، يعنى ویی كودكانه

ها به كلى های نظری آنتناقضی انتقادی آثار ماركس و انگلس كند، با مطالعهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

ی حق نقد فلسفه":  مانند ماركس انگلس آثار بسيار مهمدر نظر داشت كهنيز البته بايد اين موضوع را  .دنگردعريان مى

، با  را منتشر نكرد ..."گروندريسه" و "ايدئولوژی آلمانى"، "فلسفى ـ اقتصادیهای جزوه" "های كريتسناخجزوه "،"هگل
 كمونيستى ی فعاالن جنبش كارگری واكثر قابل مالحظههای طوالنى از اين بابت تا مدت. تشرا داوجودی كه امكان آن

نظريات كشفيات تئوريک و داری و با پايبندی كامل به اصول اخالقى و علمى در كمال امانتكه انگلس كردند مىگمان 

و همكار صميمى دوست  وی همواره خود را ،از سوی ديگر. كندمىميل تكدر نهايت و  ترويج  مو به موماركس راسياسى 
كه همواره ساز دوم را راند سخن مىاز اين با افتخار   در كمال فروتنى ورًاظاهخواند و مىرا ژنى  و وی مخلص ماركس

ماند كه انگلس در حال  باقى مىشک و شبهبه اين ترتيب، برای كمتر كسى جای . نواخته استدر اركستر ماركس 

های نگاریاز نامهاز جمله بايد . ماركس استانتقادی و انقالبى ی تئوری ی مغرضانهی سيستماتيک و مصادرهتخطئه
ی انترناسيونال دوم ياد كرد كه وی را تنها مفسر معتبر و زندهدر دموكرات فراوان وی با فعاالن سرشناس سوسيال 

خانف به عنوان مؤسس پلبه خصوص از جا بايد ينا .شمردندديالكتيكى ماركس مىـ ريخى تئوری ماترياليسم تا

ی سياسى بلشويسم را با كه فلسفهاست لنين نفر بعدی . ا انگلس در تماس بودياد كرد كه مستقيمًا ب" ماركسيسم روسى"
ماترياليسم "از " ماترياليسم ديالكتيكى"به اين صورت كه وی تمايز . استناد مستقيم به خطای فلسفى انگلس پديد آورد

به را به شرح زير تشريح و آن را به اصطالح "ديالكتيک"ی  مقولهوام گرفت ووی " آنتى دورينگ"كتاب را از " تاريخى

  : نسبت داداركس نيز م

نه ] يعنى[ليكن از مسيرهای ديگر، . ی تكامل و تحول را كم و بيش بكلى پذيرفته استدر زمان ما، آگاهى اجتماعى، ايده»

مراتب اند، اين ايده به تنها در فرمولى كه ماركس و انگلس با عزيمت از هگل به آن داده. ی هگلاز طريق فلسفه

های سپری شده را بارديگر يكسان يک تكامل كه مرحله. ی معمول تحول استتر و به مراتب پرمحتواتر از ايدهگسترده
، يک تكاملى كه نه مستقيمًا بلكه به صورت ")نفى نفى("ی باالتری در پله] يعنى[گذارد، اما به طور ديگری پشت سر مى

؛ "تدريجى] حركت[قطع "وار انقالبى همراه با وقايع بسيار ناگوار؛ ل جهشيک تكام] يعنى[رود؛ يک فنر به پيش مى

های برگشت كميت در كيفيت؛ تحريكات درونى تكامل كه از طريق تضاد برانگيخته و در تصادم قوا و گرايش] يعنى[
ی واقعى مؤثر هستند؛ ی واقعى و يا در درون يک جامعهكند و يا در حدود يک پديدهمتفاوت بر يک پيكر واقعى اثر مى

                                                 
٩٩ „Gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit“, „gesellschaftlich notwendige Arbeit“, vgl. ebd., S.  ٥٩٨ 



 ٣٦ 

درحالى كه تاريخ هميشه (ای  جوانب هر پديدهیهمهوابستگى متقابل و ارتباط تنگاتنگ و غير قابل تفكيک ] يعنى[
ها دهد ـ اينشمول، يكسان و قانونمند را نتيجه مى، يک ارتباط كه يک روند جهان)كندجوانب جديدی را كشف مى

    ١٠٠«.دانش پر محتوای تكامل هستند (...) چندين رشته از ديالكتيک به عنوان

چنين برای ماركس فقط با در حالى كه حركت ديالكتيكى برای هگل و همكند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
 یها و ماركس تئوری انتقادی و انقالبى خود را مبتنى بر سوژهدهدانسان معنى مىی انه، يعنى با فعاليت آگاهحضور سوژه

دانش قوانين كلى از حركت و "ديالكتيک را كه انگلس زدايى  سوژهپيروی ازبه ذاتى متكامل كرده است، ليكن لنين درون

 آن ظاهرًا به وحدت "ماترياليستى"به اصطالح جا منطق و تاريخ در شكل  اين.آيد، در مىشمارد مى١٠١"تكامل طبيعت
شمول از حركت ماده مواجه هستيم كه در فقدان يک قانون كلى و جهانان  به عنو"ديالكتيک"ما با كه انگاری رسند و مى

- صعود مىناپذير به سوی يک فرجام معين و اجتنابو در شكل فنری بدون آگاهى انسان يعنى ، ذاتىی درونيک سوژه

 "ديالكتيک"شمول  جهان نيز بايد تحت تأثير همين قانون به اصطالح كلى و"روند ماترياليستى تاريخ"به اين ترتيب، . كند
يابد كه يكى پس از ديگری در اشكال های اجتماعى تقليل مىاز اين منظر، تاريخ انسان به تاريخ فرماسيون. درک شود

و پرولتاريا  طبقاتى هاینبردتاريخ ، ، پراكسيس مولدذاتىتضادهای درونجا ديگر خبری از اين. كنندتر صعود مىمتكامل

-آن رابطه است كه و از اين بابتوجود ندارد كند، ها تأكيد مىبر آن" مانيفست كمونيستى"كه قالبى ی انبه عنوان سوژه

زدايى از با در نظر داشتن سوژه. شودقطع مىبه كلى شناسيم، ماركس مىاز آثار ی تئوری با پراكسيس كه ما 

ی حركت واقعى جامعه، ديالكتيک ديگر "سم تاريخىماتريالي"از " ماترياليسم ديالكتيكى " و تمايز غير ماركسى"ديالكتيک"

نيست، پرولتاريا  گرا و انتقادی با پراكسيس آگاه و انقالبىتئوری عمليک ی طبقاتى، متدولوژی تحليل و رابطه
ی كارگر ی طبقهو توسط فعاليت آگاهانه طبقاتى هایپراكسيس نبرددر روند سوسياليسم ديگر يک امكان نيست كه 

های اقتصادی، فرجام زيست انسانى است كه با رشد نيروهای مولد و پس از عبور از داالنآن  بلكه ،شودمتكامل مى

جا به ما اين. گيردتاريخ به خود مىاز روند  یخوده ب خودضروری و ظاهرًا منطقى، يک شكل ی زيربنا يعنى با توسعه
ايدئولوژی را در منفورترين شكل آن، يعنى به  عواقب  وريمها و با نفى پراكسيس سر و كار داسلب اراده و آگاهى انسان

 یايده" را "ديالكتيک"بنابراين اتفاقى نيست كه لنين . كنيمتجربه مىها جهت تحميق انسان دينى یمغلطهيک صورت 

ناپذير و نابديالكتيک اجت"چنين از  وی هم١٠٢.نامدمى" منطق ابژكتيو تكامل اقتصادی" را "منطق ديالكتيكى"و " ژنيال
" هستى واقعى ابژكتيو"شود كه ماترياليسم ماركس تنها وجود ماده، يعنى راند و مدعى مىسخن مى" ابژكتيو تاريخ انسانى

به نظر وی، تاكتيک . شناسدی بشری است، به رسميت مىمستقل از آگاهى جامعهموضوعيت و فاقد را كه انگاری 

شمول را انهجو مادی به اصطالح اين حركت ن موضوع معطوف گردد كه روند  طبقاتى پرولتاريا بايد به ايهاینبرد

                                                 
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. ٩ ,١٠٩ und 
Lenin W. I. (١٩٦٨): Materialismus und Emperiokratismus, in: LW, Bd. ١٤, Berlin, S. ٣٢٨ ,٣٥٠, und 
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx und Lenin – Widersprüche einer ideologischen Konstitution des 
Marxismus – Leninismus, Berlin (west), S. ٣٠٦f. 
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چار جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم در شكل دلنين در پيروی از خطای فلسفى انگلس بنابراين  ١٠٣.تسريع كند
 ما .افتد آن مى شيئيت و ماديت، يعنى عينيت،، در حالى كه از سوی ديگر به دام شكل ابژهشودآن مى" ماترياليستى"

قادر به درک ماهيت ابژه، يعنى شويم كه ماترياليسم فويرباخ مواجه مى به صورت ميراث شناسىشناختحدود جا با اين

  ١٠٤.كندممانعت مىشناخت موضوع شود و از نقد تاريخ و فرهنگ حسيت و موضوعيت آن نمى

ديالكتيكى از اوضاع روسيه و تكامل يک تئوری و يخى تار، بنابراين هر كسى كه از لنين انتظار يک نقد ماترياليستى

آثار از لنين جا كه از آن. شودرا دارد، به كلى مأيوس مىپرولتاريا انقالبى انه و انتقادی جهت ترويج يک پراكسيس آگاه

شته و گرفتار  بازگو با استناد به آثار متأخر انگلس به دوران قبل از كشفيات تئوريک ویبه كلى بى بهره كليدی ماركس 
با عالم وارونه و ازخودبيگانگى خودكرده در اسارت در نتيجه بود، شده فويرباخ تى ماترياليسی  فلسفهشناسى ازشناخت

در رأس اهداف  ١٠٥.شدو به سوی تحريف تئوريک واقعيت و ماجراجويى سياسى رانده مىبرد پراكسيس به سر مى

موضوع  ١٠٦.قرار داشتتزاريسم و نظام پارلمانى روسيه و سرنگونى خلى جنگ امپرياليستى به جنگ داسياسى وی تبديل 
-در روسيه مىراه استقرار سوسياليسم شد كه به گمان وی مانعى بر سر سياسى وی با استناد به نقد امپرياليسم توجيه مى

جهت تقسيم رده و  مختل ك راو رشد طبيعى نيروهای مولدرا لغو نظام امپرياليستى قانون ارزش انگاری كه . ساخت

داد كه اين وقايع تحت اوضاعى رخ مى. كشيده استجهانى جنگ يک كسب سود ويژه، جهان را به كام مجدد جهان و 
وی معتقد بود كه پس  ١٠٧. تحليل لنين، بورژوازی روسيه ضعيف بود و توان مقاومت در برابر امپرياليسم را نداشتربنا ب

و شكل مالكيت دگرگون شكوفا قوانين اقتصادى كه آيد اين امكان پديد مىسم تزارياز يک انقالب سياسى و سرنگونى 

جا كه از آن. شوندشمول ماترياليستى، يعنى انباشت سرمايه و رشد نيروهای مولد برداشته موانع حركت جهانگردند و 
عتقاد داشت كه انگاری فرای  ا"ديالكتيكى"به يک حركت ماترياليستى به اصطالح با استناد به آثار متأخر انگلس لنين 

برای وی پيروزی سوسياليسم به . دادگونه ترديدی به خود راه نمىگيرد، در نتيجه هيچها صورت مىاراده و آگاهى انسان

 و نه در جنبش كارگریوی ابزار تحقق اين اهداف را منتها . صورت تقدير تاريخى قطعى و از پيش تضمين شده بود
ماركس نسبت به جنبش  وی بر خالف .ديددر تشكيل يک حزب سياسى مى، بلكه بقاتىی طحركت واقعى جامعه

ی  در حالى كه ماركس حركت واقعى در جامعه.های خشمگين و آنى كارگران بسيار بدبين بودكارگری و قياممستقل 

اهداف رفرميستى و كه جنبش كارگری تنها بود شمرد، اما لنين مدعى طبقاتى را ماهيتًا انتقادی و انقالبى مى
                                                 
١٠٣ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٧٠): Karl Marx …, ebd., S. ٥٣ 

لنين به اين مسله پى برد كه روش تفكر وی نه از " ماترياليسم و امپريوكراتيسم" برای اولين بار آنتون پانئكوک بود كه در نقد كتاب  ١٠٤
  .ليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس، بلكه مستقيمًا از ماترياليسم فويرباخ دريافت شده استتئوری ماتريا

 Vgl. Pannekoek, Anton (١٩٦٩): Lenin als Philosoph, Alfred Schmidt (Hrsg.), Frankfurt am Main 
پلخانف، مؤسس ماركسيسم روسى »: كندتأكيد مىچنين از تحقيقات آلفرد اشميت ياد كرد كه به شرح زير بر همين مسئله جا بايد هماين

ژوزف ديتسگن " مونيسم طبيعت" بدون واسطه به فويرباخ و ماترياليسم و امپريوكراتيسمكتاب معروف لنين .گيری فويرباخى داردجهت
  «.خوردفويرباخى گره مى

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 
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مسير واقعى "شود، در نتيجه در ی انقالب نمىجا كه اصوًال قادر به طرح مسئلهكند و از آنسنديكاليستى را دنبال مى
ی حزبى را تنها روش انقالبى و و روش مبارزه" غير علمى"فعاليت صنفى را وی از اين بابت، . گيرد قرار نمى"تاريخ

   ١٠٨.خواند مى"ماركسيسم"نطبق با اصول م

نبود كه از درون جنبش در كشورهای اروپای غربى تيک سوسيال دموكرااحزاب مانند لنين حزب مورد نظر بنابراين 
به بيان ديگر، . يدندكش آنارشيستى و انقالبى را با خود يدک مى رفرميستى،های سنديكايى،و جناحرشد كرده كارگری 

در نظر داشت كه " اوضاع موجود"جهت دگرگونى را نظامى ـ اطالعاتى ن هنيبا سيستم آتشكيل يک حزب منظبط لنين 

-محسوب مىناميد، مىنيز "  پرولتارياروانپيش"ها را كه وی آن" ایانقالبيون حرفه"نه پرولتاريا، بلكه آن ی آگاه سوژه

  :استبه شرح زير " چه بايد كرد؟"كتاب آن بنا بر ساختار تشكيالتى شدند كه 

(...) را قاپ زد، به اين پرسش " صد تا كله پوک"يا " دوجين مغز زيرک"تر است كه يک آيا سادهه اين پرسش ك»

. (...) كند، امكان داردای در شرايطى كه حكم به شديدترين مخفى كاری مىدهى تودهشود كه آيا يک سازمانمنتهى مى
توان سخن گفت، برد مداوم و مقاوم در برابر رژيم نمىتوانيم يک سازمان گسترده را كه بدون آن از يک نگاه نمىما هيچ

-در دستان تعداد كمى از انقالبيون حرفهدر حد امكان های مخفى تمركز تمامى فعاليت. ی مخفى كاری برسانيمبه درجه

ى در ، كه انبوه مردم سهم فعال"برای همگان فكر خواهند كرد"ای گاه به اين معنى نيست كه انقالبيون حرفهای هيچ
(...) ای را همواره در تعداد بيشتری به وجود خواهد آورد برعكس، انبوه مردم اين انقالبيون حرفه. جنبش نخواهد داشت

ها از اين طريق جلب  بلكه بر عكس، خيلى،شودترين سهم انبوه مردم از اين سازمان نه تنها قطع نمىترين و گستردهفعال

ی خود كمتر از پليس ما آموزش نديده است، انقالبيون مؤثر كه در حرفه" جيندو"كه يک ] اين چنين[خواهند شد، 
  ١٠٩«.تمامى كار مخفى را متمركز خواهند ساخت

كله "ها را  كه وی آن"ایانقالبيون حرفه"شد كه از طريق همين ی سياسى لنين در اين خالصه مىبه اين ترتيب، برنامه

به وجود بياورد و از طريق گسترش يک جنگ داخلى، نظام را دوگانه امى سياسى و نظد، يک قدرت ينام مىنيز" پوک
های سياسى خود را مدون و با يک چنين هدفى بود كه لنين پياپى نوشته. را سرنگون سازدتزاری و ساختار پارلمانى آن

به شرح زير د را وی مصداق فعاليت تئوريک و سياسى خو. كردفعاليت مى" حزب پيشروان پرولتاريا" تشكيل  جهتدر

به "  نوينی راينروزنامه"در دوران انقالب آلمان تجربه كرده و در ظاهرًا يافت كه ماركس مىنبردهای طبقاتى در 
   :ی تحرير در آورده بودرشته

متأخرتر ضرورت تشكيل يک و دوران كمى  مكرر ماركس از اين دوران اتارزيابى و توضيحدر كه نبايد فراموش شود »

ديرتر،  يک سال تقريبًا] يعنى[، از تجربيات انقالب دموكراتيکپس ماركس .  مطرح شده استتقل پرولتارياحزب مس
مدت برای ما اين نتيجه . بورژوايى و خورده بورژوايى بود به كلى آن زمان فضا در آلمان: گرفتعمًال اين نتيجه را 

                                                 
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. 
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 ـ يک شناخت كه ما با آن ال دموكراسى گرفته شده استيم قرن تجربه از انترناسيونال سوسيناز و شده مديدی اثبات 
به ميان تواند سخن از اين نزد ما برای نمونه نمى. آغاز به تشكيل حزب سوسيال دموكراتيک كارگری روسيه كرديم

برای حتا  ها بتوانندآن و كراتيک پرولتاريا قرار بگيرندوهای انقالبى پرولتاريا خارج از حزب سوسيال دمكه روزنامهبيايد 

   ١١٠«.اقدام كنند" ارگان دموكراسى"ی كوتاه به صورت يک لحظه

شد و ماركس منتشر مى" ارگان دموكراسى"با زيرعنوان " ی راين نوينروزنامه"گونه كه در اين نوشته مطرح شد، همان

را مربوط به " دموكراسى"ن در برابر لني. دكره پيروزی پرولتاريا مىشروط برا مرفرمى گونه هر حقق و تتحقق دموكراسى 

 پرولتاريا دموكراتيکانقالبى ديكتاتوری " و از خواندی بورژوازی مىايدئولوژی عاميانه، يعنى يک وجه سياسى از ليبراليسم
مد نظر در كشور روسيه را " ديكتاتوری حزبى"يک حكيم تفقط ، در حالى كه در واقعيت راندسخن مى" و برزگران

  ١١١.شتدا

در حالى كه ماركس جنبش  .سازدمىبرای تحقق اهداف سياسى خود شاهد خاموش ماركس يک از ب، لنين به اين ترتي
ی را داشت و نه برنامهی حزبى آنشمرد و نه ادعای رهبری و يا مصادرهكمونيستى را يک گرايش از جنبش كارگری مى

تأييد روش فعاليت سياسى خود را ظاهرًا نزد كرد، ليكن لنين های سياسى طيف چپ را دنبال مىانهدام مابقى جريان

مخالفان سياسى خود موضوع اصلى نزاع وی با . رداشمىمعتبر م" قلمرو ضرورت"كه داروينيسم را در يابد مىانگلس 
: ى مانندبا مفاهيمو به اين صورت كه لنين به شديدترين شكل ممكنه . استرفرم و انقالب ی بر سر مسئلهظاهرًا 

و منجر به يک دوگانگى كذب  زدتا به مخالفان خود مى"خائن" و "آنارشيست"، "منشويک"، "رفرميست"، "ترويزيونيس"

 يا بايد به حزب سياسى لنين ؛انگاری كه جهان واقعى با دو سناريوی سياه و سفيد مواجه شده است. دوشدينى مى
ضد انقالب قرار قوای  و خواهى نخواهى در رديف و به رهبری بلشويسم تن داد و يا به اجبار، مدافع انقالب شد پيوست

انقالب در برابر دشمن خارجى هواداران نه تنها ايدئولوژيک پيداست كه از طريق اين دوگانگى .  و مهدورالدم شدگرفت

 بلكه دست اندازی رهبران حزبى به ،يافتندشدند و اتحاد و هويت خود را در تشكل حزبى مىبه صف مى" ضد انقالب"و 
جا ديگر انگاری كه اين. شدمىهای منطقى و سياسى از پذيرفتن روابط متعارف و رقابتتر درت سياسى به مراتب آسانق

 بلكه يک هدف ،ی كارگری قدرت سياسى نه ابزار رهايى طبقهانگاری كه انقالب و مصادرهرد و هيچ پرنسيپى وجود ندا

قدرت به حزبى كه چگونه و در كدام ائتالف ين به اين شرح بود برای لنی اصولى مسئلهبه بيان ديگر، . حزبى است
  . گيردقرار مىرهبری انقالب  و در رأس شودتر مىسياسى نزديک

شود كه كند و مدعى مىناپذير تاريخ به سوی سوسياليسم تأكيد مىلنين از يک طرف، مدام بر حركت اجتناببنابراين 

-مواجه مى حركت فنریعواقب همان جا دوباره با ما اين. ار تسريع كرده استها باين حركت را دهموجود جنگ جهانى 

ی طبقاتى در شرايط انقالبى موجود انگاری كه حركت جامعه.  استانگلس وام گرفتهرا از آثار متأخر  آنكه لنينشويم 

- الفان خود را تشديد مىی مخلنين از طرف ديگر، تخطئه. استخود از تر شكل متكاملوار به يک در حال صعود جهش

                                                 
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 
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تئوريک محتوايى بحث يک جا ديگر نه اين. دهدو امپرياليسم نسبت مى" ضد انقالب"ها را پى در پى به قوای كند و آن
، گويد سخن مىآن زمانى هم كه لنين از آگاهى. مطرح استاصوًال ی خودآگاهى پرولتاريا شود و نه مسئلهديده مى

محدود به آگاهى حزبى از وی آگاهى برای ، زيرا در مضمون ماركسى آن نيست" واقعىی سوژه"منظورش خودآگاهى 

به . نامدمى" منطق ابژكتيو دگرديسى اقتصادی" با استناد به آثار متأخر انگلس راآنلنين شود كه مى" سوسياليسم علمى"
جا ديگر اين ١١٢.گر آموزش داده شودی كارنظر وی اين آگاهى حزبى بايد به صورت منطق تئوريک كارگزاری و به طبقه

سازد و خود مواد مادی را دگرگون مى"  و انسانىقوای ماهوی"و " دهندهكار شكل"اين پرولتاريا نيست كه از طريق 

-كمون و ادارهبه صورت نيز خود را مناسب طبقاتى تشكل ساختاری های پراكسيس نبرددر روند آفريند و را مىنعت ص

دولتى و متمركز اين حزب جا ظاهرًا اين. بر عكس بوده باشدبه كلى  بلكه انگاری كه قضيه بايد ،وردآپديد مىيى شورای 

كند سازد، صنايع توليدی را متكامل مىی اقتصادی را متحقق مىی سياست توسعهبرنامه است كه "ديكتاتوری پرولتاريا"

جا با جابجايى ما اين .دهدمحول كرده است، آموزش مىها وظايفى كه به اصطالح تاريخ به آنآن و كارگران را برای 
- را توجيه مى" سوسيال داروينيسم"رسد و تحكيم سوژه با ابژه در شكل سياسى آن مواجه هستيم كه به نتايج آپريور مى

ند، بلكه بينمى) كارگران مزدی(بر كار زنده ) سرمايه(ی كار مرده لنين نه تنها اشكالى در سلطه به اين ترتيب، .كند

-مىكامًال ضروری سوسياليستى به اصطالح استقرار نظام و رشد نيروهای مولد داری دولتى را جهت سرمايهتدارک 

ی جهت مصادرهزمان همدر حالى كه راند، سخن مى" ميسيون جهانى و تاريخى پرولتاريا"پياپى از  وی بنابراين. شمارد

های اجتماعى و تشكيل شوراهای كارگری و نيز برای رفرم را امهيک برنحزبى جنبش كارگری و قيام روستاييان 

  ١١٣.را نيز پديد آوردهای استحكام حزب مورد نظر خود پايهكه بدنه و گيرد نيز در نظر مىكشاورزی 

سوسيال "فقط با استناد به انگلس نزد " حركت ماده"هگل و نزد  "منطق تاريخ"شود كه جا بار ديگر روشن مىاين

افكار دترمينيستى و است كه " بكش تا زنده بمانى"رسند و فقط تحت تأثير قانون است كه به وحدت مى" يسمداروين

-مىتوجيه ی سياسى بلشويسم را ند و اصول فلسفهيآمىپديد لنين نزد حزبى دهى نوع سازمانو فعاليت سياسى روش 

شود كه مىكاشته در ايدئولوژی بلشويسم نوعى از فاشيسم  به عنوان "سوسيال داروينسم"بذر جا اينبه بيان ديگر، . كنند

لنين تحت تأثير همين حركت جا كه از آن. گردندانقالب اكتبر به درستى عريان مى پيروزی البته عواقب آن پس از

 مد فقط تبديل مالكيت خصوصى به مالكيت دولتى رادر نتيجه ،  بودفنری به سوی سوسياليسمابژكتيو ناپذير و اجتناب
مدعى هم بلكه  ،خواندمى" مسير درست تاريخ"و " حركت ابژكتيو تكامل به پيش"و اين دگرديسى را نه تنها شت نظر دا

 ١١٤. تاريخ قرار بگيرد روندداری است كه در اين مسير به اصطالح درست ازشد كه پرولتاريا خواهان تكامل سرمايهمى

ی توليد و توزيع و با وجود يک ذاتى در حوزه كه با وجود تضادهای درونبه اين معنى كه كارگران مزدی بايد قانع شوند
، ليكن تداوم نظام موجود به كندريزی و تحكيم مىها را برنامهآن" روزیو سيه" فقر مطلق" كه حاكميت ضد كارگری

كنند و در كت مىشركشور های آتى ها در بنای سوسياليسم برای نسلبه اين بهانه كه آن. ها استصالح خود آن
                                                 
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 
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. اندقرار گرفته" ضد انقالب" و "امپرياليسم"بر عليه ی خلق ی مبارزهجبههدر و راستای همبستگى انترناسيوناليستى 
لنين همواره بر بود كه شوروی منظر ايدئولوژيک و در جهت تثبيت قدرت سياسى حزب كمونيست از بنابراين تنها 

بارزه برای لغو شكل كااليى توليد، قانون ارزش، نه تنها ماز اين منظر، . كردتأكيد مى "ميسيون جهانى و تاريخى پرولتاريا"

نيز ی كار و افزايش دستمزد  كوتاهى روزانه تقليل شدت و برایىهرگونه مقاومتحق مالكيت دولتى و كار مزدی، بلكه 
توجيه اين خشونت به . رداه داشود كه خشونت بى امان قوای مجريه را به همريک فعاليت ضد دولتى محسوب مى

به اصطالح  را "امپرياليسم" و "ضد انقالب"عوامل " خلق انقالبى"به نيابت از  است كه "ديكتاتوری پرولتاريا"ی عهده

  . كندمىمنهدم شناسايى و 

بيت كارگران، داری دولتى و تعليم و ترشود كه دولت به اصطالح پرولتری بايد از طريق سرمايهمدعى مىبنابراين لنين 

ی اصلى وی اين است كه دولت از خريد و فروش مسئله. خود آماده سازد" وظايف تاريخى"ی كارگر را برای انجام طبقه

ترين انتقادی به اعتبار قانون ارزش، كه كوچکوی بدون اين. بازار سياه جلوگيری كندگسترش ، آنارشى بازار و انفرادی
كند  را به اين خالصه مى"اقتصاد سوسياليستى"داشته باشد، شكل كااليى توليد دی و بردگى كار مزحق مالكيت دولتى، 

ی سياسى و فلسفهخودكرده جا با اوج حماقت  ما اين١١٥.خواهد كردكاالها را منظم و كنترل بادل كه دستگاه دولتى ت

ت و روش كار خود را با روند رگران بايد منضبط باشند و سرعبه نظر وی كا. شويممىسركوبگر لنين به وضوح آشنا 
جا سيستم كار تيلوريستى را مد نظر دارد و بر خالف پيداست كه لنين اين. توليد صنعتى و با سيستم ماشينى منطبق كنند

داری دولتى كارگران سرمايه توليد روش مدرنو ها كاال صنعتى بيند كه توليدنمىمسئله ماركس اصوًال اشكالى در اين 

 و در نهايت كندمىكننده را تحميل ها يک كار يكنواخت و خستهو به آنكرده اراده فاقد وضوعيت و مرا سلب مزدی 
و های مديران دولتى چنين به تصميمبايد همبه نظر وی كارگران . كشدمى" روزیو سيه" فقر مطلق"ها را به آن

ماند كه اين جا واقعًا انسان مبهوت مىاين. تن دهند و يک طبيعت غير انسانى را متحمل شوندبوروكراسى ضد كارگری 

و هگل نزد  "منطق تاريخ"هم تحت تأثير ماركس به غير از رشد نيروهای مولد و آن" سرمايه"كتاب خواندن لنين از 
 "ديكتاتوری پرولتاريا"ی كارگران بايد با به نظر وی همه. را آموخته است ديگری چه چيزانگلس نزد " حركت ماده"

ی واحد و قرار بگيرند و به يک ارادهدولت مركزی ها بايد بدون چون و چرا تحت كنترل ی تودهى كنند، همههمراه

در برابر ماركس دولت را  ١١٦.كند، تن دهندريزی و متحقق مىكه روند كار و توليد را برنامهدولتى متمركز مديريت 
تشكيالت مناسب پرولتاريا و ساختار تحقق سوسياليسم را ين خواند و بر خالف لنمى"  فراطبيعىصزايمان ناق"يک اصوًال 

طبقاتى به وجود های است كه از بطن نبرد "واقعىی سوژه"كمون محصول خودآگاهى وی  از ديدگاه .شماردكمون مى

 ١١٨گرددمتشكل مى" همكاری و اتحاد آزاد كارگران"جا است كه همين در ١١٧.شودآيد و به صورت شورايى اداره مىمى
                                                 
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. ٣٤٣ ,٣٤٢ ,٣٤١ 
١١٧ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٩): Erste Entwurf zum „Bürgerkrieg in Frankreich“, in: MEW, Bd. ١٧, S. ٤٩٣ff., 
Berlin (ost), S. ٥٤٦  ,٥٤١ , 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 

كه مد نظر لنين و يعنى اين نوع از ديكتاتوری با اشكال حزبى و دولتى آن . شودو ديكتاتوری پرولتاريا اعمال مى
گيرد را به خود مىجا ديكتاتوری پرولتاريا، شكل مقاومت اجتماعى اين. داردبه كلى تفاوت ايدئولوژی بلشويسم هستند، 

" نفى نفى"تحقق  و در جهت  فاشيسم ضد انقالب و استقرارلوگيری ازكه جهت ممانعت از ديكتاتوری بورژوازی، يعنى ج

-به اين صورت كه با سلب مالكيت خصوصى، مالكيت انفرادی را در شكل اجتماعى آن به وجود مى. گرددمتشكل مى

به . گيرد مىی كارگر به وارثان و مالكان واقعى آن تعلقهای متمادی طبقهی نسلبه بيان ديگر، مالكيت سلب شده. آورد

. شودتوليد و توزيع مايحتاج جامعه در شكل شورايى متشكل و مديريت مىهمين منوال، يعنى در همين كمون است كه 

شكل كااليى دارد، نه معيار توفيق اقتصادی قانون ارزش است و نه كار شكل  يک به اين معنى كه نه ديگر روند توليد
شكل اجتماعى دارد، معيار توليد، مايحتاج جامعه و تراز توفيق يک ن پس، كار از اي. گيردانفرادی و مزدی به خود مى

-كارگران ملغا مى" روزیسيه"و " فقر مطلق"مستقر گشته و " قلمرو آزادی" از اين پس، .اقتصادی، زمان مشخص است

  ١١٩.شوند

 خطای شويم كه البته تحت تأثيرواجه مىی لنين مجا با عالم وارونهكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

جا مانند و از آنداری دولتى پا بر جا مىذاتى در نظام سرمايهجا كه تضادهای دروناز آن. انگلس پديد آمده استفلسفى 

شود، در نتيجه پيداست كه چرا غير قابل انكار است و تحت هر شرايطى به انفعال كشيده نمى" ی واقعىسوژه"كه وجود 
ی آن در قيام كرونشتات به وقوع ولت جوان شوروی از بدو تأسيس خود با مقاومت كارگران مواجه بود كه قلهد

به درستى ی كارگر نيز برای طبقه" بكش تا زنده بمانى"، يعنى قانون "سوسيال داروينيسم"از اين پس، عواقب . پيوست

ری و كشاورزی سركوب و منحل شدند، سنديكاهای در همين دوران است كه شوراهای كارگ. گشتدر شوروی عريان 
ی ممانعت از دزدی و اخالل در روند توليد، كارگران خشمگين و منتقد را به دادگاهای ها به بهانهدولتى در كارخانه

ای لنين نه تنها فرمان اجر. انضباطى كشيدند و مديران دولتى برای كارگران به اصطالح نمونه، حقوق ويژه در نظر گرفتند

ها را نيز شخصًا به  بلكه به صورت كامًال آشكار توجيه آن،كردهای دولتى را صادر مىاين فجايع اجتماعى و خشونت
خواند كه كارگران را برای فداكاری و انجام وظايف تاريخى خود وی سنديكا را دبستان كمونيسم مى. گرفتعهده مى

ديكتاتوری "حاكميت شدند كه بى چون و چرا  محسوب مى"ماركسيست" برای وی تنها كسانى ١٢٠.دهدتعليم مى

  .پذيرفتند را مى"پرولتاريا

                                                 
١١٩ Vgl. ebd., S. ٥١٢, und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf ٢ ,١٨٥٨ – ١٨٥٧. 
Auflage, Berlin (ost), S. ٨٨f. 

به اين معنى . ارزش تا زمانى متداول خواهد بودداری، تعيين گيرد كه پس از فراروی از روش توليد سرمايهالبته ماركس در سرمايه در نظر مى
  .كندتر از گذشته مىرا به مراتب ماهویهای متفاوت توليد، حسابداری آنكه تنظيم زمان كار و تقسيم كار اجتماعى تحت بخش

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., ٥٢ ,٤٧, und 
Vgl. Bahro, Rodulf (١٩٧٧): Die Alternative – Zur Kritik des real existierenden Sozialismus, Köln/Frankfurt 
am Main, S. ١٢٨f.  
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ديد كه شوراهای رسد كه لنين چنان از روند منطقى تاريخ به سوی سوسياليسم قانع بود كه اشكالى در اين نمىبه نظر مى
ای و تبليغات دهى تودهيت و سازمانها را تبديل به ابزاری جهت تربكارگری را از طريق حزب كمونيست مصادره و آن

 هگل و از "منطق تاريخ"های تاريخى خودساخته كه البته از وی تحت تأثير اوهام و ميسيون.  كند حزبىايدئولوژيک

-داد كه از اين طريق كارگران منضبط مىانگلس وام گرفته بود، به خود نويد مى" ماترياليسم ديالكتيكى"كذب قوانين 

البته در آثار لنين . دهندتن مىشوروی های اقتصادی و اهداف حزب كمونيست ت داوطلبانه به برنامهشوند و به صور

 اما نه جهان ١٢١.كراسى نيز كم و بيش آگاه بوده استوشود كه انگاری وی از مشكالت بورجسته و گريخته مشاهده مى

توجيه تمامى اين خطاهای سياسى و افكار . دادی وی و نه اولويت حفظ قدرت سياسى به وی امكان تجديد نظر مىوارونه
در وی اما آن چيزی كه . شدممكن مى" تحليل مشخص از اوضاع مشخص"غير ماركسى از طريق عبارت مشهور لنين 

و حفظ داری دولتى ، تحريف اوضاع مشخص جهت توجيه نظام سرمايهدادارائه مى از تجربيات سياسى خود واقعيت

   .بودشوروی در كشور قدرت سياسى 

گرا را پديد آورد كه تشكيل يک نظام سياسى تک حزبى، از طريق آثار خود يک ايدئولوژی مطلقبه اين ترتيب، لنين 

ی را به بهانهكند و آنداری دولتى را توجيه مىمديريت بوروكراتيک كليت شئون اجتماعى و روش توليد و توزيع سرمايه

به " ديكتاتوری پرولتاريا"استقرار سوسياليسم و تحكيم به اصطالح ضروری ضرورت رشد نيروهای مولد و در جهت 
های حزبى، انهدام مابقى جا شرط بقای اين نظام سياسى لغو فراكسيوناين. كشدی يک رهبر توتاليتر مىی بالمنازعهسلطه

 اطالعاتى بر  امنيتى ـخوفی مدنى و تسلط يک سازمان مهای سازمانى، كشتار رقبای ايدئولوژيک، حذف جامعهجريان

سوسيال "كاشتن بذر لنين محصول فعاليت تئوريک و پراكسيس سياسى بنابراين . شودی كشور محسوب مىگستره
البته پس از مرگ وی به صورت ايدئولوژی ماركسيسم ـ كه شوروی بود در نوع از فاشيسم  به عنوان يک "داروينيسم

به اين عبارت خود وی شد كه مضمون آن به تشريح شكوفا به درستى تالين اسدر دوران حاكميت لنينيسم متكامل و 

   :است

پژمردگى دولت . آيد بلكه از طريق تشديد آن به دست مى،فراروی از طبقات نه از طريق خاموش كردن نبرد طبقاتى»

كه مابقى ت تا اينآيد كه ضروری اس بلكه از طريق حداكثر تقويت آن به وجود مى،نه از طريق تضعيف قدرت دولت

دهى كند كه هنوز به هيچ وجه داری را سازمانی سرمايهطبقات در حال مرگ را منهدم كرده و دفاع در برابر مراوده
  ١٢٢«.نابود نشده است و به زودی هم نابود نخواهد شد

  :نتيجه

ها و احزاب كمونيست انسازمی قابل مالحظهاست كه اكثر  آگاهى تئوريکی همان هانقد سرچشمهموضوع اين نوشته 
 به صورتپراكسيس سياسى آن در  فعاليت تشكيالتى اند كه عواقبايرانى از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم وام گرفته

                                                 
١٢١ Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): … ebd., S. ٣٤٠ ,٣٣٤f., ٣٤٣f. 
١٢٢ Stalin, J. W (١٩٧٠): Neue Verhältnisse, neue Aufgaben (١٩٣١), Berlin (ost), S. ٤٢٠f., z. n. Rabehel, Bernd 
(١٩٧٣): …ebd., S. ١٦f. 
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و انحطاط ارگانيک شكست پراكندگى خودكرده و   به بحران آگاهى تئوريک،و منجركرده بروز " سوسيال داروينيسم"
  . شده است سياسىچپ در پراكسيس كليت طيف 

 ليكن ،ی خودآگاهى و تكامل سوژه انقالبى را در نظر داشتمسئلهاز بدو فعاليت تئوريک خود ماركس ر حالى كه د

ظاهرًا آن منطقى  از تاريخ بود كه عاقبت  آن"ماترياليستى" در شكل معطوف به يک روند دترمينيستىهمواره انگلس 
به . كردموجه مىداری تحت مناسبات نظام سرمايهرا " واقعىی سوژه"عال انفآورد و وجيه ايدئولوژيک را پديد مىتيک 

و ی راديكال با دوران گذشته شاهد يک قطع رابطه ـ البته پس از تدوين تزهای فويرباخ ـ اين ترتيب، ما در آثار ماركس

 و افكار اسرارآميز، فيزيكىمتاناب تصوارت همواره انگلس در آثار متأخر هستيم، در حالى كه پردازی فلسفههای روش
جا اين. اند كه مستقل از پراكسيس مولد و نتايج نبردهای طبقاتى پديد آمدهيابيمرا مىايدئولوژيک ـ فلسفى اشكال 

سازد كه انگاری سرنوشت آزادی، اراده و معطوف به يک قدرت خارج از خويش مى آگاهى، چنان سلبرا انسان انگلس 

رقم شود، تاريخ سپری مىى از مسير منطقيک در ظاهرًا كه " ناپذير و ابژكتيواجتناب"بشريت به صورت يک روند 
آليستى ی ايدهآن از فلسفه" ماترياليستى"جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم را در شكل وی در حالى كه  .خورده است

" ی حسىمشاهده"فويرباخ، يعنى اليستى ی ماترياز فلسفهشناسى به دام روش شناختزمان گيرد، ليكن هممىهگل وام 

  . شودافتد و مبهوت شكل ابژه، يعنى گرفتار عينيت، شيئيت و ماديت آن مىمى

ی فلسفهكه در پيروی از جا  و از آنشماردها را اصوًال در برابر يک قدرت بيگانه ناتوان مىانگلس انسانبنابراين 

آليسم  و ماترياليسم را به صورت مجرد در برابر ايدهدهدبها مى كمال تمام و" رشد طبيعى"ماترياليستى فويرباخ به 

استقرار سوسياليسم  به عنوان تنها شرط جهت رشد نيروهای مولدی زيربنا عهستوضرورت ، در نتيجه به سازدمستقر مى
ماترياليسم "فكيک تكه به صورت مواجه هستيم در پراكسيس سياسى جا با عواقب خطای فلسفى انگلس ما اين. رسدمى

در برابر . انجامدمىداری در برابر نظام سرمايهپديد آمده و به يک موضع انفعالى " ماترياليسم تاريخى"از " ديالكتيكى

 فلسفه و . كه البته تحت تأثير دينشماردمىها آنی خودكرده" ازخودبيگانگى"ی نشانهها را  انسانماركس ناتوانى
در حالى كه برای به بيان ديگر، . نبردهای طبقاتى پديد آمده استمولد و نتايج  از پراكسيس ايدوئولوژی، يعنى مستقل

منجر به يک حركت در مسير منطقى و تاريخى خود گيرد و انگاری كه  شكل سوژه را به خود مى"حركت ماده"انگلس 

پرولتاريا است كه تحت " واقعىی سوژه"شود، برای ماركس اما مىسوسياليستى شمول و هدفمند به سوی فرجام جهان
كند و در نفوذ دين، فلسفه و ايدئولوژی به انفعال كشيده شده، هستى مادی خود را در اشكال ازخودبيگانه تجربه مى

-در نظم موجود سرمايهو بردگى كار مزدی   خصوصى به روش توليد كااليى، حق مالكيتفقدان خودآگاهى ماترياليستى

  . شودخويش را متحمل مى" روزیسيه"و " قر مطلقف" و دهدتن مىداری 

به عطوف ماركس مستقيمًا مپيداست كه يک فعال سياسى با استناد به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى بنابراين 

ی انقالبى و فراروی مثبت از نظام  طبقاتى جهت تكوين خودآگاهى سوژههایو درگير پراكسيس نبرد" حركت واقعى"

بورژوازی و يا تدارک يک حكومت انگلس زد و بند با  آثار متأخر در حالى كه از منظر، گرددداری مىهسرماي
   . گيرنددر رأس اهداف سياسى قرار مىی اقتصادی و رشد نيروهای مولد توسعه تحكيم سياست جهتبوروكراتيک 
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 و به آثار متأخر انگلس رواج يافتمستقيم تناد در روسيه با اس "ماركسيسم"، كردمجا مستدل و مستند گونه كه اينهمان
ی سياسى بلشويسم جهت كسب قدرت سياسى و تحكيم را تبديل به اصول فلسفه" سوسيال داروينيسم"اين لنين بود كه 

ايدئولوژی يک به اين ترتيب، ابعاد ماركسيسم ـ لنينيسم نيز به عنوان . كرد در شوروی ی اقتصادیسياست توسعه

جا اين. را مكلف به پيروی بى چون و چرا از آن كرد" احزاب برادر"ل شد و حزب كمونيست شوروی تمامى رسمى متكام
به را با استفاده از مفاهيم دينى كه آثار فلسفى، تاريخى و سياسى را به ياد آورد حزب توده فعاليت روش  به خصوص بايد

طيف كليت اركسيسم ـ لنينيسم را در كشور رواج داد و نشريات خود ايدئولوژی مترجمه كرد و از طريق زبان فارسى 

 صاحب پيروزی سوسياليسم به صورت تقديراز اين منظر، انگاری كه  .ايسم كردآكنده به تودهچپ ايران را سياسى 
نه در جنبش منتها شرط تحقق اين هدف را . استقطعى و از پيش تضمين شده كامًال منطقى، تاريخى زمانى و جبر 

سياسى حزب در تشكيل يک بايد ، بلكه  كه ماهيتًا انتقادی و انقالبى استی طبقاتى جامعه"حركت واقعى"و كارگری 

پديد " پيشروان پرولتاريا"و " ایانقالبيون حرفه"جستجو كرد كه توسط سيستم آهنين نظامى ـ اطالعاتى يک منظبط با 
-قرار مىمدبر اين حركت به اصطالح ابژكتيو ماترياليستى به عنوان مدير و ی يک رهبر توتاليتر  و تحت ارادهآيدمى

ی منتخبين كه پس از مطالعهشود گشوده مىپرنسيپ و بىگرا های نخبهجا در و دروازه برای يک سری آدمينا ١٢٣.گيرد

های كوتوله نهای قالبى، استاليو در اشكال لنينشوند " انقالب پرولتری"رهبری مدعى های دينى بسازند، فرقهآثار لنين 
را مزاحمت و اسباب وند ـ كمونيستى شجنبش كارگری  در ی تروتسكى و مائو منجر به تفرقهو كاريكاتورهای مسخره

  .پديد آورندفعاالن سياسى مابقى برای 
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