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 فـهـرسـت
  مقدمـه

 و انگيزه نگارش كتاب  Leo Kofler ر، لئـو كفـلـ“تاريخ و ديالكتيك“ برخى نكات درباره نويسنده كتاب ١٢
 چاپ جديد ١٣
 ديالكتيك عملكرد )پراتيك( ١٥
 اى مطالعه كتابتوصيه لئو كفلربر ١٧

 هازيرعنوان
 گفتار بجاى پيش ١٨
 ديالكتيكى  منطقو  formale Logikصورى  منطقتفاوت  ١٩
 تبويب مسائل ديالكتيكى ماركسيستى ٢٧
 ديالكتيك طبيعت ٣١
 

 بخش اول  ٣٤

 آليسم ذهنى به عينىگذار ايده
 هگل  “كليت، حقيقت است“          

 
 گراآليسم ذهنههاى پراهميت رشد ايدقله     ٣٥
 پيوستهحقيقت بهم     ٣٧
 آليسم عينىمرحله ايده     ٣٩
 ريشه عـلّـى ايجادشدن آگاهى     ٤٠
 شود هستى مادى هنوز درك نمى     ٤١
 آليسم عينىگذارى ايده پايه     ٤٢
 آگاهى، عملكرد و تظاهر زندگى     ٤٣
 پذيرفتن وحدت متضادها     ٤٤
 شلينگ پيشقدم هگل     ٤٦
 آليسم ذهنىتعيين كننده هگل در غلبه كردن بر ايده گام     ٤٨
 نقش پراتيك اجتماعـى     ٤٨
 آليستى بر تن ديالكتيك هگللباس ايده     ٥٠
 

 
 
 بخش دوم  ٥١

 لوژيِك ديالكتيِك هگل -منطقهاى زمينه
 هگل «آن رو  است …حقيقت »          

 
 توصيف بر هر دو پايه     ٥٢
 ؟جستجو كردبايد آغاز براى درك ديالكتيكى از واقعيت را دركجا  نقطه     ٥٢
 هرآغازى موقتى است     ٥٣
 زبان هگل     ٥٤
 وحدت هستى و نفى ديالكتيكى     ٥٦
 اسلوب درست بررسى     ٥٦
 آغازى و يا آغاز گذرا بى     ٥٧
 مفهوم ديالكتيكى كليت     ٥٨
 برخى نكات در زبان هگل     ٦٠
 پراتيك در روند شناخت نقش     ٦١
 ديالكتيك تئورى شناخت هستى     ٦٤
 



 3 

 بخش سوم   ٦٥

 ماتـريـاليسـم فـويـربـاخ
 ماركس «آليسم پرورانده شدسم، توسط ايدهآنكه توسط ماتريالي بجاى ذهن جنبـه فعال»          

 درك ماركسيستى از ماترياليسم      ٦٦
 

 بخش چهار   ٦٨

  اسلوب ديالكتيك مشخص
 آمد،  گاه چيز ديگرى از كار در نمى تاريخ جهان ما هيچ ،پايهبراين»          

 يافت.  گاه عنوان علم نمى هاى جدا از هم، و هيچجز دستگاهى با تكه           
 كند، تقسيم مى Brotgelehrteنانوا  آنجا كه عقل سليم  استاد          
  Schiller شيلـر  «زند. روح فلسفى پيوند مى          

 
 تنيده پيوسته و بهمكليت بهم     ٦٩
 كليت و زيرمجموعه آن     ٦٩
 انتزاع ديالكتيكى     ٧٠
 نسبى و مطلق     ٧٠
 جزء و كل تنيدگىبهم -پيوستگىبهم -اسلوب ماركسيستى     ٧٣
 روابط اجتماعى شىء شده     ٧٤
 يىشدن در روابط كاال و فردى شدنشىء  جفت ديالكتيكى     ٧٥
 رابطه ايدئولوژى و اقتصاد     ٧٦
 خصلت فردگرايانه و فيتيشى     ٧٧
 ، لباس ظاهرى تظاهر ايدئولوژىكاتگورى     ٧٨
 اشكال معتبر اجتماعى، اما ظاهرى و ايدئولوژيكىكاتگورى،      ٧٩
 كليت، وحدت متفاوت و متضاد     ٨١
 كليت مشخص است     ٨١
 حركت دوگانه شناخت     ٨٢
 انعكاس مشخص در انديشه بازتوليد   ، يعنىشناخت از انتزاع به مشخص     ٨٢
 كاتگورى و مناسبات اجتماعى     ٨٣
 جاى روابط علّـى     ٨٤
 تنيدگى هر لحظه در كليتبهم -پيوستگىدامنه بهم     ٨٥
 عانباشته از خاص متنو عاميت       ٨٦
 

 بخش پنجم   ٨٩

 ساختار ديالكتيكى قوه ادراكه 
 كند؟ ادراكه چگونه عمل مىقوه 

و  پيوستهچيزى را كه بهم گيرد: كليت موزون و آن قوه ادراكه با واقعيت در تضاد قرار مى»          
  است، تنيدهبهم

 شارشاتيس               «كند. متجزا مى به اجزا تقسيم و          
 

 تفاوت تعقل صورى و ديالكتيكى     ٨٩
 رآوردنىبو بانگى فكرى پراكندنى      ٩٠
 ساختار تضادمند آگاهى     ٩١
 ساختار ديالكتيكى تضادمند آگاهى ما ناشى از چيست؟      ٩١
 تضادمندى درك واقعيت پرتضاد     ٩٢
 اشكال دوگانه و متضاد واكنش آگاهى     ٩٢
 وحدت ديالكتيكى اشكال شناخت آگاهى     ٩٣
 استقراء و تعميم     ٩٤
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 هاستآنوحدت، هويت      ٩٥
 )فاكت( “امرواقعيت“نقش ناميمون      ٩٨
 ، يك هيروگليف“امرواقعيت“     ٩٨

 و غيرديالكتيكىديالكتيكى  ى دو پژوهشاسلوب تفاوت     ١٠٠
 موضع ديالكتيك مشخص در برابر اين تصورات چيست؟     ١٠٢
 منافع فردى مانع شناخت كليت     ١٠٤
 رژوازىشناخت هگل، شناخت دوران بو     ١٠٥
 شناخت هگل، اسلوب علمى شناخت     ١٠٦
 امر و حقيقتتفاوت واقعيت     ١٠٦
 تنيدگى شكل و محتوابهم -پيوستگىجدايى و بهم     ١٠٧
 ظاهرامر و بغرنجى حقيقت     ١٠٩
 تفاوت مقدمات و اصل پژوهش     ١١١
 

 بخش ششم   ١١٣

 م تاريخىاليساختار ديالكتيكى ماتريس
 شود از اين كيفيت احتراز جست كه همه آن چيزهايى كه وجه نمىبـهيچ يا  ثان»          
 انگلس «حتى خوردن و آشاميدن. -انگيزد، بايد از دماغش بگذرد   انسان را به فعاليت برمى          

 
 شناخت ديالكتيكى از آگاهى     ١١٤
 اجتماعى هستى   كيفى   شخصه  آگاهى، م     ١١٤
 كار -و پراتيكرابطه آگاهى      ١١٥
 كار -جاى آگاهى در پراتيك     ١١٦
 آگاهى و شرايط اجتماعى     ١١٦
 عملكرد ذهن و عين ويژگى وحدت تضاد     ١١٧
 رابطه ضرورت و آزادى     ١١٩
 وابستگـى مضمـون عملـكرد آگـاهـى با ريشـه عـلّـى آن     ١٢١
 تفاوت اشياء و ابزار كار     ١٢٢
 هاى مولدهنيروه نقش سطح رشد     ١٢٣
 رابطه كار و آگاهى     ١٢٤
 آگاهى، مرحله كيفى جديد در تكامل طبيعت     ١٢٥
 هماهنگى قوانين در هر مرحله تكاملى     ١٢٥
 هستى اجتماعى و آگاهى ميانرابطه      ١٢٦
 رابطه ذهن و عين     ١٢٦
 نقش پراتيك در رابطه ايدئولوژى و شرايط اجتماعى     ١٣٠
 كشف كليت واحد     ١٣١
 يابد وحدت ذهن و عين در پراتيك تحقق مى     ١٣٢
 آليستى، بدفهمى ماترياليستىبدفهمى ايده     ١٣٣
 سوبژكت و ابژكت ميانوحدت ديالكتيكى تضاد      ١٣٤
 ايدئولوژى انعكاس غيرفعال نيست     ١٣٧
 

 بخـش هفتـم   ١٤٠

 ديـالكتيـك  شىء شـدن
 شيلـر «د كه به مصيبت براى انسانيت تبديل شداين فرهنگ بو»          

 
 نقش تغيير شرايط تاريخى     ١٤٠
 و رابطه آن با نابود شدن استقالل انسان تقسيم كار     ١٤١
 ايست در ارتباط با كار بيگانگى، مقوله     ١٤٤
 انتقادى  -انديشه تاريخى     ١٤٩
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 ارىدسرمايه تقسيم كارخصوصى و  مالكيت   وحدت       ١٥٠
 روابط اجتماعى شفاف در قرون وسطى     ١٥٠
 در شىء شدن روابط اجتماعى تقسيم كارنقش      ١٥٢
 دارىسرمايه تقسيم كارقدرت نهفته در      ١٥٣
 و ارتباط آن با منافع طبقاتى فردىمنافع      ١٥٣
 “آزاد“خصلت جبرى رابطه      ١٥٤
 رىداشفاف ساختن هرج و مرج نظام سرمايه     ١٥٥
 تقسيم كارچگونگى جريان شىء شدن روابط اجتماعى و نقش      ١٥٦
 محاسبه و حدث و گمان هميانعاتضاد      ١٥٩
 شود به قانونمندى عينى تبديل مى عملكرد ذهن هچگونبازهم درباره      ١٥٩
 هاى عينىفردى با ضرورت “آزادى“انطباق      ١٦٠
 ظاهرنگر -گرموضع نظاره     ١٦٢
 گرفتارى انديشه تئوريك بورژوازى     ١٦٣
  واقعيت و امكان     ١٦٥
 رابطه نسبى و مطلق     ١٦٥
 حل، پاسخى است تاريخىراه     ١٦٦
 انطباق منافع طبقاتى با منافع كل جامعه     ١٦٨
 براى شناخت شىء شدن روابط ناتوانى اسلوب علوم بورژوايـى     ١٧٢
 ديالكتيك آزادى و جبر     ١٧٤
 شىء شدن روابط، مسئـله مركزى است     ١٧٦
 “گرنس نوتسن“نگاهى به تئورى      ١٧٧
 “ملىاقتصاد“ئورى تقطع رابطه با      ١٨٠
 

 بخش هشتم   ١٨١

 رشد علم تاريخ از توصيـف به شنـاخت
 اصال  چيز ديگرى نيست، ،النگه تصورى هم از آن ندارد كه اين حركت آزاد در مدارك»          
 جز شرح و بسط ]سفسطه آميز[ درباره اسلوبى كه برپايه آن بايد مدارك مورد بررسى قرارگيرند          

 . ماركس«كه همان اسلوب ديالكتيكى است  –          
 

 مايه سيستم ماركسيستى ديالكتيك جان     ١٨١
 تفسير مكانيكى از ماترياليسم تاريخى     ١٨٣
 يدئولوژى و اقتصاداوحدت ديالكتيكى  –تاريخ روندى هماهنگ است      ١٨٣
 تنيدگى تاريخبهم -پيوستگىدرك ديالكتيكى از بهم     ١٨٦
 در طول تاريخ نقش تغيير شرايط     ١٨٧
 مي شودذات و مضمون حقيقت از رابطه ديالكتيكى خاص و عام ناشى      ١٨٨
 شناسىهمزاد بودن علوم تاريخ و جامعه     ١٨٩
 براى تعيين هدف )غايت( و مرز آن احساس آزادى     ١٩١
 گذار ديالكتيكى از ذهنيت به عينيت و برعكس     ١٩٢
 قانون ديالكتيكى     ١٩٣
 برداشت ديالكتيكى  ماترياليسم  تاريخى     ١٩٤
 ماترياليسم مكانيكى در كجا قرار دارد؟     ١٩٦

 تكنيك و اسلوب پژوهش ميانتفاوت      ١٩٧

 تنيدگى ديالكتيكىهمب -پيوستگىبهم     ١٩٧
 ديالكتيك ناخودآگاه     ١٩٩
 هاى ذهنى و عينى شكل  ظاهرى  شىء شده در هر دورانريشه     ١٩٩
 امرواسطه  ظاهر اغفال دوگانه پوشش  بى     ٢٠١
 ديالكتيك ظاهر تاريخ و آگاهى كاذب     ٢٠٢
 ديالكتيك منافع طبقاتى و ايدئولوژى     ٢٠٣
 اجتماعى در آگاهى، روندى بغرنج استانعكاس هستى      ٢٠٤
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 ديالكتيك آگاه بودن و آگاه نبودن     ٢٠٦
 است تاريخ هستى بشرى، تاريخ رشد شرايط هستى اجتماعى     ٢٠٨

 
 فهرست توضيحاتى مترجم:  ٢١٠

I-  – فرمال -صورى منطق. 
II- شناخت 

III- نظريات پسامدرن 
IV-  .پوزيتويسم 

V- عرفان 

VI – يوهان گوتلئب()فيشته فيخته ،Johan Gottleb Fichte  
VII- كانت، امانوئل 

VIII – گرايىجزم Dogmatismus 
IX- رئاليسم 
X- دكارت، رنه 

XI - گردش كوپرنيكى  

XII - ايى مدرن گرذهن    Neokantianismus  

XIII –  پوزيتيويسمبازهم درباره 
XIV-  -  آرشميدس 
XV – ويكو، جياماباتيستا Giamabattista Vico 

XVI- راسيوناليسم 
XVII-  الكجون 

XVIII- گرايىاحساس Sensation  
XIX Condillacschen Sensualismus كونديالك د ئتينه 
XX- نكاتى درباره درك مكانيكى از ماترياليسم 

XXI- المترى يوليان 
XXII-  آمپريسمEmpirismus 

XXIII- هوبئس، توماس 

XXIV- “اسى روحپديدارشن “فنومنولوژى روح 
XXV –  بنديكوساسپينوزا ، 

XXVI- فردريش ويلهلمشلينگ ، 
XXVII–  فرماليسم Formalismus  

XXVIII- مونيسم ماترياليستى 

XXIX – پارالريسم 
XXX- هردر، جوهان گوتفريد 

XXXI- هولد افراهيملسينگ، گوت 
XXXII- ترانسندنتال  transcendental  

XXXIII- لوكاش، جورج 

XXXIV- بى، فريدريش هينريشياكو 

XXXV- دوآليسم 
XXXVI-   عين و ذهن هميانعاانديشه مونيستى و پذيرفتن وحدت 

XXXVII – وحدت مطلق لحظات 
XXXVIII – لغت آلمانى Entauesserung ، Entfremdung  

XXXIX – Monade  
XXXX-  برابرايستاgegenstaendlich  

XXXXI- متجزا و كليت -شناخت منفرد 
XXXXII-  هاى سياه در كهكشان سوراخ 

XXXXIII- “بيگانگى از خود“ 
XXXXIV – مقوله -كاتگورى 
XXXXV- گرايىشك Skeptizismus   

XXXXVI-  سوفيستيكSophistik  
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XXXXVII - فتيشيسم Fetischismus  
XXXXVIII – درباره فتيشيسم 

XXXXIX- شىءشدن  
LI- تريشوتومى 

LII-  رومانتيك 
LIII- عقل سليم“ورد توضيحاتى در م“ 
LIV- فون كوئيز، نيكوال 
LV- آگـاهـى 

LVI- فلسفه طبيعت 
LVII- هارد، كارل ياكوببورك 

LVIII- خصلت به شىء  تبديل شدن در اقتصاد دوران فئوداليسم وجود ندارد 

LIX- كاسيئر، ارنست 
LX- انديشىذره -اسيوناتميز 

LXI- تئلئولوژى 
LXII-  ايدئولوژى پسامدرن 

LXIII- ئوزناى، فرانكو ك 
LXIV- فيزيوكرات 

LXV- كرومول، اوليور 
LXVI- غده با ترشح داخلى 

LXVII-  معنويت مشترك 
LXVIII- بلوخ، ارنست 

LXIX- پرودون، پير 
LXX- laissez faire 

LXXI- مارسليون فون پادوآ 
LXXII- توماس فون آكوئينو 

LXXIII- وابستگى به قدرت طبيعى  
LXXIV- ميليتون، جون 
LXXV- لورنس فون اشتين 

LXXVI- كالوين، يوهان 
LXXVII-  فرماليسمباز هم درباره 

LXXVIII- اسپنسرؤ هربرت 

LXXIX-  خريد و فروش نيروى كار 
LXXX- سان سيمون 
XXXI- ناتورآليسم 

LXXXII- شناسى بورژوايىحرمت و امنيت شخصيت انسان و جامعه 

LXXXIII- كاركرد غايتمند 
LXXXIV- يتمندىااره غبازهم درب 
LXXXV-  توليد و مصرف ميانرابطه 

LXXXVI-  اعظم، بنديكت شانزدهم و اسالمپاپ 
LXXXVII- كومته، آگوست 

LXXXVIII- اشتاملر، رودلف 
LXXXIX- زمملر، گئورگ 
LXXXX- ها تابوريت 

LXXXXI-   لغت يونانىchilioi 
 LXXXXII- مونتسر، توماس 

LXXXXIII- مزدكيان -ر ايران خواهانه دجنبش مساوات 

LXXXXIV- لورنس فن اشتين 
 

 فهرست منابع كتاب لئو كفلر  ٢٢٧
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  مقدمـه
 

 Leo   ، لئـو كفـلـر“تاريخ و ديالكتيك“برخى نكات درباره نويسنده كتاب 

Kofler .و انگيزه نگارش كتاب 
 

به نظر عمومى در  ،دمنافع خوبه شرايط اجتماعي را از ديدگاه طبقات حاكم آن زمان كه بتوانند نگرش 
كنونى درباره ي انديشى بايست مسلط شدن يگانهِ  اند. قاعدتا  مىجامعه تبديل سازند، به قله قدرت دست يافته

 كشورهاهمه  را دركه در دوران كنونى به ظاهر همه كس  جهانى در كشورها در سطح وضع اجتماعى
ت تضادهاى موجود در سطح جهان و باوجود حد   زيرا، فراگرفته است، قدرتمندان را خوشبخت كرده باشد:

مثابه وضع بدون جانشين در دارى را بـهاند سرمايهدر عموم جوامع، متخصصين مغزشويى توانسته تقريبا  
منتقد  فته است؛ حتى بخش بزرگى از روشنفكرانِ گرر دازند. انديشه انتقادى در تنگنا قراياناغلب اذهان جاب

ها را و نگفته داده ها را تشخيص د رابطه و وابستگىنتوان و نمى ا از دست دادهى ربينت روشننيز قابلي
 د.نبزبان بياور

كه پرسش درباره علل و ، و مانع آنستحاكمان جاى خود را بازكرده نظرياتِ منطبق با ي فكرى  “قناعت“
، وضعى هستند چنين ايجادشدنكه مسئول  ع اجتماعى و نيروهاى عامل آنآشفتگى وض ايجادشدنشرايط 

هاى از وقايع و پذيرش ظاهر تجربـه بي واسطهامروزى به برداشت  روشنفكرِ ي “روح زمانه“. مطرح شوند
 شود. پوشى مى كند. از پرسش انتقادى درباره مضمون وضع موجود، سبكسرانه چشم روزمره قناعت مى

ز رشد تضادهاى اجتماعى و تمدنى ى بيشمارى نارضايى خود را اهاانسانروزافزون،  به طور ،باوجود اين
و “ ماركسمرگ ”ه دارند. عليرغم ادعاى مداوم دربار و مخالفت خود با نحوه نگرش حاكم را اعالم مى

كه همچنين خواستار آشنا شدن با  اى بوجود آمده استنجكاوى سازنده، ككمونيستي -انديشه سوسياليستى
 آن است.انديشه تاريخى، ماترياليستى و شيوه ديالكتيكى 

انتقادى است  -اسلوبى ىا بررسىاين كتاب  .درباره ديالكتيك، پاسخى است به اين نياز لئـو كـوفلـركتاب 
هاى آن. پرسش مطرح شده در كتاب درباره چگونگى شناخت، چنين براى درك فعال روابط اجتماعى و ريشه

اجتماعى است و مايل است بر  روابطِ  ي انتقادى ي است: انديشه بايد از چه جنسى باشد، وقتى هدفش بررسى
 پايدارى به ظاهر ابدى و غيرقابل عبور شرايط حاكم غلبه كند؟



 10 

 چاپ جديد كتاب لئو كفلر
 

در سال  Werner Seppmann ورنر  زپمانچاپ جديد آن توسط فيلسوف معاصر آلمانى  كتاب حاضر كهنگارش 
در  1955)چاپ اول  مي گرددآلمان دمكراتيك باز  به زمان اقامت لئو كوفكر در انتشار يافته است، ٢٠٠٤

با درك مكانيكى  كفلربرخورد  جرياندر  . اين اثر(1973و چاپ سوم  1970هامبورگ، چاپ دوم 
برشته به  ن كشوردر اي ها و آگاهى مردمتوجهى به انگيزه و بى ماترياليسم تاريخى ازبوروكراسى رشديابنده 
كه به جستجوى فضاى ذهنى و  است ىمشخص ديالكتيكِ  ي ى سازندهو نمونه بررس تحرير درآمده است

و جامعه،  انسانپيوستگى موضوع بهم ،در مركز آن كه زداپرد مى انساناى عملكرد تاريخى عوامل موثر بر
 قرار دارد. ،“عين و ذهن“ يالكتيكد، ()انديشه و وجود “فرد و جمع“ديالكتيك  ،عبارت ديگربه
 

مراحل رشد “اى در پايان كتاب به چاپ رسانده است تحت عنوان افزوده پ جديد كتاب،، ناشر چاورنر زپمان
در اين افزوده  ازجمله او . Entwicklunsstufen einer dialektischen Gesellschaftstheorie“ ديالكتيكى يك تئورى اجتماعى

نديشه پسامدرن، ايدئولوژى حاكم مثابه ادهد كه به انتقاد قرار مى ورا مورد بررسى “ روشنگرى ضد“نظريه 
ى پديده اى كه مىدهد. نظريه دوران امپرياليسم را تشكيل مى هاى اجتماعى را كوشد پرسش درباره ريشه عـلـ 

 غيرمسلح به اسلوب ديالكتيكى، براى انديشه دوباره در ابهام قرار داده تا شناخت علل تضادهاى اجتماعى
جدا از هم هاى وظف به آن است كه تنها قادر به شناخت اجزاء و پديدهم“ انسان پسامدرن“» غيرممكن گردد.

 (.٢١٢)همانجا ص « جويد و از هرنوع استنتاج دورى باشد
پردازان ايدئولوژى پسامدرن آن را در ، يكى از نظريه N. Luhmannن. لُومان آنطور كه  ،پيامد چنين برداشتى

اى تنيدهبهم -پيوستهساختار بهم ،ديگر جامعه»گويا ، دارد ان مىبي  Systemtheorie“ تئورى سيستم“ن اتحت عنو
شود كه در آن  هايى با قوانين اجتماعى مربوط به خود تشكيل مىدهد، بلكه تنها از بخش را تشكيل نمى

چنين باشد.  براى زندگى خود مى“ جستجوى معنا و هدف“در تنها  -و سرگردان  هاى منفردانديوديوم -انسان
عمل  خود ىِ هسازماند با اصول خودكارِ كدام هر و  تقسيم شده است ازهم يهاى مستقلبه بخش ]گويا[ اىجامعه

دهد  تشكيل مى evolutionaere Rationatitaet“ گراعقل -اولوسيون عقاليى“. پايه و اساس اين تقسيم را يك مي كنند
القيات و زندگى روزمره خهاى هنر، اخشكه در آن بخش اقتصاد، علم و سياست برپايه عقالنيت هدفمند و ب

چنين تقسيمى به معناى تقسيم هستى اجتماعى به  عمال   .مي شودداده نيازها سازمان normative برپايه هنجارهاىِ 
شود كه هابرماس  مى“ زندگى روزمره“دو بخش عملكرد اقتصادى و بخش منوط به دورنماى تجربه شخصى 

 (٢١٣)همانجا ص « خود بيان داشته است. Kommunikationstheorie“ نظريه ارتباطات“در 
ى پديده كه پرسش درباره برپايه چنين انديسه پسامدرن است از  ها و شناخت كليت هستى اجتماعىعلل عـلـ 

تنها برپايه اصول روند اقتصادى »بگويد كه  تواندبلُومان  ، تاشود انديشه جستجوگر روشنفكرانه حذف مى
 مى ،مي دهدگريزناپذير خود كه همان دسترسى به سود براى سرمايه را تشكيل  عقاليىِ  هدفمند و جاافتادهِ 

« “تفاوت است كه كار براى كارگر چه مفهومى دارد اين بكلى بى“عملكرد موفقى داشته باشد، و  تواند
 (.٢١٤)همانجا ص 

حاكميت  ن پذيرش برقرارىبود ادعاى گريزناپذيردورنماى تغيير جامعه در اين نظريه جايى ندارد. ديگر 
و  مي شودتكميل  “بازار“با بيان اعتقاد به قدرت سازماندهى و موثر بودن قوانين  ،نسخه اقتصادى نوليبرال
 كتاب افزون زپمان در پى آيد. دار تاريخ، بوجود مىتكامل گويا هدفمند و جهت زمينه برداشت مذهبى

در پشت اين نظريات حفظ چه منافعى مهرى نيست كه به براى انديشه منتقد راز سر »سازد كه  برجسته مى
كوشد از اين طريق يك  درك اين امر است كه نظريه پسامدرن مى ،نكته عمده«. پنهان شده است

به . باشد وضع حاكم غيرقابل تغيير مىكه گويا  تلقين كند درباره اين امردر زندگى روزمره را  زنىخودگول
عقالنيت  وجود و يا سازد برجسته مىرا  گى جهانپيوستبهم انديشهفقدان  ،رنمفهوم پسامد اگر» لوماننظر 

حتى موضع  كند و يا نفى مى در برابر ديگرى ور را براى انسانآالزامو تعهد  ها[]براى انسان مشترك
 گيري همان نتيجهالقاي پذيرد، اين درست و دقيقا   براى انسان در برابر جهان و جامعه نمى را مشتركى

ت كه جامعه مدرن به آن تسليم اس حاكم شرايط ساختارى [از موضع ايدئولوژي پسامدرن در باره“ منطقى”]
مسئله  ،از اين روقابل تحمل نيست.  ،زند قدرتى كه حرف آخر را مى براى انديشه پسامدرن پذيرش. شده

قالل از عقالنيت است، اصال  بر سر درستى و ضرورت برقرارى استقالل عقالنيت نيست، بلكه بر سر است
 همدرنيت )ن. لُومان،« استقاللى كه نبايد براى دسترسى به آن كوشيد، بلكه استقاللى كه تحقق يافته است.

، فرانكفورت و ١٩٩٠شناسى در فرانكفورت كنار ماين جامعه مدرن، در نشريه بيست و پنجمين كنگره جامعه
 (.٢١٥( )زپمان همانجا ص ١٠١نيويورك، ص 

 كه گويا ناشى از بحران اجتماعى لمنظور پنهان داشتن عله پسامدرن الگويى است براى كوشش ب انديشه
 ،اى است براى دور ساختن نظراين الگوها وسيله امتحان شده .مي باشد نيروهاى مرموز و غيرقابل شناخت

، اجتماعىنيروهاى  منحرف ساختن نظر ازگسيختگى اوضاع جامعه، بلكه همچنين براى نه تنها از علل ازهم
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 اى به كوگئلمان در همين زمينه مىدر نامه ١٨٦٨ماركس در سال  تغيير وضع.در  موثر تاريخى انساناز 
]زيرا[ با شناخت ، سردرگمى انديشه را ابدى سازند، اين مطلقا  به سود طبقات حاكم است»نويسد: 

عتقادات تئوريك درباره ضرورت پابرجا ماندن پيش از فروپاشى عملى، كليه اها ...  تنيدگىبهم -پيوستگىبهم
 (٢١٧)همانجا ص « ريزد. وضع حاكم فرو مى

 
رشد روزافزون بحران اجتماعى،  راندن انديشه انتقادى، به علت تشديدباوجود كوشش بسيار براى به كنار 

ست. به كورى چشم ا گيرچشمدهند،  تعداد آنانى كه به انديشه تابعيت از حاكميت ايدئولوژى حاكم تن در نمى
يك جستجوى پرحاصل بوجود آمده است براى ، “(ماركس مرده است)“م سادعاى مداوم درباره مرگ ماركسي
 ماترياليستى و اسلوب ديالكتيك مشخص.  -آشنا شدن و درك انديشه تاريخى

 
 مستدل مىنيز  ار ترجمه آن به زبان فارسى داده وامرى كه انتشار مجدد كتاب لئو كفلر را مورد تائيد قرار 

 .سازد
 ماركس در جهان بچشم مىانديشه كه اخيرا  دوباره عالئم رشد وسيع عالقه به شناخت  غيرقابل انكار است» 

با اين  ،سال انجام داد ٢٥تا  ٢٠ مياندانشجويان با سن  ميانپرسى كه اخيرا  سازمان ملل در خورد. همه
نشجويان، نه گاندى، آلبرت درصد دا ٦٠بيش از  گيرچشميت اى همراه بود كه اكثرغيرمترقبه نسبتا  نتيجه 

ترين شخصيت تاريخ دو قرن گذشته انتخاب كردند، بلكه كارل مهمعنوان بهشويتزر يا مارتين لوتر كينك را 
 (.٦ر١٢ر٢٠٠١دنياى جوان. “در  “به ماركس نياز داريد؟“ M. R. Krätke« )ماركس را.

 ديالكتيك عملكرد )پراتيك(

 
صل بود، سويس را ترك كرد و به قسمت اال لئو كوفلر كه يك پناهنده سياسى اتريشِى لهستانى 1947ال در س

مثابه فعال سوسياليست اتريشى به سويس او بـه ترپيششرقى آلمان كه تحت كنترل اتحاد شوروى بود، رفت. 
علم “نبود. با نگارش كتاب بود. او در اين زمان انديشمندى ناشناخته و پناهنده سياسى شده فرار كرده 

، كه در دوران پناهندگى خود در سويس نوشته بود، توجه محافل علمى را بسوى خود جلب كرده بود. “جامعه
اى سوسيولوژى يكى از آثار پايه»، ماركسيست آلمانى، كتاب او را Wolfgang Abendroth ولفگانگ آبندروت

 ناميد. «مدرن
كه بصورت  “در مورد تاريخ جامعه بورژوازى“تحقيقاتش تحت عنوان  اطرخبهكوفلر  ،در آلمان دمكراتيك

در  “تاريخ فلسفه“يده بود، به استادى چاپ رسكتابى تحت همين عنوان در دوران اقامت او در سويس به
منسوب گشت. اما  “انستيتوى ماترياليسم تاريخى“دانشكده  ياستشهر هـالـه فراخوانده شد و به ر دانشگاه
به آلمان فدرال  1950سال  يانكوفلر در پا ،سياسى بوجود آمد كه موجب شد -يك بحران ايدئولوژيكبزودى 

 نقل مكان كند.
 

، ياليسم و بوروكراسى رشديابندهنگاه شود، برخورد علنى كوفلر با مسائل ساختمان سوس ظاهرامراگر به 
ساخت و ديد محدود  مطرح مىرا اين مسائل هاى درس خود او در كالس .ريشه بحران بوجود آمده بود

شود و نه  هاى موجود مردم توجهى مى: نه به انگيزهگفت . او مىداد پراتيك سياسى را مورد انتقاد قرار مى
 ـى را گرفته است.عاقنا كوشش جاى ،آيد: دستور از باال موقعيت آگاهى آنان بحساب مى

دادند. او با توجه به اين  كوفلر تشكيل مى تنظرياتئوريك  اما علل اصلى برخوردها را مضامين اصولـىِ 
، Ernst Bloch ارنست بلوخدانست ) متعهد مى« تجديد حيات ديالكتيك ماركسيستى»براى خود را  ،اصول

 فيلسوف و ماركسيست آلمانى(. 
 Max ماكس آدلـر، او در برخورد انتقادى با مواضع معلم وينـى خود، “علم جامعه“ ،الذكر خوددر كتاب فوق

Adler  جورج لوكـاشو نحوه برداشت George Lukacs  تزهاى درباره فويرباخ“از ماركسيسم، تئورى تفسير“ ،
وابسته به روابط و شرايط اجتماعى هستند،  هاانسانمطرح ساخته بود: ورد نظر ماركس است را آنطور كه م

كمك و( با عملكرد خود ه را )باجتماعى اين شرايط  هاآناما اين يك وابستگى از نوع ويژه است، زيرا 
 جانبه درك مىدقيق و همه به طور ،كه برداشت ماركس . با تكيه بر پراتيك اجتماعى است“دارند برپامى“

از كه نسبت به اوضاع و شرايط اجتماعى  داند اى مى و عامل تاريخى ذهن شناختگررا  انسانشود. ماركس 
برپا و ساخته  انسانسازد، خود توسط  را مى انسانه جامعه ك همانطور» .مي دهدخود آگاهانه واكنش نشان 

 )ماركس( «شود. مى
ر از يك همانقد ،ماركس نزد ذهن و عينتنيدگِى بهم ياليستى از جامعه براساس برداشت ديالكتيكِ ارزيابى ماتر

 “بناىزير“شه از مكانيكى اندي “منتج شدن“كه  ،دور استهب “ضرورت و جبر“برداشت انتزاعى ملزم به 
 مىمركزى مطرح  به طوراين نكته را ديالكتيكى برداشت . برعكس، برداشتي غيرديالكتيكي است اقتصادى
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عملكرد  براىرا و جامعه فضاى الزم  انسان ميان پيوستهبهمكه چگونه بايد در درون روابط متقابل و  سازد
 و آن را تعريف كرد.  كشف انسان “مختارانه“

 لئـو كـوفلـر را تشكيل مى “تاريخ و ديالكتيك“م تاريخى، جان مايه محتواى كتاب ساين شناخت از ماتريالي
 دهد.

فعاليت ذهنى و روند عينى را در مركز درك خود از ديالكتيك قرار  مياناز آنجا كه كوفلر رابطه ديالكتيكى 
آن را » ،“تاريخ و ديالكتيك“با اشاره به كتاب  Peter Ruben پتـر روبـن ،دهد، فيلسوف ديگر آلمان دمكراتيك مى

 در مثابه روند. ديالكتيك در اين كتاب بـهمي نامد «ى براى انديشه فلسفىگيرچشمو منطقى نمونه اصولـى 
چگونگى  مثابهبهپايه، خصلت دوگانه ديالكتيك، د. براينگرد تاريخ برجسته مىطى در  و رشد انديشه جريان

درباره اين تغييرات از سوى ديگر، مورد توجه  انسان انديشه سو و حركت و قوامتغييرات حقيقت از يك
مي اى را تشكيل پيوستهناپذير كليت موزون و بـهمتفكيك به طور. اين دو جنبه اگرچه مي گيردخاص قرار 

 كنند.      ، باوجود اين هركدامشان از قوانين خود پيروى مىدهند

 

***** 
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 توصيه لئو كفلر براى مطالعه كتاب
 
يى كه هاآنبه »را از نظر آموزشى آنبخش تشكيل شده است. لئـو كفلـر در آغاز كتابش مطالعه  8تاب از ك

 كند و مى هايى توصيه مى، با در اولويت قرار دادن بخش«ى هستندتركمدر مطالعه رساالت فلسفى با تجربه 
 “ماترياليسم فويرباخ“، 3العه بخش ، آغاز كنند، با مط“ساختار ديالكتيكى قوه ادراكه“، 5با بخش »نويسد: 

، 8تا  6هاى و پس از مطالعه بخش، ادامه دهند، “اسلوب بكارگيرى مشخص ديالكتيك“، 4و سپس بخش 
پيشرفت علم تاريخ از توصيف به “و  “ ‘شدنشىء ديالكتيك ,“ساختار ديالكتيكى ماترياليسم تاريخى، “

آليسم ذهنى ]درون خودى[ به عينى گذار از ايده“ه به دو بخش آغازين كتاب دربار يان، در پا“شناخت
 «برسانند. يانطالعه كتاب را به پا، م“ ديالكتيكى  هگلمنطق  هاى زمينه“ نهايتا  و  “]بيرون خودى[

 
 

 اند.توضيحات لئـو كفلـر در متن كتاب در ) ( و با حروف ل، ك مشخص شده
د كتاب هستند، با اعداد عربى بصورت فهرست در هاى متن كتاب كه اغلب نقل ماخذ مورد استنازيرنويس

 اند.كتاب چاپ شده يانپا
ترجمه  ترآسانتر شدن موضوع و درك تواند كمكى براى روشن ها كه مىاضافات مترجم به متن ترجمه

با ستاره مشخص شده و به زير صفحه  ضرورتا  اند. برخى از توضيحات باشد، در متن و در كروشه ] [ آمده
 م[ نشان داده شده است.ها توسط مترجم نيز با ]متاند. تكيه برخى از قسشدهمنتقل 

هاى رومى و تر و حواشى براى روشن كردن مفاهيم و مقوالت توسط مترجم، با شمارهتوضيحات وسيع
 اند.بصورت زيرنويس بچاپ رسيده

 
 

اضافه شد، تا شايد مطالعه كتاب توسط مترجم با اين هدف به متن  گانه كتابهاى هشتدر بخش هازيرعنوان
كه لئو كفلر با  و به طريق اولى در هر بخش آن پيوسته متن در كل كتاببهم هاىتهسازد. نك ترآسانرا 

ى روابط ريشه وزن مضمون و درباره سنج با هشيارىو نكته بينتيز ظرافت و دقت استادىِ   ميانهاى عـلـ 
و به رشته تحرير  مي كشدهماهنگ، به نخ كلمات و جمالت خود اى ، همانند مرواريدها در رشتههانكته
نيز او چنين نكرده است. اين  از اين رود و نتاب برنمى صورت زيرعنوانهايى را بهآورد، برش درمى

اى ها، خدشه، اميد مىرود، اضافه كردن زيرعنواناز اين روكوتاهى نبوده، بلكه خواسته و هدفمند بوده است. 
 به مضمون اثر لئو كفلر نبوده و قابل اغماض باشد.نابخشودنى 
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 گفتار بجاى پيش
 

محتواى  و ارائه برشى از موضوع درواقع و ديگر آثار موسيقى، در اُپـرا ،درآمدپيشيا ، Ouvertüre “اُورتور“
 هاىبخش از ، كهمي بود. ارائه چنين برشى از كتاب حاضر به معناى اين امر آن اپرا يا اثر موسيقى است

 اى كه مطالعه كتاب راتوانست حوصله خواننده كه مى تر تهيه شودبيشحجمى  باگفتارى پيشگوناگون كتاب 
ارنده بر آن شد، پاسخ به نگ از اين روو او را از ادامه مطالعه باز دارد. ه سرآورد هبكرده است،  آغاز

المقدور با جمالتى فشرده، به اين كار  ه و حتىبا حواشى كوتا را باره يكى از نكات محتوايى كتاب در پرسش
اختصاص دهد، به اين اميد كه كمكى باشد به فهم كل موضوع بغرنج و در عين حال ساده كتاب. ساده و 

 آيد. حاصل مى ،مطالعه كتاب درخواننده  جوىِ كوشش سخت يانآسانى، كه اما در پا
هزار ساله در حيات چندين “شناخت نظريه“ ه تاريخِ شود، ك بودن محتواى كتاب از اين امر ناشى مى بغرنج

و علمى گذشته و  مزآلودر -اىسطورهاُ  -عرفانى هاىهاِى خوابگونه، انديشه بشرى، از مراحل خيالپردازى
 ىروندى كه در كتاب با ظرافت .سر گذاشته استهاى متعددى را پشت ها و گمراه ها و سردرگمىپيچ و خم
شده توسط  شود. برشمردن راه طى توضيح داده مى لئـو كـفـلرتوسط است، كتيكى لاانديشه دي كه ويژه خاص

دهد كه نويسنده كتاب بخوبى از  شده را تشكيل مى راه طى محتواي ها، بغرنجىِ نمايندگان مختلف اين انديشه
و  سازد مىدرك آن را آسان   ،همي پروراندشده را  راه طى ،آيد مىعهده توضيح آن در صفحاتى كوتاه بر

كه خود پزشگ پاتولوژ است، گفتار پيشگارنده اين دهد. ن انديشه را توضيح مى جوشان جريانچگونگى 
 بنامد. “شناخت نظريه“ دركِ  pathophysiologie “پاتوفيزيولوژى“ طى شدن اين راه را چگونگى مايل است

دقيق و  يانبا بظرافت و  در اثر حاضر خود، درلئـو كفلـر كه  ستروبودن محتواى كتاب ازآن ساده
 شمرد مىبر و ساخته با استادى برجسته را رگذشت اين تاريخ چندين هزار سالهس يانارزيابى و ب موشكافانه

سازد. امرى  براى خواننده آسان و سهل مىرا  حقيقت شناختِ  شده راه طى *چرايىدرك  كند و و حالجى مى
ها و يادداشت“را در اثر خود آن احسان طبرى يادزنده هك ،ل بغرنج به ساده استكه همان ديالكتيك تبدي

، چنين توضيح “شدن بغرنجشدن ساده و سادهبغرنج“تحت عنوان  )جلد اول( “هاى فلسفى و اجتماعىنوشته
تر و پراجزاءتر كه يكى از مختصات حركت، تكامل بغرنج هاى ديالكتيك مىآموزندر درسنامهد»دهد:  مى

ايست پراجزاءتر از مرحله دانى. اين سخن درستى تر، حتما  مرحله آنكه مرحله عالى شدن ساده است، يعنى
]ازجمله پروسه شناخت و رشد آگاهى،  كامل و تمام نيست. در مراحلى از تكامل يك پروسه است، ولى سخنِ 
نى يكمرتبه گيرد، يع ، تلخيص ديالكتيكى انجام مىدر ذهن[ ،حقيقتمثابه ، بهمتناسب واقعيت  يعنى انعكاس

آيد و از جهت ساختمانى، كيفيت نوين كم اجزاءتر و  تر پديد مىبجاى اجزاء فراوان گذشته، يك واحد كامل
ى انسانصد سال ديگر كه اقتصاد  ،سفيهانه است اگر تصور كنيم مثال  رسد.  تر بنظر مىتر و سادهپرتوان

حسابداران و مهندسان همان اندازه زيادتر خواهد  تر از امروز خواهد يافت، حتما  تعدادبسطى بمراتب پرتوان
را گيرى است، چيزيست كه ما آنبندى و حاصل. اين، نوعى جمعولى اين سادگى خاصى است …شد. 

، ص 1345ماه ، بهمن“هاى فلسفى و اجتماعىها و نوشتهياداشت“)طبرى، ا،  «…ناميديم.  كىيتلخيص ديالكت
18- 17.)  

واقعيت ضمن گسترش خود، به »شمرد:  را چنين برمى ويژگى واقعيت “سى روحپديدارشنا”* هگل در 
“ لودويك فوريرباخ”)به نقل از ترجمه فارسى توسط م. پورهرمزان از « كند. صورت ضرورت بروز مى

 (.٦اثر انگلس، ص 

 
 

  ديالكتيكىمنطق و  formale Logik صورى منطقتفاوت 
 

و مورد  ديدهآن  ىدر وضع ايستا ظاهرامر ذار آن ارسطو است،كه پايه گ (I) يا ظاهرى صورى منطقدر 
عقاليى از  -گيرى عقاليى تنها برپايه انتزاع فكرى.   اين نتيجه4مساويست با  2×  2، گيرد بررسى قرار مى

و پايه و  داراستدر علوم دقيقه  ويژهبهگيرد. امرى كه درستى و بجايى خود را  اجزاى منفرد انجام مى
 اند.به اثبات رسيده بعدا  دهد، كه  اين رشته را تشكيل مى اى علمى دراساس تزه

هاى منفرد و براى شناخت پديده منطقشود. برعكس، اين  صورى نفى نمى منطقديالكتيكى، البته  منطقدر 
 فتهگرهم ر كاه ب ،واقعيت از ديگر لحظاتِ  جدايى آن يگانه و در و “خاص“نى براى انعكاِس ويژگى مجزا، يع

داند و كار و كوشش علمى  يافته مى يانكه بررسى را در همين سطح پا صورى منطقشود. اما برخالف  مى
عمده در بررسى  به طوركه  ،مي داردمنتج به نتيجه اعالم  را در همين مرحله حقيقت -شناخت واقعيت

 ،ديالكتيكى طقمنبشدت نارسا است،  اىشيوه ىانسانكلى علوم  به طورمسائل تاريخى و اجتماعى و 
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را در ارتباط با لحظات ديگر در كليت واقعيت در نظر  “خاص“ dynamikو پويايى  تنيدگىبهم -پيوستگىبهم
قانون  ترتيببدين و كند در حال شدن، كشف مى “عامِ “حركت و تغيير لحظات را در  ويژهو به مي گيرد
در وضع ايستاى  ها(در تنوع لحظات )خاصكه تنها مشتركات  -را  ى حاكم در انديشه غيرديالكتيكىصور
 ارتقاء مى حقيقت -عيتنى قانون چگونگى تغيير و حركت واق، يعبه قانون ديالكتيكى - مي زندجمع  را هاآن
. روندى كه خود تحت مي دهدچگونگى روند رشد و تغييرات واقعيت را اصل قرار  ،. قانون ديالكتيكىدده

احسان طبري به  يابد. مى است و تحقق جرياندر  شرايط اينو متناسب با رد قرار داتاثير تغيير شرايط حاكم 
است كه شناخت كليت حقيقت تنها با  از اين رو مي نامد.« منطق مضموني»نقل از لنين منطق ديالكتيكي را 

، يعنى قادر است مضمون تاريخى خاص را در هستى اين اسلوب و باشد ممكن مى ديالكتيكى منطق اسلوب
 سازد. يانرا نماطريق ذات و مضمون كل حقيقت را درك و آننشان دهد و از اين حقيقت، -يتقعدروا

اى و به لحظه ىشود خارج ماز انفراد و تنهايى و ظاهر ايستاى خود  “خاص“درك ديالكتيكى،  منطقكمك ه ب
 آيد و درك مى ىپديد م از درون آن مضمون كليت ، كهمي گرددپويا و در حال شدن در درون جمع تبديل 

 .رويد فيت نوين فرامىو به سطح كي شود
 

صورى، باوجود نارسائى آن براى درك و توضيح حقيقت، كماكان بر انديشه  منطقچرا 
پاسخ به اين پرسش  غيرديالكتيكى حاكم است؟ي و همچنين بر انديشه علمى  ميانهروزمره و عا

 دوران رنسانس دنبال كرد و بازشناخت.در  منطقاين  ايجادشدنتوان در روند تاريخى  را مى
 

در اين  آليسم عينى است.آليسم ذهنى به ايدهدوران رنسانس در اروپا، دوران عمده و پيگير گذار فلسفه ايده
منظم عملى گردد، بررسى  به طور ،كه شناخت عينيت خارج از ذهن دوران رشد علوم وابسته به آن بود

بالفصل از  و واسطه بخشى بى عنوان، بهانسانپيرامون و خود  هاى آن براى درك طبيعت قانونمندى
ويژه در كرد. به و هموار مى گشودمىها اين راه را طبيعت، شناخته و درك شود. كشفيات علوم در همه زمينه

خود را نشان داد و جاى  كشش و توانمندىصورى  منطقعلوم دقيقه، در رياضيات، فيزيك، شيمى وغيره 
هاى اسلوبى به يكى از پايه صورى منطق، ترتيببديندست آورد. ه و ب كرد ديشه علمى بازدر انرا خود 
 دارى تبديل شد.شناخت دوران طلوع نظام سرمايه نظريه

ى آليسم ذهنهايى براى غلبه بر ايدههاى دور تاريخ بشرى هم كوشش، كه در گذشتهگذاشتدر اينجا ناگفته نبايد 
در حيطه تمدن ايرانى كه بخشى از تمدن ملل اسالمى بود. در هزار سال پيش  ه است، ازجملهشتوجود دا

علل تاريخى نتوانست از امرى كه به هستند،ه ازجمله پيشقدمان انديشه بشرى سينا در اين زمينبيرونى و ابن
 را ناشى از تهاجمات خارجى و اين ناتوانياحسان طبرى  .ير در فرهنگ ايرانى برخوردار شودرشد پيگ

عمل آمده است. ه اشاراتى در متن ترجمه ب در صفحات آينده. در اين زمينه مي دانداستبداد حاكم داخلى 
  (XXXVIIIو XXXVI به زيرنويس  كنيدهمچنين نگاه )
 

ائى  يانب ترپيشكه  همانطور  و نه مضمون و ذاتحقيقت  -واقعيتصورى براى توضيح سطح  منطقشد، بـر 
كند، تا شناخت و  نـهفته است كه واقعيت را به اجزاى آن تقسيم مى نطق صوريم عملِ ي شيوه ،  در  آن

هاى در رشته عمدتا  اى كه در ابتداء و ممكن سازد. شيوه هاآندرك دقيق لحظات منفرد را در وضع ايستاى 
دت بش گونهنارسايى اين شيوه براى درك كليت، آن هاآنكه در  هايىقيقه حاكم شد، يعنى در رشتهعلوم د

شناسى، پسيكولوژى ى، يعنى در تاريخ، اقتصاد، جامعهانسانكه در علوم و موثر نيست،  مي خوردچشم نبه
لحظات پويا  تنيدگىبهم -پيوستگى، درك بهمهاآنكه در  هستند علومىها اينو موثر است.  يرگچشموغيره، 

 و گريزناپذير است. هستى اجتناب  ىجانبه جوشانبراى شناخت همه ،در روند شدن واقعيت
 ، حركتظاهرامرخاطر آنكه در در علوم دقيقه نيز ضرورى است، اما به تنيدگىبهم -پيوستگىبهمشناخت اين 

مي ن گيرچشم، آنچنان برجسته و روند عينى در موضوع تحقيقات اين علوم پيوستگىو تغيير و پويايى و بهم
ى به آن در گذشته قابل بي توجه، پيدا كندناپذير ت اجتنابكه توجه به آن توسط ديد غيرديالكتيكى ضرور شود

اى كه داراى  توجهى . بىقرار دادسرزنش انديشمندان دوران رنسانس را وسيله ن آتوان  درك است و نمى
 ،ديالكتيكى نائل نشده بود منطقهنوز به سطح كشف  انسانعلل عينى نيز بود. زيرا روند رشد انديشه تئوريك 

بلوغ و پختگى شرايط ضرورى براى زمينه  كه خود ناكافى بودن رشد هستى بود، رشدىاز  ناشىخود  كه
 ظهور و به طريق اولى پيش از هگل پيدايش. ظهور ماركس پيش از مي دادكيل را تشاين انديشه ظهور 
سياليسم سو يانكه بانماترياليستي  ديالكتيك منطقو ديگران ممكن نبود.  Schling، شلينگ Descartes دكارت

ر روى بايستى پا ب خود مى ظهورگذاران آن بودند، براى ، پايهعلمى، كارل ماركس، فردريش انگلس و لنين
 مى ترپيشآليسم عينى، يعنى انديشه فلسفى دوران ايدهنظريه صورى در  منطقشناخت ناشى از  دوش

ظات متضاد در يك روند و ى لحگذاشت، تا با شناخت چگونگى پديدآمدن وحدت اضداد، يعنى وحدت ديالكتيك
، است تربا ايجاد كيفيت جديد و بغرنج و رشديافته هاآنكه عبارتست از نفى در نفى ديالكتيكى  ،پيامد آن
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 شناخت رشدِ  بي پايانترتيب جوشانى روند ترى ارتقاء دهد و بدين اسلوب شناخت واقعيت را به مرحله عالى
 د و آن را اثبات كند.بشرى را نيز به نمايش بگذار ي انديشه

 
ه هاى آن، مواد بشناخت از يك صندلى را به شناخت از ابعاد آن، بخش مثال  صورى،  منطقترتيب بدين

ها، ها و دادهواقعيتى آن بهم و غيره، يعنى به شناخت هاكارگرفته شده براى ساختن آن، چگونگى اتصال تكه
. براى و بنامد ندتعريف كرا صندلى ميز نهارخورى  مثال   را ىسازد، تا بتواند صندلى مشخص محدود مى

شناخت موضوع مورد بررسى،  با روند شناخت ،پژوهش علمىدر  همروزمره و در زندگى  ،صورى منطق
. براى شده استپاسخ كافى داده  ،ظاهرامر به وظيفه و هدف شناختِ شود كه  پذيرفته مىو  يابد مى يانپا

ساخته  ى ئشپيوستگى لحظات صندلى، در محدوديت ظاهرى طه و بهمصورى، راب منطقانديشه مسلح به 
. مي رسدصندلى كافى بنظر  زه متناسب براى درك كليت واقعيتانداظاهرى آن، به شده، يعنى در كليت

 مثال  ، زيرا روند ناشى از تغييرات لحظات كليت، هستقابل تائيد نيز  ظاهرامرامرى كه در علوم دقيقه، در 
 “هستى“مصرف آن در كوتاه مدت، براى  جرياناز ابتداء و يا در  آنهاى پايه ارتفاع ابل اغماضبرابرى قنا

وبيش طوالنى نقش نمايد و تنها در طول زمان كم اهميت و قابل اغماض مىبىاهميت و يا كم عمال  صندلى 
ى اجتماعى از يكديگر دهد. )در اين مثال تمايز ديالكتيك طبيعت و ديالكتيك هست تخريبى خود را نشان مى

 . (مورد بحث نيست
 ترآسانتر است و گيرچشم صورى منطقِ نارسائى اسلوب  ،ىانسانبرخالف تحقيقات در علوم دقيقه، در علوم 

اين  كه و انواع ديگر چنين تحقيقاتى، زمانى روانشناسىشناسى، باشد. در تحقيقات جامعه ىقابل شناخت م
كه گويا از  امر نهفته نيست، نارسائى در اين آيند عمل مىه بديالكتيكى  به اسلوبِ  پايبنديبدون  تحقيقات
ها بخودى خود نارسا هستند و گويا داراى ی هاى اجتماعى و نظرسنج ديالكتيكى آمارگيرى منطقديدگاه 
ها واقعيتدهند. برعكس، اين تحقيقات، همانند  لحظات معينى از واقعيت را تشكيل نمى چگونگى يانارزش ب

. آنچه كه مي دهندتحليل ديالكتيكى را نيز تشكيل  ىهاِى ضرورشرطهاى صندلى در مثال قبلى، پيشاندازهو 
. از ظاهر و در وضع ايستاى نتايج تحقيقات است و مطلق گرانه مجزا ،نادرست است، برداشت منفرد

ماندن انديشه پژوهشگر  اقى. بمورد توجه قرارگيرندسويه نه و يكياگرامطلق ،كه اين نتايج نادرست آن است
پيوستگى بهمتوجه ماندن به  ، يعنى بىهاآنپيوستگى به بهم توجه ماندن امر و بىواقعيت هاىواقعيتدر سطح 

صورى را تشكيل  منطقعقالنيت و  برداشت نادرستويژگى ، حقيقت -يتدرواقعلحظات  گى كليهتنيدبهمو 
 .دساز را غيركافى مىنتايج تحقيقات  دهد و مى

 شايسته ى كهفهرست تحقيقاتبه خاطر اهميت آن، به  كه گويا ذكر كردتوان نتايج تحقيقاتى را  مىبراى مثال 
. داده شده است * “نويرو اُكنومى“ نام تحقيقات به اين .است وارد شدهاند هم شناخته شدهدريافت جايزه نوبل 
، رئيس انستيتوى ارنست فهر، 2005نويه ژا 7منتشره در آلمان در تاريخ  “فريتاگ“طبق خبر روزنامه 

كه يك اقتصاددان است و در نشريات تخصصى، ازجمله  اقتصادى در دانشگاه زوريخ/سويس تحقيقات تجربى
اى از چاپ رسانده است، چنين نمونهه نيز نتيجه تحقيقات خود را ب Natur und Science “طبيعت و علم“در نشريه 

طبق اين تحقيقات كه فهر نتايج آن را در  گذارد. نمايش مىبا رى رصو منطقبرداشت انديشه در سطح 
 هومو اكونومى“كه او آن را  – انسان»، كه «با دقت اثبات كند»اى اعالم داشت، او موفق شده است مصاحبه
، آنطور كه مي كندعقاليى عمل ن به طورتنها با توجه به منافع خود و  – مي نامد Homo- oconomicus “كوس
نيز قرار عملكرد او همچنين برپايه واكنش هيجانى »، بلكه «نداهصاددانان تاكنون هميشه تصور كرداقت

، از بخش روانكاوى Dominik de Quervin دومينيك دكوراوين. فهر در همكارى با دانشمند ديگرى بنام «دارد
 -هومو“عنى كشف به كشفى دهن پركن، ي انسانكمك آزمايش تجربى بر روى دو ه دانشگاه زوريخ، ب

دانشمندان »، مي كند. طبق اين آزمايش، آنطور كه خبر روزنامه اعالم مي شودنايل  “كوس اكونومى
از نظر مالى مغبون شده  ب كه در آزمايش در اثر عملكرد شخص دوم  الف خصاثبات كنند، كه شاند توانسته

مخارج  هزينه و اقدامى براى او همراه بازند، باوجود آنكه چنين  بود، عليه او دست به اقدام تضييغى مى
. علت چنين «كند ى خود، از سود مالى صرفنظر مىبا اقدام تضييغ الفعبارت ديگر، شخص اول است. به

عملكرد  خاطربه الفزمانى كه شخص »توان در عملكرد مغز او در توموگرام مغز ديد:  برخوردى را مى
كند،  زند، پاداش خود را در مغز خود دريافت مى م تضييغى مىعليه او دست به اقدا بناجوانمردانه شخص 

 . «…مي شود، كه مركز پاداش در مغز است، در مغز او فعال Nucleus caudatusزيرا 
 
--- 
*Neurooekonomie        هاى اقتصادى منتج از واكنش منظور از اين اصطالح، بيان اين نظر است كه واكنش

 گذرد، يكى نيست.  ر با برداشت انگلس كه همه اقدامات انسان از مغز او مىمغز هستند. اين نظ -اعصاب
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سوسيولوژيك از  مثابه تحقيقات پسيكولوژيك وصورى، تحقيقات فهر و ديگران، به منطقالبته از ديدگاه 
 گيرىنيز با اصولى علمى انجام شده است. اما نتيجه هاآنگيرى از برخوردار و نتيجه “عقاليى“زمينه 
زدگى تحقيق كنندگان ، تنها از هيجان“كوس اكونومى -هومو“سويه از آن و اعالم كشف نه و يكياگرامطلق

دگى زباشد. اين هيجان، همانند هيجان نمى ورزانسان انديشهواقعيِت هستِى اقتصادِى  يانحكايت دارد و ب
معرفى  ياندر كالس درس به دانشجو كه در اولين معاينه حنجره بيمارى كه بوددانشجوِى سال اول پزشكىاى 

سرطان است! “برآورد،  يانزدگى فرشد، با شناخت بيمارى سرطان حنجره از خوشحالى و هيجان مى
را  دارىسرمايه كه با چنين موضعى نتوان روابط اقتصادى حاكم بر جامعه ،عجيب نيست “سرطان است!

آن را مركز  مي توانكه  غزكشف مركزى در م .را شناخت هاى اقتصادىدرك كرد و علت و معلول پديده
با دارد، به كشف خود  زده برآن مىصورى را هيجان منطقناميد، دانشمند پايبند به  “سندىخر“احساس 
هومو “م را جايگزينى براى بها دهد و اين نا “اقتصادى انسان“تا حد كشف  ىنگرسويهو يكيى اگرمطلق
ى است از مرحله احساسى انعكاس واقعيت “خاص“مورد  ،“هيجان“د. رااعالم د ورز()انسان انديش“ زاپينس

به مرحله حسى شناخت،  تنهاواقعيت خارجى انعكاس محدود كردن در آگاهى او.  ،انسانعينى خارج از ذهن 
هاى  يعنى به سطح بيولوژيك و چگونگى روند فيزيولوژيكى ايجاد شدن احساس )مثال  خشنودى( از ويژگى

. جا و مقام و عملكرد است Condillac (XIX) كونديالكهيجدهم بنام  ف ماترياليست فرانسوى قرننظريات فيلسو
توان بدون ارتباط با مرحله ديگر آن، يعنى مرحله تعقلى انعكاس واقعيت عينى خارج از  را نمى مرحلهاين 
با واقعيت و با چگونگى  سويهنه و يكياگرادر آگاهى، مورد بررسى قرار داد. چنين بررسى مطلق انسانذهن 

صورى قادر به درك  منطقنيز تنها  رواين. از مغايرت دارد انسانبغرنج انعكاس حقيقت در ذهن و آگاهى 
معين و تاريخى اتفاقي ي صورى شخصيت  منطقديالكتيكى تكميل شود.  منطقكليت حقيقت نيست و بايد با 

ويژه وضع ت و تجربه گذشته و انگيزه او و بهفرد شركت كننده در آزمايش، يعنى سطح و محتواى شناخ
 پايه به نيازهاى حياتى خود پاسخ مىكه او بر آن ،در روند توليد اجتماعى را اجتماعى او و جا و مقام او

داند.  گيرى خود قابل اغماض مىدارد، يعنى كليت واقعيت حيات فرد را براى نتيجه نظر دور مى از مد   دهد،
با منطق صورى در اين امر نهفته  در سطح بيوفيزيولوژيك “تحقيقات علمى“ائى چنين ريشه نادرستى ونارس

است. نتيج پرپيامد و منفى چنين تحقيقات برپايه اسلوب غيرديالكتيكى شناخت، از اين كمبود منطق صورى 
 . شود ناشى مى
قابليت  ميانكى تفاوت دهد، كه چگونه انديشه غيرديالكتي توضيح مى( ١٥٩)صفحه در كتاب حاضر لئو كفلر 

يكى دانستن »، مي نويسداو دهد.   واكنش بيولوژيك و قابليت ناشى از روابط اجتماعى را تشخيص نمى
كه ناشى  ،محتواى انديشه ، و[سالم و رشديافته]ماده مغز ]بود[ ت فكركردن، كه وابسته است به نادرست قابلي

]كه در  كه ماترياليسم مكانيكى قديمى استشتباهى ، درست محتواى ا[تاريخى-] -است از شرايط اجتماعى
آن نزد برخى از دانشمندان پژوهشگر درباره چگونگى عملكرد مغز با امكانات تكنيكى جديد “ جديد”شكل 

انديشه  «.استبوده  و دچار آن الكتيكى است، گرفتار، كه برداشتى در نقطه مقابل برداشت ديوجود دارد[
حال در و درعينعنى قابليت فكركردن و محتواى انديشه را به طور دقيق و مجزا هر دو نكته، ي ،ديالكتيكى

 تحقيقات دو دانشمند فوق بايد گفتدر مورد مشخص دهد.  شان مورد توجه قرار مى تنيدگىبهم -پيوستگىبهم
نزد فرد  را كه Nucleus caudatus  ، يعنى“احساس خشنودى“ مركز تفاوت قابليت واكنش فيزيولوژيك هاآنكه 

در ارتباط با شرايط هستى اجتماعى مشخص او كه متاثر از  ،اندكشف كردهاتفاقى انتخاب شده براى آزمايش 
اند. درك ديالكتيكى روابط باشد، تشخيص نداده عى( و ذهنى مىااجتم -عوامل مختلف عينى )اقتصادى
 ،بر اين روابط اجتماعى ايط حاكمبدون شناخت شر ،ب و الف ىهاانسان مياناقتصادى در جامعه، ازجمله 

 ممكن نيست.
 

اين بغرنجى،  تنيدگىبهم -پيوستگىصورى براى درك هستى اجتماعى كافى نيست. براى درك بهم منطق
حقيقت كه مضمون درونى لحظات را  -براى درك چگونگى حركت، تغيير و تاثير لحظات در كليت واقعيت

ديالكتيكى نياز  منطقديالكتيكى، به  عقالنيتدهد، به  نشان مىسازد و  در پويايى هستى كليت برجسته مى
را در ارتباط با قانونمندى حاكم بر تغييرات در حقيقت برجسته سازد، “ خاص“ويژگى  استدر است كه قا

و كليت زائيده از اين  دريابدير آن تحت تاثير قانونمندى حاكم مضمون و ذات خاص را در حركت و تغي
هاى ممكن ترقى و تعالى و راه نددر حال شدن درك ك جريانمثابه حقيقت را به -نى واقعيتپوياى درو حركتِ 
 .كند يانرا ب عبارت ديگر، تاريخ روندبه و ،تر شدن و همچنين پوسيدگى و نابودى آنو بغرنج

 
نوع قانونمندى حاكم بر اين شدن، قانونمندى حاكم بر جمع صورى و رياضى نقاط مشترك ظاهرى لحظات مت

ال حقيقت نسبى، در ح ،كننده تغيير شرايطى است كه تحت تاثير آن ياننيست، بلكه اين قانونمندى بآن خاص 
رشد  مياندارى، قانون ناشى از تضاد اجتماعى سرمايه -بندى اقتصادىشكلشدن و بوجود آمدن است. در 

ابزار توليد قرار دارد، يعنى با  بر فردىكه برپايه مالكيت  ،مولده و شكل تصاحب توليد اجتماعىنيروهاى 
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دهد كه تحت  قانونمندى را تشكيل مى شخصى و خصوصى صاحبان ابزار توليد همراه است، همانتصاحب 
 خود در توليد بر حسب وضع و جايگاهتاثير آن، لحظات تشكيل دهنده جامعه، يعنى اقشار و طبقات اجتماعى، 

افراد متعلق به طبقات ارزيابى  ،پايهدفاع كنند. براين نافع خودتا از م كنند مىمبارزات اجتماعى شركت  درو 
، نظر و منافع مختلف هاآنكه گويا به تعداد  ى نيستزاعى و مجردانت افراد ارزيابى تنهاو اقشار اجتماعى، 

 ىمثابه اصلرا به برداشتمايل است اين  ولوژى پسامدرن طبقات حاكم امروزهوجود دارد، آنطور كه ايدئ
 .القاء كند انسانبه  “كراتيكدم“

 ميانناپذير  كه تعميق تضاد آشتى ،كند اثبات مى ،)كاپيتال( “سرمايه“ ،ساز خودكارل ماركس در اثر دوران
به سخني ديگر، تعميق تضاد در  ،توليد اجتماعىثمرات دارى تصاحب نيروهاى مولده و شكل سرمايه

سپس دهد، زمينه و  اجتماعى در اين نظام را تشكيل مى -ادىكه قانونمندى تغيير شرايط اقتصمناسبات توليد 
كه به نفى در نفى ديالكتيكى طبقات  استكيفيت نوين  ايجادوضع موجود و انقالبى  ايجاد تغيير شرطپيش

 انجامد. جامعه طبقاتى مىطور كلى بهمتخاصم و 
ردند، آنطور كه برخى از مخالفان كم اعالم نك “جبر تاريخى“سوسياليسم علمى يك  نياچنين دورنمايى را بان 

 هاآن برعكس، .مي دهندرا به آنان نسبت  ضع مذهبىامو نهايتا  داشتن چنين تصورات و  ،سواد و يا مغرض
بكوشند. اين  فروشندگان نيروى كاربايد دانند كه براى تحقق آن  مى “امكان تاريخى“اين دورنما را يك 

پيش  ونيماز يك قرن ترىبيشدر دوران كنونى از قشربندى دنبال رشد نيروهاى مولده ه ب نيروها
اجتماعى، از فرد فروشنده نيروى كار ي علمى هستى  -ديالكتيكىبا شناخت  باوجود اين تنها ،برخوردارند

اى و تحول ريشه از هستى اجتماعى هاآن در شناخت كه يابندمي به سطح طبقه كارگر ارتقاء  بدنى و فكرى،
اى كه طبقه كارگر در صحنه نبرد اجتماعى ظاهر و فعال شوند. وظيفه مثابهبهها آنو  بپيوندد، انقالبى بوقوع

منظور دسترسى به ه ب ابزار علمى و عملى نيازمند مسلح شدن به منطق ديالكتيكي هستند: براى درك آن هاآن
 .زند و بكار برندالكتيكى را بيامو( ديIIشناخت ) نظريهبايد اسلوب  . از اين روست كههدف خود

 
هاى سوسياليستى حتى پس از فروپاشى كشور ،جهانى دارىادامه مبارزه ايدئولوژيك طبقات حاكم سرمايه

كه در ابتداء هم به آن اشاره شد، عليه شناخت ديالكتيكى از  هاآنتوسط  “مرگ ماركس“اروپائى و اعالم 
 خدمت حفظ شرايط حاكمدر صورى  منطقشود.  ىبا هدف ادامه نبرد طبقاتى از باال اجراء م است كههستى 

دارى امروزى، يعنى مدافعان سرمايه يكهاى ايدئولوژكليه نظريه پايبنديكند.  عمل مى است و در اين جهت
وغيره كه مىكوشند دوباره حل وفصل مسائل اجتماعى را  (IV) ، نئوپوزيتويستى(III) پسامدرنيستى نظريات

، از طريق احضار روح و غيره تبليغ و القاء (V) اى و رازگونهاسطوره -انىفهاى عرحلحتى از طريق راه
اى طبيعه براى دسترسى به هدف رهاى عرفانى و ماوىشود. تبليغ وسيع برداشت كنند، از اين امر ناشى م

 2003درصد كتب چاپ و نشر يافته در آلمان در سال  20كه  . بىسبب هم نيستنقش تعيين كننده داردفوق، 
 بودند.  اتاراى اينگونه موضوعد

و يافتن راه  نسبى سلب امكان شناخت واقعيت و حقيقت ،دارىهدف اصلى از تبليغات تشديد يابنده سرمايه
هاى ميليونى تحت استثمار است. هدف، خارج ساختن چراغ علمى خواهانه آن توسط توده تغيير ترقى

كه  همانطوراهميت پراتيك اجتماعى در روند شناخت،  باشد. خواه م راهنماى عمل از دسترس نيروهاى ترقى
كه كشف و برداشت  ،اى استدارد، آن قدم نهايى و تعيين كننده مى يانلئو كفلر نيز در بخش دوم كتاب خود ب

 يانآن به وظيفه تاريخى ماركس و انگلس تبديل شد و زمينه برداشت ماترياليسم تاريخى و ديالكتيكى بان
هاى فلسفى انديشه كه جهت كليه كوشش هم هست روهمين ا بوجود آورد. درست ازسوسياليسم علمى ر

دوران رنسانس،  ي“روشنگرى“و همچنين مواضع آن عليه پسامدرنيستى و كليه نظرهاى خردگريزانه آن 
 راه تغيير آن قرار دارد.  ر نفى امكان شناخت واقعيت وبورژوازى انقالبى، دو رشد يعنى دوران طلوع 

حقيقت توسط انديشه پايبند به  -تحليل جامع واقعيت “امكان“پسامدرنيستى با چنين هدفى به نفى  اتنظري
  -پيوستگىد كه پرسش درباره بهمنكن يم موعظه نظرياتد. اين نپرداز ماترياليسم تاريخى و ديالكتيكى مى

ترتيب اين ار گذاشته شود. بدينو فلسفى كن نظرىهاى ها و حقيقت در بحثر پديدهعلت و معلول د تنيدگىبهم
نظريات زمينه بروز سرخوردگى و ياس براى شناخت واقعيت را بر اذهان بخش بزرگى از روشنفكران در 

غالب كرده است. بجاى بررسى علل  دنبال فروپاشى كشورهاى سوسياليستى در اروپاه هاى اخير و بسال
شكست تجربه سوسياليستى در اروپا، اين نظريات ، سياسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و ديگر علل نظرى

د. ضرورت پذيرش نكن د، طلب مىندار اعالم مى هاآناز روشنفكران تسليم و قناعت فكرى به آنچه 
 ،پايهشود، اگرچه براين القاء مى هاآن، و كوشش براى برخورد به مسائل و مشكالت برپايه “امرواقعيت“

 دارى انكار ناپذير است.حاكم بر سرمايه غيرقابل حل بودِن بحران ساختارى
، مي شودتوصيه  واقعيتكل  جامع تحليل مكانصورى باقى بماند، نفى ا منطقبراى آنكه انديشه در مرز 

تنها  “پسامدرن“ انسانِ . (IVو  III)مي شودكه هميشه به استبداد ختم  است “داستان بزرگ“يرا كليت گويا ز
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حقيقت  لحظات واقعيت و بازسازى كليت مياند و درك كند. ايجاد ارتباط ينبرا ب “لحظات“كافى است بتواند 
 براى او غيرضرورى است. 

پسامدرن و القاى اين نظر كه گويا جامعه از ساختارها و  نظرياتدارى در نفى ساختار طبقاتى جامعه سرمايه
شناسانه خود تحت ثر جامعهر اد U. Beck . بكىدر كنار هم ساخته شده است، آنطور كه  سانِ يكهاى سيستم
خش اقتصادى و كند؛ و يا تقسيم جامعه به ب عنوان مى “هااى از سيستمجامعه صنعتى، مجموعه“عنوان 

تئورى “در اثر خود تحت عنوان  Juergen Habermans سيورگن هابرمان، آنطور كه مسائل روزمره زندگى
 .N ن. لومانها در ساختارهاى جامعه توسط زيرسيستم ميان؛ ويا نفى ارتباط درونى بر مي شمرد “ارتباطات

Luhmannكه گويا در جامعه در كنار يكديگر قرار  وزن دانستن لحظات هستى اجتماعىم؛ و يا كوشش براى ه
، به نفى نقش عمده و غيرعمده لحظات هستى هست نيز “دمكراتيك“ ىوزن بودن گويا امرهم ايندارند، و 

به كليت حقيقت  پايبنديها براى منحرف ساختن انديشه از ى همه و همه اين كوششآر .پردازد عى مىاجتما
در اثر حاضرش درباره شناخت كه اهميت توضيحات لئو كفلر  ها استگيرد. باتوجه به اين كوشش انجام مى
 .يابد ساسيت مىاهميت و حبرجستگى و كليت 

 
هاى ممكن براى آينده جامعه بشرى كه به حلت راهويژه شناخپيوستگِى در حال شدِن تاريخ، بهشناخت بهم

 -پيوستگىكمك درك ديالكتيكى اين بهمه است، تنها ب« سوسياليسم و يا بربريتيا » گفته روزآ لوكزامبورگ
، قرار دارد رشد نيروهاى مولده با كه در ارتباط ناخت و درك قانونمندى تغييرات آنويژه شو به تنيدگىبهم

فظ شرايط حاكم موجود كه هدف انديشه پسامدرن است، براى ادامه حيات بشريت، جز . حمي گرددممكن 
دستى كه نه تنها فقر و تنگ ديگرى  را در بر ندارد. دورنمايىفاجعه آپوكاليپسى روز محشر، امكان 

هاى تحميل جنگ عالوه براينروزافزون مردم جهان، حتى در كشورهاى متروپل نشان آن است، بلكه 
آنطور كه امپرياليسم آمريكايى و اروپايى )در حال رشد و پيشرفته  برانداز به كشورهاى پيرامونى و خانمان

دند، و يا با اشغال افغانستان، جنگ نموو آن را تجزيه  هعليه كشور سوسياليستى يوگسالوى اعمال كرد
، (تاريخ اروپائى 2005از سال ويژه در آغتجاوزگرانه و اشغالگرانه امريكا عليه عراق، تهديد عليه ايران به

دهند. فاجعِه در راه براى محيط زيست، نابودى  هاى اين فاجعه آپوكاليپسى را تشكيل مىنيز عالئم و طاليه
افراطى در خدمت  ها در روند توليد و مصرفه زبالهمنابع زيرزمينى، كمبود آب شيرين و مسئله ايجاد انبو

به مردم جهان  “نوع زندگى آمريكايى“سود و همچنين به علت تحميل به دسترسى  خاطرببازتوليد سرمايه و 
كه دورنماى برقرارى بربريت را در جهان به امكان  كرد ئم ديگر فاجعه در راه ارزيابىمثابه عالرا بايد به

 قابل لمسى تبديل ساخته اند.
 

به آزادى  رسيدنالبى و ديالكتيكى، شناخت براى تحول انق منطقست كه شناخت، درك و آموزش از اين رو
يابى به اين شناخت توسط طبقه كارگر در واقعى از بندهاى اجتماعى براى بشريت است. ضرورت دست

ايجاد  ستانهآن دوانسهدف  دفع آپوكاليپس و ضرورتى فروشندگان نيروى كار، از هاى امروز قشربندى
 قىيت ترانسانكه  . اين امكانىاستشود مياشى ن انساناز  انسانفارغ از غارت و استثمار ى انسانجامعه 

سرمايه امپرياليستى تحقق  سازى جهانىبدل جانشين براى برنامه  را به عنوانآن دوست بايد خواه و صلح
 بخشد.

 
 ادامه بشدت كه سازنده جهان نوين انسانخواه و با توجه به نبرد طبقاتى از باال عليه نيروهاى تحول و ترقى

برخوردار  اىاهميت ويژهآن از ضرورت و  و آميخته با وسواس حاضر و مطالعه دقيق ، برگردان كتابرددا
، بايد دريافت و منش مي كندبهرصورت هر نسلى كه در مبارزه شركت »طبرى،  احسان قولبود، زيرا به

 «.بندى كندعبارت ديگر، تجارب خود را جمعخود را از انطباق تئورى عام بر پراتيك بدست دهد و يا به
 ازجمله مى ،سخن ى(. او در ابتدا5، ص 1345 “هاى فلسفى و اجتماعىها و نوشتهيادداشت“)طبرى، ا، 

لنينيستى انكارناپذير است و  -ضرورت كوشش براى اجتهاد در مسائل تئورى عمومى ماركسيستى»نويسد: 
 «تر شود. تواند غنـى ر اين زمينه مىتئورى از هر سخن الكنـى د

 
ياد زنده كه با مبانى انديشه فلسفى و اسلوب ديالكتيكى از طريق مطالعه آثار دان كتاب حاضر رابرگر نگارنده

رساند، به ياد شخصيت ب يانبه پااحترام به او آشنا شده است، مايل است اين سطور را با احسان طبرى 
 هندگان عالقمند توصيه مىاستثنائى تاريخ معاصر ميهن ما. نگارنده مطالعه اين آثار را به آموزندگان و پژو

تبويب مسائل “درباره  “هاى فلسفى واجتماعىها و نوشتهياداشت“داند، مقاله نخستين از كتاب  م مىكند و الز
گونه مسائل ديالكتيكى نقل كند، تا از اين طريق براى فهرست را به عنوان آغاز سخنِ  “ديالكتيك ماركسيستى

 بندى مسائل ديالكتيكى توسط احسان طبرى در همين جا بوجود آيد.تقسيمخواننده عالقمند امكان آشنا شدن با 
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 تبويب مسائل ديالكتيكى ماركسيستى
 

ى فلسفى بينعنوان نام عمومى جهانماترياليستى را، چنانكه بدرستى متداول است، به “ديالكتيك“اگر 
 ك بطريق زيرين تبويب كرد:بندى ارگانيرا بر اساس تقسيمآن مي توانماركسيستى بپذيريم، آنگاه 

هاى عرصه خاص قوانين يانكه در كار تحول و تكامل است و يا ب واقعيتى استعام قوانين  يانيا ب ديالكتيك
 هاى مشخص است.انطباق آن قوانين عام بر اين عرصه يانمختلف اين واقعيت، يعنى ب

گر قوانين كلى، صرفنظر از انطباق مشخص يانسروكار داريم كه ب ديالكتيك عام يا مجرددر حالت اول ما با 
 هاى مشخص است. همانا انطباق آن قوانين كلى بر عرصه كه ديالكتيك خاص يا مشخصاست و در 

كه )بتواند( كليه اشكال موجود ... ازجمله جهات  ]است[ اسلوبى»به گفته ماركس ديالكتيك خاص يا مشخص ]
، ١٩٤٧به زبان آلمانى جلد اول  )كاپيتال ...«هش قرار دهد گذراى هستى اجتماعى را فرابگيرد و مورد پژو

 [(١٨ص 
 

 :مي گردددو بخش عمده تقسيم ديالكتيك خاص يا مشخص، خود به
درباره ] بررسى قوانين عام جهان عينى )طبيعت و جامعه(، يا ديالكتيك طبيعت و ديالكتيك اجتماع؛ (1

 مراجعه شود.[ بخش بعدى نيزبه ديالكتيك طبيعت 
 ى قوانين عام جهان ذهنى )فكر، احساس، عمل(.بررس (2

ى فلسفى بينكه چنانكه گفتيم داراى پيوند درونى منطقى است، اجزاء اساسى جهان بندىموافق اين تقسيم
 قرار زير است:ماركسيستى يا ديالكتيك مادى، به

 ديالكتيك عام يا مجرد. (1
 ديالكتيك طبيعت )ديالكتيك خاص و عينى(. (2
 )ديالكتيك خاص و عينى(. ديالكتيك اجتماع (3
 ديالكتيك روح )ديالكتيك خاص و ذهنى(. (4
 

و از اين لحاظ  مي دهدديالكتيك عام، جهان را از جهت قوانين عام ايستائى و پويائى آن مورد بررسى قرار 
 :سه بخش جداگانه ديالكتيك عام عبارتست از

ها رباره ساخت پوسته زمين و جنبششناسى دنامى است كه به بخشى از زمين) Tektoniqueشناسى ساخت (1

شناسى فلسفى برگزيديم، لذا بايد و ناهنجارىهاى شكلى آن داده شده است. ولى ما اين نام را براى ساخت
، Systemعنوان سيستم  ، تحليل واقعيت عينى به(تكتونيك در زمين شناسى توجه داشتبه تفاوت آن با 

 ررسى اشكال مختلف سازمندى و تشكل ماده.و ب Elementو عنصر واحد   Structurساخت 
ترى در اطراف هاى دقيق كه در گذشته بدان توجه الزم نشده، و در اين اواخر بررسى اين مبحثى است     
 آن

 هاى اوليه اهميت و پرثمرى شگرف تحقيق در اين رشته را نشان داده است. . بررسىمي گيردانجام      
ها، دستگاه ميان، تحليل واقعيت عينى از جهت روابط موجود Synaptiqueيا  Synapsologieپيوندشناسى  (2

ها، واحدها يا عناصر، كشف روابط دائم و ماهوى يا قوانين، روشن ساختن كيفيت ِعلي ت، ساخت
جبرواختيار. اين مبحث را قسمتى ديالكتيك هگل و ماركس و در اين اواخر سيبرنتيك مورد مطالعه قرار 

 گردد. احساس مى كامال  ايجاد يك مبحث مستقل و گسترده  داده است. ضرورت
هاى مكانيكى معلول كه جنبش در مكانيك به بخشى داده شده است تيك)نام سينه  Synestiqueشناسى جنبش (3

وانفعاالت شيميائى را كه سرعت و مكانيسم فعل كند و در شيمى بخشى است بررسى مى علل فيزيكى را
را براى جنبش دهد، ولى ما آن شود، مورد مطالعه قرار مى انفعاالت پديد مىواين فعل جريانكه در 

هاى تحول، ، تحليل واقعيت از جهت حركت و تحول و تكامل، انگيزهSynematologieيا  فلسفى برگزيديم(
. اين قسمت را ديالكتيك هگل و باشد مى مسير تحول )تضاد، جهش، نفىدرنفى، پيشرفت و غيره(

ى تحولى داروين و نئوداروينيسم و سراپاى علوم طبيعى و اجتماعى كه اصل اولوسيون و ماركس، تئور
العاده نهايت مهم و فوق ايست بىكنند. اين مطالعه اند، مطالعه مىرا پذيرفته Historismايستوريسم 
 ثمربخش.

 
اين بررسى مربوط بررسى ساخت و پيوند و جنبش واقعيت در مقطع يك تحليل عام و مجرد و اعم از آنكه 

گيرد. درك قوانين ما را به درك طرز ساختمان، نوع  كدام عرصه است )طبيعت، جامعه، روح( انجام مىبه
گرداند و انطباق آگاهانه همين ادراك ديالكتيكى است، كه ما را به  ارتباط و شكل تغيير و تحول ماده واقف مى

 .مي كندمنطق ديالكتيك مجهز 
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را منكرند. اين سخن نادرستى است. ديالكتيك طبيعت  “ديالكتيك طبيعت“هليت، ندگان حق ابرخى پژوه
هاى روح. تصورى جز اين هاى اجتماع يا ديالكتيك پروسههمان اندازه حق اهليت دارد، كه ديالكتيك پروسهبه

قسيم نادرست ئى كه نتوانستند براى ديالكتيك طبيعت جائى بيابند، دچار سردرگمى ناشى از تهاآنممكن نيست. 
نظر نگارنده چيزى جز ماترياليسم فلسفى نيست. بحث درباره ماده و اند. منتها ديالكتيك طبيعت بهمسائل شده

شعور و مسئله تقدم ماده برشعور، اشكال حركت )نه تنها در آن شكلى كه انگلس گفته و اكنون بدرستى قابل 
هاى نازيسمند )آبيوژن( و زيتمند )بيوژن(، يا پروسهشود(، ماهيت زمان و مكان، ديالكتيك  بحث شناخته مى

عبارت ديگر ديالكتيك زندگى )بازهم نه تنها در حدود تعريفى كه انگلس گفته و آن نيز اكنون بدرستى قابل به
 شود( وغيره، مباحث اين بخش از ديالكتيك طبيعت است.  بحث و ناقص شناخته مى
صحبت خواهيم كرد و برخى نكات قابل  تربيشجاى خود با تفصيل  هاى اجتماعى دردرباره ديالكتيك پروسه
 خواهيم كشيد. بينتذكار و قابل بحث را ب

 
 باره برخى توضيحات اضافى بدهيم:است در اين ىاما درباره ديالكتيك روح، ضرور

اهميت اين مثابه يك مبحث سيستماتيك، توجه الزم نشده است و حال آنكه تنظيم ديالكتيك روح، بهنسبت به
 سيستماتيزاسيون انكار ناپذير است.

 
ديالكتيك  يان)منظور تكرار روانشناسى فردى و اجتماعى نيست، بلكه بهاى روانى ديالكتيك پروسه -الف

 ها، يعنى انطباق احكام كلى ديالكتيك بر نفسانيات فردى و اجتماعى است(.پروسه
 
 ديالكتيك پروسه تفكر و معرفت -ب
 ]هولس درباره بنيامين[ هاى رياضى، عالمات اطالعى(.سمبوليك، زبان، سمبولديالكتيك عالئم ) (1
 ديالكتيك مفاهيم، احكام، استنتاجات )منطق تاريخى و منطق انطباقى(. (2
 ى، ايدئولوژى، تئورى وغيره(.بينى فكرى )جهانهاجريانديالكتيك  (3
 تئورى شناخت )گنوسئولوژى(. (4
 ت(.تئورى حقيقت )ديالكتيك واقعيت و حقيق (5
 
 )يا ديالكتيك تصاوير(ديالكتيك پروسه احساس و تخيل  -ج
 انگيز(.ديالكتيك موجود و مطلوب )زشت و زيبا، عالى و سافل، مضحك و غم (1
 ديالكتيك احكام تقويمى )آكسيولوژيك(. (2
 (  ديالكتيك پروسه آفرينش )هنر(.3
 
  ديالكتيك پروسه عمل -د
 مبارزه، توليد وغيره(.ديالكتيك پروسه اجتماعى )رهبرى، سازمان،  (1
 ديالكتيك رفتار فردى )اتيك و تاكتيك(. (2
 

معناى مبداء، در مورد ديالكتيك روح غالبا  به تئورى معرفت و تئورى حقيقت بسنده شده است. پراتيك تنها به
فته است. ما در جاى خود درباره اهميت ايجاد يك مبحث مستقل گرر مالك و منتهاى معرفت مورد توجه قرا

 فى درباره پراتيك سخن خواهيم گفت.فلس
شود و موضوع  ى بدل مىانسانيك مدخل ديالكتيكى برمجموعه معرفت موافق اين طرح، فلسفه ماركسيستى به

كه خود يك مدخل  را  La science des Science “علم علوم“آميزد و نيز جاى  لوم ويژه در نمىآن با موضوع ع
(، …اين نام پديد شده است، ربطى به فلسفه ندارد )علم جديدى كه به معرفتى به علوم معاصر است -اسلوبى
 گيرد و بتمام معنى داراى مكان و مقام بايسته خود است. نمى
 
قى نيست و بدون پيونِد درونِى برخاسته از طكه غالبا  داراى جنبه من هاهاى موجود در درسنامه بندىسيمتق

بندى حاضر بر اساس خطاست و بايد كنار گذاشته شود. تقسيمواقعيت است، در يك كلمه بنظر نگارنده 
لنينيسم،  ماركس، انگلس، لنين و با توجه به بسط علوم و معارف  -هاى ماركسيسمتوصيه و تذكار كالسيك

 فته است.گرمى در شرايط امروز انجاانسان
 

گردد، تنها بايد  فوق ذكر مى شده در يانپيش از ختم اين كالم بايد تصريح كرد كه در همه جا كه مسائل ب
 مورد توجه قرارگيرد، الغير و اال بيم آنست كه فلسفه با علم كنكرت درآميزد.ديالكتيك پروسه 
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 ديالكتيك طبيعت
ند كه توانست جهان طبيعى، تاريخى و معنوى را بين دستاورد تاريخى هگل را ماركس و انگلس در آن مى

انگلس اثبات برساند. غيير، بازتوليد و رشد، درك كرده، بازشناسد و بهمثابه يك روند، به معناى حركت، تبه
توان  در پايان تحقيقاتى كه مى :مي نويسددر ارتباط با طبيعت  هگل درباره شناخت“ تيك طبيعتديالك“در 

 De تحت عنوان ١٥٤٣ماه مه  ٢٤در ]انتشار اثر كوپرنيكوس با تاريخ آغاز آن را در نيمه قرن پانزدهم 

revolutionibus orbium coelestium ] هاى خشك و غيرقابل تغيير از كليه برداشت»دانست، منجر به آن شد كه
 «مثابه جريانى ابدى در گردش و حركت و تغيير به اثبات برسد.طبيعت به خاك سپرده شود و كل طبيعت به

كند كه  ، تصريح مىمي شويمارد تاريخ ما و ،انگلس با اشاره به اين نكته كه با پديد شدن انسان ،در همين اثر
تا  را طبيعت و حيوانكه تغيير و رشد و تكامل  دارا هستند. روندىتاريخى  ىطبيعت و حيوان نيز روند

آن باخبر شود، بدون آنكه از  تاريخ ساخته مى ،كه براى حيوانگيرد. تفاوت اما در آنست در بر مى امروز
نقش ديالكتيك در روند اجتماعى  .مي داردانسان تاريخ خود را خود برپا  د، درحالى كهباشد و يا آن را بخواه

شناخت از خود در درون عبارتست از كلى نقشى متفاوت است. انعكاس ديالكتيكى هستى در ذهن انسان، ه ب
 »توان  تصريح دارد كه مى“ فلسفى -هاى اقتصادىدستنويس“روند هستى اجتماعى. ماركس اين نكته را در 

 مورد توجه قرار داد.« چنان در وحدتشاندو را[ همانديشه و هستى تفاوت قائل شد، اما ]بايد اين ميان
 قرار مىتصريح مورد “ تبويت مسائل ديالكتيكى ماركسيستى“ احسان طبرى وجود ديالكتيك طبيعت را در

ه تقدم ماده بر شعور بحث درباره ماده و شعور و مسئل» ، يعنىداند مى« ماترياليسم فلسفى»دهد و آن را 
 (.٢٩صفحه همانجا )...« 

ديالكتيك  در توضيح انطباق موضع لئو كفلر درباره“ تاريخ و ديالكتيك“ورنر زپمان در پىافزوده خود به كتاب 
تاريخ و  ميانماركس نه تنها تفاوت قائل است »: مي نويسدانگلس  -الذكر ماركسطبيعت با برداشت فوق
. انسان در جامعه برپايه نيازهاى خود بر روى ماده داند ا يك برش كيفى نيز مىطبيعت عينى، بلكه آن ر

  (.٢٢٩)همانجا ص « .مي زندنازيسمند و زيسمند مهر خواست خود را 
ديالكتيك  و اساس بايد به ريشه پايه طبيعت و هستى اجتماعى، ديالكتيكِ  ميان با توجه به اين تفاوت كيفى

 احسان توجه ويژه داشت. ،مي شودساخته  غيرانسانى يسمندوز طبيعت نازيسمندكه تاريخ براى طبيعت و آن
هاى نازيسمند )آبيوژن( و ديالكتيك پروسه اشكال حركت، ماهيت زمان و مكان،»تر طبرى همانجا پيش

پژوهش درباره طبيعت  كند. اعالم مى« زيسمند )آبيوژن( ... ]را[ مباحث اين بخش از ديالكتيك طبيعت
است كه در آن جوانب مختلف برپايه “ مطابق با عقل“عقاليى، به مفهوم هگلى  -ساختارى منطقىداراى 

 گيرند و عمده هستند. ها مورد بررسى قرار مىرابطه علت و معلولى آن

 اى خارجىرابطهمثابه با اشكال حركت و تغيير در طبيعت بايد به انديشه ديالكتيكى به نظر كفلر رابطه

ترين اسلوب مثابه مناسبتوان اسلوب ديالكتيكى را به نيز وضع چنين است كه نمى ين رواز ا درك شود.
تاريخ براى ما قابل درك است، درحالى كه طبيعت براى ما قابل »كار گرفت: ه براى پژوهش طبيعت ب

به تكه توان تكه  تنها در كليت آن درك كنيم، درحالى طبيعت را مىرا باشد. ما قادريم تاريخ  شناخت مى
دريابيم و بشناسيم و كل طبيعت در پايان روند شناخت ما قرار دارد. با رسيدن به اين پايان شناخت كامل، 

 جانبه براى درك ديالكتيك طبيعت بوجود خواهد آمد. همه آنوقت زمينه
« ن آن.در پايا ارد تاباره قرار دترتيب فعال  در آغاز پژوهش در ايندانستن قانونمندى ديالكتيكى طبيعت بدين

 (.٣١جامعه بورژوازى، ص  اريخ)لئو كفلر، ت
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 بخش اول
 ذهنى به عينى آليسمايدهگذار 

 
 
 هگل  “كليت، حقيقت است“
 

نه خود باقى ماند. كوشش يابنيادگرا گرايىِ در سراسر زندگيش عميقا پايبند به ذهن Fichte (VI))فيشته(  تهخفي
نتوانست گرايش  ،نوين اىم نظرياتش برپايهاقرار دادن نظ ه منظورباو  چندباره و از نظر محتوايى كم تفاوت

 به طور تهخفيه نظريات او ببار آورد. حتى آنجا كه يانگرابراى غلبه كردن بر محدوديت ذهن را قابل لمسى
 مراحل هستى ناآگاه و آگاه و درباره چگونگى طبيعت مراتبسلسه -نظرى درباره رديف ىِ پراكنده و گهگاه

 شود كه او به اين تصور نزديك مىهم يىهاناديگر زم عبارتبهدارد،  ى ابراز مىانسانماقبل دوران حيات 
واساس تئوريك  با پايه و مي آيدبسيار اتفاقى از كار در يمستقل از آگاهى را بپذيرد، كوششواقعيت وجود  كه

صورت ه تنها در ظاهر و نه ب هاششكو، او با اين ترتيببديندر تضاد قرار دارد.  سيستم نظريات او
 پرسش براى“ حلراه”تن و يافكشف پاسخ   منظوره ب اىكنندهن تعيي گيرىجهتشود  محتوايى قادر مى

با نهايتا  پاسخى كه  .دبينبراى دوران بعدى تدارك ب روند شناختدرك گونگى چ ارتباط با درت تئورى شناخ
زيرا حتى پذيرفتن نظر . ، داده شدعينى آليسمايدهسط فلسفه پذيرش وجود مستقل واقعيت خارج از ذهن تو

 كند ايجاد مى قلمروى ذهن در درونمثابه ساختارى فكرى به تهخفيوجود طبيعت پيش از وجود انسان را 
tranzendentale،  باشد. او اين مرز را  تجربى ممكن نمى به طوركه گويا گذار از اين قلمروى ذهنى در عمل و

]گويا[ كه سرشت و جوهرى  معنويت -ذهنهستى غيرآگاه را نيز زائيده فعاليت  تهخفي. نامد مى آگاهى -من
 پندارد. ماوراى تاريخى و ماوراى پسيكولوژيك است، مى

، و يا مآليسايده عنوان فرزندى ناخلف براىبهرا تنها  تهخفيگير  ايى پىگرذهناين اشتباه بزرگى است، اگر 
 كانت نظريات ربا تكيه ب ،فيختهبراى  هاى فكرى متافيزيكى تصور كنيم. در بازىيك گمراهى خشك وخالى 

(VII)–    تنها امكان براى ادامه راهى كه  ،-قرار داده بود وظيفه خود را تكميل كردن سيستم فكرى كانت او
موزش درباره مفهوم آ“خود تحت عنوان  اساسىاثر  گفتارپيششود، همين راه بود. در  طىتوانست  مى

به سرزنش  فيخته، كردمنتشر  ،1798در سال تصحيح شده چاپ دوم  و ،1764كه در سال  “علمى
 نامد مىنيز   Realismus ( IX) “ىبين واقع“كه آن را در جاى ديگر  پردازد مى Dogmatismus (VIII) “ايىگرمجز“

 -ند نشان بدهد، اين چيزتوا است، نمى “خود -بخودى -چيز“كه مدعى وجود  ،ايىگرمكه جز گويد و مى
با اين نظر،  فيختهشود.  درك مى انسانشود، چگونه توسط آگاهى  خود چگونه وارد آگاهى مى -بخودى

د تنها در مي توانكند كه طبق آن، انديشه ما  شده است، تكرار مى ياننظرى را كه از آن زمان بارها ب
قادر نيست وجود واقعيت خارج از خود را  رو از اينداشته باشد و  جريانچهارچوب آگاهى ذهنى حركت و 

او  گيرىنتيجه ، اينفيختهانديشه در تئوريك  هاىشرطپيش اين  واسطه بفهمد و درك كند. با توجه به بى
كه نشان خواهيم داد، خود  همانطور، هاشرطپيشكه اين  قابل فهم است؛ مسئله اما اين است كامال  صائب و 

 نادرست هستند.
 با نظرياتش راه رشد انديشه فلسفى دوران جديد را نشان داده بود، كه عبارت بود از Descartes (X) دكارت

به  از اين طريق با اين هدف، كه  گويا بتوان ى ديگر در جهان،هاپديده كليهپديده آگاهى از  جداساختن
كه  ه به اين معناست. اقدامى كرا ممكن نمود و شناخت از آن تو دقيق آگاهى پرداخ “انتقادى“ى بررس

 پيوستگىبهمرا از درون  آگاهىطبيعى پديده آگاهى با كليت پاره شود و  تنيدگىبهم -پيوستگىبهم ،كوشش شود
و خالص آن را مورد بررسى  “ناب“عملكرد  از اين طريق راهبتوان  گويا خارج كرده، تا تنيدگى هستىو بهم

 قرار داد. 
قعيت به دو بخش، يكى بخشى كه در آگاهى وجود دارد، و بخش ديگرى اين چنين پاره كردن يكپارچگى وا

 “گردش كوپرتيكى“ين قدم تعيين كننده كانت در جهت معناى اول ، درست بهمي دهدكه جهان خارج را تشكيل 
(XI) و زمينه شناخت طبيعتِ شده اره طبيعت بدرون آگاهى منتقل كمك آن امكان انديشيدن دربه است كه ب 

 . هن بوجود آمدخارج از ذ
عملكرد انديشه، آنطور كه  “ساختهِ “ مثابهبهى ذهنى براى اثبات واقعيت هاكوششكليه  بعد از كانت هم، اما

با شكست روبرو شد. واقعيت،  “خود -بخودى -چيز“نت بود، در برابر سخت سرى مفهوم مورد نظر كا
]ذهن، فاعل[ و  سوبژكت هم ، يعنىآگاهى تعريف واحد ازاز براى توضيح قابل فهم  هاكوششباوجود همه 

گرا ذهن آليسمايده. البته باقي مانداز ذهن  “در خارج“،  همچنان بودن ابژكت ]موضوع، مفعول[ شناختهم 
دست يافت. جاى تصور  ترىبيشاز رشد پرتحركى برخوردار شد و به ظرافت هاى فوق بر زمينه انديشه
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 ، ديرتر و در دورانمي كندا ايجاد رواقعيت خود  قانونمندى ويژه بايا ابتدائى و ساده درباره آگاهى، كه گو
شرايط  وجود ازناشى واقعيت  “توليد“به اين تصور داد، كه گويا رشد فلسفه كالسيك، جاى خود را  اوج

 .است صورى آگاهى
يار افراطى صورت بسبه دوباره ظاهر شد، اين موضع  (XII)نئوكانتيسم  جريانكه در  ايى مدرنگرذهندر 

به ،  logik “منطق“كه با عملكرد  مي شود براى آگاهى تنها اين وظيفه ويژه در نظرگرفته ،طبق آن. دنبال شد
 “منطقىِ “. اين نيروى هدرا در نظمى قانونى قرارد هاآن دپردازد، بشرطه آنكه بتوانبتوليد اشياء خارجى 

حسى را كه در وضع نامنظم و مغشوشى  هاىپديده انساندر اين عملكرد آن يافت، كه  مي توانآگاهى را 
 به اصال  و از اين طريق  داده، بكمك آگاهى و بشيوه مخصوصى با يكديگر در ارتباط قرار مي كنددريافت 

ينجا كافى . و اين برداشت، منطبق است با مفهوم تجربه علمى. در امي يابد دستتجربه و درك آنان  “امكان“
معناى ايجاد نظم و ارتباط  ، مفهوم تجربه به(XIII) ماخكه نزد مكتب پوزيتويستى  است به خاطر آورده شود

ش و برداشت، همچنانكه نزد كانت بيندر اين  ،ديگر عبارتبه .اندشدهاست كه در آگاهى ايجاد  “عناصرى“
 در و مختص آگاهى، يعنى در فضا، زمان  “نابِ “در اشكال  اىپديدههر نيز چنين است، شعور و همچنين 

، اقدامى كه برپايه مي شود يسم وجود مادى طبيعت بكلى نفىيان.  در نئوكانتدنمىانديش ،زنجيره ريشه عـل ـى

طبيعى را قانونى  قانوندرابتداء : او مي دهدكانت قرار دارد. كانت اين برداشت را چنين توضيح ش بين
ضرورتى قانونى و با اعتبارى  ايجادشدن متنوع در جهت هاىپديده ميانكه طبق آن، ارتباط  مي كندتعريف 

. آنوقت به كمك اين تعريف، خود مي شود، امرى كه از طريق عملكرد منطقى آگاهى انجام مي آيدعام بوجود 
. «و تا آنجا كه بتوان آن را طبق قانون عام تعريف كرد ، بشرطمي شودهستى اعالم » مثابهبهطبيعت 

، ترتيببدينپس »يست، چنين نظر بدهد: يان، انديشمند نئوكانتBruno Bach باخبرونو د مي توان مثال   ،پايهنبراي
 دار نيست،جسم  ىئشماده يك چيز و 

ايجاد  شرطپيشهم بشرطى كه اين ماده، ار است، آندجسم  ىئشوجود  براي (فلرك لئوبلكه شرط منطقى )! 
بيش از انباشت و جمع ساده » ى ئش. «دانجاميد و به وحدت متنوع متغير بدر متنوع متغييرى باش ىسنتز

. اين نظريه در انطباق است با كوشش «خواص آن است وحدت منطقى …خواص آن است. زيرا 
يب كانت نشده صكامل ن به طوررا نابود سازد، موفقيتى كه  “خود -بخودى -چيز“ مي خواهدكه  يسمياننئوكانت
 بود.

* ماوراى مرز احساس در براى شعور  ىن مرزتعيي براىانديشه  اوج تبلوراين اما درست در 
Transzendentalitaet روناى كه در آن جهان ده، در مرحلمي رساندهمين مفهوم را  ، و يا بزبانى ديگر كه 

كه انديشه  ى]عين[ با اين شدت و برجستگى در برابر هم قرار داده شدند، سد محدوديت بيرون]ذهن[ و 
ناآگاهانه و اگر هم  –  . اين سِد محدود كنندهمي شودبروشنى ديده  ،مي ماندار گرا در آن گرفتذهن آليسمايده

از پذيرش قابل شناخت بودن جهان خارج. اما از آنجا كه اين فلسفه  خوددارىعبارت است از:   –درك نشده 
مي ه است و رفتفاصله گ ،[مي كند]كه شناخت واقعيت را نفى  Agnostizismus* آگنوستيسم ،از آموزش الادراكه

ود اى خگرذهنپرمعنا در سيستم  نتيجه گيري هاي بيش با و خود را كمنظريه شناخت نااميدى از  كوشد
را  هاآنناموفق مىكوشند  شكلىما هم ب ىيسم قرن كنونيانكه مدافعان نئوكانت مي شودبپوشاند، دچار تضادهايى 

 برطرف سازند.
 “خود -بخودى -چيز“كه كانت البته مايل بود ازسويى مفهوم  ودكافى است به اين نكته اشاره ش براى هدف ما
اى نداشت، چاره سوي ديگرذهنى براى انديشه بداند و ارزيابى كند، اما از -مفهومى و تعريفى را تنها مرزىِ 
عمال  با آن مفهوم ، بلكه مي دهدرا توسعه  “خود -بخودى -چيز“كه نه تنها مفهوم و تعريف را  يك مفهوم جديد

، جز مي كندن يانرا ب ىتركمكه چيز  ،مفهوم و تعريفكند، وارد بحث  ،مي گيرددر تضاد عميق نيز قرار 
كه  نظمىخود در تضاد قرار دارد با  . مفهومى كهباشد مستقل از آگاهى تائيدى براى وجود واقعيتِ آنكه 

كه او ، مي كنداعالم   Transzendentalismus*ذهن و ماوراى طبيعى  -وجود واقعيت را امرى  ماوراى معنويت
 -خود“آورده است. اين مفهوم همان مفهومى است، كه كانت آن را  ميانه در همان لحظه از آن صحبت ب

بكار  Prolegomena “گومنا پروله“و  آن را بارها در اثرش  مي نامد ،Ding- an- sich- selbst “خود -بخودى -چيز
 .مي برد

 

 گرانذه مآليسايدهرشد  مهمى هاهقل

 
شناخت درك كنيم، بايد نگاهى به چند  نظريهرشد  درذهنى را  آليسمايدهبراى آنكه بتوان اهميت انديشه فلسفى 

 دازيم.بيندر كل قبلى انديشه فلسفى   قله
بخشيدن به انديشه فلسفى غيرانتقادى، آغاز انديشه فلسفى را به زمانى قديمىتر  ياندكارت مىخواست براى پا

بررسي مطمئن براى نقطه آغاز را خنثى كند. نتيجه  هاىشرطپيشوسيله پرسش درباره  زد، تا بدينمنتقل سا
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از اين و  “روشن و قطعىاست“چيزى را كه دانستن آن بود. او آن “آگاهى“شهور او از او كشف شناخت م هاي
او  .تاكنون افزود انديشه فلسفى به آن را مي توانناميد كه به نظر او  “آگاهى“ ،بىترديد قابل اطمينان است رو

( XIVدس )يمخاطر كشف آن، خود را با آرخه كه ب ،مي كردچنان نقطه مطمئنى ارزيابى اين كشف را آن
 مقايسه كرد.

كه امنيتى كه او از برداشت  از اين جهت ً  اوالكه دكارت دچار آن شد، دوگانه است.  گمراهي اي

ديگر انديشه  نتيجه گيري هاي درست بودن را در زمينه ى، كوچكترين تضمينمي كندآگاهى احساس  -من
 -نـه، ذهن شناسنده. زيرا با قراردادن مـن، يعنى نمي سازد، فراهم مي آيددست ه فلسفى كه از اين برداشت ب

از . مي گرددبلكه برعكس، وجود آن تعيين و تائيد  .مي شودنفى ن وجهبهيچ، عين مورد شناخت، يعنى مـن
ذهن شناختگر و عين مورد شناخت درباره وحدت هر دو ] نظريهمينه ز چهارچوب قديمى درپرسش  اين رو
درستى پاسخ دهد، اگر  وغيره[ را فيلسوف نمى تواند هيچگاه به واضع و موضوع، فاعل و مفعول، شناخت

[ قرار تگرذهن شناخبه متعلق ذهن، يعنى متعلق به بر پايه موضع آگاهى ]جان نقطه آغاز انديشه فلسفى را يك
 ميانبه رابطه  دادن پاسخ مشخص، پاسخ به پرسش نقطه آغاز انديشه فلسفى اجبارا  بايد از از اين رودهد؛ 

نمي گرا اين رابطه را در آغاز تحقيقات خود مطرح فلسفه ذهن آنجا كه. اما از )م( بدست آيد هستىآگاهى و 
به دو را ديرتر و  مجبور است، مسئله وحدت اين ،مي دهدآگاهى را در آغاز قرار  -، بلكه مقوله مـنسازد
طور هكمك شيوه انتزاع متافيزيكى، به شناخت خود وارد كرده و بكوشد آن را ب نظريهمصنوعى در  طور

 و حل كند. هداانتزاعى پاسخ د

 راى دكارتگمشخصه و نتيجه مستقيم انديشه ذهن ويژهبهكه  گمراهى ناشى از چنين شيوه بررسى دومين

. در اين روند به مي كندكه او از درستى شناخت خود مطمئن است و احساس امنيت  است ت، اين گمراهىاس
در  ذهن شناسنده يعنى ،مي دهدآگاهى[ كه كار شناخت را انجام  -كه آگاهى فعال ]من مي شوداين نكته توجه ن

ول شناخت ه موضوع و مجهآگاهي اي كاست از  ي بكلى ديگرو اين نقش، نقش ،شودمي روند شناخت تشكيل 
. باشدچنين يت درواقعشناخت مطرح است و نه آنكه  نظريهالبته درچهارچوب  نكته)اين  .مي دهدرا تشكيل 

، مي دهدرا تشكيل  طبيعي ايموضوع و واقعيت مشابه  [شناخت و حقيقت نظريه]دو مورد  آگاهى براى هر
از اين اطمينان برخوردار است كه به چيزى  واقعا  هى آگا ناسنده،ش ذهنعنوان  مانند همه چيزهاى ديگر.( به

آنكه خود به موضوع بررسى  حضم. اما بمي شناسدو آن را  مي يابدشيوه مخصوصى تسلط و معرفت هو ب
كه در كه  آيا اين شيوه و شكل شناخت از واقعيت  مي شودباره ايجاد  ، بالفاصله اين شك دراينمي شودتبديل 

، يعنى يا نه مي نمايدصورت متناسب و منطبق با خود واقعيت ه را ب واقعيت، استآگاهى انعكاس يافته 
مي كنار ه گرا اين شك را ب. فلسفه ذهنيا نه كه آگاهى بدان معرفت يافته است واقعيت درست چنين هم هست

مكان نگرش كه هر دو ا -ه آن نـهفته است يانراگدر همين امر نيز ويژگى ذهن درواقعو  –از اين طريق  زند

 مطلق به طورموضوع شناخت بودن[ را  عين و بار شناسنده و يك فاعل و ذهنبار  به آگاهى ]يعنى يك

كه شناخت از آگاهى خود را ذات و مضمون  ،مي گيرددر وضعى قرار  پايهنو براي مي كنديكى اعالم 
 .مي پنداردآگاهى 
مي درست بودن صادر  قطعى سند شناخت خوددر تئورى  عملكرد آگاهى اسلوب وبراى  از اين رودكارت 

و حتى كانِت پايبند به  ؛مي رسدنظر  به شناخت از خود روشن و قطعى به رسيدنبراى  اسلوب، زيرا اين كند
 a priori ، زمانى كه احكام سنتزى از قبل معلوم *مي گيردكار نه را ب اصولي ترينيز شيوه  “تقادىان“موضع 

ابزار “، زيرا اين مي داندو غيرقابل شك  و درست و صائبر[ را از آن نطق]استدالل، برهان لمى در م
كه آيا وجود چنين  حاضر نيست اين پرسش را مطرح سازداو حتى  .“است به آگاهى داده شده قبال  ]گويا[ 

رار بر اين امر كه چنين احكامى در اختيار آگاهى ق “اطمينان“. است پذيرفتنى اصال  احكام از قبل معلوم )!( 
كه در فلسفه دكارت  برخوردار است “روشن و قطعى“ارزش دارد، در فلسفه كانت از همان جا و مكان و 

اين كه آگاهى خود را  برخوردار است. و آنجا كه چنين اطمينانى حاكم است، آنوقت پرسش درباره امكان
معلوم  غيرقابل انكار و از قبلسنتزى  شناخت چند موردما الاقل »: مي آيداز كار در زائد، پرسشى ندك گمراه

a priori زيرا اين امر واقعيت است(،   كه آيا چنين چيزى ممكن است تيار داريم و مجاز نيستيم بپرسيمدر اخ(
 (. 1) «…پرسش كنيم هاآنبلكه تنها مجاز هستيم درباره چگونگى ممكن بودن 

و اعتقاد مفرطى كه براى درستى و اهميت  كششخاطر ه، او بمي شوداما آنچه كه مربوط به دكارت 
به  ،است “روشن و قطعى“برداشت خود از آگاهى دارد، درباره درست و صائب بودن آنچه كه بالترديد 

 . مي شودكشانده  اىكننده استنتاجات تئوريك گمراه
ده آنچه كه از واقعيت دي را بابايد گفت، كه دكارت روشن بودن و قطعيت داشتن تصورات از واقعيت  اول

شدت غيرقابل تصور باشد، ه د بمي توانيك قانون در علوم طبيعى  مثال  . يك امر، مي كنداشتباه  ،مي شود
اما باوجود  فاقد هرنوع روشنى و قطعيت باشد، و منظور نظر دارد، مي كنديعنى به مفهومى كه دكارت درك 
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 ،علوم طبيعى مدرن كشف شده يلهوس هبكه  را فضاى چهار بعدى(. البته اين واقعيت مثال  اين درست باشد )
هايى كه چيز كه آن استسته است بداند، اين نكته مي تواندكارت كه است. اما آنچه را  نمي شناختهدكارت 

گمراهى و اشتباه باشند،  نتيجهند براحتى مي توان، مي دهندنشان “ و قطعى روشن“خود را در مشاهده بسيار 
كه كه از دو جسم،  ثالى بزنيم. اين روشن و قطعى استئه دهند.  ميعنى تصويرى نادرست از واقعيت ارا

 ترىبيش، با سرعت است از اولى ترىبيشوزن مخصوص  داراى ، اماتركوچك دومىتر و يكى بزرگ
تر به جسم كوچك ،اثبات رساند و نشان داد كه با حذف مقاومت هواهتجربه عكس آن را ب اما. مي كندسقوط 

سنگ و كشتى در “. و يا مثالى ديگر. تا زمان آزمايش مي كندبر زمين سقوط تر زرگجسم بهمان سرعت 
حكمفرما بود، كه سنگى كه در  “روشن و قطعى“ ىاين تصور و فرضيه Gassendi گاسندىتوسط  “حال حركت

، و با رد اين فرضيه ]پس از مي كندعمودى سقوط  به طور، مي شودزمان حركت كشتى به آب انداخته 
 ميانف واقعيت گردش دورانى زمين[، استدالل محكمى كه عليه مخالفت با گردش زمين وجود داشت، از كش

 رفت.
 

 پيوستهبهمحقيقت 

 

بودن تصورات است،  درواقع همان راه و  “روشن و قطعى“همان  واقعيت شناخت براى اينكه راه مطمئن
 ترپيش( XV) گيآمآباتيستا ويكوست كه آن را  واقعيت واحد ا يختنتكه كردن و از هم گس شيوه تقسيم و تكه

 كه به مي شودتصور روشن و قطعى داشتن درباره روح و جسم باعث آن  مثال  شناخته و اعالم كرده بود. 

 و روشن و قطعى بودن به پايه نظريهديگر تصور شوند.  كلى جدا از يكه ب اىهاين دو، ماد ،نظر دكارت
اى تنيدهو بهم پيوستهبهمكه مجموعه  ،پارچهكه جهان يك مي شودتبديل rationell ( XVI )اساس متافيزيك عقاليى 

مي آن را از هم جدا و تكه تكه برابر هم تقسيم و  در ىناپذيرى خشك و انعطافهابخش، به مي دهدرا تشكيل 
ر د مي شودده ن. نيازى ديمي ماندغيرقابل درك باقى  ،روند حقيقت جريان، و از اين طريق ذات پوياى كند

در ه يانگراروشن و قطعى بودن ذهن نظريهديگر دكارت كه همگى برپايه  ىاينجا درمورد گمراهى و اشتباها
و  هاايدهگويا  مثالكه  از اين گمراهى ، صحبتى بشود، ازجملهمي آيندبوجود درباره تئورى شناخت او  نگرش

 ا كافى است به اين امر اشاره شودنكات مورد نظر م كه مادرزادى هستند. براى ارائه ،نظرياتى وجود دارند
كه بر آن آگاهى  ،كه واقعيت را به عناصرى مي شوده دكارت به اين پيامد ختم يانگراكه انديشه فلسفى ذهن

 كه واقعيت غيرقابل شناخت است. به اين معناست نهايتا  امرى كه محدود سازد. دارد، 
كلى در خط  به طوردست آورد، موجب شد كه انديشه فلسفى  هنفوذ عظيمى كه دكارت در زمان خود ب

به تصورات دكارت درباره الويت نقش آگاهى براى  پايبنديگرا قرار بگيرد. تا چه اندازه ذهن آليسمايده
كه  از اين امر هم قابل شناخت استايى به تصور غالب تبديل شد، گرذهنبه  پايبنديشناخت، يعنى 

 .]قديمى[ برخاستند، همانند آمپريسم و همچنين ماترياليسم “عقالنيت“ه مخالفت با ى ديگرى هم بهاجريان
رسانده شود، دكارت را برآن  شناخت به اثبات نظريهاز موضع  مي بايستيهنوز ت هستى و انديشه كه وحد
راى مادرزادى ب اىپديدهخصوصيات اوليه جهان مادى را  ،ه خوديانگرادر چهارچوب مواضع ذهن كه داشت

و  گرايانهاراده به طوراعالم دارد كه  يجهان مادى را زائيده تصورات يهثانو ويژگي هايآگاهى بداند، و 
 .اندشده،  ايجاد “روشن و قاطع“برپايه برداشت 

صورت ه اساسى، بلكه تنها ب به طور، نه John Locke (XVII) ك *جون الگذار فلسفه تجربى در زمان جديد،  پايه
ـى و در ِى اوليه، انعكاس واقعيت عينى هاكيفيت الكبراى  اگرچه .مي شوداز مواضع دكارت دور  اىجهكم 

نمي چيز ديگرى را تشكيل  ها،جز خاصيت ماده تشكيل دهنده آنه ب از اين روموجود در آگاهى هستند، و 
ن او تحت تاثير شيوه ، باوجود اي- مي كندبه ماده جسمى و روحى تقسيم  انهرا ناپيگير هاآنكه او  – دهند
را  يهى ثانوهاتخاصي الكبراين،  فزون. امي دارده، اين ماده را غيرقابل شناخت اعالم يانگراذهن آليستىايده
مي نزد ما ايجاد  هاآن نسبت بهSensation (XVIII ) بر روى ما، احساس خودكه در اثر تاثير  مي دانديى هاپديده
اعتقاد او، اين احساس، داراى زمينه وجودى واقعى   آگاهى است[، اما به ]كه همان انعكاس واقعيت در شود

، يك ماترياليست است، اما مي كندزمانى كه وجود يك ماده مستقل را ادعا  الكدر جهان خارج نيست. اگرهم 
كه  آن يهخاطر موضع شكاكانه او درباره قابل شناخت بودن اين ماده و واقعيت خواص ثانوه، بسوي ديگراز
 .مي ماند باقى آليستىايده، عميقا در برداشت مي كندرا تنها ناشى از فعاليت آگاهى تلقى  هاآن

 مي انديشيم 18به ماترياليسم قرن  . مامي دهداز خود بدست ن اىهپيگيران گيرىنتيجههم  ماترياليسم قديمى

ماترياليستى درباره  -وضيحات بيولوژيكبه ت بي توجهتر بود، يعنى ماترياليسم فرانسوى. كه از همه پيشرفته
مي ديگر شكل تظاهر ماديت جسم زنده[  عبارتبهكه آن را روندى ناشى از عملكرد ماده ]و  ،عملكرد آگاهى

دليل آن كه هستى و آگاهى را بشكل ه ب[، اين ماترياليسم نيز مي شناسدمستقل از ماده  را آنكه ، ] داند
، نتوانست بر برداشت قديمى غلبه كند، يعنى به پرسش مربوط به مي دادرار ناپذيرى در برابر هم قانعطاف
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نشان  كه مفصال   همانطور. براى آنكه بتوان بر اين برداشت غلبه كرد، رابطه هستى و آگاهى پاسخ دهد

آن،  ژنتيكىديگر در رابطه  عبارتبهكه مسئله شناخت را در روند تاريخى آن،  خواهيم داد، ضرورى است

انديشه و محيط پيرامون  ميانى در ارتباط با ريشه عـل ـى آن مورد بررسى قرار دهيم، و روند رشد رابطه يعن
كه  مي كنداثبات  همCondilac (XIX )  كونديالك باورمكتب حس كوچك و بزرگ دشواري هاي را دنبال كنيم.

به سرنوشت  بود كهمتناسب واقعيت انعكاس  درتوضيح چگونگى قابليت آگاهى  ها ازماترياليست ناتوانىاين 
 تبديل شد. هاآن ناپذيرباجتنامشترك و 

 

 عينى آليسمايدهمرحله 

 

هاى جدى ماترياليسم فرانسوى قدم كهبار است، از اين نظر تاسف ويژهبه هاماترياليستچنين سرنوشتى براى 
توانسته بود روند  بندرت، ولوكه  صورتبراى حل مسئله ]رابطه و وحدت عين و ذهن[ برداشته بود، به اين 

آگاهى و جهان  ميانكه پل  ،بغرنج ايجاد آگاهى را به سطح عامل اوليه و اصلى آن، يعنى احساس، تقليل دهد
درباره بود، فقدان ديد و شناخت روشن  هاتچيزى كه مانع استفاده از اين پيشرف. آنمي دهدخارج را تشكيل 

ى چگونگى انديش  عينى ممكن شد.  آليسمايدهبار در  ، شناختى كه براى اولينبود يدنمسئله ريشه عـلـ 
مسئله ارائه  باكه  مي دهنداز اين طريق نجات  آليستىايدهها خود را از دست پيامدهاى اغلب ماترياليست
 ميان مربوط به رابطهپرسش را به پرسش  اين كل عمدتا   هاآن ند.مي كردبرخوردى جدى ن ،تعريف از ماده

را به سطح پرسش بيولوژيك  ، يعنى آنمي كنندقعيت و آگاهى )ماده و كيفيت، جنس ماده و فرم(  محدود وا
مي . براى نمونه مي دهند( تنزل XXانديشيدن از ماده )قابليت وابسته بودن  يكىگى فيزيولوژدرباره چگون

اشاره كرد.   L homme machineن" يك ماشيچون  انسان( در اثرش "XXI)    Lamettrie * المترى نظرياتبه  توان
مي به مسئله ارتباط و وابستگى ماده و شكل تظاهر آن در اثرش  “تاريخ طبيعى روح“اگر چه در بخش  او

، قادر به شناخت او وجود دارد ش عمومى ماترياليستىبين ى كه در، اما در اين بررسى و باوجود دقتپردازد
مي و آن را غيرقابل شناخت اعالم  مي شودمستقل از آگاهى، ن ذات ماده، يعنى واقعيِت موجودِ  مضمون و

به شناخت  مربوط بهپرسش  نهايتا  اين معناست كه حتى براى اين ماترياليست بزرگ هم  . اين امر بهدارد
كه  الكنظريه  ةقديمى هم از محدود. ماترياليسم مي يابد جريانكلى تنها درچهارچوب محدوديت ذهنيت  طور

به ، و مي سازدساده در ذهن ما متظاهر  هاىايدههاى  خود را تنها بشكل برقرار ساختن ارتباط طبق آن ماده
باوجود موضعى متقابل با  ،ى ديگر همهاكوششعمده غيرقابل شناخت است، بيرون نيامد. برخى از  طور

 اىكنندهكته تعيين . در ارتباط با نوشته حاضر، اين ننمي دهندآنچه تاكنون حاكم بود، نكات جديدى ارائه 
 مهم اين است كه اين واقعيتد بررسى قرار دهيم، بلكه برعكس، آورى و مور را جمع هاكوششاين كه  نيست

ماترياليسم مكانيكى قادر نشدند در  نه حتى، و (XXII، نه آمپريسيم )(XVI)برجسته شود كه نه راسيوناليسم 
را پايه ت شناخ نظريه ضرورىگونگى روند شناخت، به چ گويىسيستماتيك براى پاسخ حلراهجهت يافتن 

گرايى در اينجا و آنجا، نتوانست خود را از محدوديتى كه ذهن هاى بزرگكه باوجود تقابل . اين وضعريزند
اى شد كه برپايه آن اهميت چشمگير و حال موجب ايجاد زمينهبراى آن بوجود آورده بود خارج سازد، درعين

 ى براى فلسفه كالسيك در تاريخ نظريه شناخت برجسته شود.آليسم عينعظيم ايده
 Hobbes (XXIII) هوبس نظريات ،نمونه جالب توجه براى نشان دادن متضاد بودن موضع ماترياليسم مكانيكى

براى هوبس هيچ  ترتيببديناست. او به مادى بودن قطعى جهان باور دارد؛ حتى خدا هم دارى جسم است. 
 تنها كه ما درواقع باوجود اين، او بر اين عقيده استجسمى، وجود ندارد. اما  -نيكىچيزى، جز ماده مكا

]گويا آگاهى عنصر منفعل را تشكيل  مي كنيمو تظاهر جهان خارج را در آگاهى خود دريافت  هاپديدهانعكاس 
كنيم. اگرهم در  يم دركمي توان[، و جهان خارج را با انديشه خود نمي بنددكه مهر بر روى آن نقش  مي دهد

م قديمى را اين ، باوجود اين كل ماترياليسمي شودهمه نظرهاى ابراز شده اين موضع متضاد به روشنى ديده ن
اما  سوي ديگرموضع قاطع درباره ماترياليستى بودن جهان دارد، از ،سوازيككه  مي سازدخصلت مشخص 

نجات دهد.  ((Phaenomenologie XXIV * منولوژىد خود را از زير بار سازش و تسليم در برابر فنومي توانن
ى ب اين تضاد را بايد در اين امر ديدريشه  ، مي شودكلى از نظر دور داشته ه كه يا پرسش درباره ريشه عـلـ 

شناخت بكار  نظريهكه براى حل مسئله  مي شودبه خدمت گرفته ن اىشيوه ، بهمي گرددو يا آنجا كه مطرح 
و  هيجدهمو كال  ماترياليسم فرانسوى قرن  Holbach * هولباخضعف بىترديد » :ي گويدمآيد. پلخانف بدرستى 

، مثل ىهاندارند. بعض تكامل تدريجىكوچكترين تصورى درباره  هاآنماترياليسم ماقبل ماركس در آن است كه 
برخى از  نظرياتاز  تررا محترمانه هاآنكه بايد  ،اندداشته آميزبوغى نهايه، برخى اوقات نظرDiderot ديدرو

در ارتباط  با مضمون آموزش آنان ؛ اما اين دورنماهاارزيابى كرد دوران كنونى ما تكامل تدريجىمدافعان 
، –كه بدرد تائيد قاعده اصلى مىخورند. طبيعت، اخالق و تاريخ  تنها استثناهايى بودند هاآنقرار نداشتند؛ 
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مي ها با همان موضع متافيزيكى برخورد  يالكتيكى، به همه ايند ه علت فقدان نگرشم بهيجدهقرن  “فلسفه“
 ( 2) «.كرد

 

 آگاهى ايجادشدنريشه عـلّـى 

 
ثابت بودن انواع گياهان و مدعى كه  ،ماترياليسم عليه نظريات كليسا معتقد به ىِ بزير فشار نبرد مخالفيِن انقال
شناس توسط گياه هيجدهم تاريخ اروپايى[قرن در ] هنوز كه آموزشى – بود هاآنجانوران از زمان خلق 

كه مراحل مختلف هستى  يگر پذيرفته بود، فلسفه ماترياليستى د- مي شدمطرح  Linne هنلين]فرانسوى[ بزرگ 
ى اندآمدهاز يكديگر بوجود   ترينعمده عنوانبه ،آگاهى ايجادشدن. از اين مرحله به مرحله بررسى ريشه عـلـ 
برنداشتند،  اصال  م اين قدم را يا هيجدهى قرن هاماترياليستديگر قدمى بيش نيست. اما ، انسانپديده در تكامل 

 نظريهاين قدم را در خدمت دست يافتن به  نتوانستند استثنايى همانند ديدرو، چنين كردند، به طورو يا اگر 

ن دروآگاهى را از  بوجود آمدنم ديدرو به روشنى هيجدهدر اواسط قرن شناخت انجام دهند. 
 كرد:         يانهستى غيرآگاه ب

مي ، رشد مي شودى هم به اصطالح آغاز انساند، فرد ندار جريانكه در جهان جانوران و گياهان  همانطور»
چرا نبايد در مورد كليه انواع نيز وضع برهمين منوال باشد؟  اگر  –مىرود  بين، ادامه دارد، ميميرد و ازكند
، ساخته دست مي يابيمرا  هاآنكه ما امروز همانطور  ،كه جانوران داده بودهب به ما اين آموزش را نمذ

در آن صورت وجود مىداشت،  هاآنكار  ياناطمينانى درباره منشاء و پا خالق هستند، و اگر كوچكترين عدم
ده از توده پخش و پال و جمع ش در ازلكه جانوران  با تصورات خود بر اين ظن باشد ستمي توانن فىفيلسو

، پذيرفتنى است، زيرا امكان چنين وضعى مي شوند ؛ اينكه اين عناصر ادغام و يكىاندشدهعناصر تشكيل 
متعددى را از سر مىگذراند و مراحِل تكاملى هاى شكل  ،وجود داشت؛ اينكه جنين ساخته شده از اين عناصر

شيدن، تعمق، آگاهى، احساسات، ، و بترتيب و پشت سرهم حركت، احساس، ايده، قابليت انديمي كندرا طى 
دست ه صداها، زبان، قانون، علوم و هنرها را ب يانعشق و عالقه و دلبستگى، عالئم، ايماء و اشاره، صدا، ب

  (3) «…استهها سال سپرى شد هر كدام از اين مراحل ميليون ميان، اينكه در مي آورد
تكامل خود تنها راه  جريانبرداشتى كه در ، مي آيداز موضع دكارت، خط فكرى و برداشت ديگرى بوجود 

 Spinoza * اسپينوزآانجاميد. ما به برداشت  عينى آليسمايدهبه كوتاهى را تاكنون طىكرده است: خطى كه 

(XXV فكر )آليسمايدهچنان جهت عكسى ]كه گذار به  ، اما درمي دهد. سپينوزآ كار دكارت را ادامه مي كنيم 
( انجام داد. شلينگ كه يك XXVI)  Schelling * شلينگكه شبيه است بكارى كه  ارد[آن قرار د يانعينى در پا

 ذهنى بود، جدا شد. آليستايده، كه يك فيختهعينى بود، از آموزگار خود  آليستايده
 

 شده بودهستى مادى هنوز درك ن

 
ارزش تعيين  وقتىفته است. گررمورد توجه قرا تركمتاريخى سپينوزآ در تاريخ فلسفه تاكنون و مقام جايگاه 

براى آليسم ذهنى و عينى ايده ميانكننده موضع سپينوزآ مورد توجه قرار نگيرد، اهميت تضاذ تعيين كننده 
و  ، و معنامي شوددر كشمكش تاريخى شناخته ن نيز حل مسئله و پرسش درباره نقطه آغاز انديشه فلسفى

 .مي ماندت دكارت درك نشده باقى برگرداندن سپينوزآ از نظريه شناخ رو اهميت
مي نقطه آغاز انديشه فلسفى را مطرح  مربوط بهر خود، پرسش انتقادى و حساس سپينوزآ نيز همانند آموزگا

ا .سازد ، بلكه آن را در شكل صورى و خارجى، يعنى مي يابداو پاسخ را در ابتداء در محتواى واقعيت ن ام 
 .مي كندت از هم، جستجو هندسى جمال -رياضى نتيجه گيري هاي در

است: اين فرماليسم  شاخص و خاص خود اوى اهميتى براى انديشه اسپينوزآ دارا (XXVII) اما اين فرماليسم 
و در برابر هم  ه طبيعتيانگراكردن ذهن دكارت ]درباره تقسيم نظرياتعمق نارضائى اسپينوزآ است از  يانب

غلبه  دكارت نتيجه گيري هايكمك اسلوبى شديدا  صورى برهب مي كوشد آ[. سپينوزقرار دادن فرم و محتوا
از  هاى مادرزادى است و]آگاهى[  كه داراى قابليت مي شود آگاهي ايطبيعت قربانى  ،ق آنكه طب كند

)اينكه دكارت  بسيار نيز با موفقيت همراه است. كه تا اندازه . كوششىمي كندقوانين ويژه خود پيروى 
وكاست و در كليت آن، يعنى بدون ارتباط ارگانيك با مواضع اصلى خود، دوباره  طبيعت را بدون كم

، نشان ديگرى از نامتعادل مي گيردكار هخود ب نظم نظرياتو آن را در  مي كندهايش منظور گيرىنتيجهدر
 بودن انديشه اوست، امرى كه در ارتباط با مسائل مورد نظر ما در اينجا، بىاهميت است(. 
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با كليت،  هاآنرا در ارتباط  هاپديدهكه هر موضع فلسفى ناچار است توضيح  به اين نكته توجه داردزآ اسپنو
 آليسمايدهاين معنا نيست كه او كليه سدها و موانعى را كه  يعنى با جهان، با طبيعت، آغاز كند. اين اما به

ريشه درك  زمينهداشت و نظر در وع براو هم فاقد هرن مثال  . مي گذاردسر  داشته است، پشت ذهنى برپا
ىِ  نظرياتش با تعريف اين رابطه  يانهم كار را در ب رو اين ازهستى و آگاهى است.  ميانتاريخى  رابطه عـلـ 

از اين عبارت  . اين ادعامي كندكننده است، شروع  ، بلكه با ادعايى كه به ظاهر درست و قانعمي كندآغاز ن
اى نياز ندارد، كه براى بودن و هستى خود به زمينه اىنكتهاى آغازكرد، كتهبا تعريف ن كار را ه بايدك است
كه سپينوزآ نيز  ا ماده. اين امرى شناخته شده استاى كه برپايه بود خود قرار دارد و پابرجاست، يعنى بهنكت

در مركز انديشه  تازگى معمول شده بود، كه به “ماده“هاى دوران خود با قرار دان مفهوم همانند ماترياليست
. اش ثمره زيادى ببار نياوردانديشه آميزنوبوغدقت  رو اين ازمسئله را مسدود ساخت.  حلراهفلسفى خود، 

 عمده به طور . تضادى كهمي خوردكه در كل سيستم فكرى او بچشم  دليل چنين امرى وجود تضادى است
ندى در اين . علت اين تضادموجود دارد (XXIXه )انياگرذهن( و پارالريسم XXVIIIمونيسم ماترياليستى ) ميان

درك مكانيكى از  خاطربهديگر  عبارتبهگرايى، در اثر جزم ،كه در سيستم فكرى سپينوزآ امر نهفته است

نيز اسپينوزآ به مسئله ريشه  از اين رو .مي شوديك روند درك ن مثابهبههستى مادى تعريف ماده، 

ى لع  .مي شودممكن  آگاهى از آن تئورى شناختدر   بعدا   كه اى، مسئلهدمي مانباقى  بي توجهــ 
 

 عينى آليسمايدهگذارى  پايه

 
زبان به مواضع  ازطبيعى  ىارايه تعريفسخن گفت كه با Herder (XXX ) هردراز  ويژهبهدر اين ارتباط بايد 

موضع هردر  ويژگى. اين مي شوديك ماترياليسم ديالكتيكى نزد به مواضع نيز ىعينى و تا اندازه آليسمايده
، يعنى به مواضع انديشمند مي شودانتقاد به مواضع كانت، به مواضع سپينوزآ نزديك  جرياناست كه در 

ساخته ماترياليستى خود اين موضع  توضيح ماترياليستى كه در آن روزها در آلمان ه ـم خود را آنچنان وقف
 خود را نسبت به او مخفى نگه دارد. همدلى، مي ديد خود را مجبورهم Lessing (XXXI ) * لسينگكه حتى  بود

و  مي شودفعاليت انديشمندانه هردر تنها در چهارچوب تاريخ فلسفه برسميت شناخته  ،اىهبرپايه سنت جاافتاد
ورد عينى م آليسمايدهگذارى  ذهنى و پايه آليسمايدهدستاوردهاى پراهميت و عمده او در زمينه غلبه كردن بر 

نيز چنين  Vico * ويكـو، چنانچه نزد استپوشانده شده بر انديشه او كه مذهبى . لباِس مي گيردى قرار بي توجه
اى است براى رهاسازى انديشه او از محدوديت تنها وسيله – هاتاگر هم نه آگاهانه و نه در كليه قسم –است 

مذهبى شده  آليسمايدهن نزد هگل جوان نيز يافت. همچني مي توانراسيوناليسم غيرديالكتيكى. چنين وضعى را 
است تر تاكيد پيگيرانه او بر وجود واقعيت مستقل از آگاهى، به انديشه ماترياليستى نزديك خاطربهنزد هردر، 

كه او درباره نظم عقاليى  در نظرياتى بازيافت مي توانكى را اين نزدي مثال  ه او. يانگرابه عقالنيت ذهن تا
كه ناشى از وحدت عقالنيت و نيروى اصلى خداوند  مي كندرا قانونمند ارزيابى  و آن مي داردابراز كهكشان 

كه مرحله به مرحله به سطح آگاهى ، مي دانداست، و برخالف كانت، وجود اين نظم را مستقل از آگاهى 
عينى، اگر هم هنوز در  يسمآلايدهفلسفى هردر به موضع  هاىايده. نزديك شدن مي يابدى ارتقاء ترفتهيا رشد

وحدت  ، قابل لمس و درك هستند. در برابر دوآليسم كانت، هردر برمي كنندبرابر بررسى علمى مقاومت 
ى آن قابل درك است، زيرا روح  ريشه ژنتيكى طبيعت و روح تاكيد دارد. اين وحدت برپايه ريشه عـلـ 

و محصولى ناشى از رشد طبيعى است.   پديده نيست، بلكه Apriorrieچيزى بخودى خود و از اذل موجود 
يعنى آگاهى است. فضا  ،انساندر جستجوى يك تعريف فيزيولوژيكى براى قابليت نيروى شناخت  عمال  هردر 

درونى آن بسوى  اضداد . رشد جهان از طريق تاثيرمي دهندظهور ماده را تشكيل  هاىلشكو زمان 
در اى نمونه ىبراى چنين شكِل رشد. مي شودهدايت  تربيشتر و برقرارى هماهنگى پيشرفته هاىشكل

كه از  ابزار تظاهر موجود عقل، زبان استرين تعقل است. برجسته واجد انسان و آن ،وجود دارد طبيعت
طبيعت و آگاهى ارزيابى  مياندرون نيازهاى عملى پديد آمده و رشد كرده است. هردر زبان را حلقه واسط 

 آليستىايدهاو لباسى  نظرياتلغت پراتيك در  ،هنوز چه، اگرمي داندل و نتيجه پراتيك ص، آن را حامي كند
ى يات فلسفى ِهردر كه در آن ارائه بندى نظر برتن دارد. جمع نظريه وحدت طبيعت و روح برپايه ريشه عـلـ 

به مسئله شناخت  گويىاى براى اين نظريات در پاسخ، سهم عمدهمي دهدشده است، اجازه  يانب هاآنمشترك 
 .مي كندتقويت  اين جنبه رانيز او  نظرياتعينى قائل شويم. اين يا آن عنصر ماترياليستى در  آليسمايدهبرپايه 

 

 آگاهى، عملكرد و تظاهر زندگى
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كه پذيرفتن امكان وحدت هستى و  م درك اين نكته اساسى نـهفته استاصلى فلسفه غيرديالكتيكى در عد نقض
ممكن نيست، وحدتى كه بنوبه خود در روند مرحله  ،اين وحدتوجود شناخت قبلى از واقعيت آگاهى، بدون 

]طبق  كه آگاهي اي. مي شودآگاهى از مرحله ماقبل آگاهى، عملى  بوجود آمدنچگونگى به مرحله درك 
 ،آگاهى يجادشدنا اىبا روند مرحله به مرحله ضرورتا  ند قرار دارد، و رو اين ازخارج  آليستى[دوآليسم ايده

و يا   .د با هستى به وحدت برسدمي توانجز در تصور متافيزيكى هرگز ن يعني ،مي شودالجمع تصور مانع

كشف ريشه  كه كه كال  چنين است همانطور :داشت يانچنين ب مي توانمثبته  به طورهمين مطلب را 
تحليل و روشن شدن   عـلّـى يك پديده با كشف مضمون آن همراه است، همينطور هم تجزيه و

 مي گشايد اى درك مضمون و عملكرد آگاهىبر ريشه عـلّـى آگاهى در تئورى شناخت، راه را

است براى شناختن  آگاهىبه معناى درك مشخص قابليت  ،شناختاين امرى طبيعى است كه اين . )م(
 واقعيت.

 نظريهدر ارتباط با مسائل مربوط به  اى خودهاين امر نيز قابل فهم است كه چرا لنين در پژوهش رو اين از
، بلكه با نمي سازدآن  “عقاليى“كرد در وحله اول محدود به عمل و به آگاهى “محدود”شناخت، بررسى را تنها 

. برپايه چنين موضعى، آگاهى در وحله مي دهدهاى عـل ـى وجودى آن را مورد بررسى قرار ى ريشهبينتيز

كه عقالنيت از  آن هم به اين معنا .است عملكرد و تظاهر زندگى لكهنيست، ب “عقاليى“اول يك عملكرد 

ابليِت آمدن ق كردن ريشه عـل ـى و طبيعى پديد، امرى كه تنها از طريق دنبال مي شودعملكرد زندگى ناشى 
هاى رشديافته كه نزد گونه باشد،عملكرد و تظاهر زندگى  ،. اما اگر آگاهىمي شودانديشيدن، قابل درك 

 صورتدرايننى در نبرد با محيط طبيعى براى حفظ و تداوم زندگى در طول زمان بوجود آمده است، حيوا

و متناسب واقعيت  درستنمى تواند بشكل ديگرى وجود داشته باشد، بجز دارا بودن قابليت انعكاس  آگاهى

اى شكلى ساده و غيربغرنج كه اين قابليت براى انعكاس متناسب واقعيت دار اين معنا نيست . اين البته بهيعين
 - متعدد و بشدت ديالكتيكى ى؛ درست عكس چنين وضعى حكمفرماست: شناخت واقعيت در مراحلباشد

رك شده، فكر يعنى مراحل احساس، دريافت و درك كردن، ايجاد تصور درباره د .مي يابدتحقق  - پرتضاد
ارچوب نوشته حاضر خارج است. اما از چه هاآنتوضيحات تفصيلى درباره  ، كهكردن درباره درك شده

كه شناخت درست و اصيلى از واقعيت عينى موجود را ارائه دهد،  مي بود، اگر داراى اين قابليت نآگاهى
 وظيفه خود در خدمت به حفظ و تداوم زندگى عمل كند. زيرا انسانه ست بمي توان، نمي شودآنطور كه ادعا  

است كه:  از اين روامكان عملكرد و پراتيك متناسب برخوردار شود.  سته است ازمي توانبدون چنين قابليتى ن
 جريانپراتيك  -شناخت، بايد جهت توجه به چگونگى عملكرد نظريهاولين و مهمترين جهت توجه در »

پىبردن براى  ضرورى پرسش و شرط فلسفى ،“پراتيك و زندگى -عملكرد“(. در اين مفهوِم ٥) «زندگى باشد
، يعنى برداشتى كه تحت تاثير مي دهدتشكيل برپايه برداشت ماترياليستى  را و هستىوحدت انديشه  به
، و همچنين ردس و گمان از كليت طبيعت قرار نداحد مبتنى برى هاعه و انتزاياننگرىهاى ذهنگرا سويهيك

 دچار آن است.  آليستىايدهكه انديشه ديالكتيك  طبيعت استهاى متافيزيكى خالى از تحريف
 -كه به برداشت تاريخى ،وجود دارند هميى زكه حتى برخى از انديشمندان بورژوا نيست ىن نكته كم اهميتاي

براى دسترسى به كدام  آگاهى كه مي سازند، يعنى اين پرسش را مطرح مي شوندريشه عـل ـى شناخت نزديك 
ندگى روزمره، شناخت كه توجه كردن به عملكرد آگاهى در ز ،مي شوندايجاد شده است، و متوجه  هدف
. ما مي سازدرا ممكن  ابژهو  سندهذهن شنانقش و اهميت  kongruenzپارچه بودن و وحدت و انطباق اصولى يك

تحت عنوان 1911كه در سال  مي انديشيم]فيلسوف آلمانى[  Vaihinger * وايهينگرمشخص به كتاب  به طور
ى كه در هاى درستكه باوجود برداشت منتشر شد ”Die Philosophie des Als Ob“ “مي رسده به نظر كفلسفه آنچه “

نظريات  ميان. بهترين نكته در مي ماندو بىاثر  درمىغلطددر برداشت متافيزيكى  نهايتا  ، آن وجود داشت
روزانه، نقشى كه تنها در  كاركردف نقش عملى آگاهى است در خدمت وايهينگر، توضيحات او درباره تعري

ى روزانه، نبرد گاى براى نبرد زندقابل فهم است؛ آگاهى چيز ديگرى نيست، جز وسيله هدفاين خدمت به 
يك  زمانهمكه آگاهى  مي بريمزمانى كه به اين نكته پى  ،مي گويدبراى ادامه حيات. وايهينگر در ادامه 

؛ به قول دمي آيوجود شناخت ب نظريهبعهده دارد، آنوقت زمينه جديدى براى درك هم وظيفه بيولوژيك را 
كه  مي شودموجب اما برداشت بيولوژيك از آگاهى . مي شودايجاد  “شناخت بيولوژيك نظريه“وايهينگر يك 

باوجود پذيرفتن نقش تنظيم كننده شناخت براى عملكرد انديشه، اين نقش را در وحله اول نقشى  ،وايهينگر
، تصور كند. در اين برداشت تنها غيرعقاليى و در خدمت زندگى و پاسخ به نياز برخوردارى از قدرت

مفهوم زندگى  ميان، بلكه همچنين گرايش فاشيستى براى ايجاد رابطه مي خوردچشم نهاو ب آليستىايده چرخش
شناخت وايهينگر از چه  نظريهكه تضاد و عدم توازن در  . با طرح اين پرسشمي خوردچشم هو قدرت ب

كانت  نظرياتسوى هگيرى او بداد كه اين امر از جهتبراحتى تشخيص  مي توان، مي شودامرى ناشى 
بار  . انديشه فلسفى وايهينگر يكنمي پذيردرا  وجود واقعيت مستقل از آگاهى كه اين امر ، يعنىمي شودناشى 
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تئورى شناخت از درك مفهوم زندگى و پراتيك در ارتباط با آن را، در  مي توانكه ن مي كندديگر ثابت 
 اقعى ديالكتيكى قرار داد.خارج از برداشت و

عينى را براى  آليسمايدهيم بدون زحمت اهميت مي توانكه  شناخت ماركسيستى است بلندى نظريه تنها در
 ايجاد و شكوفايى فلسفه ديالكتيكى درك كنيم و ارج نهيم.

 

 اضدادپذيرفتن وحدت 

 
  *“برين آليسمايده نظام“ساله بود، اثر خود را تحت عنوان  25كه آنزمان  نگشلي ،1800در سال 

Transzendental (XXXII )كامال  دور كرد، امرى كه هنوز برپايه  فيختهساخت و در آن خود را از مواضع  رمنتش 
. آنچه مي دهد( نشان 6) “هگل جوان“در اثرش  Lukas (XXXIII) چ *لوكااى كه قرار نداشت. نكته اىآگاهانه

را Jacobi (XXXIV ) * ياكوبىاو و  ميانكه خط فاصل  تاى اسارد، نكتههمخوانى د فيختهكه نزد او با مواضع 
( و اعتقاد به اين XXXV) Dualismus * اعتقاد به غيرممكن بودن حفظ موضع دوآليستى : يعنىمي دهدتشكيل 

واقعى وحدت آنان، به اثبات  اصلدر جهان از طريق كشف را  هاپديدهدر  اضدادنياز فلسفى كه وجود 
 “هاآنچيزهاى خداگونه و وحى “خود تحت عنوان ى طوالنى، ياكوبى در اثر ات. بعد از دوران تداركبرساند

 ،كه اعالم داشت شلينگ از اين طريق پرداخت نظرياتويه حساب با سمنتشر ساخت، به ت 1811كه در سال 
رطرف شدن معنويت، اختيار و ضرورت، طبيعى و ماوراىطبيعى غيرقابل ب -طبيعت و روح ميانتضاد 

هستى و آگاهى  ميانشلينگ موضع خود را تكميل كرده بود. براى او ديگر اثبات وحدت  ميان است. دراين
 بينمتقابل از ىهاكدام از قطب كه در آن هيچ ، بلكه اثبات وحدتىمي دادتشكيل ن تنها مسئله مورد نظرش را

ه زن آگاهى است، و آنكه بو عامل هم مثابهبهمعناى حفظ طبيعت  شلينگ به نظرياتنمىروند و اين در 
. ناپذير استبراى هر نظريه شناخت اجتناب اين برداشت “چون وچراى“شرط و قيد و بدون  رسميت شناختن

 ها شبيه يكديگرخود آن حالبا اينكه  مي دهدشلينگ در اين برداشت خود، تعريف وحدت را در دو سو رشد 

: با ريشه عـلّـى ژنتيكى است -ستى و آگاهى امرى تاريخىوحدت ه سو يك از. ، پراهميتندهستند

رشد واقعيت از مرحله ماقبل و غيرآگاهانه به مرحله و بغرنج شونده روند تشديديابنده  جريانآگاهى در يعنى 

د واقعيت مي توان، كه مي آيددر چنين روندى قابليت آگاهى بوجود ديگر  سوى از ؛مي شودآگاهانه ايجاد 

 است، به معناى يكى بودن هو ابژ ژهسووحدت  ه خود تجديدتوليد كند، اين به معناى يكى بودنرا در انديش

با فيزيك »شلينگ در اين دوره اين نظر است:  نظرياتاست. مشخصه  ى شناختمحتوا اسلوب شناخت با
 .«آشنا شو و از اين طريق حقيقت را بشناس!

نزد  نظريات. البته كه چنين همخوانى و يكدستى مي انديشدآميزى ماترياليستى بتعج به طورتا اينجا شلينگ 
مي ى تعيين كننده پيش هاناكه انديشمند دوران رومانتيسم و پايبند به متافيزيك است، بندرت و تنها در زم او
ى عليه انكار استقالل طبيعت توسط دبا برخوردى انتقا مي بيند، يعنى در زمانى كه او خود را مجبور آيد

نظريات  بر آليستىايده، انديشه مي رسد يانگيرى بپاه بپا خيزد. اما بمحض آنكه اين موضعيانراگذهنانديشه 
 .مي شوداو چيره  [ماترياليستى] داشتبر بر و مي كنداو غلبه 
قرار دهد و  آليستىايدهبراى آن كه بتواند رشد تاريخى وابستگى طبيعت و آگاهى را برپايه فلسفه شلينگ 
كه براى كل واقعيت، منجمله براى طبيعت ناآگاه هم، عقالنيت قايل  مي شودبه اين وسيله متوسل  ،توجيه كند

 مي شوداعالم  اىپديدهبه وسيله توضيح عرفانى و رازگونه واقعيت. طبيعت نيز  مي شودشود، يعنى متوسل 
مي نى و مذهبى اعالم طريق آن را امرى روحا و ازاين مي شودعقاليى و با هدفمندى هدايت   به طوركه 
به از جنِس  اي مرحله مثابهبه، اما مي شودامرى مستقل از آگاهى پذيرفته  مثابهبه سو يك از. طبيعت دارد
همه پيش مراحل واقعيت  نهايتا  اى كه ، مرحله[الهى] له ابتدائى معنويت و روحانيتعمده معنوى، مرح طور

و ژه سو بينكمك آن وحدت ه توجيهى كه ب .مي گرددشوند، تلقى تا به خودآگاهى نايل  مي كننداز آن عبور 
(. روند شناخت طبيعت، يعنى درك متناسب طبيعت توسط انديشه ]كه هنوز در XXXVI) مي شودبرقرار  هابژ

 مي آيدلينگ چنين روندى از كار در انعكاس عين در ذهن نرسيده است[، براى ش ياننظريات او به سطح ب
مي نچه براى او شناخته شده و در خاطره او ضبط شده  است، همان شناخت از طبيعت كه آ مي پذيردكه 
اى كه براى شناخت از خود، توسط او پذيرفته شده و اكنون مرحله روند و پيش اين پذيرش يعنىو  .باشد

 حاضرالذهن در نظر شلينگ ديگر، عبارتبه. مي شودفته گرركاه طبيعت نيز ب از براى شناختتوسط او 
شناخت  مضمونى با به طوركه  اخت از خودساختن آنچه كه براى او شناخته شده است، يعنى مرحله قبلى شن

و ابژكت به وحدت  سوبژكتطريق  . ازاينمي دهدروند شناخت از طبيعت را نيز تشكيل از خود يكى است، 
كه گذار از مرز انديشه  استبه اين معن برينقرار دارند.  «يتنعقالبرين خاطره »كه هر دو برپايه  مي رسد

به نظر او،  كه مي كندچنين تصور  رو اينو او اين مرحله شناخت را از  مي يابددر اين روند شناخت تحقق ن
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كيفى، بلكه تنها  -مضمونى و محتوايى از جهتتر آن، نه مرحله نازل بامرحله عالىتر و قدرِت ادراك 
ـى  -تدريجىبندى شده و درجه مي به شناخت طبيعت از خود تبديل  رو اين از، و شناخت تنها دارداوت تفكم 
از  انسانطبيعت از خود و هم  شناخت ]يعنى هم  عين موضوع شناختو هم  شناسندهذهن، زيرا هم شود

 نتيجه“اثر خود تحت عنوان  63پاراگراف  درشلينگ . نمي كنندآگاهى[ از مرزهاى ادراك و عقالنيت عبور 

شيوه خودمان بايد چنين بگويم: همه هب»: بر مي شمردطبيعت را چنين ، “روند پويا گيرىهاى عمومى از
اين   به جسام)ا در طبيعت همه اجسام مورد بررسى و مطالعه ما ؛ى احساسى ما هستندهابرداشتها، كيفيت

، و خود تطبيع در (فلرك ئو، لمي باشندى ناشى از عقالنيت هاكيفيتمعنا كه داراى آگاهى هستند، زيرا 
. اين تصور را شلينگ «، همان عقالنيت منجمده شده هستندهاى احساسى خودبرداشت طبيعت هم با كليه
 .مي دهدمورد بحث قرار بارها در آثارش 

 

 شلينگ پيشقدم هگل

 
بدون آنكه اعتراف كرده باشد، با اين برداشت عرفانى از طبيعت نه تنها وجود آگاهى را در طبيعت شلينگ 
بيش از آن  فيخته آليسمايدهبه  او ترتيببدين؛ مي داندآگاهى  داراىطبيعت را  عالوه بر آن، بلكه ردمي پذي
انديشه  نظام. اين پيامد، پيامدى ناشى از تضاد موجود در اشدكه هرگز تصورش را هم كرده ب ستا نزديك

بكلى سپرى شده هم ان آن با كمبودهاى آن مورد توجه ما نيست، امرى كه زم نظامشلينگ است. اما اين 
را با اين پيشقدم هگل راه درك ديالكتيك  مثابهبهاست، بلكه اين نكته مورد توجه ماست كه چگونه شلينگ 

شرط پذيرفتن وجود [ را تنها با پيشهو ابژ سوبژهكه مسئله تعريف مفهوم وحدت ] برداشت خود هموار ساخت
به يعت او خواستار ديدن جهان و نظاره كردن طب رو اين زا. مي شناسدمستقل طبيعت از انديشه به رسميت 

كه  مي كندكردنى را طلب  : او آنچنان نظارهفيخته مورد نظر“ من“، مستقل از ذهن، از مي شودمستقل  طور
ما  مستقل به احساس منفعل  به طوركه خود را  ،پاسخى است به تصور عرضه كردن طبيعت توسط طبيعت

و به نظاره  مي كندكه خود طبيعت نيز نگاه ، آنچنانمي گويدنطور كه خود شلينگ و يا آ .مي دهدنشان 
كه ماهيتا  از جنس طبيعت  قاليى است، خود را به آگاهى ماكه ماهيتا  ع ،آنطور كه پويايى درونى آن .مىنشيند

ه تنها مراحل ، زيرا كه آگاهى و طبيعت، كمي گرددامرى كه تنها به اين علت ممكن  .مي دارداست، عرضه 
 ، هم جنس هستند.  مي دهندمتفاوتى را )از معنويت( تشكيل 

باوجود آنكه اين برداشت داراى ماهيت عرفانى است، داراى هسته مثبت پراهميتى براى 
از سوى خود  طبيعت ردن. تصور عرضه داشتن و به نمايش گذا(م) مي باشدرشد انديشه ديالكتيكى 

حال  داراى قابليت شناخت  و در عين زمانهمدر برابر آگاهى منفعل، ولى  طريق كه خود را ، ازاينطبيعت
روند شناخت  ،كه طبق آن استشناخت  زمينه نظريه در اين ايده و انديشهدربردارنده ، مي كندخالق ما باز 

 نجرياد موجود در ضاهاى متاز جستجو و ارزيابى لحظات و جنبهكه  مي كندكيفيتى ارزيابى  مثابهبهرا 
روند  .مي شود، تشكيل مي يابندحدت خود، به نفى خود دست و با و مي شوندكه وارد صحنه  روند كليت

 نقيض و . )از بررسى ضدمي دهدى متضاد را تشكيل هاكيفيتديالكتيكى از  “درك“شناختى كه همان 

]گويا  وندوبار ببىحدود و نامو خالقيت   كه همراه است با اختيار، اراده “تجربى“درباره آگاهِى او گويىهايى 
به آن دچار است و با پيرتر شدن كه [، هستى عينى برخوردار نيست از هيچ محدوديت تاريخى رشد شرايط

انديشه را شلينگ  «اختيار»در اينجا صرفنظر كرد.( اسلوب خالقيت  مي توان ،مي شودتر دنبال او آگاهانه
ين جهت قادر به درك از كه طبيعت بدون آگاهى را تنها ازا، اسلوبى مي نامد «انه هوشمندگرنظارهانديشه »

مي كه ديده  همانطور، نظريه. اين مي كندداراى قدرت انديشه تصور  “من“را مستقل از  كه آن مي كندخود 
 مي كشدكه شلينگ كمان را بيش از حد  ، عناصر پراهميتى از اسلوب ديالكتيك را در بر دارد. اما ازآنجاشود
و  مي رساند هاآن absoluten Indifferenz «يكى بودن مطلق»، وحدت ديالكتيكى تضادها را به سطح دمي كنو خم 
، كه هگل آن به شناخت روند ديالكتيكى دمي توانن از اين روو  ،مي بنددطريق راه را بر انديشه خود  از اين

ى متضاد در روند، هم هايفيتككه  ،دست يابد، كه مضمون و ذات آن در اين نكته قرار دارد را كشف كرد،
. )به بخش بعدى مراجعه مي شوندخود حفظ  متفاوت در خصوصيات كيفـى هاآنو هم آنكه  ،ارچه هستندپيك

 شود(.  

، جنبه خاص و متضاد لحظات به سود است مورد نظر شلينگكه  “يكىبودنى مطلق“در 
 نظريهز جوانب مهم دين وسيله يكى ا، و بمي شود، به هيچ تبديل هاآنوحدت مطلق 

 برپايه ادعاى مطلق بودن وحدت لحظات در كليت )م( .مي ماندديالكتيكى ناشگفته و رشد نيافته باقى

روند در ”خصلت  يعنى كه خصلت عمده هستى است. مي ماندخصلتى درك نشده باقى  ويژهبه، نزد شلينگ
 جريان]در  اضدادتصور درباره وحدت . بجاى مي شودنفى  عمال  و  مي مانددرك نشده باقى  ،هستى “بودن
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مي كليت به كيفيت نوين منتقل  كه از طريق آن مضمون قابل رشد هر لحظه و جنبه در ،[هاآننفى در نفى 
ناشى از اين  جريانو  جريان، يعنى وحدت تضادهاى در مي سازدرا مستدل  كه ديالكتيك ، تصورىشود

طريق روند  اين . ازوجود دارد (XXXVII) مطلق اضدادش درباره وحدت بين، در نظريات شلينگ تضادها
، به مي كندنزول  پوزيتيويستى “رشد“و به سطح  مي شوداز خصلت ديالكتيكى خالى يعنى شناخت از خود، 

چنانى از مفهوم رشد، بايد هم  . در برداشت اينمي انجامدو به پرحرفى فلسفى  مي شودادعايى توخالى تبديل 
كه اصولى از انديشه  ،ضاد، برش و انقطاع، جهش، تبديل شدن كميت به كيفيت وغيرهيى مانند تهاپديده

يى كه مربوط به روند هاپديده مثابهبهنكاتى ظاهرى، اتفاقى، ارادى،  مثابهبه، مي دهندديالكتيكى را تشكيل 
 نيستند، فهميده شوند.

 -گرنظارهانديشه »رازگونه  -لت عرفانىحق است، درباره نظر تئوريك ناكامل و نامتعادل و خص ترتيببدين
نيست فراموش  روا ،. اما باوجود اينو بيرحمانه داد مورِد نظِر شلينگ حكمى سخت «ظاهرنگر هوشمند

رشد  تاريخِ  براى درك و شناختِ  ،شود كه در اين اصطالح يك هسته عقاليى نيز نـهفته است كه نجات آن
در اين امر قرار دارد كه شلينگ براى آنكه از  سوازيكعقاليى  انديشه ديالكتيكى ضرورت دارد. اين هسته

طبيعت را توسط  ايجادشدنآگاهى نجات يابد، توسط طبيعت  “توليد“درباره  فيخته -خطر برداشت كانت
ناشى از ايجاد  ىدر اين كوشش، شلينگ شناخت را دستاورد سوي ديگر. ازمي داندآگاهى اصل براى خودش 

ن طريق او . ازايمي سازدرا براى انديشه قابل فهم  ،  و ازاين طريق آنمي داندودش كردن طبيعت توسط خ
روندهاى مستقل ديالكتيكى درك  مثابهبهكه هم طبيعت و هم انديشه شناسنده  مي كنداين گرايش را ايجاد 

ه نـهفت فكر آن، ازجمله اين هوشمند، باوجود تضاد درونى عرفانى گر  نظاره در انديشه  شوند: 
كاس متناسب ]يعنى انع مشابه است كه شناخت تنها زمانى با موضوع مورد شناخت ،است

طبيعت متنوع و  بتواند شته باشدكهكه هوشمندى در سطحى قرار داواقعيت در ذهن است[، 
 )م(نامحدود و حقيقى و مستقل از آگاهى موجود را در تغيير و حركت آن درك كند. 

 ذهنى آليسمايدهغلبه بر  جهت تعيين كننده هگل در گام

 

انه فلسفه طبيعى ناب گرنظارهو  سويهبرداشت. اما اگرچه هگل بر مرحله يك هگل نهايتا  م تعيين كننده را گا
ترى از ماهيت تر و عميقعكه شناخت پرتنو مي آورد جتماعى روو به بررسى مسائل ا مي كندشلينگ غلبه 

در  د سد و محدوديت متافيزيكى و عرفانى رامي توان، او هم نسازدمي  فراهميالكتيكى واقعيت را براى او د
كه ما بزودى درباره آن سخن خواهيم  است اىويژهانديشه خود بشكند و بر آن غلبه كند. اين امر داراى علت 

كه  ، چيزىذهنى بودند آليسمايدهبر گل و شلينگ هر دو خواستار غلبه كه ه ،در ابتداء بايد گفته شود اما گفت.
درك  به اين هدف از طريق مي خواستند هاآن. دست يابنداضداد به آن از طريق ايجاد وحدت  مي خواستند

ى  آليسمايدهو از اين طريق بر  دونايده نايل ش -طبيعت و روح ي تاريخى ي رابطه مشخص در ريشه عـلـ 
 ذهنى غلبه كنند.
نگرى غيرديالكتيكى وجود دارد، كوشش  سويه يكاز  دورىكه نزد او تنها گرايشى براى  گبرخالف شلين

در خصلت متضاد و  زمانهم به طور روند واقعيت را در تنوع نامحدود آن، ،هگل را بايد جدى دانست
نگرى به مفهوم  سويه يكديگر در برخورد سختگيرانه به هرنوع  عبارتبه .دهد و نشان كندآن درك  وحدت

د توصيف ديگرى مي توانن نهايتا  حقيقت  ى ازچنين برداشت و توصيفمورد نظر شلينگ.  «مطلق يكى بودن»
 كه چرا هگل باوجود شناخت عميق مي شودباشد جز توصيف ديالكتيكى آن. اما اكنون اين پرسش مطرح 

سازد. پاسخ به اين  رهاورى متافيزيكى آدجانبه خود به حقيقت، نتوانست خود را از پيشو نزديكى همهخود 
و  مي سازد، ممكن در تئورى شناخت “پراتيك“ى را درباره اهميت مفهوم به شناخت پراهميت بييادستپرسش، 

 .مي دهددست ه ب
 

 نقش پراتيك اجتماعـى

 

 .انطباق دارد مضمون آگاهىاز عملكرد و پراتيك اجتماعى با شناخت  شناخت مضمون و ذات  
كار ه كه ب –حيات حيوانى  باى، يعنى انسانماقبل  با پراتيكاجتماعى  -ىانسانزيرا نه تنها تفاوت پراتيك  )م(

 پراتيكغايتمندى آگاهانه  ، يعنىگيرى و هدف، از طريق جهت-آگاهى براى آن غيرممكن است  عنوانبردن 
ى انسانبا پراتيك كه  ى تنها از اين طريق قابل درك است، بلكه برعكس نيز واقعيت وجود آگاهمي شودمتمايز 

به اين نكته  “تار ديالكتيكى ماترياليسم تاريخىساخ“. )ما در بخش در ارتباط قرار دارد كرد اودر روند كار
به  انساندار  كرد هدفمند و جهتعمل -ضمون و ذات پراتيكشناخت م ،خواهيم پرداخت.( ازنظر تاريخى
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باشت ان “راز“ كه همانطور –  ، وابسته استانسانمرحله معينى از رشد و پختگى شرايط حيات اجتماعى 
از قبيل  ،ديالكتيكى بدون برداشت كه براى كشف علت آن انديشمندان 17و  16هاى علمى در قرون شناخت
تنها از طريق شناخت شرايط اجتماعى اين دوران ممكن است. دوران  ،با موفقيت روبرو نشدند ،Scheler شئلئر

هنوز برخى از مسائل فلسفه اجتماعى در هگل براى چنين شناختى هنوز باندازه كافى آماده و پخته نشده بود؛ 
ا جستجو نيز در همين فض “اهحلراه“، و بطريق اولى مي شدفضاى متافيزيك در حركت بود و حل و فصل 

را  نكات بسيار سنتى انگلستان ملىاقتصاد كه از بررسى انقالب فرانسه و آموزش . البته هگلمي شدو يافت 
حوادث اجتماعى را به شيوه نوينى مورد ارزيابى قرار دهد و از اين طريق فراگرفته بود، قادر شده بود روند 

كه هگل  برانگيز اين نكته استآلمانى خود برخوردار شود. تعجب  معاصرانى نسبت به گيرچشماز برترى 
 به طورو از طريق آن  مي دهدپايه با چه دقتى مفهوم كار و عملكرد آن را مورد تجزيه و تحليل قرار اينبر

 ،. اما باوجود اينمي شودعلمى به مفهوم پراتيك اجتماعى و اهميت آن در روند هستى اجتماعى بسيار نزديك 
 جانبههمهبه تعريفى روشن و  و هرگز نمى تواند بر سد تاريخى زمان خود در برابر روند شناخت غلبه كند؛

ر در مورد شلينگ صادق است كه مراتب شديدته. چنين وضعى بمي يابددست ن مفهوم پراتيك اجتماعى از
 هاپديدهاز ريشه عـل ـى  برپايه فلسفه طبيعى داشت. شلينگ باوجود برداشت درست خود اىسويهيك گيرىجهت

آن،  بر، دورنمايى كه با تكيه مي داده را نشان يانگراكه ماوراى فلسفه ذهن به دورنمايى پايبنديو در نتيجه 
، هنوز بشدت از اين مرحله دور بود كه بتواند مضمون و مي دادو توضيح  مي ديدواقعيت وجود آگاهى را 

اين  . هگل هم در نيمه راه از حركت بازماند. اما اگر اين انديشمندان باكندذات آگاهى را درك و توصيف 
ِى طبيعت خارجى و طبيعت انسانوحدت ماقبل ، يعنى وحدتتز خود را درباره دوگانگى  مي خواستند وصف
اندازند يديگر، جا ب از سوى شناخت را مستقال  موجود موضوعشناسنده و  ذهنو وحدت  سو يكآگاه از  انسان

عملى  متافيزيكى -و توضيح دهند، مجبور بودند آن را تحت شرايط تئوريك آن دوران تنها از طريق مذهبى
طبيعت عملى سازند. با  از طريق انطباق عقل و طبيعت و تفويض عقالنيت به سازند، يعنى وحدت هستى را

محدود ساختن بررسى تنها به اين متافيزيك، يعنى بررسى اين انديشه متافيزيكى جدا از شرايط و زمينه 
راهى را از  دو كه اين مي رسدنظر  ه محق بهيانگرازمانى كه برپايه آن پديد آمده است، آنوقت فلسفه ذهن

وم به مفه مزيتيكى قلمداد كند، و لذا از اين  كامال  را  ندهششنا ذهنكه واقعيت عينى و  اين طريق دور بزند
اى كه كه بتواند از انديشه متافيزيكى مبهم و ناروشن نيز دورى جويد. انديشه واقعى كلمه نيز برخوردار بشود

 اجبارا  بايد به آن پناه هم ببرد. آليستىايدهفلسفه ديالكتيك 
غير از آنچه كه اين فلسفه به آن دست هم از اين نكته نداشت كه ا كوچكترين تصورى گرذهن آليسمايدهاما 

 نظريهامكان ديگرى هم براى حل مسئله ، مي شدبست ختم كه به بن مي داديافته بود و امكانى را تشكيل 
ذهنى  آليسمايدهبراى  ،شناخت نظريه. اهميت درك مسئله ريشه عـل ـى براى حل مسئله شناخت وجود دارد

ريشه عـلّـى  ميان چگونگى وحدتدرك عينى پاسخ به پرسش  آليسمايدهخته بود. برخالف آن، بكلى ناشنا
در مركز بررسى خود قرار داده بود. در اين  برپايه اسلوب شناخت را و هستى )طبيعت( و آگاهى

ى درك  مثابهبه ،وحدت ،انديشه ت دقيق . اگر هم نزد هگل اين مسئله به اين صورمي شودعملكرد ريشه عـلـ 
 يانهگل به عللى كه ب. مي دهدانديشه هگل را تشكيل  نظامو اساس اصلى  پايهن، باوجود ايمي شودن تدوين

 بود، رشد اجتماعى ناشي از بنوبه خود كه نهفته بود، “پراتيك“ودن دريافت و برداشت نقش شد و در ناكامل ب
قلمداد  مزآلودهر -راه انحرافى، يعنى عرفانى بيابد، يعنى از طريق ظاهرامردر ست مي توانتنها را حل راه

 نمودن كليت روند.    
و عقل مذهبى عملى شد. در  حقيقتاز طريق و بشكل يكى قلمداد كردن   مزآلودهر -ايجاد زمينه عرفانى

هر  كه، مي كنديكسان ارزيابى  رواينهگل طبيعت و عقالنيت را از  (XXIV) “شناسىپديده“درباره  گفتارپيش
ى هگل دو بار وحد ،مشخص به طور(. 7) «ستندعملى هدفمند ه» دو را يكسان تصور ت برپايه ريشه عـلـ 

كه در آن هگل علت  ،سر هم ايجاد شده تظاهر روح مطلق مراحل پشت هاىشكل مثابهبه يك بار: مي كند
او وحدت براى  .عكسدر جهت و  دوم؛ مي آوردعقاليى وجود كليه هستى كهكشان را بشمار  -مذهبى

چيز ديگرى نيست، جز بخود رسيدن و شناخت تاريخى از  ،شناخت نظريهشناخت هستى و آگاهى برپايه 
كه  همان مراحل بروز و تظاهر روح استاى از مرحله اين و .مي آيدخود يافتن كه مرحله به مرحله بوجود 

كه در  در روند تكامل  تاريخى زمان و مقطع -، نقطهمي شودكه ديده  همانطور. سان استيك با جهان هستى

ريشه : ى ديگريان. و يا با باز خود است با لحظه آغاز شناخت طبيعت زمانهمايجاد شده است،  آن آگاهى
در انطباق است با ممكن شدن شناخت عينى و متناسب از  كامالا آگاهى  ايجادشدنعـلّـى 

 هستى توسط انديشه.
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 گلديالكتيك ه اندامبر  آليستىايدهلباس 
 

انطباق  نظريهاست به  ، مجبورمي شودانه مسئله نبينكه چرا هگل كه قادر به حل واقع فهميد مي تواناكنون 
، آليستىايدهو عقالنيت، طبيعت و روح مطلق پناه ببرد. تنها در اين لباس پوشانده شده  حقيقت -واقعيتكامل 

 ميانـى طبيعت و روح و همچنين وحدت ريشه عـلّ  ميانتضاد از ديد خود هگل سته است مي توان
و را اعالم  ها و وحدت آن شناسنده و ابژكت را از ديد خود بر يكديگر منطبق سازد ذهن

، اما باوجود آليستىايده از اين طريق، اگر هم به شيوه انحرافىِ  .ها ايجاد كندهويت مشتركى براى آن

 ه،ياناگرذهن آليسمايدهفتن از شيوه و انديشه ديگر با طفره ر عبارتبهفلسفى برپايه عينى،  به طوراين 
بعدى، يعنى  گام خالقانه. بدى موقت دست ياحلراهبه  ،شناخت نظريه  جريانمسئله حل چگونگى  درتوانست 

كه حتى  توجه است يانسم تبديل شد. اين شااين برداشت به وظيفه ماركسي «رو كردن ماترياليستى ازآن»
عينى به  آليسمايدهستند با برداشت مي تواننيز ن “هگلىهاى جوان“موصوف به  اتنظريانديشمندان معتقد به 

 كار خود تداوم ببخشند و آن را، در كنار ماترياليسم فويرباخ، به فراموشى سپردند.
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 بخش دوم
 

  ديالكتيك  هگلمنطق  ى هاهزمين

 
 هگل «آن رو  است …حقيقت »
 
 

 انديشهكه در  همانطور. مي شودكلى در دو جهت عملى  طور بهواقعيت  در سيستم انديشه هگل توصيفِ 
 ,Entfremdung شدنبيگانهواقعيت، هر دو جانب هستى، هم ازخود  جريان “منطقى -عقاليى“روند  شناسنده،

Entaeusserung (XXXVIII ) كه  مي دهنداى را تشكيل مضمون عينى  تنها دو رو و دو جنبه ،و هم شناخت از خود
در فلسفه  هستىهم بايد به نظر هگل هر دو جانب  همانطور، مي سازدرا برپا  پارچهيك قيقتح -واقعيت

ت را هگل در آثار خود تحت عنوان پارچگى آن اثبات شود. روند تبديل شدن ايده )روح( به عينيدنبال و يك
حلى از حقيقت مرا ثابهمبه. او اين روند را مي كندتوصيف  ]پديدارشناختى[ “فنومنولوژى“و  “فلسفه طبيعى“

، مي رسانداى كه همان معنا را و يا نكته مي رسداى به شناخت از خود كه در مرحله مي كندواحد ارزيابى 
كه اشكالى كه در فلسفه  خود. تا آنجا فى ديالكتيكى عناصر تشكيل دهندهيعنى وحدتى كه همراه است با ن

كه براى يعنى ، مي يابدتحقق  حقيقت -كت و تغيير واقعيتبرپايه قوانين حر هاآنو نفى  مي شوندتوصيف 
 مي توانه بدست آورد، آنوقت ياناگرمرا از طريق انتزاع عا هاآن مي توانو  مي كندتمامى هستى صدق 

گفتار مراجعه پيش به جايو  Iبه زيرنويسدست يافته است ) عقاليي “منطق“كه فلسفه به سيستم  اعالم داشت
  شود(.
 منطق ،؛ برعكسنمي سازدمحدود فرمال منطِق به خود را وجه ، بهيچبراى هگل انديشه عقاليىيب، ترتبدين

تى و مضمون و ذات هگلى. مضمون و ذات هس ديالكتيكىِ  منطقاست در زيرمجموعه  اىلحظهصورى تنها 
 منطقِ  “باسلو“ ، كشفچنين وضعى . پيامد دركطبق هستندبر يكديگر من كامال  هگلى  منطقانديشه در 
ن ديالكتيكى حركت منعكس كننده قواني زمانهميك اسلوب،  مثابهبهاست كه اما ماوراى خصلت خود  ديالكتيكى

جز  زيرا اسلوب چيزى نيست،»: مي دهد. هگل خود اين نكته را چنين توضيح (٨) مي باشدو تغيير نيز 
از تنها  مي دهدارائه  ترىبيشچيز  ترتيببدينو يا اسلوب هگلى  منطق. «مضمون و ذات ساختار كليت

وجود و  بودِ  ت؛ اين اسلوب، خود تئورى چگونگىِ حقيق -براى شناخت مطمئن واقعيت اىكنندهاسلوب هدايت 
، تا آنجا كه مي دهدرا تشكيل  تئوري ايو اسلوب اما تنها تاآنجا چنين  منطقحقيقت است. اين  -واقعيت نشد
كه از آن بايد به بررسى مسائل  مي گيرد را در بركليتى  . يعنىگيرد ميبر  حقيقت را در -ميت واقعيتعا

تئورى، در انطباق با خصلت  اين حقيقت پرداخت )اگرهم -مشخص ]خاص، لحظات تشكيل دهنده[ واقعيت
ديالكتيكى  منطق، از اين لحاظ .(ممكن مي سازد نيزلحظه خاص را بررسى مشخص  زمانهم، خودديالكتيكى 
 كديالكتي ،هگل منطق. تنها در چنين مفهوم و معناى وسيع، مي دهداسلوب بررسى را تشكيل  نزماهم درواقع

قوانين حركت و  زمانهمواقعيت و  سيستم قوانين حركت و تغيير  يعنى : مي دهدرا تشكيل 
كه  ردهگل در وضعى قرار دا اكنون .مي سازدحقيقت را منعكس  -اى كه واقعيتهپويايى انديش

و  حقيقت -كه طبق آن اسلوب و واقعيت ىمنطق ديالكتيكى نوين خود را ايجاد سازد، نطقم دمي توان
با بدون هرنوع اجبارى  اين امر .مي دهندرا تشكيل رچه پايكامرى  ،شكل و محتواهمچنين 

حقيقت و اسلوب شناخت آن،  -قعيتتكيه به فكر اصلى هگل درباره وحدت ريشه عـلّـى وا
 و آگاهى قابل توضيح است.هستى  ميان يعنى وحدت

 

 توصيف بر هر دو پايه
 

نخواهد ديالكتيكى مجاز  كاتگوري هاي بارهدر هيچ توصيفى در آينده ديگر طبعا ،فوق هماهنگى با شناخت
 ،توصيف ، بلكه بايدشود قرار دادهبرپايه ساختار هستى  “يا“برپايه عملكرد انديشه و  “يا“تنها از  كه بود

مي  فلسفه ،. با دست يافتن به اين شناختدهد قرارپايه و اساس ارزيابى خود  را هانآ جانب هميشه هر دو

اى كه درباره وحدت مسئلهبا خيالى راحت مسئله ابتدائى تئورى شناخت را حل شده تلقى كند،  دتوان
ت ديالكتيكى خود دس حلراهدو، به  با درك وحدت آن اكنون ]و هستى و آگاهى برقرار بود ميانتضاد 
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 -و واقعيت منطق ميان، يعنى بررسى خالى از بار تضاد بي واسطهد به بررسى مي توانيافته است[، و 
آوردن مداوم فكر  خاطربه ،بپردازد. باوجود اين حقيقت -حقيقت، به بررسى قوانين حركت و تغيير واقعيت
در  ،يالكتيكى متضادهاكه در آن شناخت از وحدت د آنجا اصلى ديالكتيكى هميشه ضرورى است. زيرا تا

همان صورت نيز چنين شناختى  ، بهمي شودو درك  مي آيددست هبها حركت و تغيير آن روند درك جريان
 ىكه به مفهوم ديالكتيكى، چيز بررسي اي، مي گرددبه محك و ميزان تنظيم كننده هر بررسى بعدى تبديل 

عيين و بررسى وحدت متضادها در روند تاثير د به موضوع كار خود تبديل سازد، جز تمي توانديگر را ن
 .هاآن
 

 ؟جستجو كردبايد دركجا  درك ديالكتيكى از واقعيت را نقطه آغاز براى
 

و  مي شود. پرسشى كه در ابتداء مطرح خود نيز با مشكالت جديدى همراه است تيكىديالك منطقاما توصيف 
د پرسيد كه بايد با مي توان مثال  در كجاست.  آغاز، اين پرسش است، كه مي سازدهگل آن را نيز مطرح 

كه ما بزودى خواهيم ديد، از ديدگاه اسلوبى  همانطورخاص و يا با كل، بررسى آغاز شود؟ اين پرسش، 
مي بدان نايل  اى كه هگلهبايد پاسخ آن را ارائه كند. نتيجديالكتيكى مى منطقترين پرسش نيز است كه مهم

بلكه تنها تناسب معينى  بررسى را شروع كرد، مي توانبا اين و نه با آن كه نه  ، اين شناخت استشود
تعيين چنين نقطه آغازى، شناخت  شرطپيشكه  اما ازآنجا .مي دهداز آن دو، نقطه آغاز را تشكيل 

 عبارتبهبررسى با نتيجه خود بررسى آغاز گردد،  مي بايستيخاص و كل است، آنوقت  ميانقبلى تناسب 

 . مي شودت اين شناخت كه فلسفه آغازى ندارد، به آغاز واقعى فلسفه تبديل آنوقديگر، 

 

 هرآغازى موقتى است
 

كه چنين امرى ضرورى است، هر  باوجود اين بايد هر انديشه فلسفى در جايى سرآغاز خود را بيابد. آنجا
نگرانه سويه يك صورت، هر آغازى در خطر تبديل شدن به آغازى اين آغازى موقتى است، زيرا در غير

بزرگ و پراهميت هستند، عملكرد تئورى شناخت  ها. تا چه اندازه اين خطرمي شود]مطلقيت يافته[ تبديل 
كه در ابتداء در دو جهت آشكار شد. هگل موضع  ، خطر ناشى از اشتباهىمي رسانداثبات هغيرديالكتيكى ب

 رداخت.خود را در برابر اين برداشت ايجاد كرد و به توصيف آن پ
كه اين برداشت از  اين نكته است ،مشخصه يك جهت نادرست در بررسى برپايه تئورى شناخت غيرديالكتيكى

 هب مثال   –است كه به نحوى از انحاء تعيين شده است  محتوايىپرنسيب »: مي كند گيرىنتيجه ،امحتو

ك(، ماده ل  .نزد افالطون مثال  است،  ماده مورد نظر مثابهبهآب، اين يكى، دانه، ايده ) كه در اينجا  بررسى
(، XXXIX[ )]واحد غيرقابل تجزيه Monadeروانى با قابليت آگاهى[، موناده  -ار، ماده روحىدجسم]ماده 
فلسفه ]مورد  -است، يعنى همان من «خود ذهنيت»اشتباه ديگر آغاز بررسى از .مي شودپرداخته  «وغيره

، از اين تصور درك نشده ياز براى آنكه من به بررسى آغاز كنم: نمي گويد(. هگل چنين 9نظر دكارت[ )
مي را بايد يافت كه همه حقايق بعدى از آن نتيجه  «يك حقيقت اولى»كه  مي شودنيافته( نتيجه  “انعكاس“)

]كه ترديدى در صحت آن وجود ندارد[  «قطعى بي واسطه»؛ همينطور بايد اين حقيقت اولى چيزى شوند
، زير از اين ظاهر مي رسدنظر  قطعى به بي واسطهيك چنين حقيقت  مثابهبه اين رواز ، “من“باشد. 

ه دو نكته قرار . چنين برداشتى برپايهستبودن  «اتفاقى»خالى از هر نوع جنبه گويا برخوردار است كه 
ا اين ب مي خواهد. هگل «اطمينان ساده درباره قطعيت وجودى خود برخوردار است»از  ،“من“، اوال  دارد: 

كه وجود  ، مطمئن استمي كنده خود را تجربه كرده باشد، كه آگاهى، از اين طريق ك يانحرف اين نكته را ب
 اتفاقي ايكه خود را از محتواى  مي كندنحوى تظاهر  به ،“من“، ثانيا  هم وجود دارد.  اىويژهدارد و به نوع 

نقطه نقطه مقابل اين محتوا، يعنى  ،“من“ كه مي رسدنظر  ، بلى حتى بهمي كندكه داراست، متفاوت احساس 
مفصل و  به طوررا بايد  ى واقعيتمحتوا الي كهحدر. مي دهدتشكيل  را ]محتواى وجود خود[ واقعيتمقابل 

بلكه اتفاقى است،  نيست، «و محقق قطعى»ابتداء روشن نيست،  كامل تعريف كرد، و مضمون و ذات آن از
 .باشدكه گويا از هر نوع اتفاقى بودن مبرا  مي رسدنظر  است: به يديگرنحو  بكلى به “من“وضع در مورد 

. و بررسى مي دهدرا تشكيل  «موضع ارادى»تنها يك  “من“كه اين  آن استاما در حقيقت منظور هگل 
، مي گويدد. هگل خود چنين ، تفاوتى با مواضع ديگر تجربى ندار“من“موضع  واقعا  كه  مي دهدنشان  تردقيق
ى هاعكه يكسان است با كليه وض «مي دهدتجربه شده آگاهى را تشكيل  هاىوضع»فقط يكى از  “من“اين 
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]و يا هنوز بايد  اىشدههبتجر شىء هاى ديگر بررسى هم همانند ابژكت ،“من“كه  ديگر. اين به اين معناست
درستى اين  هگل اثبات آگاهى من.محتواى و هم بخشى است از  مي دهدرا تشكيل  مورد تجربه قرار بگيرد[

 مثابهبهو همچنين آگاهى،  “كردن -تجربه -خود را“ مثابهبه، “آگاهى -من“كه اگر   مي بيندادعا را در آن 
مشابهى  كامال  نظر  هاانسانهمه  مي بايستيابژكت و موضوع بررسى انديشه در انطباق كامل باشند، آنوقت 

اتفاقى است »  شده “تجربه منِ “ا چنين است كه برعكس، يت امدهند. واقع ارايه “من“درباره مضمون و ذات 
 “من“بايد  از اين رو. «مي باشدصورت ديگرى  ديگر به سوبژكتبه اين صورت و نزد  بژكتسو يكو نزد 

 ترىبيش، از قطعيت “من“و براى آن تعريفى مشخص يافت. را هم به موضوع و ابژكت بررسى تبديل نمود 
 برخوردار هستند. ،هاى ديگر مورد بررسى انديشهنچه ابژكتبرخوردار نيست، از آ

 ،شتهوجود ندا كاستىت و بدون هر كم و دسيك و« ناب» “من“چيزى به نام ادعا شده  اصال   ،ناضافه برآ
اما »: مي شودايجاد در تصور و در انتزاعى كه فاقد محتوا است،  كه برداشت و موضعى است تنها بلكه
يعنى آگاهى ازخود  –رين چيزها است تمشخص اصال  مشخص است، وحتى  كامال  زى چي حالدرعين ،“من“

دانستن »دنبال هو كاست ]يعنى ناب[ ب بي كم “من آگاهى“.  «تنوع جهان  بي پايانيبر ى آگاهى است، به معنا
 «.ستبرداشت ذهنى و عينى محو شده ا ميانتفاوت دانستنى كه در آن ». مي آيدوجود هب «و كاست بي كم
روند درك، از شناخت و درك »كه  مي گردد، تنها زمانى ممكن «و كاست بي كمشناخت »شدن به نائلاما 

ل ك( آغاز شود و به “. من“از “ توخالى“)يعنى شناخت محتوا و نه داشتن تصورى مبهم و “ من“ از مشخص
و تغيير واقعيت است. از  كه به معناى درك اشكال ديالكتيكى حركت «و كاست رشد يابد بي كمسوى دانش 

ابژكت موضوع يعنى ] سوبژكت شناسنده و ضد آن مشخص مضمون واحد  به شناخت اين طريق 

حقيقت تنها از طريق وحدت » :هگل] [.ستهاوحدت متفاوتكه همان ] مي شوددست يافته  [شناخت

 [٢٦هگل، لوژيك، جلد اول، ص  «.مي شودمضمون متفاوت كامل 
 

 ]زبان هـگل
. لئو كفلر نيز ديرتر مي گيردپيچيده است كه او براى لغات، مفاهيم خاصى را در نظر  از اين رول زبان هگ

تر شدن مطلب فوق . نگارنده مايل است براى روشنمي پردازدش به توضيحاتى در اين زمينه خدر همين ب
 مثالى ارائه دهد.

“ ظاهرامر“بيش تنها  و كم و او مي دهد توخالى را تشكيل جديد براى صاحب آن كليتى“ لپ توپ“در ابتداء 
هاى ها، دگمهرا ديده و با آن آشنا شده است. به همان نسبت كه صاحب لپ توپ قدم به قدم با بخش

هاى لپ توپ به ، شناخت او از لحظات و جنبهمي شودافزار آن آشنا افزار و چگونگى عملكرد نرمسخت
توپ جديد لپحقيقت  -واقعيت او ،روند شناخت يان. در پاي شودمتبديل “ پر“جانبه و مشخص و شناختى همه
 .[مي كندو درك  مي شناسدكاست  و را بدون كم

 
اين كافى نيست كه با ساختارهاى انتزاعى تصوراتى درباره خصلت جهان عينى توليد كنيم، آنطور كه در  
هگل توجه را به اين نكته جلب  رو از اين. مي شودشلينگ عملى  «انِه ظاهرنگر هوشمندگرنظارهانديشه »

هم چنين دانشى  واقعا  ، ]بدون درك روند شدن واقعيت[ دانش ناب واقعىحركت و تغيير  بدون»: كه مي كند

گرانه و يا از هكه از موضع و برداشتى اراد مي آمداز كار در  ظاهرنگر هوشمند گرنظاره همان انديشه

است )اين به معناى اتفاقى بودن تصورات ايجاد شده برپايه  بدست آمده ]شناخت ظاهرامر[ طريق تجربى
 فردى داراىكه  ، اين نكته تعيين كننده استخصلت اتفاقى بودن تصوراتبا توجه به  .تجربه است. ل ك(

 «هست و ديگرى اما خير. تصوراتىچنين 
ريق از اين ط، تنها “[من]“ ابژكت عينيتِ  شناخت و دركدرجهت ]توخالى[  “من“ضرورت دورشدن از 

  توان چنين راهى را يافتشته و نراى شناخت ابژكت وجود نداراهى ب اصال  ناب  “من“كه از  مي شودمستدل ن
 اصال  كه  اشى از اين امر استاين ضرورت ن عمدتا  ، بلكه -اشتباه بزرگ دكارت اعتقاد به چنين راهى بود  –
باشد و معنا بدهد، همانقدر  درك شده د آنقدرمي توانا هميشه تنه “من“د وجود داشته باشد. مي توانب ننا “من“

 همانقدر ممكن است، ، از خود،“من“شناخت از ديگر،  عبارتبه. درك كرده استآن را  محتواى كه انديشه
شناخت از  عبارت ديگراست. بهممكن  ديگرى هر ابژكتو  از هر چيزشناخت تجربه ذهنى  كه همانقدر

ناب برعكس در  “من“آن ». است جهان عينى در هاپديدهجربه ذهنى از تهمان  ،مشخص به طور“ من“
مضمونى كه در آگاهى  كه براى آگاهى معمولى شناخته شده نيست، ى استموجوديت انتزاعى خود مضمون

 ر ناشى از خود گولضر  »، افتادن در دام مي شودناب پذيرفته  “من“كه وجود  . اما آنجا«مي شودپيدا ن

درواقع تنها صحبت  درحالي كهمطرح است،  «خودآگاهى تجربى»كه گويا صحبت از  آيدمي حاصل  «زدن
 جريانن در سوى آه، و از خارج ب«مي شودكه از آگاهى دور است و به آن منتقل  مي شودچيزى »از 

مي خاب شده، كار را به آنجا كه ازنظر اسلوبى برعكس و وارونه و عوضى انت “من“از است.  نقطه آغاز 
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نطور كه هگل در جاى ديگرى در و آ مي شودواقعيت بر روى فلسفه بسته  كه راه واقعى براى درك اندكش

اين  .مي شودتبديل  «حسرت»، دسترسى به اين شناخت به مي دهدتوضيح  “لوژيك“ خود تحت عنوان اثر
سرت اين ح .ه هستى و آگاهى استيانگراحسرت نابرآوردنى نتيجه در برابر هم قرار دادن جزم

خود  ،ك نشده است[رواساس ]كه مضمون آن د بي پايهو  بي محتواتوخالى و  “منِ “زيرا »است،  بي حاصل
، تا سوي ديگر درشده است[ را  ابژكت شناخته مثابهبهزمانىكه “ من“ن ]باقي ماند، و پرمحتوا سويك دررا 

كه  بودن «پرمحتوا»(. اين 10) «دمي سازرا غيرممكن  آن دو و وحدت يا نفى ديالكتيكى آخرت تثبيت كرده
 مثابهبهعينى دوباره با تمام وزن خود  آليسمايدهكه در فلسفه  ، كليت طبيعت استمي كندز آن صحبت هگل ا

 اين حق را” من“طريق كه هگل از  اين . اما ازمي يابدشناسنده، جاى خود را  سوبژكتِ عامل همتا در كنار 
مي عين انجام ود را آغاز انديشه فلسفى بداند، همين كار را هم در مورد كه نخواهد و نتواند خ مي كندسلب 
 متعلق به“ پرنسيب“، با يك “محتوا“ساده با  به طوررا انديشه فلسفى كه نقطه آغاز  مي بود. اگر ممكن دهد
اره درب اصال  حقيقت آغاز كنيم، آنوقت ديگر نيازى به تئورى شناخت نبود. در چنين وضعى،  -واقعيت خودِ 

به كه انديشه  مي شدغيرانتقادى پذيرفته  به طوركه ، بلمي شدانديشه و هستى پرسشى مطرح ن ميانرابطه 
  .مي سازدمستقيم واقعيت عينى را منعكس  طور

جانبه بودن و همهتئورى انعكاس ، “انعكاس“اثرش  درفيلسوف معاصر آلمانى،   H. H. Holz. هولس ه. ه]
مي و يا ظاهر پديده، توضيح “ مستقيم“غيرديالكتيكى انعكاس  برداشتدر برابر  انعكاس واقعيت در ذهن را

 .[ دهد
 

 وحدت هستى و نفى ديالكتيكى
 

، امكان ديگرى مي دهندو نه ابژكت نقطه آغاز انديشه فلسفى را تشكيل  سوبژكتكه نه  و ازآنجا ترتيببدين

 ت هر دووحد دمي توانكه تنها  سى انتخاب شودراى تعيين آغاز برر، جز آنكه نكته سومى بمي ماندباقى ن
كه واقعيت با روح  مي شودطريق ايجاد  كه ديديم، ازاين همانطورباشد. اين وحدت در سيستم هگل،  كليتيا 

مي  ،ترتيببدين. مي يابدكه در مرحله اعالى رشد خود به شناخت از خود دست  مي گرددمطلق يكى اعالم 
نقطه آغاز ارزيابى تعيين كرد و  مثابهبهوحدت[ هستى را يعنى كليت ] چهپاريكجنس و  كليت هم توان

درك و فهميده  ،و ابژكِت شناخت سوبژكتدر شكل عمومى وحدت  دمي توانكلى اين كليت  به طورپذيرفت. 
تى جانبه و با كيفيواقعى وجود دارد، يعنى همه به طورخودىخود و آنطوركه هوجه و باما اين كليت بهيچ .شود
كليت  مثابهبهيافته براى انديشه شناخته شده نيست و توسط آن ابتداء به ساكن درك نشده است. تحقق
 ايجادشدنروند  جرياندنبال كردن راه و  كه با درك شود طريق اين از تنها د چنين كليتىمي توان ،يافتهتحقق

 ى آن درهاجنبهو  اين بنوبه خود يعنى از طريق دنبال كردن رشد و تكامل لحظاتو آن، 
 روند جرياندر  و نفى هر لحظه هاآنلحظه متضاد  ايجادشدن، و هاآن ايجادشدنمراحل 

 .)م( درك شود ،تكاملى آن

 اسلوب درست بررسى
 

د آن مي توان، يعنى پديده متجزاى اتفاقى، جنبه -كه گويا خود لحظه د اين نظر بوجود آيدمي تواناكنون 
شناخت كليت آغاز شود. اما چنين نظرى هم نادرست است.  نهايتا  بررسى و  ايد كارِ كه با آن ب اى باشدنقطه

 زمانى كه به، از مي كندسطحى واقعيت را درك ن به طورانديشه  اىنكتهدر هيچ زيرا در هيچ چيز و 
قوه  -در دماغ هاآندر چگونگى انعكاس »، مي كند يانبررسى لحظات منفرد و متجزا، و يا آنطور كه هگل ب

يعنى در . اما براى آنكه بتوان هر لحظه را خارج از انفراد و مجرد بودن آن درك كرد، مي پردازد« ادراكه
. استشرطى احتياج به پيش ،(م) شناخت ، آن رامشخص ديالكتيكى آن تنيدگىبهم -پيوستگىبهم

 ،است. از اين امر تنيدگىبهم -پيوستگىبهماين  ايجادشدناندازه كافى از چگونگى همطلع بودن ب شرطاين پيش
پديده منفرد با كل، و  تنيدگىبهم -پيوستگىبهمكه بايد با  تعيين كردن رابطه و  مي آيدبدست  گيرىنتيجه اين

اين معناست كه بايد با بررسى  حقيقت را آغاز كرد، اين به -لحظات با كليت، كار بررسى و شناخت واقعيت
و ابژكِت  سوبژكتبار نبايد با تعيين تنها وحدت غاز كرد، كه البته اينآ ، بررسي رامضمون و ذات وحدت

 كار بررسى و شناخت را آغاز نمود. ،كلى به طور وحدت مفهومشناخت، بلكه بايد با بررسى 
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 و يا آغاز گذرا بي آغازي
 

روشن هگل اى بر. مي دهدمشروح توضيح  به طورسختىاى كه بايد بر آن در اين راه غلبه كرد را هگل خود 
هگل  يان)اين نكته در بشناخته شده باشد  د نكته مشخصمي توانآن آغاز شود، نآنچه كه بايد با »كه  است

. زيرا چنين امرى بايد ل ك( dialektisch durchwirktes Ganzes ديالكتيكى  تنيدگىِ و بهم پيوستهبهمچنين است: كليت 
ديگر شناخت  عبارتبه)از پيش فه تغييرات خود آن لحظه اضابه  ،لحظه معين قبلى همراه باشد با درك

 شده  -شناخته -  ، ل ك(، كه نتيجه آن همان وضع مشخص سادهاز پيش ديالكتيكى مضمون و ذات آن لحظه
و  تنيدگىبهم -پيوستگىبهم ايجادشدن چگونگىزدن  ]يعنى شناخت كليت از طريق دور ه استمي بودلحظه 

كه آغاز كردن با كليت  مي دهددر اينجا وضعى را توضيح  ترتيببدين. هگل «[آن تغيير و تكامل لحظات
تنها به اين معنا د مي توانه، كه مي بوددرك شده  «مشخص»، يعنى، آغازكردن با erfuelltجاافتاده و  يافتهقوام

آغاز.  باشد كه بايد با نتيجه بررسى، كار بررسى آغاز شود، امرى كه در تضاد قرار دارد با مفهوم

روشن  مسئله راه رسيدن به آنبايد "مشخص"، پيش از روشن بودن مفهوم  ،ترتيببدين
به اين اسلوب دست يافت،  مي تواناما بنوبه خود تنها زمانى  )م( باشد، يعنى اسلوب درست بررسى.

كه  ن دايرهحقيقت وجود دارد. در اي -زمانى كه شناخت درستى از خصلت، يعنى از ساختار ديالكتيكى واقعيت
 شرطپيشكه خود برپايه  چيزى تمام شده پذيرفت مثابهبه مي تواناز آن تشكيل شده است كه هيچ چيز را ن

كه بتوانيم نقطه آغاز  اى با اين سختى روبرو هستيمقرار داشته باشد، آنوقت در چنين دايره اىهامتحان شد
هگل  يانكه با آن روبرو هستيم. به ب ديالكتيكى است ن همان سختى اسلوبمطمئنى را بيابيم و تعيين كنيم و اي

حقيقت مطلق است، بايد نتيجه بررسى باشد و  -شناخت نـهفته است كه آنچه واقعيت»اين سختى در اين 
حقيقت  -كه اين واقعيت داشته باشد، اما ازآنجا شرطپيشبرعكس، يعنى نتيجه بايد اولين واقعيت مطلق را 

بي شناخت ، مي شودآنچه كه در اين انديشه برجسته  «شناخته شده نيست. …ت اس …مطلق اولين نتيجه 
هر كه  مي رسانديا چيزى كه همان معنا را گونه بودن فلسفه ديالكتيكى است، و شناخت دايره ،است آغازي

، آنطور كه هگل )م( و گذرا باشد “موقتى“د انتخابى ارادى، لذا مي توانآغاز انتخاب شده، تنها 

 به اين معناست» اگر بخواهيم ابراز نظر مطمئنى درباره چگونگى نقطه آغاز مشخص بكنيم، .مي كنده فرمول
 (.11د ممكن باشد، درباره علم ابراز نظر علمى بعمل آورد )مي توان «كه خارج از )علم(

آغاز  نظر هگل يك ، به–و هر علمى بايد باالخر از جايى آغاز كند  –  هر آغاز واقعى كه انتخاب شود
آن در روند  تنيدگىبهم -پيوستگىبهم[ خواهدبود ]كه بايد با شناخت ، درك نشده]بدون مضمون «توخالى»

شناخت، درك كليت است،  ]تئوري[ [.  هدف فلسفهو از اين طريق درك شود مضمون بيابد ،يافتهقوام تكاملى،
نها مضمونى است كه از طريق رشد و كليت است، كل اما ت ،حقيقت»ازطريق دنبال كردن روند تكاملى آن. 

 ( 12) .«است  لحظات چنين كليتى نتيجه تكامل …عمده به طور. مي شودايجاد ]لحظات[ تكامل 

 

 مفهوم ديالكتيكى كليت
 

 جريانكه در  تكاملي ايراه  از به چه معناست، و شناخت اصالا "كليت" در سيستم ديالكتيكى 
برخالف مفهوم متافيزيكى  از كليت كه يا از  )م(نى چه؟ ، يعمي شودطى شدن آن اين كليت ايجاد 

وحدت »عنوان  ، ديالكتيك، كليت را بهمي شوديك ارگانيسم و موجود وغيره فهميده  مثابهبهها و يا جمع بخش
؛ و راهى كه به شناخت مي كنددرك  ها[متفاوت ]وحدت جفت Identität und Nichtidendität« هويت و ضدهويت

تعيين و  “گذرا“ارادى و  به طوراى كه كه از حركت از نقطه مي داندرا راهى  مي شودمنجر  اين وحدت
اسلوبى كه در انطباق است با مضمون فتن گرربه كا كمكه، بمي شودطى  سوى كليتهب ،انتخاب شده است

آوردن قوام زدن، هدايت كردن، ، پلميانجيگري] است درك ديالكتيكى خود هستى، يعنى اسلوبى كه همان

را هگل وحدت  مي شود ه[. كليتى كه از اين طريق شناختVermittelungفهميدن و درك كردن  و جاانداختن،
 .مي نامد «مطلق»هويت و ضدهويت، يا 

خصلت  يانب هم براى «ترين تعريفترين، يعنى انتزاعىاولين و ناب»كه درواقع  گفت مي توان، ترتيببدين
 -كه هم با خصلت واقعيت يافت شده است بررسى مفهوم نقطه آغازتعيين براى  حقيقت و همچنين -واقعيت

نظر هگل، در اينجا تنها  آن. اما، به روند شدن و ساختار حقيقت در انطباق است و هم با اسلوب متناسب با
عريفى كه تنها به  ت و اين به اين معناست را در برابر خود داريم «نامى»و  «تعريف»، تنها يك «شكل»يك 

(. اما باوجود اين، اين اولين مفهوم 13ايم ) ، دست يافته«مطلق» براى حدود خارجى واقعيت، براى تعريف
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ز بسيار توخالى و انتزاعى است ، هنووع مشخص خوِد روند واقعى هستىو تصور از هستى، در مقايسه با تن
 ،تكميلى در روند بررسى آينده همه مفاهيم و تصورات»[، و لذا بايدمون آن هنوز درك نشده استمض و]

مي هگل  ،پايهن. و براي«لقيتانتزاعى مطترى باشند براى تدقيق مفهوم مفاهيم پربار و پرمحتواتر و روشن
 ( .14) «واقع همان آغاز انديشه فلسفى استاين توخالى بودن در …»بندى بگويد: د در جمعتوان

. با آغاز مي باشدى كننده شناخته نيست. پس كليتى انتزاعى است، يعنى براى بررس “توخالى“]كليت در ابتداء 
ها  با شناخت مشخص گام به گام در كليت، شناخت انتزاعى اوليه تنيدگىو بهم پيوستهبهمبررسى لحظات 

قرار دارد  “مطلق“شناخت  ،يان. در پامي شود، از وضع انتزاعى و كلى به مشخص نزديك مي شودانباشته 
و  مي شوددست يافته  كليت )حقيقت( تنيدگىبهم و پيوستگىبهمشناخت و درك چگونگى  در مرحلهبدان كه 

 .[مي يابدسفر اُديسه براى شناخت كليت پايان 
نيست. هگل مايل  بي محتوااين آغاز توخالى، آنقدر هم وضع اسفناكى ندارد، آنقدر هم  ،كه ديديم همانطور

وحدت هويت و  مثابهبهحقيقت  -ين خصلت ديالكتيكِى واقعيتكه تعي اين مطلب را بگويد ياناست با اين ب
درست تنها   ،–وغيره  «يتواقع»و  «وجود» وحدتو يا  «وحدت هستى و ضدهستى» مثابهبه –ضدهويت  

د نتيجه وسيع و مي تواننوبه خود  ، آغازى كه )اگرهم بهمي دهديك شيوه و اسلوب تعيين آغاز را تشكيل 
 ياناى را بحقيقت نكته -گرى را تشكيل دهد(، اما هنوز درباره تنوع مشخص واقعيتدي بررسي هايپردامنه 

چيزى در وراى وحدت  هيچ. ارزش اسلوبى اين نقطه آغاز در اين شناخت نـهفته است كه مي داردن
حقيقت  -اين به اين معناست، كه واقعيت د وجود داشته باشد،مي توانجفت متضاد وجود ندارد و ن

به آنچه  ميان »كيفيت و كليت،  ميانفرد و كل،  مياناشته باشد، د وجود دمي توانرابطه ديالكتيكى  تنها بشكل
.  كليه علومى كه موضوع كارشان بررسى «مضموندرك »و  «وجود دارد ]ظاهر پديده[ بي واسطه طور

خود  عروف شدهواقعيت است، رسالت اسلوب خود را از اين شناخت بدست مىآورند كه هگل آن را در جمله م
كه هيچ چيزى وجود ندارد، نه در آسمان و نه در طبيعت، نه در معنويت و يا »: مي كند يانچنين فرموله و ب

و بالفصل وجود دارد و هم پلى است براى درك و شناخت  بي واسطههرجاى ديگر، مگر چيزى كه هم  

و جدايىناپذير درك  تنيدهبهم -پيوستهبهم امرى مثابهبهنحوى كه بايد اين دو ويژگى  ، بهمضمون
 (.15) «است بي ارزش ،خالف آن و هر نظر شوند

كه مخالفت هگل با مفهوم نقطه آغاز سنتى چه  درك كرد مي توانآنچه كه گفته شد، درست بعد از همه 
ايد كه ب و مطلق باشد، اين به اين معناست «عيار تمام -هستى ناب»د تنها مي توانمعنايى دارد. نقطه آغاز 

و پل ارتباط و درك حركت  سويكبالفصل از  -بي واسطه ميان  -كه البته هنوز تعيين نشده است  -  رابطه
ايجاد شده و درك شده باشد.  سوي ديگر و كليت از سويك ازاجزاء و هر لحظه  ميان، سوي ديگر ازلحظه 

باشد، اگرهم بايد  Kreislaufرخش و چ ردگشتگِ  -گردش دورانى”بايد خود خن، نقطه آغاز و حركتبه كوتاه س
لحظه و جنبه  مثابهبه، «توخالى»و  «ساده» با ىبالفصل، يعن -بي واسطهبا لحظه  را بررسى ،عملى به طور

 لىو ،و نفى خاطر انكارهنده ساده، ببينبراى خواننده و د. معنا و ارزش اين توضيحات، كر، آغاز «گذرا»
مي شيوه و اسلوبى تضادمند  مفرد و خاص آغاز شود، بررسى بايد باتائيد اين نكته كه بررسى  ،زمانهم

، را از هر كجا، هم از منفرد و هم از كليت ،شناخت درباره محدوديت هر آغازى ،. اما اين توضيحاتنمايد
 سويه راواقعيت كه درست يك آغاز يك ديالكتيكىِ  ش درباره خصلتِ بين، تا نگاه و مي داردبيدار و زنده نگه 

نكته پراهميت »د بنويسد: مي توانهگل  از اين رو، تيز نگه داشته شود. مي داندمجاز ن خاص و يا كليت از
بالفصل سرآغاز بررسى است،  -بي واسطهيك جنبه و لحظه  اصال  كه  اى علم آنقدرها هم اين نكته نيستبر
اى پيوستهبهم و چرخِش  گشتردگِ  -دورانى گردش كه كل علم حلقهِ  اين نكته از اهميت برخوردار است بلكه
(. هرجا كه بخواهيم بررسى و 16) «رين و آخرين همان اولين حلقه استكه در آن اولين، همچنان آخ است

 به طور، يعنى آنچه كه از حلقه كليت مي شودتلقى  «تمام عيار»كنيم، آنچه كه آغاز پژوهش را از آنجا 
 -بي واسطه: خود نقطه آغاز مي دهدنائى خود را از دست و استث سويهيك، ويژگى مي شودانتزاعى استخراج 

گردش و حركت در كليت[، به  جريان]انتقال مضمون خود به لحظات ديگر در است كه تنها با بالفصل 
 «مي شودحركت و شناخت علمى به حلقه و گردشى تبديل »، مي شودوسيله درك و شناخت كليت تبديل 

توصيفى منفى درباره آن نيز است ]زيرا  زمانهمآغاز،  نقطه مثبتف ، توصيدرواقع»(. در ديالكتيك 17)

، يا نفى يگانگى )جدايى(و ضد يگانگىهم هست، به مفهوم  يانو پا تنها نقطه آغاز نيست، بلكه نقطه عبور
 (. 18) «دياكتيكى[

ختى ندارد، شنا حقيقت وجود -راه ديگرى براى دسترسى به شناخت ديالكتيكى واقعيت كه ديديم، همانطور اما
و مضمون آن حقيقت نفوذ  -تا عمق واقعيت مي توانكمك آن  هكه ب مي دهد ارايهاسلوبى را هم  زمانهمكه 

انتزاعى و برپايه حدس و گمان  يانحقيقت، يعنى ب -واقعيتدرباره فلسفى و تئوريك  يانكرد. ب را درك

 ،عينى -واقعىچيزى انديشيدن را همانند ، فيلسوف بايد مي طلبد. هگل مي داندظاهرى را هگل مردود 
به  عمال  بيآموزد. منظور هگل از چنين  انديشيدن  gegenstaendlich (XXXX) برابرايستا -اردجسم -موجود واقعا  
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را مورد توجه  هاآناين معنا است، كه فيلسوف با انديشه خود به عمق چيزها نفوذ كند و همه ابعاد و جوانب 
از خود انعكاس  «پرطمطراق»درباره آن تغيير درونى آن را دنبال كند، بجاى آنكه قرار دهد، حركت و 

 كه دهدجه و بررسى قرار كه آن چيز را آنچنان مورد تو نتيجه آن تنها اين امر خواهد بودكه  نشان بدهد
هگل فيلسوفان .  است با نگاه و نگرش انتزاعى ديدن برداشتى كه همانيعنى . انگار ثابت و تغيير نيابنده است

ند، هميشه از آن فراتر نجاى آنكه خود را مشغول به آن چيز بك هب هاآنزيرا كار »: مي كندرا چنين سرزنش 
 ]علمند، چنين دانشى ند و خود را در آن گم و غرق و فراموش كنمىرود؛ بجاى آنكه در آن عميق بشو

ضوع بررسى مشغول دارد، به دانش و اطالع جاى آنكه خود را با عشق و عالقه با مو هبغيرديالكتيكى[ 
(. با از پرده بيرون افتادن انتزاعى بودن و از 19) «خودش مشغول است با عمال  و  مي اندازدبعدى دست 

د مي توان، كه چرا چنين علمى نمي دهدعلتى را هم نشان  زمانهمواقعيت دور بودن علم غيرديالكتيكى، هگل 
شناخِت  به دمي توانحقيقت را درك و از آن شناخت پيدا كند، يعنى ن -يتگاه خصلت ديالكتيكى واقع هيچ

آن را برپايه اسلوب تئورى شناخت چنين  مي توانكه  –  يابد دست روند جريانوحدت متضادها در 

كمك هب را در كليت  واقعيت هاپديدهجيگرى و وسيله درك  شدن بيننقش  دمي توانكرد: يعنى ن يانب

 كى دريابد و اين نقش را درك كند.غيرديالكتي علم
 

 برخى نكات در زبان هگل
 

كه نه تنها از وضع معمول  ى را ايجاد كرديانخود شيوه ب نظرياتهگل در كوشش براى توصيف و توضيح 
هگل ناشى از ويژگى ذهنى مخصوص او  ياندور بود، بلكه در مواردى حتى برعكس آن بود. اما بهزبان ب

بايد  از اين رو؛ مي شوددقيقى ارائه  به طور، انعكاس ساختار ديالكتيكى واقعيت يانين بكمك اهنبود، بلكه ب

 -اردجسم ،گونهشىء خصلت  داراى ياندانست: اين ب اىويژه ياناز تنها شكل ب تربيشآن را چيزى 
سفى است. از اين طريق كه در نوشته حاضر برخى از مهمترين الفاظ و كلمات فل يا عيني برابرايستا

مي هاى اساسى اين انديشه فلسفى نيز ممكن آشنايى با برخى از شناخت زمانهم، مي شودهگل توضيح داده 
 .گردد

، اين گرايش مي كندجلب كه در ابتداء توجه قوه ادراكه را بخود است چيزى   ، آنبررسي جريانآنچه كه در 
 باآن ارتباط  درون را از هر كدام از آنرد، منف هاىپديدهتوليد تصورى در مورد  منظوره بكه  انديشه است

نام  هرا ب خاص و منفرد هگل مورد از اين روبيرون بكشد و متجزا كند.  ،انتزاعى به طور ،هاپديدهبقيه 

در كنار بسيارى ديگر  «انتزاع»كه اين  . و گذشته از اين، ازآنجامي نامد «انتزاع»، بلكه آن را مي نامدن

، از نظر زمانى ومكانى محدود است، و در مي گيردكه در انديشه ما وجود دارند، قرار  منفردى هاىپديدهاز 

انتزاع و  .مي نامدنيز  «نسبى»ديگر قرار دارد، آن را  اىپديدهاين محدوديت خود در يك نسبت معينى با 
 .(م) نسبى بودن براى هگل داراى معانى بكلى مشابهى است

كه اين مفهوم را در ارتباط با متضادش ، يعنى در  مي كندزمانى درك  انسانرا  اما معناى واقعى نسبى بودن
. اين مطلق بودن يعنى چه؟ مي شودو ازاين طريق قادر به درك آن  مي دهد، قرار “مطلق بودن“ارتباط با 

لباسى كه  .مي شودباس متافيزيكى دور انداخته كه از تن آن ل مي شودق بودن زمانى برجسته مضمون مطل
را علت اصلى و اوليه ، يعنى در مواردى كه او مطلق مي كندمواردى به تن مطلق بودن  آن گل در همهه

. هگل با اين لباس متافيزيكى، به تصور خود، هسته مي داردقرار دارد، اعالم  “عقالنيت“كه برپايه  هستى

ن اين مطلق بودن تحت عنوا ،از ديدگاه نظريه شناخت. مي سازدمطلق را برجسته  درونىِ  عقاليىِ 
هيچ چيز ديگر نبايد درك و فهميده شود، جزآنكه چيزى است بكلى متضاد با خاص منفرد و 

ا كليه منفردها و   تنيدگىبهم -پيوستگىبهمجزا و انتزاعى و نسبى، يعنى تم همان  يعنى نهايتا
 )م( كليت.

 

 نقش پراتيك در روند شناخت
 
 تنيدگىبهم -پيوستگىبهمكه اين  مي كندكليت را چنين تكميل  يدگىتنبهم -پيوستگىبهمهگل تعريف  زمانهم

قابل درك  هاآنحركت و تغيير  جرياندرك شود، بلكه تنها در  هاآند در سكون مي توانگاه ن چيزها هيچ
كمك اين تعريف،  ه. درست بمي شودايجاد و برپا  ،اجزاء تغيير -پويائى جرياناست. زير اين كليت تنها در 



 43 

ها  كه از اجزاء و اندام انسانتن  مثال  ] از كليت هوم كليت نزد هگل با قاطعيت از شيوه تصور معمولىمف
 به طوركه  است ىكه هگل فاقد شناخت از اوضاع و احوال . اما ازآنجامي گيردتشكيل شده است[، فاصله 

نقش از آنجا كه هگل  –  مي شود مشخص قابل درك به طوركليت  هاآنواقعى برقرار است كه با توجه به 
كه به مطلق بودن تنها از طريق حدس و گمان مى توان دست  مي آموزد،  - ]![است نمي شناخته را كپراتي

تباه اشبرداشت متافيزيكى، اين  ياناز اين ب بي توجهقابل شناخت است.  “ايده“ مثابهبهيافت، يعنى كليت تنها 
كه مطلق  مي گويدهگل  اغ ما وجود دارد. اين درست استمكه مطلق تنها در د ه است، تصور شودمي بود

منفرد و خاص قابل درك  هاىپديدهاز  spekulativ ورزانه[ -]نگر «حدس و گمان»برپايه  وبودن تنها از طريق 
؛ اما او چنين نظرى «ايده مطلق»با  مي دهدكردن است، و بهمين علت نيز چنين شناختى را در ارتباط قرار 

به معناى  برعكس نزد هگل مطلق بودن. مي شود خلقطلق بودن از طريق حدس و گمان ندارد كه م
مطلق را با  نيز او از اين رو  .)م( حقيقت است -خود واقعيت تنيدگىبهم -پيوستگىبهمكل 

 همانطوريك معنا دارد، قرار دارد و  سويككه نسبى بودن و انتزاعى در  همانطور .مي داندمشخص يكى 

كه  هستند. اما مگر اين خود هگل نبودداراى معناى مشابه  سوي ديگربودن و مشخص بودن در هم مطلق 
اى، بدون آنكه در تضاد با نظر گفته بود، مطلقيت تنها از راه حدس و گمان دست يافتنى است؟ او با چه وسيله

؟ اين دليل مي آورد ، از كجا بدستمي آوردمطلقيت را بدست  خودش قرار بگيرد، دليل و سند مشخص بودنِ 
د مي توانكه نكته و لحظه منفرد و خاص به هيچ صورت ديگرى ن مي آيددست ه اى هگل از اين واقعيت ببر

عملكرد، معنا و هستى  اصال   ،جز در ارتباط عمومى كليت، و اضافه برآن، اين لحظه هوجود داشته باشد، ب
مي كه وارد روند شدن كليت  ،مي شودريق مشخص ط اين از اصال  ، مي آورددست هخود را از اين طريق ب

 .مي شودو به بخشى از آن تبديل  شود
انديشه  جريانكه در  مي آورداز تن لحظه منفرد و خاص در  طريق هگل لباس مقدس را دوباره ازاين

اين  وشانده شده است.پ هاآنحكمفرما باشد، بر تن  هم ه و روزانه، حتى اگر در علومميانغيرانتقادى و عا
 ،ديگر هاىپديدهبدون رابطه آن با  ،كه لحظه منفرد و متجزا درواقع هيچ است مي داندكه خود درحالى است 

زنى انديشه غيرديالكتيكى را هگل در  خود گول  است. مطلقيت هستى همان ،كليت مشخص منفرد در

 از اين رورا او  لحظه ؛ بررسى منفردانه و متجزاىمي دهدديالكتيكى قرار  «]منطق[ عقالنيت»برابر 
ارچوب كليت را در برابر انديشيدن در چه درحالي كه، مي نامد verstandsmaessigگرا[ ]عقل «عقل مطابق با»
 .مي كنداعالم  vernuenftig «ىيعقال»آن 

شناخته »د چيزى طبق برداشت عقل روزمره مي تواناين از دستاوردهاى ابدى هگل است كه اثبات نمود كه 
شده باشد و  «درك»ذات آن  مي گويد، بدون آنكه مضمون آن درك شده باشد، و آنطور كه هگل «شدشده با

و  مي شودشدن آن درك  جريانبر آن معرفت حاصل آمده باشد. نوع روندى كه در آن چيز شناخته شده، در 
  Vermittelung«گريميانجي »را هگل  مي يابددر چهارچوب كليتى كه به آن تعلق دارد به سطح معرفت ارتقاء 

منتقل و عنايت  -رساندن -زدنپل -ميانجيگري. درست در مفهوم مي نامد[ vermittelndجىگرانه نمياروند ]

علم هستى و  زمانهم كه چگونه تئورى شناخت او برداشت هگل را به نمايش گذاشت مي توان ،كردن
ناى درك ديالكتيكى لحظات در نزد هگل درست هم به مع ميانجيگريست. ا (م) هستى اسلوب شناخت

جىگرى است به منظور دستيابى نميانتئوريك چگونگى جستجوى اين  ياناست و هم ب هاآنروند واقعى هستى 
 .جريانبه معرفت و شناخت از روند واقعى در 

است  لحظاتكردن  هدايتزدن و  و درك ديالكتيكى به معناى راندن، پل ميانجيگري، مفهوم تردقيق يانبا ب

محتوا  ،آن، لحظات جريان، روندى كه در كليتبسوى ايجاد كمال  هاآندر كليت و ارتقاى  هاآنبسوى متضاد 
كه  ، محتوا و مضمونىمي سازندل شناخت و آن را قاب مي دهندخود را نشان  جانبههمهو مضمون كامل و 
 ( XXXXI). مي ماندمنفرد و متجزا كننده، مخفى باقى  -در نگرش متافيزيكى

مي  يانهگل نظر خود را چنين ب)پديدارشناختى روح(  “فنومنولوژى روح“روف در پيشگفتار در جمله مع
درك هنوز به معناى آن نيست كه كه شناخته شده است،  خاطر آنعروف وشناخته شده است، به آنچه م»: كند
چيزى را كه شناخته شده زدن ديگران است، وقتى زدن و يا گولترين شكل خود گولشده است. اين سادههم 

پرحرفي عنوان درك شده تصور شود، و از پذيرفتن چنين تصورى خوشنودى هم حاصل آيد: با همه  است، به
، سوبژكت، چنين شناختى، بدون آنكه خود بفهمد چه بر سرش آمده، حركت و پيشرفتى نخواهد داشت. ها

رف و موضع انتقادى  به عنوان مسائل بدون هر ح]و ...[ ابژكت وغيره، خدا، طبيعت، عقل، معنويت 
، هم براى شروع و هم براى مي دهندو نقاط محكمى را زير پا تشكيل  مي شوندشناخته شده زمينه معتبرى 

، مي مانندحركت باقى اين نقاط شناخته شده كه ثابت و بي ميانبازگشت ]انديشه و استدالل[. حركت انديشه، 
 (.20) «مي ماندو لذا در سطح باقى د است، دارد و در رفت و آم جريان
كه  رك وجود دارد: اين معنا چنين استو د ميانجيگريى هم براى ئبي محتوامعنى نادرست و ترتيب، بدين

، بجاى آنكه مي كندآمد است، اين نقاط را تنها بظاهر درك  در رفت و “نقاط ثابت“ ميان آنجا كهانديشه، از
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و حركت منعكس  پويايى -انند با متضادهاى خود در كليت در جوششامكان بدهد كه لحظات و مفاهيم بتو
دنبال شود، يعنى وضعى ايجاد شود  هاآندرونى  پويايى -شوند و از اين طريق اجازه بدهند حركت و جوشش

، خود را نشان دهد مي مانداى كه براى انديشه متافيزيكى شناخته نشده باقى كه تنها در آن وضع، آن جنبه
، از اين طريق به و درك ميانجيگريمفهوم درست پس، [. هاو وحدت ديالكتيكى آن هاپديدهتضاد ]جنبه م

درك خصلت  مفهومي است كه يعنى را ممكن مي سازد، هستى« شـدن»شناخت از روند  كه دست مي آيد
 ع هماندرواق ترتيببدينحقيقت ». ن مي كندفهميد كرده و آن را قابل متبلور را روندگونه بودن هستى

: كه همان مي شود]نفى[  كه در ديگرى محو تآن چيزى اس بي واسطهو تغيير  پويايى -حركت

 .«شدن است
آن را  مي توانمفهوم متافيزيكى آن درك شود، بلكه تنها  د بهمي تواننوبه خود نهب «محو ]نفى[ شدن»اما اين 

وحدتى كه برپايه اسلوب  .«مي رسدبه وحدت »و بالفصل  بي واسطهچنين درك كرد كه در حركت، لحظات 
روند  جريانار، يعنى كيفيت، در دجسمشىء  -كه چيز اين به اين معناست .مي شودو به شيوه ديالكتيكى درك 

خود  يانپيشين نظرياتبا اين نظر هگل از مرز  .«مي شودنفى »نمىرود، بلكه  ميان ساده از به طور

در كل محو  «بسوى باال جرياندر »كه  همانطورطبق آن منفرد، سقراط كه  نظرياتاز  ،مثال  . مي كندعبور 
كه در آن تنها نامحدود، يعنى  . اما نظريه سقراطمي شوددوباره ايجاد  «در راه بسوى پائين»، مي شود

سايه مىافكند و  هاكيفيتوجود دارد، وحدت بر روى  واقعا  كه  ، تنها چيزى استNichtsein «آنچه كه نيست»
. مي ماندتك و تنها و بىارتباط و غيرقابل درك باقى  ،طريق درواقع وحدت اين و از مي كندحو را م هاآن

 -بي واستگيهم كه هيچ چيزى وجود ندارد كه  مي آموزدخود  «لوژيك»برخالف اين نظر، هگل در 
]هيچ چيز  كليت را در خود نـهفته نداشته باشداز درك  -ميانجيگريبالفصلى لحظه و همچنين 

او در موردى بسيار بجا . اى نباشد براى بعدى[حال كه خودش است، حلقه واسطه د ندارد، كه در عينوجو

 مفهوم . مي شناسدآن را كليتى توخالى  انساننيافته است، زمانى كه  هنوز به كليت دست انسانكه  مي گويد

تبديل  انسانيك  «عيت كاملواق»كه يك كودك نوزاد هنوز به  همانطوركليت نرسيده است، خود كل هنوز به 
كه طبق  چنان درك شود نيست. كل نبايد اين به معناى حيوان شناسى «همه حيوانات»نشده است، و يا كلمه 

ت چيزى خالى از كيفيت نيس ،. مطلقوجود ندارد «شب»، چيزى جز «همه گاوها سياه هستند»آن گويا 
(XXXXII)اين »ست. البته هاآندِن ش روندِ  «نتيجه»، مي باشد هاتكيفيايجاد شده از اين  كليتِ  ،، بلكه برعكس

)يعنى در وضع درك نشده،  باقى نماند ماده بودن آن درك در سطح تنهاحقيقت  -واقعيتاز مهم است كه درك 
 «گردد. يانسوبژكت نيز درك شده و ب ل ك(كليت به )مثاحقيقت همچنين به -درك از واقعيتل ك(، بلكه 

لحظه )يعنى درك و فهميدن  نادرست درك كردن عقل و خرد است، زمانى كه انعكاس» ،ر(. اما اين ام21)
ق درك نشود و در جنبه و لحظه مثبتى در مطل مثابهبهواقعيت درسطح درك لحظات منفرد و جدا شده، ل ك( 

خاِص شود. انعكاس درست ]يعنى شناخت  و امرى غيرعمده تلقى حقيقت كنار گذاشته -واقعيت روند شناختِ 
 «مي سازدتبديل  بررسىواقعيت را به نتيجه  كه دسترسى و دركِ  چيزى است متجزا شده، اما در حركت[ آن

 «ترىويال»را هگل  مي شوندكه در آن لحظات منفرد و متجزا و خاص محو  (. آن تصور درباره وحدت22)
trivial  ،ان نيروى محركه حركت و تغييِر . متضاِد پرجوش لحظات، هممي نامدافتاده[  پاپيش]تصور معمولى

كه  لت تعيين كننده براى اين امر استو حركت، بنوبه خود ع پوياى -اين جوشش حالدرعينكليت است؛ 
شناخته  هاآنلحظات بتوانند از درون حركت و جوشش سر بيرون كشند و امكان بدهند كه مضمون و ذات 

 شود.
 

 ديالكتيك تئورى شناخت هستى
 
 زمانهمعينى تئورى شناختى وجود ندارد، مگر آنكه  آليسمايدهكه براى  مي كندنكته را اثبات ستم هگل اين سي

 آليسمايدهتئورِى شناخت  از اين رودر حاِل شدن[ باشد.  تنيدهِ بهم -پيوستهبهم]تئورى شناخت و تئورى هستِى 
پس از هگل، كل متافيزيك، كل »د بگويد، كه مي توانهم ماركس  از اين روديالكتيك است.  عمدتا   ،عينى

 (.23) «مي شودفلسفه، در اسلوب خود خالصه 
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 بخش سوم
 

 ماتـريـاليسـم فـويـربـاخ
 

 ماركس «آليسم پرورانده شدبجاىآنكه توسط ماترياليسم، توسط ايده ]ذهن[ جنبـه فعال»                   
 

 يرباخ مورد توجه ماركس و انگلس قرار داشتند وفو نظرياتهگل، بلكه همچنين  نظرياتكه نه تنها  مي دانيم
جا گذاشتند. اثر انديشه و مواضع فويرباخ در  هاى در انسجام انديشه ماركسيستى از خود باثر تعيين كننده

 برخوردار بود.  بي واسطهرشد نظريات ماركس جوان و انگلس جوان از اهميت 
درباره مرگ و فناناپذيرى هايى انديشه“او تحت عنوان  كه رساله كه فويرباخ از اين امر باخبر شد زمانى

پرهيجان  -فعالراه دستيابى او را به كرسى استادى دانشگاه مسدود كرده است، خود را از زندگى  “جاودانى
دور از ضربان دنياى انديشه و در تنگناى مالى به نگارش آثارش هاى بكنار كشيد و در عزلت دهكده

 پرداخت.
منتشر شد. رساله عنوان  Ruger “سالنامه روگر“رساله بشدت انتقادى او درباره هگل در  1839در سال 

 مي شوداين رساله دچار اين اشتباه انديشمندى ماترياليست[ در  مثابهبهدارد. فويرباخ ] “انتقاد به فلسفه هگل“
و  آن در انديشه اس ذهنىانعكاز واقعيت و  ]يعنى درك ذهنى و واقعيت كه نظر هگل را درباره وحدت مفهوم

مرود اعالم كند، در حالى كه  و با سروصدا، وحدت معنويت ]روح[ و هستى را بشدت [آن چگونه ناميدن
توضيح ماترياليستى و  ماركس در همان زمان ديگر به ضرورت قراردادن شناخت هگل برپايه ماترياليستى

. اما مي كندصحبت  «مطلق -رف تمام عيارمزخ»از  در اين ارتباطبود. فويرباخ  پي بردهشناخت هگل 
، اگرچه بر آن لباس متافيزيكى پوشانده شده است، مرخرف نيست، بلكه اولين كوشش “مطلق“وجه اين بـهيچ

 عبارتبهلحظات تشكيل دهنده آن كه در ظاهر به نفى آن مىپردازند،  از طريق شناخت پيگير است، هستى را
 درك كند. ،ىمثابه يك كليت ديالكتيكديگر به

[ اين آليسم هگل است. سنتز ]تركيبِ براى ايده آنتي تزكه ماترياليسم فويرباخ درست يك  با ديد كلى بايد گفت
هايى كه عملى ساختند. سال ،دو تز را ماركس و انگلس با نجات ديالكتيك و قراردادن آن برپايه ماترياليسم

است، تاريخ  1843تا  1841 ميانهاى هستند، سال فويرباخ نظرياتماركس و انگلس تحت تاثير مستقيم 
و نظريات  گفتمان -يانماركس با ب 1844ها است. در سال نگارش بهترين آثار فويرباخ نيز در همين سال

 (.26) «را انسانو نه مذهب  مي آوردمذهب را بوجود  انسانباوجود اين »: مي كندفويرباخ صحبت 
اصول فلسفه “او تحت عنوان  اثر بعدى 1843 ، “ذات مسيحيت“ان اثر فويرباخ تحت عنو 1841سال در 
 منتشر شد. “تزهاى مقدماتى درباره رفرم فلسفه“اثر ديگر او تحت عنوان  1844و  “آينده

فويرباخ  «انقالب تئوريك...  تاثير موثر»، ماركس از 1844، منتشر در سال “و فلسفه ملىاقتصاد“در رساله 
مي ، ماركس با كمى احتياط به تقدير از فويرباخ 1845، منتشر در سال “اده مقدسخانو“. در مي كندصحبت 
 انساناما مقام واالى »را درك نكرد،  انسانهويت[  -وحدت] : اگرچه فويرباخ تمام اهميتِ مي نويسدو  پردازد

كه تعريف ، )انگلس( “قديمى بي ارزشواشغالى آت“اش ]بجاى را به او عطا كرد و او را در جاى شايسته
بايد اثر آزاد كننده را خود تجربه  انسان»: مي نويسد[ نشاند. و ديرتر انگلس مي دادندهويت او را تشكيل 

كرده باشد، تا بتواند تصورى از وضع ايجاد شده بدست آورد: ما همگى در يك لحظه طرفدار فويرباخ شده 
فدار هگل بودند. حال و بدون شرط و شروط طر كليه جوانان عالقمند به فلسفه تقريبا  زمان  تا آن «بوديم.
كه بسيار زود نزد ماركس و انگلس نسبت به نظريات هگل ايجاد شد را فويرباخ با  انتقادي اي موضع ىِ هوا

جاى تصورات متافيزيكى هب انديشه، مشخص زمينى در مركز انساندرباره ضرورت قرار دادن  نظرش
 .مي دادهگل، مورد تائيد قرار 

 

 اركسيستى از ماترياليسمدرك م
 
 -ى خود را جايگزين برداشت  آسمانىانسان -برداشت زمينى مي خواهدكه اشاره رفت، فويرباخ  همانطور 

، موضع خود را مي دهدرا در مركز فلسفه نوين خود قرار  انسانمتافيزيكى كند. از آنجا كه او تنها 
، مي دهدهگل، واقعيت و مطلق را تشكيل ن «نِ روح جها». مي نامد «آنتروپولوژيك»و يا  «هومانيستى»

فويرباخ به اين  .مي داردجهان خود را برپا ،موجودى با روح و تن مثابهبهكه  زمينى است انسانبلكه 
مي از آگاهى و برعكس، آگاهى را هم ن مي توانهستى را ن» :(م) مي شودگيرى پراهميت نايل نتيجه

  «از هستى جدا ساخت. توان
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، مي سازدنظر خود او را نيز مشخص  زمانهمكه  گلس در رساله خود درباره فويرباخان ،ديرترچهار دهه 
بدون هرگونه عجايب  …وجود دارد واقعا  جهان واقعى آنچنان درك شود كه  كه گيرى آن شدنتيجه»نوشت: 

اساس درك  اين تعريف ماترياليسم، به پايه و « ماترياليسم هيچ معناى ديگرى ندارد. …آليستىايده
 (م) ماركسيستى تبديل شد.

 
العاده فويرباخ درباره ديالكتيك را هم از دست داد. اقدام خارق ،با رد كردن متافيزيك هگل، فلسفه فويرباخ

قرار داشت،  (XXXVIII) “يگانگى از خودب“تحت تاثير ديالكتيك هگل درباره  تعريف آنتروپولوژيك خدا البته
چيزى را كه هگل درك كرده بود، بسيار محدود درك كرد. فويرباخ درك نكرد، آن اما فويرباخ اين مفهوم را

بيگانگى از “چيزى است كه در كار اجتماعى، آنهمكاري افراد يعنى ، انسانو آن اينكه عملكرد و فعاليت 
مشغول  طور مفصل خواهيم پرداخت(. درحالى كه فويرباخه)به اين نكته ب .مي كندرا ايجاد (XXXXIII) “خود
حكمفرما هستند، برپايه ماترياليستى توضيح دهد، از  انسانكه بر مغز  هاي متافيزيكى راآن بود كه ايدهبه 

 ميانرابطه ديالكتيكى كه بتواند  در وضعي قرار نگرفت از اين روتوجه به كل روند غافل ماند، و 
هاى مورد انتقاد او و شكل دهاي مي بايستيكه برپايه آن  عملكرد ذهن و روند عينى را تشخيص دهد

مثابه مضمون واقعي تاريخ حيات بشرى را به هاآنرا درك كند و  انسانبر  هاآنظاهرا  مستقل حاكميت 
اى كه ماركس آن را در تز ششم در ديدگاه او گم شد، نكته اصال  تشخيص دهد. با اين ناتوانى، توجه به تاريخ 

تعريف  كه] است «انسامبل مناسبات اجتماعى»در مفهوم وسيع جمله . تنها مي كنددرباره فويرباخ تشريح 
مي اعالم « از طبيعت برخاسته بي واسطهموجودى »ماركس او را  كه انسانهويت و شخصيت تاريخى 

 يانحال تغييرات مشخص واقعيت را بدور است و در عين هنگرى بسويه كه از هر نوع يك مفهومى [،كند
 شدنبيگانهدهد كه ضامن توضيح دقيق پديده  ارايهجوان آن مفهوم و تعريفى را  س، توانست ماركمي كند
 . است انسان ايدئولوژيك -اجتماعى

 مي كنداتخاذ را موضع  اين ضرورتا   ،عليه تمايل فويرباخ و كال  ماترياليسم غيرديالكتيكى “تزها“ماركس در 
كه  مي پنداردمنفعل، رنجور و بدون نقشى از خود  را تنها موجودى انسان ي،نگرسويه يك مبني بر آن، كه

جنبه فعال و حساب آوردن  هبه ضرورت بماركس ايجاد شده است.  ،گويا توسط شرايط حاكم برخود
فعاليت و  ميانبراي ماركس در حيات اجتماعى در جهت تغيير شرايط پاى مىفشرد.  انسانعملكردى 
ى اجتماعى رابطه ديالكتيكى  مداومى برقرار و ابژكت در روند هست سوبژكت ميانانفعال، 
هاى ماترياليستى تا دوران كمبود اصلى كليه انديشه»: مي گويدماركس در تز اول  از اين رو )م( است.

كه در  مي پنداردرا تنها آن چيزى  …حقيقت  …كه  در آن است  –ازجمله متعلق به فويرباخ  –  كنونى
گر[ را ديدن، شيوه نظاره ظاهرامر. تحت عنوان نظاره كردن ]«ي كندمدرك  بينظاهر نظاره كردنِ  جريان

طبيعى[  به طوريعنى ] "قانون طبيعى"، تحت تاثير مي يابدكه گويا آنچه تحقق  مي شود اين نكته فهميده

، يعني آنطور كه گويا  - مي كندصحبت  «ماترياليسم علم طبيعي»از هم ماركس  از اين رو -  .مي يابدتحقق 
جز يك ابزار  درواقعو  مي داردتنها به ظاهر زندگى و تاريخ هستي خود را برپا  ،آگاهى صاحبِ  انانس

د فقط آنچه تحقق يافته است را پس از حادث شدن آن، مورد مي توان منفعل تاريخ نيست و
 نظاره قرار دهد.

ركس در ادامه به اين نكته )تز نهم(. ما مي نامد «ماترياليسم ظاهرى، ظاهرنگر» ماركس اين ماترياليسم را
كه اين جنبه فعال،  در هستي اجتماعى موجب شد انسان[ ذهن ى به جنبه فعال ]بودنبي توجهاشاره دارد كه 

مي آليسم پرورانده شود. ماركس در اينجا در وحله اول بـه هگل بجاى آنكه توسط ماترياليسم، توسط ايده
 ، يعنى به قطب مخالف فويرباخ.انديشد
 نگرانهسويه را عليه برداشت يك انسان ذهن بودنو منفعل  جنبه فعال بودن ميانهگل رابطه ديالكتيكى البته 

نشان داده  فيختهو   كانت نظريات[ در مي ساخت، زيرا آزادى ذهنى را مطلق گرانه]مطلق از فعال بودن
 م ديالكتيك تبديل شد، ديالكتيكِ آليستى. كشف و توضيح اين نكات به وظيفه ماترياليسبود، ولى برزمينه ايده

هرگونه »، يعنى خالى از ىو رابطه آن با قوانين ]طبيعى و اجتماعى[ برپايه ماترياليست انسان فعالِ  عملكردِ 
 نشان بدهد.را )انگلس(  «آليستىآت و اشغال ايده
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 بخش چهار
 

  اسلوب ديالكتيك مشخص
 

 جدا از هم، و ييهاهآمد، جز دستگاهى با تك ز ديگرى از كار در نمىگاه چي تاريخ جهان ما هيچ ،پايهنبراي»         
 يافت.  گاه عنوان علم نمى هيچ          
  Schillerشيلـر     «.مي زند، روح فلسفى پيوند مي كندتقسيم  Brotgelehrteنانوا  آنجا كه عقل سليم  استاد          

 
 

اسلوب چيز ديگرى »: كه برجستگى خاص مطرح ساختكه هگل روزى آن را با جمله زير با  اىنكته
كامل درباره  به طوركه  است اىنكته، «نيست، جز برپا داشتن و توصيف مضمون و ذات ساختار كليت

 بررسى را با مضموناو با اين جمله انطباق اسلوب  اول،  . زيرامي كندماترياليسم ديالكتيك نيز صدق 

واقعيت نيست  “صورى“ يانرداشت متافيزيكى، در اينجا اسلوب تنها ببرخالف ب –  مي كند يانخود ب نگرش

 .مي شودنقش مركزى مفهوم كليت برجسته  ،با اين اسلوب دوم،و  ؛ -
كه تجربه نيز  همانطور[، …، حقيقت واقعيتكليت ] دركِ  ديالكتيكى با هدف بدون توجه خاص و آگاهانه

 مكانيكىكم و بيش به سطح شيوه انديشه قديمى ماترياليسم غلطيدن ، ديالكتيك در خطر بزرگ درمي دهد نشان
ن در باقي ماندكه مورد انتقاد شديد ماركس و انگلس واقع شده است. معناى اين خطر بيش از تنها  قرار دارد

اندازه كافى وضع ناپسند و  كه خود البته به سويه نگرى غيرديالكتيكى است سطح اين يا آن پديده و يك
ى به كليت، پذيرش غيرانتقادى بي توجهكه در اثر  ه است. خطر اصلى در اين امر نـهفتباشد ميبدعاقبتى 

 ويژهبه، مي شودو تثبيت شده خود واقعيت ممكن  مثابهبهروندهاى واقعى،  inadaequatانعكاس غيرمتناسب 
مي شرايطى تحقق  در چنين ،Kategorie (XXXXIV)به اصطالح كاتگورى ]مقوالت[  ،جاافتادهپذيرش مفاهيم 

كه ماترياليسم مكانيكى نظرياتش را  ين مسئله از اهميت برخوردار نيستا اصال  . اين در حالى است كه يابد

. اين انتقاد در مي پروراند گويا با نگرشى انتقادى را هاآنمطرح كرده و  «انتقادى» در پس نقاب

 خواهد شد.ى متفاوتى از اين نوشته مستدل و به اثبات رسانده هابخش
اما برعكس هم، يعنى مبالغه در مفهوم كليت نيز با ديالكتيك ناسازگار است و منجر به عدم درك تغيير و 

و موجب تقليل روند جارى پرمحتواى حقيقت به سطح  مي شودواقعى محتواى پديده  تنيدگىبهم -پيوستگىبهم
سوى برداشت متافيزيكى ه طريق انديشه را بو از اين  مي گردداز كليت  بي محتوايك مفهوم خشك و خالى و 

 مىراند.
 مثال  ارزش واالى مفهوم كليت در ديالكتيك اما بالترديد است. اين نكته را هم بدفعات نشان خواهيم داد. 

كه اما آن را با مفهوم ساده  مي كندصحبت  «كليت»از  “آنتى دورينگ“گفتار قديمى درباره انگلس در پيش
- مي بردكار ه يك چنين مفهومى از ارتباط عمومى را انديشه متافيزيكى نيز ب – مي داندكى ني هاپديدهارتباط 

مي مشخص  «تنيدهبهم -پيوستهبهمكليت »و  «عام تنيدگىبهم -پيوستگىبهم»، بلكه آن را با مفهوم ديالكتيكى 
همين رساله نيز توضيح كه انگلس در جاى ديگرى از  همانطور(. ويژگى ديالكتيكى اين مفهوم، 27) سازد

تضادهاى »، در مرز مي شود يانكمك اين مفهوم ب هكه برداشتى كه ب مي شود،  از اين نكته تشكيل مي دهد
 (28) .مي ماندن باقى (LIII) «انسانعقل سليم  ... درك نشده

 

 تنيده و بهم پيوستهبهمكليت 
 

ا چيست، عام در تئورى پيوستهبهماگر سوال شود كه منظور از كليت  ، (م) ماركسيستى دقيقا

مي خود هيچ چيز متصلب و متحجرى را تشكيل ن ،كه مفهوم كليت در ديالكتيك ت در ابتدا بايد گفته شودآنوق
 وواضح و روشن  كامال  »صورى[ تحت اين عنوان، چيزى فرمال ] منطقآنطور كه در انديشه  مثال  ، دهد

 . مي شودماشين[ تصور يك  مثال  ، هابخش]چيز تشكيل شده از  «مشخص
و هم  مي دهداقعيت نشان وكه موضوع مورد بررسى است را خود  تصميم درباره تعيين مرزهاى كليتى

و آن را توضيح دهم. در اين كوشش ديده خواهد شد كه هر كليتى،  ادهكه من بايد به آن پاسخ د ى استامسئله
تر جاى دارد. همچنين اين رمجموعه كليتى بزرگ، خود نيز در زيداشته باشد ترهرچقدر هم مرزهاى فراخ

كه مرزهاى ابتدايى تعيين شده براى كليتى كه مورد بررسى  تحقيقات ديده خواهد شد جريانضرورت در 
فته شود. تعيين مرز و جداسازى اما به اين گرمى زير مجموعه آن نيز درنظهاتقرار دارد، بايد براى كلي
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 هاآن، آنطور كه هاپديدهعام  تنيدگىبهم -پيوستگىبهمبر را مجاز باشيم چشم  بررسى جريانمعنا نيست كه در 
 وجود دارند، ببنديم. ر مرزهاى ابتداي كليت مورد بررسىد
 

 كليت و زيرمجموعه آن
 

تحليل خود نيز قرار خواهيم  medias resكه به كمك آن ما همچنين در متن  اى را مورد توجه قرار دهيمنمونه
 مي دهدجامعه را مرزى تشكيل  ترين مرزاهميت راى هيچ ماركسيستى ترديدى وجود ندارد كه پرداشت. ب
يك دوران با دوران ديگر ]رشد تاريخى جامعه[،  ميان، يعنى مرز مي سازدكليتى متظاهر  مثابهبهكه آن را 

نظم » ساختارِ و بصورت  مي شودمرزى كه از طريق تعيين چگونگى روابط توليدى در هر دوران تعيين 
نيز آن را  دارىسرمايهاست كه حتى علوم  گيرچشم. مشخص بودن اين مرز آنقدر مي كندتظاهر  «اجتماعى

 نتيجه گيري هاي علل قابل فهم، حاضر نيستند از اين شناخته، اگر چه بمي شناسندرسميت هبى سروصدا ب
 اسلوبى و عملكردى استخراج كنند. 

منظور  «تاريخ جهان»كه كليت نظم اجتماعى را مى توان در زيرمجموعه كليت پذيرفت  مي توانبه آسانى 
در اين زمينه غيرضرورى و بردن آب به رودخانه راين است. اما تشخيص و پذيرفتن  تربيشكرد. توضيح 
د ديالكتيكِى لحظات، انتزاع باي تنيدگىبهم -پيوستگىبهمكه در تحليل و بررسى مشخص  است ترلاين امر مشگ

[ از همه آنچه كه كليت نظم اجتماعى را تشكيل دارىسرمايهكارى در نظام يپديده ب مثال  در موارد بسيارى ]
از همه لحظات انجام شود، بدون آنكه بررسى، مرز و محدوديت كليت را ترك كند انتزاع بايد ، يعنى مي دهد
تحت كنترل  دارىسرمايه“دنبال برقرارى هب به مسئله بيكارى ايجاد شده در نظام سوسياليستى چين مثال  ]يعنى 

در  دديگرى ايجاد شده است و بررسى آن باي تنيدگىبهم -پيوستگىبهمبپردازد كه در  “دولت سوسياليستى
را كليتى  جانبههمهمورد بررسى قرارگيرد[. جاى يك كليت وسيع و جمهورى چين نظام  هارچوب كليتچ

مجموعه كليت وسيع قرار دارد و لحظه و جنبه مشخص مورد بررسى  ]كليتى كه در زير مي گيردمحدودتر 
د حال درك كليت محدو در عين درحالي كهو بخشى از آن است[،  مي دهدتر را تشكيل در درون كليت بزرگ

، مشگل كلى تعيين مي آيداى كه در اينجا پيش  جانبه است . سختىتر و همهيعشده، شرط درك كليت وس
است. اين مشگل در اين امر نـهفته است كه شناخت كليت فراگير و جامع، شناخت  «آغاز»كردن و انتخاب 

 .مي كنددارد، حكمى كه عكس آن هم صدق  شرطپيش مثابهبههاى زير مجموعه آن را كليتاز و آگاهى 
 

 انتزاع ديالكتيكى
 

حاكم بر  جمله پديده ايدئولوژى، ازدارىسرمايهجامعه  هاىپديدهاى است كه ماركس مجموعه نكته شناخته شده
روند اقتصادى در جامعه  “سرمايه“ماركس در  ،. باوجود اينمي كندوحدتى ديالكتيكى ارزيابى  مثابهبهرا  آن

قلمرو و محدوده  بدون توجه ويژه به ابعاد در عمق و عرض بشدت متنوع و بغرنجِ  ظاهرهبرا  دارىسرمايه

مي  از اين رو. اما ماركس از سوى ديگر تنها مي دهدورد بررسى قرار حاكم بر آن، م ايدئولوژيكِ  و فضاىِ 
اى از ويژگى جانبههمهبرپايه شناخت  ،در حقيقت ،گونه عملى سازد، زيرا اين بررسىد بررسى را بدينتوان

ترين مفهوم آن، بندناف طريق انديشه در وسيع قرار دارد، و از اين دارىسرمايهجوانب حيات ايدئولوژيك 
، ماركس “قتصاد سياسىا“. در چهارچوب بررسى مي كندى قطع ندارخود را با مجموعه ابعاد جامعه سرمايه

كه گويا ارزش ، آنچنانمي دهدارزش كاال را مورد پژوهش قرار  ،اىهبدون هر مقدم بررسى خود در آغازِ 
ارزش مبادله كاال، رابطه و  ارزش مصرف و ميانكه گويا رابطه  كاال واقعيتى بكلى مستقل است، و آنچنان

كه  كتيك ماركسيستى آشناست، روشن است. اما براى هر كسى كه با ديالمي باشددو  آن ميانحركتى تنها در 
شرط شناخت عمومى ، زيرا پيشمي شوندممكن  رواين، تنها از مي آوردنتايجى كه او از بررسى خود بدست 

در  تنيدگىبهم -پيوستگىبهمجه مشخص انديشه بر روى كليت وسيع از مجموعه روند نزد او وجود دارد. تو
نيز وجود دارد، زمانىكه در چگونگى ارايه موضوع مورد بررسى با صراحت بدان  هنگاميحتى  ،هاپديده

درباره موضوع را با مجموعه چگونگى ساختار انديشه  بررسى مشخصنبايد شكل ارايه . مي شوداشاره ن
 دانست اشتباه كرد و يكى بررسى

. 

 نسبى و مطلق
 

تنها اقدامى موقتى باشد. يعنى  مي تواند كه بررسى يك رابطه محدود و مشخص، روشن است ترتيببدين

كه تحت تاثير  جانبههمهاى است از كليت وسيع و از واقعيت، واقعيتى كه خود تنها لحظه نهاآگاه ىانتزاع

وجه اتفاقى و بدون محتوا و چنين انتزاعى بـهيچ انتخاب .شده است تنيدهو بهم پيوستهبهمروابط ديالكتيكى، 
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موضع و كه برپايه  استپيگير و دقيق  انتزاعى، زيرا چنين انتزاعى هميشه مي شودعملى نخشك وخالى 
چنين انتزاعى در علوم  از اين رو. مي يابدو با توجه به آن وقوع  قرار دارد برداشت ديالكتيكى از كليت

علوم  ديالكتيكى داراست، زيرا براىمعنا و جاى ديگرى است، از آنچه كه در علوم غيرديالكتيكى داراى 
از  اصال  نشناخته است. يك چنين انتزاعى  ،آگاهى تئوريك درباره برداشِت  ديالكتيكى از كليت ،غيرديالكتيكى

 به طورظاهر هكه ب [،دارىسرمايهكاال در نظام  مثال  ، زيرا در پديده مورد بررسى ]مي شوداين جهت ممكن 
كه  مي دهدمستقل مورد پژوهش قرار دارد، حركت و تغيير مشخص در آنچنان صراحتى خود را نشان 

اما باوجود اين، مضمون حركت و تغيير كلى روند را  نسبى ساختارى انتزاعى دارد، به طوراگرچه هنوز 
گونگى حيات كليت موجود زنده را كه ياخته در خود چ همانطور. مي سازدمنعكس  دارىسرمايهدر نظام 
خود را  نشان  «مطلق بودن ]موجود زنده[»، «]ياخته[ نسبي بودن»هم در اين  همانطور، مي سازدمنعكس 
شرط آنكه در ابتدا  هب –  كه بررسى كليت زنده مراتب پرمعناتر باشدهد بمي توان از اين رو، و مي دهد

كه با  همينطور هم ممكن است .با بررسى ياخته آغاز شود  –است درك معينى بوجود آمده  ندرباره زنده بود
نسبى بودن و  ميانو موقتى بودن انتزاع ديالكتيكى ]لحظه[ از كليت، رابطه ديالكتيكى مشخص گذرا توجه به 

ى بودن آن، مطلقيت نيز وجود مشخص، در نسب لحظهِ  عينىِ  در ديالكتيكِ »نشان داده شود. زيرا  ،مطلق بودن
 (.29) «دارد

نسبى  ميانكه تضاد  مي دهددر اين امر نشان  ويژهبهنسبيت و مطلقيت خود را  ميانخصلت ديالكتيكى رابطه 
كه در ابتدا بايد  مي طلبد “انتقاد اقتصاد سياسى“مه و مطلق بودن خود نيز امرى نسبى است. ماركس در مقد

[ به مي شودظاهر نظمى يافت نهن ب]در ذهن خود كه در آ «ومرج از كليت تصور شلوغ و پرهرج»از 
صعود » ها[ دوباره بسوى كليت با نظمى بغرنجرجعت كرد، تا ]پس از شناخت ساده «ترمفاهيم ساده»

تر در آنوقت بايد اين نكته روشن باشد كه رجعت به سطح مفاهيم ساده ،. با توجه به اين نظر ماركس«نمود
 هاآنآنچه كه چنين روندى با ظاهر مشابـه در علومى كه هگل  بكلى دارى معناى ديگرى است، از ،ديالكتيك
. مفاهيمى كه از طريق انتزاع پرمعناى مي شود ارايه ، از آن مفهوممي نامد «مطابق با عقل»را علم 

مي متجزا مورد بررسى قرار ن به طور، مي شوند)ماركس( ]رجعت ديالكتيكى به مفاهيم ساده[ از كليت نتيجه 
. مي گيرنددر ارتباط با كليت پديده، مورد بررسى قرار  هاآندر رابطه و حركت وتغيير ، بلكه گيرند
كننده  يانكه ]همانند ياخته در جسم[، ب مي شوداز كليت عملى  اىهو جنب  انتزاع از لحظه ،ديگر عبارتبه

 مطلقيت در نسبيت است. 
، تعيين مي يابدآگاهى و دست  اىشيوهن به چني پايبنديآنجا كه انديشه تئوريك به ضرورت  ترتيببدين
با اسلوبى نادرست، از مفهوم  هميانعا بايد به نتايج ديگرى نايل شود، از آنچه كه شيوه «ترمفاهيم ساده»
مي عملى ه ميانعاتوسط شيوه  «]فاكت[ امرواقعيت»، آنطور كه در بررسى مي كند گيرىنتيجه« دقيق»

 .شود
از لنين انجام داديم. نكته  “ى فلسفىهاهبازماند“كار برديم، آن را در ارتباط با ها بكه ما مفهوم ياخته ر ترپيش

، يعنى «تضادها همـههسته »، «هاهياخت»كه او مايل است در  آن نـهفته است پراهميت در اين مقايسه در

(. اين به اين مي شود كه در نقل قول زير ديده همانطورخود لنين تاكيد دارد،  همـهد. )بر كلمه بينكليت را ب

ترين رابطه، يعنى درواقع رابطه لحظِه بي واسطهنسبى و مطلق بودن تنها  ميانمعناست كه تا آنجا كه نسبيت 
، انتزاعى و نسبى است ]زيرا سويهيكنوبه خود امرى ه، بمي دهدتوضيح  روند كليت جريانمتجزا را در 

مقايسه با كل حركت و تغيير، در مقايسه با كليت پديده. لنين  [ درمي گيردرا در بر  جرياندر  اىتنها لحظهِ 
و  Skeptizismus (XXXXV)يويسم ]ذهنگرايى[ )شكاكيت سوبژكت ميانتفاوت »: بر مي شمردموضع خود را چنين 

كه در ديالكتيك )عينى( ]كه مورد  ه( با ديالكتيك ازجمله در آن است( وغيرXXXXVI)  Sophistikسوفيستيك 
چنانكه در عنصر  نسبى و مطلق بودن، نسبى است. هم ميان[ تفاوت مي دهدمورد بررسى قرار  مشخص را

الجمع ويسم و سوفيستيك نسبى بودن تنها نسبى است و مانعسوبژكتمطلقيت، نسبى بودن وجود دارد. براى 
 است با مطلقيت.

، پايه اي ترينترين، ، معمولىدهد ميرا مورد بررسى قرار  رابطـهترين در ابتدا ساده “كاپيتال“ماركس در 

 دارىسرمايهكاالى(  -آن را ميلياردها بار در جامعه ) مي توانكه  اىهرابطـترين، ترين، روزانهانبوه

)و يا  تضادها هـمه»(، دارىسرمايهجامعه  “ياخته“ترين پديده )را. بررسى اين ساده كاال مبادلهمشاهده كرد: 

رشد و هم حركت و تغيير( اين  هـم. ادامه بررسى رشد )مي كندمدرن را افشا تضادها( جامعه  همـههسته 
(. با اضافه كردن اين 30) «.مي دهدشان نشان يانتضادها و اين جامعه را، در هر بخش آن، از آغاز تا پا

 ودمي شروشن  كامال  كه لنين چه اهميت زيادى براى نظريات هگل درباره اصل كليت قائل است، آنوقت  نكته
 (.31داراى چه مقامى است ) «انديشه ديالكتيكى از كليت»كه نزد او 
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وم، بدون بدون برقرارى رابطه مدا دارىسرمايه جامعهِ  «هسته»و يا  «ياخته»ديالكتيكى چگونه بررسى 
مجددا  در اولين و  مي توانرا  . اين نكتهغيرممكن است ،جامعه ته با كليتِ خيا ميانفكرى،  عطف مداومِ 

 .كاال مشاهده كرد: در بررسى دارىسرمايهعنصر بررسى ماركس از جامعه  «ترينهساد»

، مضمون هاآنساختن رابطه مشخِص  يانمبادله كاال و عر ارزش بالفاصله با مقايسه ارزش مصرف و
، بلكه براى مبادله، بي واسطهاى كه نه براى مصرف ، يعنى جامعهمي شودجامعه توليد كننده كاال شناخته 

برپايه كار فردى قرار دارد، هيچ  اىمعهجاچنين  در تقسيم كاركه  ، براى بازار. و ازآنجامي كندكاال توليد 
شده شىء »عه، يعنى شكل برقرارى حاكميت د توليد كند ]جز كاال[. كاال در اين جاممي توانديگرى هم نشىء 

]اتمى و فرد فرد شدن[ روابط  اتميزاسيونو  تقسيم كارترين جامعه كه از وسيع كليـت در هاانسانرابطه 

جامعه درك نمود، اگر نتوان با را از رابطه كاال  اىپديدههيچ  مي توانن از اين رو. مي شوداقتصادى ناشى 

 ميانتضاد  مثال  درك كرد و نشان داد.  دارىسرمايهدر جامعه  كليه روابطاى از لحظه و جنبه مثابهبهآن را 

[ تنها زمانى قابل دارىسرمايهيك واحد ]از كليه تضادهاى جامعه  مثابهبهبادله مارزش ارزش مصرف و 
و همچنين  باشدشناخته شده  دارىسرمايهروابط توليدى و مبادله در جامعه  خصلتِ  درك است كه شناختِ 
ضاِد رين ابعاد آن شناخته شود كه تتدر وسيع دارىسرمايهد خصلت اقتصادى مي توانبرعكس، تنها زمانى 

 .باشدديالكتيكِى درونِى كاال نشان داده شده 
 

و حركت و تغيير كل   سو ياخته از يك مثابهبهحركت و تغيير كاال  ميانلحظه و كليت، يعنى  مياناين رابطه 
كه بررسى به مرحله  ، زمانيمي شودبرجسته  تربيش هنگامياز سوى ديگر،  دارىسرمايهنظام كااليى 

را درك كرده  تربغرنج هاىپديدهدست يافته و شناخت، در تداوم رشد خود،  هاجنبهظات و باالترى از درك لح
كه  مي آيدنيز اين تصور بوجود  ترآسانهمان نسبت هتر است، بساده Tatsache «امرواقعيت». هرچقدر باشد

 مثال  كه  قاعد ساختمت مي توانرانتقادى را نممكن است. برداشت غي وابستگي هايشدرك آن تنها و جدا از 
ارزش مصرف و مبادله كاال را نمى توان بدون عطف به روابط عمومى نظام  ميانكه رابطه  بتواند بپذيرد

كااليى روشن ساخت. گمراهى در اين نكته نـهفته است كه قابليت مبادله كااليى كه براى بازار توليد شده 

ديگر ايجاد ارتباط فكرى  عبارتبه .ه استرط پذيرفته شدشپيش مثابهبه ،انتزاعى به طور است،

بازار پيشى گرفته است. پيامد چنين وضعى در صحنه  جرياندر رابطه با كليت، از بررسى مشخص 
صورت هب ،در روند بغرنجى پديدهِ  اصال  كه  استگونه  بدين هميانعابراى انديشه ساده و  تربغرنجروندهاى 

درك  “مسئله“ مثابهبه اصال   امريتواقع درو مسائل موجود  ي رسدمسطح آگاهى نهانديشه تئوريك مشخص، ب
 آليستايدهِس )ماترياليسِت( مكانيكى و هم شنايختارتوسط هم  ،. كورى غريب در نديدن مسئلهمي شوندن

درست در اين نكته نـهفته است؛ اما براى آنكه تظاهر به برخورد عميق و انديشمندانه به  ،)راسيوناليست(
كه در  مي شوندساخته و پرداخته  konstruktivو گويا راهگشا  طور مصنوعىهل شده باشد، مسائل بمسائ

علم  ،هم رو اين م با واقعيت مشخص قرار دارند. ازبـهترين حالت تنها در تماس سطحِى غيرمنسج
تى درك آن كه شناخت آن، بلى ح مي شناسدرا ن “شدنبيگانه“و  “شدنشىء “مسئله اصال   ،راسيوناليستى

با يكديگر و با كليت حقيقت دارد. اما آنچه كه  هاپديدهشرط تشخيص رابطه مسئله، خود نياز به پيش مثابهبه
و در  Simmel زيـمل “فلسفه پول“در  مثال  آنطور كه  –  مسئله در چهارچوب درك ماترياليستى تاريخ

سرعت در ه، بمي كندظهور  اىهك چنين مسئلي مثابهبه  -  von Martin فون مارتين“ سوسيولوژى رنسانس“
گويا  -گرايانهاراده «توضيحات»)نزد زيمـل( و يا با  مي ماندسطح پديده باقى  «پرطمطراق»توصيف 

، مي دهدخود را نشان  بي اعتباري، انسانپول( بر  عمدتا  ) «شىء حاكميت » ميانراهگشا درباره رابطه 
 و توضيح داده شده باشد  )نزد فون مارتين(.شده مسئله درك شىء بدون آنكه ظاهر 

 

 اسلوب ماركسيستى
  

جز و كل را  مياننشان دادن چگونگى وابستگى  اسلوب پژوهش ماركس از نوعى ديگر است.

كشف مضمون  ،كمك بررسى تنوع مشخص تضادهاى ديالكتيكى در روند واحد و از اين طريق هماركس ب
كه بارها و بارها در تحليل خود  مي پردازدر او به بررسى وضع كاال و. به اين منظمي سازدعملى  هاپديده

اى است، يعنى ياخته اجتماعىيك روند زنده و بغرنج  “شدهشىء “ يان. اينكه كاال تنها بمي گرددبه آن بر

 ترين دستاوردهاى ديالكتيك ماركسيستى است.، يكى از برجستهمي گردداست كه كل روند در آن منعكس 
محصول توليد  مثابهبه، در كااليى كه تردقيقدر كاال و »: مي نويسد “كاپيتال“ماركس در جلد سوم  مثال  

كه بنوبه  يد و همچنين از زمينه مادى توليدشده از روابط اجتماعى تولشىء ، ذهنيت مي كندسرمايه تظاهر 
 (.32) «، نـهفته است.مي كندرا مشخص  دارىسرمايهخود كليت شيوه توليد 
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كاال  سوي ديگر آمده است، و از بينهصحبت ب دارىسرمايهشيوه توليد  كليـه از سويك ازاين نقل قول  در

شده روابط شىء  تضاد به مثابه كاال در آن كه مي شودشيوه مطرح لحظه در كل اين   -تنها يك جنبه مثابهبه

كاال در اين  ،زمانهمو  نهايتا  ؛ ي دهدمرا تشكيل  وحدتى ،برداشت ذهنى از زمينه مادى توليدهم اجتماعى و 

 دارىسرمايهشيوه توليد  كليتكه در آن  پرتضاد مطرح است -يك حركت و تغيير ديالكتيكى مثابهبهقول  نقل

جوانب ديگرى را مورد بررسى قرار داد، حتى خارج  پايه ناي بر مي تواناصولى  به طور. مي كندتظاهر 
، و يا حتى بررسى را به قلمروى برداشت ايدئولوژيك از هستى نيز دارىسرمايهاز چهارچوب شيوه توليد 

ساختار كاال و روند معنويت  ميانرابطه ديالكتيكى  ،مشخص به طور مي توانديگر  عبارتبهتوسعه داد. 
 مياننظر ماركس، يعنى تضاد  ،اثبات رساند. در اين ارتباط كمك آن بهه[ را بدارىظام سرمايهن ]در هستى

 .مي شودبسيار موثر برجسته   «نـهفته در كاال» Individualisationشدن و روند فردگرايى ء ىش
 
 

 شده شىء روابط اجتماعى 
 

قرار دهيم. بديهى است كه عدم  تربيشمحتواى ديالكتيكى نقل قول ماركس را مورد توجه 
رست و قلب ناشناس مانده و برداشت ناد انسانشده و براى شىء لحظات  ىهادرك جنبه

 به طور، بلكه يكديگر را مي آيدطور ناگهانى و ابتدا بساكن بوجود نهب ،هاآنشده ذهنى از 
]به  )م(. پرسشى كه مطرح است، آنست كه چگونه و ازچه طريق؟ مي شوندديالكتيكى موجب 

 مراجعه شود[ تقسيم كارشدن روابط اجتماعى و نقش شىء  جريانمبحث چگونگى 
در آنجا ماركس بازگرديم.  “كاپيتال“د ما به تحليل اوليه ماركس از كاال در سرآغاز جلد اول براى فهم آن باي
مي . او همچنان نشان مي شودكه ارزش كاال از طريق ارزش كار نـهفته در آن تعيين  مي دهدازجمله نشان 

است و  «كارفردى»آن، كه كار نهفته در  مي شودكه اما محصول توليد كار، تنها زمانى به كاال تبديل  دهد
خود توليد كننده نيست،  بي واسطههدف آن رفع نياز   – دارىسرمايه تقسيم كارالبته در شرايط  –  پايهنبراي

 همانطوراست،  دارىسرمايهبازار  ايجادشدنشرط پيش فردى كاركه  همانطوربلكه هدف مبادله كاال است.  
. نياز به تاكيد اضافى مي باشدمستقل از هم  فردىن كارهاى شرط به صحنه آمدپيش دارىسرمايههم بازار 

 يانرا ب دارىسرمايهى كليت شيوه توليد سو يكبنوبه خود تنها  ،و بازار كارفردى ميانكه اين تناسب  نيست
 .مي كند

، زيرا در آن مي دهيمدر بازار مورد توجه قرار را ه و تقاضاى كاال ضجنبه عرما  از اين رواما درست 
شرط عملكرد عمومى در . پيشمي كندآشكارا بروز  به طورلحظه و كليت  ميانابطه ديالكتيكى ر

گردش كاال در بازار، كااليى كه بدون قرار قبلى و برپايه مالكيت  -، يعنى تنظيم خودجوش مبادلهدارىسرمايه
افراد  سوازيكا ، زيرمي گيردصورت  از اين رو، مي شوده ضبه بازار عر فردىكار  مثابهبهخصوصى 

صورت ه ، تصاحب توليدات نيز بسوي ديگره كردن كاالى خود در بازار هستند، و ازضمستقل خواستار عر
، مي گويدكه ماركس  ه كننده و هم طالب كاال استضهم عر . با توجه به اين خواستِ مي شودفردى عملى 

 روشن است كه تعريف كاال پايهنبراي برداشت ذهنى از چگونگى حركت كاال در بازار از ابتدا روشن است.
 “كاپيتال“كه از طريق انتزاع از روابط مشخص متعددى از درون كليت نظام كااليى در جلد اول و سوم 

، بلكه اضافه برآن اين انتزاع از كليت مي دهد، نه تنها يك امر واحد را تشكيل مي شوداستخراج و مطرح 

. اضافه بر اين، حفظ رابطه فكرى با كليت در مورد مي شود نيز در تمام مراحل تحليل حفظ ظاهرامر

روابط كه قطب مقابل برداشت قلب  “شدنِ شىء “جنبه ديگرى هم كه ماركس برجسته مى سازد، يعنى  -لحظه
 .مي خوردچشم ه، بمي دهدحركت كاال را تشكيل  و وارونه شده ذهنى از چگونگى

از خصلت كاال را يك مشخصه  “شدنشىء ”، مي دهدنشان كه نقل قول فوق  همانطوردر نظريات ماركس، 
شدن و برداشت شىء  مياناين صورت كه كاال در حركت و گردش خود، تضاد  هم به، آنمي دهدتشكيل 

كه اين تعريف ديالكتيكى از كاال در اولين  مي شودديده  تربيشذهنى از آن را در خود نـهفته دارد. با دقت 
ى كارگر فردتوليد كاال را نتيجه  سويك. در اينجا ماركس از مي شودارايه  ]سرمايه[ لتحليل از آن در جلد او

، خودشان نمى توانند به بازار منتقل بر مي شمردكه او آن را در آغاز جلد دوم  همانطوركه  ، كااليىمي نامد
جلد اول با خصلت كه  باشند. اين اما نكته اتفاقى نيستشوند، بلكه به اين منظور بايد صاحبى داشته 

 اتميزاسيونناشى از برداشت نادرست ذهنى و كه  اىپديدهديگر با تحليل  عبارتبه، ( كاالXXXXVIIشى)يفت
: اگر كاال مي نمايدنحوه تظاهر آن درست عكس آن را  درحالي كه .مي يابد يانپا ،مي باشدروند اقتصادى 

ليت صاحب كاال است كه نشان (، فعا33) «انسانكان مقاومت در برابر خواست هايى هستند بدون امشىء »

باوجود اين، حركت كاال دربازار به  .«اوست كه در كاال نـهفته است تصميم و خواست»كه  مي دهد
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ها براى شىء و يا آن را هدايت كند.  پي ببردد به كنه آن مي توانكه هيچ فردى ن مي شودامرى مستقل تبديل 
. اما از آنجا مي كنندپيدا  «خصلت اجتماعى» هاآن، مي رسدنظر هر مستقلى بظاههموجودات ب مثابهبه انسان

شىء از  مي تواننـهفته است،  هاانسان ميانها درواقع روابط شىء  تقلِ ظاهر مسهكه در پس اين حركت ب
 (. XXXXVIII) شدن روابط اجتماعى صحبت كرد

 

 در روابط كااليى بودن و فردى شدنشىء  جفت ديالكتيكى
 

شدن فردى،  سويك ازشدن شىء كه اگرهم اين روند  مي شودده تر نشان دادر اينجا اين نكته بازهم روشن
روابط  كليتِ  ي تنها در صحنه ماوراى فردى ،دارد، اما ازطرف ديگر شرطپيش مثابهبهروند اقتصادى را 

براى برداشت ذهنى از كار و است   شرطپيششدن همچنين شىء  ،د تحقق يابد. بنوبه خودمي تواناجتماعى 
مي فعاليتى كه در تمام جهات جاى خود را  شرطپيش، مي سازدكه اين برداشت ذهنى را منعكس  آگاهي اي

 مي كندبودن را بشدت برجسته  كار فردىنتيجه  تنهاظاهر هب ،تردقيق، و كار فردىظاهر نتيجه ه، و بگشايد

و فردگرايى   اتميزاسيون، سويكشدن در شىء . بيگانگى و هدمي دو در كليه زواياى حيات اجتماعى نفوذ 

هاى جداناپذير و در عين حال متفاوت و دور از هم در كل قطب زمانهمها  اين –در سوى ديگر 
 .مي كنندتظاهر  دارىسرمايهروابطه اصلى شيوه توليد  مثابهبهكه  روابط كااليى هستند

مي ده در اين امر خود را نشان طور عمهليت كه توضيح داده شد، بيك ك مثابهبه دارىسرمايهخصلت نظام 
 را نيز فرا دارىسرمايهعمده و ماقبل  هكنارى وغير هاىپديدهبقاياى  دارىسرمايهكه هرچه قانونمندى  دهد

تر و بىمهاباتر و پوشاند، به همان نسبت كه اين روابط خود را سختگيرانه را مى هاآنو ماهيت  مي گيرد
بر كليه شئون زندگى اجتماعى مسلط  “طبيعى“ قانونمندي هاي مثابهبهى و انسانروابط ظاهرا  ماوراى  مثابهبه

؛ و مي شودترين وجه برقرار به وسيع انسانهمان نسبت نيز خصلت اتفاقى بودن عملكرد ه، بمي سازند
همان نسبت  ه، بمي كندجا باز انسانن در رفتار ه بوديانگراهمان شدت كه جنبه اتفاقى و اراده برعكس، به
 تربيشى انسانضدو  غير “قانون طبيعىِ “يك  مثابهبهشدن وقايع عينى و تظاهر تحجرآميز آن شىء نيز روند 

 به طور. ماركس در موردى كه با مسئله كنونى ما ارتباطى ندارد، ولى مي شودتلقى  طبيعي ترو  مي افتدجا 
مي ، مي باشد شدهشىء ه و عينيت يانگرابودن ذهن اتفاقى ميانتقابل ديالكتيكى در ارتباط با رابطه م گيرچشم
باالنس اجتماعى توليد خود را زير پوشش نوسان اتفاقى ناشى از عملكرد تك تك توليدكنندگان در نظام » گويد

را ديگر ود يكو تحت تاثير عملكرد متقابل خ مي كنندهاى متفاوت اجتماعى توليد كه با انگيزه دارىسرمايه
زيرين تقابل تضاد عينيت  يانماركس در ب تربيشبا صراحت بازهم  (34)«. ، قرار داردمي سازندخنثى 
هايى كه كه بازگشت ارزش مي رسدچنين به نظر ن»: بر مي شمردشده و اتفاقى بودن وضع حاكم را شىء 

مي گردش كاال و فروش آن باز  جرياندر ، ازجمله ارزش اضافى نـهفته در كاال كه اندشدهوارد روند توليد
مورد  را دو امر ويژهبهدش كاال بوجود آمده و زائيده آن است؛ تظاهرى كه گر ر، بلكه گويا اين ارزش دگردد

كه وابسته است به سرزباندارى، زيركى، اطالع از  دست آمده موقع فروشه: اول، سود بمي دهندتاكيد قرار 
 درواقعكه  …و قريحه براى فروش و هزاران پستى و بلندى ديگر وضع اقتصادىكاال، استعداد  ويژگي هاي

درونى  ىبا توجه به هر مورد مشخص، به اتفاق وابسته است؛ دوم، آنجا كه قانونهمان قلمروى رقابت است، 
مي  و شناخته مي دهد، خود را نشان مي كندو تنظيم  مي آوردبوجود  عرضه و تقاضا[ در]كه اين اتفاقات را 

شده و اتفاقى  شىء]شناخت تضاد عينيت  مي آيندپيش  زمانهمكه تعداد زيادى از اين اتفاقات  ، يعنى آنجاشود
براى هر عامل توليد ناپيدا و غيرقابل درك باقى  ،ى وارد شده به كاال[هاارزشبودن وضع فروش و بازگشت 

 (.35) «مي مانند
 

 رابطه ايدئولوژى و اقتصاد
 

 جنبه -ديالكتيكِى لحظه طفِ و ع تنيدگىبهم  -وابستگى بايدخصلت كاال نشان داده شد،  كه در همانطور
تر از حركت آن براى دستيابى به درك عميق نتيجه گيري هاييكديگر را با همه پيامدها و بهو كليت  ]خاص[

صادى نشان متفاوت اقت كاتگوري هايكمك  هرا همچنين ب و مضمون لحظات و كليت به خدمت گرفت و آن
دست يافت. باوجود  واقعيت شدن و مضمون كليتِ  تر از رونداز اين طريق به درك عميق ، تا توانستداد

امرى اتفاقى نبوده  ،دارىسرمايهاين، انتخاب كاال و توضيح ساختار آن توسط ماركس براى پژوهش نظام 

را  اجتماعى يافته يشرفته و توسعهكليه روابط پ «هسته»و  «ياخته»، «كاال»است. ما مالحظه كرديم كه 

مستند خواهيم ساخت( كه روند  تردقيقاثبات كرديم )و ما اين نكته را در بخش هفتم  پايهندر بر دارد. برهمي
ديالكتيكى  تنيدگىبهم -پيوستگىبهمكه ناشى از پويايى و جنبش درونى  ابط اجتماعىاين توسعه و شكوفايى رو
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د، تا به آنجا كه ، بلكه تا به درون قلمروى معنويت هستى نيز ادامه دارمي ماندن است، در مرز اقتصادى باقى

 باقى نخواهد ماند. اجتماعى كه بايد شناخته شود، خارج از كليت هيچ چيز مستقلى

 به طورروند وقايع را  تنيدهبهم -پيوستهبهمايدئولوژى و اقتصاد كه كليت  مياندرست رابطه ديالكتيكى 
 به طورحقيقت[ قابل درك است،  -واقعيتو برمبناى نگرش و پذيرش كليت ] مي دهدشرط قرار اسلوبى پيش

انى عادتى كه جو نه سخت مي دهدكه ماهيت ماترياليسم تاريخى را تشكيل  مي دارد يانعمده آن كيفيتى را ب

تصاد ]عينى[، و با جنس متضاد، يعنى ايدئولوژى ]ذهنى[ و اق عاملخود را از طريق اتصال مكانيكى دو 

 .مي كندحفظ  ،گذار از اين به آن
 

كمك اين رابطه به هروند اقتصادى و ايدئولوژى را ب ميانشكل ديالكتيكى ارتباط و وابستگى 
 اختصار در نمونه كاال مورد توجه قرار دهيم.

تضاد ديالكتيكى  شدن آن، خود ناشى از يكشىء برداشت ذهنى از آن و  ميانكه تضاد نـهفته در كاال  ما ديديم
تضاد را نبايد جايگزين . )اين است ى و مبادله اجتماعى آنفرداست، يعنى ناشى از تضاد توليد درونى كاال 

توليد اجتماعى و تصاحب خصوصى  ميانمراكز توليد خصوصى وجود دارد  داخلكه در  تضادى كرد

عمده اجتماعى  به طوريد و توليد ابزار تول» مي گويدمحصوالت توسط صاحب ابزار كار؛ آنجا كه انگلس 
نظام  ايجادشدن، دوران «ابزار توليد اجتماعى» مثابهبه «هاههاى بزرگ و كارخانكارگاه»و  «اندشده

 (كارخانه است داخلدر  «اجتماعى»، منظورش نشان دادن همين شكل توليد مي دهندرا نشان  دارىسرمايه
 (.36شدن آن[. )شىء شت ذهنى از آن و بردا ميانتضاد نهفته در كاال  يانب]و نه 

 

 ه و فيتيشىيانخصلت فردگرا
 

كار محصوالت ناشى از  هاآنزيرا ، مي شوندبه كاال تبديل  اصال  وسائل مصرفى »: مي نويسدماركس 
در  ،مبادله محصوالت خود جريانكه توليدكنندگان در  ازآنجا …مستقل توليدكنندگان هستند فردى

اين مبادله  جرياننيز در  هاآن كار فردى، خصلت ويژه اجتماعى مي گيرندديگر قرار ارتباط اجتماعى بايك
 ميانو فروش كاال در بازار، تقابل  توليد فردى ميان(. اين تضاد غيرقابل حل 37) «.مي دهدخود را نشان 
را  «طشدن اين روابشىء »و  «برداشت ذهنى از روابط اجتماعى» ميانه و فتيشيستى، يانخصلت فردگرا

 (XXXXIX).   مي دهدتشكيل 

چگونه در آگاهى  ،شدن اين روابطشىء برداشت ذهنى از روابط اجتماعى و  ميانتضاد 
فعال در  انسانكه اين تضاد، تضادى است كه در آگاهِى  در ابتدا بايد گفته شود )م( ؟مي كندتظاهر  انسان

. اما با اين نكته مي شودآگاهى پرتضادى نيز  نايجادشداست و موجب  جرياندر  دارىسرمايهجامعه كااليِى 
 ميانهم عطف شدِن مشخص  و به تنيدگىبهم -پيوستگىبهمهنوز همه جوانب امر توضيح داده نشده است. 

منفعل در آگاهى منعكس  به طوركه گويا هستى  مي شوددر اين نكته نادرست خالصه نهستى و آگاهى تنها 
يكى از  ،سويه نگرىيك ايجادشدنطريق  و ازاين ين انعكاس نادرستماندن در مرز ا باقى –  مي شود

در اين امر  درستىبه ، بلكه با همين شدت هم-برداشت مكانيكى از ماترياليسم تاريخى است  ويژگي هاي

خود به يك فاكتور  آن انعكاس ايدئولوژيك كه در اثر واكنش آگاهانه نسبت به هستى، مي شودمنعكس 
از اين طريق شكل پرتضاد ظهور  اصالا كه هستى اينو  مي شودتى تبديل پراهميت اين هس

 نظام كااليى، هم انعكاس شده از روابط اجتماعىِ شىء . برداشت نادرست ذهنى و )م( مي يابدخود را 

آنكه  از وضع اقتصادى است و هم كايدئولوژيبرداشت شده  نادرست و قلب و همچنين وارونهِ  -نهابدآموز
. بدون وجود اشكاِل مي باشدشدن چنين هستى درستى شرط ايجاد كه خود به مي دهدتشكيل  ى رافاكتور

باقى بماند. ما هم د حتى يك روز مي توانن دارىسرمايهشده، شيوه  توليد شىء ايدئولوژيِك برداشِت ذهنِى و 
ى هابرداشت  –نه همه  –  بزودى خواهيم ديد كه ماركس اين شيوه عملكردى غريب و پرتضاد برخى از

 بندى خواهد كرد.جمع “كاتگورى“ايدئولوژيك را تحت عنوان 
عينى كه برپايه اتفاِق ناشى از  قانونمندي هايكه تحقق يافتن  وضع از اين قرار استمشخص  به طور 

، رفتارى كه در آن هم مي گرددممكن  هاانسان ايدئولوژيك تحت تاثير رفتار اصال  ، مي شودذهنيت عملى 

اعتقاد به وجود و تاثير قوانين طبيعى  ،زمانهم وجود آزادى و اختيار ذهنى و اد پرتضاد دربارهاعتق

محدود  ،قابل درك ذهن در مرزهاى را كه اين آزادى طبيعي اي، حكمفرماست. قوانين «وارسرنوشت»
لوژيك در عمل به كه برخى از عوامل ايدئو . اين واقعيتTranszendieren مي بخشند يانپا آنبه و مي سازد

 -كه گويا واقعيت مي آوردبوجود را  ظاهر ، اينمي شوندآداب و رسوم[ تبديل  مثال  ] «اشكال تظاهر هستى»
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را مىبخشد.  آنحقيقت، شكل تظاهر هستى  -حقيقت، انديشه را ايجاد نمى كند، بلكه انديشه است كه به واقعيت
تماعى در هستى شدن روابط اجشىء ذهنى و برداشت نادرست  ميانازجمله اهميت بزرگى كه تضاد 

خاطر عملكرد هب دارىسرمايهدوران  انساناز اين كوشش درك كرد كه  مي تواناست را  دارااجتماعى 
روزانه، يعنى به اين علت كه تحت تاثير اين تضاد در پراتيك و فعاليت روزانه خود با سختى روبرو است، 

و به آن شكل قابل تحملى بدهد. ايدئولوژى بورژوازى به  لبه كندبر اين تضاد غ مي بيندخود را مجبور 

. با اين مقوله، تضاد در صحنه عملكرد مي دهد Kalkulation «قابل محاسبه كردن -برآورد»اين كوشش نام 
دار حتى ، بدون آنكه اين تضاد در آگاهى سرمايهمي شودظاهر برطرف هزندگى روزانه[ ب -]يعنى بازار

كه گويا امكان عملى براى  م برآورد كردن اين تصور حاكم استبرطرف شده باشد: در مفهوظاهر هم هب

 و تخصص ناقاليى و اطالع فردى -برپايه استعداد، بىپروايى اتفاقى قوانين عينى -مهار ذهنىمحاسبه و 

گرى و بهقوانين عينى و مخلوطى از محاس زمانهم . اين برسميت شناختنِ (L) از وضع داشتن، وجود دارد

در »: بر مي شمردحال فقدان هرنوع التزامى واقعى را ماركس چنين  و در عين Spekulationحدس و گمان 
 ،با استفاده از هر امكان اتفاقى را و چهارچوب شرايط معينى، سودورزى بدون در و پيكر

 (38) .«(ل ك)تكيه از  مي نامندتاكنون آزادى شخصى 

 

 ايدئولوژى، لباس ظاهرى تظاهر كاتگورى
 

نادرست روابط شده و وارونهِ كه دو واقعيت پرتضاد، يعنى برداشت ذهنى  ،نكته اصلى آنست كه شناخته شود
اشكال درك نشده ايدئولوژيك آگاهى بورژوازى هستند،  سوازيك ،زمانهمشدن اين روابط، شىء ى و اجتماع
نظام  قاعدمندِ  عملكردبراى ورى شرايط ضر سوي ديگراز، و مي كنند يانها ظاهرامر را بيعنى تن
 -كه تحت برداشت الگووار ماترياليسم معناست، كه كافى نيست . اين به اينمي دهندرا تشكيل  دارىسرمايه
اشكال انعكاِس برعكس و وارونه و نادرست واقعيت پرتضاد  مثابهبه ،برخى از اين تصورات را ،مكانيكى
 براى درك اين اشكال برداشت و اىكنندههاى تعيين لكه بايد قدم، ب«افشا نمود»تنها  ،دارىسرمايههستى 

بود و تاثير شرايط هستى[ مثابه چگونگِى به] اشكال هستى هاى ضرورىِ طشرپيش مثابهبه را كاتگوري ها

 نشان داد )ماركس(. دارى سرمايه
 

داشتن يك خصلت  هاآنشخصه كه م مي دهنديى خود را نشان هاپديدهدارى هدر روند اقتصادى نظام سرماي
شناخته شوند و از روى  هاآنكمك درك تضاد ديالكتيكى ماهوى هتنها ب ندمي توان هاپديدهدوگانه است. اين 

، و بودهتنها يك تظاهر ايدئولوژيك  سويك ازكه  يى هستندهاپديدهها پرده ابهام به كنار زده شود. اين هاآن
مي تشكيل  نيز عملى كاركرد نظام را شرطپيشايدئولوژيك،  تظاهرِ  در لباس ظاهرى اين ،ديگر ازسوى

. اهميت مي نامدمراجعه شود[  XXXXIV]به  Kategorien]مقوالت[  «كاتگورى»را ماركس  هاپديده. اين دهند

نقاط  هاآنكه  م تاريخى در اين نكته نـهفته استبراى تئورى ماترياليس ىهابزرگ شناخت نقش كارتگور
 هاآنديگر  عبارتبه. مي كنند يانو ب )م( مي دهنددرك گذار هستى و آگاهى را تشكيل برش در 

 نقاط حساس گذار و تبديل شدن ديالكتيكى ماهيت هستى اقتصادى به ايدئولوژى جامعه هستند.
حليل اشكال ت مي خواهدكه  . او آنجامي شوداز تعريف خود ماركس درباره كاتگورى مفهوم  ،توضيح فوق 

: مي دهد[ حركت كاال را توضيح دهد، مفهوم كاتگورى را با دقت چنين توضيح كاتگوري گونهتگولاير ]كار
ى شرطپيشرط گردش كاال هستند. شپيش از اين روو  مي زنند بودن را به توليدات كار اشكالى كه مهر كاال»
 شوهر، پدر ]مثل رابطه زن و تاى اسهمانند روابط طبيعى اجتماعى، داراى وضع جاافتاده و پذيرفته شدهكه 
كه  هاآندرباره محتوا، و يا درباره خصلت تاريخى به خود براى پاسخ نيازى  هاانسانفرزند[. به نحوى كه  و
  نيز درست همين اشكال حاضر و آماده شده از اين رو …نخواهند داشتنظرشان غيرقابل تغيير هستند،  به
و روابط  مي پوشاندرا  كارفردىك كاتگورى[، خصلت اجتماعى ي مثابهبهكاال ]  –پولى  يعنى شكل –

 كاتگوري هاياين اشكال،  …سازد  يانرا ع هاآنجاى آنكه  ، بهمي داردرا نـهفته  كارفردىاجتماعى 

اجتماع هستند، يعنى اشكال  اشكال مورد پذيرش هاآن. مي دهندرا تشكيل  دارىسرمايهاقتصاد 
توليد  براى وليد اجتماعى، يعنىبراى مناسبات توليدى اين شيوه ت هستند عينيايدئولوژيك  -اىهانديش
 (39) .«كاال
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 اشكال معتبر اجتماعى، اما ظاهرى و ايدئولوژيكى
 

حقيقت  -كه واقعيت نيستند « عينى» به اين مفهوم واقعا  ايدئولوژيك  -اين اشكال فكرىكه  بل فهم استاين قا
به اين  هاآن، مي دهدكه توضيح ماركس به روشنى نشان  همانطوربلكه ، مي سازندطور درست منعكس هرا ب

كاركرد  جريانايدئولوژيكى در  اهرمِ  مثابهبهكه  مي دهنديى را تشكيل كاتگوري هاكه  هستند “عينى“مفهوم 

اهرم  مثابهبهردى ككار هاانسان پراتيك -در برخورد عملى هاآن. مي كننداقتصاد، عمل  واقعى و عينى

اشكال معتبر اجتماعى هستند، » ىهااند. تعريف ماركس چنين است، كه كارتگورعهده گرفتههيدئولوژيكى با

 . «مي دهندعينىاى را تشكيل  فكرىِ  ( اشكالِ ل ك )! ذاـل

 جامعه، كه قانونمندى رشد عمومى خودى خود قابل درك استهاين نكته هم باضافه بر آنچه كه گفته شد، 
برخوردار  از كوچكترين استقاللى هاآن از اين رو، و مي كندرتگورىها را تعيين و ديكته چگونگى عملكرد كا

 مثابهبهخود را ها ي كه كاتگور مي شودموجب مربوط هستند،  آن به كاتگوري هاكه  نيستند. آگاهى اجتماعى
درواقع  كاتگوري ها كهدرحالي ، هستند « استحكام اشكال طبيعى»ا دارى د كه گوييننمابظاهر مستقل هنيرو ب

تنها ساختارهاى  كاتگوري ها. نداز استحكام ايدئولوژيك برخوردارتنها  و مي دهندتنها ظاهرى را تشكيل 
شده و شىء مقوالت انعكاس اشكال  با قدرت اغفال زياد. از آنجا كه اين ،اى هستنديشهاند ي شدهشىء 

 نشانحال درعين ،مي دهندرا تشكيل  دارىسرمايهماعى و وارونه شده مناسبات اجت دروغين -قلب و انحرافى
 از اين رو؛ مي كنندعمل  اغفال كننده هستند كه در چنين اشكال اجتماعىمناسبات  درواقع اين امر هستند كه

 .مي باشند پشت كاالمناسبات اجتماعى مخفىشده در شكل تظاهر واقعى  سوي ديگراز  كاتگوري ها
مي ديالكتيكى خود نايل  تانتزاع و واقعيت به اوج وحد ميان كه در آن تضاد ستاين از ويژگى كاتگورى ا 

ى قدرت واقعى در روند مشخص ادار سويك ازكه  مي شويموضع پول، بالفاصله متوجه  نگاه به با مثال  . شود
ى كه ، ساختارمي باشداما به همان اندازه نيز تنها يك ساختار ايدئولوژيك  سوي ديگراقتصادى است، از

آن به، يعنى از مناسبات توليدى اجتماعى )شناختى كه مي سازدرا از چيز ديگرى ايجاد  اىكنندهتصور اغفال 
 انسان(. مي شوددارى دست يافته اجتماعى نظام سرمايه -از مناسبات اقتصادىدر اوج درك ديالكتيكى  اما تنها
، بلكه مي سازندپول مناسبات توليدى را متظاهر  مثابهبه هاآنكه  مي رسدطال و نقره به اين نتيجه ن»از ديدن 

شىء »(. اين 40) «كه داراى خصوصيات غريب اجتماعى هستند مي كندهاى طبيعى ارزيابى شىءرا  هاآن

همچنين اشكالى  زمانهمما هستند، ا ايدئولوژيكالبته اشكال  «هاى طبيعى با خصوصيات غريب اجتماعى

يك  هاآن از اين رو؛ مي باشندقادر به عمل  هاآنكمك  هتنها ب نهايتا   دارىرمايهسدر  هاانسانكه  مي باشند
: مي دهدو توضيح  بر مي شمرد. ماركس اين خصلت متضاد كاتگورى را چنين مي دهندكاتگورى را تشكيل 

بات شدن مناسشىء ، يعنى مي دهدرا نشان  دارىسرمايهرازگونه بودن شيوه توليد » سويكاز كاتگورى 
و وارونه شده را، جايى را كه مسيو سرمايه ]در زبان فرانسه سرمايه   اجتماعى را، جهان اسرارآميز، قلب

و  تظاهر كرده هاى اجتماعىخصلت مثابهبه Monsieur le Capital und Madame la Terreمذكر است[ و مادام زمين 
و از سوى ديگر و برخالف ...  .مي كنندايفا  را Spuckهاى خشك و خالى نقش ارواح شىء  مثابهبه زمانهم

شده  كه باوجود چنين اشكال غريبهِ  تندصورت بسيار طبيعى، عامالن واقعى توليد هسهاين نقش، اما همچنان ب
زيرا  .مي كنندكارمزد، به وظايف خود عمل  -زمين، كار -سرمايه، رآنت -و غيرعقاليِى ]با اسامى[ بـهره

اند، هايى ظاهرى كه روزانه با آن سروكار دارند و بدان عادت كردهتچنين هيب انميدرست در  كاتگوري ها
 (41) .«مي برنددر آرامش بسر 

نشناخته است، قادر به  ىو هم براى ماترياليسم مكانيكى، ديالكتيك امر «بورژوازى»از آنجا كه هم براى علم 
تند و موقع تعريف تئوريك كاتگورى دچار شناخت خصلت ديالكتيكى كاتگورى ناشى از شرايط اجتماعى نيس

 يان، در حالى كه كاتگورى تنها بمي پندارندواقعيت  بي واسطهبار آن را فاكت  . يكمي شونددو اشتباه 
متوجه عالمت مشخصه كاتگورى نمى شوند كه  سوي ديگراز  (42) .است «مناسبات توليدى»تئوريك 

در مرز ظاهر كاتگورى كه آن  هاآن؛ مي دهدا تشكيل ، آرى شرط هستى يك عملكرد ذهنى ر«شكل هستى»
 .نمي كنندو مضمون آن را درك  مي مانند، باقى مي پندارندطبيعى  شىء را 

كه هر پديده تنها در ارتباط  مي كندهستى اجتماعى ثابت  هاىپديدهتحليل پديده كاتگورى، همانند تحليل ديگر 
است، و برعكس، يعنى كليت خود را هميشه )به شكلى از  كامل قابل درك و شناخت به طورآن با كليت 
اين  ويژهبه. در كاتگورى مي سازد، منعكس جرياندر  روندِ  «ىهاهياخت»، يعنى در هاپديدهاشكال( در 

از هستى و آگاهى، يعنى يك  مي دهدكه جامعه يك واحد ديالكتيكى را تشكيل  مي شودحقيقت منعكس  -واقعيت
 كليت است.
انتقاد اقتصاد “اثر خود تحت عنوان  گفتارپيشپايه اسلوب انديشه ديالكتيكى از كليت را ماركس در موضع بر
. اما مي دهد. در اينجا نيز ماركس مقوله كاتگورى را مورد توجه قرار مي پروراندطور مشروح هب “سياسى
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كه پرسش درباره شروط  ازدمي پردو بدان  مي كندآنكه او به اين پرسش بپردازد، به پرسشى توجه  از پيش
 . مي دهدكلى تشكيل  به طوركه اسلوب علم اقتصاد را  الزمى است

 

 كليت، وحدت متفاوت و متضاد
 

اى كه ما بدست مىآوريم، آن نتيجه»: مي نويسداز ماركس نقل شد، او  قبال  بخشى كه   ، دردر چند خطى پيش
يك كليت را  هاىهها حلقن هستند، بلكه آنكه همه اينسانيست كه توليد، توزيع، مبادله، مصرف ]لحظات[ يك

مي ها پس ماركس در اينجا كليت را وحدت متفاوت «واحد.ى متفاوت در درون يك يهاشىء ، مي دهندتشكيل 
ها و متضادها در درون كليت نائل شد؟ مشخص به درك وحدت متفاوت به طور مي توان. اما چگونه فهمد

همان مشكلى قرار دارد كه هگل قرار داشت درباره مشكل ابتدايى ديالكتيك، يعنى  ماركس در اينجا در برابر
 يافتن نقطه آغاز.

 

 كليت مشخص است
 

با  ،براى بررسى وضع كشورى مثال  با كليت آغاز كرد،  بايد كه د قابل فهم باشدمي توان، مي گويدس مارك
[ كليه عملكرد مربوط به توليد ن]فاعال تسوبژك» مثابهبهمردم يك كشور  ،زيرا در ظاهرامر .مردمانش
 انتزاع خشك شود كه آن را به مثابهمي چيزى كم ن برداشتي.  از نادرستى چنين تظاهر مي كنند «اجتماعى

 مي دهداز كليت را نشان  اىفتهتصور آش»، “فعاليت مردم” ،در اين مثال ارزيابي كنيم. وخالى از كليت
حقيقت  -و بررسى و تحليل را به پيش، به عمق واقعيت مي ماندكن باقىپر ]زيرا در سطح يك كلىگويى دهن

كه اين ضرورت  مي رساندبه اثبات  را اين نكتهخالى  و اين انتزاع خشك ،از اين بيش. «[مي كندهدايت ن
]توخالِى[ از مشخِص »دست بيابيم،  «ترمفاهيم ساده»به  «تردقيقهاى تعريف»كمك  هكه ب مي شودديده 
 -]شناخت و درك جا و مكان مردم تربه انتزاعات ظريف»، يعنى از كليت، «مردم كشور[يعنى ] ورشدهتص

روابط اجتماعى و  تنيدهبهم -پيوستهبهمبرسيم ]و از اين طريق ساختار بغرنج و  «طبقات در روند توليد[
شروع براى درك آن به كليت تر كنيم[. از آنجا، بنا به نوشته ماركس، راه بازگشت  هستى اجتماعى را شفاف

با  ،و[ متنوع پركليت ]پربار و  مثابهبه، بلكه مي رسدنظر ن به «تصورى آشفته»كه اكنون ديگر  مي شود
]در برابر ما قرار دارد و ساختار بغرنج آن  ىزياد بهم تنيدگي هاي -پيوستگىبهممفاهيم مشخص درك شده و 

انتزاعى ]اما از درون ساختار  به طوركه  «وبيش ثابت كم» «لحظات». ارتقاء از «شناخته شده است[
 و پر ]كه اكنون شفاف «مشخص»، و رسيدن به كليت و يا اندواقعى حقيقت، يعنى[ از كليت استخراج شده

 .مي باشد «ظاهرا  اسلوب علمى درستى» ،شده است[
 

 حركت دوگانه شناخت
 

كليت و  ميانركس عالمت تساوى كه برچه مبنايى ما مي شودمتوجه  انسانبا اين سخنان 
 :مي دهدمشخص بودن قرار 

شده زيادى است، يعنى مفاهيم مشخص و تعريف برآيندبندى و رو مشخص است، زيرا جمع مشخص از آن»
يك كليت متنوع با مفاهيم مشخص و » كه[ زيرا رو مشخص است،]ازآن و يا مي باشد «هاتوحدت متفاو

بندى و استخراج روند جمع». راه دستيابى به اين شناخت مشخص، «[سازد ميروابط زياد ]را قابل شناخت 
در بخش اول، تصور كلى ]از كليت[ » آن را چنين برشمرد: كه مي توانو يا در ديد كلى  «نتايج است

كه اين تصور كلى به مفاهيم انتزاعى ]لحظات  مي شوداز اين طريق باز و شكافته  حكمفرماست. اين تصور
 جرياندست آمده ]كه اكنون و در ه؛ در بخش دوم، مفاهيم انتزاعى بمي شودآن[ تقسيم و متجزا  هاجنبهو 

[ از راه انديشه به بازتوليد ستا هاشان شناخته شده تنيدگىبهم -پيوستگىبهمو  اندشدهبررسى مشخص و درك 
 «از كليت و مضمون آن[ فرامىرويند. جانبههمهمشخص ]يعنى شناخت 

 

 انعكاس مشخص در انديشه -بازتوليد ، يعنىانتزاع به مشخصشناخت از 
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كه  مي دهد، اين نكته را نشان مي شود ياننماكه اينجا توسط ماركس آشكار و  نه روند شناختاحركت دوگ
اما اين روند . مي كندكليت، از انتزاع به مشخص حركت سوى شناخت از لحظه و جنبه به 

براى آشكار كردن حركت و  مي دهدتنها زمينه عام اسلوبى را تشكيل بلكه  )م( .مي شودبه اينجا ختم ن

تضاد عمومى كليت است.  ياناز كليت و يا جزء از كل[ ب اىهياخت مثابهبهتضاد درونى لحظه كه بنوبه خود ]
 تنيدگىبهم -پيوستگىبهمهم لحظه و هم كليت تنها از طريق توجه مداوم به وجود  ساختن خصلت متضادِ  يانع

، از طريق ديدن و جستجوكردن مي شودو عطف و رابطه لحظات نسبت بـهم و در ارتباط با كليت درك 

مي ، آنطور كه انگلس «تنيدگىبهم -پيوستگىبهمكل » يعنى وسيع، و جانبههمه تنيدگىبهم -پيوستگىبهم

الكتيكى به آن پايبند نيستند، ، اسلوبى كه علوم غيرديهاپديده ي اخِت تضاِد واقعىاين اسلوب ]علمى[ شن :گويد
كردن و عبور از سطح پوسته ظاهرى كه مانع ديدن و درك مضمون اجتماعى  چيزى نيست جز شيوه غلبه

؛ اين اسلوب، يعنى شفاف ساختن مضمون مي شود «روزمره»توسط انديشه )علمى و يا غيرعلمى(  هاپديده
، روند حركت ]و درك مضمون[ شك و خالى آنهر پديده، از طريق جدا ساختن مضمون از شكل تظاهر  خ

مي را تشكيل  اين اسلوببخش عمده  «كليت از طريق انديشهبازتوليد مشخص »شناخت ديالكتيكى است. 
مظهر حركت و تغيير متنوع واقعيت، در عمل  مثابهبهكليت،  كه ديالكتيكِ  . ماركس بسيار بجا تاكيد دارددهد
مي  براى مغز بازكه جهان را به تنها شكل ممكن  مي رسدنظر  متفكر بهساخته و توليد شده مغز » نهايتا  

مي منعكس  ]متناسب[ حقيقت، مغز متفكر انديشمند تنها واقعيت را در ، اما«مي كندو درك  شناسد
مشخص  به طورشكافته و  تربيشكه توسط اين انديشه  ن اندازه متنوع است، واقعيتى كه به هما)م( سازد

مي تر منعكس و عميق تردقيق شكافته و مشخص شود، بـهمان نسبت نيز تربيششود. و هرچه  و ترسيم يانب
، هگل نتوانست بشناسد، و مي سازداست[. اين امر را، آنطور كه ماركس برجسته  بي پايان]روندى كه  گردد

و منطبق دانست ]و از يكىپنداشت  مطلق به طورروند انديشه را با روند واقعيت  ،هيانگراذهن ،او از اين رو

 راند[. سخن “حقيقت مطلق“
ماركس در اين فشرده و چكيده و خالصه، اما بسيار پربار، زمينه رئوس مطالب و مشخصات اصلى ديالكتيك 

 ،كلى به طوردر ابتدا براى رشد انديشه خود و در تداوم آن براى رشد انديشه ماركسيستى  ،ماترياليستى را
درباره انتقاد اقتصاد “ته و نوش 1848ميز درباره فويرباخ در سال آزهاى نابغهآماده ساخت. در فاصله ت

 ،هاكه تازه در آغاز قرن حاضر ]بيستم[ كشف شد، دوازده سال فاصله است، و ماركس در اين سال “سياسى
 ،ره(وغي “مانيفست كمونيستى“، “لوژى آلمانىايدئو“ى هاهدر ارتباط تنگاتنگ با انگلس ) با نگارش رسال

بايد براى  از اين روبه نتايج قطعى رسيد.  ،ديالكتيكى چگونگى انديشه خود -هاى اسلوبىشرطدرباره پيش
منبع بسيار پراهميت براى درك  مثابهبه، 1857[ به سال “درباره انتقاد اقتصاد سياسى“] “گفتارپيش“

 ماترياليسم ديالكتيك، ارزش زيادى قائل شد.
 

 تماعىكاتگورى و مناسبات اج
 

. پرسشى كه در اين زمينه مورد مي پروراندگفتار ماركس براى اولين بار مسئله كاتگورى را در اين پيش
و مناسبات  «انتزاعى»كاتگورى  ميانطبيعى مسئله رابطه ديالكتيكى  به طورتوجه ماركس قرار داشت، 

: كار، بر مي شمردچنين   يى را ماركسكاتگوري ها. نمونه چنين مي باشدشناخته شده مشخص اجتماعى 
، نياز، ارزش مبادله، مالكيت، پول. در رابطه با مطلب موضوع بررسى ما، اين اشاره ماركس تقسيم كار

 مثابهبهند از نظر تاريخى مي توان ترساده كاتگوري هاي، كه برخى از مي گويدكه  مورد توجه است تركم
اى پيشرفته نسبتا  ند مناسبات مي توانباشند، و برعكس  هم وجود داشته ترپيشمناسبات مشخص دوران خود، 
اقتصاد بدون پول دارد(. اما اين اشاره  ،“پرو“كشور  مثال  ) كاتگوري هاوجود داشته باشند، بدون چنين 

كه شكوفايى ممكن و حداكثر تاريخى از روابط اجتماعى در  ز اهميت بسيار زياد برخوردار استماركس ا

  مي دهداز مضمون و ذات كاتگورى را تشكيل  شناخت ترينترين و مناسبعميق شرطكليت مشخص، پيش
 پيشرفته دارىسرمايهوجود روابط  به وابسته مي كندكه ماركس آن را مطرح  كار شناخت مضمون مثال   –

 .  - است
يك كاتگورى  مزدورى به كار مزدورى نگاهى بيفكنيم. براى اولين بار آن روابط توليدى كه در آن مقوله كار

ترين ، با رسيدن به مراحل پيشرفته رشد خود، زمينه وسيعدارىسرمايه، يعنى مي دهدرا تشكيل  پراهميتى

. تازه در اين مرحله مي كنداد را ايج دارىسرمايهمتنوع كليت جامعه  تنيدگىبهم -پيوستگىبهمامكان شناخت 
ديگر كه همين  يانيير آن را نشان بدهد، و با بد اين كاتگورى و حركت و تغمي توانكه كوشش فكرى  است
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و  سبات اجتماعى مربوطه برقرار سازدارتباط كاتگورى را با مناپول[  مثال  ] ىشىء يا  ،مي رساندمعنا را 
 درك كند. Fix «ثابت»ي  هاى ديالكتيكى كاتگورى مثابهبهرا  هاآن

از آنكه امكان رشد شناخت علمى ] برجسته ساخت: اول، مي تواناز آنچه گفته شد دو نكته را 

. است پيشرفته[ دارىسرمايهكاتگورى[ وابسته به رشد و شكوفايى تاريخى مناسبات توليدى معين ]يعنى  مثال  
شرط براى تحقق اين امكان، ظهور طبقه با منافع طبقاتى ، زيرا كه درواقع پيشمي شودگفته  از اين روامكان 

آنكه  دوم،. [مي شودكمك روشنفكران طبقه عملى  ]كه به مي باشدد و شناخت عينى از شرايط هستى خو

 از اين شرط اسلوبى برخوردار است نهايتا   ،در كليت يك لحظه و جنبه گونه ىبرمال شدن كامل ظاهر كاتگور
در رابطه با كليِت متنوع و  هاجنبهمتقابِل كليه لحظات و  تنيدگىبهم -پيوستگىبهم ي كه درك ديالكتيكى

 بوجود آمده باشد. ،يشرفتِه روابط اجتماعىپ
لق نسبيت و مطلقيت، آنچنان است كه در نسبى بودن نيز، مط ميانلحظه و كليت،  ميانكه تناسب  ما ديديم 

شدن وضع درونى لحظه در كليت، و بدين وسيله روشن شدن وضع بودن وجود دارد. تعريف و مشخص
تعلق دارد، تنها از اين طريق ممكن و قابل توضيح  هاآنه به ك اى كاتگورى توسط شناخت مناسبات توليدى

كردى ضرورى و قانونمند اتفاقى در كليت وجود ندارند، بلكه عملكرد و كار به طوركه لحظات  مي شود
. ماركس اين نكته را چنين مي دهندو روندى با ساختار معينى را تشكيل  بوده ، و از نظمى برخوردارشتهدا
 هاآناقتصادى را بترتيب رديف  كاتگوري هايه است، مي بوداين غيرقابل اجرا و نادرست »: مي كند يانب

از طريق  هاآنرديف  ،برعكساند. تاريخى نقش ايفا كرده به طورترتيبى كه هدنبال هم مطرح سازيم، بهب
نوين بر روى  دارىسرمايهدر جامعه پيشرفته  هاآنكه  مي شوداى تعيين تاثير رابطه

 هاآنو قرار دارند، از آنچه براى  بوده درست در جهت عكس موثر هاآن، و )م( مي كنندكديگر اعمال ي

رديف  …است هاآنكه رديف رشد تاريخى  مي دهدو يا رديفى را تشكيل  مي رسدنظر هطبيعى ب به طور
اما از  «.()م ناشي مي شود دارىسرمايهجامعه پيشرفته نوين  بندىتقسيمموثر، از ساختار 

ارى ناشى از ، كليتى كه ساختمي دهندكاركرد يك كليت مافوق را تشكيل  -عملكرد كاتگوري هاكه  آنجا
در رديفى  هاآنجاى  تحت تاثيرويه سها يك ىكاركرد كاتگور -عملكرد از اين روست، قانونمندى معين دارا

 هاآنو لحظاتى كه در جوار  «تقسيماتى»، و يا تنها توسط ارتباط علـ ى با مي شودكه قرار دارند، تعيين ن
، بلكه همچنين اين عملكرد در ارتباط با حركت و تغيير عمومى كليت و درنتيجه مي آيدقرار دارند، بوجود ن

، احاطه ساده هاقرار دارد كه براى شناخت آن در كليت هالحظات و جنبههمـه با  تنيدگىبهم -پيوستگىبهمدر 
 كافى نيست. ،كاتگورى ايجادشدنعلـ ى  بر روابط محدود و تنها

 

 جاى روابط علّـى
 

كه مرز تنگ شناخت علـ ى را  بررسى موقعيت كاتگورى جانبهاز ابراز نظر متعدد لنين درباره شيوه همه
: مي كندابراز  “ى فلسفىهاهبازماند“كه در  مي شوداشاره او به نظر هگل اكتفا ، تنها به مي گذاردر س پشت
، تنها يك قسمت كوچك است از مي شودمعمول توسط ما درك  به طور، آنطور كه ]كاتگورى[ يتزنجير عل  »
بهم پيوستگي اى از و فراگير، اما نه )به عنوان مكمل مادى براى( گوشه جانبههمه تنيدگىبهم -پيوستگىبهم
نقش  ،يت كاتگورىه عل  رعينى نيز زنجي بهم تنيدگي هاي -پيوستگىبهمذهنى، بلكه حتى در مقابل  هاي

اقدامى اضافى و نادرست نيست، زيرا هر ارتباط علـ ى  ،اما توجه به رابطه علـ ى (43) «.مي كندكوچكى ايفا 
. مي نمايد، يك لحظه نسبى است كه در آن مطلقيت خود را مي دهداز كليت را تشكيل  «اىياخته»خود 

يم كه كدام لحظات، لحظاتى اوليه و تعيين بينب مي دهدكه اجازه  اى استآن رابطه ،اضافه براين، رابطه علـ ى

در  هاآنديگر، جاى  عبارتبه .مي كنندكننده و كدام يك تنها نقش وابسته و محدود در كل روند وقايع را ايفا 
، به اين مي دارداى ارايه در اين مورد نمونه( ٤٤)روند وقايع كجاست. ماركس بندى، در ساختار تقسيم

در »: مي كندمقايسه  دارىسرمايهرابطه علـ ى مالكيت بر زمين و سرمايه را در فئوداليسم و  صورت كه او
و  خواست خداوند“برپايه  و“ طبيعى“]يعنى هايى[ كه مالكيت برزمين حاكم است، رابطه طبيعى  تمام ]نظام

هايى كه . در نظامشدمي باهنوز غالب تلقى شدن روابط اجتماعى[  قرار داشتن و “سرنوشت“و “ موهبت الهى
عنصر اجتماعى است، نقش غالب  عمدتا  سرمايه در آن حاكم است، عنصر تاريخى كه ايجاد شده است و 

[، شناختى كه از …شناخت تقسيمات ساختارى يك جامعه ]جاى طبقات، نقش مالكيت برزمين وغيره «دارد.
قدم  از اين روه[ شناخته و تعيين شود، و نظر اسلوبى بايد قبل از تحليل حركت و تغييرات كلى كليت ]جامع

، مربوط است به مي بينيمكه  همانطور)هگل(، اما  «موقتى»، اگرچه آغازى مي دهدآغازين را تشكيل 
 شناخت روابط علـ ى در كليت.
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 هر لحظه در كليت تنيدگىبهم -پيوستگىبهمدامنه 
 
اى را بر بافتهنظام اجتماعى يك ساختار و نظم بهمست.  ازآنجا كه كليت نكته اما مفهوم ديگرى نيز دارا اين

به اين معنا است كه دامنه  نيز ، اين امرمي دهدعل ـى تشكيل  بهم تنيدگي هاي -پيوستگىبهممبناى 
ىِ  و يكديگر را باعث شدنِ  تنيدگىبهم -پيوستگىبهم لحظات با اين امر نيز در ارتباط است كه چگونه  علـ 
 مي كنندكه در درون تقسيمات دارند، با عناصرى كه از ابتداء كليت را تعيين  ناى جايىمنفرد برمب هاىپديده

هر لحظه كه  تنيدگىبهم -پيوستگىبهمد دامنه مي توان پايهن. برايمي گيرندقرار  پيوند، در مي شوندو باعث 
و  تربغرنجتر، ا كوچكتر و يكه با عناصر تعيين كننده در داخل كليت داراست، بزرگ منوط به نسبيتى است

و  بوده ترتر باشد و به همان نسبت نيز ترسيم راه ديالكتيكى حركت و تغيير اين و يا آن لحظه سختيا ساده
ترين قلمرو در كليت اجتماعى، ترين و پررابطه نيز پژوهش فوقانى از اين رو. يستمصون از خطر اشتباه ن

سازى و نيز تمايل به كليشه از اين رودازه ناگوار و سخت است. يعنى قلمرو و سرزمين ايدئولوژى، تا اين ان
تر نيست، از آنجا كه برداشت ماترياليستى از تاريخ بايد امتحان پس جا بزرگ هيچ ،ى به ديالكتيكبي توجه

مي نتقادات را متوجه به آنانى تندترين ا( ٤٥)جهت هم انگلس  كار آيد؛ ازاينهآميز بموفقيت به طورهد و بد
 «و همه اشياء شىء طور مكانيكى بر روى هرهب»، تا آن را مي دارند ]ديالكتيك[ را بر «اتيكت»كه تنها  كند

 بچسبانند.
راه و » مثابهبهو آن را  هداد «اسلوب حركت از انتزاع به مشخص را نشان و توضيح»ما ديديم كه ماركس 

كمك اين همراجعه شود(. ب ترپيش)به  كند ميارزيابى  «براى درك و دريافت مشخص ]كليت[انديشه  شيوه
ى هاتتنوع تفاوتا ، مي آورددست هكه اين قابليت را ب مي شودطريق به حقيقت نزديك  اسلوب، انديشه از اين

 .«ذهنى بازتوليد كند –روشنفكرانه »مختلف كليت را 
اى متنوع از مجموعه» مثابههبنيست، بلكه بايد آن را  «عاميت انتزاعى»براى لنين هم عام ]و كليت[ يك »

 ]خشك به معناى خالى «انتزاع»مفهوم لغت مورد دقت قرار داد و درك كرد. در اين ارتباط  «خاص

مي ، يعنى به ارتقاى خاص در عام و كليت مي انديشد[ است. اما اگر لنين به تعميم علمى بي محتواوخالى، 
 هاىپديدهكمك آن همى برپايه قانون علوم طبيعى، قانونى كه بعمو گيرىنتيجه شكل ساده مثابهبه مثال  ، انديشد

. اين روشن است كه مي كندو اساسىتر دارند، بازهم او همچنين از انتزاع صحبت  تردقيقمنفرد، تعريفى 
كه به معناى حركت و تغيير و پويايى از  مي دهدترين شكل انتزاع را تشكيل براى لنين انتزاع ديالكتيكى باال

كاربرده همشخص ب به مفهوم ،“خاص“ ،لنين ]درباره علوم طبيعى[ ياندر اين ب سوى كليت است. هبخاص 

مي سوى انتزاع رشد همشخص باز  كه انديشه طريق ازاين»د بگويد: مي توانلنين  از اين رو. مي شود
 (51) .«ي شودم، بلكه به آن نزديك مي شودندور  …است[، از حقيقت جريان]در  مي يابدو ارتقاء  كند

است. هركوشش براى القاى  يانماركس و لنين فقط امرى اتفاقى، تنها يك شيوه ب بين، كه تفاوت مي شودديده 
خاطر برداشت دقيق ماركسيستى از ديالكتيك، با هآن دو[، ب نظرياتيك تضاد ديالكتيكى در تئورى ]در 

 .مي شودشكست روبرو 

 

 ععاميت انباشته از خاص متنو
 

كه ما نزد ماركس و هم  درك انديشه از مشخص بسوى انتزاع[] «ارتقا يافتن»ى اين مقوله مركزى اما حت
]براى درك بغرنجى حركت و روند شناخت ديالكتيكى[ كافى نخواهد بود، اگر بخواهيم آن را  ،مي يابيملنين 

به معناى باالرفت و صورى[ درك كنيم. در ديالكتيك اين مقوله  منطقدرچهارچوب انديشه معمولى لوژيك ]
 ترپيشدر تقسيماتشان )به  است از درك لحظاتدرك پله پله از يك لحظه به ديگرى نيست، بلكه عبارت 

 هاآنبا متضادهايشان و با وحدت  زمانهمكه  بغرنج[ كليتل مشخص ظهورشان ]در مراجعه شود(، در شك
 . مي آيدپيش 

، و مي سازندتنوع و تضاد در وحدتشان بكلى يكديگر را خنثى  اگر گفته شود كه ه استمي بوداما اين اشتباه 
(، تعريفى كامل است. 52) بر مي شمرد “لودويك فويرباخ“كه انگلس در  «وحدت انديشه و هستى»يا آن كه

در  ترپيشنفى تداوم حضور لحظه در وحدت، به معناى پذيرفتن وحدت مطلق است كه نادرستى آن را ما 
را بصورت زير مورد انتقاد  James Mill جيمز ميـلهمين جهت  داده ايم. ماركس هم بهنظريات شلينگ نشان 

  – مي دهندكه اين روابط را نشان  كاتگوري هاازجمله  –  آنجا كه رابطه اقتصادى»: مي گويد داده وقرار 
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ر كليت ]جيمز ميل[ لحظه وحدت متضادها را ]د .است متضادها را در بر دارد، تضاد و وحدت متضادها
( مشابه همين انتقاد را لنين در 53) «.مي كندرا انكار  هاآنتضاد  ]اما[ و مي سازدرابطه اقتصادى[ برجسته 

كه در تئورى او درباره وحدت هستى  مي سازدوارد  Bogndaniw فيبوگدانبه  “ماترياليسم و امپيروكريتيتيسم“
 (54) .مي شودآگاهى، لحظه تضاد گم و 

اميدواريم كه چنين باشد، كه انديشيدن در نيز و ما  ،مي شودنچه گفته شد به روشنى ديده كه از آ همانطور
است. اگر، آنطور كه ما نشان داديم،  ىاچه اهميت عمدهداراى اسلوب ديالكتيكى به  پايبنديكليت براى 
مي و تظاهر  نمايندمي كه خود را  باشند، آن نمي نماينددر شكلى كه خود را به انديشه معمولى  كاتگوري ها

، آنوقت باشند شده پوشانده شىء كه خود را در لباس روابط  دنباشى براى مناسبات اجتماعى يان، بلكه بكنند
بهم تنيدگي  -پيوستگىبهمو نشان دادن برطرف ساختن اين تظاهر را تنها از طريق جستجو كردن  مي توان

بر مي به اين صورت  “فقر فلسفه“ى كه ماركس در ت عمومممكن ساخت. حتى شناخ ،ديالكتيكِى لحظات هاي
مراجعه شود(،  XXXXIVتوليدى هستند )به زيرنويس تئوريك مناسبات  يانتنها ب كاتگوري هاكه  ،شمرد

يعنى مربوط است به شناخت قبلى از حركت و تغيير ديالكتيكِى كليت جامعه. صعود به قله آزاد انديشه ]
كالفه به معناى شناخت تئوريك كليه اشكال درونى و بـهم زمانهمدرباره كليت، جانبه[ دستيابى به انديشه همه

دارد و در آن نـهفته است، يعنى شناخت  وجودشده حركت و تغيير و رشد ديالكتيكى است كه در حقيقت 
به وحدت و فرا روئيدن و رشد محتوا  بىيادست، روند، چگونگى تضاد، گذار كمى به كيفى )جهش(، جريان

 (46) .تظاهر پديده( و برعكس وغيرهمضمون از درك شكل ) از
، آن مي سازدى خود مطرح هاهكه لنين درباره ديالكتيك در نوشت دانداز تمام تعاريفى كه در اصل همه همانن
، تعريفى مي دهدترين تعريف را تشكيل پردامنه از اين روو  مي گيردتعريفى كه همه تعاريف ديگر را در بر

ديالكتيك ازجمله به »: مي شودنسبيت و مطلقيت آغاز  ميانلحظه و كليت،  ميانتوضيح رابطه  است كه با
چنين تعاريفى،  (47). «نسبى و مطلق بودن، نسبى است مياناين معناست كه در ديالكتيك )عينى( تفاوت 

ز اين امر است ديالكتيك آموزش ا»؛ «هاپديدهپژوهش تضادها در مضمون »: ديالكتيك عبارت است از مثال  
بازكردن »؛ «آموزش وحدت متضادها است» ديالكتيك ؛«ند باشندمي توانهم  همانند ،متضادهاكه چگونه 

وغيره همه  مي دهدل يرا تشك «ديالكتيك …، محتواى ذات…وحدت ]مضمون[ و شناخت محتواى متضاد آن
خت عميق از خصلت حقيقت، يعنى كه شنا تنها با اين شرط ممكن است هاآنبردن به كار كه تعاريفى هستند

ديگر، زمانى كه اين  عبارتبهباشد.  بوجود آمده هاپديده تنيدگىبهم -پيوستگىبهمشناخت عميق از 
شوق لنين از  و درك شده و حاضرالذهن باشد. شور قبال  خصلت عمدِه كليت  مثابهبه تنيدگىبهم -پيوستگىبهم

عامى  مثابهبه، بلكه تعريف مي شود عاميت انتزاعى» مثابهبهعام  «نه تنها» هاآنكه در  ابرازنظرهاى هگل
 نتيجهكه است ديگر عامى  عبارتبه، «بر دارد ها و لحظات[ را در خاص] ىهاكه در خود تنوع و ويژگ

 براى توضيح تعريف ديالكتيك را درك از آن است، صحبت مي كند و كيفيت و كليت ميانوابستگى ديالكتيكى 
و سپس به  «مقايسه شود “كاپيتال“با »: مي نويسدلنين چنين  ،. در كنار اين نقل قولسازدبرجسته مي 

باشته چنان عاميتى كه ان يك فرمول عالى: نه تنها عاميت انتزاعى، بلكه آن»: مي دهدنويسى چنين ادامه كناره
 Tresخيلى خوب »!! «از تك تك )كليه تنوع خاص و مفرد( را در خود دارد ،است از تنوع خاص، از فرديت

bien» (48اينكه منظور لنين در اينجا از عاميت .)،  ،به راحتى از هشتمين اصل از  مي توانهمان كليت است
وغيره(  هاپديدهروابط هر چيزى )»: مي گويددرباره ديالكتيك بازشناخت، آنجا كه  شده شانزده اصل ارائه

به )پديده، روند وغيره(  هر چيزى راگير نيز هستند.فهعام و همون نيستند، بلكه گتنها متنوع و گونهِ 
داشت بكلى توسط خود لنين برجسته شده است(. اين بر «ديگر»(. )كلمه 49) «چيز  ديگر وابسته است

كه متاسفانه بسيار معمول است و عبارتست از محدود ساختن ديالكتيك به  با آن چيزى تفاوت دارد
كمك هدستكارى كردن ب»عنوان  )ماركس( و يا عنوان كردن آن به «بينچو Trichotomie (LI)تريشوتومى »

كه هگل ارايه داده  «برداشت تاريخى از تاريخ»از اسلوب  هاآنكه در  )انگلس( «تردستي هاترين ساده
  است. «خشك مرده، فقير و» :مي گويدكه لنين درباره آن  مي گذاردنها يك الگوى غمناك باقى است، ت
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 بخش پنجم
 

 ساختار ديالكتيكى قوه ادراكه 
 ؟مي كندقوه ادراكه چگونه عمل 

 

 را است تنيدهو بهم پيوستهبهمچيزى كه  : كليت موزون و آنمي گيردقوه ادراكه با واقعيت در تضاد قرار »
 شارشاتيس   «.مي كندتقسيم و به اجزايش متجزا 

 

معناى بكلى متفاوت در تئورى ديالكتيكى از آنچه  متقابل وغيره مقوالتى هستند بامفاهيم تضاد، وحدت، تاثير
 .مي باشند( دارا I) منطق صورىانديشه  در

. آنجا مي كنددر ديالكتيك از عمق تفاوت اين دو سيستم حكايت  هاآنشيوه نگرش به مفاهيم و درك مضمون 
با حيطه تاثير  شوند ميروندهاى متجزا و منفرد درك  مثابهبهكه اين مفاهيم در انديشه تعقل صورى تنها 
مثابه عملكردها در كليت روندها بـه كه مي شوندزمانى درك  محدود، در انديشه ديالكتيكى اين مفاهيم تنها

 . فهميده شوند
به  –  كه پس چرا موضع تعقل صورى و همچنين چرا طرح اين پرسش بجاست،اگر چنين است، آنوقت  

تنها شيوه  تقريبا  نه تنها قديمىتر و در مراحل زمان طوالنى  ،ه آنعلم متافيزيكى متكى ب   -درك ديالكتيكى 
چرا براى بخش  نهايتا   و ،مي دهدحاكم بوده است و امروز هم هنوز زمينه انديشه عقل سليم معاش را تشكيل 

كه تئورى  ؟ چگونه قابل توضيح  استمي آيدر نظ تر به“تعقلى“و  طبيعي تر اىشيوه ،بزرگى از علوم
 اىشيوهيك براى برسميت شناخته شدن با مشكالت بزرگى روبروست، درحالى كه مدعى است، تنها ديالكت
 دهد؟افتن به شناخت واقعيت عينى نشان منظور دست يه كه قادر است راه درست را ب است
 
 

 تفاوت تعقل صورى و ديالكتيكى
 

 ،انسانت انديشه و درك به ويژگى قابلياين امر مربوط است  :پاسخ از ديد ديالكتيك چنين است
داليل تاريخى، يعنى انقالبى بودن اين انديشه را نيز نبايد  .هساختار چگونگى قوه ادراكبه مربوط است 

 اما عام برسميت شناخته نشد، اين جنبه به طوراز نظر دور داشت در پاسخ به اين پرسش، كه چرا ديالكتيك 
ى انقالبى بيشمارى در گذشته وجود داشته و حادث هاشموضوع بحث در اينجا نيست. اين واقعيت كه جنب

اند، بدون آنكه چيزى از ديالكتيك دانسته باشند، شده و يا انواع تئورى در مراحل تاريخى طوالنى وجود داشته
انقالبى بودن ديالكتيك براى سختى برسميت شناخته شدن  -كه بايد علت ديگرى جز علت تاريخى مي كندثابت 

 ه باشد.آن وجود داشت
پديده واحد و موزون را براى درك خود به  كه دراكه از اين ويژگى برخوردار استاين شناخت كه قوه ا

 جرياندر زمان خود و در  Vico (XV) كند، كه ويكـومي را ازهم متجزا  هاآندهنده آن تقسيم و  اجزاى تشكيل
، مطرح ساخت،  مي كندكه واقعيت را تقسيم  cartesischer Rationalismus (XVI)انتقاد به راسيوناليسم كارتزى 

به يكى از مهمترين پيش كسوتان كشف  ترتيببدينموجب شد كه او به كشف اسلوب مستقلى دست يابد. او 
 حقيقت، تبديل شد. يا هاپديدهكليت 

وم در عل و مي شودديده  نقش تقسيم و متجزا كننده قوه ادراكهريزى تئوريك عمق انديشه او در پايه

يكو با وسائل ناكافى به كوششى و. اگرچه مي خوردتر بچشم طبيعى برپايه رياضيات از همه جا روشن
در آن  عمدتا  اما اشتباه او  ،دست زداز اجزا  به كليت پديده انديشه  براى يافتن چگونگى راه بازگشت گيرچشم

مي را در مورد جهان تاريخى  ممكن و تنها آن  مي كردبود كه او چنين راهى را براى علوم طبيعى تصور ن

]عقل، شعور،  “ه  ادراكقوه “ تئورى . بعد از ويكو، هگل اين انديشه را دنبال كرد و پروراند.دانست

در مجموع زمينه  ،و با اولى مي دهدروى ديگر تئورى كليت را تشكيل  زمانهم ،هگلدريافت، فهميدن[ 
 .دمي كناصلى سيستم كامل ديالكتيك او را ايجاد 

 
                                                           

 تر انعكاس مي يابد. "تضاد" سرد و گرم جانبهتر و همهكمك انديشه ديالكتيكى، واقعيت عميقه رو باز اين
در انديشه تعقل صورى، تنها به تقابل درجه گرماى متفاوت محدود مي شود. ديالكتيك در اين "تضاد" 

 و گرم را هم مورد توجه قرار مي دهد. سرد …تنيدگى، يكديگر را موجب شدن و بهم -پيوستگىبهم
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 رآوردنىبفكرى پراكندنى و بانگى 
 

 نى دارد؟درآوربنباره چه فكرى پراكندنى و بانگى تئورى ديالكتيك در اي
 اصال  ها و كليت هاپديدهدر ابتدا بايد خاطرنشان شود كه مشكل مهم در برابر توضيح تئوريك درك ديالكتيكى 

كليتى در  هاآن]كه از  دهاى حقيقىپارچه رونمضمون )ذات( يك مياناگر تضادى  بود، مشكلى نمى

وار در شناخت بخش انسانو توانايى محدود ادراك  سوازيك [مي شودحركت و تغيير و شدن ايجاد 
 -پيوستگىبهمرا در وضع ثابت، در وضع مجرد و بدون  هاآن]كه براى درك خود،  متجزا هاىپديده

نمي از سوى ديگر وجود  [مي دهدورد توجه قرار و لحظات ديگر م هاجنبهها، فعال با بخش تنيدگىبهم
 پارچهيك واحد و كليتى هاست. زيرا نه حقيقت تنها از محتوايى از اين تربغرنجمسئله  ،باوجود اين .داشت

كه آن  مي دهددر برابر اين حقيقت تنها به اين صورت واكنش نشان  انسانو نه قوه ادراكه  مي شودتشكيل 

، اجزاى هاكيفيت، لحظات، هابخشواقعيت از  وضع چنين است كه ،كس؛ برعمي كندرا تقسيم 
كه در زير توضيح  –  و انديشه نيز به نوعى ويژه مي شودتشكيل  و در حال شدن[ متفاوت[ منفرد

از خود واكنش نشان   هاپديدهو هماهنگ  پيوستهبهم پارچگىيكنسبت به   – داده خواهد شد
انديشه در فعاليت ناخودآگاه روزمره و خودجوش و ماقبل  -كه قوه ادراكه اين به اين معناست، .مي دهد

تئوريك خود نيز واقعيت را ]باوجود بغرنجى تركيب و پويائى تغيير و شدن آن[ بصورت واحد در ذهن 
مي تشكيل  هاآنويژگىها و وحدت  ميانكه حقيقت عينى در كليت خود از تضاد  همانطور. مي كندمنعكس 

 ،، عملكردى پرتضاد داردمي سازدكه واقعيت را منعكس  اىادراكهقوه  هم طورهمان، شود
حدتش و هم در اجزايش وروند را در  زمانهمكه اين قوه خود نيز بر مبناى طبيعتش  ترتيببدين

 .يابد درمى
 

 ساختار تضادمند آگاهى
 

 ساختار ديالكتيكى تضادمند آگاهى ما ناشى از چيست؟ 

 )م( حقيقت. -گونگى برخورد طبيعى عملكرد قوه ادراكه ماست به واقعيتاين امر ناشى از چ

و رشد خود،  ايجادشدنتاريخى  -در گذشته بيولوژيك انسانادراكه  قوه -يعنى ناشى از اين امر است كه شعور
واقعيت كنار بيآيد  و ادامه حيات را تضمين كند، شيوه مجموع زير جبر ضرورات، براى آنكه بتواند با 

حقيقت متضاد انطباق داده است و به قابليت واكنشى مناسب  -ضاد چگونگى حفظ حيات خود را  با واقعيتمت
مشخصه متضاد و  با توجه به گذشته بيولوژيك، نايل شده است. حقيقت -در برابر واقعيت خود انديشهتوسط 
 .مي شوددرك و مستدل  ،تاريخىي  حال طبيعى آگاهى در عين

او را در روند تاريخى قادر بسازد در حين عمل )پراتيك(، يعنى در ارتباط  انسانبايد مغز  سوازيك

انواع  ميانكه در خدمت رفع نيازها و حفظ حيات انجام مى دهد، از  جريانكار هدفمند در  تنگاتنگ با
ان و لحظه را كه توجه او را در زم  ها، آن جنبهتنيدگىبهم -پيوستگىبهمواقعى و  هاىرابطهآورنده  سرگيجه

هدفمند ادامه دهد، و  به طور، جدا و متجزا سازد و به عمل خود در ارتباط با آن مي كندمعين بعللى جلب 
 صورت انتزاعى تعميم بخشد.ه نتايج ناشى از عملكرد و فعاليت خود را ب زمانهم

كه در  با مسائلى مي مانددر ارتباط باقى هميشه  ،مشغول به هر كار هدفمند انسانتوجه  ازسويى ديگر،

او قرار دارند؛ حتى در لحظه معين كه آگاهى نسبت  )م( بي واسطهلحظه كنونى خارج از پديده مورد عالقه 

نيز هميشه در  ت و بر روى آن متمركز گرديده استموضوع مشخصى جلب و حساس شده اس به كار و
بي اند و حداقل در نزديكى و تبديلكه در حال تغيير  ديگر هاىپديدهتماس نزديك است با جمع بزرگى از 

 كار مشخص قرار دارند ]كوشش براى دفع و يا تحمل نيش زنبور عسل در لحظه غارت كندوى عسل واسطه
عملكرد   تواند باشد، زيرا تنها در چنين شيوه [. جزاين هم نمىو حفظ تعادل در بلنداي درخت محل كندو

د تمايلى مي توانو  مي شودتغيير دهنده واقعيت برخوردار كه كار هدفمند از ويژگى  )پراتيك( مشخص است
 را كه در همه كارهاى هدفمند نـهفته است، عملى سازد و به بيش از هدفى كه براى خود آگاهانه و در عين

 نشان دهد. “خالقيت“حال محدود كننده، تعيين كرده است، نايل گردد، يعنى بتواند از خود  
صى از يك كار، با تعيين كردن هدفى محدود و با ابعادى تعيين شده براى آن، به اما اگر هم ما با تصور مشخ

غيرممكن خواهد بود، اگر ارتباط و هماهنگى  موردنظر، كاربراى كار آغاز كنيم، عملى ساختن چنين برنامه 
به رى كه خطر نيش زدن زنبور[ مورد توجه قرار نگرفته باشد، ام مثال  ديگر ] هاىپديدهعام كار مشخص با 

 يابد. تحقق مى ،ديگر براى فرد بصورت غيرآگاه عبارتبهناخودآگاه،  طور
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 تضادمندى درك واقعيت پرتضاد
 

براى شناخت محيط را نحوه واكنش آگاهى خود  ابتدايي ترينو  ترينسادهپس آنجايى هم كه ما ساختار 
نى آگاهى ما با چگونگى ساختار ، متوجه انطباق واكنش متضاد درومي دهيمپيرامون مورد توجه قرار 

، اين انطباق هم در درك مي شويمو با واسطه ما[  بي واسطهمورد توجه  حقيقت -و چنداليه واقعيت[متضاد 
 محتواى كيفى )متضاد( محيط پيرامون، و هم در مورد درك وحدت و يگانگى آن وجود دارد.

 ،اخت محيط پيرامون توسط قوه ادراكه ماشن اين نكته را چنين برشمرد: مي توانديالكتيكى  يانب به

و  هارابطهبه درك و شناخت ، قوه ادراكه زمانهمو هم  مي شودو مشخص )خاص( عملى  بي واسطههم 
]جنبه عام پديده را[ مورد توجه  و مي پردازد]درونى و بيرون[ پديده مشخص  بهم تنيدگي هاي -پيوستگىبهم

 .مي دهدقرار 
كه در هر  مي سازدهدفمند )پراتيك( روزانه، با تمام تغييرات مداوم آن، ضرورى اما ازآنجا كه عملكرد 

آورى  جمع مثال   –  لحظه كل توجه را معطوف به هدف مشخص سازيم و يك موضوع معين را دنبال كنيم
ر اين هدف را مد نظ عمدتا   كه مي شودز بر روى اقداماتى متمركادراك ما  بي واسطه، شيوه واكنشى  -ميوه 

و به شيوه عمده و تعيين كننده چگونگى  مي شودمتمركز  سواينقوه انتزاع ما نيز در  از اين رودارد. و 
 گردد. واكنش آگاهى ما در عملكرد )پراتيك( مشخص تبديل مى

 “امر جنبى“همه جوانب ديگر پديده به  “درك و شناخت خالق“در مقابل، قابليت انتزاع انديشه ما درباره 
و تنها زمانى كه براى رفع نيازهاى ضرورى  مي كندگرايش تنـزل سطح ، به مي شودما تبديل  براى شعور

 مي شودكليت دوباره فعال  شناختِ  را در خدمت رفع مشكالت و حفظ حيات گرفت، قدرت خالقهِ  آنبايد 
در  ،ه در انديشهتعميم خطر شكستن شاخ مثابهبهدر لحظه ميوه چيدن زدن زير ساقه پرميوه درخت  پايه مثال  ]

 هردر  “جنبى“كه اين گرايش  به اندازه كافى تاكيد كرد مي توانخارج از عملكرد مشخص لحظه[. اما ن
ناخودآگاه و  ي“جنبى“ماده است. اگرهم اين گرايش در زير سطح حاضر و آ ،مداوم به طورعملكردى و 
آگاهى تصور  تر واكنشبيش از سطح عقب ، بايد جاى آن را در رديفىمي كند( تظاهر في البداههغيرمترقبه )

 كنيم.هى در تعميم متجزا كننده مقايسه زمانى كه آن را با جنبه توانايى آگا ويژهبهكرد. 
 

 اشكال دوگانه و متضاد واكنش آگاهى
 
كه در حيطه آگاهيش قرار  هاپديده بهم تنيدگي هاي -پيوستگىبهمتواند از مجموعه  قابليت قوه ادراكه كه مى 

في ش بين]شم، به دل برات شدن،  “الهام” دارند، گرچه ناخودآگاه، به نتايج انتزاعى خالقانه دست يابد را

معنايى  ترينكمنامند. مفهومى كه در وراى انديشه ديالكتيكى براى آن  مى Intuitionبدون زمينه علمى[  البداهه

فكر  و همراهند با مي رسدر رازگونه بنظر ى آگاهى كه بسياهاتتوان ارايه داشت. برخى از قابلي هم نمى
مي و غيرمترقبه در چارچوب روند فكرى مشخص و معين بوجود  في البداههيى كه هاايدهو استخراج  بكر

و خالق روند فكرى از  في البداهه گيرىنتيجه جز قابليت ،دفعه به فكرم رسيد[، چيزى نيستند ]يك آيند
 در ارتباط با كليت واقعى پديده ]حقيقت[. ،جرياندر  مجموعه روابط همراه و مالزم تجربه

جهت مشابه و همسان هستند ]يكى بر ديگرى ارجحيت  عملكردى واكنش آگاهى ازاين متضاد اشكال دوگانه
تنها قادر به  كه [، زيرا قوه ادراكهمي دهنداند و جفت توامان ديالكتيكى را تشكيل ندارد، دور روى يك سكه

 . اين دومي يابدبه اين شناخت دست ه آن به اجزايش ي، تنها از طريق تجزاست ه كليتگون“الهام“شناخت 
مي زمان كه انديشه فلسفى يكى را در برابر ديگرى قرار  و فقط آن جدايىناپذير بـهم تعلق دارند به طور ندرو
مي اين تصور بوجود ]تا ساختار روند فكر را بشناسد و توضيح دهد[،  مي كندرا با هم مقايسه  هاآنو  دهد
كه گويا اين امر منوط به موضع آگاهانه قوه ادراكه است، كدام يك از اشكال انديشيدن را ارجح بخواهد و  آيد

 “روشنگرانه“شكل   ، intuitiv “في البداههالهام “]تقسيم و متجزا كننده[ و يا  “عقاليى“كار گيرد، شكل ه آن را ب
 ( را.LIIدر دوران رنسانس[( )نديشه علمى به مفهوم آغاز ا] “رومانتيك“و يا 
شد، ديرتر  يانب ترپيشكه گويا شناخت كليت پديده، به عللى كه  مي رسدر مواقعى بهرجهت چنين بنظر د

از درك تقسيم و متجزا كننده مطابق با عقل كه در ابتداء قرار دارد. اين تقدم و تاخر در روند  مي شودانجام 
كه  مي آيد، بلكه از آن جهت هم پيش نيست ناشى از رشد آنتروپولوژيك[] تاريخىت تنها ناشى از علل شناخ

از عملكرد تقسيم و  مي مانددسترسى به شناخت كليت پديده از ديد تئوريك مدت زمان طوالنىترى پنهان باقى 
 (LIII). “عقل معاش -عقل سليم“ همتجزا كنند
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 وحدت ديالكتيكى اشكال شناخت آگاهى
 

 يانيافت كه احساس خود را درباره اين امر ب مي توانا اظهاراتى از انديشمندان بزرگى در گذشته اينجا و آنج
 دريافت، و اين تنيدهبهم -پيوستهبهميك كليت واحد  مثابهبهرا بايد  هاپديدهاند كه همي دانستكرده و ممكن 

   Coincidentia oppositorum ى“هافجمع مخال“ .مي دهدترى از شناخت را تشكيل ، درك پيشرفتهگيرىنتيجه
است. اما تنها با فرارسيدن براى اين امر اى ( چنين نمونهLIV) Nikola von Cues نيكوالز فون كوئيزمورد نظر 

ظاهر مستقل ازهم در  هر دو قطب به ميانممكن شد كه نوسان  سطح معينى از رشد پيشرفت اجتماعى 
]اصالت الهام در روند  Intuitionismus “اينتوئيسيونيسم“و  سويهيك “يسمراسيونال“ ميانشه فلسفى، يعنى اندي

   روند شناخت ثابت گردددرك يابد و وحدت ديالكتيكى ايندو در قابليت آگاهى براى  يان، پاسويهيكشناخت[ 
براى ]ماركسيست مجارى[ به تاثير انقالب كبير فرانسه و تغييرات اجتماعى جامعه انگليسى  شجورج لوكا –

 . –شناخت[ ديالكتيك نزد هگل جوان اشاره دارد تئورى رشد ]
اى كه تنها يكى از اين دو جنبه را مدنظر داشته باشد و آن را مطلق هم هر انديشه واقعا  از ديدگاه ديالكتيك بايد 

با اين ت واقعيت نيست، يعنى متناسب با خصل اىشيوهرد، زيرا چنين كمتافيزيكى ارزيابى  اىهانديش ،كند
 ، در انطباق نيست.مي دهدو كليت پديده را تشكيل  هاجنبهكه حقيقت وحدت  خصلت

 

 استقراء و تعميم
 

اى كه واقعيت را در تظاهر فيزيكى و غيرانتقادى نـهآمغز عليه برداشت خشك “ديالكتيك طبيعت“انگلس در 
نوعى ديگر  “راسيوناليسم“كه  –  دمي ساز]شناخت تنها از طريق تجربه[ محدود  Empirismusاصالت تجربه 

، كه انديشه قادر مي دهد. انگلس نشان مي سازدقوه ادراكه را مطرح و برجسته  (م) قابليت، -از آن است 

از عمل  –كه نتايج آن بايد هنوز در عمل اثبات شود  –  Hypotheseخالق، يعنى با طرح فرضيه  به طوراست 
، قوه ادراكه را قادر انسانكه اين قابليت ويژه آگاهى  مي سازدرجسته او آنوقت اين نكته را ب پيشى جويد.

كليتى  مثابهبهنشان بدهد،  متافيزيكى ي و تقسيِم راسيونِل كننده “تجربه“، واقعيت را پيش از آنكه مي سازد

، شرط متقابل اهپديدهسيال درك كند و بشناسد، كليتى كه در آن همه  اىرابطه مثابهبه، تنيدهبهم -پيوستهبهم
وغيره. انگلس شناخت تجربى  مي شوند، بـهم تبديل مي كنند احساسوجود و بودن يكديگر هستند، يكديگر را 

، يعنى تنها برپايه عموميت  Induktionاز جزء به كل  گيرىنتيجهرا كه در آن تنها برپايه تعميم و استقراء و
را و تكميل اين شيوه  مي كندگرانه ارزيابى و مطلق هسوييكدادن به نتيجه تجربه قرار دارد را شناختى 

 از كل به جزء، كه البته برپايه استقراء قرار دارد،  Deduktionو استنتاج  گيرىنتيجه كه مي شودخواستار 
موجود  تنيدگىبهم -پيوستگىبهمد از مي توانو  قوه ادراكه دارى اين قابليت است. زيرا گردد مى عملى
به ناخودآگاه ملكه ذهن اوست، به كمك استقراء و استنتاج و با طرح فرضيه  به طوركه  قتحقي -يتدرواقع
عام دست يابد، يعنى آنچه را كه تاكنون ناشناخته است، از طريق ايجاد ارتباط آن  گيرىنتيجه خالق به طور

 “آنتي دورينگ“در با آنچه براى او آشناست، بشناسد. هيچ نكته ديگرى منظور انگلس نيست، زمانى كه او 
 (60) «تواند كمك باشد ، اينجا تنها انديشه تئوريك مىمي مانددر اينجا شيوه تجربى بىنتيجه »نويسد:  مى

(LV). 
به »: مي دهدمورد توجه قرار  تربيشاين مسئله را بيش از اين و با روشنى  “ديالكتيك طبيعت“انگس در 

. مي شوداز اين طريق عملى  Mystizismus( Vرازگونه ) -عرفان انكار ناپذير تبديل ساختن علوم طبيعى به طور
، يعنى مي كند(، بلكه فلسفه اصالت تجربه است كه چنين نقشى ايفا LVIنه تئورى بادكرده فلسفه طبيعت )

اين  ترتيببدينو     …مي پنداردرا ناتوان  هاآنترين تئورى كه  همه تئورىها ديگر را حقير شمرده و مبتذل
كه برخى از  مي كندطريق جريمه  ى به ديالكتيك، خود را از اينبي توجهدر  “تجربه“شه پايبند به اندي

 (61) .مي اندازدو بدامن عرفان مدرن  مي سازدين ابـهامات تركتجروبيون خجالتى را دچار مترو
پذيرد  يك كليت مى بهمثابهكه الاقل طبيعت را  افيزيك، انديشه فلسفه طبيعى نيستبدترين شكل مت ترتيببدين

خود را متكى »موضعى است كه  تربيش، بلكه مي كند گيرىنتيجه و شم خود “الهام“كمك ه و از درون آن ب
قوه ادراكه را عامدا  مردود دانسته و در بىخيالى،  نتيجه گيري هاي ، انديشيدن ومي داردبر تجربه اعالم 

البته شيوه درك كليت در ديالكتيك مشخص هر پديده،  (.62) «ها را هم طى كرده استطوالنىترين مسافت
به . در فلسفه طبيعى، كليت مي دهدنوعى ديگر است از آنچه كه درك اسير و محدود به فلسفه طبيعى ارايه 

و از  شدهاز چارچوب متافيزيك خارج ن از اين روو  مي آيد شيگاهى، ارادى و اتفاقى پ غيرآگاه، گه طور
 deduktiveاز طريق استخراجِ فرضيه استنتاجى  گيرىنتيجه وردار است. در ديالكتيك،ارزش علمى نازلى برخ

Hypothese  كه البته برپايه تعميم استقرائى  مي دهدپايه و اساس شناخت و آگاهى بر كليت را تشكيل induktiv  از
اين چنين  .قرار داردبرپايه تعميم استقرائى يعنى فرضيه استنتاجى كه  .جنبه مشخصى از كليت قرار دارد
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مي اثبات هيابى در علوم تاريخى ببعدا ، چه از طريق آزمايش در علوم طبيعى، يا از طريق ريشه ،فرضيه
 ، در اصل همان فرضيه علوم طبيعى است.(مي شودناميده  Deutungكه در علوم تاريخى تفسير  اىنكته. )رسد
 
 

 ستهاآنوحدت، هويت 
 

يالكتيكى و كال  براى عدم درك انديشه ديالكتيكى است، عملكرد دبراى علوم غير ىاويژهآنچه كه اما مانع 
تر مورد دقت قرار اين نكته را دقيق از اين روتقسيم و متجزا كننده كليت به اجزايش است توسط قوه ادراكه. 

 دهيم:
قوه »: ي دهدمشاسشاتيش، يكى از متخصصين تئورى شناخت شوروى اين نكته را با روشنى چنين توضيح 

م و است را تقسي تنيدهبهمو  پيوستهبهمگيرد: كليت موزون و آن چيزى كه  ادراكه با واقعيت در تضاد قرار مى
 (63) «.مي كندبه اجزايش متجزا 

ادراكه اين توانايى را قائل  . ما ديديم كه لنين براى قوهمي دهدلنين هم با همين روشنى اين نكته را توضيح 
يابد و از اين طريق به شناخت حقيقت نايل شود.  د با قدرت تعميم از مشخص به نتايج عام دستكه بتوان است
به اين قدرت تعميم، توانايى جداساختن مشخص است از درون كليت. آنچه كه در ابتداء جدا و  شرطپيشاما 
منظور توضيح، هب د در پيوستگى عام قرار داده شود. لنينمي توانمشخص شناخته و درك نشده است، ن طور

فكر كردن  ،مي كندشكال آنچه كه ايجاد اِ »: مي آوردهاى هگل درباره تاريخ فلسفه قول را از درس اين نقل
مي يشان از يكديگر جدا هاتو تنيده هستند، در تفاو پيوستهبهم درواقعده را كه ياست، زيرا اجزاى يك پد

هاى خود اين شيوه عملكرد قوه ادراكه در نوشته ىارد بسياركه هگل در مو )بايد به اين نكته توجه داد «.كند
 .(مي دانديكى  “عقل“و آن را حتى با مفهوم  مي نامد «]عقل سليم، عقل معاش[ ق با عقلمطاب»را 

يم حركت را تصور كنيم، مي توانما ن»: مي دهدو توضيح  «درست!»نويسد:  لنين در حاشيه اين نقل قول مى
را  كنيم، اندازه بگيريم، ترسيم كنيم، بدون آنكه تداوم آن را قطع كنيم، بدون آنكه آن يانب را يم آنمي توانما ن

(، بدون آنكه ل يم، آن را تكه تكه بكنيم )! كساده كنيم، ظرافت آن را بگيريم و زمختى را جانشين آن ساز
مي به ساده كردن آن  چيزى كه زنده است، سلب كنيم. انعكاس حركت توسط انديشه، هميشهحيات را از آن

، بلكه همچنين مي سازدكه حركت را منقطع  هم نه تنها به وسيله انديشه ، سلب حيات است از آن، آنانجامد

اين امر درست ذات ديالكتيك  . وهر تصورىتوسط احساس، و نه تنها در مورد حركت، بلكه همچنين براى 
 (64) «متضادها است.هويت : وحدت، مي شود يانرمول زير بكه از طريق ف است

ماركسيسم  گذارانيانبن هتوسط قوه ادراكه نزد هم “متافيزيكى“سيم و متجزا ساختن ارزيابى از چگونگى تق
مطابق با عقل ]عقل »و لذا متافيزيكى قوه ادراكه را  طرفهيككه هگل نحوه واكنش  همانطوريكى است. 

(، انگلس هم به 65) مي دانديكى  انسانغيرعلمى  شتو آن را با انديشه و بردا مي نامد« عقل معاش[ -سليم
 مي كندرا درك ن «متضادها تنيدگىبهم -پيوستگىبهم»كه  مي كندصحبت  «انسانعقل سليم »همين مفهوم از 

كه شيوه متافيزيكى انديشه هنوز دركارهاى پژوهشى النه كرده است. او  مي سازد(. انگلس خاطرنشان 66)
را مورد  «عقل روزمره بورژوازى»، “انتقاد اقتصاد سياسى“ه كتاب ماركس ربارهمچنين در رساله خود د

تصورات عقاليى »طنزآميز از  به طور، “سرمايه“(. و ماركس نيز در جلد سوم 67) مي دهدانتقاد قرار 
توان يافت، وآن اينكه ماركس  نكته جالبى را مى “خانواده مقدس“(. در كتاب 68) مي گويدسخن  «بورژوايى

درحاليكه در  :مي كندهاى ديرتر مقايسه را با ماترياليسم سال Roger Baco روژه باكوانگارانه ماترياليسم ساده
يك رشد  «مايه جان»و  «نگرد مى انساناحساسى به  -ماده با درخشش شاعرانه»ابراز نظرهاى آغازين 

با هيئت ويژه يك »و  مي شود «دىيك بع»بعد  هاىسالرا در خود حفظ كرده است، ماترياليسم  جانبههمه
و به احساس انتزاعى يك  مي دهداحساس، طراوت خود را از دست ». مي كندتظاهر  «موجود با عقل

 (.69) «مي شودمهندس اجسام هندسى تبديل 
 

 “امرواقعيت“نقش ناميمون 
 

كه  موجب شد ،بودن عملكرد آگاهى ما “مطابق با عقل سليم“كشف خاصيت متافيزيكى  
كه خود را در پس  اىمقوله)فاكت( بوجود آيد،  “امرواقعيت“ناى جديدى براى مقوله مع

و به نقش  سالحى بّرا و دقيق، پنهان كرده مثابهبهعاقل و  شعور روشن و شفاف موجود  
 .مي دهدمتافيزيكى ناميمون خود ادامه 

يافته در اين نكته نـهفته است كه كه توسط علوم تاريخى به عرش خدايى ارتقاء  “امرواقعيت“قدرت مقوله 
به  “امرواقعيت“كه طبق آن گويا اين علوم با كمك مقوله  مي شودروز ظاهرى نادرست از حقيقت موجب ب
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براى است  Deux ex machine  “ى آسمانىحلراه“. بلى، حتى اين مقوله گويا اندكردههرنوع متافيزيك پشت 
 .ىزيكاى هرنوع انديشه متافيخروج از بنده

]متكى  ىيبورژوا ي علمى در اين نوشتار هدف نيست، انديشهِ  هاآنكه طرح  رپايه علل تاريخى متعددىاما ب
در فلسفه و از قرن  18و  17در علوم طبيعى، از قرن  ويژهبهدر ابتدا و  17و  16از قرن  “[امرواقعيت“به 
 به طورآنچه كه “تئوريك بر روى با شدت بسيار در علم تاريخ جاى خود را گشود. تمركز پژوهش  19

ا “صورت متجزا و منفرد در دسترس قرار دارد و ه، يعنى آنچه ب“واقعى وقوع يافته است قابل توصيف  “دقيقا

در راستاى اين اى ارتقاء داده شد، كه البته بزودى با واكنش متقابل نيز روبرو گشت. است، به حد متعصبانه
با دقت از  شده و متجزا امرواقعيتكه بايد  ر بوجود آمداحساس و نظبزودى اين برداشت علمى بورژوايى 

د منطقى با يكديگر قرار داده شو تنيدگىبهم -پيوستگىبهمدر ارتباط و  و دوشجدا و تميز داده  هافاكت ديگر
 “امرواقعيتعلم “ اين درحالى است كه به وظيفه خود تام و تمام عمل كرده باشد[. نويسىتاريخ]تا 

Tatsachenwissenschaft مي سازد، با تمام مالنقطى بودنش كه آن را نسبت به عملكرد خود بسيار سرافراز هم ،
و به اين جهت اغلب با حقيقت عينى در تضاد  مي شناسدرا  امرواقعيتمايه بندرت محتواى داخلى و جان

عالمت و  .نى بشدت توسعه يافت]نوزده[ و كنو. عدم اطمينان به اين شيوه، در قرن گذشته مي گيردقرار 
 “فهميدن“بحث درباره شيوه تحقيقات علم تاريخ و همچنين درباره محتواى  شدنِ تظاهر بحران آن داغ

بدان  “ملىاقتصاد“طراح محافل مربوطه[ بود. در اين بحث، اقتصاددانان  مياندر  هافاكتو  امرواقعيت]
اقتصادى منفرد  هاىپديده بررسىكه آيا  ش را مطرح ساختندودند كه اين پرساى ايفا نمصورت نقش برجسته

. همچنين جدل مي دهداقتصاد را تشكيل  موضوع اصلى علم عمدتا   ،و يا تحقيقات درباره قوانين اقتصادى
بررسى  بايد و يا تحقق يابد هاى مجرد و منفردبايد پژوهش بر روى فاكت آيا باره كهسان در اينشنايختار

اريخى را شيوه و كارپايه نگرش پژوهشمندانه در تاريخ ارزيابى كرد، نشان ديگرى از اين كليت روند ت
 بحران است.

پرداز ، نظريه1905در سال  Adolf  Wagner آدلف  واگنرمين سالروز تولد هفتاد مناسب جشنهدر نطِق ب 
 هاآنوظيفه »كه  زگارانى استاز زمره آن آمو چنين گفت: واگنر Gustav Schmoller گوستاو شمولرمخالف او، 

عقاليى تسلط برقرار سازند، آن را در مجموعه آن درك  به طور، بر موضوع علم مي شوداز اين تشكيل 
اصولى آن را تقسيم كنند و هرچيزى را در جاى خودش قرار  به طورسيستماتيك و منظم و  به طوركنند، 

خواهند اكنون  مى هاآنقرار دارد؛   spekulativگمان و برپايه حدس  هاآن نظرياتدهند. هسته مركزى مضمون 
 ( 70) «يك كليت بفهمند. مثابهبهو گذشته را 

جزا تقسيم بكند، تا تم هاىفاكتبه  كامال  انتقادى  به طوررا  ملىاقتصادكه مايل است تاريخ  Below لووبهبراى 
، زمانى كه مي كندروى  كند، شمولر زيادهرا محتاطانه در يك رديف زمانى وقايع تنظيم  هاآنسپس تنها 
ه قرار دهد. جمورد تو «ارگانيك و تاريخى تنيدگىبهم -پيوستگىبهم»يك  مثابهبهوقايع را  مي كوشدشمولر 

 : مي كندشمولر چنين برخورد  نظرياتصورت پلميك به هدر اين نشست ب لووبه
اين نكته را بايد در  . اين اشتباهروشن شد كرد، انتخاب Sombart زومبارتباالخره علت راه اشتباهى كه »

آنطور كه امروزه مبناى كار  ،تاريخى معتقد نيست ي اصلى كه او به شيوه پژوهش منابعِ  ارزيابي كرد
. استاد او، شمولر، در يك اعالن تاريخ دانشگاه گولد شميت درباره حقوق مي دهدپژوهشى تاريخى را تشكيل 

عمده شامل  به طورگ.  بررسي هاينويسد:  ( ]با ديدى انتقادى[ مى302ص  ،1892بازرگانى )سالنامه 
را در  هاآنو همچنين  مي كندرا سپس از ديدگاه خودش تفسير  هاآنكه  مي شودد موجود بقاياى مطمئن اسنا

از مجموعه اخبار آن دوره،  مي كوشم. من ]شمولر[ مي دهد، توضيح مي شناسدچهارچوب آن نكاتى كه 
با اين هدف، اسناد را نيز مورد توجه قرار مىدهم و  .تاريخى و وضع مردم را ارزيابى و درك كنم اوضاع

از كل وقايع آغاز  مي كوشمى متجزا توجه دارد؛ درحالى كه من امرواقعيتبحساب مىآورم. او هميشه به 
اشتباه قرار دارد، اما در معرض خطر  تربيشتر است، راه دوم ر و مطمئنتراه اولى، راه محتاطانه …كنم

، اغلب دسترسى به تصوير كامل و امرواقعيتتاريخى و ارگانيك  تنيدگىبهم -پيوستگىبهمشايد با توجه به 
[ به اين نكته اين را هم اضافه مي دهدبه سخنانش چنين ادامه  لووبه. ]سپس مي سازدترى را ممكن درست

  تصور روشنى از نوع شيوه اصال  ظاهرا او )شمولر(   …نامد مى “دقيق“كنيم كه شمولر اسلوب خود را 
مي در ابتداء نظريه كلى ]درباره هر پژوهشى[ مطرح  ،منظم به طور ،. نزد او…بررسى منابع ندارد

 آنان ارزش كمى قائل نيستيم، نتيجه گيري هاي نگر براىداناِن واپسما از موضعِ تاريخ …شود
هستيم. اما نسبت به ارزش كمى كه شمولر و زومبارت بارها نسبت به كه ما مديون شمولر  هايىگيرىنتيجه
 ي پرزحمت اسلوب بررسى اند، ضرورى است يادآور شويم كه تنها راه مبذول داشته “سانشنايختار“كار 

به ما دادند،  Ranke رآنكهو  Niebuhr نىبوربه سرمشقى كه  …مي رساندبه مقصد  نهايتا  كه ما را  تاريخى است
 (1905 ملىاقتصادگذارى مديريت و  كتاب ساالنه قانون) (71) «.…ار بمانيموفاد
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انتقاد ديالكتيكى، مشاهده خواهيم كرد كه هيچيك از دو  بينرذكمك ه ز شده ببا بررسى هر دو نظر ابرا
ى لرزانى قرار دارند. تضاد هايهكه هر دو بر روى پا مي شويمموضع، موضعى درست نيست و متوجه 

شناسان كوشش بكنند . زيرا هرچقدر هم تاريخمي رسدكه در نگاه اول بنظر  آنقدر بزرگ نيست درواقع هاآن
از مرز تك تك  و براى دسترسى به اين هدف بكوشنديك كل واحد مورد بررسى قرار دهند  مثابهبهوقايع را 

، در سطح باقى هاپديدهجز به جز تر بررسى محتاط نر كليت دست يابند، همانند مدافعاعبور كنند تا ب هاپديده
 .مي مانند

براى آنان اجبارا   Wesenپديده و مضمون )ذات(  ميانآنان، مسئله تضاد ي  انديشه برپايه اسلوب غيرديالكتيكىِ 
مطمئن،  تركمو  “ترراه مطمئن“مىكوشند آن را به سطح تكنيكى  هاآن، تضادى كه مي ماندنامشهود باقى 

 ، حل كنند.“تفسير كردن“هاى ذهنى از طريق ه، تقليل دهند، و يا آن را برپايه ديدگاروايات درست و ناقص
خواستار آن هستند، با  عميقا   هاآننيست از اين نكته كه  ترىبيشچيز  هاآنانديشه پايبند به كليت مورد نظر 

مي بررسى انتقادى منابع  ناپذير محدود به اسلوبانعطاف به طوراز دانشمندانى كه خود را  ترىبيشجسارت 
 ، براى شناخت واقعيت بكوشند.كنند
 

 ، يك هيروگليف“امرواقعيت“
 

در چيزى كه  د جايگزين اسلوب درست بشود. بـهرجهت آنمي تواناما جسارت تنها عاملى ذهنى است و ن
ست، هاآنسطح  برشمردن توصيف و ، تنهااستها از وقايع اتفاق افتاده دارندگان هر دوى اين نظريهتوصيف 

با خطر توليد ساختارى ذهنى همراه  هاآن “تفسير“( ظاهرى )خارجى( روندها است. اينكه جريانسرگذشت )
باقى ماندن  ميانكه مخالفانشان بدرستى تشخيص دادند، در ارتباط ضرورى است با  تضاد  همانطوراست، 

 مثابهبه امرواقعيتاين تظاهر پذيرش غيرانتقادى و  سوازيكتظاهر واقعيت  سطح بررسىعملى در 

 ميانرابطه صورى  “ايجاد كردن“كه تنها با  و تن دادن به اين تصور نادرست، سوي ديگركل واقعيت از 

كه پذيرش خصلت  ده نزديك شد. اين در حالى استيتوان به درك ماهيت و مضمون وذات پد مى هافاكت
 ي خارجى زنِ [، يعنى اصالت ظاهر گولمي طلبدروه مقابل ]آنطور كه گ Faktizitaetفاكت  -امرواقعيتاصالت 
، همان درك مي كندتحميل  “مطابق با عقل سليم“ -كل واقعيت به انديشه متافيزيكى مثابهبهكه خود را  پديده

ساى نار ى ناشى از طبيعتِ بدفهمي هاها و اشتباه “انتقادى“سازى مكانيكى از كليت است. كوشش براى پاك
مى هشود. اين درست همان بدفبتشديد هم  هاپديدهن در سطح باقي ماندكه  مي شودفاكت، موجب  شيوه اصالت

 - است، يعنى ايجاد ارتباط در ظاهر وقايع و پديده “تنيدگىبهم -پيوستگىبهم“و درك غيرديالكتيكى از 
پايبند  نويسانِ كه تاريخ مي شودو توليد و ايجاد  مي آيدپيش . چنين دركى به اين صورت هافاكت -امرواقعيت

، يعكه بدنبال شركت خود در وقا تاريخي ايافراد  كه توسط ، ارزيابى خود را برپايه آنچههافاكتبه ظاهر 
. مي دهند، قرار مي كنندحقيقت ارزيابى  مثابهبهاند و چگونگى شركت خود را در وقايع  قل اخبار  آن بودهنا

گذرند  توجه مى كه از كنار اين امر بى قرار دارد يانى آن راوهاشگزارنويسى كه برپايه همچنين اين تاريخ
يك »)انگلس( باشد، خود  «بافى پليد و كلى  سطحى»ى بيش ازتوليد امرواقعيتتاريخى كه  “واقعيت“كه هر 

 )ماركس(، يعنى ظاهرامرى است كه خود نياز به روشن شدن دارد. «هيروگليف اجتماعى
دانشمنداِن  ي با نزديكِى ظاهرى ،ارزيابى متافيزيكى و ديالكتيكى از تاريخ ميانتضاد غيرقابل حل 

يابد، زيرا زير  يابد. برعكس، شدت مى نويس به پذيرش موضع اصالت كليت پديده، حتى تعديل نيز نمىتاريخ
 .مي شود، يك دره عميق ايجاد “واقعيت“خوانى ظاهر فاكت و نقاب هم

وقايع رنسانس توسط  : توصيفموضع خود يك مثال ذكر كنيمخواهيم براى روشن شدن  ما مى

پديده  مي كوشدنويسنده  كه مناسب است رون نمونه بنظر ما از آن. ايAlfred von Martin آلفرد فون مارتين
 -پيوستگىبهمكليتى واحد تشريح كند و  مثابهبهرنسانس را متاثر از اصل )پرنسيب( واحدى دانسته و آن را 

 درونى آن را نشان دهد. ىتنيدگبهم
داشته بود كه ويژگى رنسانس به تاريخ  ياناين احساس را ب ترپيشJacob Burckhardt (LVII ) هارد ياكوب بورك

هارد وفادار مانده  كه او نه تنها به راه بورك . اين را بايد حق مارتين دانستمي شودسياسى آن محدود ن
كمك ه زيباشناسانه او را ب -خشك و خالى، اين شيوه نگرش ذهنىبيش از يك وفادارى  مي كوشداست، بلكه 

 ،فقدان برداشت ديالكتيكى خاطربه ،برداشتى سوسيولوژيك تكميل كرده و توسعه دهد. باوجود اين، اين كوشش
علمى آنان  آلايده»باوجود شدت تاكيد انتقادش درباره كسانى كه  ؛نمي نشيندبار  و به مي شودزار ختم نبه ش

مختلفى  هاىتين را براى تعيين خصلت پديده. حتى آنجا كه بايد هنر مار«است بي روح “كامل بودن“نها يك ت
تواند مجبور نباشد  گارى است، آدم نمىننـهاد، كه يك قدم پراهميت ماوراى سد سنتى تاريخ در رنسانس ارج

 )ديالكتيكى( تعريف و شناخت و دمي مانباقى  “مطابق با عقل سليم“بگويد كه نويسنده در مرحله توصيف 

نفود  ،يافته جريان به ذات و مضموِن وقايعِ بغرنجِ  هافاكتو  هاپديدهوار  تواند از ظاهر هيروگليف كه مى
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كه گناه بوجود آمدن چنين وضعى بر دوش  توان مدعى شد . حتى نمىمي ماندكند، براى او ناشناس باقى 
 “وارنمونه“ هاىپديدهكه بدون نرمش به جستجوى وقايع و  كند ميسوسيولوژيك نويسنده سنگينى اسلوب 
 هاآن. زيرا نقش اين ساختارها كه او مي ماند( باقى 74تيپيك( ) آلايده) “آلايده وارنمونه“( )و 73)تيپيك( )

 .ستدر كشف مضمون وقايع نقش كوچكى ا را به اسلوب بررسى خود تبديل ساخته است،
و در روند ارتباطشان  هاآنرا در كليت  هاپديدهاز كوشش جدى او حكايت دارد، توضيحات مارتين اما  

يك كليت واحد قابل  مثابهبهكمك آن دوران رنسانس را ه خواهد ب بايكديگر درك كند. اصلى هم كه او مى
 “انهينب واقع“اين مقوله را ريشه اصلى برداشتى ( مارتين 75) !«اقتصاد پولى»شناخت سازد، اقتصاد است: 

باره  و برداشت مارتين در اين گيرىنتيجه كه . اين درست استمي داندران رنسانس از زندگى اجتماعى دو
هاى شده ]يعنى تخيالت و برداشت  «انهبين واقع»كه در دوران رنسانس حيات اجتماعى به ظاهر 

طبيعى و ازلى سنتى كم شده رفته است، تاثير قوانين  ميانرازگونه كم و بيش از  -ماوراءطبيعه و عرفانى
از عمق ديد  ،[ و نسبت به نظريات ابراز شده در كتب تاريخى…است، تاثير كليسا محدود شده است و

 «ىانساناستيالى خود را بر روابط  عقل»، اما مارتين معتقد است كه هنوز مي باشدبرخوردار  ىتربيش
 را هاآن(، اصطالحاتى كه او 76نشده است ) «ىانسانغير»برقرار نكرده است، مناسبات اجتماعى هنوز 

ه ب Verdinglichung “تبديل شدن شىء به “و  Entfremdung شدنبيگانهاز خود “بجاى مقوالت ماركسيستى “ظاهرا   
كه انگار  مي كند(. اين نكات اجبارا  اين برداشت را به خواننده تحميل XXXVIIIو  XXXXIII)برد  كار مى

كه  نظرياتى ظريات انگلس درباره مشخصات بورژوازى دوران رنسانس قرار دارد،مارتين تحت تاثير ن
نويسد:  مى “ديالكتيك طبيعت“نيز است. انگلس در مقدمه كتاب خود  مارتينموضع مركزى مورد نظر انگار 

و  شت، دورانى كه به بزرگان نياز دايت تا آن زمان با آن روبرو شده بودانساناين بزرگترين تحول بود كه »
را به صحنه آورد، شكوهمند در قدرت انديشه، در شيفتگى و خصايص. همه توان و همه دان. مردانى  هاآن

نظرى  كه حاكميت نوين بورژوازى را پايه ريختند، داراى همه خصايص بودند، بجز آنكه گرفتار تنگ
ند كه تاثير كودن و خشك مغز تبديل نشده بود تقسيم كارمردان آن دوران هنوز به بندگان  …بورژواء باشند 

بودن شخصيت آنان بر  جانبههمهقدرت و   …مي كنيماحساس  هاآنكننده آن را ما اكنون نزد جانشينان 
 «.مي ساختمردان كاملى  هاآنقرار داشت و از  پايهناي
 
 

 تفاوت اسلوبي در پژوهش ديالكتيكي و غيرديالكتيكي
 نياسلوب ديالكتيكى و نظريات مارت مقايسه

 

با مقايسه ارزيابى برپايه اسلوب ديالكتيكى در مورد دوران رنسانس با نظريات مارتين، 
 تفاوت اسلوبى دو پژوهش را در برابر خود داريم.

توسعه و اين توليد كااليى در حال  ميانتنها از درون رابطه  “دوران رنسانس“ركسيسم پديده ويژه به نظر ما
)ماركس( قرار  «تقسيم كارهنوز تحت استيالى بنده كننده »دوران رنسانس  انسانكه  واقعيت قابل درك است

 نداشت.

خود را از محدوديت و بندهاى ناشى  ازسويى تحت تاثير شرايط توسعه اقتصاِد كااليى انسان در اين دوران

راد ديگر توليد كننده و صاحب كاال، در ظاهرى مستقل، در برابر اف انسان. مي سازداز اقتصاد طبيعى آزاد 
 ؛مي كندديگر بر پايه احساس شخصيت آزاد خود تنظيم  انسانو رابطه خود را با  مي گيردقرار 

 ىبه شكل هاانسان مياندرست برپايه توسعه همين اقتصاِد كااليى است كه روابط و  سوى ديگرو از  

ر روابط جديد به همان شدت روى . تاثيمي يابدارتقاء  به سطحى باالتر و پوياتر تربغرنج به طور و جانبههمه
ى كه تقسيم كارهمان شدت كه  گذارد، به و رشد شخصيت او تاثير مثبت مى انسانحيات فرهنگى و روحى 

كارگر “به كار فكرى مشغول است، به سطح ى كه انسان، حتى انسان، موجب نزول مي شودديرتر موثر واقع 
روابط جديدى با كيفيت نوين و اغلب در نگاه نخست غيرقابل  اكنونو . ]مي انجامد Teilarbeiter “بخشى از كار

 برقرار شده است[. هاانسان ميان entfremdetشناخت 
ايست كه بايد  نـهايت آن جنبه “اقتصاد پولى“. براى او مي كندابى مارتين اما وضع را به نوعى ديگر ارزي

بر  مي شودبراى وضع ارايه كند، اما قادر ن تعريفى اقتصادى مي كوشداو  از اين رومورد توجه قرار گيرد. 
هميشه بروز  به تاريخ آليستىايدهكه در برخورد  fettisstisch (XXXXVII)ى ستيىشفت -بندهاى اكونوميسم مكانيكى

براى شرايط جغرافياى  ،كه در ارزيابى بورژوازى از تاريخ انديشيد به نقشى مثال  بايد  –  ، غلبه كندمي كند
 زيملسناپذير نظريات اد پولى  خود را تحت تاثير انكار. نويسنده، اصول اقتص- مي شود فتهگرردر نظ

Simmels  و اين به اين معناست كه او مسئله را در چهارچوب مي آوردبرشته تحرير در “فلسفه پول“در كتاب .

 -فيزيكىبرپايه و مطابق با دركى متا ،ديگر عبارتبه .مي دهدقرار  نادقيق و ساده شده احساسى
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د مشخصه مي توانن از اين روو  مي دهدسطح را مورد توجه قرار  كه گمراه كننده و هميانعا -روزمره

رابطه پولى شكل را در  هاانسانروابط مضمون  fetischisiertشده  “فىتيش“و  verdinglicht “شدهشىء “هيروگليفِى 
كه مارتين از  آنجا مثال  ، مي دهدز خود را نشان او ني يانو ب گفتمان -“لفظ“درك كند. اين امر حتى در  آن
(. انديشه خود را مارتين چنين 77) مي آورد ميانه ، صحبت بمي كند «مستقل»كه فرد را  «قدرت پول»

ى و شخصى برقرار بود، در انسانكه در مرحله اقتصاد طبيعى هنوز روابط  همانطور»: مي دهدتوضيح 
( ]هرچقدر پول دادى، همانقدر آش 78)« مي شود  versachlicht “انهبين واقع“كليه روابط  ،مرحله اقتصاِد پولى

  مي داردنظر دور  [ خريد و فروش كاال بدون شركت دادن هر احساسى در آن. اما مارتين از مد  مي خوري
 باقى انسانو ساده شده روابط  “انهبينواقع “كه در سطح  است كاتگوري واراو كه داراى ظاهر توضيحات  –

 هاانسانبردن روابط  ميانشدن روابط به معناى از  “انهبين واقع“كه   -ى اوست بي توجه، نشان مي ماند

 اجتماعي اي -ىانسانكه روابط  و اينكه درست وظيفه علم آنست ،مي پوشاندرا  هاآنبلكه تنها نيست، 

ت الزاما  “ مثال  ] “ىانسانضد“را كه در پشت حجاب شرايط  هاآنشده است را برمال سازد و  نهگو“شىء“كه 

 مثابهبهرا نشان دهد. نويسنده مجاز نبوده است  اندشدهمورد نظر سرمايه مالى جهانى[ پنهان  “گلوباليستى
اشاره مهمى كه ماركس كرده  خاطربه مي بايستيباقىبماند؛ او  «قدرت پول»پژوهشگر در مرز  مندىانديش

دن طال و نقره چنين از دي»: مي گويد. ماركس ن مرز درستي نيست[]كه اي فكر مىافتاده اين است، الاقل ب
(. درست برعكس، نزد ماركس 79) «روابط در توليد اجتماعىاند يانب پول، مثابهبه هاآنكه  مي كنيمتصور ن

 ميانهيچ چيز ديگرى جز روابط زنده و انگلس مفاهيم اساسى ساختاِر كااليى و اقتصاِد كااليى 
شىء ى طبيعى و وابستگي هااز درون  هم روابطى هستند كه هاآناگر چه  ،نمي كنند انيرا ب هاانسان

توجه  يانقرار دارند. شا انسانو در خدمت برطرف ساختن نيازهاى مادى  مي شوندناشى  انسانشده زندگى 
 گيرچشم به طوركه  اىنكته، مي كندرا جايگزين توليِد كااليى  “اقتصاد پولى“امر است كه مارتين اين 

و بار ديگر در يك زيرنويس، كه نقل قولى از   37، وقتى كه او يك بار  در صفحه مي شودديده هنگامي 
 .مي كندكائوتسكى است، از آن صحبت 

 
مي ن مارتين وكرد: هرآنچه آلفرد ف گيرىنتيجه چنين مي توانمارتين به كار برده شده از برخورد به اسلوب 

 مي شودفتار مفهومى گرر تبيشاظهارنظر بكند، به همان شدت  هاپديدهبط تاريخى درباره روا ترعميق كوشد
اى پا افتاده و ، يعنى در بندهاى تصورات پيشمي نامدروندهاى تاريخى  “هيروگليف“كه ماركس آن را 

به بررسى خود بر آگاهى او مسلط هستند. اشتباه مارتين، آنچه مربوط  شدهبيگانهكه با اشكال  مي آيدگرفتار 
در  هاانسان ميانروابط  شدهبيگانهاو در معرض افتادن در دام ظاهر از سويى ، دو چيز است. مي شوداو 

را به  هاآندوران خودش است كه تحت تاثير نادرست شباهت نسبى همه مراحل تاريخ جامعه بورژوايى، 
]كه  مي رسدبه اثبات  «درت پولق»تصورش درباره  يان. اين نكته با بمي سازدى ديگر منتقل هانادور

پيشرفته زمان او و نه مربوط به دوران رنسانس است[ و همچنين توسط  دارىسرمايهبرداشتى از دوران 

از  .مي گيردشدن روابط، بار ديگر مورد تائيد قرار  Versachlichung «نگرانه -انهبين واقع»برداشت او از 
بر روى  تردقيقو يا  مي مانديى باقى هاپديدهتقادى در سطح غيران به طوراو در بررسى خود  ،سوى ديگر

مربوط به دوران رنسانس  عمدتا  را  هاآنيى كه او هاپديده، مي كندمكث  هاآن شدهبيگانهتنها اشكال ظاهرى و 
كوششى براى شناخت مضمون و ذات وقايع آن دوران از خود  اصال  ن در اين سطح باقي ماندو با  مي داند
از طريق درك و شناخت همه جوانب و لحظات دورنى كليِت حياِت  مي كوشد: يعنى او نمي دهدن نشان

هاى جوانب گوناگون آن دست يابد و از طريق نفى ديالكتيكى ]يعنى دوراِن رنسانس، به ريشه ي اجتماعى
 ، كل حقيقت را درك كند و بشناسد.هاآنيافتن متضادها[ 

زمان كنونى را بر شرايط بكلى  “شدهشىء “ى هابرداشتولوژيك زمان حال، مارتين تحت تاثير نظريات ايدئ
كه ناشى  د داراى چنين نظرياتى باشدمي تواندوره رنسانس ن انسان. مي سازدمتفاوت دوران رنسانس منتقل 

آن  (LVIII)روابط اجتماعى است. زيرا چنين شرايطى در آن دوران هنوز ايجاد نشده است.  “شدنشىء “از 
زائيده شده است و خود را در نظريات مارتين  “قدرت پول“ور ساده شده از پول كه از دل آن، تصور تص

سبب بيگانه و سته مي توانندر آن دوران مسلط نشده است و لذا  هاانسان ميان، هنوز بر رابطه مي دهدنشان 
بر  “ىانسانضد“ى . تصور چنگ انداختن نيروهاى اقتصادباشدغيرقابل شناخت شدن اين روابط شده 

حقيقت هستى اجتماعى آن دوران در انطباق نيست. روابط اجتماعى در آن دوران  -با واقعيت انسانسرنوشت 
كه بتوانند يك تضاد جدى  تر از آن هستندتر  و قابل فهمهنوز بسيار شفاف انسانو نتايج عملكرد و پراتيك 

غيرقابل  انسانتماعى ايجاد و آن را براى آگاهى چگونگى زندگى افراد و چگونگى عينيت روابط اج ميان
شدن اين روابط در آگاهى  نگرانهِ  واقع -ىانسانشدن و غيرشىء شرط  اصال  درك سازند. تضادى كه خود 

به  18چنين وضعى به قرن  ايجادشدن تردقيق، تاريخ مي آيداست. چنين تضادى خيلى ديرتر بوجود  انسان
 مثابهبهاجتماعى  بهم تنيدگي هاي -پيوستگىبهماشكال مختلف  18در قرن  براى اولين بار». مي رسدبعد 
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(. سطح 80) «مي كنندكه عليه اهداف افراد عمل  مي آيندپيش  “در جامعه بورژوايى“هاى خارجى ضرورت
 زمان رنسانس عبارت است از برقرار بودن حاكميِت بالمنازعِ عقِل هر فرد و آزاد بودن او )با انسانآگاهى 

در اين دوران  اصال  محدوديت غيرعمده و جنبى ترس داشتن از خطر بالياى طبيعى و جنگ(. تا آنجا كه 
كه  همانطورتصوراتى در سطح محدود وجود دارند،  انساندرباره تاثير قوانين اجتماعى بر جهان و 

 كرده است، ناشى هستندشناسى دوران رنسانس اظهار  خود درباره ستاره در اشارات  Cassirer (LIX)كاسيرئر 
شناسى پذيرفته شده بودند. تصورات كه برپايه تصورات فلسفه طبيعى و ستاره از مفهوم تغييريافته از قوانينى

را بدون برخورد انتقادى  هاآنبورژوازِى زمانه خود او كه او  “هميانعاتصورات “مارتين چيزى نيستند، جز 
ابراز كرده است، درباره علم  هميانعاكه ماركس درباره اقتصاد . تعريفى مي سازدبه مرحله ديگرى منتقل 

از صورتبندِى توليد  شدهبيگانهبه همان اندازه كه بورژوازى تصورات »نيز صادق است:  هميانعاتاريخ 
ديگر به همان  عبارتبهوپا افتاده بوده و  همان اندازه هم او داراى تصورات پيش داراست، به دارىسرمايه

 «.مي زندر عنصر طبيعى خود دست وپا دشدت هم 
 
 

 موضع ديالكتيك مشخص در برابر اين تصورات چيست؟
 
 تئورى روند دستيابى به مراحل حركت كه او آموزش دگرگون كننده خود درباره براى هگل روشن نشد 

 از تغيير و را داشت و تحقق يافت جريان( ٨١)« به ابژكت سوبژكتاز كه در جهت شناخت » ،شناخت
قدم به قدم ممكن بوده  ضرورتا  آن  به دستيابىاستخراج كرده است. شناختى كه  دارىسرمايهحركت جهاِن 

هم  سمضمون و ذات آن. او حد است در جهت دركيابنده شناخت از ظاهر پديده  است و همان روند تعميق
ندِى ت  صورتببدون هيچ كم وكاستى براى شناخ دمي توان ،نزد كه اسلوب شناخت مورد پژوهش او

 دارىسرمايهنسبت به جامعه  دارىسرمايهجوامع ماقبل  فته شود.گرركاه ب دارىسرمايه جتماعىا -قتصادىا
شفافيت روند اقتصادى، ظاهر و ذات پديده كم  خاطربهى انسانند كه در صحنه روابط از اين تفاوت برخوردار

كار  مثال  برقرار است ] هاآن ميانتر ساده و قابل فهم هبي واسطبيش بر هم منطبق اند و يا الاقل يك رابطه  و
نبوه كفش با دوختن كفش. توليد ا -واسطه ارتباط مستقيم و مشخص افراد بود: سفارش كفش عمدتا   ،ورىپيشه

و مراكز پرجمعيت سرآغازى شد  “بازار“كه در ابتدا امرى ناشناخته بود، بعدها در  اندازه و فرم متفاوت
 [. دارىسرمايهمدن  روابط نظام براى پديد آ

و ماقبل آن از نظر ساختارى بكلى متفاوت بودند، تضاد عميق  دارىسرمايهدرست به اين علت كه جامعه 
 Scheinheiligkeitدروغين  -تظاهر ظاهرى مياندر آن دوران  وجود نداشت. يعنى تضاد  دارىسرمايهدوران 
 كليتى كه براى شعورِ مضمون و ذات ، با سويكاند از دها منجمد شه«واقعيت» مثابهبهكه  يىهاپديدهتك تك 
بوجود نيامده بود. در فلسفه هم  هاناهنوز در آن دور ،سوي ديگراز  ،غيرقابل شناخت بود هميانعا روزمرهِ 

مي كه كليت را به اجزايش تقسيم  بليت قوه ادراكه وجود داشته باشدست بحثى درباره عملكرد و قامي توانن
 كليت حقيقت را در نظر دارد. زمانهم، در حالى كه ندك

در خدمت پاسخ به نيازهاى طبقات  تربيشبمراتب  حقيقت -رازگونه واقعيت -برداشت غيرعقاليى و عرفانى
 مي شداقعيت ممكن كمك اين وه قرون وسطى آن، ب -حاكمه بود. اما موثر بودن آن در شكِل مشخص فئودالى

وابسته به طبيعت خارجى  بي واسطه به طورو  تربيشت به امروزى نه تنها با شدت روزى نسب آن انسانكه 
و  مي كردعرفانى تجربه  -مرموز -حاكم بر سرنوشتش بود، بلكه طبيعت را همچنين يك قدرت غيرعقاليى

 ، مبحث اول(.“دارىسرمايهتاريخ جامعه “مراجعه كن به كتاب من تحت عنوان ) مىپنداشت
از طبيعت كه در چهارچوب روابط رشديابنده  بي واسطهگام و روزافزون از اين وابستگى جدايى گام به 

 ضدفئودالى -ويژه و اهداف انقالبى قق يافت، در ارتباط بود با منافعبه بعد تح 16از قرن  دارىسرمايهتوليد 

 ،ى پيشهاناى دورهانانسانسبت به  آالعاده شهروندان بورژوبورژوازى. اين تغييرات و نه استعداد خارق ي
كه پيشرفت علوم  توجه است يانانگيز شناخت از واقعيِت عينى بود. اين نكته شاعلت توسعه حيرت

بر  عمدتا  و كارمايه انديشه فلسفه اين دوران  در بخش علوم طبيعى تحقق يافت عمدتا  بورژوازى اين دوران، 
في كه قابليت درك  مي دانيمرار داشت. ما علوم طبيعى ق -ى رياضياتهاهروى اطالعات جديد در رشت

برترى داشت و در دوران آغازين آن بشدت رشد  نقش دارىسرمايهكليت پديده كه در دوران پيش از  البداهه
و تخصصى  روزافزون از دست مىرفت به طور، (LX) جامعه Atomisationكرد، با رشد فرديت و آتميزاسيون 

متجزا و مشخص به رتبه خداى،  “فاكت -امرواقعيت“ارتقاء يافتن نقش  شدن علوم با پىآمدهاى خود، يعنى

موفقيت  مثابهبهكه آگاهى مدرن دوران رنسانس مايل بود  چيزى . قيمت آنمي شدبه انديشه مسلط تبديل 
يك كليت  مثابهبهبه بعد بپذيرد، در حقيقت صرفنظر كردن از شناخت حقيقت  17و  16عظيم علم از قرون 

هاى متجزا و منفرد، بر سادگى و مفلوكى شناخت تنها مضمون و ذات لوانى و وفور جوانب دانستهبود. ا
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نه شيميائى است، سادگى كه يك كارخا لوروفيل و عملكرد آن در برگ درختسايه انداخت. ]شناخت ك ،كليت
 تاريخى از ديرزمان شناخته بود، در سايه قرار داد.[ انسانرا كه  “برگ“كليت 
ى، علوم طبيعى به اين شدت تحث فشار ناشى از رشد برشمرده شده نبودند، زيرا انسانيسه با علوم در مقا
، پژوهش حتى يك روند طبيعى نيز با (82) مي شوندنهايت تكرار  بى به طور هاپديدهكه در طبيعت  ازآنجا
در علوم طبيعى، اگرچه هنوز  ديالكتيك از اين روكه پيامدهاى وسيعى را بدنبال دارد.  هايى همراه استتعميم

ى وضع بكلى از نوع ديگر است. نه تنها انسانناخودآگاه، كم وبيش به شناخت مسلط تبديل شد. در مورد علوم 
، بلكه حتى آن زمان هم كه بورژوازى مي كندمزكننده ايفا ترشازاين نظر كه در اينجا منافع بورژوازى نق
 نوال بود.هنوز نقش انقالبى داشت، وضع بر همين م

 

 منافع فردى مانع شناخت كليت
 

 را دارىسرمايهواقعيت توسط قوه ادراكه كه دوران پيش از  ازآگاهى  كسبِ  تضادِ پر -ديالكتيكى چگونگىِ 
نگرانه نشده  سويهيكه و يانهنوز دچار انحراف فردگرابود و بيولوژيك طى كرده  -تحت تاثير رشد تاريخى
، به سد غيرقابل مي كندو متجزا كه واقعيت را به اجزاى آن تقسيم  دارىسرمايهبود، تحت تاثير شرايط 

دو سويه و دوگانه آگاهى قوه ادراكه  في البداههتبديل شد: قابليت براى شناخت ديالكتيكى از واقعيت عبورى 
 مثابهبهدرك آن  زمانهمتوضيح داديم، يعنى قدرت تجزيه و تقسيم واقعيت به اجزاى آن و  ترشما، كه پي

جنبه تجزيه و در جهت تنها در جهت يك جنبه، يعنى  دارىسرمايهكليتى واحد، تحت شرايط ويژه جامعه 
قابليت عملكردى قوه ادراكه  “پسيكولوژيك -طبيعى“، قابليتى كه از مرز مي يابدتوسعه و رشد  ،تقسيم كننده

، مي دهدرا تشكيل “متافيزيكى“را ساختارى ناكارآمد، زي ،براى شناخت كليت از اين روو  مي شودخارج 
براى برداشت و  “پسيكولوژيك -ذهنى“زمينه  در شعور انسان ترتيببدينيعنى عملكردى است عقاليى. 

و به  مي آيدبوجود  ه منافع فردگرانهبرپاي حقيقت -واقعيتاز برخى جوانب  ايدئولوژيكِ  -پذيرش محتوايىِ 
 .مي انجامد ساناندر ذهن  حقيقت -انعكاس غيرمتناسب واقعيت

 مي دانيمده شده نيز ممكن است. ما كه روند عكس برشمر مي دهدى، به ما نشان انسان يك نگاه به گذشته گونهِ 
 مثابهبهخود را  تربيشو  بودهه يانفردگرا تركم داراى دركى از خود انسان، ترسادهكه در صورتبندىهاى 
هرچقدر ما در »: مي نويسدكليت مافوق خود. ماركس عضوى از يك  مثابهبه، مي كردفردى از جمع درك 

، متعلق به كليت مي رسدنظر  به ترلفرد توليد كننده هم، غيرمستق از اين روعقب برويم، فرد و ه تاريخ ب
را به ايجاد يك ساختار ارادى  انسانبا آرامش خاطر، يعنى بدون دغدغه از آنكه كسى بتواند  «بزرگترى.
ط ساده صورتبندىهاى ماقبل كه شراي ه به نظريات ابراز شده ماركس گفتا توجب مي توانمتهم كند، 

كه در  ،مي كندابتدايى را تقويت  دوران انسانآن زمينه آگاهى باورهاى ايدئولوژيك  ويژهبه ،دارىهسرماي
ن دوران را ى آهاانسانكليت حقيقت قرار دارد. چنين ارزيابى از آگاهى  نهايتا  و  هاپديدهخدمت درك روابط 

ظر هگل را امروزى دانست. زمانى كه لنين ن دارىسرمايهبايد نتيجه الزامى بررسى روابط حاكم بر جامعه 
، زيرا واقعيت را تقسيم «دن است، هميشه فكركرمي كندكه ايجاد مشگل ىچيزآن»كه  مي دهدمورد تائيد قرار 

انديشيدن ف يكديگر( آن عملكرد صورى كرد مخالدو عمل ميانكه ما نشان داديم  همانطور، قطعا او )مي كند
است، يعنى قابليت ديدن  قوه ادراكهپسيكولوژيك  -تاريخى ماوراءويژگى كه  به طور عام را مورد نظر دارد

 حقيقت. كليتِ 
 

و  دوران ما به يك مسئله ويژه فلسفىحقيقت، درست در ]مضمون[ اينكه توجه و شناخت قابليت ديدن كليت 
چگونگى  مثابهبهه حياتى علوم ما تبديل شده است، و اينكه درك و به رسميت شناختن ديالكتيك حتى به مسئل

روبرو شده است، نيز مربوط به همين امر  اىويژهانديشيدن و همچنين اسلوب شناخت حقيقت، با مشگالت 
يون در جامعه و داليل آن را بايد در وحله اول در مسلط شدن ايدئولوژى فردگرايى و اتميزاس مي شود
 .مي مانددر ابهام باقى  ،انسانمنافع فردى، شناخته شدن روند كليت توسط  خاطربهكه  دانست دارىسرمايه

كردن واقعيت و تمايل به تقسيم در وحله اول گونه است كهساختار شعور ما اين آنجا كهديگر: از يانبا ب

و تحت تاثير تمايالت افراطِى  دارىسرمايهجامعه  در كليت آن دارد، تحت شرايط هستى گسيختگىازهمايجاد 
اين د مي توانپسيكولوژيِك آگاهى در روند شناخت،  -ذهنىفردگرايى، يعنى تمايل به مسلط بودن تنها جنبه 

مسلط تبديل سازد و خود را  تحميل كند و  يكعامل شناخت، به انديشه ايدئولوژ )م( تنها مثابهبهتمايل خود را 

ظاهرِى شناخِت  طرفهيك، همين يك ويژگى )م( تنها همين يك امكاناى اين تصور شود كه موفق به الق

را  تنها امكان، براى شناخت حقيقت وجود دارد وقرار دارد برپايه ديد و منافع فردى كه پسيكولوژيك -ذهنى
، آنچه كه ما درباره ىدارسرمايهجامعه در  ط نامساعد ناشى از توليِد كااليى. باوجود اين شرايمي دهدتشكيل 

، زيرا مي شودوجه مخدوش نآگاهى در روند شناخت برشمرديم، بهيچ ي ديالكتيكى -ي شكل عملكرِد دوگانه
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بيولوژيك انديشيدن است. شيوه و عملكردى كه بخودىخود هيچگاه و  -اين عملكرد جزئى از شيوه تاريخى
، زيرا شناخت مي گذارددر هر دوران ندارد و نى ايدئولوژيك هابرداشتصورتى تاثيرى بر محتواى  بـهيچ

است و در حين روند انديشيدن  في البداهه؛ اين عملكرد ديالكتيكى نمي سازدكليت را برپايه منافع فردى عملى 
 طور ثانوى، يعنى تنها پس از پىو به بعد از تجربه،  a posteriori . تنها پس از وقوع حادثهمي شودملموس ن
مي علم بر اين پديده شناخت پيدا  ،مي شود، بدان دست يافته كليت مضمونِ  ىِ رو پسينِ تجربه تاثيربردن به 

ه ادراكه در سطح ؛ اما انعكاس انديشيدن درباره چگونگى فكركردن توسط قومي كندو قوانين آن را كشف  كند
در مقابل درك اين قابليت  بودن قوه ادراكه و نه نافى واكنش في البداههكه نه نافى قابليت  ديگرى قرار دارد

 .مي باشد
از يك  شكل رابطه پسيكولوژيك انديشه ميانتناسب هنوز روشن نشده  انسانبـهرجهت، و به هر صورت كه 

را تصور كند، يك نكته قطعى است: و آن  سوي ديگراز ايدئولوژيك انديشيدن -و چگونگى روند تاريخى سو
  تر به مسئله بنيادى ىاريشه “قوه ادراكه“يم كردن واقعيت توسط اى پديده قابليت تقسكه در هيچ جامعه اين

روند هستى اجتماعى به  گسيختگىازهم خاطربهكه در آن  دارىسرمايهامعه جتبديل نشده است، از در 
انديودوآليستى[ براى  -]فردى “اتفاقى“و همچنين اشكال  “ِل سليممطابق با عق“ى متعدد، اشكال عملكرد هابخش
 ترى تبديل شده است.شه تئوريك، خود به مسئله بزرگاندي
  

 ىشناخت هگل، شناخت دوران بورژواز
 

 جانبههمهكه  شناخت ديالكتيك در كل جوانب آن و درك  مي آيداز آنچه كه گفته شد اين نتيجه بدست 

ل شد. اشتباه هگل در آن تبدي اى  آگاهانهبه مسئله دارىسرمايهپيشرفته  نسبتا  و كامل اهميت آن تنها در مرحله 
اى كه كشف كرد و برشمرد، مرحله در روند رشد تئورى شناختكه مرحله شناختى كه او  بود كه متوجه نشد

در انطباق است، منحصرا  متعلق است به جهان  دارىجامعه سرمايه هستى واقعيت عينى تاريخى با مرحله
 ى و فاقد ارزش ابدى و ازلى است.زبورژوا

 

 ، اسلوب علمى شناختشناخت هگل
 

نيز كشف شد؛ و لذا علمى شناخت  رـهچگونگى حركت و رشد  و با اين كشف هگل، شرايط زمانهماما 

 بودِ  ي گونگى لحظهچ ميانتفاوت ماهوى كلى نيز با اين كشف بدست آمد.  به طوراسلوب علمى شناخت 
كه در آن لحظات و  “حقيقت“، و دمي نمايحظه تاريخى ، يعنى آنطور كه اين هستى خود را در ل“هستى“

هم براى  مي توانكليت را  كه اسلوب شناختِ  ، در آن استدمي شوط با كليت درك ى هستى در ارتباهاجنبه
 ]به سخني ديگر، اسلوب ديالكتيكي شناخت، گرچه فت.گرركاه ب دارىسرمايهبررسى شرايط فئوداليته و هم 

براي انديشه شناسنده  -و نه پيش از آن  –جتماعي سرمايه داري ا -صورتبندي اقتصادي با پديدار شدن تنها
كرد ختار و عملسوبيك، قابل شناخت شد، باوجود اين اكنون او را قادر مي سازد به كمك اين اسلوب سا

از و  ،محتواى مشخصاين در حالي است كه  نيز بشناسد و درك كند.[ در كليت آن صورتبندي هاي گذشته را
چه از نظر حركت و  و اشكال حركت و تغيير آن، حقيقت،  و از نظر كيفى متفاوت ،تنوعبسيار م اين رو

آن در هر فرماسيون اجتماعى بكلى  ظاهرى -كاتگوري گونه چگونگى تظاهرچه از نظر تغيير درونى و 
تظاهر ظاهرى  ماوراء تاريخى سرشتكه  مي شوداين نتيجه حاصل  . از آنچه كه گفته شدمي كندفرق 
براى هر نظم  مي بايستي درواقع هستند. آن معتبر ترين ابعادتنها در عام مراحل شناخت كولوژيك()پسي

ايجاد  هر هستى مشخصو مضمون و ذات هستى آن مشخص  بودِ تئورى علمى شناخت منطبق با ، اجتماعى
مي ركس مطرح كه ما [XXXXIVو  ]مراجعه شود به بخش چهارم  Kategorien كاتگوري هاآموزش  مثال  د. نمو

؛ ظاهر فته شودگرركاه ب دارىسرمايهد درباره جوامع غيرمي توانن تقريبا   به صورت مورد نظر او، سازد

 شىء به “است و بشدت وابسته است به پديده بندى شده، خشك و جامد  ناپذير، دسته انعطافي پديده كاتگورى 
وابستگي شدن روابط و  “گم“كه در اثر  اىابطهر. دارىسرمايهدر روند توليد  وابط اجتماعىر “تبديل شدن

مجرد، متحجر، انتزاعى و غيرقابل شناخت تبديل شده  “چيزى“ ى ديگر كليت، بههابخشى آن با مراحل و ها
يافت  ،در فئوداليسم مثال   ،تبديل شدنشىء به  تبديل شده است. خصلتِ  “هيروگليف“قول ماركس به  است. به

 مي شوديافت ن ]كه در آن برداشت فلسفه طبيعى حاكم است[ تگورى نيز در اين نظامو لذا مقوله كا مي شودن
(LVIII). 
پژوهش علمى وجود  جرياناگر بىنيازى از اينگونه تئورىهاى مشخص شناخت علمى براى هر دوران در  

تر و هنهطبيعى و بصورت خودكار اشكال ك به طوراست كه هميشه باالترين مرحله شناخت  از اين رودارد، 
صورى را در خود نهفته  -تعقلى منطقديالكتيكى،  منطق مثال  ] مي كندتر شناخت را در خود ادغام نارس
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مي يش به آن اشاره هاهكه ماركس بارها در نوشت همانطور، مي سازدشكال ممكن دارد[ و پژوهش را بدون اِ 
 .كند
 

 و حقيقت امرواقعيتتفاوت 
 

ترين مرحله نزديك بي واسطهترديدى وجود ندارد كه اولين و  ،بند به ديالكتيكبـهرجهت، الاقل براى فرد پاي
مي تظاهر  Faktizitaetخود  ي هستى يتِ درواقعكليت است كه  ىهاجنبهشدن به درك كليت، درك لحظات و 

جسته بر “تردقيقتر و ناب“كمك توجه به منابع  يت بهواقع در. هرچقمي شوندناميده  “امرواقعيت“ و كنند

آن  ىبي محتواوخالى و  خشك و كاتگوري گونهتنها ظاهر  روشنى همهمان  بهشود، به همان نسبت و 

و  امرواقعيتكه گويا عمل تكنيكى تعيين و ثبت  . اين اما به اين مفهوم نيستمي شود يانجنبه و لحظه ب
 ياى مرحله نخستين روندكارى است اضافى و بىجا. درست برعكس، چنين تداركى به معن هاآنآورى جمع

 “امرواقعيت“هاى بعدى، با غلبه بر محدوديتى كه در ظاهر توسط است براى آنكه روند شناخت بتواند در قدم
 .پي ببردو به ذات و مضمون حقيقت  ايجاد شده است، حركت كند

ه اولى بىحدومرز به كه درحاليك اريخ در اين امر نهفته استبرداشت متافيزيكى و ديالكتيكى از ت ميانتفاوت 

از  اىمرحله ساده يانبتنها را  امرواقعيتو فاكت باور دارد، برعكس آن، ديالكتيك  امراقعيت و
با نگاهى بشدت  از اين روو  ارتباطاتش هنوز شناخته شده نيستكه  مي كندحقيقت تاريخى درك 

 . مي پردازد  انتقادى به بررسى آن
 

 شكل و محتوا گىتنيدبهم -پيوستگىبهمجدايى و 
 

در تئورى ديالكتيك تاريخى نه تنها اتفاقى  هاپديده)ذات(  مضمونِ  -محتواتظاهر شكل و چگونگى  ي جدايى

مشخص اين وضع چگونگى  .وجود دارد بي پايانضرورى و  اىهميشه فاصله دو آن بينما ، بلكهنيست

 از اين روتظاهر و مضمون پديده  لحادرعيناز شرايط مشخص موجود استخراج كرد.  مي توانفاصله را 

ها ممكن آن ضرورى تنيدگىبهم -پيوستگىبهم تنها در دو هر درك زيرا، مي دهندوحدتى را تشكيل 
اين  تاثير و تحت بوده ناشى از قرارداشتن در شرايط مشابـه تنيدگىاى كهپيوستگى و بهم. بهممي شود

 .مي آيدشرايط پديد 
طريق آشكار  پديده و از اين تظاهر شكل و محتواىِ  ميانروابط بغرنج مشخص اسلوب ديالكتيكى كشف اين 

هاى متقابل و متضاد در “واقعيت“جستجو كردن چگونگى ارتباط واقعى كردن مضمون و ذات پديده، شيوه 
 (.“ك مشخصاسلوب ديالكتي“د كليت است. )مراجعه شود به بخش رون

ه ب با ضرورت معينى و سوى دلبخواه حقيقت استظاهر يك جنبه، يكنام دارد تنها ت “واقعيت“اما اگر آنچه كه 
واقعيت، چيزى جز يك ]پسيكولوژيك[ ، آنوقت اين انعكاس مي شودصورت انتزاعى و تحريف شده منعكس 

دارى مفاهيم  ،كه اين انعكاس نكته ايدئولوژيك . آنوقت روشن هم هستمي كندن يانب كاتگورى ايدئولوژيك را
 درباره قابل فهم به سهولت. براى مثال، واقعيت ساده و مي باشددر روابط مختلف اجتماعى  بكلى متفاوتى

بكلى داراى محتواى ديگرى بوده  ،دوران ما اروپائى در آغاز تاريخ Kosmopolitismusتوسعه ايده جهان وطنى 
در قرون وسطى،  به سرزمين غريبه “امپرياليستى“دارد. واقعيت تجاوز است از آنچه در دوران كنونى 

 “واقعا  “در دوران حضور امپرياليسم در جهان امروز. سيماى  اىواقعهمعنايى بكلى متفاوت دارد از چنين 
اگر جنبش  مثال  د تحت شرايط متفاوت حتى معنايى متضاد داشته باشد. مي توانى آزادىبخش هاشمشابـهه جنب

، را با قيام ارتجاعى دهقانان Jacquerie ژاكوئرى بخش دهقانان فرانسوى در قرون وسطى، يعنى جنبش آزادى
به  دستيابىكه هدف ظاهرى جنبش ارتجائى وندئه هم  ر دوران انقالب بزرگ مقايسه كنيم، دVendee وندئه  در 
. يا بياد بياوريم كه در پس ظاهر كاتگولاير تصوراِت مي شودبود، آنوقت اين نكته بسرعت روشن  “آزادى“

. بلى، حتى اندشدهى و اخالقى، در طول زمان چه محتواهاى سخت تغييريابنده پنهان ثابِت حقوقى، مذهب
آن در محل خود در  “مضمون“است، كه اگر آن را طبق  اىنكتهظاهرى  يانارقام آمارگيرى تنها ب ترينساده

از كليت  Moment اىلحظه مثابهبهقرار ندهيم، آنجا كه جاى واقعى اوست، آنوقت  جريانساختار روند در 
آلكساندروف در انتقاد خود به كتاب تاريخ فلسفه  Shadanow شادانوف. مي كندمربوط به خود ظهور ن

Alexandrow  25تنها  18قرن  يانكه تنها به اين علت كه آلمان در پا داشت نظر او را نادرست اعالم كندحق 
انسه را فر ترفتهشادانوف شرايط رشديامانده دانست.  % مردم شهرنشين داشت، بايد آلمان را كشورى عقب

 (.83كه در همان زمان تنها ده درصد مردم آن شهرنشين بودند ) مي سازدبراى مقايسه مطرح 
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به منابع  انتقادىِ  برخوردِ  طرفهيكهگل با سخنانى كه امروز هم صائب هستند، عليه اسلوب  1822در سال 
معمولى با شعورى متوسط  نويسخحتى تاري»ع اتخاذ كرد: ، موضRankes رانكز، معلم Nibuhrs نىبورزتوسط 

، در انديشه خود غيرفعال نيست؛ او مي كندثبت   كه او تنها وقايع را كه مدعى است و نظرش آنست
 كاتگوري ها(. اما اين 84) «مي نگردبه وقايع  هاآنو از زاويه  مي كندخود را با خود حمل  كاتگوري هاي

 هاآن، بلكه مي كنددلبخواه توليد ن به طور «ژنى» نويسخو همچنين تاري «معمولى و متوسط نويسختاري»را 
كه گناه آن بر دوش او نيست. اين حقيقت، يعنى  حقيقت در مغز او هستند ناپذيربنتيجه ضرورى تاثير اجتنا

گى كسب عبارت است از چگون اوال  معين. اين روابط  انسانشرايط معين روابط اجتماعى دوران حيات 
 “مطابق با عقل سليمِ “حقيقت، يعنى شكل درك  ي سويهيك -صورى، متافيزيكى -در سطح و شكلى -ظاهرى

Verstandsmaessig  متافيزيكى تحت شرايط معينى در اشكال  -. اين شكل ظاهرىانسانحقيقت مشخص توسط
. آن مي يابند راه مغز دانشمند همبه افتند و به اين شكل و جا مى مي شوندتجربه  كاتگوري وارايدئولوژيكى و 

گونه خود مقاومت نشان دهند، اغلب دچار اين  كاتگورى داورىپيشدانشمندانى كه قادر نيستند در برابر 
باشد، آنطور كه  «داشتچشمساده، طبيعى و بدون » رفتارشان تربيش، باور كنند كه هرچه مي شونداغفال 

ند از مي توانهمان نسبت هم  كه بـه ، آنوقت مىانديشند«تردستىبدور از هرنوع » :مي نامدماركس آن را 
انديشه ديالكتيكى مخالف شيوه انديشه خود را  هاآن از اين روهرنوع تاثير ذهنى مصون بمانند و باشند. 

كه رديف تاريخ وقايع  اشى از بكارگرفتن شيوه ديالكتيكىو نتايج ن مي كنندمتافيزيكى ارزيابى  ي دستىتركي
Chronologie  زورگويى ناب مىدانند. مي كندرا خالى  امرواقعيتظاهر محكم ه و زير پاى ب مي برد بينرا از ،

 .مي كنندوپاى خود را گم  كه در مقابل اين انتقاد دست وجود ندارند اندكى ماركسيستِ  سانِ شنايختار
ى و متافيزيكى وجود دارد. آنچه برداشت تاريخى توسط انديشه ديالكتيك ميانه عميق ، در  يانحتى در شكل ب

 هافاكتدر برخورد به ظاهر خودسرانه بودن ه پويائى و ب، مي كندرا ناراحت  امرواقعيتمدافعان پژوهش 
 نشان داديم كه ترپيشتنها شيوه متناسب براى درك حقيقت است. ما  اين ،ه ديالكتيكى است. اما درواقعدر شيو

ى ساده برخوردار نيست، بلكه از ساختارى پيچيده و تودرهم و روند حيات اجتماعى از يك نظم عل  
 اىفتهنظم يا بندىتقسيمداراى  هاآنكه قانونمندى داخلى نظم  مي شودتشكيل  هاريشه ي تنيدِه شده پيوستگىبهم

هستند.  شرط بود يكديگروجود دارند و  زمانهمهمه اجتماعى  هاىپديده :مي گويد. ماركس مي باشد

 هاآن ىترتيب وقوع تاريخه كه رديف كردن وقايع ب سيوناليستى ]عقاليى[ پذيرفته استهم دانش را واقعا  
chronologisch ، كه ايجاد ارتباط  اما اين دانش هنوز درك نكرده استدر تضاد است.  هاآنواقعى  جريانبا

، يعنى برداشت هاآنجودى ، پس زمين خيس است[، تنها ظاهر ومي باردوقايع ]باران  ميانعلـ ى  طرفهيك
]با  مي ماند و در همين مرز نيز از حركت باز مي سازدرا برجسته  امرواقعيتو  فاكت كاتگوري وارصرفا  

آمدن باران، زمين زير بارش قرار دارد، بدون آنكه شرايط لحظه تاريخى زمين در محاسبه وارد شود. زيرا 
 [. مي شودن “خيس“ى زمين بسيار داغ، زمين ر روآب باران ب اىلحظهدر اثر تبخير  مثال  

اشد، انجماد ب پذيرفبغرنجى حركت حقيقت را روشن سازد، بايد خود نيز بشدت انعطا مي خواهداسلوبى كه 
سر بگذارد و  [ را پشتهافاكتو تنها ديدن  فاكت ]پاىبندى به “امرواقعيتانديشه اصالت “كاتگورگونه و قالبى 

حقيقت را دنبال كند و بپيمايد.  ايجادشدنوخم  ى پرپيچهاهكه را توانايى را بوجود آورد كند و اينبر آن غلبه 
چنين  Kugelmann كوگنلمان اى بهدر نامه Lange النگه نظرياتماركس اين نكته را در ارتباط با برخورد به 

هيچ چيز ديگرى  ،“حركت آزاد در موضوع“احساسى هم براى آن ندارد كه  اصال  »: آلنگه مي كندتوصيف 
، مي دهدرار كه موضوع را مورد مطالعه ق رح و بسط و پرحرفى درباره اسلوبىنيست جز توضيح و ش
كه ماركس در اين ارتباط نكات پراهميتى را  نون بكلى از مدنظر دور مانده است. تاك«يعنى اسلوب ديالكتيكى

در آثار ماركس و انگلس  مي توانت كه اين مطالب، تنها نكاتى نيس يانمطرح كرده است. منظور ما از ب
. آنچه كه مربوط به اين اسلوب مي شودكه به برشمردن و پروراندن اسلوب تحقيقات ديالكتيكى مربوط  يافت

 “منطق“ى درباره نظرياتاگر ماركس مشخصا  »: مي نويسدوقتى  مي كنداست، لنين هم توجه را به آن جلب 
Logik (85) «را از خود بجا گذاشته است “سرمايه“ [كتابمنطق ]ا در عوض از خود باقى نگذاشته است، ام .

ايم، اما  مايليم انگشت روى دو نكته ديگر هم بگذاريم،  را مورد توجه قرار داده منطقبرخى از جوانب اين 
 .مي پردازدماركس دقيقا  به موضوع بحث كنونى ما  هاآننكاتى كه در 

 
 

 و بغرنجى حقيقت ظاهرامر
 
محدود  …برداشت او از دنياى احساسات »كه  مي كندماركس فوبرباخ را سرزنش  “دئولوژى آلمانىاي“ر د

و  مي ماند)تكيه از ل ك( باقى «انه و به پرداختن به ظاهر آنگرنظارهتنها در سطح يعنى ، مي ماند

پشت عينك يك  ، او اين كوشش را از«كند يانموضع خود را درباره احساسات ب» مي كندآنجائى كه او سعى 
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(. منظور ماركس از  86) «ذات واقعى چيزها»، يعنى به كمك مفهومى متافيزيكى بنام مي دهدفيلسوف انجام 

)تاكيد  «ظاهر قابل لمس استقرار دارد،  ظاهرامرآنچه كه در »در اين ارتباط  “جهان احساسات“مقوله 

د با يكه مىكوش نبودوجه اشتباه فويرباخ هيچ، و اين بمي سازدو او همانجا خاطرنشان  مي باشداز ماركس(، 

كمك كدام  با  .را برجسته سازد ، حقيقتدرپس ظاهر ملموس شده ،«حقيقت» اشاره متافيزيكى به

نايل شد و رسيد. اين نكته را ماركس  «احساس حقيقت»به  «امرواقعيتظاهر احساس شده »اسلوب بايد از 
 abstrakter «انتزاع فرد پايبند به اصالت شيوه تجربى»ين منظور توضيح داده بود. ماركس به ا ترپيشكمى 

Emperiker  اقدامات »ها خودشان را با آليستايده. درحاليكه مي كندمقايسه  «آليستايده»را با انتزاع يك فرد
 خود «انتزاع كننده پايبند به آموزش اصالت تجربه»، مي كنندمشغول  «فاعالن تصور شده»، با «تصور شده

ها، بررسى ماترياليست  . در برابر اينمي كند «مرده هاىفاكتآورى اسناد و شواهد وجمع»را مشغول به 
تجربى  واقعا  روند » مثابهبه، مي دهدمورد پژوهش قرار  «روند جارى زندگى» مثابهبهديالكتيكى، تاريخ را 

 “ظاهرا  “و   anschaulich مي شودديده  و يا آنچه “مطابق با واقعيت“. )مفاهيم  «و مطابق با واقعيت تكامل
anschauend  ماركس داراى مفاهيم متضاد هستند. )به پائين يان[ در بمي دهد]انگار، و يا آنچه كه خود را نشان 

 *تر نيز نگاه شود(.
كه او تنها زمانى به مفاهيم و مضمون  مي گفتشدن نكته باال دو نمونه: نقاشى  ترروشنبراى * 

پىبرد كه كوشيد نقاشى او را كپى كند. كوشش براى  “مونه“از تابلوهاى نقاش فرانسوى احساسى يكى 
صورتى كه از بررسى تابلوى اصلى نتيجه شد، من را قادر به درك ه مو بر روى بوم ب حركت قلم

 كرده است. يانكه مونه با نقاشى خود ب نايل ساخت “حقيقت“، يعنى قادر به درك “دنياى احساساتى“
. بتهوون در اين فيلم از محرم “عشق جاودانه“سرگذشت بتهوون بنام ديگر مربوط است به فيلم  نمونه

 يانكه تازه به پا “سونات كرويتسر“نظرش را درباره قطعه  ،“آنتون فليكس شيندلر“ ،و دوست خود
لوا : در روح ما بمي دهد؟  شيندلر پاسخ مي گذاردرسانده بود، مىپرسد: موزيك چه تاثيرى در ما 

ى انتقال ئشنونده را به فضا كه با آن موزيك داراى قدرتى است»، نه! مي گويد. بتهوون مي كندبرپا 
. شنونده )حساس مي بردكه وضع روحى سراينده موزيك در زمان نوشتن آهنگ در آن بسر  مي دهد

ساز گبراى موزيك( امكانى ندارد، جز تن دادن و خود را رها ساختن در آن فضاى روحى كه آهن
. اين، يك هيپنوز است. در من چه گذشت، وقتى آن را مىنوشتم؟   يك مرد عاشق در راه مي خواهد

، معشوق او تا ابد صبر مي بردبسوى معشوقش است. طوفان كالسكه او را در گل و الى فرو 

همه چيز آنطور  …نخواهد كرد. اين موزيك طنين غوغاى هيجان درونى من است در آن لحظات
 «.ايدو آموخته دكه شما ديدي دنيستن

 
كه نايل شدن به شناخت از ظاهر به  مي دهد، وقتىكه ماركس توضيح مي باشداين امرى با اهميت خاص 

مي  … انسانكه  مي شودبرعكس زمانى آغاز » ،دسترسى به اين شناخت «غرنجىب»مضمون روند و 
ظاهر  قابل  مي كوشد انسانآنجا كه  ،ديگر عبارتبه(، 87) «واقعيت را توصيف كند و توضيح دهد خواهد

مايه و تظاهر خارجى آن ذوب كرده و مضمون و ذات درونى و جان ظاهرامر مثابهبهروئيت و در سطح را، 
گونه ماركس  همين . بـهمي شودآغاز بغرنجى كار ، يعنى حقيقت ملموس را برمال سازد، ظاهرامردر پس 

 ،كه در موقع بررسى حيات اجتماعى در اينجا هم تاكيد بر اين دارد .مي كندنيز اظهار نظر  “سرمايه“در 
ساختارى ذهنى و “يى كه مايلند اين بررسى را هاآنكه بدون توجه به سوءتفاهم براى  نكته اساسى آنست

نـهفته در روند هستى اجتماعى، و يا آنطور كه او  «ىحركت واقع»بدانند،  Konstruktion a priori “تجربه نشده
تجزيه و »( درك موضوع در جزئيات آن، يعنى وظيفه 88) .نشان داده شود «جان موضوع» ،مي گويد

به  ،«هاآن تنيدگىبهم -پيوستگىبهمتحليل اشكال متفاوت رشد هستى اجتماعى و نشان دادن رابطه درونى 
. مي شودشروع  «ماتىدپس از اين كار مق»تداركاتى است. كار اساسى علمى تازه  تنها اقدامىِ  ،نظر ماركس

ماهيت ديالكتيك  مثابهبهماترياليسم تاريخى مىكوشند  بي فرهنگكه تحريف كنندگان  اىهافتاد پاپيشمكانيسم 
، براى ماركس تنها كار تداركاتى، هاپديده عل ـىِ  “درونى تنيدگىبهم -پيوستگىبهم“عنوان كنند، يعنى كشف 

درآمد كار اصلى  نوز دستى به ظاهر پديده نزده است كه پيشتنها توضيح و توصيف است، مقدماتى كه ه
 ديالكتيك است.

 

 تفاوت مقدمات و اصل پژوهش
 

 -امرواقعيت“آورى  از جمع كه اين اما تصورى بكلى اشتباه است، اگر بخواهيم رشد پژوهش ديالكتيكى را
را امرى بدانيم كه گويا در  حركت مي كند ها و نظم اسناد و مدارك بسوى درك مضمون و ذات پديده“فاكت

بودن پژوهش. برعكس، باوجود سختى بكارگرفتن  “دقيق“تضاد قرار دارد با خواست دقت در بررسى و 
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كه تنها اسلوب  ى از اسلوب ديالكتيكتردقيقكه هيچ اسلوب  ديالكتيكى، وضع از اين قرار است اسلوب
است كه  “راسيونال“وجود ندارد. اين پژوهش متناسب با خصلت ديالكتيكى واقعيت است، براى درك حقيقت 

زنده  “درك“به  مي خواهد، ولى مي كنده احساس نآورى شد جمع هاىفاكتبـمحض آنكه رضايتى از تركيب 
نوقت . آمي شودى يترين ذهنگرايابد، اجبارا  دچار بى دروپيكرترين و دلبخواه تحقق يافته دست واقعا  آنچه 

يك چنين  تقريبا  ! و «اين، نظر من است». مي كندتاريخى حقيقت صحبت  ترسيم “هنر“چنين پژوهشى از 
مي دو وظيفه قائل  نويسىتاريخ براى “تاريخ انگليس“گفتار است، وقتىكه در پيش Ranke رآنكهچيزى منظور 

فسير درك و ت»، و يا «را درباره واقعيت ارايه كند اىهاطالعات تاكنون شناخته نشد»يا  :از ندكه عبارت شود
 .«جديدى از آنچه كه تاكنون وجود داشته است، مطرح سازد

در انطباق هستند. و تا آنجا كه هنوز كار مشخص  ضرورتا  براى فرد پايبند به ديالكتيك هر دوى اين نكات 
آورى ضرورت دارد. اما  نيافته است، چنين جمع ياناسناد و مدارك پا “دقيق و ناب“آورى  تداركاتى جمع

، صرفنظر از آنكه مي باشدتكنيكى آورى را پژوهش تاريخى ناميد، بلكه اين كارى  نين جمعچ مي توانن

يا نداشته باشد. اين اسناد و مدارك و  ونيز نياز داشته  ترىبيش “اطالعات“بخشيدن به آن هنوز به  يانپا
عنى تا زمانى ساختارهاى ، يمي مانندباقى  “هيروگليف“، تا زمانى اندشدهآورى كه جمع هافاكت -امرواقعيت

لحظاتى از يك كليِت  مثابهبه هاآن، تا زمانى كه بازسازى مي مانندانتزاعى با خصلت ايدئولوژيك باقى 
پرجوانِب ديالكتيكى در تمام ابعادش شناخته و درك نشده است و به باقى ماندن متافيزيكى در مرز 

داده نشده است. توضيح  يانعقاليى پا -“سيونالرا“ ي نويسىتاريخ)انگلس( در  «متضادهاى درك نشده»
 است كه هنوز بايد در صفحات بعد به آن پرداخت. اىهمستدل اين نكات، وظيف

آگاهى بازگرديم كه قادر است نه تنها بصورت  -در اينجا بايد ما دوباره به قابليت توضيح داده شده قوه ادراكه
د از مي توانه را به اجزايش تقسيم و متجزا كند، بلكه همچنين پديد verstandesmaessig “مطابق با عقل سليم“

بكر ويا  به تعميم خالق بپردازد. ما در ارتباط با نكته آخر به وجود شم و فكر هاپديده تنيدگىبهم -پيوستگىبهم
ن كه بررسى آن براى شناخت مضمو اشاره كرديم  Intuitionبدون زمينه علمى[  في البداههش بين] “الهام“

و چنين سوتفاهمى  –  تفاهم با پيامدهاى بسيار ايجاد شودسويكد مي توانديالكتيك بسيار پراهميت است. اينجا 
غيرديالكتيكى به  ي انديشه ي“عقاليى“-د در كوشش ما براى مرزبندى انتقادى عليه شيوه متافيزيكىمي توان

 مي دهيما ما در اين كتاب مورد بررسى قرار كه گويا ماركسيسم كه اسلوب ديالكتيكى او ر ،-آسانى پيش آيد 
نان بحساب آورد كه چرا آن “الهام“برداشت ديالكتيكى از كليت مجبور است، واقعيت  خاطربهمىداريم،  يانو ب
 في البداههش بيناثبات كرده، بلكه بايد آن را برپايه  “عقاليى“صورت ه قادر نيست اسلوب  خود را ب گويا

كه ديالكتيك ماركسيستى در  ه استمي بودءتفاهمى به اين معناى دل سازد. چنين سوبدون زمينه علمى مست
ى اگر س. اما چنين ادعاى بىاسامي دهدرا قرار  Irrasionalismusمتافيزيكى، اسلوب غيرعقاليى  “عقل“برابر 

اى است به  يلىه است، زيرا چنين ادعاى سمي بوده، بلكه حتى تراژيك نيز مي بودمطرح شود، نه تنها اشتباه 
 صورت مواضع اصولـى آموزش ماركسيستى و نشانى است از بدفهمى آن.

 سختگيرانه درچهارچوب به طوركه ديالكتيك علمى ماركسيستى  چنين ادعايى، بايد تاكيد شود برخالف يك
ع اين اصطالح در اينجا در مرزبندى عليه هر نو –  ترتيببديناز مفاهيم قرار داشته، و  گيرىنتيجه

في و آگاهى برپايه تعميم  گيرىجهت. در مورد مي كندحركت  قاليىع  – مي شودغيرعقاليت بكار برده 

 از اين روروبرو هستيم كه  پسيكولوژيك، ما با يك پديده اصولـى [Induktion]تعميم از جزء به كل  البداهه

مي مان را ممكن  و آگاهى ، زيرا درك ساختار بسيار متضاد شعورمي كندتوجه ما را بشدت بخود جلب 
 تنيدگىبهم -پيوستگىبهمگيرى آگاهى براى درك در ارتباط قرار دارد با جهت ويژهبه. اين راهنما بودن سازد
پسيكولوژيكى فوق،  گيرىجهتانديشيدن، برخالف  ي ديالكتيكى -روند حقيقت. در مورد اسلوب علمى جريان

كارگيرى عقاليى  هاز نظمى آگاهانه و منطقى، يعنى ب بي وقفهه ك ريمما با قابليت قوه ادراكه سروكار دا

است كه اين اسلوب علمى انديشيدن خود را تنها در مرحله تقسيم  پايهنقابليت خود، برخوردار است. براي
هاى درونى در “تنيدگىبهم -پيوستگىبهم“، بلكه با درك نمي سازدكننده، يعنى مرحله راسيونل شناخت محدود 

. در ماترياليسم تاريخى مي كندو آن را درك  مي يابدو بهم تنيده شده دست  پيوستهبهمروند به حقيقت  كليت
 مثابهبهجز و كل، لحظه و روند  ترتيببدين. درست مي دهدترين وضع خود را نشان اين شيوه به روشن

 Logischكدام عملكرد منطقى  . اينكه مفهوم عقالنيت برپايهمي كندعقاليى تظاهر  -قابل درك علمى  رابطه
كه به ديالكتيك  است اىنكتهو مورد نظر است، داراى معنانى مختلفى است، امرى كه خود  مي شودقرار داده 
 .مي شودمربوط 
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 بخش ششم
 

 سـاختـار ديـالكتيـكـى ماتـريـاليسـم تـاريخـى
 
بر مي را به فعاليت  انسانآن چيزهايى كه كه همه  از اين كيفيت احتراز جست مي شودوجه نبـهيچ ثانيا  »

 انگلس «حتى خوردن و آشاميدن. -، بايد از دماغش بگذرد  انگيزد
 

مناسبات “ر كه او ناميد، نيروهاى مولده و آنطو مياندر بحثى، ضدماركسيستى كوشيد آموزش درباره تضاد 
متافيزيكى تفسير و  -برداشتى مكانيكى مثابهبه]كه منظور مناسبات توليدى بود[ را از اين طريق  “اجتماعى

عصا و سگى كه با  ميان“تضاد“قلمداد سازد كه آن را با  را تصورى بىمعنا و نسنجيده آن نهايتا  توجيه كند و 
كه طبيعى براى مفهوم نيروهاى مولده  -، مشابه دانست. انتخاب بىاساس تعريفى مكانيكىمي خوردآن كتك 

ترين ، نكته جديدى نيست، بلكه جزو قديميمي سازدرا مستقل  هاآنكه  گويا از موجوديتى برخوردارند
را بايد مديون تاثير گناِه ناشى از بقاياى  “استدالل“سوتفاهـمات است. و بايد پذيرفت كه طول عمر اين 

گرانه و تصورات مكانيكى قديمى و ماقبل ديالكتيكِى درباره ماترياليسم بود. اگر هم نه در اين شكل نادِر افراط
ضدماركسيست، اما بـهرجهت نقل قول فوق ]كه در عنوان اين بخش ذكر شده  فردِ  برخوردِ  كاريكاتوروارِ 

 آليستىايدهآن را  ،هاآناست[ حتى نزد برخى از دوستاران ماركسيسم هم در همان بحث مقبوليت نيافت، زير 
خود با اين  “ماترياليسم“(، و از 89لس است )نگنـمى دانستند كه گفته فوق متعلق به ا هاآنارزيابى كردند. 
ند: كه خوردن و آشاميدن مسئله مربوط به سر نيست، بلكه مربوط به دستگاه گوارش مي كرداستدالل دفاع 

كه همه آن چيزهايى كه  از اين كيفيت احتراز جست مي شودن وجهبهيچ ثانيا  »: مي نويسد. انگلس مي باشد
حتى خوردن و  –  ، انديشه[ بگذرد“از راه وسط كله او“يد از دماغش ]يزند، بارا به فعاليت برمىانگ انسان

 «[.مي شودكه در دماغش منعكس  مي دهدتحت تاثير احساس جوع و عطشى انجام  انسانآشاميدن ]را نيز 

مفهوم اساسى از اين نكته كه   – در زير نشان دهيمامرى كه بايد آن را  –  هاتترس برخى از سوسياليس
را در  از طريق آگاهى ،تركوتاهو يا  (مي نامد «از راه وسط كله»]مغز[ )انگلس آن را  ذشتن از دماغگ

افتادگى مكانيكى انديشه  هنوز به عقب هاآنكل آموزش ماركسيستى درك كنند، در اين امر نـهفته است كه 
كه هنوز  ن واقعيت جستجو كردرا بايد در اياين برخورد  هاىريشهين قوي تر. يكى از اندشدهخود فائق ن

جاى خود را به  ،آگاهى ما توسط درباره چگونگى ساختار تاريخ آليستىايدهتصور نادرست و مزمن 

از چگونگى ساختار تاريخ با گذشتن  دركباره نداده است كه طبق آن، ديالكتيكى در اين -برداشت ماترياليست

 .مي آيدبوجود  هىاز طريق آگايعنى ، انساناز راه دماغ ]انديشه[ 

 

 

 شناخت ديالكتيكى از آگاهى
  

آن را تا آن  آليسمايدهكه  نقش برجسته آگاهى اجتماعىكاربرجسته اوليه ماترياليسم تاريخى آن بود كه 

آن را برپايه  زمانهمزمان قلمروى خود اعالم داشته بود و ماترياليسم به آن اهميت نداده بود، را شناخت و 
 ،تى توضيح داد. براى فهميدن ماترياليسم تاريخى اين نكته از اهميت ويژه برخوردار استآموزش ماترياليس

تنها از طريق شناخت عمومى فلسفه  ضرورتا  مستقيم و  به طوردرك شود كه شناخت نقش اجتماعى آگاهى، 

 امـا چـگونـه؟ . مي شودديالكتيكى ممكن 

در  مثال  ]ذهنى و انتزاعى مضمون آگاهى  به طور دمي كوشكه ديالكتيك مشخص هيچگاه نـ ما نشان داديم
آن  ايجادشدنط با تاريخ دهد، بلكه آن را از طريق عينى و مشخص و در ارتبارا توضيح دوران رنسانس[ 

مي محصول روندى طبيعى متظاهر  مثابهبه. با چنين نگاهى، آگاهى مي سازدو مستدل  مي دهدتوضيح 
متفاوت  اىهكمك آن نه تنها مرحله كه به وسيله و ب مي دهدجديد را تشكيل  كلىه كيفيتى ب زمانهم، اما شود

براى كيفيت اين مرحله جديد نيز  اىهجانبهمهمشخصه  آگاهى ، بلكهمي شوداز مراحل ديگر هستى آغاز 
ودن ى پاول و شناخت پذيرفته شده نتايج آن در اتحاد شوروى درباره نادرست بهاشهست. )بياد بياوريم آزماي

تكرار مجدد كليه آنچه در ديالكتيك  ،محدود ساختن كيفيت آگاهى به سطح كيفيت غريزه حيوانى(. در اينجا
به باشد يك كيفيت جديد منوط  ايجادشدنامرى طبيعى و پذيرفته شده است، ضرورى نيست كه بر مبناى آن 
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 ايجادشدن مشخصه  ن است، چني آگاهى ، آنطور كه در مورداين كيفيت رشدى پرتضاد و جهشى. اما اگر
، آنوقت بايد وجود و تاثير مي دهدتشكيل  ]آنتروپرلوژيك[ طبيعى در تكامل را جديدى مرحله  
 ى اين مرحله هستى قابل لمس و شناخت باشد.هاهترين شاخ و پيرامونى ترينكوچكآن  تا 

 م، ازجمله براى ماترياليسرا ناپيگيري هاى به آن ناهنجارترين بي توجهكه  اين شناخت، شناختى اساسى است
 بدنبال خواهد داشت. ديالكتيك،

 

 اجتماعى ي هستى كيفى   شخصه  آگاهى، م
 

 عامل  مشخص مثابهبهآگاهى وظيفه اين بخش نشان دادن اين نكته است كه برسميت شناختن واقعيت 

و  يك در تضاد نيستديالكت -ى با موضع ماترياليسموجهبهيچ، )م(كننده  مرحله  كيفى  هستى  اجتماعى 

از تاريخ كه خارج از حيطه  آليستىايدههمچنين آنكه بكارگرفتن كيفيت آگاهى براى مستدل ساختن درك 
]براى مثال برشمردن شاهان و سرداران جنگجو و يا دادگر در  مي باشدمعقولى نيز  هاىريشهديالكتيك دارى 

از تاريخ برپايه  آليستىايدهكه باوجود اين درك  دمي ده، تغييرى در اين وضع نمراحلى از تاريخ كشورها[
 يك تصور نادرست قرار دارد.

 ]فاعل[ بپذيريم، اين به سوبژكت مثابهبهكه ماده زنده را  كه نكته اساسى آنست بار خاطرنشان ساخت هگل يك

، درك ستن استآبخود در درون را  هاآنبا تضادهاى كيفى كه حل  روندى مثابهبهكه حقيقت را  عناستاين م

 ي ديالكتيكى ي درونى ي قانونمندى مثابهبه، يعنى آن را مي رساندكه همان معنا را  اىنكتهكنيم، و يا 
كه  ه روشن استروابط و مناسباِت لحظات ]و جوانب حقيقت[ درك كنيم. اين نكت حركت و تغييرناشى از 

نـهفته دارد.  شناخته شده را در خود هاىتعينيكليه  تاريخى بودن قراردادن چنين خواستى در آغاز بحث،

، پايهنعل ـى شدنشان مورد توجه قرار داد. براي روندشناخته شده را در  هاىعينيتكه بايد  اين به اين معناست

بايد براى  هاآنآنچه كه از و آگاهى  ي علت علّـىو آگاهى وجود ندارد، بلكه تنها ريشه  “آن“ديگر 
 .مطرح استگاهى استخراج كرد، شناخت  مضمون و سرشت آ

 

 كار -رابطه آگاهى و پراتيك
 

عل ـى براى برطرف ساختن مشكالت تئوري  -تاريخىي بررسى  ي شيوه ي كننده نيدرباره اهميت تعي
ديگرى از ارتباط   صحبت شد. اكنون زمان آن فرارسيده است، جنبه شناخت )به مفهوم محدود آن( مفصال  

را نشان دهيم كه درك ماركسيستى ماترياليسم  اىهنكتهى را مورد بررسى قرار داده و هستى و آگا ميانعل ـى 
 .مي سازدتاريخى را از ديدگاه تئورى شناخت مستدل 

. ود آنكه آنچه كه پديده آگاهى است، منتج است از يك تكامل پرتضاد طبيعت و چگونگى وج پذيرش اين امر
است، يعنى وابسته يافته  ه هستى در باالترين رشد خود بدان دستك وابسته است به سطحى عمدتا   اين پذيرش
ست[، كه هكه همچنين به معناى اين نكته هم فعاليت هدفمند و با برنامه،  -كاركرد -]عملكرد “پراتيك“است به 
، يعنى چگونگى مضمون عملكرد مي دهدچگونگى مضمون آگاهى را نشان  عمال   زمانهمپراتيك 

عمومى هستى ناشى است و  تنيدگىبهم -پيوستگىبهم، مضمونى كه از مي سازد يانرا نما ]فونكسيون[ آگاهى
به آگاهى و عملكرد آن را  مي توان. از موضع بررسى علـ ى نـمي شودزائيده  تنيدگىبهم -پيوستگىبهماز اين 

 )م( زندگى عملكرد عملى روندصورت ديگرى درك كرد، جز آنكه آن را  عقاليى و بدون تضاد  به طور

كلى  به طورچنين برداشتى، بـهرجهت پذيرفتن علت عل ـى براى آگاهى، اقدامى   ارزيابى نـمود. برپايه
 مثال  ى از تكامل هستى هستند، ترسادهكه متعلق به مرحله  گىمتفاوت است از بررسى بقيه عملكردهاى زند

مي ت به برداشت مكانيكى از ماترياليسم ، اين به معناى بازگشاز اين رومتفاوت است از غريزه حيوانى. 
ى هاجريانكه براى آگاهى پايه غريزى تصور شود و شايد غريزه هم به روندها و  ه، اگر كوشش شودبود

در مواردى نزد  ،Hobbes هوبسنزد  مثال  هم در تاريخ فلسفه سابقه دارد ) واقعا  مكانيكى محدود گردد كه 
داراِى آگاهى، مستقل از  انسان(. كيفت مخصوص طبيعِت 18ى قرن هاتماترياليس، و نزد تعدادى از رتدكا

برجسته  ،سوتفاهمات مداوم خاطربه ويژه،به وجود دارد. اين نكته را بايد ،ديالكتيكى از جهان برداشت
 ساخت.
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انتزاعى، بلكه  به طوركه آن را نه  مي شوداين كيفيت مخصوص تنها زمانى قابل درك  ،ديگر ازسوى

يك ويژگى خاص، بلكه  مثابهبهديگر نه  عبارتبه .از تكامل هستى درك كنيم معينى مرحلهويژگى  ابهمثبه

عمومى كليت هستى مورد توجه قرار دهيم و درك كنيم. و اين  تنيدگىبهم -پيوستگىبهماز  اىلحظه مثابهبه
و هر حياتى چيزى نيست  –  كه در آن دادوستد زندگى با طبيعت امل هستى استمرحله، مرحله اجتماى تك

تكامل يافته است، و يا آنكه به امرى تبديل شده  عملكرد هدفمندبه شكل يك   –جز دادوستد فعال با طبيعت 

كليت فعاليتى كه برپايه كار را بخود گرفته است.  كار ، يعنى شكلمي رسانداست كه همان معنا را 
 .مي شودقرار دارد، پراتيك ناميده 

 

 كار -پراتيك جاى آگاهى در
 
كه انگلس و پس از او  را انسانكه چگونگى تاريخ بوجود آمدن  يفه كنونى ما توضيح اين امر نيستوظ

كه البته توجه به نقش كار و وسائل كار در چنين بررسى از  اند، تكرار كنيمبرشمردهديگران آن را بارها 
ر تاريخ تكامل مورد توجه ما قرار گيرد و درك ه است. اما آنچه كه در اينجا بايد دمي بوداهميت برخوردار 

 چگونگى عملكرد و جاى آگاهى است در پراتيك. شود،

ى كه با كمك سر ]دماغ، مغز، آگاهى[ انسانچيز ديگرى تصور كرد، از  مي توانكننده را نعمل فعالِ  انسان

كارى  آگاهانه اقدام به انسانكه . اين قابليت آگاه  بااستعداد انسان مثابهبهديگر  عبارتبهخود فعال است، 

را از قبل تعيين  اهدافـىكه براى كار خود  رد جز آنكه داراى اين قابليت استبكند، هيچ معناى ديگرى ندا

تاريخ تكامل جامعه نسبت به »: مي نويسدباره انگلس چنين كند و براى تحقق آنان وارد عمل شود. دراين
همه عوامل موثر بريكديگر فاقد آگاهى  …خوردار است. در طبيعت طبيعت در يك نكته از تفاوت اساسى بر

 و با قصد منظور ، با انديشه و احساسات و بهآگاه و با استعداد انسان ،برخالف آن، در جامعه …هستند،

بدون آنكه در پس آن خواست  ،مي يابدتحقق ن اىه؛ هيچ حادثمي شوددستيابى به اهدافى وارد عمل 
ك(  ل)تكيه از « داشته باشد، بدون آنكه براى دستيابى به هدفى بوده باشد.قرار  اىهآگاهان

(90.) 
 

 آگاهى و شرايط اجتماعى
 

كه فرد معين در  مي شوند، و توسط روابطى تعيين اىلحظهاز طريق نيازهاى  سويك ازاين اهداف خود 
. مي كندرا در پراتيك ايفا  نده[كن]سوبژكت عمل ؛ فعاليت برپايه آگاهى، نقش عاملچهارچوب آن قرار دارد

 برپايه انديشهتعيين اهداف  تربيشهمان نسبت نيز  است، به ترفتهرشديا اىه، هرچقدر جامعسوي ديگراز 

با شرايط  هاآنكه درباره درستى و ارزش اهداف و انطباق  ، اين به اين معناستمي گرددعملى  آگاهانه
. يك چنين انديشيدن به اين معناست كه اهداف با مي شودانه فكر آگاه به طورو  تربيشموجود هستى خود، 

عينى نتيجه  به طوركه  به اين معنا نيست وجهبهيچ)امرى كه  مي شودتوجه به نيازهاى هستى خود، انتخاب  

 عملكرد به منظور شناخت خودچگونگى  مي توان(. اين عمل را خواهد بوددرست  ، دستاورديعمل

ناميد. زيرا در اين عملكرد، تصور مشخصى درباره هستى  [هاآند و راه دستيابى به ]شناخت نيازهاى خو
، اما نه مي گردددر آگاهى منعكس  پراتيك[ جريان ، ]در، هستى و شرايط وجود خودمي شودخود ايجاد 

مت ، بلكه برپايه ضرورات زندگى و به صورتى كه در خدگرايانهارادهبرپايه يك كنجكاوى خشك و خالى و 
 .مي باشد هاآنرفع 

]كه فعاالنه در جستجو و انتخاب پاسخ و  آگاه ي ذهنى ي چگونه از درون شرايط اوليه و در تقابل با انديشه
]كه ناشى از فقدان شناخت از  عينى ناآگاه به طور، ولى هاى مناسب براى رفع نيازهاى خود است[راه

واقعيت[  -]درباره عيننظر و ايدئولوژى  ايجادشدند ، روند پرتضاواقعيت عينى در لحظه آغاز عمل است[
است كه بايد در زير توضيح داده و برشمرده  اىنكته، مي شودو به تعالى و شكوفايى نايل  مي يابد جريان

كه  مي آيدكافى بدست  به طورشود. از آنچه كه تاكنون گفته شد، براى موضوع مورد بررسى ما اين شناخت 
يده آگاهى نه بصورت انتزاعى، بلكه برپايه ريشه عل ـى آن مورد توجه قرار داده شود، تاآنجا كه بررسى پد

، فعال و هدفمند عملكرد ريشه عـلّـى كه مي آيداين شناخت نيز بدست  پذيرفتن آنوقت ضرورت قطعى
آگاهى  ديگر، عبارتبه .مي نمايدو خود را  مي شودپراتيك ايجاد  جريانتنها از درون و در 
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بررسى  جرياندر  مي توان. اثبات اين شناخت را )م( ه است به شرايط هستى اجتماعىوابست

 مشخص عملى ساخت. به طورتاريخى  هاىفاكت
پراتيك  مثابهبهو  مي شودآگاهى نتيجه  ايجادشدنِ وحدت ديالكتيكى هستى و آگاهى كه از بررسى ريشه عل ـى 

بغرنج  تنيدگىبهم -پيوستگىبهممرحله  ابتدائي ترين همثاببهخود را در تحليل تئوريك ، مي كندتظاهر 

بيش  . در اينجا منظور البته تائيد كم ومي دهدنشان  ،وحدت علت علّـى و فعاليت هدفمند ،ساختارى

درباره حركت كهكشان در جهت هدفى كه در آن نـهفته است  Teleologie (LXI)تئـلئولوژي  شناختىغايت نظريه
گذار  ، پايه Vico ويكو، نيست. نزد مي شودل ريشه عل ـى وقايع تحت تاثير آن تشكيل و از زنجيره غيرفعا

نابغه تاريخ جديد فلسفه، نيز هنوز تصورات مذهبى درباره هدفمندى ايده در رابطه با تاريخ نقش معينى ايفا 
چنين تصوراتى نبود، هم آزاد از  Deszendenztheorieگذار تئورى اصل و نسب  ، پايهLamarckالمارك . مي كند

را بصوت ديگرى تصور كند، جز  هاهامرى كه براى زمان او قابل فهم است، زيرا او نمى توانسته تكامل رد
از طريق هدف و جهت سحرآميز و از پيش تعيين شده. اما چه بايد گفت كه هنوز در دوران ما نيز دانشمندان 

 (LXII) ؟مي كنندزندگى  هيجدهمآنطور كه انگار در قرن يشند، كه چنان مىاند مي شونديافت  طبيعي ايعلوم 
 

 عملكرد ذهن و عين ويژگى وحدت تضاد
 

يى انتقال غيرانتقادى هابرداشتكه علت چنين  مي آيدچنين تصوراتى، نتيجه زير بدست  ترِ دقيقبا بررسى 
تعيين اهداف حاكم  هم اصل واقعا  ى، انسانبر كل طبيعت است. در جهان  انسانى تاريخ جهاِن هاهمشخص

را خارج از  انسان ، زمانى كه عملكرد هدفمندمي باشدبرانگيز   بكلى سوتفاهم اىشيوهاست. اما چنين 
 تنيدگىبهم -پيوستگىبهمقرار داده و بر حقايق عينى و ماوراى فرد نيز منتقل گردد.  واچهارچوب ذهن 

كه حتى تظاهر وحدت  مي دهندين نحو تشكيل ضادى را به ابرعكس ت ،عملكرد ذهنى هدفمند و روند عينى

عملكرد : مي دهدازدست ن وجهبهيچروند واقعه مشخص، عالئم متضاد خود را  جرياندر  هاآنديالكتيكى 
 ،مي دهندذهن و روند عينى دارى وحدتى مطلق نيستند، بلكه وحدتى ديالكتيكى را تشكيل 

 جريان. اگر )م( مي گرددممكن  هن و عينعملكرد ذ ميانوجود تضاد  خاطربه اصالا كه  وحدتى

بود، آنوقت هدف ذهنى چيز   از ازل تعيين شده Teloمتافيزيكى ر داجهت غايت -مفهوم يك هدف عينى به روند
خصلت  ،. در چنين وضعىرا ايفا كند هدف عينى ]بر پيشاني[“ جاى مهر” آنكه نقش ، جزمي بودديگرى ن

مي غيرقابل توضيح  عمال  و ذهن  مي آمدال و رنگ باخته از كار در عفعال هستى اجتماعى، تظاهرِى غيرف
است  اين امر نهفتهتاريخ در  از برداشت ماترياليستى ىِ . اهميت ديالكتيكضرورت وجودى نداشت[زيرا ] بود

 -را نه امرى مطلق هاآن، وحدت نمي سازدصورتى مختل و محدود  كه اعتبار عوامل متضاد را بـهيچ
 .مي كندوحدت متضادها درك  مثابهبهبلكه متافيزيكى، 

بزرگى بود كه  راهقطع  به طوركه شد. اين امر  ين شناخت، ضرورى بود راهى طى شودتا رسيدن به ا
ى  طى كردعليه برداشت مذهبى  18و  17فلسفه بورژوازى در قرون  كه خواست خداوندى را اصل علـ 

است،  انسانكه زائيده ذهن  ظاهر و نمودى مىدانند دشدنايجا هدف رااسپينوزآ  و هوبس وقايع مىپنداشت.
ى، انسانهمه چيز، ازجمله جهان  هاآننظر  ، عمل كند. بههاهدفى كه مايل است برمبناى انتخاب آزاد انسان

كه تنها آن چيزها و  است. دكارت براين نظر است جريان تنها برپايه اصل دقيق مكانيكى رشته عل يـتى در
و چنين  ندتصورى شفاف قابل درك ا مثابهبهموضوع قابل توجه علوم باشند كه  واقعا  ند وانمي تموضوعات 

آن را  مي توانكه  اى باشد د روند مكانيكىمي تواننها ت ،با توجه به روندهاى مشخص جهان بيرونى ،چيزى
 -در سطح اهدافكه در سطح ديگرى )ظاهرا   انسان “اخالقى“كرد؛ جهان  يانبرپايه رياضيات محاسبه و ب

فيزيكى،  -كه بتواند برپايه اصل شفاف بودن )ظاهرا  رياضى است، فاقد اين امكان است جريانر ( دهاتغاي
هوبس براى بررسى علمى، موضوع مناسبى نيست. اگر  از اين رويعنى برپايه رشته علَـيتى( تنظيم شود و 

يكى علوم طبيعى بر هستى جامعه، هدف را يك در اثر بكارگرفتن پيگيرانه نتايج شناخت مكان و اسپينوزآ
ست جنبه فعال حيات مي توانتمايالت انقالبى ن خاطربهكه  18رزيابى كردند، ماترياليسم قرن گمراهى ا

واقعيت را با عملكرد آگاهانه تغيير دهد، نيز دچار تضاد زير  مي خواهدكه  اىهاجتماعى را نفىكند، يعنى جنب

به وجود قلمروى  سوي ديگراز عى را وابسته به قوانين محكمى اعالم كرد،هستى اجتما سوازيك شد:

براى انديشه و عمل آزاد در كنار آن قانونمندى اعتراف داشت، بدون آنكه علتى بتواند براى وجود چنين 
هان طبيعت و ج ميانتضاد پايدار  مثابهبه فيختهو  كانته يانقلمروى ارايه دهد. آنچيزى كه در فلسفه ذهنگرا

ى و  ميانى، انسان داوطلبانه،  هاىخواستقانونى و  هاىالتزام ميانتضاد  ميان هدفمند، گيرىجهترشته علـ 
خود را  ،سختگيرانه به قوانين طبيعى و اصول اخالقى پايبندي ميانضرورت و آزادى ]جبر و اختيار[،  ميان
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از  پلخانوفرقابل حل اجتماعى باقى ماند. ، در فلسفه اجتماعى ماترياليسم قديمى يك تضاد غيمي دهدنشان 
 (.91) مي كنددر اين فلسفه صحبت  Antinomieدرستى از تضاد در كالم  به اين رو

 

 رابطه ضرورت و آزادى
 

و به پيشبرد شناخت از اين عملكرد  انسان)ذهنگرا( در توجه به جنبه فعال عملكرد ذهن  آليسمايدهخدمتى كه 
توسط وابسته به طبيعت و تصور تعيين اهداف  انسان ي هستى ميانغيرمنعطف د، با جداساختن انجام دا
بكلى نارسا  اىهنگر، با نتيج سويهيكو ِه يانشتى ذهنگراا، يعنى با برددر آزادى كامل از قانونمندىها انسان

 آليستىايدهاشت با اين برد 18ماترياليسم قرن  ميانى همراه بود. با مقايسه تفاوت انساندرباره مفهوم پراتيك 
، مي شودمتوسل  آليسمايدهرو كه درست به موضع مقابل موضع  دريافت كه اين ماترياليسم نه از آن مي توان

در درك بغرنجى  از اين روداده است، و  ى تمايل نشانانسانيعنى به حاكميت قوانين مكانيكى بر جهان 
قانونمندى و آزادى را درك كند و توضيح دهد،  مياند گرفتار و سردرگم مانده و قادر نبوده است تضا هاپديده

با اين نارسايى روبروست. هستى عينى و خواست  ،پذيرش حاكميت قوانين مكانيكى علت بلكه درست به
نيز  فيختهكانت و  Subjektivismusهمانقدر فاقد وحدت هستند، همانقدر كه در ذهنگرايى  نظرياتذهنى در اين 
كه قله آن انديشه )ايده(  بعد هاىسال ي دوستى[ ماترياليستىانساننيز هومانيسم ] اين رواز هستند. فاقد وحدت 

، مي باشد، برخوردار استرشد و تكامل متعادل  اى كه ازدر جامعه انسانرشد هماهنگ و موزون شخصيت 
ه حركت يانهنگراذ گسيختگىازهمكه  ، همانقدراستاتوپيايى  -خوابگونه -الپردازانههمانقدر داراى خصلت خي

موضع قديمى  از اين رو( دچار آن است. ماركس فيخته ويژهبهذهنگرا ) هاىآليستايدهو هدف نزد 
 مي شودبه اين موضع رانده  ضرورتا   …آموزش ماترياليستى»: مي كندرا بدينگونه مشخص  هاماترياليست

 (92) «جامعه قرار دهد. آن دو را مافوق كه جامعه را به دو بخش متجزا تقسيم كند و يكى از
 بود و لذا قادر شده بود در علوم طبيعى، فيزيك، اىفتهبسيار پيشري  ىبينجهان 18اما الاقل ماترياليسم قرن 

خود را از طريق  هاىشناختنايل شود و  اىهو برجست بي نظيرشناسى و طب به دستاوردهاى شيمى، ستاره
بي بدست آورد و جايگاه محكمى بيابد.  ،ى عرفانىهاناو گم آزمايش، يعنى بدون كمك خدا و مذهب و حدس

و بسته  پيوستهبهمگذار سيستم  پايهناوليFrancois Quesnay (LXIII ) فرانكو كئوزنآىهم نبود، كه  جهت
 كامال  يك پزشك بود. او با مقايسه جامعه با دستگاه گردش خون، طرح يك گردش اقتصادى ، ملىاقتصاد

 رح ساخت.قانونمند را مط
]انقالبيون  Mirabeau ميرابوو  Turgot تورگويى همانند هاتكه شخصي (LXIV) هاتآموزش بزرگ فيزيوكرا
ند، چيزى نبود جز آنكه مي كردپيرى، به آن معتقد شدند و به آن افتخار  هاىسالدر انقالب كبير فرانسه[ 

ها، بقيه فيلسوفان  شود. بجز اين بردهخواستار آن بودند كه اسلوب علوم طبيعى در مورد جامعه بكار 
خود را به نظريه  نظرياتاز هم، به اين يا آن شكل  ان، با وجود تفاوت نظرياتش18قرن  شناسجامعه

ى گاسندكه يك قرن پيش  همانطور. مي دادنديكديگر انطباق هوابستگى مكانيكى كليه شئونات جهان ب
Gassendiباشى كه برپايه فلسفه خوش ات دقيق طبيعى خود، پژوهشگر معتقد به تجربه در تحقيقEpikur 

كه  Mersenne مرزئنهطبيعى و آموزش اخالقيات بهم بافت،  ي ىبينجهان ميانقرارداشت، رابطه محكمى 
كه  مي ساختدانشناسان را بنحوى مردود بود نيز نظريات خ Theologeو خداشناس  شناسطبيعتپژوهشگرى 

 ف آ النگهند ) همانند مي كردسود نظريات خود جمع و استخراج ه ين استدالالت را ببـهتر هاآناز  هاتآتئيس
F. A. Lange). به  طبيعى كمك قوانين علمه ب توانستند 18اجتماعى قرن  پردازهانظريههمان صورت نيز هب
به مسائل  هاآنى خود درباره جامعه به كشف اسلوب علوم طبيعى نايل شوند. بسيارى از هابرداشتآسانى از 

  Rousseau روسوو  Volter ولتر مثال  به فيزيك،  ويژهبه، مي پرداختند هاآنعلوم طبيعى توجه داشتند و به 
آنچنان  هاآن. اما تكيه كردن به علوم طبيعى را هاماترياليستو البته انقالب فرانسه[ ]انديشمندان دوران 

 Atomistik (LX)ى آتوميستيك هاجريانمانند شرايط طبيعى و يا  ىانسانتوسعه دادند كه به تاثير عوامل ماوراى 
براى اين امر است:  اىهنمون Montesquieu مونتيسكومعتقد شدند.  انسانبر سرنوشت فردى و هستى اجتماعى 

قوانين رشد و تكامل  هاآنوهوا و شرايط جغرافيايى عواملى هستند كه تحت تاثير  نظر او تاثير آب به
نيز  انسانكه تئورى اتمى را در مورد توضيح سرنوشت  براى اين كوشش اىه. نمونمي گيرندشكل اجتماعى 

كه اثر  Holbach هولباخفرد ماترياليستى است كه به فرانسه مهاجرت كرد، يعنى  نظريات، مي گرفتبكار 
مي ى را به روشنى چنين كوشش  Systeme  de la Nature “سيستم طبيعى“اجتماعى او تحت عنوان  اصلى فلسفه

يك  انساننظر هولباخ  صورت مفصل مورد بررسى قرار داده است. بهه . پلخانوف نظريات او را بنمايد
حيات و پراتيك و اخالقيات  ي بگويد، فيزيكى است. چگونگى تقريبا   مي خواهدموجود بكلى فيزيولژيك، آدم 

هستند كه  هاملكولو  هاآتم نهايتا  شريح كند. د علم پزشگى و فيزيولوژى توضيح دهد و تمي توانرا  انسان
شايد روند تاريخ  Cromwells (LXV) كرومولزسنگ در مثانه  . يك خردهمي كنندوقايع تاريخى را تعيين  جريان
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 هاآتمكه  همانطوركه  سو تكامل بخشيداين بهخود را  نظرياتپيگير  به طوررا عوض كرده بود. هولباخ 
 .مي دهندجامعه را تشكيل  هاآتمهم همانند  هاانساندازند، را مىپر انسانصورت 

صورت طبيعى ه چيز بايد ب را فراگرفت كه طبق آن همه 18بزرگى فلسفه ترقىخواهانه قرن  ي شورانگيزى
را همانند  انسانو طبق الگوى مكانيك مورد توجه قرار داده و تصور شود. دكارت هنوز جرئت نكرده بود 

قدم تعيين  Lamettrie المئترىكه حيوان را يك ماشين بغرنج بداند.  د؛ او به اين امر قناعت كردپنداريك ماشين ب
باره ساخته  ]ژاك اوفنباخ موزيكى در اين “ماشينى انسان“اشت. حتى در عنوان اثر اصلى او، كننده را برد

 ايجادشدنت، دكارت مركز كه شناخته شده اس همانطوراش عنوان شده است. ، نظريه L homme machineاست[ 
بو و ويژگى  رنگ و انسان( قرار داد، تا بدين وسيله به نظرياتش درباره مفهوم LXVIروح را در غده اپىفيز )

و   انساندكارت، گاليله و نيوتن بر روى روح  نظرياتخاص ماترياليستى داده باشد. بايد تاثيرى را كه 
را  “نبرد براى زندگى“ايسه كرد: همه كس مىكوشيد اروين مقدانشمندان مىگذاشتند، با كشف يك قرن بعد د

 تحت تاثير كشف داروين به صحنه اجتماعى منتقل كند. 
بكلى  18هرچقدر هم برداشت ماترياليسم مكانيكى ظاهرى انقالبى داشت، باوجود اين فلسفه اجتماعى قرن 

ى تركم سطحي گريى حاكم بر جامعه از كه درباره قانونمند Helvetius هلوتيوسناموفق ازكار درآمد. حتى 
آميزى از . هلوتيوس بصورت نابغهمي شودفتار گرمبرخوردار است، براى توضيح آن در تضادهاى بسيا

، مرزى كه پلخانوف مي مانندش در آن گرفتار باقى زمانهمى ديگر هاماترياليستكه اغلب  مي گذردمرزى 
 (93) .مي نامد «اولت متافيزيكى ماترياليسم زمان خص»آن را 

كه او ريشه قوانين اجتماعى را در عوامل  ، آنستمي داردى كه هلوتيوس ابراز نظرياتنكته پراهميت در 
را در قلمروى وقايع اجتماعى قرار  هاآن، بلكه مي داندوهوا، فيزيكى و يا فيزيولوژيكى( ن غيراجتماعى )آب

زمينه  مثابهبهاجتماعى، و حتى در مناسبات اقتصادى  . هلوتيوس ريشه قوانين اجتماعى را در محيطمي دهد
ها در شرايط مشابه دارى معنويت و احساسات همگون  كه خلق مي آموزد. او مي كندجتماعى جستجو وقايع ا
مي يمى يافت هاى قد كه نزد ژرمن مي يابيمهاى همانندى نزد اقوام سرخپوست نيز سنت از اين روهستند. 
متفاوت  الزاما  كننده دامدار  ، با اقوام كوچمي پردازدت قومى كه به كار كشاورزى خصل  (LXVII) . شوند

 هاىگروهبه  اىهو آنكه هر جامع بر مي شمرداجتماعى  هاىگروهاست؛ هلوتيوس مطالب ديگرى هم درباره 
ست. ت اافراد متعلق به هرگروه متفاو نظرياتو  هاخواستكه برپايه آن  مي شوداجتماعى مختلف تقسيم 

تفاوت  تقريباا كه با نماينده ماترياليسم تاريخى روبرو هستيم. اما در همين  مي آيداين تصور بوجود  تقريبا  
 اصلى نـهفته است.

مي ، يعنى قانونمندى اجتماعى را آنچنان مي ماندزمانه خود وفادار  نظرياتدرست آنجا كه هلوتيوس به 

روند  جريانن نظريات به عينيت غيرمنفعل در در اي انسانعملكرد  جنبه فعال  كه  پذيرد
مي ، دچار همان تضادى در ظاهر وجود دارد گويا كه تنهاجنبه فعالى ، مي شوداجتماعى تبديل 

 )م( جنبه فعال  كه  ـفته استهذهنگرا دچار آن هستند، تضادى كه در اين امر ن هاىآليستايدهكه  شود

و قلمروى تاثيرگذارى، از صحنه و قلمروى قانونمند هستى را از صحنه  انسانغيرقابل انكار عملكرد 

. او مي گذاردقلمروى انديشه را باقى  تنها و براى آن قلمروى خاصى، يعنى مي سازدبكلى جدا  اجتماعى
 اىنكته –  را، يعنى فلسفه «عقل»درباره قلمروى  ىهاانديشهكه كليه  مي شودنقيض گويى  و دچار اين ضد

را  “عاقالنه هاىخواست“آن چيزهايى كه اصطالح و به –  مي كردنقش بزرگى ايفا  18ن كه در انديشه قر
]مطلق،  آزادى كامل هاآنسازد و براى و جدا شان رها  ، از رابطه و وابستگى اجتماعىمي دهندتشكيل 

 قايل شود. بىبندوبار[
تضادى متصلب در برابر هم صورت  آل( كماكان بهگون، حقيقت و آرمان )ايدهدر خيالپردازى نابغه
بر  ظاهر به ،انگارانهاز طريق انتظارى ساده ،نيازهاى عملىرفع اين ترتيب كه براى  قراردارند، آن هم به

قرار دارد كه حقيقت خود را بر آرمان منطبق خواهد ساخت.  پايهنكه براي اىه. غلبمي شودغلبه  اين تضاد
چراغ خيابان نزد »: بر مي شمردرداشت را به درستى چنين اين بErnst Bloch (LXVIII ) ارنست بلوخ

( آلايدهخيالپردازان مجردانديش در فضايى خالى روشن است، آنچه وجود دارد، بايد خود را با آرمان )
 (94)«. انطباق دهد

و ريشه عل ـيت و  مي نمايدو خود  مي زندبيرون  هگل از درون اين ارثيه فلسفى است كه نبوغ سترگ
، موضع “هگل جوان“ ،در اثر خود شژرژ لوكا. مي دهدندى ]پراتيك[ را در يك ارتباط ديالكتيكى قرار هدفم

. البته موضع هگل هنوز بسيار ناكامل است، و آغازهاى مي سازدپراهميت هگل را هشيارانه برجسته 
رو  رو آن اين“ازى و سهستند. تنها بعد از پاك آليستىايدهدرست، هنوز گرفتار پوسته ضخيم ناهنجارىهاى 

 .مي رسيدنـهايى فرا  حلراه، هاآنو نوساختارى ]از سر بر روى پا قرار دادن[  “كردن
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 وابستگـى مضمـون عملـكرد آگـاهـى با ريشـه عـلّـى آن
 

ى آن.  همانطور كه ما متوجه شديم، شناخت مضمون عملكرِد آگاهى وابسته است به بررسى ريشه علـ 
ى، همه جوانب  كته هم شناخته شداين ن ترتيببدين از . مي شودآگاهى قابل درك كه با دنبال كردن ريشه علـ 

 -]يعنى پراتيك علّيـت و هدفمندى ميانپرسش درباره خصلت عمومى رابطه  ست كه اكنوناين رو

ين ا سرچشمه علّـى روند هستى اجتماعى مطرح سازيم. به اين منظور ما بايد در ابتدا جريانرا در  كار[

اى “رابطه“جستجوى  بهما بايد  .مي رساندكه همين مفهوم را  اىنكتهرا نشان دهيم، و يا  “رابطه“
را  “رابطه“ترين شكل  و از نظر عملكردى، ابتدايى قديمي ترينكه از نظر زمانى،  بپردازيم

 .مي دهدتشكيل 
  

رديم. چنانچه به حيوان، طبيعت به ى بازگانسانحلقه هستى  ابتدايي ترينبه  ،حاال در جستجوى ريشه عل ـى
. اما اگر حيوان با يك غريزه منفعالنه، يعنى برپايه تحريك مي داردنيز وسائل حفظ حياتش را ارزانى  انسان

هدف خود  براى آنكه به انسان، مي كندمنفعل دستگاه عصبى خود، از اين وسايل و امكانات طبيعى استفاده 
و او به اين منظور به درك مغز  مي يابد جريانطريق آگاهى و شعور او  نيازمند واكنشى است كه از ،برسد

كردن در اين امر متمركز است كه برچگونگى اجراى عمل خود آگاهى  متفكر خود نيازمند است. اين درك
 به “سرمايه“مورد ماركس در  ضرورى انديشه خود بسمت هدف نايل شود. دراين دادنجهتبيابد و به 

، اين امر مي سازدعسل متمايز  اما آنچه بدترين معمار را از بهترين زنبور»: مي دهدصورت زير نظر 
كار  يانازآنكه زنبور عسل آن را در موم بسازد. در پا كه او اطاق را در سرش ساخته بود، پيش است

 -وجود داشت، يعنى بصورت معنوى تصور كارگر است كه در آغاز در كه همان مي آيدبدست  اىهنتيج

صورت  و به زمانهماو ؛ مي سازدايجاد  تنها تغيير شكلى در طبيعت جازى وجود داشت. او نهم
 (95) «.مي كندهدف خود را هم به واقعيت تبديل طبيعى 

. اما مي كند. حيوان با هدف سروكارى ندارد و لذا كار نتحقق هدفمند اهداف مورد نظر، كـار است

ى[ عينى، يعنى منوط به هاكت، بلكه وابسته به اشياء ]ابژشوند ميكه اهداف بخودى خود ايجاد ن ازآنجا

، كار بايد مطابقت داشته باشد با اشياء موضوع اوالا  هستند، كار نيز داراى همين وابستگى است. اىهريش

اشياء طبيعى را به اشياء مورد خواست خود تبديل  هاآنكه بوسيله  ، وابسته به وسائل كمكى استًا ثانيا كار،

 ،انسانطبيعت و  ميانرابطه  ي ، يعنى ابزار كار. درست در اين نقطهمي دهدرا تغيير  هاآنخته و سا

 . )م( روشن قابل درك است به طورريشه علّـى و تعيين هدف  ميانوحدت تضاد 

 

 تفاوت اشياء و ابزار كار
 
اى درباره اين وحدت  لكتيكىكه از اين طريق شناخت تعيين كننده ديا همانقدر كه اين امر واقعيت دارد اما

باقى ماندن در سطح ، همانقدر نيز نادرست است، به شناخت در اين مرحله قناعت شود. مي آيدبدست 
، درغلطيدن به سطح ]عـل ـى عينيت موجود[ كننده عامل تعيين مثابهبه شرايط مربوط و وابسته به اشياء

كمك آن ه كه ب مي دهدرا تشكيل  ثابت وبيش يك عامل ماترياليسم مكانيكى است. شرايط مربوط به اشياء، كم

. مي انديشيمكرد. در اين ارتباط ما تنها به شرايط طبيعى خارجى  گيرىنتيجه تحرك اجتماعى را مي توانن
كه  مي دهدعناصرى از شرايط را تشكيل  است و انسانابزاركار خود محصول عمل ]پراتيك[  ،برخالف آن
 است.  كردهايجاد  انسانآن را خود 

هاى اقتصادى هيچگاه خارج از مرز روابط  اين نكته جزو مهمترين كشفيات ماركسيستى است كه قانونمندى
و  مي زندشده روابط را به كنار شىء است كه ماركس پوشش  از اين رود. ناجتماعى مربوطه وجود ندار

شىء و  كاتگوري گونه هاىپديدهاركس م ،. به اين منظورمي سازد ياننما روابط اجتماعى مثابهبهرا  هاآن

آالت، سرمايه، كاال،  )همانند پول، ماشين مي رسانداثبات ه و ب مي دهدروابط اجتماعى را نشان  شدهِ 
كه كليه روابط اقتصادى تنها و  مي ماندحد باقى  به اشياء تا اين هاپديدهوابستگى اين  زمانهمارزش(. اما 

قابل درك است.  اشياء طبيعى بر روى انسانى  هر فعاليت اقتصادى درست از طريق ارتباط شكل ضرور

كمك ابزار كار و به ه ب انسانكه كار   ، اين نكته استمي داردمدنظر دور  از هميانعااما آنچه سوسيولوژى 
ص ويژه اشياى موجود در منظور تصاحب اشياء طبيعى، تنها تا آنجا و در آن حد تابع و وابسته به خوا
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ويژگي چنين سطحى از طريق  ؛مي سازدسطح رشد و تكامل جامعه آن را ممكن  كه ستطبيعت ا

توليد » در چهارچوب سطح هاانسانروابطى كه ، بلكه بوسيله مي شودتعيين ناشياى طبيعى  هاي

سهم  بط به نوبه خود روابطى هستند كه بها. اين رومي شود، تعيين مي دهندتن  به آن «اجتماعى دوران خود

( سلسله مراتب 96)«. نيروهاي مولده مطابقت دارند با مرحله معينى از رشد و تكامل مادى» ،خود

مراحل تكامل  مثابهبهمراحل كه  تنها از اين طريق قابل درك است رشد و تكامل نيروهاى مولده «مراحل»

توليدى  روابط نيروهاى طبيعى در توليد فهميده شود )كه در چهارچوب ي بكارگيرى ي چگونگى

(. مي گيرنددوران معين شكل خاص خود را دارا هستند و با رشد نيروهاى مولده با آن در تضاد قرار 
چگونگى بكارگيرى نيروهاى طبيعى خارج از سطح و  ،كه در هيچ موردى مي شودروشن  پايهنبراي

 قرار ندارد. انساناجتمايى  -چهارچوب فعاليت

 ى مولدههاهنقش سطح رشد نيرو
 

تكامل  و چيز ديگرى نبايد فهميده شود، جز رشد ،كلى، تحت عنوان رشد و تكامل نيروهاى مولده يانبدر 

اندام  ،اين برداشت از رشد نيروهاى مولدهمفهوم وسيع  .ايجاد شده است انسانتوسط خود ابزاركارى كه 

، مي دهدلده را تشكيل ارگانيك بخشى از نيروهاى مو به طوركه  را و تجربه كارى او انسانو اعضاى خود 

در  جنبه فعال، با تكيه بر مي كندصحبت  «كار وسائل». ماركس كه بجاى ابزارتوليد، از مي گيرددر بر 

خواص مكانيكى، فيزيكى و شيميايى اشياء را مورد استفاده قرار »: كارگر مي نويسدو طبيعت،  انسانرابطه 

، بر روى اشياء ديگر تاثير و در خدمت هدف خود در جهتابزار قدرت  مثابهبه هاآن، تا از مي دهد
 (LXVIIIa) (98)« بگذارد.

 -ابژكت -]مفعول موضوعو  عمومى شرطپيشى آن هاتروند فوق، طبيعت با كليه ثرو جرياندر 

 ]موضوع[ عمومى شىء »عكس. طبيعت تنها  صورتبهنه  ،وجهبهيچى است، و انسان[ فعاليت سوژه
چه پيگيرى ماركس  با (99) .مي كندگذارى تكيه  كس(، و خود ماركس بر اين نام)مار «است انسانكاركرد 

در برابر نقش كار اهميتى كم قائل است،  هاآنو براى  مي داند انساناشياء طبيعى را موضوع كار و فعاليت 

 بلكه ،مي شودكه درست  چيزى ى اقتصادى را نه آنهاناتفاوت دور»: مي شوددر جمله زير روشن  ويژهبه

ها و چرخ ]تفاوت چرخ گارى گذشته( 100)«. مي كند، تعيين مي شودكارى درست  و با چه وسائل چگونه

 [تاريخ اروپايي ٢١رو قرن مدرن خود
ى  ،پس  مي سازدما را به اين شناخت نايل  ،«مناسبات اقتصادى»جستجوى آخرين عامل در سلسله ريشه علـ 

 انسانروند كار، فعاليت  جرياندر »احب اشياء طبيعى قرار دارد. است كه درجهت تص ركاكه اين عامل،  
و نه برعكس!  (101)«. مي شودكار به تغييرات مورد نظر خود در اشياء موضوع كار، نايل  بوسيله وسائل

وسيله عمومى »، و يا شرطپيش شىء  مثابهبه، مي دهدابژكت غيرفعال را تشكيل  ،در اين رابطه ،و زمين
است )محلى است، كه او در آنجا ايستاده است( و  locus standiنقطه اتكاء كارگر  شرطپيشزيرا اين ...  ،كار

«. (field of  employment) مي سازدرا ايجاد  فضاى مربوطه انسانروند )كار(  جريان[ براى شرطپيش]اين 
(102) 
 

 رابطه كار و آگاهى
 

ر يك مفهوم مجرد و توخالى است. زيرا كار، تنها كار كلى به مسئله نگاه كنيم، مفهوم كا به طوراگر 
 انسانو طبيعت، روندى كه در آن  انسان ميانكار در ابتدا روندى است »د باشد. اگرهم مي تواناجتماعى 
و مورد بررسى  مي كند، تنظيم مي سازدوسيله عمل خود متحقق  ساز خود را با طبيعت به و سوخت جريان

مي حركت ه نـهفته در طبيعت را ب هاىقوه»كار  جرياندر  انسان حالدرعين، «مي دهدو كنترل قرار 
 ،«اين اقدام او»(، باوجود اين، 103)« مي سازدحاكميت خود را برقرار  هاآنو بر نيروهاى درونى  اندازد

ه ك» ى اجتماعى است، يعنى موجودى استموجود انسان، زيرا مي شودممكن  اجتماعى اقدامى مثابهبهتنها 
يفيت اجتماعى كار را كه ك اما اين اصل كدام اصل است (104)«. مي يابدفرديت خود را تنها در جامعه باز

؟ مي گيردى ديگر قرار هاانسانضرورى و ناگسستنى با  اىرابطهدر  انسان ،كه تحت تاثير آن مي كندايجاد 
 “ايدئولوژى آلمانى“كار برده شده در ه ب يان، بمي كندبازهم و دوباره همان كار! ازآنجا كه حيوان كار ن

 (1٠٥)«. رابطه نيست مثابهبهبراى حيوان ارتباط با حيوان ديگر، »صائب است: 
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با تاثيرى و  funktionell كاركردى ي در ارتباط ديالكتيكى بايكديگر ترتيببدينكار و جامعه 
ار و د]پراتيك[ هدفمند  جهت عملكرد ميانبر رابطه  نور ديگرى را ،اين شناخت. متقابل قرار دارند
كه كار وابسته است به اشياء  مدعي شويممحق بوديم  اىه. اگرهم ما تا اندازمي اندازدريشه علّـى آن 

 بوده سويهيكبشدت  طبيعى، و در اين وابستگى داراى ريشه عل ـى است، آنوقت چنين برداشتى، برداشتى

ت. زيرا چگونگى وابستگى عل ـى روند كار به خواص اس نادرست بودن، سويهيكاين  خاطربهو درست 

 ى ثابت و خشك كه ناشى از شكل اشياء طبيعى باشد، نيست، بلكه وابستگىاىوابستگي هااشياء طبيعى، 

 نسبت سطح رشد چگونگى بكارگرفته د بهمي توانطبيعى با خواص ثابت شىء هر  بشدت متغيير است:

ى كار در  شرطپيشموضوع كار باشد.  يار متنوعبسشدن اجتماعى نيروهاى مولده، بصورت  وابستگى علـ 

 شىءاين وابستگى عل ـى را استقالل متافيزيكى  شكل مشخص ، امانفي كرد مي توانارتباط با اشياء را ن

روند  جريانكه زمينه حقيقى و واقعى براى  قانونمندى داخلى تغييرات اجتماعى ، بلكهمي كندتعيين ن

 .مي كند، تعيين مي دهدرا تشكيل  انسانطبيعت و  انميتاثيرات متقابل 
 

 آگاهى، مرحله كيفى جديد در تكامل طبيعت
 

، يك تضاد ديالكتيكى وجود مي گيردكار ه اشياء طبيعى را ب ،كار جرياندر  انسانكه  اىشيوهدر چگونگى و 
را متذكر شده است. اين  اى كه لوكاش آن دارد. اين نكته را هگل نيز مورد توجه قرار داده بود، توجهى

 سوازيك (106)«. هم جديد است و هم نيست زمانهم»تضاد عبارت است از آنكه آنچه نتيجه كار است، 

 .مي ماندهميشه ثابت باقى  هاآند چيزى به مضمون اشياء طبيعى بيافزايد؛ قانونمندى درونى مي توانن انسان
و از » مي كندى نقش و تعريفى جديد ايجاد شياء طبيعكه براى ا است انسان گيرىهدفاين  ،سوي ديگراز

اتفاقى كشف شده را استخراج  به طورجديد و تاكنون نشناخته و يا و تاثيرگذارى ها امكانات  اين قانونمندى

 -جنبه ثابت و خشك، و مي گرددروند اجتماعى  جريان. درست اين جنبه پويا است كه وارد «مي كند
مي نفى »را   –نسبى است در برابر پويايى اجتماعى  “تصلبى“كه البته  –  بودن طبيعتشىء متصلّب 

 .مي اندازد جريانو  ب «كند

ار ه يك قميانگرااتفاقى نيست؛ اين دربرگرفتن و اجتماعىكردن اشياء طبيعى، نتيجه اراده وجهبهيچو اين روند 
جديد است، يعنى نتيجه  ايجادشدن جهشىوار كيفيتي ضرورى  ه يبىحساب طبيعت نيست، بلكه نتيج

جهاِن »طبيعى ]ماده[، يعنى مرحله  مشخصه مرحله هستى جديدى از تكامل مثابهبه، انسانآگاهى  ايجادشدن
است در برابر  نسانناشى از چگونگى رفتار نوين ا ،. تكامل اين كيفيتمي باشد« بااستعداد و آگاه انسان

، يعنى ناشى از كار هدف و غايتمند و در مغز ساختوار از جهان حيوانات جدا طبيعت كه خود را جهش
شده است. اما زمانى كه اين كيفيت نوين حضور دارد، آنوقت همانند همه مراحل ديگر تكامل،  ريزىبرنامه

و مهر خود ر ا بر همه چيز  مي گيردهمه چيز را فرا  ،باالترين سطح تكاملى كيفيت نوين ،در اين مرحله هم
كه چگونگى قانونمندى تاثير كيفيت نوين حكم  مي آيدمرحله تكاملى به آن شكلى دراين  نحوى كه ، بهمي زند
 . مي كند

 

 هماهنگى قوانين در هر مرحله تكاملى
 

ند، همانقدر كه رشد حيوانات بىاهميت هست قوانين مكانيكى همانقدر براى قوانين مرحله غريزى زندگى و
سوى مركز ه ، براى سقوط بGravidation ر است و يا قانون كششكه مداوم بر روى ما موث نيروى جاذبه زمين

ثقل زمين، بر روى قانون تمايل به سقوط درجه سود سرمايه پاسخگوست؛ در آنجا قوانين جهان غرايز و در 
را نه باهم و نه با قوانين فيزيكى در ارتباط قرار داد. آنچه  هاآناينجا قوانين جهان آگاهى حاكمند و نمى توان 

اين  كه در ظاهر تعجب برانگيز است، به  اىپديدهكه ما هماهنگى قوانين يك مرحله از تكامل مىناميم، 

از نظمى بسته و مشخص و برطبق  )م( خود مياندر رابطه اين قوانين  ،مرحله هركه براى  معناست

ترك قوانينى ز ريشه مش. و اين اصل، امي كننداصلى كه در چهارچوب يك سيستم برقرار است، پيروى 
. پرسش درباره علت قانونمندى وحدت يك مرحله، مي دارندكه كيفيت مرحله مربوطه را برپا مي شودناشى 
 . مي يابدقانونمند  پارچگىيكمتضاد در آن، پاسخ خود را در اين هماهنگى و  هاىپديدهباوجود 
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 هستى اجتماعى و آگاهى ميانرابطه 
 

انكار كرد كه آنچيزى كه زندگى اجتماعى را از كليه مراحل  مي توانا ( نبرپايه اين شناخت تئوريك )اجبار
ين ، آگاهى است. امي دارديك مرحله كيفى مخصوص بخود برپا مثابهبهو آن را  مي سازدپيشين آن مجزا 

د مي توانلكردى، ناز هستى اجتماعى، هيچ رابطه و هيچ عم اىههيچ جنبكه  نكته اما به اين معنا نيز است

مي نگذشته و در اين مجرا شكل نگرفته باشد. و آنجا كه  !( آگاهى«ميان»درون )از كه  جود داشته باشدو

خواهد انجاميد،  آليسمايدهبه سقوط به  نهايتا  كه چنين موضعى  تفاهم ايجاد شودسوايند از اين برداشت توان
صورت ناشايست و  ، شرايط طبيعى بهنياكه نزد اين مدع تفاهم ناشى از آن استسو اينكه  آنوقت بايد گفت

مكانيكى به پيروزى آسان دست  ي هميانعاكه ماترياليسِم  مي شود، و موجب مي شودتيكى برجسته غيرديالك
. نادرستى اين نگرانى درباره پذيرفتن ستا اساس و بي پايه ، يابد و به خود آفرين بگويد. اما ابراز نگرانى

حتى بسيار موفق با كمك برداشت ماترياليستى  مي توانستى اجتماعى را عملكرد فعال آگاهى دركل روند ه
كه  فوق درست در اين امر نـهفته است برداشت “ماترياليستى“ير اثبات كرد. خصلت ناپذسختگير و سازش

 ،به اهميت نقش آن بي توجهكننده در روند هستى اجتماعى، يعنى آگاهى،  جنبه فعال و در جهت اهداف عمل
ديالكتيكى كه از عملكرد در  ي تنيدهبهم -پيوستهبهممضمونى وابسته است به يك رابطه  به طورو  نهايتا  

در يك كِل ديالكتيكى ]هستى اجتماعى[ و لحظات  هاجنبهو در آن همه  مي شوداجتماعى نتيجه  عينىشرايط 
 مورد مفصال صحبت خواهيم كرد. . ما در اينمي گردندهماهنگ 

 

 نرابطه ذهن و عي
 

كه جنبه فعال را در آن تنها  ش ماترياليسم قديمىبينبرداشت و  با برداشت فوق، روند اجتماعى، برخالف
لمروى فكر و براى آن تنها ق مي داند، و يا آن را امرى خارج و فارغ از قانونمندى مي كندارزيابى  ظاهرامر

كه از درون آگاهى راه خود را  ي دهدمرا تشكيل  پراتيكى اين روند اجتماعى درواقع كليت ،مي پذيردرا 

مي و وحدتى را تشكيل  هستند مشابهه و واحد -سانيك، روندى كه در آن هم جنبه ذهنى و هم عينى مي يابد

 .مي دهندرا تشكيل  ]فاعل و مفعول[ ابژكت -سوبژكترابطه فلسفى،  يانببه  ،دهند

و لحظات اين  هاجنبهاجتماعى كه در آن كليه  روند جرياناصل ديالكتيكى  مثابهبهابژكت  -سوبژكترابطه 

درك شود كه ، وجود آيده اين شناخت ب و درستى درك شوده د بمي توانا زمانى ، تنهمي شوندروند دسته 
عينى،  -است براى برقرارى واقعيت قانونمند شرطپيشهمانقدر  سوبژكتعملكرد ذهنى كه 

سختى  .است براى فعاليت ذهنى شرطپيش كه برعكس، قانونمندى عينى يعنى ابژكت، همچنان

در اين  تربيشابژكت برپايه تجربه تعيين و برشمرده شود؛ اين سختى  -سوبژكتكار در اين نيست كه رابطه 

برهم منطبق و  كه چرا هستى اجتماعى و اين رابطه ، توضيح داده و فهميده و درك شودنكته نـهفته است
و لحظات روند اجتماعى، تنها  هاجنبهكليه  باشند و چرا ك مفهوم مىي يانب ،ديگر عبارتبه، يكى هستند

 ابژكت را تشكيل دهند.  -سوبژكتو لحظات رابطه  هاجنبهند مي توان
 و طبيعت مراجعه كنيم. ما ديديم انسانبراى روشن ساختن اين نكته مجبور هستيم بارديگر به مسئله رابطه 

فعاليت و عمل  هم ، و آنهميشه فعاليت و عمل، طبيعترابطه انسان و كه حتى كوچكترين واحد 
كننده و موثر  نارسائى فكرى درباره نقش شرايط طبيعى كه گويا تاثيرات بازدارنده و يا كمك است. اجتماعى

د، سرگيجه بسيار ايجاد كرد. تاآنجا كه از اين ند داشته باشنمي توانبر روى چگونگى رشد روابط اجتماعى 
 )عينيت( برابرايستاى شيئيتِ  ،كه آخرين وضع غيرقابل محاسبه آمد بعمل گيرىنتيجه اين ،تصور

Gegenständlichkeit  به كه عمل و پراتيكى كه  اين ارتباط مورد توجه قرار نگرفتطبيعت است. اين نكته اما در
روى ، اشياء طبيعى را به قلممي يابدضرورى در جهت تاثير گذاشتن بر روى اشياء طبيعى تحقق  طور

كه نشان داده شد، عكس آن اما هيچگاه تحقق  همانطورو  مي سازدرا تبديل  هاآنوارد و  فعاليت خود

بر روى طبيعت با مضمونى منفى، مسئله تخريب محيط زيست  انسانعمل و پراتيك نمونه براى ] .مي يابدن
 .[است

كه جهان اشياء  مي رسدنظر  ر بهانتزاعى مورد توجه قرار دهيم، آنوقت اينطو به طوراگر اين نكته را 
 انسانكه  مي آيدوجود ه ب از اين رو ظاهرامر. اين مي سازدبرقرار  انسانطبيعى سلطه خود را بر پراتيك 

چيزى  و با آن روبروست، و آن مي يابدكه  مي سازدليت ]به ابژكت[ خود تبديل چيزى را به موضوع فعا آن
 بينبالفاصله از ظاهرامرمندى كيفى خود غيرقابل تغيير است. اما اين تكه در برابر خود دارد، البته در قانون
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 عبارتبهروند و تغييرات اجتماعى پرسشى مطرح شود.  جريانمىرود، بمحض آنكه درباره چگونگى قوانين 
متافيزيكى از درون  به طورو طبيعت، كه  انسان ميانمان را از رابطه محدود محض آنكه توجه ديگر، به

روند هستى اجتماعى  جريان كليت تنيدگىبهم -پيوستگىبهمايم، دور و به  وابط اجتماعى برگزيدهكليه ر

اصله اين نكته خود را .  با چنين تغيير در زاويه ديد تئوريك، بالفمي شودديشيم، تظاهر سلطه اشياء محو يانب
فضاى  اصال  ، كه شرطپيشه اين به شرايط طبيعى و با توجه ب انسانكه باوجود وابستگى وسيع  مي دهدنشان 

محدود  به طوردر كوير  مثال  وجود دارد )امرى كه  انسانبراى  توسط انسان، ضرورى فعاليت تغيير دهنده

محدود  برترى و غالب بودن خود را عليه ،قانونمندى درونى روند كليت هستىبرقرار است(، 
 و همچنين عليه شرايططبيعت  مصلّب -غيرمنعطف كيفيت و انسان ميان كردن رابطه
 در انگلستان از دارىسرمايهرشد  .مي شودشده و قابل درك برقرار  ،محل مختلف جغرافيايى

 پايهنبراي»، مي گويد. ماركس مي كندكه در سويس هم  مي كندهمان قوانينى درونى پيروى 

كلى از آن صحبت در مفهوم  مي توانارزش اضافى صحبت كرد، اما ن زمينه طبيعىاز  مي تواناست كه 

كه مانع آن باشد، كه كارى را كه براى زندگى خود ضرورى  كه هيچ محدوديت طبيعى وجود نداردكرد 
 شرايط مساعد طبيعى هميشه تنها»( و همچنين: 107)«. دازيمياناست از سر خود باز و به گردن ديگرى ب

 (108)«. مي داردرزش اضافه را ارائه ا امكان، و نه واقعيت

درباره  اين تفاوت كه مي سازد، ابـهام را برطرف مي شودامكان و حقيقت نايل  ميانكه ماركس اينجا  تفاوتى
كه از طريق  جستن از امكان طبيعى رابطه اجتماع و طبيعت برقرار است. حقيقت عبارت است از بـهره

امكانى  .مي يابد ، تحققمي گذرد ]مغز، آگاهى[ درون سراز  كمك فعاليت هدفمندى كهه پراتيك، يعنى ب

به  ،حقيقت ايجادشدن ويافتن تحقق بىنـهايت و تمامىناپذير وجود دارد، و لذا  به طوركه در وضع عادى 
، بلكه منوط است به قانونمندى مي شودمربوط ن ى مختلفهانا( و امكآن )شيئيت شىء خصلت وجودى 

ضرورت »، بلكه مي كندستقلى ايفا آنكه وجود يك قدرت طبيعى نقش م روند اجتماعى. نه جرياندرونى 
را توسط دست  طبيعتساز با آن،  و ، يعنى توانايى برقرارى سوختكنترل نيروى طبيعى توسط اجتماع

مي سى را در تاريخ صنعت تشكيل ، نقش اسانخدمت گرفت در مقياس بزرگ رام كردن و به انسانو توانايى 

منظور برطرف ساختن ه ست از كار انجام شده بعبارت ا «شرايط اقتصادى»اصطالح  ( به109) «.دهد

 بي واسطهتوليد و بازتوليد » جريانعبارت است از كار انجام شده در  ،به سخنان ديگر نيازهاى مادى،

Proudon (LXIX ) پرودونچيزىكه »، مي گويد.  ماركس در چهارچوب روابط اجتماعى( 110) «حيات

هستند،  انسانمحصول خود  همانطوراسبات اجتماعى نيز نفهميده است، اين نكته است كه برخى از من
 (111. )«كه پارچه، نخ وغيره چنين هستند همانطور

اى هستند، پراتيكى كه خود در دامن  اما چنين مناسبات اجتماعى خود ناشى از پراتيك مشخص تاريخى
 “ايدئولوژى آلمانى“ست. در آمده ا اى كه تنها تحت تاثير مناسبات معينى ممكن شده بود، بوجود شرايط قبلى

در  …كه مي دهدنشان  …تاريخاز اين برداشت )ماترياليستى( »: مي شونداين مناسبات به روشنى برشمرده 
از نيروهاى مولده ايجاد شده است،  اىتودهوجود دارد،  ىدستاورد مادى و قابل لمس ،از تكامل اىههر مرحل

 اىهتود .مي بردارث  كه هر نسلى از نسل قبلى به ار شده استافراد و طبيعت برقر مياناى  رابطه تاريخى
حال  ، اما در عينمي يابندتوسط نسل جديد تغيير  هاآنو شرايطى كه البته خود  اىهاز نيروهاى مولده، سرماي

به آن تكامل و خصلت و  ]تخريب محيط زيست![ مي كند نم تعييهشرايط زندگى نسلى جديد را  ،اين شرايط
 (112) «.مي آوردوجود ه شرايط را ب انسانكه  مي سازندرا  انسانشرايطى كه همانقدر  .مىبخشدمعينى 

به تنها  اى همگون است،پديدهطبيعى  به طور كه را اجتماعى هستى مرحله “فقر فلسفه“در  مثال  ماركس، 
 از اين روشته و صورت كلى برپايه يك اصل واحد قراردا به برجسته نمى سازد، زيرا هر مرحله عام طور

مي مناسبات توليدى در هر اجتماعى يك كليت را تشكيل »: مي دهدارگانيك را تشكيل  -يك كليت اندامى
( او موضع خود 113) «.مي كنندبرقرار هستند و يكديگر را حمايت  زمانهم، زيرا كه تمام روابط …دهند

مرزهاى از بودن  عبور يرقابلغبر  كه  مي سازدمشخص  به اين صورت رترا دقيقدر اين مورد 
ديگر بازتوليد هستى در يك  عبارتبه تاكيد كرده و ،عملكرد نيروهاى فعالاجتماعى براى 
مي مضمون او بارها از آن صحبت در همين  .مي كندنفى  خارج از اين مرزهارا جامعه مشخص 

 جريانهر مرحله اجتماعى  در داخل مرزهاى رويدادهاى هميشه تنها انسانطبيعت و  ميانكه رابطه  كند

تنها بر روى طبيعت تاثير نمىگذارند، بلكه همچنين بر روى يكديگر موثراند.  هاانساندر توليد ». مي يابد
و نتيجه عمل خود را با  مي كنندصورت معينى با هم همكارى  كه به مي كنندتنها از اين طريق توليد  هاآن

مي در هم تن  به مناسبات و روابط معينى نسبت به هاآن ،يد كنند. براى آنكه تولمي سازنده يكديگر مبادل
مي عت و در توليد تحقق بر روى طبي هاآن، و تنها در درون اين مناسبات اجتماعى است كه تاثيرگذارى دهند
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كليه توليد، »: مي دهدتكرار آن نشان را مطلب به شيوه فوق امرى اتفاقى نيست  ياناينكه ب (114) «.يابد
( 115) «بط حاكم در يك شكل اجتماعى معينى تصاحب طبيعت توسط فرد در چهارچوب و از طريق روايعن

 . مي شودعملى 
 

اين وسعت مورد توجه قرار ه ب از اين رورا  )م( طبيعت و جامعه ميانما مسئله چگونگى رابطه 

لب ناشى از نادرستى درك اين كه اغ هاى ماترياليسم تاريخى ليه بدفهمىداديم، زيرا خواستيم از اين طريق ع
 ايجادشدن، باعث طبيعت و جامعه ميانيكى از رابطه رابطه است، موضع گرفته باشيم. درك نادرست مكان

كه يك شخِص حتى مسلط به انديشه ماركسيستى نيز  است پايهنمخالف شد. براي ي يسستىآلايدهيك برداشت 
ماركسيسم و علم بورژوازى نه در برترى  مياناساسى  تفاوت»شود: بدچار اين برداشت نادرست د مي توان

كليت از طرف ماركسيسم قرار  اسلوب اقتصادى آن براى توضيح تاريخ است، بلكه در پذيرش موضع
رشته تحرير درآمده است، اما براى نشان دادن يك لغزش  . اين برداشت بيش از سه دهه پيش به«دارد
كه  فته استى به اين واقعيت نـهبي توجه. نادرستى اين موضع در ، ارزش عنوان شدن را داردآليستىايده

، و لذا مي كندپيروى  اىهپارچيككه از قانونمندى  الكتيكىرونِد واحِد دي جريان مثابهبهدرك تاريخ 
ممكن است، زيرا در حركت و تغييرات اين كليت، شرايط  از اين رو، تنها مي دهدرا تشكيل  «كليت»يك

كليه  )م( كننده دست عامل اصلى و يكرا نشان داديم( نقش  ها)آنطور كه ما آن [ىوليد]ت« اقتصادى»

 اين معنا نيست . پذيرفتن اين نظر  اما بهمي سازدو عاملى است كه كليت را برپا مي كندعوامل ديگر را ايفا 
براى نقش عامل  مي كوشد هانمونهكه از طريق ارايه  سازيم بي پايانيكه خود را گرفتار جدل تجربى 

نتيجه رساند، ه زحمت بتوان بكمك تجربه نيز به اقتصادى و يا ايدئولوژيك اولويت قائل شود؛ چنين جدلى را ب
ارايه دهد، امرى  “داليلى“ تربيشهرچه  مي كوشد، هر طرف مي دهدوزانه نشان كه تجربه ر همانطور زيرا
اصلى، يعنى قبل از . اما نكته استنيز خص، ممكن و با كمى زيرك بودن ش صبورى بىحد تاريخ خاطربهكه 

كه  اثبات برسد، اين نكته استه كمك تعدادى از مدارك و اسناد يكى از دو وجه به كه ب آنكه كوشش شود
اولويت عامل اقتصادى را از درون ذات و مضمون  جامعه تشخيص دهيم و آن را  ،تئورى شناخت برپايه

كه  مي سازدبه اين عادت انتقاد وارد  لنين نيز از اين رواثبات برسانيم. هبوچرا  يك ضرورت بىچون مثابهبه
كردن درك  ساده»خاطر  نظر او تنها به نشان داده شود، امرى كه به هانمونهمضمون ديالكتيك تنها با ارايه 

 (116) .براى عموم مجاز است «آن
 

 

 نقش پراتيك در رابطه ايدئولوژى و شرايط اجتماعى
 

 هاآنتنها از طريق شرح و تفسير  مي توانمعنوى از شرايط اجتماعى را ن هاىپديدهوابستگى  ضرورت اثبات
 مي توانبه نحو احسن انجام داد، بلكه مى توان از اين طريق آن را تنها مورد تاكيد قرار داد.  چنين اثباتى را 

، “مي كنندتوليد “آن را ، عواملى كه تردقيق، ويا انسانمعنويت و ايدئولوژى  هاىريشهتنها از طريق كشف 

، عملى مي دهندبا حيوانات را تشكيل  انسانكه نقش تعيين كننده در تفاوت  كار و آگاهىيعنى عواملى مانند 

 ي تاريخى ي سوى ترسيم مشخص هستىه بررسى را ب مي توانساخت. آنوقت تازه از اين نقطه به بعد 
مي كه از ريشه عل ـى پديده آغاز بررسي اييك چنين بررسى، يعنى آگاهى، محتوا و شكل آن، هدايت كرد. 

به  ضرورتا  و  مي دهدى قبلى نشان داديم، تنها شيوه درست بررسى را تشكيل هابخشكه در  همانطور، شود
پراتيك » مثابهبهو انطباق آن با تغييرات قانونمند شرايط را  انسانكه فعاليت  مي گردداين نتيجه نيز نايل 

( بپذيريم. اين اما هيچ معناى ديگرى ندارد، جز جنبه معنوى روند، يعنى وضع معين 117)« حول كنندهمت
از و با شرايط  آن تنيدگىبهم -پيوستگىبهم[ را در ارتباط و در انسانآگاهانه نزد  -معنوى -] عامل روحى

روند هستى  جريان ايجادشدنر در موث ي عامل درونى مثابهبهرا  آن زمانهمو همچنين و  اجتماعى درك كنيم
طور مشخص به اين معناست: كه با توجه به نتايج ه اين شناخت ب ،ديگر عبارتبهجامعه تشحيص دهيم. 

مسلط شدن بر اشياء  از جهان حيوانات، و ازآنجا كه انسانآمدن و جداشدن گونه عل ـى بيرون هاىريشه

 بايد پذيرفت ،مي شودعملى  كار حوائج زندگى از طريقدر آن بمنظور پاسخ به  طبيعى و ايجاد تغييرات
يك  مثابهبهبايد انديشيدن را  از اين رو، و )م( شدن قرار دارد انسانند از اين روكه كار در سرآغ

منظور رفع ه دار بدر روند پراتيك هدفمند و جهت اىهوسيل مثابهبهعامل وابسته به پراتيك پذيرفت و آن را 
ترقى جامعه به درجات باالتر و  خاطربهارزيابى كرد. بغرنج شدن روابط اجتماعى  سانانحوائج روزمره 

هستى و آگاهى  ميانتغييرى در اين اصل ايجاد نمى كند. درست برجسته ساختن روابط مشخص  ،تربغرنج
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واقعى  تِ ، يعنى محتوايى كه واقعيمي سازددر مفهوم پراتيك، نقش آن محتواى واقعى و نه توخالى را مستدل 
اما  .مي كندماترياليسم تاريخى نقش اساسى را ايفا  آن و در يانمفهوم كليت حيات اجتماعى را ببا و متناسب 

 ميانادها، در مورد مشخص بررسى ما، كه چگونه وحدت متض مي دهداز آنجا كه ماترياليسم تاريخى نشان 
كه جامعه  مي رسانداين طريق به اثبات و از  و وجود دارد مي شودورت عملى ممكن صه هستى و آگاهى ب

اين نكته تشخيص  ،مي رساندكه كليه لحظات متضاد هستى خود را به وحدت  ساختارى ديالكتيكى است
همانقدر  “فاكتور اقتصادى“بر روى  سويهيكتكيه نامتناسب و  كه مي شودداده و درك 
كه در  ، آنطورل اقتصادىكه پربـهادادن نامتناسب بر روى كليت به ضرر عام نادرست است

 .مي باشد، نادرست قول فوق عملى شده استنقل
 

 

 كشف كليت واحد
 

. حتى برجسته ساختن مي دهدمحتواى ماترياليسم تاريخى را تشكيل ن وجهبهيچتنهايى  كشف عامل اقتصادى به
هم اهميت  هانآكه  دى در برابر تصورات غيرماركسيستىاز مفهوم اقتصا ماركسيستىويژگى و درستى درك 

گردد كه رجحان و  يان، هنوز كافى نيست، بلكه بايد دقيقا روشن و بمي شناسندچنين عاملى را برسميت 
.  انگلس در سال مي باشدن ممكن نيز سادگي هاكه شناخت آن به اين  اىنكتهبرترى اين برداشت در چيست، 

خ را ر ماركس برداشت ماترياليستى از تارياگ»: مي گويد بورگ اشتاركنبه  اىهباره در نامدراين 1894
 نويسانتاريخو كليه  Guizot گويسوت، Mignet ميگنت،  Thierry تيئرىنبايد متعجب بود، زيرا[ كشف كرد ]

 تدارك اين كشف بوده است، و اين هاآنكه تمام كوشش  مي كنندبا نظريات خود ثابت  1850انگليسى تا سال 
كه زمان آن فرارسيده بود كه اين برداشت ]ماترياليسم تاريخى[ كشف  مي كندكشف نيز اين امر را اثبات 

را  ، اگر نخواهيم زمان آن1815كه الاقل از سال  مي سازدنيز اين نكته را برجسته  Mehring مئرينگ. «شود
آنجا  كه در ديگر براى كسى مخفى نمانده بود به آغاز صنعتى شدن وسيع ]انگلستان[ برسانيم، در انگلستان

دوران  نويسانتاريخداشت. در فرانسه نيز  جرياننبرد اصلى سياسى در دور محور حاكميت دو طبقه 
به  (118) .ندمي كرديين كننده ارزيابى رنسانس اين واقعيت را براى تاريخ فرانسه از قرون وسطى به بعد تع

كه تضاد طبقاتى را  مي كندرا اضافه  Thiers تيرزو مئرينگ نيز نام  مي نامدى كه انگلس نويسانتاريخهاى نام
 ،Disraeli ديسرائلى مثال  اسامى ديگرى نيز اضافه كرد،  مي توانساختار عمده جامعه قبول دارند،  مثابهبه

 هلوتيوس، Montesquieu منتيسكو. Lorenz von Stein لورنس فون اشتين، Toqueville توكويل، Carlyle كارلئله
Helvetius ،ايزلين Iselin ،پاگانو Pagano ،هردئر Herder  شليئتسر، كانتدوران رومانيسم،  پردازهانظريهو 
Schliezer ،لوئى بالنك Louis Blanc  .مثال  و ديگران نيز عامل اقتصادى را به اين يا آن شكل تشخيص داده بودند 

اشى از هستى اجتماعى ن عمدتا  ، انسانشليئتسر در موردى گفته بود: زبان و همچنين رشد و تكامل عقل 
 تاريخ اختراعات، كشفيات و تكنيك ارزيابى شود. مثابهبهبايد  عمدتا  يت انسانو تاريخ  ستاو

شان متفاوت است. اگر ياننپيشين نظرياتطور عمده با ه كشف عامل اقتصادى توسط ماركس و انگلس اما ب
بود كه فراموش شده  هاتمد هاآنآنوقت  ،مي بودتنها محدود به كشف عامل اقتصادى  “نيز“كار عمده آنان 

اين البته  –در زمينه حوادث اجتماعى نيست  تربيشدر داشتن دقت  تنهـا همچنين هاآنبودند. برترى كشف 
براى اولين بار راه را نشان دادند و گشودند براى  هاآنكه  ، بلكه اين برترى در آن است-است  شرطپيش

براى درك جوانب بكلى دور و متفاوت از هم در  آناهميت  و لحظاتتضادهاى متنوع در  وحدتدرك 

 يك كليت واحد بودن تنيدهِ بهم -پيوستهبهموابسته و براى ضرورى  . وحدتى كه عاملىانسانهستى  هاىپديده
يص داد. در رساله خود تحت عنوان پلخانوف با تيزهوشى مضمون ماترياليسم تاريخى را تشخ .است

درباره عامل اقتصادى را  هميانعااجتماعى و پس از آنكه او تئورى  ،“ماترياليستى تاريخ درباره برداشت“

كمك قدرت ه ب …است مـجردتاريخى يك امر  -عامل اجتماعى»: مي نويسد، مي دهدمورد انتقاد قرار 

و از اين طريق برخى  مي كنندپيدا  كاتگوري وار هستى اجتماعى شكلى كليتمختلف  جوانبانتزاع، 
اخالقيات، ظوابط حقوقى، اشكال و  –  انسانى عملكرد اجتماعى چگونهگي هااز ابراز نظرها و برخى از 

هم عمل ما  ،زمانهمكه  مي شونددر آگاهى ما به نيروهاى خاص مستقلى تبديل   –هاى اقتصادى وغيره  نرم
مي بب و علت چنين عملكردى آخرين س مثابهبهو خود را  مي گردندو هم دليل انجام آن  مي شوندرا موجب 

. اكنون كه تئورى موثر بودن چنين عواملى شناخته و طرح شده است، بايد اين بحث را اجبارا  هم نمايند
( و پلخانوف به چنين 119) «.عنوان عامل تعيين كننده دانست بسرانجام رساند كه كدام عامل را بايد به
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تئورى عوامل در زمان خود محق و موثر بوده است، امروز هم  اىهبه هر انداز»: مي گرددنايل  اىهنتيج
، مي كندپاره(  )بـخوان پاره بندىتقسيمرا  انسانديگر قابل دفاع نيست. اين تئورى عملكرد و پراتيك اجتماعى 

كه گويا رشد و چگونگى تكامل  مي نمايد اىويژهنيروهاى  مثابهبهجوانب و تظاهر اجتماعى مختلف آن را 
اين تئورى همان نقشى را ايفا كرده است  ،. در تاريخ تكامل علوم اجتماعىمي كنندامعه را تعيين تاريخى ج

 وحدتآموزش  ،. دستاوردهاى علوم طبيعىمي كندكه تئورى نيروهاى مختلف فيزيكى در علوم طبيعى ايفا 
مي نيز  پايهن. برهميگذاشتند و آموزش مدرن پايدار بودن كل انرژى را ايجاد ساختند را پايه اين نيروها

جاى خود  ،نوعى تحليل اجتماعى مثابهبهدستاوردهاى علوم تاريخى موجب آن شوند كه تئورى عوامل  بايستي
نهادى حيات اجتماعى ويژه بدهد. برداشت هم اجتماعى مشخِص  ي هستى ي نهادىبرداشت هم را به

، روند مي ديدرا در آن  كه وظيفه آن ي يابيممت. ما آن را نزد هگل نيز ماترياليسم ديالكتيك امروزى نيس
طور علمى توضيح دهد. يعنى ازجمله كليه جوانب و تظاهر عملكرد ه در كليت آن ب را كامل تاريخى اجتماع
به كه  مي گيردى قرار انسانصورت عوامل مختلف مورد توجه ه كه ب را نشان دهد انسانو پراتيك اجتماعى 

 (120) «.مي انديشدانتزاعى  طور
هميشه با ويرگول  “عوامل“چنين تصور كند كه كلمه  انسانبراى آنكه بتوان نكته فوق را دقيقا  درك كرد، بايد 

، اين نكته نيست كه گويا جوانب مختلف مي داندفهميده شود. آنچه كه پلخانوف مردود  “باصطالح“به معناى 
در برابر جوانب ديگر استقالل  هاآنبراى  وانمي تهستى اجتماعى وجود ندارد، بلكه اين نكته است كه گويا 

.  انتقاد پلخانوف امروز هم همچنان مي شودروند تاريخى نقض  جريانكه از اين طريق وحدت  –  قائل شد
سطح شناختى را كه ماركسيسم به آن دست يافته  ،هميانعا شناسىجامعهمدرن است كه در گذشته بود، زيرا 

 كرده است. “فراموش“متفاوت است، بكلى  اىهعمد به طورگذشته  “مشابهه“ نظرياتبوده است و نسبت به 
 

 مي يابدوحدت ذهن و عين در پراتيك تحقق 
 

ا عامل اقتصادى و كليت جامعه را بايد  ميانرابطه   “اقتصاد“كه  )م(، بندى نمود چنين جمع نهايتا

كه بررسى ريشه  همانطوررار دارد. و اجتماعى ق هستىكه در خدمت توليد و بازتوليد عبارتست از پراتيكى 
را  اىكننده، اقتصاد آن نيروى تعيين مي دهدشدن ]و جدا شدن آن از جهان حيوانات[ نيز نشان  انسانعل ـى 
كليه لحظات هستى مادى و معنوى به صورت يك وحدت ديالكتيكى در كليت  ،كه توسط آن مي دهدتشكيل 

ست، عبارت از كه براى بحث ما تعيين كننده ا شى از برداشت فوق. شناخت نامي شوندتجميع يافته و برپا 

ديگر اين وحدت  مادى و معنوى، ي دركى از تئورى وحدِت كليِت هستى كه با چنين اين نكته است
  مكانيكى عينيت برابرايستا وتنها تحت تاثير »كه گويا  روندى جريان مثابهبه سويهيك

 به معناى توسط ماترياليسم قديمى اين روند ،عبارت ديگرشود. بهنمي درك قرار دارد،  «]عين[ ابژكت

، مي شوددرك  انسانطبيعى و با نفى و يا تقليل اهميت نقش پراتيك وابسته به آگاهى  -روندى مكانيكى
. و مي دهدماترياليسم در تز اول درباره فويرباخ مورد انتقاد قرار  اين نظرياتبرداشتى كه ماركس آن را در 

محدود  به آن آليسمايدهكه در سيستم  انسانبه تنها عملكرد ذهنى  مي شودمحدود نين اين وحدت همچن

ى و هدفمندى عملكرد آگاهانه وحدت قانونمندىبيان . برعكس، معنويت و پراتيك، مي شود  برپايه ريشه علـ 
. آن نظرى مي دهديل را تشك “پراتيك -عملكرد معنوى“پرتضاد، يعنى  -يك وحدت ديالكتيكى است كه انسان

ه بنه از طريق  انساندرك كند كه گويا  مي خواهدكه تحقق روند را بدون شركت فعال آگاهى، يعنى آنطور 
بازتاب آگاهانه نتايج عملكرد در ذهن خود در روند شركت دارد، بلكه تنها  جريانانديشه خود و در  كارگرفتن

وقوع يافته  جرياناز طريق غور كردن در چگونگى  از طريق تماشاى روند پس از تحقق آن، يعنى تنها
 -انهِ گرنظاره“ع را ماركس و انگلس موض . اين برداشتمي شودبه شركت كننده در روند تبديل  ،روند

درباره فويرباخ و هم در  ي“تزها“.( هم در شودو بعدا  مراجعه  ترش. )همچنين به پيمي نامند “ظاهرنگر
كه درك  مي كنندبه موضع فويرباخ انتقاد  ويژهبه، و انگلس به ماترياليسم قديمىكس مار ،“ايدئولوژى آلمانى“
( درك ماركسيستى از 121) .«ظاهرنگر آن -گرنظارهبه تنها نقش  …مي شوداز جهان معنوى محدود  هاآن
نتيجه  كه در ا درك مكانيكى ماترياليسم تاريخىهم در تضاد است ب ،“پراتيك“و يا  “كار و عملكرد معنوى“

د نظر دور “را روند هستى اجتماعى  جريانچنين برداشتى نقش واقعى آگاهى در  و همچنين  “مي دارداز م 
د نظر  “اقتصاد“ا كه ارتباط كليه حوادث اجتماعى را با عامل گرذهن آليسمايدهدر تضاد است با  بكلى از م 

 خود حذف كرده است.
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 ، بدفهمى ماترياليستىآليستىايدهبدفهمى 
 

 نيز به آن دچار شدههمانقدر به سنتى تبديل شده است كه برداشت مكانيكى از ماترياليسم  آليستىايدهبدفهمى 
مكانيكى  ي هميانعا شناسىجامعهدر خارج از حيطه ماركسيسم قرار دارد،  آليستىايدهاست. اگر برداشت 

شركت “ت. تائيد زبانى و اعتراف به دوانده اسبسيارى از مدافعان ماركسيسم ريشههنوز حتى در انديشه 
در پراتيك اجتماعى، براى جبران اين انحراف توسط اين افراد، زمانى كه ضعفشان نشان داده  “داشتن انديشه

ديالكتيسين ماترياليست تنها تائيد صورى نقش پايبندي يك . نشانه مي دهد، تغييرى در اين حكم نمي شود
ى انساندر پراتيك  “عملكرد“و  “معنويت“ ميانو متضاد ديالكتيكى  رابطه بغرنج آگاهى نيست، بلكه درك

 Antinomieكه تائيد صورى، يك تصديق كردن بدون درك محتوا است و با تضاد درونى  همانطوراست. 
 -ييتصديق كردن عقال مثابهبه، خود را تردقيقكه با بررسى  مفهوم[ روبروست -]تضاد در يك جمله

ى از طبيع -مكانيكى سويهيكبرداشت  هيجدهمهم در ماترياليسم قرن  همانطور، كند ميافشا  آليستىايده
گريزناپذير قرار دارد،  ه قانونىتصور شود كه جامعه گويا زير سلط ،روند اجتماعى موجب شد جريان

وال، تر، اما بر همان منصورت پوشيده درحاليكه در برابر آن، گويا آزادى انديشه برقرار است. اگر چه به
را در تائيد  “تاثير متقابل“از مفهوم  “وعور لخت“و  “توخالى“براى استفاده  هميانعا شناسىجامعهما تمايل 

داشتن انديشه بر زمينه مادى هستى در چنين  “تاثير“. مي كنيمى توسط آن، ارزيابى صورى نقش آگاه
صورت ه ديگر ب عبارتبه. مي شوديك عمل مستقل انديشه درك  مثابهبهبرداشت و تصديق كردن، 

چنين موضعى  ، نتيجه جبرىمكانيكىبرداشت پايه  ، امامي شودناخواسته عملى  . چنين امرى البتهآليستىايده
 .مي دهدرا تشكيل 
 هميانعا، آنوقت ريشه آن را در عوض كردن مي شودكه بدفهمى مكانيكى از چه چيز ناشى  ماگر بپرسي

، انسانروند تاريخ توسط  جريان. تنظيم آگاهانه چگونگى مي يابيم گاهآ و آگاهى مفهوم كلمات مطابق با

: آليستىايدهذهنگرا. چنين ادعاى در تضاد است حتى با ديالكتيك  آليسمايدههم  است، آن آليستىايدهالبته ادعايى 
آنچه كه  چيز ديگرى است از ،، نتيجه عينىمي گويدبياوريم كه  خاطربه“ حيله عقل“نظر هگل را درباره 

 ميان ى كه ازجريانرا مىكشند. عملكرد، يعنى  افراد آرزو دارند و براى دسترسى به آن مىكوشند و انتظار آن
، مي يابد جريانآگاهى  . عملكرد، مطابق بامي گيردو براى خود هدفى را در نظر  مي گذرد]مغز[  ِدماغ

 مي يابدر بخش عمده آن برپايه شرايطى تحقق ، زيرا اين عملكرد دمي شوداما به اين علت ناآگاهانه عملى 
ى است و نه بين نتايج آن توسط او نه قابل پيش عمال  و  مي ماندنشناخته باقى  انسانكه ريشه و علل آن براى 

ديشيم كه ماركس در كاال ياننتيجه عملكرد خود ارزيابى كند. در اين زمينه به تضادى ب مثابهبهرا  د آنمي توان
اه ما (، و با اين نگشودنگاه  ترشو شيئىشدن آن )به پي Versubjektivierung از آن ذهنى برداشت نميانشان داد 

]شناخت آگاهانه از خصلت  و آگاهانه ]برداشت ذهنى از كار[ مطابق با آگاهى ميانكل تضاد ديالكتيكى 

 را در برابر خود داريم. شده كاال[ شىء 
 

 ابژكتو  سوبژكت ميانوحدت ديالكتيكى تضاد 
 

دقيقا  در انطباق است با  ،يبودن و قانونمند اتفاقى ميانكه چگونه رابطه ديالكتيكى  مي دهدماركس نشان 
تحقق مي  ،و لذا ناآگاهانه ،روند عيني كه ماوراي آگاهي ذهني اختيارمندي ذهنگرايانه و جريان ميانرابطه 

]فاعل و مفعول،  و ابژكت سوبژكت ميان وحدت ديالكتيكى تضاد با اصل ،زمانهم ،. ما در اينجايابد

آن عمل فعال  ،عين و ذهن[ سروكار داريم. زمينه نـهايى تحقق اين اصل، كار ]عملكرد، پراتيك[ است. كار
مي ى ديگر بوجود هاانسانكه از طريق آن رابطه مشخصى نسبت به  در ارتباط با جهان اشياء است انسان
كه در آن  مي شودتبديل  «منافع اجتماعى»و  «ى كوشش فردىنقطه گره». از اين طريق كار به آيد
مي كلى ناآگاهانه تحقق ه ( اين تبديل شدن ذهنيت به عينيت اما ب122) «.مي گرددذهنيت به عينيت تبديل »
و همچنين  ،شدن عملكرد ذهنى به واقعيت عينىتبديل ميانمتقابل ديالكتيكى  تنيدگىبهم -پيوستگىبهم. يابد
ندى پراتيك است، به عملكرد ذهنى، عمومىترين شكل قانونم شرطپيشن واقعيت عينى كه به نوبه خود شدتبديل

خود را بركرسى مىنشاند و براى آنان  ،كه مستقل از خواست افراد مي دهدهستى اجتماعى را تشكيل 

ماغ گذشتناز ” ميانتضاد . مي يابدغيرآگاهانه تحقق  مستقل از “و  ]يعنى آگاهانه بودن[ “وسط د 
ذهنيت و عينيت،  ميان تضاد ،]يعنى تحت تاثير عينيت قرار داشتن[ “خواست افراد تحقق يافتن

 است. ازسوى ديگر عينى و وابستگى به قانونمندى سوازيك فعاليت و كار هدفمند ميانتضاد 
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دست  كى خودبه حل ديالكتي اجتماعى هستي ي كليت جريانروند از طريق  تضاد بيان شده ،عبارت ديگربه
 . مي شودو حل و برطرف  مي يابد
درباره آن  انسانبه اين معنا نيست كه  وجهبهيچكه همه مىدانند، آگاهى نداشتن درباره تاريخ خود،  همانطور

، به همان شدت كه مي شودروند اجتماعى پرتضادتر  جريانهمان اندازه كه  نينديشد. درست برعكس، به
در برابر  انسانهمان اندازه هـم شديدتر انديشه ه ، بمي گردد ترشناختقابل و مرموزتر و غير ترروشننا

صرفنظر از  –  ملىاقتصاد . بى علت هم نيست كه توجه بهمي دهدهاى رام نشدنى، واكنش نشان قدرت
توجهش به كار و طبيعت، به آغازگر طرح آن تبديل  خاطربهظهور كرد و  17كه در اواخر قرن  Petty پتـى
در آن مرحله از  ملىاقتصاداين معناست، كه  . اين بهمي شودبه مسئله روز تبديل  18در قرن تازه   ،– شد

بغرنج شدن روند اقتصادى،  خاطربه ،كه در آن مرحله مي شودرشد و تكامل اجتماعى به مسئله روز تبديل 

عملكرد ذهنى و  ميان (اجتماعى هستىكليه جوانب تضاد ديالكتيكى )با شكل ويژه نهفته آن در پس 

مشخص  -وجود آمده است. تضادى كه در اين مرحله با پذيرفتن شكل تاريخىه قانونمندى عينى ب
 مي يابدو آنقدر تعميق  ات عينى اقتصادى تظاهر كردهخواست افراد و امكان ميان، به شكل تضاد دارىسرمايه

ديالكتيك نهفته در پس هستى فردى و اجتماعى  كه از اين مرحله است.  مي كندنفوذ  انسانكه تا سطح آگاهى 

كه  . نتيجه حاصل از اين وضع آنستمي شوددر سطح انديشه )فكر( براى فرد تبديل  اىهمسئل ، بهانسان

، امرى كه براى دستيابى مي آيدوجود ه ب ،تمايل به شناخت مضمون قانونمندى قدرت حاكم بر سرنوشت افراد
قوانين شناخته شده در علوم طبيعى بر شرايط اجتماعى انطباق داده شود.  مي شوددر ابتداء سعى  ،به آن

تازه در قرن »: مي دهدرا مورد تائيد قرار  ملىاقتصادغيرمستقيم نظر فوق درباره ايجاد  به طورماركس 
 مثابهبه …است كه اشكال متفاوتى از ارتباطات اجتماعى براى افراد  “جامعه بورژوايى“، در هيجدهم

را  اىهانبينكه چه انتظارات خوش مي دانيم( ما 123) «.مي شوندضرورى خارجى مطرح  هاىدهپدي
ه تازه ب هاىشناخت[، نسبت به شودمراجعه  LXIV يس]به زيرنو هاتفيزيوكرا ويژهبه، 18انديشمندان قرن 

ند كه با مي كردر تصو هاآنند. مي ساختمنافع افراد و قوانين عينى مطرح  مياندست آمده درباره شكاف 
برقرارى كه در انطباق خواهد بود با  مي آيدوجود ه (، وضعى بLXX) laissez faire برقرارى آزادى فردى

. اگر اين نكته را نيز به سخنان فوق بيافزايم كه به حداكثر هماهنگىو دستيابى  جامعه درتوازن طبيعى 
 به طور فلسفه تاريخ( و قوانين 124ى مىدانند )گذار اقتصادمل پايهنرا اولي اىنزوكوئماركس و انگلس 

و  كامال  البته فلسفه اجتماعى باوجود تكيه صورى آن برپايه قوانين،  –بوجود آمدند  18در قرن  گيرچشم
از ، آنوقت تصوير كامل است. اين واقعيت تاريخى براى ما  -( 124aه داشت )يانواساسى فردگرا مطلقا  پايه
ى تشديد درجه فقدان زمانهما ما در آن نمونه بسيار روشنى در اختيار داريم براى مهم است، زير اين رو

 آگاهى و در عين حال تشديد كوشش براى دستيابى آگاهانه به مضمون وقايع. 
 

از  درجه فقدان آگاهى و كوشش براى دستيابى آگاهانه به مضمون وقايع،  شناخت در زمينه
 )م( است: دو جهت از اهميت تئوريك برخوردار

درباره چگونگى هستى خود از طريق بررسى هستى  ايجاد شفافيتبراى  از اين جهت كه كوشش -اول

قلمروى ناآگاهانه وابستگى به قانونمندى  يعنى ،مي انجامد “آگاهى كاذب“به ايجاد  ضرورتا  اقتصادى، 

 انساناعى در انديشه روابط اجتم شدنبيگانهشدن و شىء . وضع ناشى از مي گذاردرا پشت سر نعينى 
واقعى  ياند بمي توان، نتحقق يابد و مستقيم بي واسطهد مي توان، درحالى كه اين انعكاس نمي شودمنعكس 

وضعى هستند كه خود،  ايجادشدنشدن به معناى  بيگانهشدن و شىء روابط اجتماعى باشد؛  الف، زيرا 
جهت كه منافع ويژه  ب، زيرا از آن ؛مي سازندچنين روابطى غيرممكن  مثابهبهشناخت روابط اجتماعى را 

 چنين انعكاس كاذبى ايجادشدنشدن است، در شىء طبقات مختلف اجتماعى كه آگاهى آنان خود دستخوش 
اتفاقى هر فرد در برابر  -رو كه نحوه و چگونگى واكنش ذهنىآن؛ و پ، ازمي كندالقاء  نقش دارد و آن را

مي را ايفا  [ -“اين نظر من است“–فرد ديگر  نظر ]و متفاوت با خود يژهشرايط مناسبات موجود، خود نقش و
كه  را ، كافيست كه ما چگونگى تفاوت برخورد شلينگ و هگلمي شود. آنچه كه مربوط به نكته آخر كند

مورد توجه قرار دهيم كه ما  ،ايدئولوژى طبقاتى مشابه بودند ند و داراىمي كردتحت شرايط مشابه زندگى 
كه در اينجا نيز  اما اين امر غيرقابل اغماض است سوي ديگرش پيشين مورد بررسى قرار داديم. ازدر بخ

در مورد  ،مي دهدشكيل كه خود تنها يك عامل در ضرورت وجود شرايط مناسبات را ت ،جنبه اتفاقى بودن
رداشت ضرورى كه تكامل ديالكتيك برپايه برداشت هگل، خود يك ب اين معناست بهما بحث كنونى مشخص 

وسيله تحقق اين ضرورت بود. و آنچه مربوط به  تنها و شخصيت اتفاقى هگل مي داداجتماعى را تشكيل 
، هرچقدر هم منافع طبقاتى عامل مي شودروابط اجتماعى براى فرد و منافع طبقاتى او  شدنبيگانهروند عينى 

وچرا نيست، بلكه حتى  موقعيت غالب بىچون ، باوجود اين، اين منافع داراىمي دهدهدايت كننده را تشكيل 
 -پيوستگىبهم ي در ساختاِر ديالكتيكى اىلحظهجنبه و  مثابهبهدر مورد مشخص مورد توجه ما نيز بايد تنها 
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نسبت دادن ساده شده، غيرديالكتيكى و  كليت فهميده شود. ماركس ي عمومى ي و هماهنگى تنيدگىبهم

نبايد  انسان»: مي نامد مغزانه خشكريخ را به منافع طبقاتى، تصورى در طول تا ايدئولوژي هاشعارى 

به منافع  دستيابىمتمايل به  ،بورژوايى از سر اصول ردهكه گويا خ مغزانه بشود دچار اين تصور خشك

مي امى را تشكيل شرايط عآزادى او،  ويژهكه شرايط  مي كندطبقاتى خودپرستانه است. بلكه او تصور 
اتى مصون باقى طبق جامعه مدرن نجات خواهد يافت و از دچار شدن به نبرد ،آنتحت تاثير  كه تنها دهند

 (125) «.خواهد ماند
واقع هيچ  رد ،ى ايدئولوژيكهاجريانمنظور توضيح منافع طبقاتى نزد ه ب هميانعاكارگرفتن سوسيولوژى ه ب

داده شده و  ناسبات مشخص اجتماعى نشان. در ابتدا بايد اين منافع از درون منمي سازدرا روشن  اىهمسئل
فته شود. انتساب صورى و گركاره ب ايدئولوژي هاوسيله توضيح  مثابهبهتعريف شود، تا بنوبه خود بتواند 

قاد ماركس را در خاطر ى اجتماعى در طول تاريخ به منافع طبقاتى، انتهايانبافانه ايدئولوژى و جرمهمل
 هم ابراز شده است. ماركس با اين «نبرد براى هستى»نيز در مورد نظريه  كه به همين شيوه مي كندزنده 
روند مشخص و بغرنج تاريخى، روندى كه خود  جريانجاى ه كه اگر ب مي سازداين نكته را روشن  ،انتقاد

ساده و نحيف و محدود  ،، تصور مجردمي آيدوجود ه و تغييرات شرايط بغرنج اقتصادى ب جريانبرپايه 

 ،نبرد براى هستى، ممكن است كه شناخت برپايه اين تجريد “آن“منافع و  “آن“ مثال  ارائه شود،  اىهشد

 هيچ مي تواناد سازد كه اين برداشت شديدا  بر واقعيت مطابقت دارد، اما با چنين برداشتى نجاين توهم را اي

در مخالفت  اىهدر نام Kugelmann كوگلمانماركس به  1870جون  27را توضيح داد. در تاريخ  ترىبيشچيز 
را بربشمرد  struggle of  life “نبرد براى هستى“بجاى آنكه  او »: مي نويسد  Albert Langes آلبرت النگسبا شيوه 

ش آمده است، يدر مراحل معين و مختلف هستى اجتماعى پ “نبرد براى هستى“د، آنطور كه اين و تحليل كن
 … “نبرد براى هستى“گويى  ، جز آنكه هر نبرد مشخص را با كلىدمي شناسهيچ وظيفه خاصى براى خود ن

بلى فكرى، با ظاهر باد كه اين يك شيوه بسيار نافذ است براى پوشاندن نادانى و تن معنا كند. بايد اعتراف كرد
 .«كرده علمى

ى، منظور شناخت هستى اجتماعه اشكال بغرنج كوشش ناشى از چگونگى و تغييرات آگاهى كاذب ب -دوم

 جريان ضرورى اشكال هاآن، بلكه  - مي آيند اگرچه اغلب در اشكال اتفاقى پيش –  اشكال اتفاقى نيستند

 ايدئولوژي ها، اگر مي بودغيرقابل درك  هاآنپديدآمدن  ضرورت . امامي دهندروند اجتماعى را تشكيل 

تنها ظاهر اين هستى را،  ها ىولوژ: زيرا ازآنجا كه ايدئ]عينى[ هستى“ انعكاس“ند، جر مي بودچيز ديگرى ن
كدام شكل اتفاقى را پذيرفته  مي بود بي تفاوتكلى ه ، بمي دهندنشان يافته،  صورت تحريفه و آن هم ب

اجتماعى نيز  عملىكه آگاهى ايدئولوژيك داراى يك وظيفه  مي دهدتشخيص  انساند. تنها آنوقت كه نباش

ساختمان، بايد به شيوه  يك در ىبلكه همچون يك سنگكه شكل آن ارادى نيست،  مي كنداست، درك 
 معينى در كل ساختار جاى داده شده باشد. 

 

 ايدئولوژى انعكاس غيرفعال نيست
 

با تعجب به وضع خود  هاآنكمك ه ب و هاآندر آئينه  انسانانعكاسى غيرفعال نيستند كه گويا  ايدئولوژي ها
هـر است.  هاپديده، يعنى چگونگى درك انساناز راه دماغ  هاهپديدچگونگى گذار همه  يان، بلكه بمي نگرد

، مي گويدكه ماركس  همانطورست. اوابسته  هاپديدهبه چگونگى درك ايدئولوژيك  انساناقدام و خواست 
پيش از آنكه براى  ،آماده داشته باشد“ درسر“ قبال  اى برنامه براى آنكه بتوان وارد عمل شد، بايد جامعه نيز

 انسانكه در واحد اوليه هر اقدامى، يعنى در كار نيز چنين است. پس  همانطور آن وارد عمل شود. تحقق

ه قرار دهد، يعنى مورد مطالعه و توج پس از وقوعاست را  ، تا آنچه حادث شدهمي كندفكر نبراى اين 

، تا با انديشه مي انديشدباشد، بلكه به اين منظور پس از وقوع حادثه  ي“ظاهرنگر -گرنظاره“به گفته ماركس 
خود در حادثه شركت كند. آگاه شدن در مورد شكل هستى خود )اگر اين اصطالح بد فهميده نشود، بايد 

بي كمك آن نه تنها در عملكرد و پراتيك ه گفته شود، آگاه شدن درباره شرايط هستى خود(، شكلى كه ب تردقيق
با ديد در مقياس  همو آن مي شوددنبال  فراتر از آندفى ه، بلكه مي شودروزانه هدف معينى دنبال  واسطه

ه يك طبقه را در وضعى قرار آگاهى ايدئولوژيك بر شكل هستى خود در مقياسى ك ايجادشدن يعنى كل تاريخ،
به اقدامات  هاآنكه بتواند براى خود اهداف تاريخى را تعريف و تعيين كند و براى تحقق تاريخى  مي دهد

 .و به هستى خود شكل مىبخشد مي انديشد انساند، آرى به اين منظور و با اين هدف ضرورى دست بزن
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كردن د پوششى باشد براى وظيفه تعيين و تعريف مي توانايدئولوژيك  هاىپديدهبغرنجى و تنوع مشخص 
ئولوژى را تنها ايد هاآنممكن است بتوانند بخود تلقين كنند و بقبوالنند كه  ژايدئولوانديشمندان اهداف تاريخى. 

و اين هدف را بدون هر نفعى دنبال  مي گيرندكار ه ب حقيقت -و بى شيله و پيله واقعيت“ ناب“شناخت براى 

هيچ  درواقع[، طبقاتى]موضوع، شكل هستى، منافع  تدرباره ابژك هاآنفكركردن  ،باوجود اين .مي كنند

 ها. اين انديشيدناز منافع طبقاتى[ مثال  ى شده ]انديشه برآمده و ناش ابژكت ي انديشهجز چيز ديگرى نيست 

 هستند خود برپاداشتن تاريخدر روند لحظات ضرورى درواقع  براى چگونگى شكل دادن به هستى،
ا  از اين روو   . مي باشندغيرمستقل  ضرورتا

 و ابژكت، سوبژكتوحدت در ديگر  عبارتبهديالكتيكى، فعال و غيرفعال در اين عملكرد  جانب فعال

پراتيك  هنگامي كه. بدون شركت داشتن نقش و عملكرد انديشه غيرقابل درك است ،انديشه و هستى
ه درك شود، يعنى ب “ىقانونمند“ملى غيرفعال و ناشى از ع يانب مثابهبهطور مكانيكى و ه اجتماعى تنها ب

تصور و درك شود كه حساب آوردن اين نكته ه ديگر بدون توجه و ب عبارتبهه درك شود، ايانگرطور ذهن
ه كمك انديشه به كه بپراتيك و فعاليتى است  يعنى ،مي يابدعملكرد هميشه پراتيكى است كه برپايه ذهن تحقق 

، آنوقت پذيرفتن و اذعان داشتن به مي پردازدبا تعيين اهداف معين به عمل هدفمندى و لذا  مي آيدحركت در 
مي گويى تئوريك تبديل  لبه ادعايى توخالى و مهم ،ماعىروند هستى اجت جرياننقش پراهميت پراتيك در 

 واقع در وضعىدر ،، برعكسمي كندفعاالنه عمل  تنها در ظاهر انساندر چهارچوب چنين برداشتى،  .شود
وقوع  اىهحادث دربارهپس از حادثه  اىهقرار دارد، زيرا انديشيدن او در چنين برداشتى، تنها انديش انفعالى

 .جامدياند هرگز به عملكردى بمي توانن ود ويافته خواهد ب

محدوديت  خاطربهد مي توانو ابژكت، ن سوبژكتگذار آموزش وحدت ديالكتيكى  پايه مثابهبهحتى هگل نيز 
اد ماركس و انگلس به آخر دريابد. آموزنده است، با انتق به برداشت خود، بغرنجى مسئله را تا آليستىايده

كه هگل  مي نويسدانگلس با برخوردى انتقادى  ،“لودويك فويرباخ“ا شويم. در باره آشناينموضع هگل در

روند  جرياناو  از اين روو  مي پندارد تحقق يك هدف ازپيش تعيين شده مثابهبهتحقق ايده مطلق را 

اشت طبيعى با برد به طورطريق  كه از خارج تعيين شده است، و ازاين مي پنداردهدفى  مثابهبهتاريخ را 

و ابژكت  سوبژكت توامان[و تاثير ]وحدت عملكرد  كه تحقق تاريخ را مي گيردكلى خود در تضاد قرار 
نزد هگل  و ابژكت را سوبژكت ميانانديشيدن و هستى،  ميانو ماركس نيز همين حل نشدن تضاد . مي داند

شركت  تاريخ “ساختن“ واقعى در به طوراو  سوبژكت ،مي گويدو  مي دهدمورد انتقاد قرار 
جاى آنكه ه ، زيرا بمي شودبا خود آشنا   –براى اولين بار در انديشه فلسفى  –  ، زيرا پس از وقوع آنندارد

شركت داشته باشد،  بي واسطه واقعىِ شناخت تاريخى روند  جريان، در سوبژكتعامل عملكرد، يعنى  مثابهبه
ناسد. ماركس ايده مطلق هگل را مورد انتقاد قرار از وقوع حادثه، آنچه اتفاق افتاده را بش قادر است تنها پس

 اين انتقاد چنين است: . «ظاهر سازنده تاريخ است زيرا تنها به» ،مي دهد

. فيلسوف در اين مي يابدخود را  ياناصلى و شكل ب مايهجانايده )روح( مطلق تنها در فلسفه  ،نزد هگل»
، پس از مي سازدكه گويا تاريخ را  ايده مطلق ،ك آنكمه كه از طريق و ب تنها نقش عضوى را داراست ميان
. سهم ايده مطلق در ساختن تاريخ به همين مي شودحركت وارد آگاهى شده و از اين طريق شناخته  يانپا

، زيرا حركت و تغيير واقعى را ايده مطلق ناآگاهانه عملى مي شودآگاهى پس از وقوع نزد فيلسوف محدود 
 .مي شودپس از مرگ وارد صحنه  رتيبتبدين. فيلسوف مي سازد

، يكى آنجا كه او فلسفه را همان وجود ايده مي ماندتمام، گناهكار باقى  نيمه در دو كارِ  ،هگل با چنين برداشتى
نيز موجود را  واقعا   فيلسوفِ  مىورزد كه فردِ  تو در عين حال با چنين برداشتى مخالف مي كندمطلق اعالم 

ظاهر تاريخ را  ايده مطلق، تنها به مثابهبهكه ايده مطلق،  مي گذاردو دوم آنكه، او همان ايده مطلق بنامد؛ 
طريق  ، و ازاينمي شودخالق شناخته  ،جهانى روح مثابهبه ،بسازد. زيرا ايده مطلق تنها پس از وقوع حادثه

 (126) «.مي ماندساختن تاريخ توسط او تنها در آگاهى و انديشه، تنها در سطح  گمان باقى 
مورد توجه قرار گيرد كه اين دوگانگى مطرح شده،   ،ع بررسى كنونى بسيار پراهميت استبراى موضو

]در  “داده شده حركت“و  “محرك“برابر هم قراردادن مكانيكى اصل  دقيقا همان دو تكه كردن متافيزيكى و در
و از اين طريق  بوده [عه شودمراج XXXXVر نويس به زي. مي داندكه خداوند را قطب محرك  فلسفه يونانى

بورژوازى و  هميانعا، آنطور كه در سوسيولوژى مي آيداز كار درو هستى انديشه  مياندوگانگى پذيرش 
رازگونه و نه  -كه نزد هگل ايده مطلق، يعنى يك اصل عرفانى . آنجامي شودماترياليستى مطرح 

امروزى،  هميانعادر سوسيولوژى “ عامل اقتصادى“ ماترياليسم قديمى و يا ي  طبيعىماترياليستى، و يا محيطِ 
تفاوت  ،از موضع ديالكتيكىها در فاصله آن، همه اين مقوالت مي گيرندعهده ه وظيفه تحريف ماركسيسم را ب

نقش درك در شناسى همه دارى يك نتيجه هستند: ناتوانى از يكديگر ندارند. زيرا از ديدگاه اسلوب اىهعمد
و همچنين  آليستايدهكه هم فيلسوف   اين به اين معناست .ىتاريخذهن در برپاسازى هستى جنبه انديشمندانه 
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وحدت ديالكتيكى  روند مثابهبهروند تاريخ را  جريانناتوانند  هميانعابا برداشت  ماترياليستفيلسوف 
كى يدر تئورى مكان انطوركهدرك كنند. هم ، انديشه و هستى]عين[ و قانونمندى ]ذهن[ پراتيك

روح  -ايده“ هم در فلسفه هگلى همانطور، مي شودمكانيكى حاكم تلقى  “قانون“يك  ،درباره روند تاريخ
. مي ماندنحوه نگرش در هر دو مورد يكى باقى  ؛مي كندتاريخ را از بيرون هدايت  “مطلق

و  توضيح مضمونساختن و  ياند هگل را باوجود زحمات پرثمرش براى عمي توانماركس  از اين رو
خود پيگير نيست، و  هاىشناختكارگيرى ه سرزش كند كه او در بو ابژكت،  سوبژكت ميانذات رابطه 

روح گفت كه اين  مي توان از اين روو  مي سازدعملى  “ناآگاه“او حركت واقعى را  “روح مطلق“آنكه 

كوركورانه  طورهمانتاريخ نزد هگل ؛ مي سازدظاهر تاريخ را  و تنها به خارج از تاريخ قرار دارد
 و نه به ،واقعى به طورايده و روح مطلق  .هستنيز چنين كه در تئورى مكانيكى  است جرياندر 

كه هگل براى او برشمرده  مي كندبه نقشى عمل  عمال  ، زمانى كه او مي سازندظاهر، تنها زمانى تاريخ را 

. و اين مي يابددست ، وبژكتسشناخت از خود، يعنى شناخت از كه به اهميت نقش  است. يعنى زمانى

كه در  مي يابددست  سوبژكتروند تاريخى به شناخت از  جريان از اىظهدرست در لحكه  به اين معناست

قانونمند براى ايجاد  -درروند ديالكتيكى يضروربه لحظه و جنبه ذهن[  -]يعنى سوبژكتآن روح مطلق 

 .مي يابدابژكت دست  -سوبژكت -ديالكتيكى -طه، يعنى درست زمانى كه به درك  رابمي گرددتبديل  خود
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 بخـش هفتـم
 

 شىء شدنديـالكتيـك  
 

 شيلـر «يت تبديل شدانساناين فرهنگ بود كه به مصيبت براى »
 

 نقش تغيير شرايط تاريخى
 

 ى، ماديت و عينيتمي يابدو ماديت  مي شودبه روابط عينى تبديل  انسانما ديديم: در كار، عملكرد ذهن فرد 
خصلت  كه نشان داديم، همانطور .مي كندخود را برخواست آگاهانه او تحميل  وجود آمدنش،با به هك

 ديالكتيكى كنيم: وحدتِ  يانطور كلى و عام به زبان تئوريك چنين ب يم بهمي تواناين روند را  جريانديالكتيكى 
و يا  .ذهنيت[ و عينيت فاقد آگاهىمعنويت ] -آگاهى مياناتفاقى و قانونمند بودن، وحدت تضاد  ميانتضاد  ي

تاريخ از طريق وحدت ديالكتيكى ذهن و وبرپاداشتن  “ساختن“م كه ييم بگويمي توانى ديگر، يانبه ب
 .مي شودعين عملى 

اجتماعى  ي هستى ي ىديالكتيك ي از خصلِت اصلى قدم بعدى انديشه كه بايد براى نشان دادن تعريف كلى
كه شكل  كرد، اين نكته است گيرىنتيجه د آن را از درون  مضمون و ذات كاربرداشته شود، تعريفى كه باي

و  انسانخواست  ميانذهن و عين،  ميانو ابژكت،  سوبژكت ميانمشخص پديدارشدن رابطه ديالكتيكى 

هاى جديد در به خدمت گرفتن ]اسلوب و امكان وابسته است به شرايط متغيير تاريخىقانونمندى عينى، 

و  سوبژكتشكل رابطه ذهن و عين،  از اين روو  يعنى سطح رشد نيروهاى مولده[ ايتا  نهطبيعت، 
شكل رابطه  ي ديالكتيكىمتضاد . خصلت )م( طور مداوم در حال تغيير و تبديل استه ب ،ابژكت

 .مي يابدو تعميق  شده تربغرنج ،و ابژكت با رشد نيروهاى مولده سوبژكت
ين سطح خود تربغرنجو ابژكت به باالترين و  سوبژكت ميانديالكتيكى شكل تضاد رابطه  دارىسرمايهدر 

كه گويا عناصر  مي رسدن رشد يافته است كه به نظر كه در آن  خصلت تضاد آنچنا اىه، مرحلمي رسد
اين دوران،  انسانبراى آگاهى  از اين رو. اندشدهمتقابل در تضاد، به عناصر مستقلى در برابر يكديگر تبديل 

اوضاع و  مثابهبهدو  ؛ آنمي آيندنظر  كلى جدا از هم و مستقل بهه معنويت و عينيت عناصرى ب -يتذهن
شدن شىء و خودسرى آزادى و ضرورت،  مثال  نه در برابر هم قرار دارند، احوال خشك و مص لب و بيگا

روح و طبيعت ، [اجتماعى در روند توليدو صاحب سرمايه فروشنده نيروى كار  ميانمعناى رابطه ]به
شدن از هستى اجتماعى است كه  باالترين سطح آگاه ،ذهنيت و عينيت ميانوغيره. آگاه شدن درباره تضاد 

]كه درواقع آگاهى  در جامعه طبقاتى دست يافتحاكم  “آگاهى كاذب“درك در چهارچوب  آنبه مي توان
]يعنى پذيرش  هاآنو پذيرش  شده[ء شى]زيرا  دادن به تضادهاى درك و شناخته نشده. تنطبقات حاكم است[

ز ى اترين سطح آگاهحال نازل، درعين[يا ايدئولوژي حاكم كه ايدئولوژي طبقات حاكم است “كاذب آگاهى“
 ترين سطح آگاهى. نازلمي باشدنيز دارى در چهارچوب شرايط جامعه سرمايه ذهنيت و عينيت ميانرابطه 

[ به انديشه ارايه دهند و كاتگوري هاصورت خود را ]به ،شدهاست كه تضادهاى درك نبرقرار آن زمانى 
معناى بزرگترين فاصله از درك و شناخت  به زمانهم چنين وضعى ند و بر انديشه مستولى شوند.يبنما

، يعنى دورى از درك وحدت ديالكتيكى ذهنيت و نيز است دهنيت و عينيت ميانتضاد  جريانچگونگى 
علمى در دوران ما، پژوهش صورى و تكنيكى براى  هاىشرطپيشكر شود كه عينيت. اگر به اين نكته ف

مراتب مساعدتر ه ب ،كار علمى در علوم دقيقه درباره اسلوبآموزش  پختگى و جا افتادن خاطربه ويژهبه
فقدان  علتهاين نكته اضافى كه در قرون وسطى بخاطر بهدوران قرون وسطى، و همچنين  هستند از در
در اين دوران بر انديشه انسان حاكم “ سرنوشتحكم“و “ طبيعىقانون]“ عملكرد و قانون مياناد بروز تض
بىرمقى و فقر آنوقت ست وجود داشته باشد، مي توانبه مفهوم واقعى آن ن شناسىجامعه هنوز يك علمِ  است[،

 Marsilius ون پادووامارزيليوس فوسطى  هاى قرون نتايج علوم اجتماعى بورژوازى، حتى در برابر سيستم

von Padua  (LXXIتو )ماس فون آكوينو Thomas von Aquino (LXXII ،)مي سازدرا متعجب  انسان. 
ه ، زيرا بمي يابيمآسان در نسبتا  را ما امروز  مي ماندى گذشته اجبارا  مخفى هانادور انسانآنچه كه از ديد 

هم اقتصاد  همانطورخت آناتومى ميمون، ، كليدى است براى شناانسانقول ماركس، آناتومى تن 
روابط  بندىتقسيمامكان شناخت و درك اشكال »ين اقتصاد، ترفتهباالترين پله و پيشر مثابهبه، دارىسرمايه

( در جوامع با صورتبندى 130) «.مي كنديافته گذشته را ايجاد  يانرفته و پا بينتوليدى كليه جوامع از
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ذهنيت  ميانروشن و شفاف هستند نيز تضاد  كامال  يعنى در جوامعى كه روابط ، ترسادهاجتماعى  -اقتصادى
، مي يابندو بر آن آگاهى ن مي برندپىن از اين روبه اين امر  هاانسانوجود دارد. اما   و عينيت و ديالكتيك آن

عينى براى آنان كه روند  ديگر، از آنجا عبارتبهو روابط اجتماعى ،  هستىزالل بودن شرايط  خاطربهزيرا 
. وابستگى هستى فرد مي يابدچيزى غيرقابل درك و بيگانه نيست، تضاد موجود به سطح آگاهى آنان ارتقاء ن

 مثابهبهآن وجود دارد، يعنى  urwuechsigشكل اوليه و طبيعى  از شرايط عمومى اجتماعى براى آنان به انسان
مي وجود ه اين شرايط اين تصور ب . درمي شوددرك  شده،وجود آورده ه ب انسانكه توسط خود  اى وابستگى

، يعنى تصور و اندشدهآورده  وجوده خواسته ب كامال  آگاهانه و  به طوركه روابط و وابستگى متقابل عينى  آيد

 زمانهمحكمفرماست. و آنجا كه  خواهى[قربانى دادن، خون مثال  ] انسانعملكرد  آگاهانه تظاهر غالب بودن

، اين مي كنندو ايدئولوژى آنان ايفا  نظريات ايجادشدنقابل كنترل نقشى تعيين كننده براى ى غيرهاقدرت
نيروهايى كه از خارج به درون اجتماع  مثابهبه، بلكه مي نمايندنيروهاى اجتماعى ن مثابهبهخود را  هاقدرت
درت طبيعى هستند كه با غيرعقاليى ق يانكه هر دو ب ، يعنى طبيعت و خدامي كنندتظاهر  ،مي كنندنفوذ 

 . (LXXIIIمشابه هستند ) نهايتا  كه  حاكمند، دو قدرت طبيعى انسانقانونمندى غير قابل شناختى بر سرنوشت 
 

 انسانو رابطه آن با نابود شدن استقالل  تقسيم كار
 

 دارىسرمايهكلى تغيير يافته و در مرحله ه كار ناشى از آن، وضع ب  با توسعه توليد كاال و تشديد تقسيم
در دوران پيش از آنكه ماركس و انگلس  تقسيم كار. واقعيت مي يابدپيشرفته در مضمون جديد خود تجلى 

كشف كنند، البته شناخته شده و مورد توجه  دارىسرمايهنقش مركزى آن را در سازماندهى ساختار جامعه 
از آن بود كه مورد  ىتراهميتعامل پر دارىسرمايهدر رشد نيروهاى مولده  تقسيم كارفته بود.  گررقرا

 ،با تحسين 18، فيلسوفان و اقتصادانان بزرگ قرن آدام اسميتتوجه قرار نگيرد. پيش از و بدون ارتباط با 
. و درست اندكردهو بهبود ابزار توليد را دنبال  تقسيم كاررشد بسيار بزرگ نيروهاى مولده در اثر اجراى 

كه به پيشرفت رشد نيروهاى مولده و ايجاد تحرك كامل  داشتىچشمناشى از  انهبينانتظارات خوش خاطربه
 نـهفته است. كار تقسيمبودند كه در  پي بردهنيز  اى درونىبسته بودند، انديشمندان موشكاف به تضاد  انسان
اعتقاد ود را از اين نيروى خ دارىسرمايهانديشمنداِن بورژوازى دوراِن طلوع  ي انقالبى ي دوستىانسان

نافعِ نتيجه مستقيم برخورد آزاد م به مثابه را هاانسانمنافعِ  ميانكه برقرارى توازِن طبيعِى  مي آوردبدست 
يك هماهنگى كامل در جامعه ايجاد خواهد ساخت  ]گويا[ خودكار به طوركه  مي كردافراد در جامعه تصور 

ثروت روزافزون اجتماعى و از موهبات فرهنگى،  ايه شرايط برخوردارى تمام افراد جامعه را ازپ اين و بر
بل انكار دوستانه اين انديشمندان اما با اين واقعيت غيرقاانسانممكن خواهد ساخت. پافشارى بر چنين برداشت 

، نه تنها موجب محدود شدن امكان مي شدى كه به توسعه روزافزون ثروت منجر كار تقسيمكه  روبرو بود
كه در برابر  كار تقسيمروند  جريانتسلط كامل مكانيكى  خاطربهگشت، بلكه شكوفايى فرد زحمتكش مى

 ميانكلى از ه صيت فرد زحمتكش ب، امكان شكوفايى شخمي يافتاستقالل  تربيشزحمتكشان هر روز 
مي چشم ه نيز تشخيص  اين تضاد ب آدام اسميت، حتى نزد مي دهدكه ماركس نشان  همانطور. فتمىر

، اما دفاع از آن را «مي كندآغاز  كار تقسيمبا ستايش نتايج »جا كه او در اثر اصلى خود آن مثال  ، خورد
كه لوكاش  وجه به اين نظر ماركس است( با ت131) .مي كنددنبال ن Ferguson فرگوزونهمچنان آموزگار خود 

 تقسيمواهانه كه باوجود نقش اقتصادى ترقىخ مي كنددوستى بورژوازى صحبت انساندر  «وضع متضاد»از 
 (132) .آن را شناخته است «ىانسانغير»، تاثير كار

قديمى اين تضاد را غيرقابل پذيرش  دوستانِ انسان، تنها يك بخش كوچكى از مي رسداما آنطور كه به نظر 
خود را  سويكدوستى قديمى از انسانكه  قعى اما در اين نكته نـهفته استاحساس كرده بودند. وضع متضاد وا

 ،سوي ديگر، از مي كردسعادت براى همه است، اعالم دوستانه جامعه آينده كه آورنده انسانند به آرمان پايب
ضرورى بود،  دارىسرمايهكه ابزارى كه براى رشد  مي دادخود راه نه اما كوچكترين احساس ناراحتى ب

 ى بكند.انسانغير كار تقسيميعنى پرولتاريا را بازيچه يك 
دوستانه انسانباورانه درباره خصلت شخو از اندازه سنتى بيش داورىپيشاست به مربوط  اصال  اين 

دوستى انسان درونى براى تضاد گيرچشمبورژوازى. دليل ]دوران طلوع[  ي قديمى ي انقالبى ي ايدئولوژى
ِى حقوِق مدن درباره  آموزش فلسفىسو اين يك ازكه البته  اين واقعيت يافت بورژوازى را مى توان در

 ،باقي ماندها به آن پايبند و بورژوازى قرن دست داده استقالل خلق را ب ي انقالبىبورژوازى كه آرمان 
در تضاد  ، همين انساندوستى و آموزش فلسفى بورژوازىسوي ديگر از واقعيتى است غيرقابل انكار، اما

كه مردم را از برخوردارى  تنداشابا هم ايدئولوژى بورژوازى از اين امر  زمانهم است با اين واقعيت كه
 John جون ميلتون نظرياتدر  مي توانى محروم سازد. چنين موضعى را يهاى بورژواز از حقوق و آزادى
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Milton (LXXIV ، ) الكجون John Locke (XVII)  وارنمونهنيز نشان داد. تنها به يك مورد  كانتو همچنين نزد 
مبارزه براى پيروزى آرمان خود را آغاز كرده بود، يعنى دوران  بپردازيم مربوط به زمانى كه بورژوازى

، نماينده مجلس متعلق به Dupont de Nemours ردوپن د نمرو 1789اكتبر سال  22انقالب فرانسه. در روز 
دستگاه دولتى  …آن كس كه چيزى ندارد، به جامعه تعلق ندارد»[ چنين گفت: LXIV] هاتفراكسيون فيزوكرا

 هاآند عالقه واقعى به مي توانتنها يك مالك  از اين روبه مسائل مالكيت،  مي شودارى مربوط و قانونگذ
مي و  مي دهدنظر  “دو كوشش درباره دولت“نيز بر همين منوال در اثرش  الك. )درضمن  «داشته باشد

مي قرار دارد، نجا كه او در خدمت ديگرى  فرد فاقد هرنوع مالكيت است و از آن مثابهبهكه برده،  گويد
و به جامعه تعلق  نيست “شخص“ب، كسى كه فاقد مالكيت است، ترتيحساب آيد(. بدينه د عضو جامعه بتوان

، در زمان خود مورد توجه مي شودكه هويت آن با مالكيتش تعيين  انسانندارد. اين موضع عجيب در مورد 
 هيچ فرد»براى بورژوا : توسط آنان شد سرزنش بورژوازى موجبفته بود كه قرارگرماركس و انگلس نيز 

براى نشان دادن ماهيت متضاد انديشه  (133) «.ورژوآ، جز مالك بورژوا، جز يك بديگرى نيستكس 
كه پس از آنكه طرح دوپن در مجلس تائيد شد و  ،ى بسيار آموزنده است كه بدانيميبورژواز ىپردازهانظريه

ه ب ،بودند، در هر دو دوره اول مجلس ملى فرانسه روم شدهدو سوم مردم فرانسه از حق انتخاب كردن مح
 Lorenz von لورنس فون اشتينحتى  از اين رو. مي شدآورده  ميان هطور مداوم از خواست عمومى صحبت ب

Stein (LXXV) :اين پرسش را مطرح ساخت 
 Declaration desد دروآ درحالى كه اعالميه  ،شهروند فعال و منفعل تفاوت قايل شدند ميانبرپايه چه حقى »

Droits  داراى حقوق مساوى هستند و خواهند بود هاانسان“ -1 مي دارداعالم  1در بند“ les hommes sont naissent 

et demeurent egaux en droits  ؛ چگونه ممكن بود كه توده بزرگ فاقد مالكيت را خارج از قانون قرار بدهند و
؛ با چه حقى آنان را از   volonte generale “تساوى حقوق است يانقانون ب“كه  بگويند، 6باوجود اين در بند 

محروم  مالك نبودن خاطربهفته است، قرارگربخشى از ملت بودن، ملتى كه مستقل بودن آن مورد تائيد 
از م طور غيرمستقيه كه مجبور هستند سهم خود را ب اند، درحالىاز پرداخت وجوه مستقيم معافزيرا ، سازند

مي بپردازند كه موظف بودند براى برقرارى استقالل ملت دست به اسلحه ببرند؟ ويا چگونه آن طريق 
ند، بينخود نمى ميانكه شهروندها تفاوتى “بگويند:  1در بند  زمانهمكه  اين تضاد را مستدل سازند خواستند

 «.؟مي سازندچنان عمده  را اينبودن  بي چيزمالكيت و  ميان، درحالى كه تفاوت “جز فضيلت و استعداد
(134) 

]دوران طلوع[ بورژوازى  ي قديمى ي دوستىانساننكته فوق خصلت واقعى متضاد  يانبه اين علت مايليم با ب
قرار نگرفته است، زيرا مايليم   نويسانتاريخاندازه كافى مورد توجه  كه تاكنون به اىنكتهرا برجسته سازيم، 
قرن هيجدهم تحت تاثير  ي كه گويا ايدئولوژى انقالبى ختهين نظر نادرست مصون ساتاثير ا خود را در برابر

مبارزه برخاسته است. چنين امرى تنها در  عذاب كشيده است و عليه آن به كار تقسيمى انسانعواقب ضد
 وستانهدانسان ي زدِن قهرمانانه از يك خودگول مي توانكه  وقوع پيوست. اين درست استه ثنايى بموارد است

به آرمان خود درباره جامعه بورژوازى آزاد و هماهنگ باور داشته و  واقعا  كه  ردبورژوازى صحبت ك ي
ى كليه اعضاى جامعه مىپنداشته است. اما واقعيت انسانرا زمينه شكوفايى غيرقابل تصور شخصيت  آن

جاد شده توسط اي هاىمحدوديتر از آرزوها بود، آرزوهايى كه خواستار غلبه انتقادى ب قوي تر دارىسرمايه
ه غيرقابل عبورى وجود داشت، در   ميان؛ مي شدفئوداليسم   ميانست مي توانكه ن اىهعملكرد و آرمان در 

همين علت نيز  نماند. درست به دوستى آن وجود نداشته باشد و باقىانساننظام مالكيت بورژوازى و آرمان 
 بيابند؛ در تنگنا و بر سر كار تقسيمستند موضعى انتقادى نسبت به تعداد كمى از انديشمندان اين دوران توان

 دوراهه و محظورى كه قرار داشتند، اغلب شق اول تائيد مالكيت بورژوازى را انتخاب كردند.
تعميق كنيم، زيرا  تربيش هاآن نظرياتموارد استثنايى بسيار قابل ستايش هستند. ما بايد درباره  ،از اين رو
كمك آن، استثنايى و عميق ه كه ب مي دهدرا ارايه  اى تاريخىكه حقشان است، درواقع زمينه  انستايش آن

 بودن نظريات ماركس خود را به بهترين وجه نشان دهد.
 

 ايست در ارتباط با كار بيگانگى، مقوله

 
 اى ]استثنايى[پديده»كه  مي داند John Beller جون بلـررا ماركس  دارىسرمايه كار تقسيميكى از اولين منتقدان 

با روشنى ضرورت لغو  17ى قرن يانپا هاىسالدر  . اومي دهدرا تشكيل  واقعى در تاريخ اقتصاد سياسى
كه در دوران كوتاه پيش از ظهور  جون بلـر ميان( را خواستار شد. 135) «كنونى كار تقسيمآموزش و 

اى بزرگ قرن پيش ]نوزدهم[ كه همچنين داراى هو اتوپيست داشت يانماركس و انگلس نظريات خود را ب
 .بودند روسو، شيلر و هگل كار تقسيممنتقدان به  ترينعمدهبودند،  كار تقسيمموضع انتقادى در برابر 

را بر روى افراد مورد توجه قرار  تقسيم كاربرخالف اغلب آنانى كه تنها تاثير ذهنى  هاآن، زيرا ترينعمده
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مي ثير تنها بسنده نكردند، بلكه مسئله تاثير عينى آن بر روى كل جامعه را نيز احساس ، به اين تامي دادند
 ند، بدون آنكه مسئله را در كليت آن درك كرده باشند.      كرد

به پاراگراف  د]نگاه شو از خود هگل در اين زمينه از همه پيشى جسته است، اما تئورى او درباره بيگانگى
جتماعى است. اما اينكه موضع انتقادى ابا هستى انه در ارتباط بوى آگاه و فاقد رنگ ، هنوز[XXXVIIIبعدى و 

ماركس  “و فلسفه ملىاقتصاد“هگل موضعى ماهوى و از دورن است را ماركس جوان نيز شناخته بود. در 
 مي ماندباقى  شدنبيگانه( در سطح ظاهر پديده XXIV) Phaemenologieكه فنومونولوژى  آنجا اما تا»: مي نويسد

و اما باوجود اين امر، در اغلب موارد  مي ماندشناخته . كليه عناصر انتقادى در نظريات او در اين اثر نا…
 حالدرعين.  با اين نظر، «و قابل درك است مي شوده پرورانده صورت برجسته موضع هگل در اين اثر ب

را  شدنبيگانهكس بايد عملى گردد. هگل مفهوم كه برپايه آن پژوهش خود مار مي شودنيز اعالم  اىهبرنام
هم  واقعا  و تحسين ماركس از او ناشى از اين توانايى هگل است.  مي كنداز بررسى مقوله كار استخراج 
 هاىشناخت. در اين ابراز نظرها او به مي كند، از كار صحبت شدنبيگانههگل بارها در ارتباط با پديده 

 .مي شودپراهميتى نايل 
( چنين است. در آغاز، كار براى رفع حوائج خود تقريبا  ) ،مي كندطى  در ذهن خود ى كه اوا انديشه يانجر

كه ديگر تنها در خدمت رفع حوائج لحظه فرد نيست، بلكه در  مي شودا بتدريج تبديل به فعاليتى فرد است، ام
. از اين مي آيداجتماعى پيش خدمت رفع نيازهاى عمومى قرار دارد، آنطور كه تنها در چهارچوب هستى 

. روى ديالكتيكى ديگر كار كه به سطح عمومى و مي آيدوجود ه طريق يك وابستگى متقابل كارگران به هم ب
طريق اما  . ازاينمي باشدهم ه وابستگى متقابل افراد ب ياناست كه ب تقسيم كار ،ماوراى افراد رشد كرده است

 . اين بغرنجمي شودبغرنج  با اشياء در طبيعت نيز و همچنين هاآن با موضوع و ابژكت كار هاانسانرابطه 
 روزافزون بر طبيعت غلبه به طور سويكاز  انسانكه  مي شودو طبيعت موجب  انسان ميانشدن رابطه 

ى بزرگترى در ارتباط با اشكال ديگر وابستگي هاطور روزافزون دچار ه كند، اما خود از سوى ديگر ب
صورت طبيعت گذشته در مقابل او قرار ندارد، بلكه ه ديگر طبيعت ب بين. البته در اين شودمي سلطه طبيعت 

بايد به  انسانو  آمدهبوجود  تقسيم كاردنبال ه كه ب اشيائى دربرابر او قرار دارد ميانصورت روابط ه اكنون ب
 تن بدهد. هاآن
كه در آموزش ماركس و  مي خوردبچشم  اىهكه چگونه در نظر هگل سايه مسئل دريافت مي توانروشنى  به

حاكم بر جامعه كه  تقسيم كارو شخصيت او در اثر  انسانانگلس مىدرخشد. يعنى مسئله نابود شدن استقالل 
 شده.  شىء ضرورتى است با ظاهرى 

صورت ديگرى مطرح است. هر دو، مسئله بيگانگى را بشدت  به Schiller شيلرو  Rousseau روسووضع نزد 
، اگرچه نظر هردوشان در مرز گذار به درك عينيت مسئله قرار مي كنندنگرانه، امرى ذهنى درك  يهسويك
 د.ندار

 گراىعقل -دفاع روسو از عواطف و احساسسات در برابر راسيوناليسم اندكوشيده پردازهانظريهبرخى 
د. در حقيقت اما سازنقلمداد  ناشى از ويژگى شخصيت اوكلى غيرقابل درك و ه عملى ب مثابهبه، را “فالسفه“

برپايه متكى  دارىسرمايهحقانيت جامعه درباره  ى كهاسلوب مخالفت اوست با استدالل يانبدر واقع موضع او 
، ترعميقمراتب ه شى ببينروسو با موضع انتقادى و لذا داراى  . ومي شود ارائه ،بورژوايى منطق -عقالنيت

بتوان از وضع روحى روسو  اصال  موافقت كند. اگر ت بورژوازى عقالني براى استدالل ست بامي توانن
آورد، آنوقت تنها به اين معنا كه سرنوشت خاص شخص او، عضو ]مغز[ او را براى ابراز  ميانه صحبت ب

، شناسىجامعهانه، و از ديدگاه بيننظر كردن درباره اوضاع اجتماعى تيز كرده بود و او را به مدار تيز
 دوران او نشان خوشبختى بود، پردازهانظريهبورژوايى كشانده بود. آنچه كه براى اغلب خرده -انقالبى

. براى انحراف نفرت و انزجار او را برمىانگيخت ،ندكه درباره آن برداشت روشنى نداشت تقسيم كار ويژهبه
ناشى وم عام آن، مفه به ،. براى او فرهنگمي دانسترا مسئول  تقسيم كارطور عمده ه او ب ،فرهنگى جامعه

، آنوقت [مي شدناشى  تقسيم كار]يعنى انحراف فرهنگى از  مي بودبود. اما اگر چنين  تقسيم كارآورد  دستو 
 “عقاليى“ انديشه ، مالكى كه او درمي داددست ه د بمالك و الگوى قابل اعتمادى براى انتقا مي بايستيروسو 

اشكال ديگر زندگى   مظهر عقل و تجسم همه آن مثابهبهخود  تقسيم كارست بيابد. زيرا مي توانن]بورژوازى[ 
هنوز  مي توان. تنها در ماقبل و مافوق عقالنيت مي سازدنظر او اشكال واقعى زندگى را نابود  بود كه به

و عقالنيت را مورد حمله  مي دادحقيقت و سعادت را يافت. اين جسارت بزرگى بود كه روسو از خود نشان 
كه اگر  پركند. اين حمله به عقالنيتى بودو مىخواست جاى آن را با جهان عواطف و احساسات  مي دادقرار 

انتقادى قرن او بود و در صدد بود خود را نزد همه  -عقاليى همان شدت موضع  هم در جهتى ديگر، اما به
روسو در شرايط و ، براى انساناذهان بركرسى بنشاند. اما از موضع انتقاد بىپروا عليه انحرافات شخصيت 

گذشته و پناه  ، جز انتخاب اسلوب بازگشت بهمي ماندسطح شناخت تئوريك آن دوران امكان ديگرى باقى ن
صورى  به طوربردن به زير سطح شناخت ناشى از عقالنيت. اين سير قهقرايى اما محدود به شكل بود و 

 .]بورژوازى[ ر برابر انحرافات جامعه، تنها يك اسلوب كمكى بود براى موضع انتقادى او دمي شدانجام 
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، آنجا كه اين )منطق صورى( عقالنيت نهم نداشت جز گناهكار دانست اىهروسو چار
چيزى كه او به آن نياز داشت  درست آن قرار داشت. انسانعقالنيت در خدمت انحراف شخصيت 

كى كه داراى اعتبار عمومى الست به او عطا كند: مِ مي تواندوراِن روشنگرى ن ]منطق صورى[ را عقالنيت
 “طبيعت“الكى را در ذات نباشد. او چنين مِ  دارىسرمايهنگر و توجيه كننده شيوه توليد  سويه يكبوده و مداح 

. دسترسى به مزيت و برترى ابتدايى طبيعت تنها از طريق غور احساسى و غيرعقاليى در ذات و مي يافت
 مضمون آن، ممكن و قابل دسترسى بود.

ارزش آموزشى چنين  وجهبهيچكه  مي كندبه معناى اسلوبى آن درك  واقعا  كه روسو مفهوم طبيعت را اين
 نظرياتعقالنيت نيز ناآشنا نبود(،  اى كه براى  معتقدان به )ارزش آموزشى مي كندمعنايى را نفى نمفهوم و 

مي داده روشنى نشان  به ،“هاانسان مياندرباره وجود عدم مساوات “تحت عنوان  شگفتار اثراو در پيش

ميزانى براى تشخيص  مثابهبه، مي شودمطرح  ايـده مفهوم يك گفتار تنها بهدر اين پيش طبيعى بودن. شود

كمك آن  ارزش شرايط مصنوعى كنونى را سنجيد و به مي توانكه به كمك آن  الكىو مِ  ، ميزانىانسانكمال 
 دوستى روسو بر سر دوراهىِ انسانى. انساند دسترسى به كمال به امكانى دست يافت براى تعيين هدِف ارزشمن

، با برخورد مي زندناسازگار بودن آرمان و واقعيت از حركت باز نمىايستد، بلكه به اين كوشش جدى دست 
كه شيـلر،  مان را ممكن سازد. قابل توجه استپراتيك عليه آرمان، تحقق آر -انتقادى بر تاثير دشمنانه عملكرد

مي تر از روسو نظرياتش را ارايه آليستىايده ،ترهياناسب با شرايط اجتماعى در آلمان در لباسى ذهنگراكه متن
منظور يافتن زمينه مطمئنى براى انتقاد اجتماعى ه ، بمي گيردخدمت ه ، شيوه و اسلوبى مشابه روسو را بكند

دو نظر دچار اشتباه شد؛ براى شيـلر  كلى متفاوت تئوريك در اينه خود. البته نبايد در مورد نقطه حركت ب
در  تركممراتب  كه به ى دارند، از آنچه نزد روسو دارندكانت، البته مفاهيم معناى ديگر نظريات معتقد به

اين دو مواضع انتقادى  نتيجه گيري هاي . اما باوجود اين، شباهتمي كندانتزاعى حركت  گيرىجهتى با جو  
ى است براى آنكه مواضع انتقادى اتخاذ شده در شرايط مشابه اجتماعى، قاعدتا  برانگيز است و دليل تعجبنفر 

 به نتايج مشابه مىانجامند.
طبيعت در اين »: مي نويسدشيـلر چنين  ،“درباره شعر ساده و احساسى“عنوان در همان آغاز اثرش تحت 

ايه قانونمندى غيرقابل برپ اشياء آنطور كه هستند، وجودى وجود ديدن بودِ  …نوع برداشت چيزى نيست جز
 .«وجود دارد هاآنايست كه در  ايـدهآن ». اما آنچه كه در اشياء طبيعى مورد عالقه ماست، «تغيير خود

ز نقطه كه خود را ا ى استانسانخود طبيعت منظور شيـلر نيست، بلكه نظر او متوجه  اصال  در اين تعريف 
پايه  اين . بربه راهنمايى نياز دارد ى گمشده خودانسانليت و براى يافتن مجدد ك ثقل كمال خود دور كرده

كه  هستند چيزى آن ،)اشياء طبيعى( هاآن»: مي دهدقرار  انسانبا  اىبي واسطهشيـلر طبيعت را در ارتباط 
ما طبيعت »: مي افزايد. و به توضيح خود چنين «آن شويم كه ما بايد دوباره ندچيزى هست آن هاآن؛ بوديمما 
دوران كودكى گمشده خود ما هستند، و هميشه براى ما عزيزترين باقى  يانب هاآن … هاآنديم، چنانچه بو

انى ما نمايش باالترين درجه كمال آرم هاآنو هم  مي كنندهم ما را دچار حسرت  ،طبيعى د ماند؛ اشياءِ نخواه
هم با كليه  ، آنمي كندسو تظاهر رونظريات . در يكى دانستن ايده طبيعت و آرمان، قرابت او با «هستند

 .سخنان اونظريات انتقادى نـهفته در 
در متقابل دانستن طبيعت و تمدن  هاآنروسو روشن نبود كه موضع انتقادى  براى البته براى شيـلر و همچنين

 –  دارىسرمايهمقايسه كردن اوضاع و شرايط ماقبل  آليستىايده يانمعناى ديگرى نداشت، جز شكل ب
 آلايدهنظر شيـلر وضع  . بهدارىسرمايهدر  تقسيم كاربا شرايط ناشى از   –كه بزودى خواهيم ديد  انطورهم

ه از دوران آنتيك توسط يانگراطبيعت تحقق كامل خود را در دوران يونان قديم داشته است. برداشت آرمان
ا مي شودتبديل  ،شيـلر مي فرو  دارىسرمايهى در انسانضد ى كه با مهارت به وسط قلب روابطيبه سالح بـر 
است،  بوده “ساده“ از اين رو يوناني ها قابل لمس است. اگر شعرِ  تربيشجا  تضاد از همه ،. در شعرشود

خود قرار دهد، شعر ]نگاه و بيان[ كامل و تقسيم نشده را موضوع  انسانست مي توانزيرا شعر بدون مشكل 
ى كه تحت تاثير شرايط انسانى كه ديگر وجود ندارد، انسانافتن از آرزوى ي مدرن با حسرت انباشته است

 «گر احساساتى -احساسى»، شعرى از اين رو. شعر امروزى Deparavation« فاسد و تباه شده» تقسيم كار
 است.
 بيننظر او از شخصيت كه به -فرديت -يتانسان، تعريف دقيقى براى مي دهدخود بسيار زحمت ه شيـلر ب

، در رشد هماهنگ استعدادهاى مي بيند انسانيت را او در كليت انسانايه دهد. مضمون و ذات رفته است، ار
كار  ميان مي شودى براى كليت، براى كليت فرد بيابد، شيـلر تفاوت قائل يانمتفاوت او. براى آنكه بتواند ب

، و آن شكلى از اشتغال كه نـهفته است اتيك و عملكرد شناخته شده روزمرهكه در پر deformierendeكننده  قلب

 Spieltrieb «بازى كشش به»فتار نشده است، يعنى از گرتقسيم كارى است كه هنوز در چنگال انسانبرازنده 

، مي كندكه بازى  كاملى است انسانتنها زمانى  انساننظر شيـلر  دور نيفتاده و منحرف نشده است. به
مي نيروها و استعداد خود و كامل بودن شخصيت خود را حفظ  جانبههمهديگر زمانى كه آزادانه و  عبارتبه
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مي شيـلر فهميده و درك  نظريات. تا چه اندازه مفهوم كشش به بازى در مي سازدو غنى  مي دهد، رشد كند
 Benedetto دئتو كروسه بنهصورى،  زيباشناسىِ  “رمشهو“، برخورد تمسخرآميز نسبت به آن توسط نماينده شود

Croce اما از موضع غيرتاريخى و جدا و بىاعتنا به موضع انتقادى شيـلر نسبت به شرايط ي دهدم، نشان .
شيـلر شناخته و فهميده شود. مفهوم  نظرياتد جاى اين مفهوم اصلى در مي توانهم ن اصال  حاكم در جامعه، 

به شرايط كار ساده و با پيگيرى قابل ستايش از موضع انتقادى خود نسبت  به طوربازى كردن را شيـلر 
: مي كند يانب “كاپيتال“زمان خود استخراج كرده است. منظور شيـلر در اصل همان است كه ماركس در 

 (136) «.بازى نيروهاى فيزيكى و معنوى»
 ،انسان ي هاى خود درباره تربيت زيباشناسانهدر نامه تقسيم كارشيـلر در مورد مسئله  ،روشن به طور
برشته تحرير درآورده است. در نامه پنجم و ششم چنين  1794و  1793 هاىسالكه در  مي گيردموضع 

همان  كه به مي كنند نمايانعارى و تباهى و فسادى را يى بهانمونهطبقات متمدن  ،سوي ديگراز »آمده است: 
در آغوش  …است تباهى و فساد خود منشاء آن ،، زيرا فرهنگبر مي انگيزدرا  انسانخشم  تربيشنسبت 

  . چه كسى باخواندن اين«واهى سيستم خود را برپاداشته استباشىها، خودخترين معاشرت و خوشركانهزي
مضمونى  به طور، يعنى ماقبل فرهنگ كنونى و «قبلى»؟ شيـلر از شكل جامعه مي افتدنكات بياد روسو ن

كه او را  «وزىيت شكل امرانسان»، در تمايز نسبت به مي گويدسخن  ،دارىسرمايهماقبل  «يونانى»

 اين تمايز در چيست؟ .«مي سازدحيران »
دولت و كليسا ازهم گسيخته شدند، قوانين و  …يت جديد تبديل شدانسانفرهنگ بود كه به مصيبت براى اين »

، از كل  اىتكه دربندهمچنان؛ لذت از كار، وسيله از هدف، كوشش از مزد جدا شد. براى هميشه نيز ها سنت
، در مي داردكه او آن را در حركت نگه  نواخت چرخىتبديل شد؛ تا ابد صداى يك اىهكخود به ت انسان

يت را در طبيعتش انساندست نخواهد آورد، و بجاى آنكه نقش ه سرشت خود را ب  -گوش، هماهنگى ذات
را به كل . اما حتى سهم فقيرانه و ناقابلى كه هر عضوى مي شود)يا( علمش تبديل   بپروراند، به سايه كاسبى

بي سخت و  “فرم“، بلكه شكلى است كه از طريق  …مي خواهدآن شكلى نيست كه خود  ه، بمي سازدوابسته 
مرده، نماينده . حروف مي شودنگهدارى  انسانكه در آن فهم و شعور  مي شودتحميل  اوبه  ،كاغذى روح

ا احساس و را بهتر از يك ژنـى و يداده شده، نقش هدايت و رهبرى  تمرين ي و حافظه .مي شودانديشه زنده 
 .«مي گيردعهده ه عاطفه ب
، شيلـر به روشنى ساختار «مي سازدتبديل  اىهخود را به تك انسان»كه  در نظرات فوق شده يانيت بدرواقع

يى از كليت واحد را هابخشو  عقاليى تنها تكه به طوركه  مي دهدبورژوا را تشخيص  انساناصلى انديشه 
: مي گويد از اين رو. مي گذرد هاپديده تنيدگىبهم -پيوستگىبهمو كوركورانه از كنار كليت و  مي كنددرك 

نزد اين عضو خود، حافظه او  ،…مي كندپست و مقام و تكليف را مالك مرد بودن »زمانى كه جامعه مدرن 
زمانى كه جامعه  .مي داردرا بزرگ  مكانيكي اشاش، نزد سومى، مهارت گونه و نزد ديگرى، فهم جدول

 اىه، زمانى كه چنين جامع …مي دهدبه خصايل، تنها اطالعات را محك قرار  بي توجهو  بي تفاوتمدرن، 
خواستار آنست كه اين خصوصيات به حد اعالى رشد خود برسند ]تا فرد ارزشى داشته باشد[، آنوقت مجاز 

  «ى قرار بگيرند؟بي توجهگرانه مورد لهستيم متعجب باشيم كه بقيه استعدادها، روحيه و احساس، اهما
ه و عقاليى استعداد و ذوق يانى تاريخى قابل ستايش، در تكه تكه شدن فردگرابينشيـلر با دور ،باوجود اين

كليت  گسيختگىازهمدر  او همچنين؛ مي دهدى، مرحله گريزناپذيرى از تكامل را تشخيص انساناصيل و ناب 
 ،ضاد نيروهات»: مي دهدمرحله گريزناپذير را تشخيص  اين ديگر، حضورى متضاد ضديكهابخشاجتماع به 

اما فقط ابزار، زيرا تا زمانى كه )اين »  – مي كندآنوقت بالفاصله اضافه  –  «ابزار بزرگ فرهنگ است
ارزيابى  فرهنگ است. شيـلر نامه ششم را با اين نگرِش « تنها در راه رسيدن به انسانوضع( ادامه دارد، 

مي دست ه كل جهان از اين تربيت بهرچقدر هم دستيابى به دستاوردهايى براى »: مي رساند يانه به پاكنند
گرفتار در چنين  انسانمنكر آن شد كه  مي توانهمراه است، ن انساناستعدادهاى  گسيختگىازهمكه با  آيد

مي پهلوانى تن ايجاد بدنى،  هاى تربيت. تحت تاثير ورزشمي كشداز لعن اين هدف جهانى رنج  ،وضعى
در تقابل قرار دادن  چنين. با «مي آيدو پا، زيبايى بوجود  ، اما تنها تحت تاثير بازى متناسب و آزاد دستشود

در برابر زيبايى رشد كليه استعدادها، شيـلر تندترين انتقاد را  ،عقاليى سويهيكمناستيك يالگوى ژمفهومى 
و آن را افشا  مي دهدكه او آن را در خدمت نظام بورژوازى تشخيص  مي كندابراز  اىهنسبت به سوءاستفاد

اين امرى اشتباه است كه قربانى كردن كل براى تربيت  ترتيببدين»اند:  . آخرين كلمات نامه چنينمي كند
 مي بايستي، باوجود اين مي كند؛ يا اگر هم قانون طبيعت چنين امرى را طلب ضرورت بيابد نيروهاى متجزا

كه هنر )اينجا يعنى ساختگى، هنرمندانه، زيرا هنرى است كه خود  ما واهيم، اين كليت در طبيعت خودما بخ
 ميان لئـو كفلـر( آن را از – مي سازد، نظم اجتماعى كه خود را از طبيعت دور مي كندرا از طبيعت دور 

 .«دوباره احيا كنيم خود را[ كليت طبيعتتر، نظم اجتماعى پيشرفته] ترفتهكمك يك هنر پيشره ب ،است برده
راه نجات در اختيار   ، تنهاراه فرار از وضع اسفبار واقعيت، فرار خموشانه به آغوش هنر است. اگر هم هنر

د باشد، ضرورى است كه حاكميت مسئله تربيت زيباشناسانه را وظيفه خود بداند. اما نه مي توانتعداد كمى 
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. در «حاكميت آينده حامى آزادى»، بلكه «اكميت حافظ فقر و بدبختىح»حاكميتى كه اكنون برقرار است، نه 
د كمال خصايل نزد خلقى يافت خواه»: مي شودگفته  اىهش انقالبى دورانديشانبيننامه چهارم با موضع  يانپا
 .«ايگزين حاكميت فقر و تنگدستى كندكه حاكميت آزادى را ج كه شايسته آن شده است شد

كه انديشه  مي رسانداى  يك مرز شناخت درماندگىاو را تا نزد ،دارىسرمايهنظام  يم كارتقسانتقاد شيـلر به 
 انسانبا آن روبروست.  ،شخصيتش گسيختگىازهم، در برخورد به مسئله دارىسرمايه تقسيم كاردربند  انسان

، مي پردازدز ، حتى زمانى كه به بررسى علمى واقعيت نيسويهيكو دچار انتزاع  تقسيم كارگرفتار در 
شيـلر اين نكته را  ،1798خود در سال  ى. در نطق آغاز فعاليت استادى دانشگاهمي كندواقعيت را تقسيم 
آن مرزها را  ،تنها انديشه انتزاع كننده»: مي شودنقل  هاآن. در اينجا تنها يكى از مي سازدچندين بار مطرح 

جا كه عقل سليم استاد نانوا ]منظور دانش عقاليى است[ ايجاد كرده است، علوم را از هم جدا ساخته است. آن
 «.مي سازدرا ايجاد  تنيدگىبهم -پيوستگىبهم، معنويِت فلسفى مي كندتقسيم و جدا 

 

 انتقادى  -انديشه تاريخى
 

ق دارند. كه ديديم، برخى از انديشمندان نسبت به هگل برترى و تفو   همانطور، تقسيم كاردر ارزيابى انتقادى 
كار تقسيم شدِه افراد و روند عينى  ميانديالكتيكى  ي آنان از نظر شناخت عطف و وابستگىا هگل نسبت به ام

كلى  يانهگل فقط يك ب ،ق داشت. باوجوداينبرترى و تفو   ،هاانسان ميان بيگانگى و شناخته نشدن روابط
مشخص، با كليه  حلراه. آليستىايدهو پوشش  يانهم بارها در ب جاى گذاشت، آنه درباره مسئله از خود ب

 ي اجتماعى روندِ  جريانِ  ي ديالكتيكى توىدر خدمت كشف حركت تودر كه نى آنروامكانات ممكن د
مالكيت  ،از اين رو. كشف شدانتقادى ماركس و انگلس  -انديشه تاريخى قرار داشت، تنها توسط دارىسرمايه
و ايجاد  تقسيم كارناشى از  كه انسانانقياد ذهنى  ميانشف ديالكتيك پرتضاد در رابطه ك معنوى -فكرى

 استادان ماركسيسم است. انديشه بهمتعلق  است، تنها دارىسرمايهشدن عينى كل روند توليد شىء بيگانگى و 
از  مفهوم بيگانگى توسط  او كارگرفتنه بفويرباخ حتى به نزديكى مسئله نيز راه نيافت، زيرا ماترياليستى  ي

 .   مي شد، نتيجه نمي دانستباره چيزى ن كه او در اين شخص روند اقتصادىدرون حركت م
 

 دارىسرمايه تقسيم كارخصوصى و  مالكيت   وحدت  
 

 گونههيچكه روسو، شيـلر و هگل  پوشى براى تحقق اين كشف ضرورى و غيرقابل چشم شرطپيشاما 
به آن تنها اشاراتى دارند، بدون آنكه ارزش و  هاتكه اتوپيس اىنكتهتصورى درباره آن  نداشتند، و همچنين 

 دارىسرمايهمالكيت خصوصى  ديالكتيكى شناخت وحدتجاى آن را در كل روند تعيين كرده باشند، 
بودن  . ماركس و انگلس در همان آغاز به اشتراك و يكى)م( است دارىسرمايهدر نظام  تقسيم كارو 

 تاكيد دارند.  تقسيم كارمالكيت خصوصى و 

تقسيم  كه به اين معناست تقسيم كاريكى بودن  مالكيت خصوصى و  دارىسرمايهدر ارتباط با 

هم مالكيت خصوصى  همانطور .اط قرار دارد با روند توليد كاالتحت شرايط مالكيت خصوصى، در ارتب كار
 “ايدئولوژى آلمانى“محصول توليد. در  مثابهبهبا همان كاال  مي گيرددر ارتباط قرار  تقسيم كارتحت شرايط 

مفاهيم مشابهى  يانو مالكيت خصوصى ب تقسيم كاردرضمن، »: مي شوداين نكته بر اين منوال توضيح داده 
 محصول كاركه در ديگرى در رابطه با  مي شود يانب اىنكتهدر يكى، در رابطه با كار، همان  –  هستند
 (١٣٧) «.مي شودگفته 

ساختار چگونگى توليد  مثابهبهكه خود را  دارىسرمايهى درباره ساختار ا د بررسى جدىمي توانن از اين رو
 به طوركه پديده ماهوى نهفته در ساختار كاال است،  شىء شدنكلى، و درباره  به طور، مي دهدكاال نشان 

 ىدارسرمايه تقسيم كارو  دارىسرمايهمداوم وحدِت مالكيِت خصوصِى  به طوراخص، ارايه شود، بدون آنكه 
انجام شود، بدون آنكه بر اين  بررسي ايطور اين امرى غيرممكن است كه چنين فته نشود. همينگرردر نظ

 اىرابطهدرواقع  تقسيم كارمالكيت خصوصى و  ميانامر آگاهى وجود داشته باشد كه اين رابطه بغرنج 
 كاتگوري هاييم كه كليه تر نشان داد)ما پيش. هاانسان مياناست  اىرابطه، بلكه اشياء نيست ميان

ل كار در (. سختى و اشكامي باشندوار[ روابط اجتماعى  ]هيروگليف ياننيستند، بلكه ب شىء اقتصادى روابط 
سوي  و از دارىسرمايهى است براى پژوهش نظام شرطپيش سويك ازكه اين شناخت  اين نكته نـهفته است

ا همان سختى و مشگلى روبرو ش.  ما در اين مورد بد باشد جز نتيجه پژوهمي توانچيز ديگرى ن ،ديگر
از اين ايم. مفصل صحبت كرده به طوركه ديالكتيك در اصل با آن روبروست، امرى كه درباره آن ما  هستيم
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به گذرايي و موقتي بودن نقطه آغاز در هر   ،مي طلبدكه هگل  همانطور كه مسئله بر سر اين نكته است ،رو
شروع كند كه خارج از مسئله  اىه، وقتى از نقطمي شتابدخود  كوشش انديشه به كمك. و بررسي بيانديشيم

را بشناسد  هاآنمسلط شود و  هاپديدهقدم بر كليت ه با اين هدف كه از آن نقطه قدم ب .قرار دارد ،مطرح شده

 مالكيت ميان]براى شناخت وحدت  ورى دوران قرون وسطىپس ما هم از كار پيشهو درك كند. 

 .     آغاز كنيم دارى[سرمايه تقسيم كارخصوصى و 
 

 روابط اجتماعى شفاف در قرون وسطى
 

از نوع فئودال آن بود؛ سازماندهى اجتماعى كه در روستاها تحقق يافته  عمدتا  استثمار دوران قرون وسطى 
وستايى و اربابان ر كارگرِ  بينروابط ما . اين سازماندهى اجتماعىوابسته بود به كار بر روى زمين بود،

اگر از فلورانس و فالندن ]بخشى از  –  در بخش توليد ى. در شهرهاى قرون وسطمي كردتنظيم اشرافى را 
هنوز فاصله زيادى داشت با وضعى  ورىپيشهحكمفرما بود.  ورىپيشهكار  عمدتا   ،–بلژيك[ صرفنظر بكنيم 

 ميانمفهوم مدرن آن ايفا كند. رابطه استثمارى  افى بهكه بتواند نقشى تعيين كننده براى ايجاد توليد ارزش اض
ه كه تنها ب در قليل بودن بازده كار بوداستادكار و شاگرد هنوز ايجاد نشده بود، نارس و اتفاقى بود. علت آن 

. با محدود ساختن تعداد شاگردان توسط صنف، مي شدانجام  تقسيم كاربدون  عمدتا  كمك ابزاركار ساده و 
نيز مجبور بود خود كار بكند، او خود نيز كارگر بود. اضافه براين، شاگرد از بهترين شانس استادكار 

 برخوردار بود، خود به استاد تبديل شود.
به امر تعيين  ورىپيشههاى در تخصص تقسيم كارهاى اجتماعى، فقدان تحت شرايط محدود بودن تفاوت

؛ مي شدى قليِل اجتماعى، اعتماد بنفس طبيعى كارگر حفظ هاتتحت تاثير تفاو سوازيك. مي شدتبديل  اىكننده
، به مي آوردوجود ه اين امكان را براى كارگر ب ،در كارگاه تقسيم كاركامل  تقريبا  فقدان  ،ديگر ازسوى

سطح هنرمندانه ارتقا ه مهارت براى توليد كامل محصول دست بيابد، امرى كه نيروى خالقه كارگر را حتى ب
در  تقسيم كار، امرى كه در اثر مي ساختتمام وسعت ممكن اشتغال با پيشه را ممكن  انسانبراى و  مي داد
، باوجود شدت ورىپيشهى مختلف هاهرشت مياندوباره از او سلب شد. حتى مرزبندى  دارىسرمايهدوران 
 ميانر صنفى هاى مختلف و در هصنف مياندر شهرها  تقسيم كار» كامل ممكن نبود. به طور، هاتحساد

ز كارها مهارت داشته تحقق نيافته بود. هر كارگرى مجبور بود در تعداد زيادى ا اصال   ،فرد فرد كارگران
، يانشخصى مشتر هاىخواستى، امكان مورد نظر قراردادن توليد در شرايط چنين شيوه كار (138) «.باشد

بندى و  توجه را به رنگ مثال    Burckhardt بوركارت –ويژگىها و سليقه آنان در سطح وسيعى وجود داشت 
 ، امرى كه به توسعه و زنده- مي كندجلب  ،هاى بسيار زياد البسه ساكنان شهرها در قرون وسطىتفاوت

كه مىخواست رفع نيازهاى  دارىسرمايهماقبل دوران  انسانِ ه است. مي شدمنجر  ورىپيشهبودن هنرى كار 
ف ديگر عملى سازد، خود را شخصيتى كامل و متفاوت از فرد خود را از طريق مشاركت اقتصادى طر

كه تحت تاثير تحميل  امروزى مقايسه كرد انساناين امر را با وضع زندگى  نمايش مىگذاشت. بايد ديگر به
ه شده است. برعكس يانگراشدن، گرفتار يك شكلى و اونيفورمى افراطشىء حدومرز ناشى از  انفرادگرى بى

 انسانكه تحت شرايط آن اجبارا  كليت  ه در دوران قرون وسطى برقرار استست كاين وضع، وضعى ا
شخصيت او و خدمات براى او  از هاى شخصى او زمينه تنوع برآورد كيفىتو خصل قرار داشتمورد توجه 

 تقسيم كارهاى خود مهر هنر و استعداد خود را مىزد، زيرا هنوز كارگر نيز بر روى ساخته زمانهم. بود
ى هنرمندانه هنر عمومى آن نبرده بود. سطح باال بينها و استعدادهاى او را از جستن از توانايىامكان بـهره

، مي داردحق به تحسين و تعجب واه و ما را ب هاى امروزى را پر كرده استكه محصوالت آن موزه دوران
]همچنين نگاه شود به  .است خود ركا محصولبا  در توليد دارىسرمايهماقبل  انسانناشى از رابطه زنده 

 [ ٨١و ص  XXXXIII  ،LVIIIزيرنويس 
فئودالى و در موضع اپوزيسيون در برابر اين  هاىمحدوديتبرطرف شدن آرام  جريانو در  پايهنبراي

 و ما آن را در دوران رنسانس به بود جريانها، حيات جوشان اجتماعى در قرون وسطى در محدوديت

نظرانه ه و تنگيانبورژوا ور كه از تنگناى خردهاز براى پيشه تربيش ،. بدون شككنيم ميروشنى مالحظه 
  نزد پاتريسين مي توان، زنده و خالق بودن حيات اجتماعى را مي شدزندگى در شهرهاى كوچك خارج ن

محيط ]اشراف[ مالحظه كرد كه از وابستگى به يك كار مشخص آزاد بود و در عملكرد خود محدود به مرز 
ى هاانسانانگلس با اشاره به اين گروه از  ،“ديالكتيك طبيعت“ گفتارپيشزندگى و حتى كشور نيز نبود. در 

. «فتار نبودندگرتقسيم كاركه هنوز در بند »، مي كندصحبت  «قهرمانان»و  «بزرگان»اين دوران از 
مورد پژوهش قرار نگرفته است، باوجود  اصال   تقريبا  ماترياليستى  -)دوران رنسانس هنوز از ديدگاه تاريخى

. بجاى آنكه مي سازندآنكه ماركس و انگلس اشارات بسيار و موضوعات متعددى را براى پژوهش مطرح 
ه خود را به اين امر قانع شد هميانعارا باال بزنند و بكار تحقيقاتى مشغول شوند، مدافعان ماركسيسم  هاتدس
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تئورى ماركسيستى صحبت بكنند، يعنى با اشارات  «غيرقابل تغيير اصول»مداوم از  به طوركه  مي كنند
 مطلب را سرهمبندى كنند(. ،كلى
 

 شدن روابط اجتماعىشىء در  تقسيم كارنقش 
 

 ورىپيشهكار كه ديگر برپايه اقتصادى و تحت تاثير اجتماعى، هستى با نفوذ اقتصاِد كااليى به تمام شئون 
عكس  بود، سيماى اجتماعى بهاستوار در مراكز توليدى  تقسيم كاروه برپايه توليد انببر قرار نداشت، بلكه 

 تقسيم كار، و سويك ازتقسيم بشدت عقاليى توليد كاالى مورد نظر را  ،.  توليد انبوه كاالمي شودخود تبديل 
نين و همچ . كيفيت خاص توليدمي سازدضرورى  ،سوي ديگر ى مختلف و جدا ازهم ازهابخشبه را كارگر 

كه  تنها جداشدن كارگر از ابزار كار . حتىمي شودبرده  بيناز حتي المقدوركننده كيفيت و استعداد توليد
د به مالك آن تبديل شود، و انقياد ناشى از چنين وضعى كه كارگر براى مي توانبرخالف شاگرد گذشته ديگر ن

تن دهد، موجب تغيير  غريبهِ  دارِ همايو مجبور است به خواست سر مي گرددتمام دوران حيات خود دچار آن 
ناشى از كار ماشينى است،  تقسيم كارانقياد زير  زمانهم. اين انقياد كه مي شودى كارگر انساناصولى رفتار 

توليد انبوه  در تقسيم كارآور و روند يكسان و تـهوع مي كندنيز هر احساس و عاطفه فردى را له و لورده 
 تربغرنجكاال  دارىسرمايه. به همان نسبت كه توليد انبوه مي برد بينداد خالق را اززمينه هر نوع استع ،كاال

،  مستقل از وابستگى به ماشيني ترتر، تر و راسيونل، به همان نسبت كه اين روند مستقلمي شود
عى ، به همان نسبت نيز بكارگيرى مكانيكى نيروى طبيمي شودخصوصيات اتفاقى استعدادى و هنرى كارگر 

، ىكنوندر دوران ] همان نسبت نيز گرايش نه تنها به توسعه مكانيكى  ، بهمي گيردمورد استفاده قرار  تربيش
مي  تربيشاز نيروهاى طبيعى  عقاليي تركردن نيروى كار، بلكه همچنين گرايش به استفاده [ الكترونيكى

 تشديد شده است[. تربيشى اخير باز هم هاه]روندى كه در اثر كمپيوتريزاسيون و انقالب الكترونيكى ده شود
تر از آن شناخته ،در آثار مختلف آن دو دارىسرمايه تقسيم كارانتقاد ماركس و انگلس به نتايج مخرب تاثير 

 مي پردازيم هاآن ميانبپردازيم. تنها به اين يك نكته انتخاب شده از  هاآناست كه ما بايد در اينجا به توضيح 
، اين انتظار «در اثر انقياد او زير سلطه ابزار توليد انسانبردگى فعلى »بردن  بينخواست از  كه انگلس به
جاى آنكه وسيله انقياد باشد، به ه كار توليدى، ب»، «برود بينكار گذشته از  تقسيم»كه  مي كندرا هم اضافه 

دهاى مكان بوجود آيد، كليه استعداتبديل شود، از اين طريق كه براى هر فردى اين ا انسانوسيله آزاد ساختن 
كه ديرتر در  همانطور (140) «.ده جهات توسعه دهد و به اثبات برسانهمخود، بدنى و معنوى را در 

 «انساننيمه »هم آزادى كارگر، اين  “ايدئولوژى آلمانى“شد، ماركس و انگلس در  ياننيز ب “برنامه گتا“
امكان ظهور استعدادهاى »و اين امر را با برقرارى مجدد  دهندمي نويد  دارىسرمايه( را از استثمار 141)

در چهارچوب ». تحقق اين هدف تنها مي دهنددر ارتباط قرار  ،ى اوهاتسويه قابليو رشد همه «جانبههمه
، «نخواهد بود بي پايهديگر حرف  ،كه در آن رشد خاص و واقعى هر فردى اىهجامعه كمونيستى، تنها جامع

 شد. ممكن خواهد
 

 

 دارىسرمايه تقسيم كارقدرت نهفته در 
 

در شرايط برقرارى  ،به ظاهر ساده تقسيم كارماترياليستى، اين  ديالكتيكِ  بينرهذكمك ه اما با برداشت و نگاه ب
مي ده بود، خود را نيروى نشان كه حتى پيش از ماركس و انگلس شناخته ش دارىسرمايهمالكيت خصوصى 

.  سرنوشت كارگر در مي آوردصى كل جامعه و سرنوشت آن را به انقياد خود در شكل مخصوه كه ب دهد
كه در محل كار، روند كار خود را در  همانطور. زيرا مي شودكل جامعه تبديل  چنين انقيادى به سرنوشتِ 

 در جامعه طور هم روند اقتصادى ، همينمي كشدو او را به بند  مي سازدبرابر و نسبت به كارگر مستقل 
ت الزاما  “. ]مفهوم مي كشدو آن را به بند  مي سازداجتماعى مستقل  هستىابر و نسبت به كل خود را در بر

مراجعه  XXXXVIIIو  V ،LIIIزيرنويس  . بهمي كندگلوباليستى در دوران كنونى چنين شرايطى را تداعى 
 شود[.

 
، بلكه كل مي مانندوقايع اقتصادى باقى ن اقتصادى در حيطه ي شدهتبديلشىء تاثير نيروهاى مستقل شده و به 

د. انگلس براى مثال به ارتباط ناو را هم بزير يوغ خود مىكش نظريات، ازجمله انديشه و ايدئولوژى و انسان
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شاره ا  (LXXVIكالوين )ى عينى اقتصادى و آموزش بخشايش خداوندى هاجريانغيرقابل كنترل بودن  ميان
و خداوند  مي انديشد انسان»: مي نويسد، وقتى مي كندهمان انديشه را نقل و در شكلى كلى  (142) مي كند

 (١٢٣«. )مي كنددارى( هدايت شيوه سرمايه شدهبيگانهكه حاكميت )اين به معناى آنست
 

 منافع شخصى و ارتباط آن با منافع طبقاتى
 
اين چطور ممكن »ين مىپرسد: ، ماركس چنبراى خرد شده بيگانههاى عينى توضيح حاكميت جريانمنظور  هب

 مي شودكه در برابر هر فردى مستقل ، منافعى مي انجامدبه منافع طبقاتى  …است كه منافع شخصى هميشه 
اين استقالل  جريانكه در  اين چطور ممكن است  …مي گيردبخود  عامو در اين استقالل يافتن، سيماى 

شده،  و غيرشخصىِ  شىء اتى، رفتار فرد به رفتارى شخصى و حلول آن در لباس منافع طبق منافعِ  يافتنِ 
و  مستقل بوده ،كه گويا از فرد مي كندآنچنان تظاهر  زمانهمو  مي يابدشده تغيير  به رفتارى بيگانهِ  ضرورتا  

ديگر، خود را به  عبارتبهمستقل از او وجود دارد، و  به طور ،ظهور خود در روند اجتماعى جرياندر 
، به آقاباالسر او تبديل مي كنندكه سرنوشت او را تعيين  مي سازديى تبديل هاقدرتو يا به روابط اجتماعى 

( پرسش ماركس 144) «.؟مي گردندمتظاهر ‘ نيروهاى ,مقدس مثابهبهدر تصورات  از اين روو  مي شوند
چگونگى  توجه ويژه است، زيرا در آن نه تنها گرايش براى روشن شدن و حل مسئله ياناز اين جهت شا

ساختار  شدن بيگانهشدن و  مسئله مستقل زمانهمآن جهت هم كه شدن روابط نـهفته است، بلكه از شىء 
مشابه در نظر  به طور. درضمن همين نكات مي سازدايدئولوژيك را در برابر فرد فرد افراد نيز مطرح 

 شده است. يانانگلس نيز ب الذكرفوق
مافوق  “مقدس“منافع  مثابهبهاز ذات و سرشت منافع طبقاتى برمىخيزد، خود را درابتداء بايد گفته شود كه اين 

مي ت قلمداد سازد.  اما اين كه منافع طبقاتى به چنين هدفى دس انسان د و خود را همان منافع عاميفرد بنما
ويا ابديت ، آنهم با ظاهرى كه به آن گمي شودمتظاهر  انسانقدرت مافوق  مثابهبهگفت  مي توانكه  يابد

 انسانكه  اى عينى امرواقعيتمىبخشد، از ذات و سرشت اين منافع برنمىخيزد، بلكه اين امر وابسته است به 
 تسلط يابد.  آند بر مي تواناست و ن آنوابسته به 

 -مضمونى عرفانى ى اوكه برا انسانساده است: طبيعت حاكم بر  نسبتا  ارتباط  دارىسرمايهدر دوران ماقبل 
و  تصور كندرازگونه  -هستى خود هم محتوايى عرفانى براى انساناست براى آنكه  اىهمند دارد، وسيلراز

رازگونه بودن موضع فلسفه در اين  -رازگونه  انطباق دهد. عرفانى -فلسفه خود را با اين موضع عرفانى
نكه اين محتوا با كدام از آ بي تفاوتزمان اما تنها مربوط است به شكل ايدئولوژى او. محتواى فلسفى، 

 .مي شودهاى نظرى ارايه شود، برپايه منافع طبقاتى مشخص هر دوره تعيين ساخته
 

 “آزاد“خصلت جبرى رابطه 
 

. در مي يابدتحقق  دارىسرمايهدر جامعه  تربغرنجمراتب ه شد، ب يانب دارىسرمايهآنچه براى دوران ماقبل 

 مضمون و ذات، بلكه مي شودخارج بدرون جامعه منتقل نتصورات از  شدن رازگونه   -عرفانىاينجا 

به طبيعت از طريق  بي واسطهشهروند بورژوا وابستگى  در زندگى روزمرهِ  سوازيك. مي دهدآن را تشكيل 
، كار در مقياس وسيعى تحت استيالى مي شودبه كنار رانده  ،نيروهاى مولده «آزادتر»خدمت گرفتن  به

به  تربيشو  تربيشافراد  ميانو در اثر توسعه تبادل كاال، رابطه  مي آيدليد در ظاهر مستقل بودن روند تو
كه در اين دوران جايگزين  ، رابطه آزادىمي گرددمحدود  ]خريد و فروش[ سطح رابطه آزاد برپايه قرارداد

اين رابطه . البته كه مي شود]بيگارى، مضارعه و ...[ جامعه روستايى دوراِن فئودال  در وابستگى سنتى
كه در پشت آن  مي دهدكه بزودى خواهيم ديد، تنها شكل ظاهرى را تشكيل  همانطورمتكى بر قرارداد، آزاد 

. تفاوت مي كندروند اقتصادى خود را پنهان ساخته است و چگونگى رفتار افراد را تعيين  جبرى بودن

 قبلى ي شده طبيعىشىء و رازگونِه  -نىنسبت به روابط دوران فئودالى اما تعيين كننده است. نيروهاى عرفا
به  ،طبيعت ،؛ در انديشه بورژوايىمي يابندند، اكنون خصلت اجتماعى مي آمدنظر  كه نيروهاى خارجى به

و تحت تاثير آگاهى، يعنى در اثر  مي دهدآرام سيماى غيرقابل درك و غيرقابل كنترل را از دست  طور
بودن شىء رگرفتِن نيروهاِى طبيعى در عملكرد و پراتيك زندگى، شناخت و قابل محاسبه شدِن عقاليِى بكا

ه ب ،طبيعتي . عرفانيِت رازگونه مي دهدخصلت شئيت غيرعقاليى خود را از دست  تربيشطبيعت هر روز 
 ، عقالنيتى كه اكنون به عامل حاكم در آگاهى اجتماعى تبديل شده است.مي شودكمك عقل زدوده 

، تنها روندى ايدئولوژيك و صورى سوي ديگرو همچنين عقاليىشدن آگاهى از اما عقاليىشدن روند فوق
شدن هستى، ايجاد ابهام و غيرعقاليىشدن كل روند  ايدئولوژيك عقاليى -هستند. زيرا تحت تاثير شكل صورى
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ى بغرنج شدن روابط اقتصاد كاالي جرياندر كه  . امرىمي شودتر يابنده بيش شتاب با سرعتحيات اجتماعى 
كه  همانطور؛ مي شودحاكم تناسب عكس  ،مي شودعملى  تقسيم كاركه برپايه رشد نيروهاى مولده ناشى از 

مي عاريه گرفته از طبيعت پوشيده و  رازگونه -شفافيت روابط با پرده عرفانى دارىسرمايهدر دوران ماقبل 
ست، پوشش و لباسى به شفافيت ، اكنون تحت شرايط جامعه فردگرا كه متكى بر شرايط جامعه كااليى اشد

. صحنه گذاشته استه قدم ب ،دست دارده و لباسى كه قلم محاسبه بكريستال و با جاللى شاهانه، پوشش 
پوشانده لباس عقالنيت  ،روابط اجتماعى شدن تن روند غيرقابل شناخت و غيرقابل كنترل رب عبارت ديگربه

كه درست آنجا كه عملكرد فرد موثر است،  مي آيدوجود ه . اغفال درباره وضع اما از اين جهت بمي شود

بدون محدوديت  سليم، برترى انديشه مطابق با عقلانسانى محدود عملكرد اجتماعى هابخشدر يعنى 

ازجمله خريدو فروش  –]رابطه خريد و فروش  عقاليى شدن بخش محدود. مي كندجاى خود را باز 

رازناك ساختن  -است براى عرفانى شرطپيشدرست د شد، كه نشان داده خواه همانطور، نيروىكار[
 دشوارى روبروست. ديد محدود با شناخت آن با كه دارى. كليتىهستى نظام سرمايه كليت

 

 دارىسرمايهشفاف ساختن هرج و مرج نظام 
 

مي يى كه حيطه عمل مشخص او را تشكيل هابخشبورژوا  انسانكه  كه اين برداشت درست است همانقدر
حيطه روابط خارجى  كه توجه به وضعِ  آنجا البته تا – و تحت كنترل خود دارد  مي كنددرك  كامال  ، هندد

هايى كه شرط پيش، همانقدر نيز اين يك واقعيت است كه - مورد توجه قرار دهد“ عقل“ دمي توانعمل را 
 براى او ،مي يابدتحقق  هاى مشخص و محدود حيطه عمل او،در بخش اين شناخت هاآنتحت تاثير 

ى حيطه عمل مشخص هابخشزيرا بايد هم ناشناخته بمانند،  هاشرط پيش. اين مي ماندباقى  ناشناخته
نتيجه  ناشى و كه موثرند هاآناز خارج در  جرياناتىاما  درواقع .فرد تنها در ظاهر مستقل هستند

كه  يى هستندهاآندرست  هاشرطپيشين اين تراهميت. پرمي باشندحركت و تبادالت كليت روند  جريان

 ،كار و كاالتعيين ارزش  . مثال  كاال به همان بخش، يعنى به كار و محصول آن تنها متعلق هستند ًا ظاهرا

قوانين در برابر  عقل اين  .از حيطه همان بخش قرار دارند در خارجكه  مي كننداز قوانينى پيروى  درواقع

. برداشت مي مانندباقى و در ابهام ، پوشيده مي دهدا مورد توجه قرار خش رب تنها كه تنها محدود و فردى
و لذا مبهم شدن كليت نظام و رازگونه عرفانى  است كه اين، مي افتدمداوم اتفاق  به طوركه  ىنادرست

تحت  . اين برداشتمي داندى جدا از هم هابخشكل روند به  گسيختگىازهمناشى از  تنهارا  دارىسرمايه

آنارشى تنها  اين درحالى است كه .مي شودايجاد  دارىسرمايهآنارشى حاكم بر نظام  -هرج و مرج تاثير
 ،ى حيطه عمل مشخص فردهابخشبراى غيرعقاليى شدن كليت نظام، نظامى كه در  است ىشرط عام

حاكم شدن نيز آنارشى تنها شرط عام است براى  برهمين منوالداده شده است. عقاليى سازمان به طوربشدت 
مسئله  مي توانن مثال  كه  همانطوربر سرنوشت فرد در كليت نظام.  هاآنقوانين غيرقابل كنترل و تسلط 

شدن شىء  مي تواننيز ن همانطورفت، گركاره بى اقتصادى هاجريانرقابت را براى توضيح و تشريح كردن 
آن را  ايجادشدنايد شروط خاص براى ]و بتوضيح داد.  دارىسرمايهكمك هرج و مرج حاكم بر نظام ه را ب

نيز حكمى كه ماركس درباره آنارشى داده است، در مورد رقابت نيز  از اين روهم شناخت و درك كرد[ 
تجزيه و تحليل علمى پديده رقابت تنها زمانى ممكن است كه طبيعت درونى سرمايه درك »: مي كندصدق 
كه  هاآنسى قابل شناخته شدن است، شخصى كه حركت كه حركت كرات سماوى تنها براى ك همانطورشود، 

اينكه هرج و مرج حاكم بر  نظام   (145) «.مي شناسد واقعا  ت كرد، را درياف مي توانبا حواس ن

كافى نيست، بلكه خود نياز به توضيح براى روشن شدن دارد،  اىنكتهبه تنهايى براى توضيح  دارىسرمايه
 به طورى حيطه عملكرد مشخص، نه در ظاهر، بلكه هابخشرك كرد. اگر برپايه نظر زير  د مي توانرا 

شفاف و قابل شناخت بود، آنوقت، حتى باوجود برقرارى هرج ومرج حاكم بر نظام، كليت  كامال  واقعى و 
ى علمى براى دستيابى به شناخت از مضمون هاكوششو  مي دادروند هستى اجتماعى معمايى را تشكيل ن

و  گسيختگىازهم. مفهوم هرج و مرج نيز خود اغلب نامگذارى است براى مي بودضرورى ن اصال  واقعى آن 
بتوان  اصال  كه خود بايد اول مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد، تا  ل شناخت بودن كليت روند در جامعهغيرقاب
 را توضيح داد تا فهميده شود. اىنكته
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 تقسيم كارشدن روابط اجتماعى و نقش شىء  جريانچگونگى 
 

انگلس توضيح  كه مي شودقابل شناخت بودن كليت روند اجتماعى است كه باعث گسيختگى و غيرازهم
كند، بلكه نبا واقعيت و مسئله آنارشى آغاز  “آنتي دورينگ“در را  دارىسرمايهاز اقتصاد معروف خود 

 تيجه حاصل از آنو ن «تماعىمحصول توليدات فردى به توليد اج»چگونگى تبديل شدن  ات خود را باتوضيح

 «است مـن محصول كارساختم، اين  مـناين را »د بگويد: مي توانهيچ كارگرى ن عبارتست از آنكه كه
است. درست از اين نقطه در روند غيرعقاليى شدن  تقسيم كارشروع كند. علت اين چنين وضعى  ،(146)

شدن روابط را دنبال كرد و درك شىء كامل  نجريا مي تواناو است كه  كار محصولكارگر و  ميانرابطه 
 نمود.

كه در  مي شوداوست كه موجب ايجادشدن آن وضعى  محصول كاركارگر و  مياناليى اين رابطه غيرعق
نـهفته است،  هاآنى كه در كار مقدارِ درباره  اىلحظهشوند، بدون آنكه حتى كسى  مبادلهد نكاالها بتوان ،بازار

 وسطى كافى بود ايفا كند. شاگرد دوران قرون بادلهنهفته در كاال نقشى در م مقداركارين فكر كند و يا اينكه ا
دريافت  هاآنمزدى را كه در آخر هفته براى چهار جفت كفشى كه دوخته بود با پولى كه استاد او از فروش 

كه ماركس نشان  انطورهم. )اينكه، پي ببرد، “كالهى كه سرش گذاشته شده است“به كرده بود، مقايسه كند، تا 
نيروىكار و كار  ميان بردارى معمولى نيست، بلكه از تقابل و تضاد، ارزش اضافه و سود يك كالهمي دهد

 آموزىحتى در اوج فن سته است بداند(. اما اومي توانن ،را شاگرد كفاش آن زمان مي شودنتيجه  [اجتماعى]
ن فن بپردازد و كه او بايد براى آموخت مي دانستن را پولى ، زيرا او آمي دادتن  “بردارى كاله“نيز به اين 
 كه بزودى خود متعلق به صنف بشود و آن را جبران كند. اميدوار بود

تا  – هاآنبخود تشخيص دهند، حتى اگر  خود به طورند رابطه فوق را مي توانكارگران دوران جديد اما ن
خود بدهند. باتوجه به ه م براى درك اين روابط و مسائل بزحمت زيادى ه –كمك آنان نشتابد ه كه علم ب آنجا

در پشت پرده مخفى و  تقسيم كاردر اثر  محصول كارو  مقداركار ميانآنكه در درون كارخانه رابطه 
ه ب كامال  در بازار  هاانسانغيرقابل شناخت شده است، آنوقت صد چندان طبيعى هم است كه كاال  در برابر 

استقاللى  خاطربه، ظاهر شود، در بازارى كه ارزش كاال در آن شدهبيگانهدر وضع صورت مستقل، يعنى 
.  كاال در بازار مي شودعرضه و تقاضا تعيين  شدهِ شىء كه كاال در كارخانه يافته است، تنها برپايه روابط 

الف ك»صورت ه : بمي گويد، آنطور كه ماركس مي شودى ظاهر انسانغير -طبيعى اىپديده مثابهبه
قرار داشته باشد، با حركت و تغييرات  انسانجاى آنكه تحت سلطه ه ، چيزى كه بمي كندظهور  «سردرگم

به ها انسان ميانشدن روابط شىء براى حاكم است. روند اينگونه آغاز شده  انسانغيرقابل كنترل خود، بر 
نيروىكار  ارزش مثابهبهى ساده ارزش كار كه در آگاه مثال  . مي دهدبغرنج شدن خود ادامه  و راه تعميق
به نيز  مي شودمحاسبه  ،، بلكه برپايه ارزش كاالهاى ضرورى براى بازتوليد نيروى كارمي شودشناخته ن
كه  مي خوردچشم ه ارزش و عاملى ب مثابهبه كه مي انجامدها ازاين طريق انسانشدن رابطه شىء تعميق 

ه د اين وضع ظاهرى بمي توانو از اين طريق  مي گرددعيين شده تشىء  هاىشرط پيشگويا تنها از طريق 
يى كه كارگر زير فشار هانا. )در زممي كندوجود آيد كه گويا كارگر ارزش كامل  نيروىكار خود را دريافت 

و  مي كند، آنوقت دستمزد ناچيز خود را مظهر كالهبرداى احساس مي رسدبه نتايج عكس  فالكت بارزندگى 
 مثابهبه مي كندكار، تظاهر »، آنوقت مي گويد(. ماركس مي پنداردرا رفع اين كالهبردارى اضافه دستمزد 

است براى [ كاتگوري وار]غيرعقاليى  يان، تنها ب“كار“ارزش ». «ارى كه دستمزد آن پرداخت شده استك
، تعيين شدهىء شو   ( كه گويا  طبق رابطه ارزشِى بكلى بيگانه147) «كار “نيروى“]بازتوليد[ ارزش  يانب

 .مي شود
مي صورت گاتگورى مطرح ه ب شدهبيگانهكه چگونه در اين دنيا كه تصورات  مي دهدماركس همچنين نشان 

مي و غيرقابل شناخت و غيرعقاليى  مي كنندشده پيدا شىء ظاهر  ضرورتا  روندها نيز  ترينساده، حتى شوند
براى توليد هر قطعه نيز همانقدر غيرعقاليى است، دستمزد تعيين شكل »: مي گويدكه  آنجا مثال  . شوند

از  مي توان( حاال كه چنين است، پس ن148) «.كه براى تعيين دستمزد طبق زمان كار چنين است همانطور
آنارشى  مي توانيعنى ن] آورد. ميانه ى حيطه عمل مشخص فرد نيز سخن بهابخشعقاليى بودن روابط 
روابط كافى دانست و پذيرفت )به مبحث در  شدهشىء توضيح روند شرط براى  مثابه تنهاحاكم بر توليد را به

 نيز مراجعه شود([. XXXXIII, XXXXVII, XXXXIXو زيرنويس شدن شىء مورد 
هم وجود دارد، مرزهايى كه البته طبق آگاهى و غريزه  واقعا  اما اين عقاليىشدن در مرزهاى معينى 

اين عوامل  .مي سازنده اين علت پذيرش عوامل غيرعقاليى را ممكن و ب مي باشندبورژوازى غيرقابل درك 
 هاآن از اين روو  مي شوندشده در عمل پذيرفته شىء  هاىشرطو پيش شرايط عمومى مثابهبهساده  به طور

ى هابخشهمين علت نيز عقاليى بودن  . اما درست بهمي شوندموانعى براى عملكرد عقاليى احساس ن مثابهبه
 درها اما شرط . اين پيشمي دهدهايى را تشكيل شرط پيشبورژوا چنين  انسان براىعمل مشخص فرد  حيطه
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معناى يك ه . اين موضع اما بهستند “كاتگوري وار“ اىپديده، يعنى مي باشندتنها يك تظاهر ظاهرى  واقع
است و نه يك حرف مفت بورژوا[  انسانهاى اجتماعى معتبر و بنابراين عينى انديشه مفهوم قالب]بهكاتگورى 

زيرا اين موضع باوجود خصلت ايدئولوژيك آن، يك عنصر و جزء غيرقابل تفكيك در  .فلسفى كلي بافيو 
ضرورى عملكرد و پراتيك  شرطپيش. حتى بايد آن را يك مي دهدرا تشكيل  دارىسرمايهپراتيك 
از هستى نظام و يا شرط وجودى اين هستى به معناى شكلى  كاتگوري واردانست. اين ظاهر  دارىسرمايه

. )درباره مي يابدو تحقق  مي كندتظاهر  دارىسرمايهدوران  انسانشده شىء  -است كه در عملكرد ذهنى
 مراجه شود(. “اسلوب مشخص ديالكتيك“بخش درباره مفهوم ماركسيستى كاتگورى به 

 
، زيرا كه تاثير مي شوداين طريق هم بشدت تشديد  كار و توليد در كارخانه از ميانشدن رابطه  هِ ناروند بيگ

عمل تبادل كاال در بازار كه خود ناشى از همين نگاه شود(  XXXXVIIIو  XXXXVII)به  شدنِ  متقابل فتيش
؛ مي شودوارد و موثر  شدنبيگانه، در روند مي باشدكاِر كارگر و توليد محصول  ميانرابطه  شدنبيگانه

؛ مقدار مي شودتا حداعلى ممكن تشديد  در بازار طه ارزش محصوالت و كارغيرقابل شناخت شدن راب
مي كه گويا نتيجه بازى و حركت طبيعى اشياء  در بازار است. ماركس  مي نمايدارزش آنچنان خود را 

كه ارزش قطعه ساخته شده را از طريق  دار( اين مسئله نيستبراى )آگاهى سرمايه اصال  مسئله »: نويسد

ى هاهبا تعداد قطع مي خواهدبلكه برعكس كارى كه در آن نـهفته است، تعيين كند،  مانتعيين ز
 «.كه كارگر در توليد مصرف كرده است ط كارگر، ارزش كارى را تعيين كندساخته شده توس

كه فرد بورژوا تنها در اثر برداشت نادرست و  تبديل شدن غيرعقاليى كل روند است( تحت شرايط 149)
فردى عامل  ]منطق صورى[ كه گويا عقالنيت مي كندروند، با اطمينان چنين عمل شده اين  فتيشىتحريف و 

كه  ين شناخت نادرست و تحريف شده استا خاطربهى او است. زيرا درست هاتتعيين كننده در كليه فعالي
مي وجود ه ب هاخشدر ب، گشته قابل محاسبه طريقواز اين  ،شده موجود شىءامكان دخالت دادن كليه عوامل 

براى آگاهى  دارىسرمايه. يعنى از اين طريق امكان برقرارى عقالنيت در عملكرد در كل نظام آيد
اساسى در  هاىپديدهما در مقابل وضع خاصى قرار داريم كه برخى از  ترتيببدين. مي شودبورژوازى ايجاد 

 معناى ، براى آگاهى بورژوايى بهيىيعنى در وضع غيرعقالشده، شىء يى از عملكرد، در لباس هابخش
و قابليت كنترل عقاليى، به آن مفهومى كه فرد بورژوا آن را  مي كندتظاهر  امكان تشديد بكارگيرى عقل

 ، بلكهمي يابد، نه تنها تقليل نمي كشدانتظار آن را  انسان، و نه آنطور كه در نگاه اول مي كنددرك و تجربه 
را براى خود روشن سازد و اين نكته  انسانتعجب برانگيز نيست، اگر  وجهبهيچ. اين امر مي شودتشديد 

 هاآن ،و در اين پوشش مي شونداين روابط، ملبس به اشياء ، هاانسان ميانشدِن روابط شىء كه در  درك كند

، زيرا مي گردندقابل درك  ترآسان گرمحاسبهو منطق صورى  عقالنيتبراى  كّمىروابط  مثابهبه

 مي تواناى است كه مقدار ارزش آن را ه، رابطمي شودعملكرد آنان ظاهر  مثابهبهكه  هاانسان ميانه رابط
 تنها از اين طريق انحرافى دريافت.

باال رفتن درجه براى ضرورى  شرطپيشبه  هابخشى غيرعقاليى در هاجنبهكه  اين معنا نيز است اين به
اقتصادى  هاىپديدهماهيت و ذات  نباقي ماند و مبهمغيرقابل شناخت  .مي شودعقاليىشدن عملكرد افراد تبديل 

 هاآنشدن شكل ظاهرى شىء از طريق كه  هاآن بودن كه همراه است با تشديد شدن خاصيت قابل محاسبه
ى عملكردش وجود هابخشظاهر در  )كه بهبكارگيرى عقلش ، فرد را به راه سهل و آسان مي گرددممكن 

  دارد( مىراند.
 

 

 محاسبه و حدث و گمان ميانضاد ت
 

خود، عملكرد خود  محدود د تنها برپايه شرايط حاكم بر بخشمي توانارى ندفرد دوران سرمايه آنجا كهاما از
وابسته به  ي كليت عينى جريانِ  روندِ  امرِ واقعيترا تنظيم كند، بلكه همچنين بايد عملكرد خود را به 

 هاآنكه براى او غيرقابل درك هستند و لذا او  عرضه و تقاضا در بازار[“ نونقا“]مثال  “ قانونمندى طبيعى“
، مي كندذهنىاى كه او برپايه انديشه تعقلى احساس  “آزادى“، نيز تسرى دهد، مي كنديى تجربه را غيرعقال

، مي يابداء ارتق  به سطح حدث و گمان ،و روند عام هابخش مياندر سطح معينى از تضاد دائما  تشديد يابنده 
و محاسبه برپايه حدث و  Spekulation “اشپكوالسيون“ سوداگرى .مي شودبه امرى غيرعقاليى تبديل يعنى 
 هابخشقلمروى عملكرد در  ميانشيوه عملى براى ايجاد هماهنگى  براى او كه ،دارسرمايه زنىِ گمانه -گمان
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مي گانه و غيرقابل درك براى اوست، موجب و قلمرويى بي مي دهدرا تشكيل  در كليت نظامروند عينى  و
برد ب بين از رابخش حيطه كار مشخص فرد در  بودن موفقيت “محاسبه قابل“فزاينده خصلت  به طوركه  شود
غيرعقالى تبديل شود. اين ارزيابى از  -گرايانهارادهى در مقياس كل روند به امرى گرمحاسبهاين  نهايتا  و 

تعيين  دارىسرمايهاش با مناسبات اقتصادى در رابطهآن را  مي توان)كه وا خصلت متضاد آگاهى فرد بورژ
به  تربيشفرد بورژواى امروزى بمراتب  واقعا  كه  ر انطباق كامل است با اين مشاهده، دكرد و شناخت

خود احساس   “محاسبه خونسرد“، از كارفرماى متين گذشته كه نسبت به مي دهداشپكوالسيون تمايل نشان 
تخصصى بورژوازِى مالى بود. آنچه كه مربوط به  ىقلمرو تربيش. )اشپكوالسيون مي كرد “ربلندىس“

و  B. Franklinبنيامين فرانكلين ، جهان تصورات مي شود در امور مالى ىگرمحاسبهاين  گيرىجهت
 (.مي كنندپولدار شد، نمونه خوبى ارايه  مي توانى او، چگونه هايهتوص
 

 مي شودبه قانونمندى عينى تبديل  ونه عملكرد ذهنچگبازهم درباره 
 

، مي كندى هستى اجتماعى را باور هابخششده شىء با آن ظاهر  دارىسرمايهكه فرد دوران  درجه بىخيالى
احساس  اين طريق به او و از مي دهد هابخشصورى امكان توسعه عقاليى عملكردش را در  به طوربه او 

ى هابخشرد و به اسيون ]خاتميزواقعيت  خاطربه ويژهبه، و حالدرعيناما  .دمي داررا ارزانى  “آزادى“
 روند هستى اجتماعى و تقسيم آن به اقدامات بيشمار، راه به روى جريان، تقسيم كردن[ هاآتمكوچك، به 

 د. اين بهو كليت روند را درياب هابخش ميانرابطه  براى آنكه بتواند مي شودكامل مسدود  به طوراو  انديشه

را كه درواقع شرط واقعى عملكرد او  مي شودبراى او غيرقابل شناخت  اىنكتهكه درست آن  اين معناست

و از  مي سازدبرقرار  هابخشسلطه خود را بر  ،كليت روندكه  ، يعنى اين واقعيتمي دهدتشكيل 

كمك و ه ناخودآگاه، ب طور بهعملكرد فرد، اگر هم  و مي شودنفى  هابخش “آزاد بودن ظاهرى“اين طريق 
شده هستند، مانند ارزش )قيمت( كار، ارزش محصول وغيره، شىء  كامال  ازطريق لحظاتى كه داراى ظاهر 

شدن لحظات شىء  آنجا كهكه از  به اين معنا است زمانهماين امر  . مي شودمعينى رانده  جهتِ  به سوىِ 
 شدنشىء نيست، بلكه شكل مشخص  گرايانهارادهو امرى اتفاقى  هابخش]ارزش )قيمت( كار وغيره[ در 

اين  اگر هم براى فرد ناآگاهانه، ،، آنوقتمي شوداز قانونمندى روند كل هستى اجتماعى ناشى  ،است
، بدون آنكه مي دهندو كليت روند را تشكيل  هابخش ميانارتباط  هاىهدرواقع حلق شدهشىء لحظات 

كه همان  اىنكته د. و يابينب اىهاز اين امر صدم هابخشاليى فرد در براى عملكرد عق “آزادى“ظاهرى بودن 
و كليت روند  هابخش ميانارتباطى  هاىهحلق كه همانشده شىء لحظات  اتكه ارتباط مي رساندمعنا را 

 .مي باشد شرط تبديل شدن عملكرد ذهنى به قانونمندى عينى، مي دهندرا تشكيل اجتماعى 

، محصول توليد تقسيم كاركه در توليد برپايه  مي دانيممحصول آن توجه كنيم. ما  كار و ميانبه رابطه  مثال  
 دارسرمايه. براى آگاهى مي ماندو ازاين طريق ارزش آن ناپيدا  مي يابددر برابر كار به استقالل دست 

فروش ه ب بتواند آن را در بازار “قيمتى“كه با چه  داراست، ناشى از آن است محصول كاركه  ارزشى

كه بر قلمروى كليت  مي شودتعيين  ظوابط غيرشفافكه اين قيمت برپايه  اين به اين معناست .برساند

و اينكه  مي كنندتظاهر  انسانوابط جدا از ضصورت ه وابط، بضروابط مبادالت بازار مستولى است. اين 
بازرگان سرخود را درباره اين  ن رواز اياشياء وجود دارند.  مياندر رابطه كه  ى هستندوابطض هاگويا اين

شرايط طبيعى براى  مثابهبه، مي شوديى را كه توسط بازار به او ديكته هاارزش، بلكه مي آوردمسائل بدرد ن
ه و ب مي پذيرد ،دارىسرمايهاز كل روند نظام  ىبخش در خودفروش محصوالت، يعنى به ثمررساندن فعاليت 

 برآورد و محاسبه ذهى صورته در بخش و كليت نظام براى او تنها ب عملكرد ميان. رابطه مي بنددكار 
براى  ،بخش و كليت ميانرابطه  ،ترتيببدين. مي شودبرقرار خودش  Kalkulation “والسيونكالك“ سوداگرانه

تباطاِت ار مثابهبهكه او آن را  اىرابطه، مي شوداو در چهارچوب ضرورت داخلى و قانونمند آن برقرار ن
 بي واسطه. در حيطه كار مي پنداردديگر جدا و مستقل از عملكرد خود  عبارتبه، “قانونمندِى طبيعى“ِى عين

شده شىء   هاىشرط پيش مثابهبهتنها  ارزش و قيمِت كار و محصول، براى او مثال  خودش، همه عوامل، 
نياز  هاآنديگر كه او به كه در مورد همه چيزها و اشياء طبيعى  همانطور –عام عملكردش وجود دارند 

 ع چنين است.ضدارد، نيز و
 

 ى عينىهاضرورتانطباق "آزادى" فردى با 
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]در  عملكرد ذهن مياناين ناتوانى منتج از روند برشمرده شده، يعنى ناتوانى براى شناخت رابطه قانونمند 

 “آزادى“خوردارى از باعث ارتقاى احساس بر سويكاز  ،زمانهم و حركت عينى در كل روند، ها[بخش

. اين مي سازد، احساس گرفتار بودن در يوغ نيروهاى غيرقابل كنترل را ايجاد سوي ديگر، و ازمي شود
مي يت و عينيت را تشكيل امر تضادى ديالكتيكى است، يعنى تضادى در درون وحدت ذهنواقع درتضاد كه 

 -تنازع احكامبرطرف كردن در اصل و قانون ] تناقض غيرقابل مثابهبهشده فرد بورژوا شىء در آگاهى  ،دهد
از اين . ، يعنى قانون[nomie، يعنى ضد، تضاد، Anti]ريشه يونانى:  مي شودكس عمن Antinomieتضاد در كالم[ 

هر لحظه آن  ست ويظاهر او، “آزاد“كه نوع و جهت فعاليت به ظاهر  مي يابدفرد به اين نكته آگاهى ن رو
، كه فرد، درست مي يابداز اين طريق تحقق  فقدان اين آگاهىعينى قرار دارد. درواقع زير سلطه ضرورت 

شده و طبيعى پديده در بخش عملكرد عقالى فعاليت خود باور دارد، براى شىء به ظاهر   كامال  از آنجا كه او 
اهدافى كه اما  انتخاب كرده است. “آزادانه“ به طوركه گويا او  مي كندد تنها آن اهدافى را دنبال اين عملكر

اقتصادى قانونمند حاكم در كليت روند كه براى او غيرقابل شناخت هستند،  هاىپديدهبه او توسط  واقع در
[ مي دهدسالح او را تشكيل  ذهنى ]كه تنها  محاسبه و برآورد و انهسوداگر -“كالكوالسيون“. مي شوندتحميل 

صورتى كه براى فرد در ه كه در مرزهاى آن و ب زدمي سارا ايجاد  فكري ايآن فضاى  است كه ابزارىآن 
 .مي آوردوجود ه هاى عينى بضرورتفردى با  “آزادى“، امكان انطباق مي ماند باقىسطح ناخودآگاه 

كه بتواند به فضايى  براى فرد از اين طريق وجود دارد يك فضاى معين آزادى واقعى ميانبدون شك در اين 
مسلط شود. يعنى بتواند با كمك  ،ط است با نحوه عملكرد و هشيارى اوكه تا اندازه معينى در ارتبا

. در شرايط يابدبه اين هدف دست نتواندا بر كل روند منطبق سازد و يا خود ره ، بخش مربوط ب“محاسبات“
معمول در  Manipulation در دستكارِى  هذهنى و تجرب ي ، زرنگى، ناقاليىدارىسرمايهبحران دائمى اقتصاد 

متوسط،  به طورو  عمدتا  . اما مي كندافراد ايفا  مياننقش منفى و يا مثبت را در رقابت حاكم  ،دارىرمايهس
 زمانهمكه  د تابع آن ضروريات قانونمندى است، عملكرد افرا«انبوه به طور»: مي گويدآنطور كه ماركس 
 آن چيزى كه تنها زائيده عقل فردى بهدارد.  جريانو همچنين در باالى سر آنان  مي گذردهم از ِدماغ آنان 

وابستگى  يان، درواقع چيزى نيست جز بهابخش مندانهمحاسبهانه و گيرسخت، يعنى نظم مي رسدنظر 
 از قانونمندى عينى كليت نظاِم اجتماعى. هابخش

اين ر هر چقدهم  از اين رو ، ومي شود تربغرنجو  ترفتهپيشر دارىسرمايههرچه كه روابط در اقتصاد 
همان نسبت هم ه ، بمي گرددقابل شناخت  تركم ، به همان نسبت نيزمي يابد يافتهشىء  تر خصلتبيش روابط

نازل كه گويا از جهانى خارج از جامعه  مي آيدنظر  و به تشديد يافته “قوانين طبيعى“غيرقابل درك بودن 
 Kontemplationظاهرنگر  – گرنظارهموضع تنها به  تربيشكننده  همان نسبت نيز اجبارا  فرد عمل به شده است.

دو قلمروى  ،دارىسرمايهناشى از نظام  ي براى آگاهى ،. عملكرد و قانونمندىمي شودو فاقد اراده رانده 
اين دو  ميانه زدن بر روى در   ، دو دنياى بكلى مجزا از هم. ناتوانى براى پلمي دهندمتفاوت را تشكيل 

 ميانروبروست كه  هم با اين ضرورت عملى حالدرعينكمك اسلوب شناخت، ه با هو درك تفاوت آنقلمرو 
 كه گفته شد، همانطور، مي بردكار ه اين منظور ب كه فرد به اىهوجود آورد. وسيله را ب اىهآن دو مصالح

شكل ه بپكوالسيون برپايه حدس وگمان سو اسوداگرانه ى گرمحاسبهبرآورد و  رفتارى است كه در آن
. مي شودداده   Kalkulation “كالكوالسيون“آن نام  و به مي شودخدمت گرفته  و به شدهمخلوط صوصى مخ

هيچ چيز متكى نبودند، جز به محاسبات عقل  كه اهالى قديمى فلورانس در مبارزات سياسى به همانطور
ن دولتى از خواست شناسا كمك ستارهه ند كه بمي كردپوشى ن از اين امر هم چشم حالدرعينخودشان، ولى 

نيروهاى غيرقابل محاسبه نيز باخبر بشوند و نتايج را در محاسبات خود منظور كنند، همينطور هم در 
توامان  خود، همانقدر “احساس سرانگشتان“محاسبات خونسردانه و پرسش از  ،ى فرد بورژواهاسنجش

حاضر  و در اين محاسبات حى نپكوالسيوسعقالنيت و ا ،بي اعتمادي، كه اعتماد بنفس و حضور دارند
 .هستند

لذا اجبارا   و مي شوداتخاذ  در عملكه الاقل از طريق تصميماتى كه  كالكوالسيون حداقل به اين معناست

. مي شودشش به اين نكته ختم ندرك شود. اما اين كو كمك انديشهه ب، كليت روند وقايع استبسيار پراكنده 

، مي زندبا مسئله سروكله  “انتزاع“و تنها از طريق  “ل شركت ندارددرعم“كه راسا   پردازنظريه براى

مخفى  ،پديده مسئله كليت  غيرعقالنيت حاكم بر كل روند، يعنى هم و  هابخشعقالنيت حاكم بر  ميانتضاد 
پرمايه “اغلب با كمك وسايل كه و اين كوشش  –  ها بارها و بارها مىكوشندپردازنظريه از اين رو. مي ماندن
تئوريك به راز  به طور،  - مي شودانجام  ،مشخص امرواقعيتو برخوردارى از اطالعات درباره  “پرمغز و

هاى مسئله هستى و انديشه، بودن زود به اين مسئله پرداخت. هيبت نسبتا  يابند. فلسفه بورژوايى  كليت دست
مي سيم و برجسته تر شقابل ستاي تِ ضرورت و آزادى وغيره اغلب با دق sein und sollenآنچه كه بايد باشد 

 ابژكت -عملكرد، سوبژكت -واقعيت ميانبراى توضيح رابطه  هاآن، بدون آنكه در هيچ موردى از شوند
بورژوازى در اين  ى تئوريكهاكوششعقاليى اتخاذ شود. آخرين ريشه براى ناموفق بودن اين  گيرىنتيجه
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در چهارچوب روند بسيار پرتضادى قرار دارد و در حالىكه كه ايدئولوژى بورژوازى كه  امر نـهفته است
ايدئولوژى اين تعهدات خود نسبت به منافع بورژوازى،  خاطربه، اما مي كندتضادهاى اين روند را احساس 

د مي توانن از اين روو  مي ماندچسبيده باقى  كاتگوري هابه ظاهر  ىدو دستبا رفتارى غيرانتقادى 

آزاد  ،هابخشدر   هاپديده كاتگوري وارظاهر “ دقيق“ -دن در بند برداشت عقاليىبو خود را از گرفتار
 كه از موضع آن اىه، تجربمي دهدرا تشكيل  “تجربى“اى آگاهى بورژوازى شناختى سازد. برداشتى كه بر
ه كل ستقراء از جزء بعبارت ديگر تنها اسلوب ا]بهرا درك نمود.  ]عام[ كليت مي توانن ]از موضع خاص[
 قيقت اسلوبى نارساست[براى شناخت ح

 

  ظاهرنگر -گر  نظارهموضع 
 

د آن را در مي توانبورژوا محو شده است، ديگر او ن انساناز آگاهى مثابه كليت بهزمانى كه شناخت كليت 
ر ؛ و اين امپي ببردد به وجود آن مي توانتجربه روزانه خود درك كند و بشناسد، بلكه تنها با حدس وگمان 

مداوم  به طور ،مي پذيردمثابه يك مسئله تا آنجا كه مسئله كليت را به كه علم بورژوازى به اين معناست نهايتا  
اى كه به كمك آن “فلسفه“ به حدس و گمان فلسفى بسپارد. را كليتتوضيح درباره  ،مي بيندخود را زير فشار 

 حلراهكه اين  نياز به توضيح اضافى نيست. مي كند “حل“برپايه متافيزيكى  علم بورژوازيى مسئله را
ها و پديده ميان ي ديالكتيى ي واقعى ي چگونگى رابطه بارهكه در خارج از آگاهى مشخص در متافيزيكى
د باشد. مي توانظاهرى  حلراهقرار دارد، تنها يك   واقعيتكليتِ  ها باارتباط آنچگونگى  بارهدرهمچنين 

براى يافتن پاسخ درباره مسئله كليت را به   دف دست يافته است، كوششبهرجهت علم بورژوايى به اين ه
و اساس و ارزش برساند كه برخى از اوقات حتى انديشمندان متمايل به ديالكتيك نيز  بي پايهآنچنان سطح 

كه آن گروه از  مي شودنسبت به برخورد به اين مسئله وحشت دارند. چنين وضعى اما بنوبه خود باعث 
تنها به  كاتگوري گونهفتاريشان در بند انديشه گر رخاط بهى كه از ابتداء و رداسرمايه ىردازهاپنظريه

نگرانه شيوه كار تخصصى را  سويه يك محاسنند، تن دادن به مي كردقناعت  هابخشبه  “دقيق“برخورد 
آن بودن كه آن  كافى بدانند. اما تسلط بر اطالعات در بخش تخصصى در تضاد قرار ندارد با خواستار

. مراجعه شود[ XX زيرنويس ]به فته شودگركاره باطالعات در خدمت توضيح قانونمندى ديالكتيكى كليت 
 ي به معناى تنظيم اسلوِب بررسى عمدتا  مورد توجه قرار دادن اصل وجود كليت در وحله اول و 

 ي اشكاِل وجودى ي طاِت ديالكتيكىتباشناخِت ار به معنايكه  ،است هابخش بهم تنيدگي هاي -پيوستگىبهم

مي شود ]و از اين  درك هابخش. شناختى كه تنها از طريق آن، وضع و موقعيت مي باشد حقيقت -واقعيت

پذيرش اصل وجود كليت، درواقع از  . علم بورژوايى با عدمممكن مي گردد[به مضمون كليت معرفت طريق 
 macht aus مي كندپا  دست و براى خود فضيلتيجاد كرده، خود اتنها به وضع اضطرارى و قناعت وابستگى 

der Not eine Tugend ِدرست با  اين علم ،كليتمثابه به حقيقت براى درك خود ، زيرا در ناتوانى عملى و تئوريك
به اسلوبى كه اصل  پايبندي .قيقت توسط اين علم استحمانع شناخت  روبروست كه همان سد اصلى تئوريك

 پيشممكن نيست، بلكه وابسته به  هاشرط پيش، بدون شناخت و پذيرفتن مي دهدد توجه قرار كليت را مور
در ذهنيت  به وابستگى خود خاطربهكه  تضمين شود توسط علمى دمي توانن هاآنكه تامين  استيى هاشرط

 پيشن اين هستى گرفتار است. مهمترين اي كاتگوري وارخدمت حفظ هستى بورژوازى، در بند ظاهر 
 ,Kontemplativitaet حقيقت -و پرداختن به ظاهر واقعيت انهگرنظارهبر برداشت شدن عبارتست از چيره هاشرط

Kontemplation و  ساختارهاى اقتصادى كاتگوري وارظاهر   كه ،كه تصور مي كند در انديشه بورژوازى
ايفا مي كند  د و انديشيدن تنها اين وظيفه رادو پديده هستند كه موازي هم در جريانن ،ذهنيت انديشه بورژوازي

چنين  خود انديشه در اين روند اصال  نقشي ندارد. است؛ ، چگونه انجام شدهدرك كند كه روند تحقق يافته كه
 ميانپذيرش رابطه گذار از چنين برداشتي، ضرورتا  برداشتي ضرورتا  با از هم دريدگي كليت همراه است. 

. كليتي كه به نوبه استشناخت ماهيت كليت ضروري  مي كند كه برايتناب ناپذير و ابژكت را اجسوبيكت 
 .يافته است به بخش هاي مستقل پاياناز هم دريدگي كاتگوري گونه  خود زماني قابل شناخت مي شود كه

 ت:بدين ترتيب ما حلقه بسته اي را در برابر خود داريم كه كه انديشه بورژوازي قادر به خروج از آن نيس
ابژكت ]ذهنيت  -سوبژكت ميانشدن بر چنين موضعى خود وابسته است به درك مضمون و ذات رابطه چيره

درك ارتباطات در  ،ديگر عبارتبهاو[ و  تاريخى تاريخى و واقعيت قانونمند عينى هستى انسانو عينيت، 
ايى توانسته باشد بر تصوِر تكه كه انديشه و علم بورژو د شناخته شودمي توانزمانى  كه بنوبه خود تنها كليت

 ،ى گويا مستقل از همهابخشدر كليت و تقسيم آن به  حقيقت -واقعيت كاتگوري گونهگسيختِه  تكه و ازهم
 چيره شده باشد. 

 

 گرفتارى انديشه تئوريك بورژوازى
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د از درون توان ميدرهم تنيده در پيش روى خود داريم كه انديشه تئوريك بورژوايى ن اىهما حلق ترتيببدين

 ميانطرف شناخت كليت، شناخت رابطه  ازيك پيوستهبهمآن خود را خارج كند و نجات دهد: اين حلقه تنيده و 
كه  ى استشرطپيشوابسته به  سوي ديگردارد؛ همين امر اما از  شرطپيش مثابهبهابژكت را  -سوبژكت

است  حقيقت -واقعيت ي گسيخته تكه شده و ازهم يشه بر ظاهر تقسيم و تكهاندن شد همان غلبه كردن و چيره
شناخت قبلى  ،نيز امر ظاهرشدن بر اين  چيره نهايتا  شده است؛ و  متجزاهاى مستقل و قسمت هابخشكه به 

 .مي سازدابژكت( را ضرورى  -سوبژكت ميانكليت )يعنى شناخت رابطه 
، اين مي سازديت مسدود ى درك و شناخت كلچيزى كه ازجمله راه انديشه بورژوايى را برا آن ،ترتيببدين

مفهوم يك قانون  كه به هارابطهشدِه قانونمنِد شىء كه به نظر او كليت عبارتست از سيستِم  واقعيت است
تاثير و اثرگذارى  گرنظارهاين وضع، انديشه در خارج و تنها  برابرو موثر است. و در  مي كندطبيعى عمل 
قانون “است تحت تاثير “ كليتى“مى و فيزيولوژى تن انسان براى علم بورژوايى ]آناتو مي ماندقانون باقى 

كه ما در  همانطور – كه انديشه بورژوايى طريق : ازاينپسيكولوژيك[ -ژنتيكى -فيزيكى -شيميايى“ طبيعى
پراتيك به عملكرد  جريانذهنيت كه در   ، چيز ديگرى نيست جز عامل ضرورىمي دانيمديگر  مياناين 
قراردادن انديشه و هستى،  ديالكتيكى، با در برابر هم برداشت، يعنى ذهنيتى كه خالف مي شودنى تبديل عي

آنوقت  اىه. براى چنين انديش[مي پردازد]و به نظاره آن  مي دهددر فضايى خارج از كليت قرار  خود را
تئورى بورژوازيى آن را  اما كه ]زيرا ذهنيت از آن متجزا شده است[، به بخش مي شوديت از ابتداء تبديل كل

محدوديِت  يكى از عللجاى كليت، ه بخش ب. عنوان كردن مي نامدو  مي كندبه عنوان كليت عنوان 
. مي باشدهاى بيشمار خود مشتركِى براى سيستم “جستجوى قانونمندى“كه در  بورژوازى است شناسىجامعه

. اين ناتوانى حقيقت -وريك است براى توضيح واقعيتيك ضعف ناشى از توانايى تئ ياناين محدوديت تنها ب
فه، در علوم تاريخ، فلس مثال  انديشه ) جانبههمهآزادى و عملكرد از كه  مي شود يانتئوريك در برداشتى نما
. اين ناتوانى تئوريك مي پندارد ،مستقل است حركت كرده و آن را برداشتى كه گوياحقوق، زيباشناسى( 
پژوهش قوانين است  هاآندر علومى كه برنامه علم بورژوايى زمانى كه  ،مي سازدان همچنين خود را نماي

. دوگانگى در سيماى خارجى مي پردازدبه بررسى  ، پسيكولوژى اجتماعى(ملىاقتصاد، شناسىجامعه)
وحدت ذهنيت و  براى درك كاركرد علوم بورژوازيى دليل مضاعفى است براى ناتوانى انديشه بورژوايى

كننده از باقى ماندن در  كه موضع نظاره همانطور. انديشه و وقايع و همچنين وحدت يت، عملكرد و قانونعين
برمىخيزد، همينطور هم پذيرفتن اين ظاهر، نتيجه عدم غلبه بر  حقيقت -شده واقعيتشىء سطح و ظاهر 

،  اىشيوهچنين  در يكهستند. و مشابه و واحد دو، يكسان  است، زيرا اين ظاهرنگر -انهگرنظارهموضع 
كه براى قانون در انديشه جايى وجود ندارد. واقعيت در چنين  مي شودنقدر در قانون دخالت داده نانديشه هما

 گسيختگىازهم، قلمروى ضرورت و قلمروى آزادى. در قلمروى آزادى، مي شودوضعى به دو قلمرو تقسيم 
مي جدا  “ندانديشم“ده در اين قلمرو نه تنها از فرد كنن ملفعال و ع انسانهنوز ادامه دارد، به اين صورت كه 

. اما باوجود مي گيرد، در برابر او قرار “انديشمند“ه شناخت و دركى از فرد گون، بلكه حتى بدون هرشود
توضيح  ترپيشكه  شييء شدهبودن دربند ظاهر واقعيت  انه و موضع گرفتارگرنظارهيكسان بودن موضع 

شىء انه بودن علت عدم توانايى غلبه بر برداشت گرنظارهاست گفته شود كه گرفتار موضع  تردقيقداده شد، 
شده واقعيت، شىء شده واقعيت در انديشه بورژوايى نيست، بلكه برعكس، گرفتار بودن در موضع ظاهر 

انِه رگنظارهيعنى تظاهر را خود واقعيت تصور كردن، علت است براى عدم توانايى غلبه كردن بر موضع 
شدن شىء انه و گرنظاره]رابطه  اىرابطهكه در درون چنين  باوجود اين، اين امر حقيقت دارد ظاهرنگر.

شىء براىفهميدن و پىبردن به ساختار  مي دهدرا تشكيل  اسلوبى حايلِ مانع و  نقش انهگرنظارهرابطه[، انديشه 
 شده آگاهى بورژوايى.

هاى معينى در موقعيت ممكن است كهچگونه  ،كه باوجود اين است، اين مي شوداينجا مطرح  پرسشى كه در
با برخوردى  انتقادى به  مي توانديگر، چگونه  عبارتبه .مي شكنداين حلقه سحرآميز  ،از رشد تاريخى

 -شناخت واقعيت ،و نشان دادن ذات و مضمون كليت اجتماعى حقيقت -واقعيت شدنِ شىء موضع عدم درك 
زمينه  دارىسرمايهكه موضع طبقات متخاصم در جامعه  لى ساخت. پاسخ چنين استممكن و عمرا  حقيقت

 به طوركه تضادهاِى  عينى بايد گفته شود به طور. مي دهد كلى متفاوتى براى شناخت واقعيت ارائهه ب
اكثريت افراد طبقه رنجبر، پرولتاريا و  ،دارىسرمايهروزافزون غيرقابل تحمل شونده جامعه 

ذهنى منافع ناشى از اين  به طورو  از اين روسوى درك نوين واقعيت مىراند؛ ه آن را ب ىازهاپردنظريه
كار بردن سالح انتقاد عليه هر و همه ه سوى به هاى آن را بموقعيت تاريخى است كه پرولتاريا و تئوريسين
جمله جهات  گذراى هستى از …كه ]بتواند[ كليه اشكال موجود»چيز راهنما است تا آن اسلوبى را برپادارند 

 چيز و امرى از حركت بازنايستد، و در اجتماعى را فرا بگيرد و مورد پژوهش قرار دهد، و تحت تاثير هيچ
چگونه  ، يعنى،(150) مي نامدطور كه ماركس آن را آن، عبارت ديگربه، «ذات خود انتقادى و انقالبى باشد

 اسلوب ديالكتيك مشخص را ايجاد كرد. مي توان
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  واقعيت و امكان
 

لحظه و كليت كه در اينجا مورد توجه  -جنبه -بخش ميان تنيدگىبهم -پيوستگىبهمدر ارتباط با مسئله رابطه و 
شده در ارتباط با پديده مشخِص  كه ديالكتيك توضيح داده مي شودقرار دارد، اين پرسش مطرح  ما

مشابه آنچه  –  نسبيت و مطلقيت ميانط ديالكتيكى ارتبا  د براى توضيح مسئلهمي توان، چگونه دارىسرمايه
 فته شود، ارتباط ديالكتيكىگركاره ب –توضيح داديم  “درباره ساختار ديالكتيكى قوه ادراكه“را در بخش  ما آن

بايد  اىرابطهايم. در اينكه براى ديالكتيك ماركسيستى چنين عملكرد قوه ادراكه شناخته مثابهبهاى كه ما آن را 
ود داشته باشد، امرى بديهى است، زيرا ديالكتيك ماركسيستى عملكرد قوه ادراكه را عملكرد زندگى و وج

شود كه در كدام نقطه  اثبات رساندهه كه بايد ب استشكال كار در اين امر نـهفته . اِ مي كندپراتيك آن ارزيابى 
و به  مي كنندرند، با هم طالقى مشخص واقعيت، اين نسبيت و مطلقيت كه در سطوح مختلف حادثه قرار دا

اشاره به پيش كشيده و دست آيد، در همين جا با اين ه كه بايد ب اىه. اين نكته، نتيجدنمي رسوحدت ديالكتيكى 
در مورد موضوع بحث ما  –  ديالكتيِك قوه ادراكه و ديالكتيِك  واقعيت ميانكه رابطه  مي شودمطرح 

 واقعيت و امكان. ميان رابطه مشابه است با  – دارىسرمايه

 

 رابطه نسبى و مطلق
 

زبان  و آنطور كه به با اعتبار عام است اىشيوهپرتضاد آگاهى،  -ديالكتيكى ما نشان داديم كه شيوه عملكردِ 
 ىهاكليه ابژكت بررسى در اين شيوه اعتبار عاميتاست، يعنى  “صورى“ اىشيوه، مي شودفلسفى گفته 

كه قوه  مي شوداعتبار از اين نكته تشكيل  است. اين برقرار، مي يابدشناخت  هاآنكه قوه ادراكه بر  هستى
موضوع مورد نظر و بررسى را در  سويك، از حقيقت -درك و شناخت واقعيت يشه در روندادراكه و اند
 مي زنددست  اهپديدهو در اين راه به انتخابى از آن  مي كنددهنده آن متجزا و تقسيم  تشكيل هاىپديدهابتداء به 

اين  ،سوي ديگرو از  زمانهمپراهميت هستند. انديشه براى انديشه  از ديدگاه عملكرد لحظه  هاانتخاب آن كه
، برپايه عقل قرار دارد وهدفمند است، اما اقدامى ظاهرى است، زيرا هاپديدهانتزاع، يعنى انتخاب برخى از 

 -پيوستگىبهمقوت خود باقى است. اين توجه به  بهبا كليت ديده پ تنيدگىبهم -پيوستگىبهمتوجه قوه ادراكه به 
به كه قادر است بالانقطاع در حين عملكرد،  وانايى انديشه دريافت و بازشناختدر ت مي توانرا  تنيدگىبهم

در ماوراى آن مرزى هم كه براى موضوع بررسيش تعيين كرده است، فعال باقى بماند و  خودجوش طور

يرآگاهانه، ، اگر هم  غپيوستهبهمكند، زيرا كليت هماهنگ و  گيرىنتيجه خالق به طور هاپديده از درون كليت
نيافته  اىويژه. فلسفه تاكنون براى اين قابليت قوه ادراكه نام مي ماندالذهن باقى هميشه در انديشه حاضر

تجربه و  كه ناشى از ي نامندم]عميق[ قوه ادراكه  “گسترده“علم پسيكولوژى اين قابليت را قابليت  است؛
كه پيش از آنكه قوه ادراكه آن را برپايه عقل  است پيوستهبهميك كليت  مثابهبه حقيقت -قبلى واقعيت شناخت

 -“الـهام“كى كه در موارد بيشمارى از كلمه به اجزايش تقسيم بكند، در انديشه وجود داشت. سوءاستفاد متافيزي
د مانع ما باشد، مفهوم ديالكتيكى آن را درك مي توانعمل آمده است، نه ب Intuitionفاقد زمينه علمى  فكربكرِ  -شم

ام است، كه مورد مشخصى از شكل الـه ما با موردى روبرو هستيم Assoziationدر تداعى معانى  مثال  نكنيم. )
، معانى موجود ىهاپديدهكليت  مثابهبهحقيقت  ي از تجربه ،خودجوش به طوركه  يعنى قابليت خالق انديشه

پرتضاد است كه  -عملكرد قوه ادراكه، عملكردى ديالكتيكى ترتيببدين(. مي دهدارايه استخراج و ديگرى را 
نسبيت و  ميانكردن ديالكتيكى رابطه  و فرموله يانترين تعريف تئوريك خود را در بين و نابترروشن

 .       مي يابدمطلقيت 
 

 ، پاسخى است تاريخىحلراه
 
ادراكه با اين انتظار همراه رد ديالكتيكى قوه عملكمرده شده درباره چگونگى برشبايستى شناخت  عدتا  مىقا

 جريانپرتضاد  -در روندى ديالكتيكى ادراكه براى درك كليت، اگر هم گرايش ماهوى قوه نهايتا  كه  باشد
. زيرا مي شدو در اين بخش غالب و رشد انديشه تئوريك الاقل در قلمروى علم برقرار  شدن ايجاددارد، با 

 -واقعيت منظور درك و شناخت كليتِ ه ى علمى در وحله اول در جهت و بهاكوششبىشك خواست و هدف 
وضع هميشه چنين نيست،  وجهبهيچكه  آنست مي دهدكه خود را نشان  اىنكتهقرار دارد. اما در عمل  حقيقت

مي چه نقشى را قوه ادراكه در روند شناخت حقيقت بعهده  استثنايى وضع چنين است. به طورآرى حتى تنها 

نسبت  كه در برابر انديشه درباره پاسخى تاريخى. شكل مشخِص  ، وابسته است به شرايط مشخِص گيرد
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، يعنى پاسخى است ناشى از شرايط تاريخىو پاسخى است  حلراهقرار دارد،  نسبيت و مطلقيت ميان

شده  ترعميقتر و پختهمنافع طبقات متخاصم[  ميان]مثال  حله معين تاريخى اجتماعى. هراندازه تضادها در مر
 گسيختگىازهمباشند و هرچه انعكاس روند در آگاهى با  تر كردهدر جامعه را منقلب جريانباشند، روند در 

 تربيش Antinomieهمراه شده باشد، به همان شدت نيز تضاد در كليت هستى اجتماعى  حقيقت -واقعيت تربيش
منافع طبقات متخاصم در  ميان مثال  لحظات متقابل ] ميان تناقضات -كه تضاد عناستو اين به اين م خواهد بود

به شكل انعكاس  برجسته شدن جنبه آشتىناپذيرى تضاد[و با ] تركننده و تعيين ترزالل -تربيشروند تاريخى[ 
كردن و شناختن اين  . تجربهمي شودتبديل  در مرحله تاريخى معينى انساندر آگاهى  حقيقت -واقعيت
كننده قوه  تقسيم -معناى پيروزى و غلبه انديشه متافيزيكىه اما ب ،آنتىنوميىها [آشتىناپذير] تناقضات -تضادها

 يك كليت هماهنگ ديالكتيكى. مثابهبهادراكه است بر درك واقعيت 
مي عقب رانده ه در چنين مراحلى باخت كليت[ ]در شنآگاهى عمل عام كه گويا شيوه  ستن معنا نياين به اي

 ؛ قانونمندى عملكرد ماهوى قوه ادراكه در همه مراحل رشدِ مي گرددو يا حتى تغيير يافته و معيوب  شود
]يعنى مربوط به  است “صورى“ انونمندىيك ق اين قانونمندى، از اين روثابت است،  انسانانديشه  رفتهِ پيش

كه تجربه كردن  تبه اين واقعي بي توجه) انسانزمانىكه اما . وه ادراكه است[شكل ظاهرى عملكرد ماهوى ق
( متناسب با ساختار قوه ادراكه خود مجبور مي يابدكليت اشياء توسط آگاهى از روند عملى درك كليت پيشى 

 عيندر شرايط تاريخى مد مي توانمطلقيت حركت و درك كند، است از شناخت جزئيات به عام، از نسبيت به 
براى اين روند درك دچار محدوديت گردد: يعنى كاتگورى  فضا ]مثال  با غالب شدن ايدئولوژى طبقات حاكم[ 

 اين نتيجه برترى يابد، با[ “قانون طبيعى“مثابه به“ الزامات گلوباليستى“، مثال  القاى مقوله ]پديده خاصنسبيت 
ببرد، يا در بهترين حالت، كل  بيناز بكلى را كل]بحران ساختارى[ كه يا نسبى بودن جزء، امكان ديدن 

دروني  هاىپديده  گسيختگىازهم خاطربهكه  درك شود antidomisch تضاد درونى آنچنان ساختارى با مثابهبه
نفى  هاى متضاد ديالكتيكى و نفىِ وحدت جفت نهايتا  ]و  ددگررتصوناپذير يان، ساختارى غيرقابل نفى و پااش
امرى كه به  (LXXVIa[ ).درك نشود شناخته و ها،گسيختگى شديد آنيفيت نوين، بخاطر ازهمها و ايجاد كآن

از چنين امكانى  (IV)]انديشه پوزيتويستى  .است مطلقيت برمعناى پيشىدادن نسبيت  همان معناست، يعنى به
 هركس“دمكراتيك:  گويا گرايىِ كثرت -“پلوراليسم“هاى تبليغاتى براى القاى بهره مىجويد. كوشش دستگاه
 LXXVIb) ، از واقعيت گسيختگى تضادهاى اجتماعى بهره مىجويد“عقيده و زاويه ديد خود را دارد

اسيون و تقسيم شدن هستى اتميزروند  آنجا كه از به اين معناست كه دارىسرمايهانتقال اين ارزيابى به شرايط 
)ظاهرا ( مستقل  ىهابخش ىتعداد بيشمار يجادشدناهمراه است با  دارى[]سرمايه كااليى ى اجتماعى جامعه

شده آن شىء تنها در شكل  ،روند هستى اجتماعى جريانكه  مي كشاندامرى كه وضع را به اينجا  ،از هم
معنا است كه مرز غيرقابل عبور  اين چنين وضعى بهنتيجه توسط آگاهى درك و شناخته شود. آنوقت، 

كردن تنها از طريق نظاره كه مي دهدرا تشكيل مرزى  ،گاهى حاكم(شناخت آگاهى بورژوايى )به معناى آ
 ]مكانيكي، يعني درك نشده[ و ديدن و دريافت كردن ظاهر سويكمتجزا از  هاىپديده ظاهرامرغيرفعال 

. چنين وضعى به اين معناست كه مي شودتبديل ممكن ]كاذب[  ، به شناختسوي ديگرازرابطه اجزا با كليت 
 از اين روو  مي شودواقع موثر ]و غير مضموني[ محدود  دراكه براى درك كليت تنها در بخشىگرايش قوه ا

. البته اين شناخت، مي گرددتبديل شناخت به شكل غالب  ،]پديده متجزا[ نسبيتي  سويهيكاجبارا  شناخت 

پديده  عينىشناخت  اصال  است نادرست. زيرا  آگاهي ايشناختى ظاهرى است، شناختى است متافيزيكى، 

نسبى ]شناخت نسبيت[، بدون شناخت ارتباط مشخص ديالكتيكى آن با مطلق ]مطلقيت[ ممكن نيست. چنين 
مي موجب  واقعيت بسيار مغرور هستند، “دقيق“اعتقاد خود به شناخت  كه از علوم تخصصىدر  اىشيوه
 حقيقت -متناسب با واقعيتبه ابزار و وسيله و شكل مشخص غيرممكن شدن شناخت واقعى و  هاآن كه شود

 ها،امرواقعيت ميان“رابطه“صوراتى براى برقرار ساختن كردن ت . در اين امر، دست و پاتبديل شوند
در علوم  مثال  كوششى كه دانشمندان با انديشه متافيزيكى ) مثال  ، مي آوردوجود نه كوچكترين تغييرى ب

مي نسبى را امرى مطلق  امرِ  هاآنزمان كه  حتى آن .مي دهند نشاناز خود  هابراى توضيح پديدهتاريخى( 
دهم ى هستى اجتماعى را فراگرفته بود! زيرا قرن هيجهابخشقرن هيجدهم كه گويا همه “ روح“ مثال  ) نمايند

اى از كليت  نسبى ، بخِش اىلحظه، روحى كه تنها مي شودخود تشكيل “ روح“مراتب بيش از تنها از ه ب
 .، وضع بر همين منوال است(مي دهدرا تشكيل  قرن هيجدهم هاىپديده

گرايش  امكان ى ديگر:يانو يا با ب هر عملكرد قوه ادراكه نـهفته استگرايش به شناخت كليت در  ترتيببدين

تنها در شرايط مشخص تاريخى به اين امكان  ،است، اما نهفتهادراكه  به شناخت كليت در عملكرد قوه
و  مي دهدع مشخص، گذار از امكان به واقعيت، روند بغرنجى را تشكيل در وض .مي شودواقعيت تبديل 

 ،اسلوب شناخت، تنها در حد كم و بيش قابل اجرا مثابهبه ،امكان تحقق آن تا پيش از شناخت ديالكتيك مشخص
كليه موانع برطرف   –علل اجتماعى  بازهم به –  ؛ اما ازآنجا كه در مرحله كنونى رشد تئورىمي شدتصور 



 116 

سر  ، هنوز مرزهاى آگاهى كاذب پشتمي ماند، نتيجه بحث تئوريك اجبارا  پرتضاد و غيركامل باقى اندشدهن
 وجود نيامده است.ه گذاشته نشده و برآن غلبه ب

 

 انطباق منافع طبقاتى با منافع كل جامعه
 

را به سالح خود تبديل  جلو راندن پيشرفت تاريخى خود، انتقاده براى ب اىهتاكنون در سراسر تاريخ هر طبق
كه تنها در مرحله رشد و تكاملى  ستى ااما اين ادعاى بجاي را به سالح انتقادى خود.  ساخته است و فلسفه

و  عينىكه برپايه شناخت اجتماعِى پرولتاريا ايجاد شده است، انتقاد به اهرم ايجاد كردن و برپاداشتن فلسفه 

يجاد و برپايى ديالكتيك تبديل شد. درباره علل اين جايگاه ويژه شناخت درست كليت، يعنى به اهرم براى ا
عنوان علت تعيين كننده براى اين جايگاه  يافته است. به جريانتاريخِى پرولتاريا برخوردهاى بسيار زيادى 

كه اين جايگاه به اين علت جايگاه خاصى است، زيرا كه در اين مرحله براى  مي شود امر برجستهاين  ،ويژه

با منافع عام كل ]پرولتاريا[ منافع ويژه طبقاتى ور، واقعى و نه تنها در تص   به طوربار  ليناو
زبان فلسفى و با توجه به مسئله شناخت، چنين است كه در ه اين امر ب يانب جامعه منطبق بر هم هستند.

ا شدن با علل ديگر به . )براى آشنمي يابندنسبى و مطلق ]نسبيت و مطلقيت[ بر يكديگر انطباق  ،اين مرحله
تشر شده من H. Ziegenfuss فوسها. سيگنتوسط پروفسور  1955كه  رساله من در كتاب درسى سوسيولوژى

 مراجعه شود(. “اليسم ماركسيستى و يا قومى؟سوسي“است و اثر من تحت عنوان 
حله پرولتاريا مجبور زيرا در اين مر ،شد ياناست از آنچه ب تربغرنجكه وضع بسيار  مي آموزدتجربه اما 

 ي موجود و پرتضاد شرايط هستى ي عينى امرِ واقعيتو  زندگى كند دارىسرمايهاست تحت شرايط نظام 
نحوى ه و آن را، اگر هم ب مي دهدمداوم مورد هجوم قرار  به طور، آگاهى پرولتاريا را دارىسرمايهنظام 

غلبه انديشه بر  از اين رو. مي كندايجاد آن را ديگر از آگاهى بورژوازى و طبقات ديگر، شكل مىبخشد و 
از اين آگاهى  ايجادشدن. براى هميشه باشد باريكد اقدامى مي توانن شدن روابط اجتماعىشىء 

گردها و  عقبكه همراه است با  دارد جريانمداوم در شكل نبردى عليه ايدئولوژى حاكم  به طور اين رو
به اين نكته اشاره كرد كه ايدئولوژى  بار يكطبقه. ماركس  فردى و در سطح كل فروپاشىهاى تراژيك

 (151) .حاكم است حاكم[، اغلب ايدئولوژى اتحاكمان ]طبق
، در مي قبوالندخود را به طبقات تحت استيالى خود  نظرياتكمك آن طبقه حاكم ه كه ب مادي ايتفوفق 

بر روى آگاهى طبقه تحت استيالى خود ى براى تاثير قوي ترمراتب ه جامعه بورژوازى از وسيله كمكى ب

كه از  اىهطبقات، سلط همهبرخوردار است. اين وسيله كمكى ناشى است از تحت سلطه قرار داشتن افراد 

و خودكار بر  جوشخود به طور زمانهم. اين سلطه مي شودناشى  دارىسرمايهشدن ساختار جامعه شىء 
شىء تحت سلطه پديده  مداوم به طور . علت آنكه افرادمي سازد و آن را متغيير و معيوب مي يابدآگاهى غلبه 

شده عادت شىء  ىهاپديدهدر عملكرد خود نه تنها به اين  هاآندر اين امر نـهفته است كه  ،شدن قرار دارند

در عملكرد خود به چنين  بايد، بلكه - بودبايد به ياد تئورى عادت كه لنين مطرح كرده است،  –  دارند

از اين واقعيت ساده  شدهشىء  هاىپديدهتكيه بكنند.  ضرورت حاضرالذهن بودن درباره  نيز يىهاطشرپيش
شده روند جارى در نظام شىء كه عملكرد افراد، خود لحظه و بخشى از همين ساختار  مي شودنتيجه 
زمانى كه  مثال   .مي سازدمداوم خود را بر اين روند منطبق  به طورو لذا  مي دهدل يرا تشك دارىسرمايه

، مي دهدچنانكه كارفرما نيز انجام  ، ارزش كار خود را، هممي رساندفروش ه كارگرى نيروى كار خود را ب
 برپايه كه بايد براى تجديد توليد نيروى كار خود مصرف كند ]و نه برپايه ارزش مقدار كااليى مىسنجد

از طريق  ي كه او توليد كرده است،كاال مقدار ارزش ،به نظر او .كه با كار خود ايجاد كرده است[ يارزش
 .مي شودشده )فتيشى شده( روابط در بازار تعيين شىء 

ند مي توانكه كليه اعضاى آن  تبه اين معنا نيس وجهبهيچايجاد آگاهى و اعتماد طبقاتى نزد طبقه پرولتاريا 
عنوان  نو ىاين مطلب، ما چيز يانب نجات دهند. با هاپديدهشدن شىء ه از يوغ  و سلطه بار يكه خود را ب

قرار داشتن تحت  كه وجه كمى شده است، اين واقعيت استكه تا بحال به آن ت اىنكته. اما مي كنيمن
تصورات  و شكلى از مي شودبه وضع بسيار غيرمستقيمى عملى  هاپديدهشدن شىء استيالى 

، با برداشت هاپديدهشدن شىء  ن  بسيار سنگي بقاياى تصورات جاافتاده  كه در آن  مي پذيردرا 
براى رشد تئورى ماركسيستى )و . )م( مي شوندذهنى از  ماترياليسم ديالكتيك با يكديگر ممزوج 

 اسلوب و شيوه درك ن درباقي ماندرين شكل تاز اين طريق تا اندازه معينى هم براى پراتيك( خطرناك

 دسته ر پس سطح بعقب مانده بودن آن د خاطربهكه  اىشيوهاست، يعنى دارىسرمايه هاىپديدهشده شىء  )م(

خود  ،. عقب ماندن از سطح رشد تئوريكنمي سازدرا ممكن عبور و خالصى از آن  ،آمده از تئورى شناخت
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مي به اين صورت عمل  اىشيوهاست. چنين  ناپيگيرانتقادى  برداشتغيرانتقادى و يا برداشت ناشى از نحوه 

مي عام  نتيجه گيري هاي ، زمينهمي يابدو  مي شودروبرو  آنبا  “در پراتيك“كه  را امرواقعيت كه كند

، ضرورت تن دادن به “الزامات گلوباليستى“، پذيرش كاتگورى گيرى استقرائى از خاص به عام]نتيجه سازد
جيه تقليل دستمزد و طوالنىتر شدن زمان كار و ازكف دادن دستاوردهاى مبارزات اجتماعى گذشته را تو

و واقعيت  امر ظاهراز مرز محدوديت اسلوبى تئورى بورژوايى كه به  از اين روو  [مي سازدكرده و القا 
 ، فراتر نمىرود. مي كندقناعت 

شده شىء ن نسبى در سطح درك باقي ماندكه نتايج چنين وضع مغشوشى ]يعنى  اين معنا نيست اين البته به

مي و برجسته  مي يابدكه تئورى بورژوايى به آن دست  باشد يجىهمان نتا[ بايد دست يافتن به هاپديده

ها ]در اينجا لئو كفلر موضع انتقادى خود را به نحوه برخورد برخى از ماركسيست . درست برعكسسازد
 از موضوع مورد بررسى با حرارت گيرىنتيجهحتى  خاص انقالبى، گيرىجهت  خاطربه، مورد نظر دارد[

 وجهبهيچاست و  “مرام“. اما اين موضع، تنها ناشى از مي شود، انجام ف بورژوازىدر جهت مخالف توصي

اسلوب عمق شناخت مورد نظر  يانو ب “واقعيت“شده شىء ظاهر كامل بر يافتن به معناى غلبه 

 وهشت ]انقالب دهقانى سال كافى نيست كه بخواهيم انقالب سال چهل وجهبهيچ مثال  .  مي رساندرا ن يديالكتيك
ارزيابى كنيم. تحت تاثير چنين  “از موضع منافع انقالبى طبقه“، يعنى “برعكس“آلمان[ را ساده شده  1848

بجا به علم  بي اعتمادي خاطربه انسانكه  ، وقتىمي شودبهتر ن ًا ماهيتاچيز هم  ، هيچبررسي اي

تفسير  “انتقادى“را با نگاهى آورى شده توسط آن جمع “وقايع هاىفاكت“وايى، به اين امر قناعت كند كه بورژ
كه به  چنين شيوه پژوهش مفصل به اين مسئله برخورد خواهيم داشت(.  يك به طوركند. )ما در بخش آخر 
با  و مي ماندباقى  و باوجود شكل انقالبى آن، در سطح پديده نهايتا  است،  بي توجهبغرنجى ديناميسم كليت 

كه در  استاز نتايج پژوهش بورژوايى تنها در اين حد متفاوت نتايج آن  دريافت كه مي تواننگاهى دقيق 

بدون آنكه بر شكل تظاهر  مي گيردقرار نحوه ديگرى مورد تفسير تنها به ،“امرواقعيت“همان  اصل

ظاهر  خاطر اسلوِب به انتقاد انگلس را به بي اختيار انسان. ط آگاهى متافيزيكى غلبه شده باشدتوس هاآن
تنها به اين امر »: و گفت كرد يانب “هاى واقعىسوسياليست“كه نسبت به  آورد مي خاطربه انقالبى پژوهش

به اجتماعى آن را  هاىريشهگوار و نا يعكه يا توصيفات فلسفى ارائه كنند و يا برخى از وقا مي كننداكتفا 
يى را هاآنتنها  ،ي آيندم. نتايجى كه از اين طريق بدست «دنبال يكديگر رديف كننده ب اىكننده خسته طور

مي از كار در  تنها مّداحى از اين روكه بهرجهت همين موضع را دارا هستند؛ اين مواضع  مي سازدمعتقد 

، هچنانكه موضع مخالف ناشى از مي دهندفاقد هرنوع استدالل واقعى را نشان  نظر ذهنى، يعنى، تنها آيند

د ستايش قهرمان در مي توانكه ن همانطور. مي شودزائيده نيز بر همين روال  دارىسرمايهمنافع ارتجاعى 
حتى اگر درستى وقايع حادث شده هم قطعى باشد، اثبات كند كه آيا اين قهرمان از موضع  lyrikيك شعر غنايى 

گفت كه پژوهش  مي توان، با همين قاطعيت هم ن]يا خير[ رشد تاريخى جامعه درست عمل كرده است
، مي شودانجام  “زير پرچم پرولتاريا“جهت درست است، زيرا پژوهش  ازاين “رامواقعيت“گرانه ساده

 امرواقعيتو  هاپديدهشده شىء در يوغ ظاهر  از اين روداراى موضعى غيرديالكتيكى است و  درحالي كه
 قرار دارد. 

يه مواضع بسيار مغرور هم هست و كل امرواقعيتخود به  پايبنديكه نسبت به  موضع ماركسيسم عامىگرا
 ترِ دقيق، در بررسى مي كندبودن محكوم و خفه  آليستىايدهساده با فرياد  به طورمتفاوت با موضع خود را 

كه از كوشش براى  مي دهدنتيجه مقاومت عجيب و غريبى نشان  مثابهبهمضمون و ذات آن، خود را فقط 

و ندانسته در  زمانهم، درحالى كه هدمي دمقاومت در برابر تاثيرات ايدئولوژى بورژوايى از خود نشان 
، يعنى گرفتار يوغ دارىسرمايهدر  هاپديدهشدن شىء بند يوغ ايدئولوژيك و تئوريك 

   .توسط بورژوازى است امرواقعيتاز  ىبرداشت فتيشيست
 مي يابدخود را  يانافراطىترين ب ،(IVنزد پوزيتويسم ) ،“امرواقعيت“فتار غيرانتقادى و متافيزيكى به اوج ر

ى بزرگى از هابخشبه  عمال  رفته است، اما  بين از نگارىتاريخاجتماعى و  “گيرىجهت“ مثابهبهكه امروزه 
 انديشهكه درواقع با مسلط بودن انديشه پوزيتيوستى نزد  اىهتسلط دارد، سلط “دقيقه“علوم باصطالح 

 و همچنين مسئله حاد روز جالب اين رو از. مي آيدوجود ه ب هميانعاى و همچنين نزد ماركسيسم ايبورژو
 . ماركسآشنا شويمامرواقعيتمسئله اسناد و مدارك و  دربارهارزيابى پوزيتويستى  از با انتقاد ماركس است،

آميز در برابر  بسط سفسطه شرح و» كه چيزى نيست جز مي نامد «حركت آزاد در مدارك» يانآن را ب
 كه بىترديد مواضعى را كه حتى هگل ديالكتيسين قاد تا آنجا پيش مىروددر اين انت. ماركس «اسلوب ديالكتيكى

او، بلكه همچنين  «غيرانتقادى آليسمِ ايده»مواضع  خاطربهنقطه مقابل و ضد پوزيتويسم دارا است، نه تنها  در
  (١٥٣) .هم مورد سرزنش قرار دهد «غيرانتقادِى پوزيتويستى»موضع  خاطربه
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كه  ن دانشمندان بورژوايى قرار دارندآ بر كه قرار دهيم اىهنه است هگل را در همان پلالبته اين ناجوانمردا
، خطرى كه را “امرواقعيت“ شدهبيگانهداشتن به نحوى تظاهر  ن و باورباقي مانداند خطر  حتى قادر نبوده

نزد هگل  «بهباقى ماندن و چسبيدن به تجر»تشخيص بدهند.  ا نشان داده و گوشزد كرده است،هگل آن ر
 ى به موضع اصالت تجربهداراى ريشه ديگرى است از آنچه كه علت چسبندگى علوم با موضع غيرديالكتيك

كه در آن  -  هاآنچگونه بودن  “شكل ظاهرى“تجربى در  هاىفاكت. براى چنين علمى پذيرفتن دارا هستند
دانستن غيرانتقادى محتواى واقعى حادثه با معناى يكى  ، به - مي كندتغييرى ايجاد ن “انتقادى منابع“بررسى 

در رديفى بدون  حتي المقدوررا  هاآن. علت و معلولى كه مي باشد ايجاد شدن حادثههاى علت و معلول
شيوه  نارسايى ،يرديالكتيكى به تاريخنگرش غ آنجا كهكه  دقت است يان. اين نكته شامي دهندانقطاع قرار 

 .مي سازدعام تئوريك ممكن  نتيجه گيري هاي تعميق بررسى را ازطريق مي كوشد، مي كندرا احساس خود 
الشعاع قرار دهد، يعنى با كوششى مثبت و  كوششى كه گويا بايد ناتوانى در شناخت ديالكتيكى مدارك را تحت

براى علم بورژوايى راه ديالكتيكى قابل  كمبود برطرف شود؛ ،گرايانهارادهراهگشا و سازنده و 
 ،امر و جنبش و حركت و تغيير درونى  مضمونى  تاريخظاهر بيرونى واقعيت انميشناختى 

علم قديمى »، بقول انگلس، سوازيكسردرگمى در اينجا غيرقابل برطرف شدن است: . وجود ندارد اصالا 

اما از  سوي ديگر، از«برترى قرار دارد كه در موضع مي كندتسلط خود به دانش مثبته ادعا  خاطربه
 خنده بي مهارتي»كه اضافه بر آن با  «اندكرده دستكارىهاى مصنوعى را درك ترينسادهتنها »يك هگل ديالكت

 (154) .مي گيرندكار ه ب «آورى
پوزيتويسم و  ميانهميشه بر سر اين دو راهى قرار دارند كه بايد  هميانعا علم بورژوايى و ماركسيسمِ 

متكى  و “صورى شناسىجامعه“نبود كه در دورانى بىعلت هم  .( انتخاب كنندLXXVII) Formalismus فرماليسم 
كه به قول  مي دادبورژواى را تشكيل  شناسىجامعه گيريىترين جهت، شناختهامرواقعيت شكل ظاهرى به

تنها  ،“هاى خالىشدهپوست“همانند  ،Leopold von Wieses  لئوپولد فون ويزئزكلمات قصاِر مهمترين نماينده آن، 
صورى به مفاهيم سيولوژى سو اين پايبنديبرخالف اين درحالى است كه اهيم قانونى سروكار دارد. با مف
و پژوهش  ه، بودKompilationآورى مدارك از هر گوشه و كنار  بورژوايى غرق در جمع نويسىتاريخ، قانونى

 Max ماكس وبـرضر، بورژوايى قرن حا شناسجامعهمعروفترين براى مثال . مي كردبرپايه قانون را رد 

Weber  يك  عمدتا  در حقيقت  ،“هافاكتشناخت “نستن بيش از حد و ماوراى معموِل پراهميت دا خاطربهكه
 امرواقعيت. اهميت داشتن شناخت مي دادامر قرار خود را تنها برپايه واقعيت بررسي هاي كه دان بودتاريخ

مذهبى يافت. او حتى  شناسىجامعهيخ و همچنين درباره در كليه آثار او درباره تار مي تواننزد وبر را 

وجود ه ب شناسىجامعهپژوهش مدارك تجربى و  ميان جدي اينتوانست در هيچ يك از آثارش رابطه داخلى 

 آورد.
مي باقى  “غيرانتقادى پوزيتيويستى“گر است. آنجا هم كه هگل در موضع دي ىوضع نزد هگل بكلى چيز

زيرا درست ديالكتيك به ارزيابى ديالكتيكى:  پايبنديدهنده گرايش اوست به شان، اين ضعف برعكس نماند
روند مورد توجه  جريانمداوم موقعيت مشخص و تنوع كيفى  به طوركه  مي طلبداست كه 

و اين  .مي كندو درك پرتضادى ارزيابى  -وحدت ديالكتيكى مثابهبهآن را ى كهجريان، )م( قرار داده شود

در اين  تربيشضعف هگل . ها“امرواقعيت“تنوع همه جز توجه به ناى ديگرى ندارد، هيچ معموضع 

ها ]مدارك[ “امرواقعيت“با جهان  ديالكتيكى كامال  برپايه  مانع اوست آليستىايدهامر نـهفته است كه موضع 
كننده[  او درباره ]ظاهر تظاهر قدرت درك ديالكتيكى آزمودهِ  درست عبارت ديگر،. بهبرخورد كند

 زمانى كه ،مي شوداز تاريخ  او آليستىايده -مانع سلطه برداشت غيرتجربى و عرفانى است كه ها“واقعيت“

 -ىظاهر در تظاهر تعداد زيادى از مدارك خام باقى ماندن. مي پردازدمده آدسته او به بررسى مدارك ب
و ارزيابى جاى  وهش، در روند پژمي نمايند ها خود راآنطور كه آن ، يعنىهاآن مثبته

نزديك شدن  .مي شودآليستى برداشت ديالكتيكى هگل ناشى از ضعف ايده ،هاتاريخى آن

ناآگاهانه و گذرايى در اين موارد توسط هگل به برداشت پوزيتويستى، هگلى كه بالترديد به نحوه برخورد 
او از مرز محدود كننده برداشت  معناى بيرون زدن ناگهانى ديالكتيكى به مدارك مسلط است، تنها به -علمى
گرايش ديالكتيكى كامل  درست . علت اين بيرون زدن،]و نه ترك موضع ديالكتيكى[ است خود آليستىايده

 جوانب كيفيت متنوع و پرمايه حقيقت است.  به همه حتي المقدورانديشه هگل براى توجه دقيق و 
يم بيآموزيم، اين نكته است كه اين تنها يك درك مي توانآنچه كه ما از در مقابل هم قرار دادن اين دو موضع 

به  بي توجهي اشبي  خاطربهكه گويا  مي شودسطحى است، زمانى كه ديالكتيك مورد سرزنش قرار داده 
 .مي باشدمدارك، معتاد به ايجاد كردن ساختارهاى بغرنج 

 

 شدن روابطشىء براى شناخت  ناتوانى اسلوب علوم بورژوايـى
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شىء مانع و سدى براى درك ساختار  مثابهبهعلوم بورژوايى خود را  اسلوبىِ  ناتوانىِ  ،تردقيقسى در برر
كمك يك مورد مشخص مورد ه .  براى آنكه ادعاى خود را بمي دهدنشان  دارىسرمايهدر  روابطشدن 

ه اينكه چگونه ، دربارمي سازدبازگرديم كه ماركس مطرح  اىهديگر به مسئل بار يكبررسى قرار دهيم، 
و  مي رساندنظر  منافع كل جامعه به مثابهبهو خود را  مي يابدمنافع خودخواهانه طبقاتى، استقالل ظاهرى 

 مثابهبهاست،  دارىسرمايهتظاهر منافع طبقاتى . در اينجا البته نمونه مورد نظر، نوع مي قبوالند
 .)م( منافع كل جامعه

در  “منافع كل“از اين طريق كه  اول :مي شوددو نكته بغرنج در اثر  دارىسرمايهاين تظاهر در 

مي ارايه  جامعه حاكميتعنوان  كه خود را به مي دهدوضع خود را چنان آرايش  و ، سردارىسرمايه

هم  واقعا  ، بلكه مي نمايدابزار حفظ منافع كل جامعه  مثابهبهطريق كه حاكميت خود را نه تنها  ازايندوم  ،دهد
 بودن پديده ين و كاذب. مسئله تنها ناشى از دروغمي شودچنين منعكس  ضرورتا  شده نيز شىء در آگاهى 

از واقعيت ناشى  ويژهبهحاكمان نيست، بلكه  مردم توسط زدن آگاهانه، يعنى ناشى از گولشدن روابطشىء 
 اىپديده، آنوقت بود مير آگاهانه ي. اگر ايدئولوژى حاكمان تنها تزواست مردمتوسط خود  “زدنگول را خود“

يز است، ، يعنى اين پديده كه ايدئولوژى حاكمان اغلب ايدئولوژى حاكم نمي دهندكه ماركس و انگلس نشان 
حاكميت خود را تنها  حقانيت بورژوازى تئورى هماهنگ و موزون پردازهانظريه. مي بودغيرقابل توضيح 

آموزش  مثال  به درستى و صدق آن اعتقاد دارند.  هاآنكه ، بلمي سازنديك كلك و ترفند جنگى ايجاد ن مثابهبه
، مطرح شد ( و كسان ديگرى همانند اوLXXIII) Spencer اسپنسركه توسط  Organizistischهماهنگ  حاكميتِ 

 آن، يعنى آموزش ظاهر مخالف كه آموزش به همانطوردر دوران خود ايفا كرد،  اىههمانقدر نقش برجست
همانقدر تفاوت  هاآنكه از هر دوى  فيخته -و يا آموزش هگل Kelsen كئلزن normativ عدهنجارها و قوا -نرم

، توانستند چنين نقشى ايفا كنند. علت آن بود كه مي باشدداشت، ولى تا دوران ما نيز هنوز مورد قبول برخىها 
ه افراد بورژواى انعكاس در ِدماغ و انديش ضرورتا   هاآنكه  اجتماعى )البته تنها از اين جهت شرايط عينى

قرار داده  مورد تائيد ى حاكميت را با منافع كل جامعهبرداشت هماهنگ “درست و صادق بودن“( مي يابند

 بود.
كه  ئوريك چگونگى تظاهر منافع طبقاتىت دركفئودال،  -مقايسه حاكميت نظام بورژوازى با حاكميت مسيحى

و در جامعه بورژوازى نيز اجبارا  چنين تظاهرى را از خود  دمي كنمنافع كل جامعه عنوان  مثابهبهخود را 
 به طور. در جامعه كاستى فئوداليته، مناسبات متقابل وابستگى و استثمار مي سازدآسان  ،مي دهدنشان 

كه دستگاه  حاكميت تنها از اين راه ممكن بودروشنى در معرض انظار قرار داشتند. ايجاد ثبات براى 
بقه فئودال با صراحت ضرورِت اعماِل فشار براى حفظ مالكيت خصوصى و برقرارى برقرارى حاكميت ط

 -از امر خداوند انساناولين سرپيچى ]امكان استثمار را اعالم كند. اين كار را دولت با تكيه به اصل گناه 
و  وشاندمي پلباسى مذهبى  ،به حاكمان ؛ دولت به خدمتگذارىمي دادخداوندى انجام  تخوردن سيب[ و خواس

ه ديگرى براى تحميل منافع ، زيرا قابل شناخت بودن مناسبات اجتماعى وسيلمي كردجهت  كار را از آن اين
؛ به منافع خودخواهانه مي دادمنافع عمومى داشته باشد، در اختيار حاكميت قرار ن مثابهبهكه ظاهرى  حاكمان

  عمومى را پوشاندند.  حاكمان، لباس خجوالنه مذهبِى منافعِ  يانو براى همه كس عر
فئودال با صراحت خود  -از خود بروز داد. درحالى كه حاكميت مسيحى ىديگر حاكميت بورژوايى اما رفتار

را در خدمت منافع خودخواهانه طبقاتى قرار داد، اگر هم تحت پوشش يك اراده مقدس آسمانى، و بدون آنكه 
ابتداء خود را وسيله و ابزار ايجاد توافق و هماهنگى  بورژوايى از حاكميت -خودخواهى را نفى كند، دولت

رسالت  حاكميت اين زمانهممنافع خودخواهانه متقابل، يعنى همان حفظ منافع عام كل جامعه اعالم كرد.  ميان
و مدعى  مي شناسدرسميت ه يعى بطب اىپديده مثابهبهكه خودخواهى را  مي كندخود را از اين طريق توجيه 

فئودال، به منافع خودخواهانه لباس  -مافوق آن قرار دارد. اين حاكميت، برخالف حاكميت مسيحىكه  مي شود
 -كه خود را با صراحت در خدمت حفظ منافع طبقاتى ، اما اين حاكميت برخالف قبلىمي پوشاندتقدس ن
قرار  ىفرد خاص هيچ كه گويا در خدمت منافع مي دهدقرار داده بود، از خود چنان ظاهرى ارايه  هافئودال

؛ دولت مي كندندارد. دولت فئودال با صراحت خود را ابزار جبر در خدمت مالكيت خصوصى عنوان 
 مثابهبه، آن را مي كندنفى ن “نظم“وسيله نهايى ايجاد  مثابهبهبورژوايى برخالف آن، درحالى كه اجبار را 

د چنين مي توانرو آن. دولت بورژوايى اززدمي ساقلمداد همه افراد جامعه  ميانابزار ايجاد تساوى حقوق 
چنين  گشته، غيرقابل شناخت نفردشدهبغرنج و براى افراد مدارى در سرمايهاجتماعِى كند، زيرا روابط 
 “استدالل“رژوازى با منافع كل جامعه در پس . يكى دانستن منافع طبقاتى بومي سازدتظاهرى را ممكن 

، بلكه اين نمي سازدمستدل از اين طريق و ضرورت خود را  ي شودم)مذهبى و يا از نوع ديگر( مخفى ن
كه  دارىسرمايه. جامعه مي سازدضرورت را از طريق حمايت از كل جامعه و به صورت نامرعى مستدل 

كه در لباس دولت  دچار اين تصور واهى است واقعا  ، مي كنده زندگى يانفردگرا -تحت اصول خودخواهانه
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ماركس و انگلس دولت را، اگر هم  از اين روكننده منافع طبقات را در اختيار دارد. صاحب ابزار هماهنگ 
( نكته تعيين 155) .مي نامند «اشتراك واهى» مثابهبهدولت بورژوايى است، بسيار بجا منظور نظر فقط 

آگاهى جامعه كننده در ارتباط با نكته مورد نظر ما اين نكته است كه شكلى كه حاكميت بورژوايى خود را در 
القاء كند كه گويا جبر دولتى، نه همانند  مي خواهدكه  ، شكلى ظاهرى استمي سازدمنعكس  دارىسرمايه

اين  گرنظاره، بلكه تنها مي كندرجوع روابط اجتماعى دخالت  و مستقيم در رفع  به طوردوران فئوداليسم 

خوردن وجود آمده است كه موجب بهمه بوضع غيرطبيعى  كه مي شودتنها زمانى وارد عمل  و روابط است
دوباره هماهنگى خود را عادى  ]با اين دخالت[ وضع، شده است اجتماعى مدنىِ  وضع هماهنگ قراردادِ 

 .مي شودبرقرار  و مي يابدباز
 

 ديالكتيك آزادى و جبر
 

شدن روابط  شىءفردگرايى و  -اسيوناتميزكه روى آن را پرده  مرى بديهى است كه آگاهى بورژوايىاين ا
اتفاق  ميانت، ذهنيت و عيني مياناجبارا  از كنار رابطه ديالكتيكى  از اين روپوشانده است و  دارىسرمايهدر 

وضع  ميانرابطه  يديالكتيك آگاهىاين  را دريابد، همچنين نتواند هاآنبدون آنكه  گذرد ميو قانونمندى 
اتفاق  مياناز رابطه  مورد خاصى است كه ديالكتيكى را تشخيص دهد، “غيرطبيعى“و  “طبيعى“

در  هاآن تناقضكه  استافراد تنوع و تكاثر منافع  دارىسرمايهوضع طبيعى در نظام . و قانونمندى

مي هر روندى تظا جريانِ و در عينيت  مي دهدگذار عملكرد ذهنى به عينيت اجتماعى خود را نشان  جريان
برقرار است. تاثيرات ناشى از چنين ر خدمت حفظ نظام دفردى  منافعواقعى ماوراى  به طوركه  كند

اختالل در وضع  مثابهبه، در انديشه غيرديالكتيكى تنها در منافع افراد وضعى، يعنى ناشى از تنوع و تناقص
خارج »كه شكل دخالت جبر حاكميت در مواقع گويا  مي كند. آگاهى بورژوايى درك نمي كندطبيعى تظاهر 
را  ضروري ايتنها لحظه و جنبه  نه موردى استثنائى، بلكه تعادل قرارداد اجتماعى دنِ بو «از وضع طبيعىِ 

مداوم در  به طوركه  مي دهدتشكيل  «توازن و هماهنگى اجتماعى»در حفظ و دوباره برقرار ساختن روند
ه ( ظاهرى كه ناشى از آن است ك156) .مي شود، از تعادل خارج دارىسرمايهاثر تضاد درونى نظام 

آن فقط وقايعى ذهنى و اتفاقى هستند و مجازات  يانعمال جبر دولتى و وضع قربانكه گويا اِ  مي شودتصور 
مي م درك و محدوديتى را تشكيل اين ظاهر همان عد ،اعمال شده تنها ناشى از نقض اتفاقى قانون است. بلى

ادن غيرديالكتيكى آزادى و جبر. كه تئورى حاكميت بورژوايى دچار آن است، يعنى در برابر هم قرارد دهد
 مثال  ، مي شود گيرىنتيجه از طريق استنتاج و امر ظاهراعمال جبر در اين انديشه تنها از  “ضرورت“
 نظر قانون هميشه وجود داشته كه به شكنانجامعه در برابر قانون از منافع كل ناپذيرباجتنا حفاظت خاطربه

اى متفاوت است. جبر هداراى سرشت و طبع “طبيعى به طور“گويا  انساناند و وجود خواهند داشت، زيرا 

كه خود را خارج از آن  عليه كسانى مي رسدنظر  جامعه به كـلوسيله دفاع  مثابهبهدر اين انديشه و برداشت 

يكسان  به طوركه  مي رسدنظر ساختارهايى  ؛ حاكميت و ابزار قانونى حاكميت بورژوازى بهمي دهندقرار 

 .ابزار حفظ منافع كل جامعه مثابهبهقرار دارند،  ءاعضا “هـمـه“ت در خدم
 جريانشدن شىء كه در اثر  وجود آيده د بمي توان از اين روكه نشان داديم، تنها  همانطورچنين توهمى، 

اعضاى  ميان“آزادانه“اردادى صورت شكل روابط اجتماعى برپايه قره روند اجتماعى، اين روند خود را ب
، شكل ظاهر روابط پايهن. قراردادى كه گويا تحت تاثير حاكميت نيز قرار ندارد. برايمي كندتثبيت  ،جامعه

كه براى آگاهى بورژوازى رابطه آن با محتواى اقتصادى هستى اجتماعى  مي دهداجتماعى، شكلى را تشكيل 
كه با  تعداد اقدامات غيرقانونىد نوع و قابل شناخت نيست.  اما تنها با نگاهى ساده به نظمى كه آمار در مور

در مورد تعداد جرايم  مثال   –  مي آوردوجود ه عمال جبر حكومتى را بخود به همان اندازه هم  پيامدهاى اِ 
آزادى و  ميان دارىسرمايهكه اين اقدامات نتيجه تضاد در  دريافت مي توانداراست، ، –عليه مالكيت 

شكنىها و اقدامات  مجموعه قانون دريافت كه مي توانروشنى . همچنين به استانسان برقرار وابستگى 
 .مي دهنددارى تشكيل سرمايه هستى نظام روند جريانرا در كل  اىهتنها لحظه و جنبخود  ،جبرى عليه آن
د مورد بررسى قرار گيرد، بدون آنكه كليت روابط مي توانآزادى و وابستگى ن ميانكه تضاد  روشن است
كه تحت تاثير موضع  ود. بورژوازى داراى اين عادت استمورد توجه قرار داده ش دارىسرمايهطبقاتى در 

درضمن حتى  –  قراردادى است  -ى رقابتىوابستگي هاشده خود، روابط خود را كه براى او ناشى از شىء 
و در  ها در رقابترا كماكان نتيجه برترى موقعيت انحصارى آن هاآنكه  انحصارات ايجادشدندر دوران 

 ىشبينسر جامعه تسرى بخشد. با چنين ، به سرا- مي كندقرارداد آزاد اجتماعى تلقى بـهره بردن از 
و آزادى و تساوى حقوق براى انعقاد قرارداد اجتماعى براى  مي شوندد نظر دور هاى طبقاتى از م  تفاوت

انقدر كه اين امر در شكل ظاهرى و . همدارسرمايهكه براى  مي نمايدتثبيت شده خود را كارگر نيز همانقدر 
عنوان كل  به دارىسرمايهو اين جنبه صورى از سوى ايدئولوژى  –  صورى آن درست و ثائب است
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كه مناسبات مالكيتى در تحليل اقتصادى نقشى ايفا  مي كنداعالم  Schupterپتر شو مثال  ) مي شودواقعيت عنوان 
عينى نادرست است. در اينجا هم ارتباط ديالكتيكى دو جنبه  ه طورب، به همان اندازه هم اين امر -نمى كند( 

 د نظر دور داشت. از م   ،شدهشىء بدون جريمه عدم درك روابط  مي توانرا ن
امرى  دارىسرمايهدر جامعه  هاانسان ميانروابط قراردادى  آزادي گرايانهو  -گرابدون ترديد شكل فرد

د بشود، مي توان، ساختارى كه برقرار ندارىسرمايهار كااليى نظام ساختاز اتفاقى نيست، بلكه ناشى است 
روند اقتصادى. )در اينجا ما اين هدف را  هِ يانگسيخته و فردگرا رد و ازهممگر در چهارچوب چنين شكل خُ 

 اين واقعيت تاريخى اقتصادى را در همه ابعادش توضيح دهيم(. اما همينتا ايم در برابر خود قرار نداده
ناشى از برقرارى توليد  ،ه زندگى در جامعه بورژوازىيانكه شكل فردگرا ازه نيز اين امر واقعيت دارداند

اين  . اين اما بهمي گرددعملى مالكيت خصوصى بر ابزار توليد كه برپايه برقرارى  كاالى است

عضاى جامعه براى بخش بزرگى از ا دارىسرمايهدر قرارداد( در  -فردى ) كه واقعيت آزادىِ  معناست
دارى برده ميانتفاوت كلى »: بر مي شمردكه انگلس آن را چنين  مي باشدداراى خصلت بسيار پرتضادى 

، براى مي آيد آزاد نظر كه كارگر امروزى به با امروزى آن[ تنها اين نكته استقديمِى باز و رو راست ]

، مي شوده فروخته يانكه، روزانه، هفتگى، ساله فروخته شود، بلكه در مراحل و تكه تباريكد به مي توانآنكه ن
ه ديگرى نمىفروشد، بلكه او خود ناچار است خود را بر اين منوال به رو كه او را يك مالك بو همچنين ازآن

درستى برده يك نفر نيست، بلكه برده كل طبقه مالك است. براى او اما وضع يكى  فروش برساند، زيرا او به
 ارمغان بياورد، مجبور هم هسته يز برا ن آزادي هاييه اين ظاهر آزادى براى او است و اگر قرار است ك

او  و عهده نگيرده نيازهاى زندگى او بكه هيچكس تضمينى براى  اين ضرر را هم بپذيرد ،سوي ديگركه از 
ر آن خود، بورژوازى، رانده شود و به مرگ ناشى از گرسنگى سپرده شود، د در هرلحظه توسط آقاىبتواند 
و ماركس هم درباره   (157) «.ديگر نيازى به اشتغال او، به ادامه حيات او ندارد دارسرمايهكه  اىلحظه

تعلق  دارسرمايهكارگر به اين يا آن »: مي كندآزادى كارگر براى عقد قرارداد به همين صورت ابراز نظر 
قرار است كه او بايد بتواند براى خود در طبقه  ؛ و مسئله از اين]متعلق است[ دارسرمايهندارد، بلكه به طبقه 

 “كاپيتال“ا در جلد اول كارگر ر “آزادى“مشروح ماركس  به طور( 158) «.خريدارى بيابد دارسرمايه
 (. LXXIX).مي دهدتوضيح 

شده اجتماعى، متوقف شىء متوقف ماندن ايدئولوژى در عدم درك روابط  شرطپيشاما تحت شرايط وجود 
، اين امكان مي كندصدق  دارىسرمايهنه تنها براى بورژوازى، بلكه براى كليه طبقات جامعه  ماندنى كه

كه كارگر  مورد تائيد قرار دهد كه مدعى شود، منافع خود را از اين طريق مي آيدوجود ه براى بورژوازى ب
. چنين مي باشداو دارا كه  است و لذا داراى همان منافع است نيز همانند او از آزادى عمل فردى برخوردار

، از مي دهدار اجازه دايجاد شده و پذيرش آن به عادت تبديل شده است، به سرمايه بار يكتصورى كه 
زند،  باز بورژوايى به طبقات پائين كه در آغاز دوران حاكميت خود اعالم داشته بود، سر آزادي هاياعطاى 

بورژوازى از  ترتيببدين هستند. ناپذيربآليستى اجتناانديويدو -هيانكه براى زندگى فردگرا آزادي هايي
د. اين امر موجب پوشى كر چشم برسم معمول دارىسرمايهدمكراتيك كردن حيات طبقات پائين در جامعه 

، اندشدهبورژوايى  آزادي هايشده شىء كه گرفتار ظاهر  داد بسيارى از افراد طبقات پائينكه تع شده است
برخوردارند، منافعى كه مشابه  بورژوايى آزادي هاينيز از چنان منافعى در برقرارى  هاآنكه  باور كنند

و  مي كندمدافع منافع عام تظاهر  مثابهبههستند با منافع خود بورژوازى. براى چنين آگاهى، البته حاكميت 
رين مفهوم امنيت، باالت»: مي نويسد. ماركس مي پنداردرا مظهر حفظ امنيت براى همه  چنين حاكميتى

براى هريك از  اصال  است؛ پليس در جامعه به مفهوم آنست كه جامعه بتواند  دارىسرمايهاجتماعى در جامعه 
مفهوم امنيت اما روى ديگر مفهوم  (159) «.تش را تضمين كنداعضاى خود، وجودش، حقوقش و مالكي

ه بر روى آن، هايى هستند كنبورژوايى ستو -شده ايدئولوژى دمكراتيكشىء آزادى است. اين دو عامل 
ام و عمومى جامعه استوار شده بورژوايى با منافع عخودخواهانه و واهى تساوى منافع  “خيالپردازانه“تصور 
تبديل شده هاى استقالل منافع طبقاتى بورژوازى در برابر منافع كل جامعه ستون به زمانهم. اين مفهوم است

 .     گرفته استعهده ه بمنافع را  “مقدس بودن“و ايفاى نقش 
 

 شدن روابط، مسئـله مركزى استشىء 
 

رى در تئورى ديگ  هيچ مسئله همچنين چگونگى تظاهر آن و و ىزبورژوا يكِ هيچ پديده ايدئولوژ ترتيببدين
شدن روابط در اين نظام. اين شىء را نتوان مربوط دانست به مسئله  آن “حلراه“كه  ى وجود نداردزبورژوا
شدن را مورد بررسى علمى شىء ابتدائِى  هاىپديدهكه خود  ملى صادق استصوص در مورد اقتصادنكته بخ
اما تفاوت تعيين .  چنين بررسى علمى موضوع تحقيقات علمى اقتصاد ماركسيستى نيز است. مي دهدقرار 

چنين  مثابهبه اصال  را در روند اقتصادى  هاپديدهشده شىء كه تئورى بورژوايى اشكال  كننده در آن است
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 درحالي كه .مي دهدبه كارپايه پژوهش خود قرار غيرانتقادى  به طوررا  هاآنو لذا  دادهيى تشخيص نهاپديده
 ظاهرامرو بررسى خود را با برخورد انتقادى به  «مي گيردهيچ چيز قرار نتحت تاثير »تئورى ماركسيستى 

در آغاز اولين بخش كتاب  و اتفاقى بي جهت. بخش معروف درباره خصلت فتيشى كاال مي كندآغاز 
 قرار داده نشده است. “كاپيتال“
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 “گرنس نوتسن“نگاهى به تئورى 
 

جاى خود را باز كرده  تئوري اي بورژوايى ي هاى مختلف اقتصادملىسيستم بيندر براى دوران طوالنى 
  “تئورى -نوتسن -گرنتس“ ود، يعنىتر شده بشده نزديكشىء به مسئله آگاهى روزمره  تربيشكه از همه  بود

Grenznutzentheorie   و ياMarginalanalyse  [ و يا محاسبه آخرين مرز  رسانى سود تئورى مرزآن را  مي توانكه
كه  مي دهددارى تشكيل ملى سرمايهاقتصادآموزشى را در  ،سود رسانى ترجمه كرد. اين تئورى اقتصادى

كننده احساس نياز مصرف ترينكمد مي توانكه  ى موجود از محصول راين واحد كاالآخراقتصادى “ ارزش“
. تعيين اين مرز برپايه چگونگى امكان فروش چنين محصولى تحت مي داند“ ارزش“را پاسخ گويد، مرز 

از اين  [.مي شوددارى پيشرفته، تعيين در نظام سرمايه ر مرحله توليد انبوه كاالتاثير رقابت حاكم در بازار د
 دازيم.يانروشن شدن موضوع بحث، كمك خواهد بود كه نگاهى به اسلوب كار آن ب تربيشبراى بازهم  رو
، بررسى خود را با فرد مي نامد ملىاقتصاد “ذهنى“ گيرىجهتكه خود خود را  “تئورى -نوتسن -گرنتس“

مي ماركس نيست، آنطور كه  “قابل فهم“يك انتزاع  وجهبهيچ، يعنى با يك انتزاع. اما اين انتزاع مي كندآغاز 
تنها بخش  مثال  ] مي شودكه آگاهانه و با هدف بررسى بخشى از مسئله انجام  . يعنى انتزاعى نيستگويد
بخش، بلكه  -جنبه -لحظه -علمى عام از وضع خاص گيرىنتيجه . همچنين انتزاعى نيست به مفهومبازار[

ديگر ويژگى  عبارتبهشده جامعه بورژوايى، ىء شانتزاعى است مطلق، يعنى انتزاعى كه در آن ظاهر 
و محتواى  مي يابداسيون و تقسيم روند به اجزاء بيشمار مجرد است، در انتزاع انعكاس اتميزاصلى آن كه 

ه يانقديمى فردگرا “طبيعى حق“هيچ تفاوتى با  تقريبا  ه كه يان. در اين تصور فردگرامي دهدانتزاع را تشكيل 
با هدف برطرف ساختن  هاانسانكه  مي كندمداوم از اين طريق بازتوليد  به طورا ندارد، جامعه خود ر

 causa“ مي شدانجام قديمى نيز  “طبيعى حق“ كه در همانطور، مي شوندنيازهاى معينى بيكديگر نزديك 

“impulsiva  در التين[causa  ،علت =impulsiva تفاوت .]كسيستىتعريف مار اين تعريف در برابر = عمل سريع 
)كه در  مي شودهمانقدر از افراد تشكيل ن ]كليت جامعه[ كل ،است: براى ماركسيسم گيرچشم ،جامعه از

اوتمار تا  Adam Mueller آدام مولرآنطور كه نزد  مثال  هاى متافيزيكى درباره كليت جامعه، برخى از آموزش
؛ نمي كنندمرموزى ايجاد  به طوررا  معهجا كل “افراد“(، همانقدر كه مي شودمطرح  ،Othmar Spann پانسا

 .مي داندروند اجتماعى را بر خالف اين نظر، عبارت از وحدت ديالكتيكى فرد و كل  جريانماركسيسم 
جايى  ،، و كلمي شودكه در آن ذهنيت به عينيت تبديل  مي دهديى را تشكيل هاناوحدتى كه در آن فرديت مك

تنها يك  انسان. در برداشت ماركسيستى، مي كندو ايجاد  مي دارد ذهنيت را برپا ،است كه در آن عينيت
نادرست ه ارسطو ب zonn politikonنيست، آنطور كه آموزش  geselliges Tier «معاشرتى -زى حيوان گروه»

 «د مجزا و منفرد وجود داشته باشدمي توانكه تنها در جامعه  بلكه همچنين حيوانى است»ترجمه شده است، 
 است.   vergesellschaftetes” Wesen“ «اجتماعى»وجودى (، م160)

 -تعريف متافيزيكى بينتفاوت كامل  يانب ،معاشرتى و اجتماعى -زى گروه انسان بينتفاوت تعريف 
د درك شود كه اين مي توانزمانى  تنها آن كامال  ه و ماركسيستى تئورى اجتماع است. اما اين تفاوت يانذهنگرا

از ريشه ژنتيكي برخوردار  انسانشدن  «اجتماعىِ » ،كمك چه چيزى، از كدام طريقه اصل تائيد شود كه ب
ركسيستى درباره تعريف اترتيب در تئورى مبدينممكن گرديد.  اصال  و از اين طريق اجتماعى شدن او  شد

 .مي شودكه برپايه آن ذهنيت به عينيت تبديل  مطرح است نسيب و اصلىپرپرسش درباره  اجتماعى انسان

 چگونگى تئورى شناختِ  ،كه برپايه آن اى مطرح استپرسش در مورد زمينه عبارت ديگر، در اين تئورىبه
چنين پرسشى  اصال  ه يانبراى برداشت و موضع ذهنگرا .مي شودداده توضيح  سوبژكتروابط اجتماعى  ي

كه در  مي شودرپاايجاد و ببه سادگى  همانطورجامعه  ،وجود ندارد و مطرح نيست. در تصورات آنان
كه  ده قرار داشت و اكنون  نيز داردسا پايه ناي بر 18و  17تصورات راسيوناليسم قديمى بورژوازى قرن 

عنوان يك ضرورت  سوى يكديگر كشانده شدند. امرى كه نه بهه خود ب رفع نيازهاى خاطربهافراد 

مي كلى  به طور، بلكه گويا مي شودى درك هستى اجتماع ناپذيربعنوان يك اصل اجتنا ، نه بهناپذيرباجتنا
 ،مي دهد، آنطور كه ماركس توضيح داشته بوده باشد؛ در اين تصورات جريانسته است بنوعى ديگر نيز توان

تاريخى آن را  ايجادشدنمنشع رابطه اقتصادى، و چگونگى  آنجا كهاز»كه  اين ايده حكمفرماست
]خداى يونانى كه  Prometheusپرومتس و  Adam آدمنشع را نزد پس بايد م …مي شناسد)راسيوناليسم قديمى( ن
د ديد تنگ و محدو  (161) «.جستجو كردهديه كرد و به اين خاطر  جريمه شد[  انسانآتش را دزديد و به 

كه در آن در  مي كندو نظاره  مي بيندير آنچه كه كه نظرى است تحت تاث اين تئورى ناشى از اين امر است
ى كه البته همانند همه موجودات زنده در ارتباط قرار دارد انسانوجود ندارد.  انسانيزى جز فرد ابتداء هيچ چ

 مثابهبه، اما تنها زمانى مي كندى كه كار انسانديگر  عبارتبهبا طبيعت، تا به نيازهاى خود پاسخ دهد. 
ورت كاال با افراد صه را بمحصوالت كار خود  مي خواهد، زمانى كه مي كندموجودى اجتماعى ظهور 

نظريه منظور  در اين ،شرط طبيعى اقتصادى نقشى ايفا كندمثابه پيش. بدون آنكه كار گويا بهكند مبادلهديگر 
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در بازار “داراى معده و دو چشم است. تنها  انسانكه  مي آيدحساب ه ب همانطور شرط. اين پيشمي شود
هم نه برپايه يك ضرورت، بلكه از  ، آنمي شودد تبديل افرا بينبه موضوع حوادث و رابطه  انسانكه  “است

 ،. گويا تازه از اين نقطه زمانىمي طلبدكه در آن نيازهاى متنوع، تبادل كاال را  اىهنقطه تاريخى معينى، نقط
براى بررسى اقتصادى باشد، زيرا نيازها و  اىهد موضوع شايستمي توانكه  مي شودروندى آغاز  جريان

 -نوتسن -گرنتس“طبق نظريه  ترتيببدين؛ مي بخشندارزش  ،كه به اشياء خادم هستند هانآدرجه ارضاء 
مي كه در حيات فردى درباره آن تصميم اتخاذ  ى بايد با بررسى حوادثى آغاز شودبررسى اقتصاد “تئورى
 .شود

 كليه زمينه كه شدن ذهنيت به عينيتورى تبديلپرنسيب و اصل ضر ترتيببدين “تئورى -نوتسن -گرنتس“

، “بولينگ“همانند يك كلوپ بازى  ؛ جامعه، خود رامي شناسدبرسميت ن ،مي دهدهستى اجتماعى را تشكيل 
، مي كندمصنوعى تاسيس  به طورد بگويد آن را مي توان تقريبا   انسان، حتى مي داردو برپا مي كند “تاسيس“

 ،در اين تئورى هاانسانمى وجود دارد؛ تنها در آنجا كه نياز به مصرف و يا اينجا كه نياز به سرگر
. اصلى كه برپايه آن جامعه ايجاد و مي باشند “زى گروه“نيستند، بلكه موجودات  “ماعىاجت“موجودات 

امرى  نهايتا  نـهفته و لذا ضرورت دارد، بلكه  “بودن انسان“، اصلى نيست كه در ذات و مضمون مي شودبرپا
 اتفاقى و خارجى است.

 از اين رواغلب  “تئورى -نوتسن -گرنتس“كه مشگل بودن شناخت و رد انتقادى نظريه  ي دهدمتجربه نشان 
طريق كارپايه اين نظريه ناخواسته مورد  اين و از مي شودى مثبت آن توجه هاجنبهكه بيش از حد به  است

تحليل قرار داده آن مورد بررسى و  درابتداء زمينه تئورى شناخت  جاى آنكه ه ، بمي شودتائيد قرار داده 

فتارى خود در ظاهر گرردر اث “تئورى -نوتسن -گرنتس“كه  ن بررسى و تحليلى نشان خواهد دادشود. چني
، و نه تنها تصور نادرستى مي كندمصرف كننده را سلول و ياخته روابط اقتصادى تصور  انسانشده، شىء 

اين نظريه در تئورى   كه اين به اين معناست ندارد وباره  تصورى دراين اصال  از مفهوم جامعه دارد، بلكه 
]جامعه برايش ساختارى است، پديدارشده در انتزاع از  مي كندخود درباره جامعه از وسيله انتزاع استفاده 

هاى بسيار لرزان شرايط خارجى قرار دارد. زيرا مفهوم جامعه، اگر اين نظريه برپايه از اين روفرد[، و 
 ، قرار نداشته باشد، يك انتزاع توخالى را“مي كندايجاد “ اىپديدهچنين  مثابهبهرا برپايه اصلى كه جامعه 

مي انجام شود كه ن اىنكتهكه انتزاع براى توجيه مفهوم، از آن چيز و  و دچار اين خطر است مي دهدتشكيل 
وجود  “تئورى -نوتسن -گرنتس“و درست چنين وضعى در مورد نظريه  –  د در خدمت اثبات مفهوم باشدتوان

 دارد.   
شناسى، تاريخ( كه با مسائل اجتماعى )اقتصاد، جامعه براى هر رشته علمى شرط پاسخ به آنپيشپرسشى كه 

، مي گرددممكن  هر بررسى جدى ،كه برپايه آن اختيار داشتن يك تئورى شناخت استدر  سروكار دارد،
. ذهن و عين(ميان يعنى رابطه پديده اجتماع ) “نندهايجادك“درباره اصل  كه نشان داديم، پرسشىاست همانطور

ى ،اين پرسش در  كار، در اصل تاثير نقش ايجاد كننده پديده اجتماع ژنتيكى -پاسخ خود را از ديد علـ 

علم هر  نيست، بلكه مربوط است به “تئورى -نوتسن -گرنتس“. اين بدشانسى نظريه مي يابدبرپاداشتن اجتماع 
از  و مي دهدررسى و نگرش علمى خود قرار به اين يا آن شكل جامعه را موضوع ب سوازيككه  متافيزيكى
]و اضافه بر آن،  مي كنندآغاز  برپايى جامعه از وسط روند ميشه از نيمه راه،ه بررسى خود را سوي ديگر

اشت بردكليت و توجه به [. جاى مي پندارداقدام خود را نه آغازى موقتى و گذرا، بلكه مطلق و ابدى 
 گرايانهاراده هاآن كه اين علوم مي گيرد ئى از كوششبخش و جز ى آنبررسي هايدر چنين  را ىديالكتيك

. مي شودبورژوايى ايجاد  متفاوت در علوم ]متافيزيكى[ “نظرهاى“نيز  پايهن. برايمي دهندمورد تفسير قرار 

، بدون آنكه نقش ويژه مي دهدقرار عوامل ديگر  دركنار بررسى خود، يك عامل را جريانچنين علمى در 

، وابسته مي دهدعامل مورد نظر خود جايى اين علم در سيستم خود به دهد. و چه را تشخيص  “عامل“ن آ
 خاص عالم تحقيق كننده. “موضع“است به 

 ايجادشدنژنتيك برپايى و  -از نقطه آغاز عل ـى ترتيببديناما اگر بررسى و تحليل را از كليت جامعه و 
 از نقش مركزى و تعيين كننده كار آغاز كنيم، آنوقت پردهگو به نيازها[ ]يعنى كار هدفمند پاسخى انسانامعه ج

 يان، و يا بمي شود، برداشته مي دهدرا تشكيل  ىانسان ميانهر نوع رابطه  ناپذيربشرط اجتناكه 

و  مي دهداصلى نشان  مثابهبهخود را  ،: كارچنين برشمرد مي توانرا  همين نكته به زبان تئورى شناخت

را  ىاى. اكنون كه كار چنين نقش مركزمي شود ممكن اصال  هستى اجتماعى  ،كه از طريق آن مي كنداثبات 

كه از  اىهدر تاريخ جامعه وجود داشته باشد، جامع اىپديدهد هيچ روندى و هيچ مي توان، آنوقت نمي كندايفا 
ناشى از رابطه اجتماعى  نهايتا   اىپديدهروند و  كه شده استبرپا  وى اجتماعى تشكيل هاانسانطريق كار 
 اىپايه اصلِ  ى[ نباشد، و نتوان آن را برزمينهكننده و قوانين عين عمل انسانعين،  -ابژكت ]ذهن -سوبژكت

 صادق است.  ملىاقتصاددر مورد  تربيشكـار قرار داد، امرى كه از همه  ي
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كه گويا اين تئورى  مي شوداز اين طريق تعيين نارزش كار  ]ماركسيستى[رى ب ريشه اسلوبى تئوتيتر بدين

كه مورد امتحان  قرار دارد تئورى شناختى است، بلكه اين تئورى برپايه ىهاتنها يكى در كنار ديگر تئور

اثبات رسيده است. يورش به اين تئورى، بدون مورد حمله قرار دادن كل هفته و نتايج مثبت آن بقرارگر
را  ، آنمي دهداجازه ندرباره چگونگى برپايى اجتماع برداشت اجتماعى آن ممكن نيست. و اين برداشت 

كه  و اين نكته روشن و قابل فهمى است –  متزلزل سازند، بدون آنكه كل تئورى ديالكتيك را متزلزل سازند
اده شده است، با فاصله، كه تئورى بورژوايى بر روى آن قرار د ها[انسان ميان]روابط  شدنشىء موضع 
 كه چنين يورشى را بتوان از آنجا آغاز كرد.  است اىهترين موضع و نقطضعيف

 

 “ملىاقتصاد“قطع رابطه با ئتورى 
 

ازجمله در اين امر نهفته است كه اين تئورى آخرين  رنتس نوتسنگاهميت معنوى تئورى 
كه ارزش كار را در روند  ريقكالسيك ازاين طي  ملىاقتصادرشته ارتباط را با تئورى 

بورژوازى ليبرال دوران طلوع  .مي برد بين، ازمي كنداهميت اعالم  اقتصادى كم
كالسيك بسود مالكيت  ملىاقتصادتئورى  گرفتن خدمت به ست ازمي توانندارى سرمايه

لوژى ايدئو مثابهبهبورژوايى و عليه مالكيت بر زمين فئودالى صرفنظر كند. او اين تئورى را 
در خدمت توجيه  ،كه درضمن  ادامه دهنده نظر و استدالالت درباره حق طبيعى بود خود

در آگاهى  دارىسرمايهبكار برد. در قرن قبلى هم مالكيت  دارىسرمايهمالكيت منقول 
 مثابهبهند، مي كردها كه آن را مالكيتى تصاحبى اعالم  برخالف مالكيت فئودال ،بورژوايى

با  (XVII) لئوكه مثال   .“آمده است  بدست“كه از طريق كار  مي شدبى مالكيتى ارزيا
، پيش از تردقيقو يا  –كه مالكيت ابتدائى كمونيستى بر موهبات طبيعى  مي آموزدصراحت 

از اين طريق   ، –ريزى شد  كه به نظر او براى حفظ مالكيت پايه وجود آيده آنكه جامعه ب
هايى كه از طريق كار  برپايه استعدادهاى شخصى و توانائىرا  “مالكيت“ انسانبرافتاد كه 

اشياء و  توانست با استعدادهاى شخصى انسان. زيرا دست آورده بدان نائل شد، ب خود
 (181) .را باالببرد هاآنچيزهاى طبيعى را متغير ساخته و از اين طريق ارزش 

، مالكيت بورژوايى دىكار فرمالكيت خصوصى در  ايجادشدنبا طرح چنين منشاء براى  
مالكيت خود را از طريق  دارسرمايه آنجا كه: از تربيشتوجيه و محق اعالم شد. از اين هم 

كم و بيش متعلق به طبقه زحمتكشان  به طور دارسرمايهدست آورده است، پس ه كار خود ب
هم نتوانسته است خود را  Saint Simon (LXXX)است. حتى شخصى مانند سان سيمون 

آورده حساب ه ب را جزو طبقه كارگر دارسرمايهز بند چنين برداشتى رها سازد و مالكين ا
كه شخصيتى مانند لورنس فون اشتين نيز همين نظر را داشته باشد  است. بازهم عجيب نيست
آزاد، خود بدست »را مالكيتى  «مالكيت صنايع»دارى، تنها  و برخالف مالكيت زمين

 هميانعاكه آگاهى  مي كند( ماركس توجه را به اين نكته جلب 182) .اعالم كند« …آورده
تنها با توجه به  (183) «.مي پندارددستمزد مستقل از سرمايه  …سود شركت را»بورژوايى 

كه نظريات حتى برخى از انديشمندان با برداشت انتقادى اجتماعى در قرون  اين نكات است
زمين را مورد خطاب قرار  خصى، مالكيت برنيز در انتقادات خود به مالكيت ش 19و  18

مي و انتقاد خود را شامل مالكيت صنعتى ن ندمي دانستن كار فردىكه منشاء آن را  مي دادند
 هاآننيز پيشنهادهاى  از اين روپنداشتند.  هاى اجتماعى نمى ند و آن را ريشه نابسامانىكرد

بر  مالكيت مالكيت بر زمين و نهبراى ايجاد مالكيت اجتماعى، محدود به اجتماعى كردن 
كه پذيرفتن منشاء مالكيت در كار در آغاز دوران بورژوازى  همانطور. مي شد ،صنعت

به  دارىسرمايهحامى مالكيت شخصى بورژوايى عليه فئوداليسم بود، در مرحله پيشرفته 
است. طبقه كارگر تبديل شده  هاىخواستاصلى خطرناك براى مالكيت بورژوايى در مقابل 

 در اين واقعيت بايد علت تغيير منش تئورى اقتصادى بورژوازى را جستجو كرد.
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 بخش هشتم 

 
 رشد علم تاريخ از توصيـف به شنـاخت

 

چيز ديگرى نيست، جز شرح و بسط  اصال   ،النگه تصورى هم از آن ندارد كه اين حركت آزاد در مدارك»
كه همان اسلوب ديالكتيكى   –دارك مورد بررسى قرارگيرنددرباره اسلوبى كه برپايه آن بايد م سفسطه آميز

 . ماركس«است
 

 مايه سيستم ماركسيستى ديالكتيك جان
 
جدل فكرى قرار دارد، آنوقت بدون ترديد و در وحله  راند كه در مركزِ  امروز از سيستمى سخن بتوان اگر

ين توصيف درباره آنكه آثار ماركس رتدقيقاول بايد از ماركسيسم صحبت كرد. وضع اما هميشه چنين نبود. 
 مي توان Mehring مئـرينگدست فراموشى سپرده شده بود را در شرح حال زندگى ماركس اثر ه در ابتداء ب

 پلخانف در مقدمه اثرش تحت عنوان ،1896تر نبود. حتى در سال خواند. انگلس هم درمجموع خوشبخت
ى كه نگاران نه تاريخ …مي شودآنچه كه مربوط به ماركس »نوشت، ، “مقاالتى درباره تاريخ ماترياليسم“

به  اىهنگاران درباره ماترياليسم باالخص، اشار در كل و نه تاريخرا به رشته تحرير درمىآورند فلسفه  تاريخ
از همان سال،  Hoeffddings هوفدينگزنگاهى به تاريخ فلسفه  مثال   «.نمي كنندبرداشت ماترياليستى او از تاريخ 

در ارتباط  ،هم بسيار گذرا . از ماركس در اين اثر، آنمي كندتصويرى صائب از نوشته پلخانف ارايه  ه ماب
، درحالى كه نويسنده از انديشمندانى كه آثارشان داراى اهميت مي شودبا طرفداران جوان هگل نام برده 

. مي كندوسعت صحبت  روين، بهاجتماعى است، همانند سان سيمون و دا ى براى تاريخ فلسفه و فلسفهتركم
مي  ،سال وفات ماركس وپنجمينبيستمناسبت ه ب اىهنيز در يادنام Sombart زومبارت 1909حتى در سال 

ه است. از اين تاريخ تا بحال برخى باقي ماندنشناخته  تقريبا  كه آموزش ماركسيسم براى جهان فرهيخته  نويسد
كه حتى  وجود ندارد كه بتواند مدعى شود فكري ايهيچ سيستم  چيزها تغيير كرده است. اما باوجود اين،

مدافعان سيستم  بينمدافعانش نيز اين چنين اختالف نظر وسيعى وجود دارد، در سطحى كه در  بيندر
 در نوشته حاضر نيست، زيرا اين كوشش به هابرداشتماركسيستى وجود دارد. برنامه ما برخورد به اين 

، گرايشى است كه نزد مي گيرده است. اما آنچه در اين نوشته مورد توجه ما قرار اندازه كافى تكرار شد

را براى  ديالكتيك ، گرايشى كه مايل استمي شودمخالفان و حتى برخى اوقات نزد هواداران نيز ديده 

هد. كوشش عمده بداند و آن را از سيستم بزدايد و يا اهميت آن را تقليل دغير اىنكتهسيستم فكرى ماركسيستى 
داراى تاريخ طوالنى نيز هست. اين سنتى است كه از  ،منظور جداسازى ماركسيسم و ديالكتيك از يكديگره ب

 وجود آمده است.ه زمان انتقاد انگلس به تفسير مكانيكى از ماترياليسم تاريخى ب
نوى “ر روزنامه د 1898و سپس در سال  1892براى اولين بار در سال  Eduard Bernstein ادوآرد برنشتين

يسم جديد ياننئوكانتبه ستايش و تحسين خود را نسبت  تربيشبا صراحت ، Neue zeit ]دوران نوين[ “تسيت
Neukantianismus  اعالم داشت و با آن زمينه را براى حمله علنى عنقريب خود به ديالكتيك آماده ساخت. در

آسياب مشابـهى از اين طريق  ، سر آب را بهRudolf Stammler رودلف اشتامـلرفيلسوِف حقوقدان،  بينهمين 
دركى از برداشت مضمون  ترينكوچككه در برخورد مفصل خود با ماترياليسم تاريخى كوشيد بدون  گشود

دانشمندى  به ناتوانائىِ  مي توانديالكتيكى ماترياليسم تاريخى، آن را توضيح دهد و توصيف كند. اگر ن
ين بورژوايى، همانند اشتاملر، حتى خرده گرفت و او را سرزنش كرد، بايد چن باصداقت و پايبند به انديشه

انگلس، تحريف بسيار خشن ماركسيسم ناميد و آن را رسوا  شخص سابق كوششى را توسط برنشتين، شاگرد
مال كردن ديالكتيك آغاز  با جمله مشهور برنشتين براى لجن 1899كرد. حمله علنى عليه ديالكتيك در سال 

كه  مي شودناميد. استدالل برنشتين تا اين حد پيش مىرود و به اين ختم  «تلِه ماركسيسم»كه او آن را  شد
Naturalismus (LXXXI ) «ناتورآليسم»و متافيزيكى در مقابل  آليستىايدهيك تئورى  مثابهبهديالكتيك را 

 وجهبهيچتغييرات ديالكتيكى  كه قوانين حركت و مي شودو اضافه بر آن مدعى  مي دهد ماركسيستى قرار
 فكرى قرار دارند. هاىساختهقابل اثبات نيستند، بلكه برپايه 

با اثرش تحت عنوان  Eugen Duehring اويگن دورينگكه شناخته شده است، در نبرد عليه ديالكتيك  همانطور
رخالف برنشتين، مدعى پيش از برنشتين وارد صحنه شده بود؛ اما دورينگ، ب “ملى -تاريخ انتقادى اقتصاد“

خالف آن زمان برنشتين، در رساله ، كه كارل كائوتسكى، ممي كندنبود ماركسيست است. اين نكته جلب توجه 
ضرورتى نديد، از برداشت ديالكتيكى پيگيرانه دفاع كند، بلكه  “دمكراسى برنشتين و برنامه سوسيال“

را كه برنشتين تنيده بود، منتقدان بورژوايى  اىه. رشتمي كندبسيار محتاطانه درباره آن صحبت  ،برعكس
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ى فلسفى و هايهپا“نيز در رساله خود تحت عنوان  Masarik مازآريكدست گرفتند و دنبال كردند. ه ماركس ب
كه  Paul Barth پاول بارت. مي بيندى ماركسيسم تضاد هابخشديالكتيك و بقيه  ميان،“اجتماعى ماركسيسم

وجود  اصال  ، مي دهداو را مورد انتقاد قرار  نظريات “افسانه لسينگ“ش درباره مئرينگ در رساله معروف
مسئله اجتماعى در زير نور “در رساله  Ludwig Stein لودويك اشتين. مي كندتضادهاى ديالكتيكى را رد 

 يتسگئورن -شولتسهبود.  “اىِ هدنيا آمده بچه ب مردهِ “كه ديالكتيك حتى نزد هگل  مي شودمدعى  “فلسفى
Schulze- Gaevernitz ي  ه.  مقالمي شودكه ديالكتيك به متافيزيك ختم  مي كندادعا  “ماركس يا كانت“ساله در ر

كه اسلوب ديالكتيكى  مي كنداعتراف  “سيستم فلسفى و اقتصادى ماركسيسم“تحت عنوان  Hammacher اخرمّ ها
استادان ماركسيسم آن  كه مي سازدخاطرنشان  و مي دهدبراى پژوهش تشكيل   راتوانا و زبردستىِ  اىوسيله
خدمت گرفتند، اما به نظر او اين اسلوب درواقع فاقد محتواى فلسفى و تئوريك است. ه موفقى ب به طوررا 

 Pleng انگپل، همانند مقاله مي دهدديالكتيك را بكلى وارونه توضيح  Wilbrands براندزويل “كارل ماركس“مقاله 
ت عنوان در اثر خود تح Sombart زومبارت. مي زندكه به همين كار دست “ س و هگلمارك“تحت عنوان ، 
نامد كه اما  و رفته مى  كه انباشته است از قلب حقايق، ديالكتيك را اسلوبى شسته “سوسياليسم پرولتاريايى“

يالكتيكى كه ما براى نشان دادن عدم تفاهم كامل درباره خصلت د اىهثمر است. و آخرين نمون بكلى بى
است كه ديالكتيك را در رساله  Hans Kelsen هانس كلزنايم، نظر  آموزش ماركسيستى انتخاب كرده

دستى است براى پوشاندن  ، زيرا شيوه چيرهمي داندشايسته سرزنش  از اين رو “سوسياليسم و حاكميت“
 خصلت غيرعلمى ماركسيسم.

 

 تفسير مكانيكى از ماترياليسم تاريخى
 

يم حذف كردن ديالكتيك، ايجاد امكان تفسير مكانيكى از ماترياليسم تاريخى است، تفسيرى كه كار نتيجه مستق
. نمونه بارز براى هنر قلب حقيقت و ماهيت “رد كنند“، ماركسيسم را مي سازدرا براى منتقدان آسان 

شته است از كه انبا ت مشاهده كرد. در نوشته مفصل خوددر اظهارات زومبـار مي توانماركسيسم را 
ها سرشار از نيمه دانسته اى كه، نوشتهها ى بيشمار و خشن و همچنين از موى را از ماست كشيدنهافتحري

نظر  : بهبر مي شمردرا  ويژگي اي، زومبارت براى ماترياليسم تاريخى چنين است درباره سوسياليسم
برانگيز  تعجب . زومبارت با وقاحتِ «تفاوت تكنيك»ناشى است از  «تفاوت معنويت ]و روح افراد[»ماركس 
. اگرچه زومبارت مجبور شده است در «مي كندبار تكرار  صدها»چنين موضعى را  ،كه ماركس مي نويسد

ماركس  نظرياتكه ديرتر منتشر كرد، چنين تفسيرى را از  “ملىاقتصادسه “تحت عنوان  ،اثر ديگر خود
كه ماترياليسم تاريخى سيستم و برداشتى  مي كندپافشارى كنار بگذارد، باوجود اين بر روى اين نظر خود 

 مكانيكى و لذا متافيزيكى است.
كه به حداقل صداقت ذهنى پايبند  در موردشان مدعى شد مي توانها است كه نزومبارت از آن تئوريسين

بدون ين امر است كه يى را بيابد كه نظرياتش را تائيد كنند، ناشى از اهاانسانهستند. اما اينكه توانسته است 
ا درك ديالكتيكى، برداشت ماترياليستى از تاريخ  هم بنحو ديگرى ممكن نيست، جز با  واقعا

بورژوايى هم  نويسخبر زمينه درك مكانيكى از ماترياليسم تاريخى، حتى يك تاري  .برداشتى مكانيكى

 جامعه )به»ركسيسم روا بداند: در حق ما ،استناشى از بدفهمى و سوءتفاهم را كه زير  كنايه ،مجاز است
 هاىايدهبندى شده است، طبقات اما در اثر ل ك( از طريق تقسيم مالكيت، گروه –نظر لورنس فون اشتين 

اين برداشت نادرست كه ( 162) «.از عملكرد ماده مغز بزرگ نيستند كه ناشى مي آيندوجود ه مشترك ب

يكي  جتماعى،انديشه كه ناشى است از شرايط ا محتواى و فكر كردن كه وابسته است به مادِه مغز، قابليت

نقطه مقابل برداشت برداشتى در كه  كه ماترياليسم مكانيكى قديمى درست محتواى اشتباهى است مي پندارد،
كه ماركسيسم هر دو نكته ]قابليت فكر كردن و  و دچار آن بوده است. اين واقعيتديالكتيكى است، گرفتار 

مي ى خود و در سيستم منطبق با واقعيت مورد توجه و بررسى قرار هانايشه[ را در مكمحتواى فكرو اند
فته است، قرارگر،  بلكه در موارد بيشمار ديگرى نيز مورد سوءاستفاده Salamon، نه تنها توسط ساالمون دهد

آن را به راحتى مردود  بتوانندسپس ارايه كنند، تا  اىهراناانگ ساده ىبينجهانتا به كمك آن ]از ماركسيسم[ 
 اعالم دارند.

 

 يدئولوژى و اقتصاداوحدت ديالكتيكى  –تاريخ روندى هماهنگ است 
 

كننده ارزيابى آن   شيوه نگرش تجزيهدر  ،يكى از علل عمده اظهار نظرهاى نادرست علم تاريخ بورژوايى
تاريخ در  جريانوحدِت ي  هماهنگى ي، انديشه . در برابر اين شيوهتاريخ است تنيدهبهم -پيوستهروند بهم از

تظاهِر برپايه قانونمندى خاصى جريان دارند و  هاپديدهبرداشت و ارزيابى ديالكتيكى قرار دارد كه در آن 
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ى همانطور. مي شوندِى متنوع در يك كليت ارزيابى هاجنبهعملكرِد عنصِر لحظات و   ي كه ريشه عـلـ 

اثبات  برپايه تئورى شناخت مي تواناز هستى اجتماعى را  نساناعملكرِد آگاهِى  ي وابستگى ي تاريخى
به اثبات  از هستى اجتماعى تاريخ نيز، همين ريشه عل ـى وابستگى را مشخص هم بررسى همانطور، كرد

كه در  جتماعى از طريق بررسى مشخص تاريخ. كشف امكان اثبات عملكرد آگاهى از هستى امي رساند
و فرموله شده است، بارها در برداشت غيرديالكتيكى از آن، با ايجاد سوءتفاهم  يانب مفهوم ماترياليسم تاريخى

دو  ميان تفاوت اساسى و عمده قائل شد واقعى به طورهم از نظر اسلوبى و هم  همراه بوده است. زيرا بايد
ى هاجنبهز لحظات و ساختارى ا مثابهبه انسانتاريخ را  از اليستىآيا مفهوم برداشت ماتري برداشت. يكى آنكه
ديگر، آيا دو لحظه و جنبه اقتصاد و ايدئولوژى را بايد دو لحظه و جنبه  عبارتبه، مي كنددر مقابل هم درك 

 ديالكتيكىوحدتِى  ،و يا اين دو در برداشت ]يعنى برداشتى مكانيكى[ منفرد و متجزا و مقابل هم تصور كرد
آيا رابطه پرتضاد لحظات و  ،ديگر عبارتبه. مي شوندفهميده  پرتضاد وحدتى مثابهو به مي دهندرا تشكيل 

نيز  از اين رو، و )م( ناپذير هستندي جدا ،تضادشان باوجود هاآنكه  مي شودچنين فهميده  هاجنبه

 تنيدهو بهم در عملكردشان بيكديگر مربوط و وابستهكه  مي دهنديى را تشكيل هاجنبهلحظات و 
مي عواملى ارزيابى  مثابهبهو يا آن دو  ؛مي دهندرا تشكيل  ضروري اي -هستند و وحدت قانونمند

را  هاآنتاثير  مي توانو  قرار دارندمكانيكى[ تنها در سطح خارجى با يكديگر در تماس  به طوركه ] شوند
 .مي گذاردبر روى آب آرام تاثير  ور كه سنگ پرت شده و در حال حركتبر يكديگر آنطور پنداشت، آنط

كه باوجود آنكه ايدئولوژى از طريق شرايط  سم تاريخى به اين امر توجه نداردير مكانيكى از ماترياليتفس
د حركت و تغيير خود را بدون مي توان، كل روند تاريخى نمي يابدو شكل  مي شوداقتصادى تعريف و تعيين 

ئولوژى خود لحظه و جنبه ايد از اين روسرانجام برساند.  به بدون ايدئولوژىتاثير اين وسيله، يعنى 

در اين مطلب با اصل فوق  يان. )بمي دهدتشكيل اجتماعى  -اقتصادىرا در قانونمندى حركت روند  اىهعمد
توسط  مثال  قى هستند ]كه عناصر متعددى در ايدئولوژى وجود دارند كه اتفا تضاد نيست، زمانى كه گفته شود

]شدت  [، يعنى در شكل مشخص تظاهرشاناندشده يانآن لفظ ببا  آن فرد، و لذا با اين لفظ و نه هاين فرد و ن
 ، قانونمند و طبيعى نيستند(.خشونت، ظرافت وغيره[

كه تاريخ تابع قانونمندى  مي كنداهانه و يا ناآگاهانه تصور كه آگ هميانعابرداشت ماركسيسم 
در اين روند بعهده  اىهنقش عمد ، بدون آنكه ايدئولوژى ايجاد شده برپايه هستى اقتصادى)م( اقتصادى است

يكپارچگى روند تاريخى را از هم مىگسالند كه ماترياليسم قديمِى مكانيكى نيز  همانطورداشته باشد و ايفا كند، 
به بند طبيعت )اوضاع جغرافيايى، آب وهوا( آويزان است و دست و پا  انسانكه مىپنداشت، كه  مي دادانجام 

برداشت و تصور   ،مكانيكى ي ، همچنانكه نزد آن ماترياليسم قديمىهميانعا. نزد اين ماركسيسم مي زند
و يا  هميانعابرداشت . طبق اين حاكم است نزد برداشت ديالكتيكىآنچه وجود دارد، از  انسانديگرى از نقش 

بر او و حاكم  او خارج از منفعل زير سلطه قانونمندىيك زائده  مثابهبهدر آخرين تحليل  انسان مكانيكى،

 ميانرابطه ديالكتيكى  هم براى اين و هم براى آن تصورات و انديشه، ،ديگر عبارتبه .مي شودتصور 
شناخته شده نيست. ]نقش فعال ذهن و تبلور فعاليت او برپايه واقعيت موجود قابل تغيير[  فعاليت و انفعال

نقش معيِن  “معنويت“مكانيكى براى  درك نشده و به طور نزد هر دو برداشتو نشان   اينكه بدون هر مقدمه
كه گويا  تصورات درباره آزادى ايده Helvetius هلوتيوسنزد  آنطوركه مثال   –  مي شودپذيرفته  “مستقلى“

در عين و ذهن  “تاثير متقابل“و لذا نادرست  آليستىايده برداشتآنطور كه و يا  مي باشد مستقل از قانونمندى
 ،كه در چه وضع متضادى براى اثبات اين امر كافى است، - مي شودبلور مت هميانعاماركسيسم  انديشه
انديشيده  ،تا پايان ضرورتا  داشته و خارج از برداشت ديالكتيكى قرار يى گرفتارند كه بيني هاجهان
 . unausgedachtاندنشده

ست. از آنجا كه هر داراى پيامد تئوريك ديگرى هم ه ،تاريخ جرياناما تفسير نادرست ارتباطات واقعى در 

در ارتباط  هاآنكه  مي شوندو درهمه ابعادشان درك  كامال  دو عامل اقتصادى و ايدئولوژيك تنها زمانى 
لذا در  ،لحظات ضرورى در روند متضاد واحدى مورد توجه قرار بگيرند مثابهبه، يعنى )م( ديالكتيكىشان

، بدون آنكه مي شود يانشناخته و ب توصيفى به طورهم تنها   و آن هاآنتنها سطح تئورى مكانيكى 

در چنين برداشتى  هاجنبه -لحظات آنجا كهاين معناست: از درك شده باشد. اين نكته به هاآنذات و مضمون 
با كل و خود  ميانلحظات ضرورى در يك روند واحد درك شوند، آنوقت ارتباط درونى  مثابهبهند مي توانن

 پايهن؛ برايمي كنندخود تظاهر  «در سكون»، مي نامدبلكه، آنطور كه هگل  ،مي سازندروند را متظاهر ن
در حال رفت و آمد است و اجبارا   هاآن ميانهگل،  يان، به بهميانعاماترياليسم  -كه انديشه مكانيكى است
 .مي شودن هاآنو لذا قادر به درك مضمون  «مي ماندو باقى  مي كندحركت  هاآنتنها در سطح »
 براى بررسى ماترياليستى را -تاريخى برداشت تئوريكِ  ،شيوه برداشت ماترياليسم مكانيكى كارگرفتنه ب

اين برداشت زمانى كه  عبارت ديگر. بهمي كندتحريف در بررسى تك تك مسائل تاريخى  تاريخ مشخص
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سم تاريخى را براى ، يعنى درست آنوقت كه بايد اسلوب ماترياليمي پردازدبه ارزيابى تاريخ ديالكتيكى غير
و به نتايج نادرست ختم  مي يابدفت، نقش تعيين كننده منفى گركاره ببررسى وقايع و مسائل منفرد و مشخص 

 عبارتبهكارگرفتن تئورى غيرديالكتيكى، ه ب شرطپيشكه با  . اين امرى قابل فهم و روشن استمي شود
تنها  ،اقتصاد و ايدئولوژى ميانگونگى رابطه منظور پاسخ به چه ديگر در شرايطى كه بررسى و نگرش ب

مي محتواى تاريخى نيز تنها  كلحركت تاريخ،  كليت  ، آنوقت مي ماندباقى  توصيفى به طوردر سطح و تنها 

تاريخى  تنيدگىبهم -پيوستگىبهمصورت توصيفى درك شود. ه د در وضع غيرديالكتيكى، يعنى تنها بتوان
ا از يكديگر عملى هابژكت -ريق متجزا ساختن متافيزيكى موضوعيفى كه از طدر چنين برداشت توص هاپديده

. يعنى مي شوددرك  هيانگراو بشكل متافيزيكى ذهن مي مانداقى ب هاآندر سطح و تظاهر خارجى ، مي شود
ديگر، اين برداشت در همان  عبارتبه. مي باشدن هاآنچنين برداشتى قادر به درك و شناخت مضمون 

 و دچار مي شود ها به آن دچارتنها فاكت آورىجمعبا  بورژوايى “ناب  “ نگارىتاريخقرار دارد كه  موضعى 
، باوجود پوسته انقالبى آن، با برشمردن هميانعاتوصيف ماركسيسم  ميانبرانگيز  است. ريشه شباهت تعجب

هفته است. برعكس نيز وضع نـ برشمرده شده، و توصيف انديشه بورژوايى از يك واقعه تاريخى، در اين امر
 نگارىتاريخبرداشت ماركسيستى واقعى و  ميانتضاد در برداشت ماترياليستى از تاريخ  . يعنىچنين است
بورژوايى.  متافزيكىبرداشت  و هميانعاماركسيسم  ميانتر است، از  مراتب بزرگه ب هميانعاماركسيسم 

كه به آن بعدا   –  “جنگ دهقانى در آلمان“نقالبى در اثرش ا اىهتحليل انگلس از انديشه فرق ميانبايد  مثال  
برومئر “، و يا نظرى افكند  Max Beer ماكس بئـر، با بررسى همين موضوع از طرف –خواهيم پرداخت 

نگاه و  ميانهمين دوران، مقايسه كرد، تا به عمق تضاد  از“ چپ“ بررسي هايماركس را با ديگر  “هيجدهم
در  مي توانهاى مشابه بسيار زياد ديگرى را هم برد. مقايسه و متافيزيكى از تاريخ پىارزيابى ديالكتيكى 

بررسى استادانه مئرينگ درباره تاريخ  مثال   .خدمت گرفته ختلف در آثار متفاوت  بهاى ممورد موضوع
كه  “تاريخ سويس“ ، تحت عنوانValentin Gitermann والنتين گيترمان “انقالبى“و اثر  “افسانه لسينگ“پروس در 

و  كلي بافيصورت ه فته است و تنها مسائل جدا از هم را فقط بگرمبا اسلوبى غيرديالكتيكى انجا درواقع
 .مي دهندهاى آموزنده در اين زمينه را تشكيل ، نمونهشعارى باصطالح حل كرده وغيره

 

  تاريخ تنيدگىبهم -پيوستگىبهمدرك ديالكتيكى از 
 
، چيزى بكلى متفاوت مي شودتاريخى درك  تنيدگىبهم -پيوستگىبهماشت ديالكتيكى از چيزىكه در برد آن

ايجاد ارتباط با  ميانهعا شناسىجامعهآنجا كه . مي كنداست از آنچه ماترياليسم مكانيكى از روند تاريخ درك 
مي گيرى نتيجهزيربناى اقتصادى از ايدئولوژى را  ايجادشدنزمينه مادى  هيانگراخارجى و جزم -سطحى

، جدى دنبال نشده است به طوراى كه در آن رابطه درونى ايدئولوژى و زيربناى اقتصادى  گيرىنتيجه، كند
دست آمده است ]لذا ه آن دو ب درونى فتن رابطهگرربدون درنظدرست كه  مي شودنايل اى  گيرىنتيجهبه 
 تنيدگىبهم -پيوستگىبهم است كه درونى رابطه تنها با توجه به آن درحالي كه، سويه و نارساست[يك

طريق ذات و مضمون درونى اين  اين و از مي شودايدئولوژى و زيربناى اقتصادى درك  ميانديالكتيكى 
و از اين طريق قابل شناخت  مي نمايدو خود را  مي دهدخود را از پرده بيرون قرار  تنيدگىبهم -پيوستگىبهم

و  هاكتابژ ميانمتافيزيكى  «ادراك»كه  مي گويدهمين نكته است وقتى منظور هگل نيز  .مي شودو درك 

حركت  هاآن خودجاى آنكه اجازه بدهد كه ه مىرود، ب «طرف طرف و آن اين به»سرگردان  هاعموضو

چنين گرفتار و سرگردان است، برداشت و نگرش ديالكتيكى  ميانهعاي  شناسىجامعه. در حالى كه بكنند
براى شرط ضرورى  مثابهبهروند، هم  جريانچنان است كه قادر است وحدت لحظات را در درباره كليت آن

در چنين برداشتى، شرط نشان دهد؛  ،روند نتيجه مثابهبه زمانهمروند و همچنين  شدنو  وجود داشتن
    .و هويت واحد هستند ديالكتيكى داراى وحدت به طورو نتيجه 

 هاىپديده تنيدگىبهم -پيوستگىبهمكه در آن  ميانهبرداشت ماركسيسم عا يى، همانندهابرداشتدر آنچنان 
مقايسه شود با نقل  –  مي شوددرك  هاپديدهعـل ـى  هاىريشهرابطه مكانيكى برقرارى تاريخى، به مفهوم 

گويى ، آرى در چنين برداشتى، باوجود گزافه- هاپديدهنگرى درباره ريشه عـل ـى  سويهيكانتقاد لنين به 
، سقوط به برداشت هاپديده تنيدگىبهم -پيوستگىبهمظاهرى و باصطالح ديالكتيكى درباره ارتباط و 

كه  مي يابدتحقق از هم تنهايى و متجزا  به هاپديدهاز تاريخ، يعنى ديدن  individualism “هيانفردگرا“ -متافيزيكى
 و شاخص است. وارنمونهبسيار  گيرىجهتبراى چنين 

از طريق  نگارىتاريخ “هيانفردگرا“ -كه با ترك كردن زمينه متافيزيكى ين بكلى اشتباه است تصور كنيما اام
ه ب نزديكى ىشناسجامعههاى  سيستم اين برداشت و ميان به برداشت ماترياليستى از تاريخ، گويا پايبندي
و  هستند “طبيعى علوم“ى هاهيومنطبق با شهاى سيستم، Rickert ريكرتكه بقول  هايىسيستم ،مي آيدوجود 

را در زير سقف  هاكتو ابژ هاعى از موضودتعداد زيا هاپديدهبه خصوصيات خاص  ىبي توجهمىكوشند با 
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كه ماترياليسم تاريخى  مي داردنظر دور  ريكرت بكلى از مد   يك قانون جمع كرده و مورد بررسى قرار دهند.
، خصوصيتى كه نه ارتباطى با اسلوب مي شودى آن زائيده داراى خصوصيتى است كه از خصلت ديالكتيك

درستى تشخيص داده ه كه ريكرت ب همانطوربورژوايى دارد و نه،  نگارىتاريخه اندويدوآليستى يانفردگرا
و  هاپديدهكيفيت كه زير سقف آن است  ىِ “جستجوى قانون“كه در  سوسيولوژى بورژوايىاسلوب است، با 

آنجا و درست از  است ديالكتيكى برداشتى ماترياليسم تاريخى د نظر دور بماند.انسان از م   شخصيت فرد
ا سيستمى ديالكتيكى است،  كه  و هم “هيانفردگرا“ ىايشگرمه زمانهمو  ضرورتا
زيرا در [. مي دهد]هم خاص و هم عام، هم فرد و هم جمع را مورد توجه قرار  دارد “هيانگراعام“

 سويكاز  زمانهم ،هاآنخاص[ و ويژگى كيفى  وجه ، يعنىهاجنبهلحظات ] ،ريخبرداشت ماترياليستى از تا
 -پيوستگىبهمو ، از طريق ارتباطات سوي ديگرچنين ازد و همندر فرديت غيرقابل نفى خود حضور دار

 كمك حركته حركت و ب با . اين حضور و وجود دوگانهموجودند در كليت خود بينماديالكتيكى  تنيدگىبهم
]در  نفىبا  ،را ]عام[ كيفيت  كليت و همچنين  مي كندلحظات را ايجاد كيفيت خاص  هم دخو

كه ماترياليسم  است، اين پرسش استپرسشى كه اما مطرح  .مي سازد ايجاد ،ى خاصهاكيفيت نفي[

ى در ويژگ زمانهمكه لحظات  اثبات برسانده امرى را درك كند و بد چنين مي توانچگونه  اصال  تاريخى 
را در عام بودنشان، در قانونى  هاآنو همچنين ]و انديويدواليسم حفظ گردد[ خود درك بشوند  ]خاص[ كيفى

 حاكم بداند. هاآنديگر، انتزاع قانونمندى را بر  عبارتبهمنظور كند، 
 

 در طول تاريخ نقش تغيير شرايط
 

كه  مي سازد ممكن اى ارزيابىاز طريق  تىرا برداشت ماترياليساز تاريخ  برقرارى انتزاع قانونمند توانايى

نقش تغيير ، يعنى ارزيابى مي دهدتشكيل  شناسىجامعهى ديگر به تاريخ و هاشتفاوت اساسى او را از نگر
 درحالي كه اين تغييرات براى شناخت اوضاع اجتماعى.درك  اهميتروند تاريخى و  جرياندر شرايط 

عمل آيد، تا اصال  امكان فرموله كردن ه ، بايد از تغيير وضع انتزاع ببراى تعيين مفهوم غيرديالكتيكى قانون
 ، نقيصه برداشتِ “روح قانون“علم بورژوايى با مفهوم  مي كوشد]در مواردى  متن قانون ايجاد شود

خصوصيتى كه مفهوم . مي كنديك درست راه برعكس را طى ، ديالكتگرايانه از قانون را جبران كند[جزم
، مي سازدى متفاوت اساس به طورهاى ديگر شناسىجامعهبرداشت ماترياليسم تاريخى نسبت به  قانون را در

 قانون، لحظه و وجه و جنبهِ ]تعريف[ در مفهوم  ،برداشت ماترياليسم تاريخى كه اين خصوصيت است
وضع و ازاين طريق قانون از  مي كندو منظور  مي يابدرا اقتصادى و پويايى آن  شرايط تغييريابنده

  .مي شودامرى پويا در حركت و تغيير درك  مثابهبهه و مصل ب شده متافيزيكى آزاد و ياناگرمخشك و جز
ى يروند و شرايط اقتصادى و پويا جريانسوى درك ه سمت درك تغيير شرايط، به ارزيابى ب گيرىجهتاين 

مي و برپا “مي كنندايجاد “ تاريخ را جريانسوى توجه به شرايطى كه ه ارزيابى ب گيرىجهتآن، يعنى 
]در وضع   آن (ن)ازسويى هم در فرديت و خاص بود اىپديدهكه هر  مي آوردوجود ه ، اين امكان را بدارند

]خصلت جنگجويى و غيره شخصيت تاريخى[ شناخته  فرديتيعنى كيفيت شناخته و درك شود،  ايستاى آن[
كه از طريق جايى كه به آن  يژه كيفيت خاص لحظهنقش و هم و شود و درك شود و در بررسى به حساب آيد

 شناخته و درك شود.، مي شودروند داده شده است، تعيين  جرياندر و ]در شرايط تاريخى[ لحظه خاص 
جاى عامى كه  و لحظه خاص بهم تنيدگي هاي -پيوستگىبهمو درك  شناختهمچنين از طريق  ،سوي ديگراز

 ، روند شناخت از تاريخ كامل گردد.در كليت داراست شدر حركت و شدن هر لحظه و پديده خاص
كيفيت  -، فرديت خاصمي دهددر چنين برداشتى از واقعيت كه ويژگى كل انديشه پوياى ديالكتيكى را تشكيل  

كليت ]يعنى جا و مقام خاص در عام[، يعنى در ارتباط با كليت  در نه تنها از طريق تعيين وضعش ،فردى
، تنها در اثر حضورش در انسان]فرديت شخصيت  مي گردداين طريق فرديتش حفظ  از  ، ومي شوددرك 

كليِت اى در مثابه لحظهيعنى بهاز كليت،  اىلحظه مثابهبهجا كه  [، بلكه همچنين از آنمي شودجامعه شناخته 
خويش[  حركت و تغييرات جريان، كليتى كه لحظات ]تشكيل دهنده خود را در مي شودپويا و پرتضاد درك 

، مي شودكلى فرديت نيز شناخته  به طورهر لحظه و  مضمون و ذات، مي كند و نفى مي كشدپيش 

عملكرد واقعى  ؛ فقط در چنين شرايطى است كه مي ماندشناختى كه براى چشم غيرمسلح به ديالكتيك پنهان 
 و مضمون آن كه در برداشت مبتنى بر ظاهر “ذات“ديگر  عبارتبهتاريخى  پديده، 

انديشه بورژوايى و تهى از  آنجا كه .مي گردد، روشن مي شودو مدارك ديده ن “امرواقعيت“

مدعى است كه او هم مايل است ]يعنى كماكان بدون توجه به تغيير شرايط توليد اقتصادى[ برداشت ديالكتيكى 
مايل نيست كوشش خود ديگر، زمانى كه مدعى است، كه  عبارتبهد، يانمتجزا از هم را بنما هاىپديدهذات 
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ا عقطو  “ناب“آورى مدارك محدود به جمع تنها را خموشانه هاى  گويى از كلىو مايل است ثائب بكند،  ا

هم ندارد جز پناه بردن به  اىهجويد، چار دورى هاپديدهدرباره خصلت فردى و خاص  “انهشناسجامعه“
رواقع هر دو يكى هستند(. ماترياليسم تاريخى اما تفسيرهاى ذهنى و يا به ايجاد ساختارهاى متافيزيكى )كه د

مشخص براى نگرش  هاىشرطپيش سوازيك كه ، يعنى به اين نحومي كندديگرى حل مسئله را به نحوه 

 به طوركه به كمك تئورى )استخراج شده از واقعيت( تضاِد  مي كندتاريخ را از آن طريق تعيين پويا به 
تغيير شرايط  شرطپيش مثابهبهنيروهاى مولده و مناسبات توليدى را  ميانه و تعميق يابندمداوم نو شونده 

نيروهاى مولده و مناسبات توليدى را از  ميانو همچنين حل تضاد  مي دهدو نشان  مي كنداستخراج  توليدى

دن ماترياليسم تاريخى با نشان دا، سوي ديگراز ؛ ومي رساندكل جامعه به اثبات  اىهطريق تغييرات ريش

 تحت تاثير اين خصلتكه  مي رسانداثبات   اين نكته را به زمانهمچگونگى خصلت پويايِى جامعه، 
ا پويا ا لحظاتى  مثابهبه، كليه لحظات، ذاتا ، ]زيرا نه ايستا، بلكه پويا[ تنيدهبهم -پيوستهبهم ضرورتا

كه  مي شودبه كشف اين اصل نايل  ماترياليسم تاريخى همچنين بر پايه ماترياليسم ديالكتيك .مي كنندتظاهر 

د هم در ويژگى فردى خود برجسته مي توانضرورى، لحظات  تنيدگىبهم -پيوستگىبهمتحت تاثير خصلت 
 جاى داده شده و درك شوند.  ،شوند، و همچنين در كليِت روند

 

 مي شودذات و مضمون حقيقت از رابطه ديالكتيكى خاص و عام ناشى 
 

رابطه  تنيده آن در كليت است كه سرشتپيوسته و بهمويژگى خاص، در جايگاه بهمى در ماترياليسم تاريخ
مي ذات و مضمون پديده را از پرده بيرون  و مي دهدرا تشكيل  خاص و عام ميانديالكتيكى 

در شيوه  ترتيببدين. مي شودتاريخ تبديل  از به اصل تئوريك برداشِت ديالكتيكى و مي دهدو نشان  آورد

، لحظه و جنبه مي دهدماترياليسم تاريخى، برخالف آنچه كه ريكرد به ماترياليسم تاريخى نسبت نگرش 
، بلكه برعكس، مي ماندناشناخته باقى ن هاآنسود منافع جمع ه خاص و فردى، تحت تاثير قانونمندى كليت و ب

متافيزيكى تنها در در چنين نگرشى راه دسترسى به بهبود شناخت خاص، خاصى كه براى انديشه و نگرش 
. يعنى بكمك تئورى مي يابدكيفى بهبود و توسعه  به طورجدايى و انفراد آن قابل شناخت است، از اين طريق 

 -خاص . زيرا ارتباطات درونىمي شودهم شناخته  “امرواقعيت“ ارتباطات درونى اسلوب ديالكتيكى،

، كليتى كه خاص مي نمايدو  مي دهدبروز عام فرديت كه جاى خود را تنها در روند پرتضاد شناخت كليت و 
 *.)م( مي شودشده و شناخته  ياننما ،مي دهددر آن ريشه دارد و بخشى از آن را تشكيل 

دارى، به عبارت اجتماعى سرمايه -ندى اقتصادىتاريخى فروشنده نيروىكار در صورتب]شخصيت *
ه جا و مقام او در اين نظام، به بيانى اى در اين نظام، تنها با توجه بديگر شخصيت تاريخى لحظه

حظه خاص با اجزاء ديگر لديگر، در ارتباط با كليت نظام، در ارتباط با رابطه ديالكتيكى اين 
جانبه قابل درك و در رابطه با جا و مقام صاحب ابزار توليد و سرمايه به درستى و همه مثال  نظام، 

كه مضمون و ذات  و سود براى سرمايه اضافهشناخت است و ازجمله نقش او در آفريدن ارزش
 .[مي دهددارى را تشكيل شيوه توليد سرمايه

 

 شناسىجامعههمزاد بودن علوم تاريخ و 
 

، كيفيت خاِص يكتا مي كندتوده و كميت درك  مثابهبهى متعدد را تنها هاكته كه ابژميانعا شناسىِ جامعهبراى 
براى  مي كندرا سرزنش  ميانهعا شناسىجامعهحق دارد كه  امال  كو غيرقابل تكرار بىاهميت است. ريكرد 

 “قانون“در چهارچوب  هاكت، تا به ابژمي برد بينو از اين طريق از مي زندى يكتا را جمع هاكيفيتآنكه 
 شناسىجامعه آنجا كه. اما از هاآننظمى برپايه ظاهرشان بدهد، يعنى نظمى برپايه مشخصات غيرعمده 

 مثابهبهفرد و لحظه  را در كنار فرد و لحظه ديگر  ،اشت مكانيكى )و تهى از انديشه ديالكتيكى(برپايه برد

ى درك  تـوده با  ىيكه لحظات و فردها مي شودقادر به درك خصلت لحظات ن اصال  ، مي كندو جمعِ كم 

اين  ،اين رواز ؛ مي دهندپرتضاد كليت را تشكيل  كيفيت -هستىحركت و جوشانى  ويكتا هستند،  تخصل
منفرد و  هاىپديدهكه  اى نگارىتاريخعلم  ميانكه گويا بايد  مي شوددربند اين نظريه گرفتار  شناسىجامعه
كيفيت خاص را برجسته سازد، اما  مي كوشد]يعنى  مي كندتوصيف و ثبت  “ناب“صورت ه را ب هاآنكيفيت 

را  هاپديدهكه كيفيت خاص  اى شناسىجامعهعلم  ، و[مي ماندنارسا باقى به خاطر اسلوب متجزا كننده خود 

در برداشت ، تفاوت قائل شد. مي دهدرا در چهارچوب قانونمندى عامى قرار  هاآنو  مي كندنفى 
يكى و توامان و همزاد  شناسىجامعهتصور فوق، علم تاريخ و  برخالفماترياليسم تاريخى 
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ى و ماترياليسم مكانيكى نتيجه مواضع مختلف اساسى ماترياليسم تاريخ ميان. اين تفاوت برداشت هستند

غيرديالكتيكى در بررسى خود پايبند به  شناسىِ جامعهه است. نمياعا شناسىجامعهاسلوب ماترياليسم تاريخى و 

ى  –  متجزا كننده است -ىكمّ  اسلوب متجزا كننده از اين جهت، زيرا مورد يكتا و خاص را بصورت كم 

و دست نخورده باقى  ساندر زيرمجموعه قانون يك ]ها[ خاص ،. در نتيجهمي دهدار در چهارچوب قانون قر
 -انهگرنظارهناشى از خاصيت نگرش ه نمياحاكم در سوسيولوژى عاه و اسلوب متجزا كننده وشي .مي ماند

. برخالف اين شيوه، شيوه است شناسىجامعه به واقعيت از طرف كننده تقسيمو ظاهرنگِر متافيزيكى 

، يعنى آن را در مي شناسدو  مي كنديكتا و خاص را بصورت كيفى درك ترياليسم تاريخى مورد ما

 (LXXXII). مي دهدارزش كيفى و در ارتباطاتش در كليت مورد توجه و نگرش قرار 
ماركسيستى را درك كند، يعنى نتوانسته است  شناسىجامعهنتوانسته است ويژگى تئورى  اصال  ريكـرت 
كه برمبناى خصلت پويايِى شرايط هستى خود و در چهارچوب  مي داندجامعه را كليتى  كه تئوري اي

و همچنين پيامدهاى اسلوبى اين  مي شوديل ى ناترفتهيا مداوم به مراحل رشد به طورقانونمندى معينى 
و  “هياندگرافر“، يا پژوهش تاريخى مي شناسدهم او تنها دو آلترناتيف  از اين رورا دريابد.   شناسىجامعه

باره كه  اين ؛ و او با توجه به شناخت درست در“اگرمعا“ شناسىجامعهخاص و يا  هاىپديدهبررسى 

 شكـل، قوانينى كه فقط مي دهدو ارائه  بر مي شمردعلمى است كه تنها ساختار قوانين را  “شناسىجامعه“

باقى  بي توجهعلمى كه يعنى  ،مي دهنديح و توض مي گيرنددر بر  تاريخى وقايع، ولى نه محتواى تاريخى را
نه تنها  “فرديت“بيشمار )ريكرت تحت عنوان  “ىهاتفردي“به محتواى تاريخى تشكيل شده از  نسبت مي ماند

و “ هيانفردگرا“، يعنى پژوهش تاريخى (، امكان اولمي دهدافراد، بلكه همچنين وقايع پيچيده را نيز  قرار 
ه نسبت به يان. دليل براى برترى پژوهش تاريخى فردگرامي كندتخاب را ان هاى خاصبررسى پديده

، موجودى انسانكه ابژكت مورد توجه تاريخى، يعنى  مي يابددر اين نكته  ويژهبهرا ريكرت  شناسىجامعه
 به طورتنها  از اين روبرمىگزيند، و  “ارزششان“پايه  را بر هاهدف  ؛ واست داراى خواست و هدف

تا و تكرار را به فرديت يك انسانقرار دارد. اين خصلت،  وابستگي هاستيالى ريشه عـل ـى مشروط تحت ا
ى به آنچه ارزشمند و عمده بي توجهبدون  مي توانتابد و ن قانون را برنمى كه قالب مي سازدناپذيرى تبديل 

بي را بكلى  شناسىمعهجا، مي شوددر اوست، قانون را بر آن مستولى ساخت. با كمك چنين استداللى او قادر 
ديگر مطرح  كه ريكرت بار ـى آنل  قلمداد كند. اين همان پرسش قديمى است درباره آزادى و ريشه عـ ارزش

، زيرا حل اين مي كندو حل  مي دهدپاسخ  آليستىايده -متافيزيكى به طورو آن را به حساب خود  مي سازد
 ممكن نيست. اصال  ت ديالكتيكى خارج از برداش واقع در مسئله و پاسخ به اين پرسش

 

 احساس آزادى براى تعيين هدف )غايت( و مرز آن
 

، مي زندست نگاه بدون هدف به اقدامى د كه هيچ از اين روو  ؛موجودى است داراى خواست و هدف انسان
بليت، ت معينى سوق دهد. اين قاهدفمند و غايتمند در جه به طوركه اقدامات خود را  داراى اين قابليت است

 اين .مي سازداساسى از حيوان كه تنها داراى غريزه است، متمايز  به طوررا  انسانكه  ى استانسانقابليتى 
(. اين LXXXIII، يعنى احساس آزادى را )مي كندآگاهى اوست كه به او احساس تعيين سرنوشت خود را عطا 

براى  انسانكه  است براى اين واقعيت روحىشرط    -آن را  تجربه نيز ناميد  مي توان – آزادى  احساس

اى كه بدون آن، چنين  ، شرط روحىمي كندرو[ تعيين  اقدامات خود اهدافى را از پيش ]هدف و غايت پيش
ه نمي داشتخواست و سودى  اصال   انسانآزادى،  زه است. بدون چنين احساسى امي بودنممكن  اصال  رفتارى 

ى را تعيين كند؛ او فرقى با حيوانى كه رفتارش را غرايزش تعيين است، فكر كند، تصميماتى بگيرد و اهداف

آزادى مطلق و بدون قيد ظاهر  ضرورتا  ، منفرداست كه از ديد فرد  پايهنه است. براينمي داشت، مي كند

صورت ديگرى مطرح ه . اما كل وضع بالفاصله بمي آيدوجود ه ب ،هاخواستوشرط براى انتخاب اهداف و 
را نه بصورت منفرد، بلكه در وابستگى اجتماعى او مورد توجه قرار دهيم. آن  انسانآنكه  ، بمحضمي شود

، جهت ديگرى را مي سازدايجاد  انسانشرايطىكه احساس و تجربه آزاد بودن در انتخاب اهداف را در آگاهى 
قرار دارد، احساسى و كل جامعه  هاانسان، جهتى كه در ارتباط اجتماعى با ديگر مي كندهم براى او ملموس 

در چهارچوب مرزهايى محدود  خود را انسان كه در تضاد ديالكتيكى قرار دارد با احساس آزادى او:
شرايط عمومى  از طرف سوي ديگراز از طريق خواست او و سوازيك زمانهمكه  مي كند
كه فرد  اى عينى خود را در مرز و امكانات انسان ،ديگر عبارتبه (م) .مي شودهستى تعيين حاكم بر 

. اين محدوديت به سخن ديگر مي سازد، محدود مي برد پى هاآنكمك و از طريق ذهنيت خود به وجود ه ب
 هاىريشهكه داراى  اى است وابسته به شرايط اجتماعى جامعهدر صحنه  انسانين است كه عبارت از ا

به اين  وجهبهيچى به شرايط اجتماعى، (. وابستگى عـل ـLXXXIVعـل ـى ديگرى جز خواست و هدف او هستند )
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ن وضعى امكانات متفاوت، آن امكانى را كه مايل است، انتخاب كند؛ چني مياند مي توانكه فرد ن معنا نيست

ديگر،  عبارتبه. مي بردن بيناز  انسان آگاهى ناشى از انتخاب[ احساس آزادى را در ىيعنى محدوديت عين]

كه چگونگى تعيين حلقات و  مي شودمستقِل از خواست او، موجب  عينِى هستىِ به شرايِط  انسانوابسته بودن 

امكانات موجود  مياندر انتخاب  انسانامكان  خاطربهشرايط عينى، درست  زنجيره عـلّـى تداوم يافتن جهت

زادى و ريشه عـلّـى  آ ميانرابطه تعيين شود:  انسانتوسط  آگاهانه به طورو مستقل از خواست خود، 
ذهنيت و عينيت كه كليه  ميان، جز رابطه مي دهدچيز ديگرى را تشكيل ن ،رايط  عينىش

اى است  گيرىنتيجه ،گيرىنتيجه اين )م( .مي كندو ايجاد  مي سازدشرايط و وضع اجتماعى را برپا

دست آمده است، بلكه از منظر روحى و پسيكولوژى ه بار نه از منظر عمومى شرايط اجتماعى ب كه اين
 .مي شودنتيجه  نسانا
 

 گذار ديالكتيكى از ذهنيت به عينيت و برعكس
 

، باوجود مي باشدداراى غرايز است، بر خواست او استوار  الك تمايز او از حيوانِ كه مِ  انساناگرهم آگاهى 
كه بتواند زندگى خود را تنها برپايه خواست خود سازمان دهد، بلكه همچنين  موجودى نيست انساناين 

مداوم  به طوركه شرايط اجتماعى  همانطورى است وابسته به شرايط عينى مستقل از خواست خود. موجود
امكانات  ميان طور آزادانه و به شيوه معينىبهتا او بتواند  ،مي دهندتشكيل  انسانرا براى خواست  اىهانگيز

، شرط است براى ايجاد و هم اين انتخاب، بنوبه خود همانطورآن امكانى را كه مايل است انتحاب كند، 

روند منقطع گذار ديالكتيكى از ذهنيت به عينيت و (. LXXXVبرپاشدن شرايط عينى اجتماعى )
ه و هر كوشش ب )م( .مي دهدكلى شكل تظاهر هستى اجتماعى را تشكيل  به طور اصالا  ،برعكس

ن، اجبارا  توضيحى ى بدون توجه به اين اصل و يا خارج از آانسانزندگى  هاىپديدهمنظور توضيح 
لب، ياناگرمجز و نادرست خواهد بود. زيرا دچار تضاد درونى بوده و علت خواهد بود براى  سويهيكه و مص 
ى فاقد زمينه تئوريك و متضاد و مبهم و متخاصم، زيرا چنين نظرياتى برپايه شيوه انديشه نادرست هايهنظر

 متافيزيكى قرار دارند.
 normativ “نرمآتيف“موزون  -طبيعى اىپديدهموجودى با استعداد و  مثابهبه انسانبراى ريكرت تعريف 

 انسانت شخصيت يكتاى است براى آنكه مدعى شود كه فردي انگيزهو طبيعت[، وسيله و  هنجارهاابق با ]مط
كه  -  مي كندتاريخى است. ريكرت با اين تعريف، از نظريه كانت پيروى  اىپديدهو  بوده كردن غيرقابل نفى

، نظرى -به مفهوم قانون علوم طبيعى مورد نظر كانت، مربوط است  تربيشبه مفهوم قانون اجتماعى و  تركم
منظور  هاپديدهاز آن قانون و نظمى براى  و مي دهدقرار  “اجتماعى“كه ريكرت آن را اما مطابق با قانون 

. در مورد موضع و نظر كانت، مي شودن منظور مجزا ازهم در نظتم هاىپديدهكه طبق آن ويژگى  مي كند
برخورد انتقادى به “در اثر خود تحت عنوان  76كانت در پاراگراف معروف »: مي نويسدلوكاش چنين 

در مورد  “نرماتيف“درباره شناخت  گيرىبه نتيجه  -كه البته در سطح تز قرار دارد  -  “قابليت ابراز نظر
كه خاص را  ، شناختىانسان: كه در شناخت معمولى مي گويدچنين  . او در آنجامي شودنائل  انسانشخصيت 

وسيله  مثابهبهزدنى  . اما از طريق چنين جمعمي مانداتفاقى باقى  اىپديده، خاص هميشه مي زنددر عام جمع 
به كانت  از اين رومتناسب درك كرد.  به طورطبيعت را در كليتش و نه زندگى آلى را  مي توانشناخت، نه 

كه براى او در اين شعور  مي شود( intellectus archetypusديگرى )ى از نوع تئوريكى خواستار شعور طور
اما از زمان كانت تاكنون تئورى ديالكتيك پيشرفت پرعظمتى  (164) «.عام و خاص وجود ندارد ميانتضاد 

 ، پاسخ دهد.مي كنددرستى طرح ه كه كانت ب اىهداشته و توانسته است به مسئل
 

         قانون ديالكتيكى
 
اين علوم براى آنكه  در اين نكته قرار داشت كه علوم طبيعىبرپايه ماقبل ديالكتيكى مفهوم قانون  محدوديتِ              

 شرايطتغيير  از مي بايستي ،كرده و بگنجانندفرموله  قانون در متنو  بندى جمع رالحظات خاص  بتوانند
  جريان]تغيير شرايط[  هاتحت تاثير آنوقايع طبيعى كه  مي پرداختند انتزاعى نتيجه گيري هاي به

مورد توجه  تغيير در اين محدوده . تنهامي شدحركت و تغيير به قلمروى معينى محدود  ترتيببدينداشتند. 
 تغييرات، تنها آن چيزى قلمروى محدودِ  چنينمىگرديد. در  يانشكل و فرمول قانون به و ب مي گرفتقرار 

در هر كه  لحظات خاص ويژگى كيفى اماكه در چنين فرمولى مىگنجيد.  بودت مورد توجه وضوع و ابژكم

 و]يعنى مضمون و ذات عام[  مي آيدوجود ه ب ايطشرتحت تاثير تغييرات عمومى روند طبيعى وجود دارد و 

  .مي گرفتمورد توجه قرار ن ،مي مانددر قلمروى محدود تغييرات ثابت باقى 
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دخالت دادن تغيير  پايه ناي برروند و  مثابهبهكه با ارزيابى واقعيت  خدمت بزرگ ديالكتيك اين امر بود                  
 ميانقانون، به تقابل و تضاد متافيزيكى متن و مفهوم شرايط در تعريف و فرموله كردن 

كارگرفتن برداشت جديد ه ان باز در طبيعت، امك ترسادهمراتب ه در ابتدا و ب. بخشيد يانخاص و عام پا

كه در آن هميشه مسئله تغييرات و  مسائل مربوط به افراد مورد  بود تاريخ بشرى ديالكتيكى براى توضيح

كه شناخته شده است، هگل تئورى منقلب و زيرو رو كننده خود را در مورد  همانطور. مي گيردتوجه قرار 
داد. ماركس و انگلس با تكيه به نظريات هگل، اما از طريق كار برد و آن را رشد ه توضيح هستى اجتماعى ب

هگل برپايه ماترياليستى، تئورى ديالكتيكى جامعه، يعنى ماترياليسم تاريخى را  آليستىايدهقراردادن ديالكتيك 

كه در آن  گذارى مفهوم مشخص قانوندر ديالكتيك تاريخى ماركسيسم، يعنى پايه جديدگذاشتند. اما نكته  پايه

خاص و عام حل و برطرف شده است، را ريكرت و تعداد زيادى از منتقدان حتى  ميانتضاد متافيزيكى 
 .اندشدهمتوجه هم ن

 

 برداشت ديالكتيكى  ماترياليسم  تاريخى
 

به سردرگمى برداشت علم غيرديالكتيكى كمك برداشت ديالكتيكى از ماترياليسم تاريخى ه ب ،ترتيببدين
كه  [مي آيدبرشته تحرير در نويسگويا بدون دخالت نظر حتى خود تاريخ كه]الص و خ “ناب“از تاريخ 

انوشيروان،  زندگى و اعمال مثال   ،در تاريخ خاص يا امرواقعيت] تنها به توصيف اوضاع و احوال

توخالى و  “قانون“پايبند به  شناسى  جامعه -علم اجتماع همچنين و مي پردازد [اسكندر، ناپلئون
 .مي شودداده  انيعام، پا

سى غيرديالكتيكى شنايختار سويكدنبال دارد. از ه سردرگمى برداشت علم غيرديالكتيكى نكته ديگرى را هم ب

و شخصيت و نقش تاريخى او ]و لذا از انديويدم  مي كندمنفرد و مجزا را درك  هاىپديده كيفيت خاص

 ، يعنى برپايه عقل“عقاليى“-رش متافيزيكى[، اما در اثر عدم تحرك اسلوب شيوه نگمي آورد بينسخن ب
ها با ديگر جوانب و لحظات كليت خاص -م]يعنى رابطه انديوديو مي ماند، اين شناخت در سطح باقى روزمره

]نادرست و  آميز توهمصورت ظاهر ه [، لذا كيفيت خاص پديده تنها در سطح و بمي گيردرا در نظر ن

“ خصلت جنگجويى]“ مي كندى روزانه متافيزيكى آن را درك كاذب و اغفال شده[، آنطوركه فهم عاد

. مي ماند باقى توصيف كننده نگر و سويهيك؛ علم در چنين برداشتى در سطح و مي شود، درك اسكندر[

ى آن هاىريشه]بورژوايى كه به روند تاريخى و رشد جامعه و  شناسىجامعه، سوي ديگراز  بي توجه عـلـ 
قادر به درك محتوا و سو يك ازقرار دارد و  “ناب“ نگارىتاريخواج در برابر  ج وهاهدرحالى ك، است[

درحالى  ،ارايه دهد، و همچنين آن را بشناسد و دمي توانكه اين علم ن چگونگى كيفى اوضاع و احوالى نيست

ه ب كوشد ميقناعت كند و خرسند باشد،  نگارىتاريخارايه شده توسط اين  هاىفاكتد تنها به مي توانكه ن
مضمون تاريخ و ذات  به درك ،“[روح زمانه“]مثال   مي دهدارايه شرايط عام  براى كمك قوانينى كه

 ميانقيمت از ه ب ضرورتا  گرايى بشناسد؛ اما چنين عام آن را و يابددستوقايع و اوضاع و احوال تاريخى 
وشش به ايجاد ساختارهاى اين ك از اين روو  مي شودتاريخى عملى  هاىپديده رفتن كيفيت خاص

 (LXXXVI) .مي انجامداز روح وقايع،  خالى، اما ]خصلت جنگجويى، خشونت[ “قانونى“

و مايل است از اين  مي كندل عم “تردقيق“و  “ترمحتاط“قديمى،  شناسىجامعه ويژهبه، شناسىجامعه آنجا كه

 كه نتيجه آن تشديد مي شود لىتوخا فرماليسم ظاهرساز  سازى توخالى طفره رود، دچار يك قانون

ديگر تاريخ  ،معنا است؛ در چنين شرايطى ايى بىگرمو درغلطيدن به عا انتزاعى از كيفيت گيرىنتيجه

 شناسىجامعهفتن شيوه گرركاه تنها راه براى تداوم بررسى، ب نهايتا  ؛ مي شودنظر دور  مشخص از مد  

مدارك و اسناد برپايه  شييء شدهو  شدهبيگانهتظاهر و سطح كمك آن ه كه ب خواهد بود “تجربى“

 اىشيوه. در نتيجه چنين مي شوندو تزين  “پرداخته“و  درآورده “به نظم“، شده “آورى جمع“ “ربىتج“شيوه 
 “تجربى“ به طور “امرواقعيت“، آنچه كه در ظاهر مدارك مي خورد چشم و به مي شودتنها آن چيزى ظاهر 

سم ماركسيستى و سوسيالي“. )در اين مورد نيز نگاه شود به اثر من تحت عنوان است “فهميدنى“آورى و  جمع
سطحي  ،جاى آنه ، بمي آيدن ه ميانديگر حرفى از قانون ب “تجربى“ شناسىجامعه(. در برداشت “يا اخالقى؟

 ين شكل آن حكمفرماست.      ترلدر اصي “تجربى“ گري
غيرديالكتيكى كه ما برشمرديم، ديده و شناخته  شناسىامعهجخصلت  مي دهدحتى يك نگاه گذرا نيز اجازه 

 هيمراوپن، Ratzenhofer هوفرراتسن، Gumplowicz گومپلوويچنزد  مثال  جا، با موارد استثنايى كمى ) شود. همه
Openheimer ،ترولچ Troeltsch  ،ماكس وبر Max Weberروبرو هستيم، اگر ظاهرساز يوه فرماليسم ( ما با همان ش
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به تئورىهاى  مثال  موضوع نزد پژوهشگران مختلف يافت.  بررسي هايهاى زيادى را در تفاوت مي توان
ابر “(، آموزش طبيعى LXXXVII) Comte كومته “رشد طبيعى بشر اىهمرحل آموزش سه“ شناسىجامعهمشهور 
(، قانون تاثير LXXXIII) “ها نُـرم“درباره   Stammler اشتاملر(، آموزش LXXVIII) Spencer اسپنسر “ارگانيسم
 ويژهبه[، و …به آن ادامه داد، ] Vierkandt فيركاندت( ـ آموزشى كه شاگردش LXXXIX) Simmels زمملزمتقابل 
جديد تجربى اشاره شود وغيره. چهارچوب اثر كنونى اجازه برخورد مفصل به كليه اين  شناسىجامعهبايد به 
 كه اين رشته مي داندپرداخته است،  شناسىجامعهگذرا به  به طورحتى  ، اما هركسى كهمي دهدرا ن هايهنظر

كم ابژكت و  كه دست را مدارك مشخص تاريخىكه  از اين خصوصيت برخوردار است شناسىجامعه
دهد كه مي ه قرار ياناگرمآنچنان دستخوش توجيه عا اى پژوهش توصيفِى تاريخ هستند،موضوع واقعى بر

ه و لذا به اين باقي ماندبه اين مدارك مشخص تاريخى  بي توجه ،شناسانهعهجاماين پژوهش  عمال  
 بخشد. مىصورى  -شدت فرماليستىه خصلتى ب شناسىجامعه

 را هاپديدهمشخص  كيفىفرماليستى در وضعى قرار ندارد كه حركت و تغيير  شناسىجامعهدر شرايطى كه 

باقى  هاپديده سطح خارجى دنبال كند، اجبارا  در فته است[ها تحقق يا]كه ناشى از تغيير شرايط حاكم بر آن

 عينىِ  و بودِ  بي واسطهظاهر  ميان، يعنى هاكتابژ مياندرتنها  شناسىجامعهچنين  “قوانين“. مي ماند

 هگل است كه پايهنبرايعام مىپردازند.  نتيجه گيري هاي در حركت هستند و به هاپديده ي متافيزيكى سطحِ 
 -گرنظارهبر موانع بر سر راه اسلوِب  كه بتوانند مي كندنارزيابى قادر  نهايتا   را انهشناسجامعهى هايهنظر

به هدف خود نايل  چيره شوند تاتوصيفى  نگارىتاريخبر ضعف غلبه كرده و ظاهرنگِر توصيف كننده، 
كه  را نيز داراست اين كمبود نگارىتاريخدر برابر آن  شناسىجامعه. برعكس، شيوه نگرش چنين گردند

ترين  ترين و سطحىد عاممي توانو او تنها  مي شوددور  شناسىجامعهكلى از مدنظر اين ه ب مشخص تاريخ

؛ اين “قانون تقليد“افراد و يا  ميان“بلتاثير متقا“ مثال  اشكال تظاهر حيات اجتماعى را مورد توجه قرار دهد )
موجود  واقعا  اشكال  شناسى غيردياكتيكى همانجامعه مورد نظر اشكاِل سطحِى تظاهِر هستى اجتماعى

را مورد بررسى و مشخص تاريخ  مي تواننه  هاآنكمك ه . اما بهستند ىانسانپسيكولوژيكى هستى  -روحى

، شناسىجامعهرا باثبات برسانند(.  برخالف چنين شيوه  اىنكتهند مي توان هاآنو نه  پژوهش قرار داد
. اما ما ديديم، باقى ماندن تنها در مي كندتوصيف  واقعا  اقل موضوع پژوهش خود را ال “ناب“ نگارىتاريخ

سطحِ توصيف ابژكت تاريخى نيز كماكان برخورد و رفتارى متافيزيكى و غيرمتناسب با مضمون و ذات 
 .مي دهدپديده را تشكيل 

 

          ماترياليسم مكانيكى در كجا قرار دارد؟
 

را  هاآن از اريخ از تنها توصيف و گزارش وقايع به شناخت راه رشد و ترقى علم ت
ماترياليسم تاريخى تنها در مضمون ديالكتيكى آن  آنجا كهاما از  )م( .مي دهدماترياليسم تاريخى ارائه 

، مجبور هستيم اين مي دهدنيز خود را بروز  ميانهعا شناسىجامعهظهور نمى كند، بلكه همچنين در شكل 

ماترياليسم قديمى كه چنين نگرشى همان نگرش  ثابت كنيمبررسى قرار دهيم، با اين هدف كه شكل را مورد 

رفته است. نگرشى كه درضمن الاقل خويشاوندى دارد  بين از مي آمدنظر ه كه ب مي دهدمكانيكى را تشكيل 
 از تاريخ.  “بورژوايى“با شيوه پژوهش 

همانند علم بورژوايى، برداشت  )م( .، آغاز كنيمدر برابر ما قرار دارد بي واسطهكه  اىنكتهبا 

اقدامات مقدماتى براى دستيابى به اسناد و مدارك  ميانمكانيكى از تاريخ نيز قادر نيست   ميانهماترياليستى عا
، تفاوت قائل شود، اگرچه سوي ديگر، و كار اساسى پژوهش براى دستيابى به شناخت علمى ازسوازيك

 باره سخن گفته اين با صراحت در “لمانىايدئولوژى آ“و در  “كاپيتال“ازجمله در  ارها،ماركس و انگلس ب

 “اىهمترقب غيره“ به هر نتيجه بي توجه ،را ( تا چه اندازه ماركس و انگلس بررسى اسناد و مدارك165) .اند
كه  ،مي دهدشان ن هاآنروشن  به طور، آمادگى مي كنندبورژوايى تلقى  “علم تاريخ“همان  هم كه بدست آيد،

يافته دانسته  يانكه عالمان ديگر آن را پا مي كنندكار تحقيقاتى خود را از آنجا آغاز  درعين برخورد انتقادى،
 با توجه به البته گران.اين پژوهشو اعالم كرده بودند: يعنى با پژوهش اسناد و مدارك تهيه شده توسط 

كه دانشمند توانايى در پژوهش مستقل بود  ايج تحقيقات مورگان. حتى نتاندشدهمسائلى كه در اين اسناد مطرح 
دست آمده توسط او را با برداشت ه ب هاىشناختكه  مي دادرا تشكيل  اىهنيز براى انگلس تنها زمين
ى از خود كارل ماركس نبود كه حق بررسى و انطباق نتايج تركمهيچ شخصيت »ديالكتيكى تعميق ببخشد: 
من شايد مجاز  –را با برداشت ماترياليستى تاريخ  هاآنراى خود محفوظ داشته باشد، پژوهش مورگان را ب

راه ارزش و  ، در ارتباط قرار داده و توضيح دهد و از اين-باشم در محدوده معينى بگويم با نتايج كار ما 
ر و يا تصحيح ه تنها يك توضيح بهتجو منظور انگلس بهيچ  (166) «.را نشان دهدمعناى واقعى آن نتايج 
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، مي شودكه از متن نقل شده بخوبى مستفاد  همانطورى مورگان و يا كنترل اسناد و مدارك نيست، هاهاشتبا

مورد بررسى  كلى با نگرش ديگرى به طوركه نتايج پژوهش مورگان  بلكه منظور انگلس آنست

يكى بدور مانده بود، كشف و از آن كه از ديد غيرديالكت «معناى واقعى»طريق مضمون و  فته و ازاينقرارگر
 بيرون آورده شود. ،برشمرده شده هاىپديدهدرون 

 

 
 

 تكنيك و اسلوب پژوهش ميانتفاوت 
 

اصولى ممكن  به طوركه  مي دهدروشنى اين نكته را توضيح  انگلس با ،“جنگ دهقانى در آلمان“در مقدمه 
مدارك »رده باشد، بلكه از طريق بررسى آورى ك را جمع «خود شخص اسناد و مدارك»است كه بدون آنكه 

 .نايل شود «به كشف ارتباطات تاريخى پراهميتى»آورى كرده است،  كه شخص ديگرى جمع «اى تاريخى
منظور كشف ه خواستار تداوم در كارهاى تداركاتى درباره موضوع پژوهش ب از اين رو( او 167)

كه در پس آن يك بدخواهى  اهم ناگوار استءتفسو يك. البته اين مي شودوقايع  «داخلىپيوستگى »

ارزش  هاآن كه گويا و انگلس را مورد اتهام قرار دهد كه كسى بخواهد ماركس مردانه پنهان شده استناجوان
. اينكه البته چنين نيست، مي كنندرا رد  بررسي ايبررسى مدارك تاريخى را ناچيز مىدانند و يا حتى چنين 

ديالكتيكى وقايع در اسناد و  تنيدگىِ بهم -پيوستگىبهمى به بي توجهركس و انگلس تنها بلكه نكته مورد انتقاد ما

 تربيش، نيازى به توضيحات مي دهدرا در پژوهش تشكيل  سختى اساسىمدارك است كه توجه به آن 
 تسيمرمانمراجعه شود( چنين موضعى در سرزنش شديد انگلس عليه  165، به شماره 168) .ندارد

Zimmermann  اگرچه با بهترين »، سشنايخيك دانشمند تار مثابهبهكه او  مي شود، وقتى گفته مي شود  نيز ديده
 تنيدگىبهم -پيوستگىبهم»شده است، باوجود اين  «آورى بهترين اسناد و مدارك به جمع»قادر  «شم انقالبى

 را درك نكرده است. هاآن «درونى
ضرورىتر، چنين وضعى حكمفرما زمانى از امروز  ر آلمان و در هيچهم درست د ، آننگارىتاريخدر مورد 

انگلس جلب نكرد. اين ويژگى و  -را به خصوصيت نگرش ماركس  توجه تربيشكه گويا بايد با تاكيد  نيست
 ميانخالصه  چنين توضيح داد: اهميت دادن به تفاوت  به طور مي توانكه برشمرديم،  را خصوصيت

 مي شوندكه دچار همان اشتباهى  كمى وجود ندارند “ىهاتماركسيس“ش تاريخى. پژوه تكنيك و اسلوب

 هاآنجاى هم. ه است، يعنى جايگزين كردن تكنيك و اسلوب ب وارنمونهبورژوايى  نگارىتاريخكه براى 
ح اصطال بندى شده محتوا با ظاهر بهمىكوشند اين نزديكى به علم بورژوايى را علىالحساب  با تزئين سرهم

 “وارفرهنگ پرولت“ه با نميابپوشانند. )ما توجه را به ارتباط ماركسيسم عا “پرولتاريايى“و  “انقالبى“
Proletkult كه از نظر اسلوبى، همانند  (. عليه اين شيوهمي كنيميره[ جلب ]بدلباس پوشيدن، كثيف بودن وغ
اى شيوه ،نگرش  البى بر محتوا، شيوه، و باوجود پوشاندن لباس انقاز اين رواست، و  “بورژوايى“اسلوب 
به اين لباس انگلس به مزاح  .است همراه پديده بي واسطهدر سطحِ ن باقي ماندبا در نتيجه و  است مكانيكى

تاريخ نشان داده شود كه بايد  «درونى تنيدگىبهم -پيوستگىبهم»بجاى آنكه  :مي نويسدانقالبى اشاره دارد و 
مذهبى كه احزاب مىكوشند توسط  -تئورىهاى سياسى»با  «اوضاع اجتماعى» از طريق نشان دادن رابطه

تنها »نگارانى از زمره تسيمرمان  ، عملى شود، براى تاريخ«خود را تعيين كنند ]طبقاتى[ مواضع هاآن
اينكه انتقاد انگلس تنها محدود به  (169) .وجود دارند «ها شوندگان، بدها و خوب سركوبگران و سركوب

، از حمالت متعدد و مي گيردرا هم در بر  «جوانى»ى هات، بلكه ماركسيسمي شودمان بورژوا نتسيمر
، افرادى كه ماترياليسم تاريخى را نه بشيوه ديالكتيكى، بلكه الگووار مي شودبسيار شديد او به اين گروه نتيجه 

، از اين مي دهداز خود نشان  Bachofen باخوفن. شور و شوقى كه انگلس براى مي گيرندكار ه و مكانيكى ب
د، الاقل اين جسارت را داشته كه باخوفن، كه ماترياليسم ديالكتيكى را هنوز نشناخته بو دليل برخوردار بود

رازگونه كمك  -، از يك اسلوب عرفانىاندكردهايجاد  هاپديده بي واسطهبراى غلبه بر سدى كه ظاهِر  است
: مي نويسدو  مي دهدبروز  Mac Lennan ماك لئنان، در مقايسه او با بگيرد. او شعف خود را درباره باخوفن

دان خشكيده، بجاى فانتزى همه چيز را بجاى روبرو بودن با عارف ژنى، ما ]در مورد ماك لئنان[ با حقوق»
( قطعا  اين هدف انگلس 1٧0) .«ال ارائه نطق دفاعيه روبرو هستيمفراگيِر شاعرانه، با وكيل عدليه در ح

و اساس  بي پايهگفته ماركس، حركِت حتى ه كه ب روشن است كامال  ست از عرفان دفاع كند؛  اما براى او ني
سطح،  “موجه“ن است از اسلوب نظاره كرد تركبررسى موضوع، به برداشت ديالكتيكى نزدي جرياندر 

اسناد و “جالى متكى به نگار جن كه براى هر شاگرد كالس اول قابل فهم است و هر تاريخ اسلوبى با اين حسن
 .مي سازدرا با شادى روبرو  “مدارك

 



 137 

 ديالكتيكى تنيدگىبهم -پيوستگىبهم
 

ارزيابى ديالكتيكى نيست؛   هنوز پاسخگوى مالكبه تنهايى  هاآن تنيدگىبهم -پيوستگىبهمدر بررسى چيزها 
 Schloezer شلوسررف آنكه . ِص موضوع، پژوهش بورژوايى نيز معتقد است تنيدگىبهم -پيوستگىبهم چنينبه 
ه انديشه به نماينداو برشته تحرير در آورده،  “جهان … پيوستهبهم …تاريخ “اثر خود را تحت عنوان  پير

به  ،وارد شود نويسىتاريخبه  تنيدگىبهم -پيوستگىبهمكلمه ايـن و آنوقت براى اينكه  مي شودديالكتيكى تبديل ن
ومى در اين قابليت از مفهوم ارتباط عم ديالكتيكى تنيدگىبهم -پيوستگىبهمرق ماركس و انگلس نيازى نبود. ف

 ،و از اين طريق كشف و دنبال شود هاپديدهمضموِن ، كه در بررسى حركت و تغييِر درونى آن نـهفته است
. نويسد ميپژوهش از سطح پديده به عمق آن تعميق يابد. مئرينگ اين نحوه انديشيدن را در نظر دارد، وقتى 

 هاآناز تنها در سطح  ترعميقچيزها را  تنيدگىبهم -پيوستگىبهماز ماركس آموخته بودم،  بيندر اين »
 (171) «.جستجو كنم

كل تاريخ، تنها  جريان نهايتا  متوسط امروزى به پرسش درباره مضمون و ذات حوادث و وقايع و  نويسختاري
و  “ناب“رى و تنظيم و كاركردن روى مدارك آو د دارد كه با جمعاعتقا كامال  . او مي دهدبا لبخندى پاسخ 

نشان خواهد داد. تنظيم و كاركردن بر طور كامل بهخود را  تاريخى ، واقعيتِ هاآن ميانمعقول  “ارتباط“ايجاد 
دست آمده از اطالعات و خبرهاى ه ما، عبارت است از پاكسازى آنچه ب نويسخنظر تاري روى مدارك به

ى ديگر كه در گذشته به اخبار و ديگر مدارك اضافه نادرستي هاو  هاه، اشتباهاف، كشف تحرينادرست
شايد ديگر  .مي كنديافته تلقى  يانپا تقريبا  . وقتى كه او بر چنين مشكالتى فائق شد، آنوقت كار خود را اندشده

كه هنوز  ضوع، تنها مسائلى باشندتقسيم مو و چگونگى نظم و “هنرى“، “زيباشناسانه“ط به ارائه مسائل مربو
اندازه براى  توجه است كه مسئله شكل تا چه يانشا اصال  . اين نكته مي دارندخود مشغول ه او را ب
 برطرف سازند. “زيبايى“)برخالف فيلسوفان( پراهميت است. كمبود در عمق را مايلند با  نويسانتاريخ

كه  در دوران كنونى دچار اين خطا استژوهش تاريخى شيوه فوق دليلى است براى اثبات اين نكته كه پ
 ،هاآنطبيعى  بي واسطهبا حفظ پروسواس ظاهر را المقدور دقيق وقايع و حوادث  حتى برشمردن و توصيفِ 

. از بررسى عميق مي دهدو قرار  مي گيردجاى هم ه را ب هاآنو  مي كندوقايع تاريخى اشتباه  حقيقتبا 

و يا اين  مي شودصرفنظر  اصال  ، يا مي باشدها  تنيدگىبهم -پيوستگىبهمديدن كليه  وقايع كه تنها به معناى
كه بايد به آن توجه  گردد. اين نكته جالبى است وفصل مى وظيفه از طريق ذهنى و برپايه غيرعقاليى حل

يرديالكتيكى ان پايبند به اسلوب غگرشين پژوهتردقيقين و ترشماكس وبر كه يكى از زحمتك مثال  كرد كه 
دست آمده از تحقيقات خود را خارج ه پرارزش ب درواقعاست، تا چه اندازه زير اين فشار قرار دارد، نتايج 

فته قرارگركه بسيار مورد توجه  اىهتوضيح دهد. در رسال “في البداههفكر “از اسلوب كار علمى و از طريق 
نظر وبر،  به –يك كارگر برجسته باشد »د مي تواند : كه فرمي نويسد، “شغل مثابهبهعلم “است، تحت عنوان 

 في البداهه، بدون آنكه حتى يك فكر -كامل مسلط است  به طوريعنى فرد متخصصى كه بر تكنيك كار علمى 
كه الهام فرد  همانقدر از نظر علمى پر اثر باشدد مي توانعالقمند  الهام يك آماتورِ  …و الهام هم داشته باشد

تا اندازه معينى و با درك درست مطلب، به وبر حق داد: نزديكى انديشه  مي توانالبته  (172) «.متخصص
فردى كه تنها به جنبه  نزدكه  داشتن، موضوع “مضمون“براى  “احساس“و يا  مسئلهبه مضمون و ذات 

الم. انديشمنِد عتوانايى روشنفكرانه ، مالك است براى تشخيص مي ماندتكنيكى پژوهش توجه دارد، پنهان 
معناى  ، آنوقت يك عالم بهمي بود]و بدون احساس براى مضمون[  “دقيق“ا كه اگر او تنها يك كارگر زير

 . مي دادتشكيل در پژوهش علمى  را ]منشى، دستيار تكنيكى[ كارگر كمكى، بلكه تنها يك مي بودواقعى ن

 

 ديالكتيك ناخودآگاه
 

متافيزيكى نظر او را هم  -و آنچه همان محدوديت الهامى دمي مانباقى  بي توجهكه وبر به آن  اىنكتهاما 
يادى ريشه در ، تا حد زمي نامد “في البداههفكر “آنچه كه او  سويك، اين نكته است كه از مي دهدتشكيل 

با “دانشمند   آنچه ثمره كار خالق ،سوي ديگركه در هر انديشيدنى وجود دارد؛ و از دارد ديالكتيك ناخودآگاه

، به كمك روشنفكرانه بتواند از قابليت انديشهكه  در توانايى رشدكرده او دارداست، ريشه  “استعداد
جديد  گيرىنتيجه در كليت، به هاپديده تنيدگىبهم -پيوستگىبهمتجربه گذشته خود و شناخت 

فكر الهـام و “آنچيزى كه وبر آن را  ترتيببدين. خالق از توانايى خود بهره جويد به طوربرسد و 

ه يى اغلب بهارابطهكه در چنين  ديالكتيك ناخودآگاه، چيزى نيست جز مي نامد ”پرارزش في البداهه

 .مي شودفته گركاره بغيرعقاليى  -گرايانهارادهصورت 
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نگاران را تشكيل  و بيمارى خاص تاريخ –كه وبر با حق از آن وحشت دارد   نديدن مسئلهغلبه كردن بر 
 “الهام“، اسلوبى كه توسط آن مي شودبه اسلوب ديالكتيكى تضمين  پايبنديسيار زياد با باندازه ب ،– مي دهد
از طريق شناخت آگاهانه و كنترل عقاليى آن، به امرى  ،و هنوز فاقد زمينه علمى[ في البداههش بينذهنى ]

و به  اثبات ذهنىفرض ]و  مي گرددو اثبات شده[ تبديل  مستدل يعني نتيجه گيريطبيعى در روند كار علمى ]
هم نبايد جنبه روحى قابليت و استعداِد ذهِن فردى نفى بشود،  اصال  [. در اين ارتباط مي شوددانش علمى تبديل 

و  -بلكه بايد فقط قرار داشتن آن در سطح ديگرى شناخته شود: جاى آن در پسيكولوژى است و نه در اسلوب 
ى فكرِى هاجريان ميانداخلى  تنيدگىبهم -پيوستگىبهمابطه و ر سويك از زمانهم؛ البته بايد –آموزش علمى 

ه ، تشخيص و از هم تميز داده شود، زيرا بهستنداسلوب  يانبيى كه هاانديشه سوي ديگرپسيكولوژيك و از
 .مي آيدكمك اين تشخيص، نتايج پراهميتى براى تعريف اسلوب انديشه علمى بدست 

 

 ر دورانشده در هشىء و عينى شكل  ظاهرى  
 

ذهنى و عينى  هاىمحدوديت ،پژوهش علمى تاريخ جهان طـىكه در كجا در  مي دهدما نشان  ديالكتيك به
تاريخى هستند ]يعنى  هاىمحدوديت، هاتكه اين محدودي مي دهدما نشان  شناخت ما قراردارند. ديالكتيك به

[. همچنين ديالكتيك به ما مي آيندوجود ه ب نيز پايهنبر همي تحت تاثير شرايط دوران تاريخى قرار دارند و
، زيرا كه ]ذهنگرايانه[ متافيزيكى “انديشه روزمره“بر ظاهر ناشى از  مي توانكه چگونه  مي دهدنشان 

 اىهريش، اولى است:  دو ريشهغيرديالكتيكى است، غلبه كرد. در علم تاريخ اين ظاهر داراى  اىهانديش
توضيح داديم كه عبارتست از امرى كه  ترپيش؛ ما اين ريشه را ستما يشهدر اند، يعنى ريشه نـهفته ذهنى

مي صورت متافيزيكى تقسيم  ه، قابليتى كه انديشه به كمك آن واقعيت عينى را بنهفته استدر قابليت آگاهى 
اثر  ى متجزا از هم را درك كند؛ و در ضمن برشمرديم كه چگونه ظاهر ايجاد شده درهاكت، تا بتواند ابژكند

 بى به طور ،دارىسرمايهشده آگاهى در دوران شىء اين تقسيم متافيزيكى واقعيت عينى، از طريق ساختار 

يعنى ، ريشه عينى، يعنى براى دوم. درست همين نكته آخر نشانى است براى ريشه مي شودنهايت تشديد 

از اهميت بسيار برخوردار اخت عينى تاريخ است؛ در اين بخش، اين شن جريانكه خود ناشى از  اىهريش

كه از درون ساختار  مي كندخود را توليد  شدهشىء شكل ضرورى ظاهر  ،اىههر مرحل كه است

، در دوران كنونى حاكميت قانون مشهىالهى ،در دوران فئودال مثال  ] مي آيدوجود ه اقتصادى و قانونمند آن ب
پردازان پسامدرن براى غالب و يا كوشش نظريه “ت گلوباليستىالزاما  “دارى، اصطالح گلوباليستى سرمايه

منظور غيرقابل شناخت شدن علل نابسامانىها و بحران اجتماعى ه غيرعقاليى ب -ساختن دوباره انديشه عرفانى
شىء كه اين ظاهر  اخت از اهميت بسيار برخوردار است. همچنين اين شن[V)نگاه شود ازجمله به زيرنويس 

از درون ساختار اقتصادى و قانونمند آن باز شناخت. اين  گذشتهبا نگاه علمى به  هم بعدها مي توانشده را 

 مي كندايجاد  اسلوب البته مشكل جديدى را براى شناخت مضمون واقعى گذشته نزد برداشت غيرديالكتيكى
 شده پديده نيست[.شىء كردن بر ظاهر ]زيرا قادر به غلبه

 

ايم تكرار  بدون آنكه بخواهيم همه آنچه را كه گفته .دهيم مورد توجه قرار تربيشاين دو سوى را 

ق تاريخ كه از طري اى درپديده  مثال  ] “امرواقعيت“ى از نكات مورد بررسى بازگرديم: كنيم، تنها به نتيجه يك
م است در روند كه برداشت برپايه عقل سلي اىهمعناى نقط [ در ابتداء تنها بهدست آمدهه اسناد و مدارك ب

اين  .مي كشدبيرون  ،انتزاعى به طورجارى، روند  آن را از درون و مي شودوزمره بر روى آن متمركز ر

تنها ظاهر  و يا اين نقطه كه فاقد محتوا است مي كند يانواقعه تاريخى معينى را بوقوع يا تنها زمان  ،قطهن
ه انفجار بمب در روزهاى گذشته واقع مثال  ] مي دارد يانبخشى از وقايع را ب يافتهتحريف شده و تغيير

را  امر ظاهراين مانع ناشى از  ،آگاهانه ،د انديشه قادر شودمي توانكمك تئورى ديالكتيكى ه . تنها بدر لندن[
 “مواضع“عنوان تنوع  ساده شده به به طوربشناسد، تا بتواند بر آن غلبه كند. آنچه كه در حكم سطحى خود را 

انديشه متافيزيكى و برداشت ديالكتيكى است،  ميانهمان تضاد  درواقع، دهد مي]پژوهشگران متفاوت[ نشان 

 است.  تفاوت اساسى  در اسلوب يعنى يك

نتيجه عمل نگر خود، ظاهر -گرِ در انديشه نظارهنويسى غيرديالكتيكى ]انفجار در لندن را تاريخ
امر از سطح ظاهر واقعيت. انديشه ديالكتيكى در اين مي كندارزيابى بنيادگرا “ هاتروريست“

تاريخى، علل  -با شناخت شرايط تغييريافته در سطح جهانى مي كوشد ، بلكهمي ماندحركت باز ن
در  مالى امپرياليستىعـل ـى وقايع را درك كرده و توضيح دهد. برقرارى حاكميت جهانى سرمايه

ى نبرد طوالنى انقالبى در بورژوازى و روشنفكرانى كه قادر به شناخت دورنمااذهان اقشار خرده 
و برپا ساختن  خاطر محدوديت توان خود براى كار طوالنى انقالبىه و بسطح جهانى نيستند، 
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 .نمي سازدپذير را توجيه“ ترور عليه ترور“جزء شيوه هم هيچ روزن ديگرى ها، “أنتفاضيه“
ى پد درحالي كه ناشى “ مواضع تنوع“ براىكمك اسلوب ديالكتيكى، ه يده بشناخت و درك علت عـلـ 

  [.گذارد نمى باقى فضايىاز ارزيابى تنها سطح واقعه، 
 

انقالبى در مونستر كه در  و مرتدينِ Taborit (LXXXX ) ى  مرتدهاتابوريتتاثير  ميان مثال  كه  “واقعيت“اين 

براى  اىهكنندشهرهاى تحت سلطه خود كمونيسم را برقرار ساختند، يك قرن فاصله بوده است، دليل اثبات 
كه براى جنبش بزرگ ارتداعى در سراسر دوران قرون وسطى  بود “امرواقعيت“معتقد به  نويسانتاريخ

 خصلت كمونيستى قائل شوند.

ه ، زمانى كه بمي دهدمعنا و مفهوم خود را بكلى از دست  كمونيسم تابوريتى اما درست همان واقعيت

رسِى تاريخ، معناى كل روند اجتماعى اين دوران كه دوران ى موجود در شيوه ديالكتيكِى برهاضرورتكمك 
ما نشان  ، مورد پژوهش و تحقيق قرار گيرد. انگلس بهمي دهدرا تشكيل  دارىسرمايهگذار از فئوداليسم به 

. مي شودظاهر بسيار ساده، در دست يك ديالكتيسين چه نتايجى حاصل  با “امرواقعيت“كه از اين  مي دهد
 به طوركه يكديگر را  روند اجتماعى آن دوران جريانو تحليل لحظات اقتصادى و ايدئولوژيك  برپايه تجزيه

اد عميق اجتماعى را و داراى وابستگى متقابل پرتضادى هستند، انگلس تض مي دهندمتقابل تحت تاثير قرار 
ه و ياناگرمارتداعى قرون وسطى است. خصوصيت جز هاىكه دليل وجود تضاد در جنبش مي سازدبرمال 

و هم  مي نامندهم برداشت آنانى كه جنبش ارتداعى قرون وسطى را ارتجاعى  هر دو جريان، غيرديالكتيكى
“ برجسته“و با كمك برداشت ديالكتيكى انگلس  توسط برداشت آنانى كه جاى اين جنبش را به عرش مىرسانند،

يى تخيلى درباره كمونيسم، گوشپي»: سازدمي گونه آن را قابل درك و بدين مي شودتوضيح و نشان داده و 
حمله به ]به عبارت ديگر[  …يى درباره روابط جديد بورژوايىگوشواقعى تبديل شد به پي به طوردر عمل و 

به ايجاد  اجبارا   [كليسايى ى ارتداعىهاجريان ميان]در  دفاع از مالكيت مشترك و مالكيت خصوصى
مي حداكثر  ،؛ خواست مبهم و ناروشن تساوى حقوق مسيحىجر شدمناثر خيريه و كم هاى نارساسازمان

ه پژوهش ب بي توجه( انگلس، 173) «.جامديانبورژوايى ب “تساوى حقوق در برابر قانونِ “ست به اصل توان
كه آن را كمونيسم تابوريتى نگاران ديگر[ ]توسط تاريخ درباره جنبش ارتداعى قرون وسطى “امرواقعيت“

مي شيارانِه ديالكتيكى نشان برپايه تحليل ه ،- ه استباقي ماندر واقعه گرفتار ظاه پژوهشى كه -  اندناميده
 . جنبشى،مي دهدستى با هدف مشخصى را تشكيل كموني -كه اين كمونيسم، تنها برداشت عدالت خواهانه دهد

ف نشين قطقه اسمونستر ]من “سرزمين خداوندى“ه انگلس نشان داده است، درست در ك همانطوركه بازهم 
نبايد دچار اين برداشت  حالدرعينسته است ايجاد شود. مي توانكاتوليكى پراهميت در تاريخ آلمان[ 

عنايت الزم نشود و  ،و تغيير پرتضاد ايدئولوژى ارتداعى اين دوراندرونى غيرديالكتيكى شد كه به تحرك 
هم نوعى مالكيت مشترك طبق  واقعا   هاتنزد تابوري»ى كمونيستى در آن از مدنظر دور بماند: هاشگراي

)اينكه  (69همانجا ص  ١٧٤) .«نظامى اىهقاعد مثابهبه( وجود داشت، اما تنها LXXXXI) Chiliaسنت شيليا 
 Thomas Muenzer توماس مونتسردر نمونه  مثال  ى در جنبش ارتداعى وجود داشت، گيرچشمى هاتتفاو
(LXXXXIIبه ) به كمك آن از الگوسازى ذهنى درباره اين جنبش بغرنج اجتماعى كه  معناى هشدارى است

اين تمايالت كمونيستى بنوبه خود دليلى است براى  حالدرعينقرون وسطى، پرهيز شود.  بي چيزطبقات 
بغرنجى وضع اجتماعى طبقات محروم در قرون وسطى و علتى ديگر براى دورى از هرنوع الگوسازى در 

 (LXXXXIII)  بررسى تاريخى(.
 

 ظاهر بي واسطهاغفال دوگانه پوشش  
 

نمى توان تنها پرسيد،  مثال  از بغرنجى ديگرى هم برخوردار است.  ،تاريخ در هاپديدهاما شكل ظاهرى 
در تاريخ چه موضعى داشتند؟ چنين پرسشى آن زمان نادرست است، زمانى كه بنا نيست كه  هاتتابوري

 به طورمتافيزيكى نشان داده شود، بلكه بخواهيم به اين پرسش  -صورت مجزاه موقعيت و موضع آنان ب
كليه روابط  تنيدگىبهم -پيوستگىبهمديالكتيكى پاسخ دهيم، يعنى موقعيت و موضع آنان را از و در درون 

صورت بهدورانشان درك كنيم؟ آنوقت، يعنى با توجه به شرايط تاريخى، اين پرسش ممكن و طرح آن حتى 

ابراز  اىهو زمانشان چه فكرى داشتند و چه انديش درباره خودشان هاتت: تابوريضرورى اسزير 

 به چه داليلپوشانده بود و  هاآن كه واقعيت را بر بودند توهم و تصور باطلى، گرفتار كدام اندكرده

 وضع چنين بود؟ 
ه پايبند به انديشه ى هر فردى كهاهى مشابه در اطالعات و دانستهاشو پرس هاشاهميت علمى اين پرس

ى يك دوران هاانسان، كه چگونگى فكر و تصورى كه مي داندكه  تيكى است، در اين امر نـهفته استديالك
درباره چگونگى شرايط زندگى خود و شرايط دوران خود دارند، تصورى كه برپايه ضرورت معين ناشى از 
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ات آنان حاكم است، تنها شكلى از اِغفال وجود آمده است و بر تصوره شرايط هستى اجتماعى آن دوران ب

قرار دارد كه  نيز در خدمت ا غفال آنانىكه  ه همچنين در ابعاد زياد شكلى استخود نيست، بلك
، وقايع گذشته را درك كرده و براى خود هاشكمك اخبار و گزاره مىكوشند امروز ب

، همگى مي آيددست ه ب هاشاراوضاع و احوالى كه از اين گز. تصويرى از آن دوران ترسيم كنند

به  “انتقادى“پوشانده است، و هيچ نوع برخورد  هاآنكه دوران و زمانشان بر  هستند پوششىداراى لباس و 

قادر نيست اين پوشش  هاى نظريات گزارش دهندگان[ها از پيرايه]يعنى تصويه گزارش هاشمنابع گزار
 و پاره كند.      ازهم بدرد ،ظاهرى را برپايه اسلوب متافيزيكى

مخلوط شدن عجيب و غريِب پوشش ظاهرى حادثه در زمان وقوع آن با ظاهر ناشى از برداشت 
نگارى ]هنوز هم در تاريخ امروزى نگارىتاريخدر  شناسىجامعهو   ه تاريخنمياغيرديالكتيكى در ارزيابى عا

، متاسفانه تاكنون مورد [مي شودالم اع“ اشتراك زنان“مرسوم در ايران، جنبش مزدكى به نام جنبش براى 
برعكس، اين دو،  .، اگر هر دو اغفال را يكى بدانيمتوجه كافى قرار نگرفته است. اين تصور نادرستى است

كه تنها به طرز مخصوصى برهم منطبق  مي دهندزدن را تشكيل دو نوع متفاوت از تصور باطل و خود گول
كه مضمون و ذات آن خود را در رابطه  يك روند است حقيقت -عيتكه ما نشان داديم، واق همانطورهستند. 

 (175) .مي دهدن رابطه بروز و نشان نسبيت و مطلقيت ]نسبى و مطلق[ و در نسبى بودن اي ميانديالكتيكى 

تاريخى كه انديشه او  انساناز آنجا كه ، سويك از :مي دهداين امر خود را در مورد تاريخ در دو نكته نشان 

 مي باشد“ شناخت در سطح“ تنها قادر بهِه دوران حياتش است، نمياطبيعى انديشه روزمره و عا وربه ط
واقعيت را تنها تحريف  از اين رو، و مي ماندباقى  امرواقعيتدرك نشده ظاهر  نسبيتِ  در سطحِ  و (176)

، در “يا اين و يا آن“ى: در بررسى انديشه غيرديالكتيك نگر سويهيكا و گرق]علت ديد مطل مي كندشده درك 
اين امر نهفته است[. بر زمينه يك چنين تصور غيرديالكتيكى از واقعيت، محتواى مشخص انديشه و 

كه برپايه قانونمندى عينى مرحله تاريخى رشد جامعه و منافع  مي آيدوجود ه تاريخى ب انسانتصورات 

مي كه  اىهكه انديش ين معنا هم هستبه ا آنچه گفته شد، سوي ديگر از طبقاتى ناشى از آن قرار دارد.

]يعنى گرفتار  امرواقعيتبعدا  تاريخ را به موضوع شناخت خود تبديل سازد نيز گرفتار همين ظاهر  كوشد
ظاهر حادثه[  بي واسطهيى از روايت كنندگان از سطح هاهنسبى بودن گزارش و اسناد و مدارك و بازماند

 ازوده نسبيت غلبه كند و اين محدوده را در انديشه و پژوهش خود ترك كند. است، اگر نتواند بر مانع و محد
كه همه آنچيزى كه در خارج از شيوه نگرش ديالكتيكى،  مي شودآنچه گفته شد، اين نتيجه حاصل 

سر  را پشت هاهمشخصات و داد ترينسادهمحض آنكه مرز  ، بهمي شود، ارايه “ناب“ امرواقعيتتحت عنوان 
ا  وغيره[،سربازان و ساز و برگ زمان وقوع، تعداد  مثال  ] دمي گذار ظاهر درك نشده نسبى  ضرورتا

آورى و برشمردن مشخصات  تنها به جمع نگارىتاريخ. محدود ساختن مي دهدرا تشكيل  “امرواقعيت“
داراى  قريبا  تمه نايعمه است. تاريخ در تناسب با وقانايع، توضيح روند تاريخى نيست، بلكه وقاامرواقعيت

 نگارىتاريخدارد. زمانى و آنجايى هم كه نسبت با جبر ]يك، دو، سه و ...[ ه رديف اعداد ك همان نسبت است
تاريخى را ممكن  رديف شده باشد، و بخواهد شناخت واقعىِ  مهِ نايعمتافيزيكى مايل است چيزى بيش از وقا

 “امرواقعيت“ ضرورتا  بر ظاهر متافيزيكىاى كه  ودمي شرو قادر نكه توضيح داده شد، بهيچ همانطورسازد، 
 نگارىتاريخسر بگذارد. از نظر اسلوبى و شيوه شناخت براى  ، غلبه كند و آن را پشتمي كندارائه 

نگار از نظر سياسى داراى موضعى ترقىخواهانه و يا ارتجاعى  كه آيا تاريخ متافيزيكى وضع علىالسويه است

مي قرار دارد و يا  امرواقعيتى ارزيابى محتاطانه در سطح ظاهر بر سر دوراهاست زمانىكه 
 انگلس اين وضع بغرنجِ . را دنبال كند “ساختن تاريخ“عميق چگونگى “كاوش “با  كوشد

ساختار تاريخى  -ساختمان ترسيم ثبت ]مشخصات[ و يا نمياقرارداشتن انديشه متافيزيكى بر سر دوراهى 
كه  “ى واقعىهاتسوسياليس“و  Karl Beck كارل بكدرباره  باريك. ازجمله مي دهدتصنعى را به وضوح نشان 

اى را برپا دارند، و يا برخى از  كه يا ساختمان تصنعى فلسفى مي كنندبه اين امر قناعت » هاآن: مي نويسد
 .«آورى كنند مغزانه جمعى منفى و وقايع اجتماعى را در فهرستى خسته كننده و خشكهافتصاد

 

 كتيك ظاهر تاريخ و آگاهى كاذبديال
 

 “"آگاهى كاذب“را ماركسيسم از تئورى دربارهآموزش ديالكتيكى درباره ظاهر تاريخى 
ه، نمياعا دفهمىدور نمانده است. به ه بنمياعا . اما همين تئورى نيز از بدفهمىكرده است گيرىنتيجه

كه همانند ماترياليسم  مي سازدخارج  درباره ظاهر تاريخى طريق از آموزش مضمون ديالكتيك را از اين
قاچاقى درك مكانيكى از انعكاس ساده هستى در آگاهى را وارد اين آموزش كرده است  به طورمكانيكى، 

كه اين  [. ازآنجامي اندازدجا   –اين زمينه غيرفعال و مرده  –  ]انعكاسى كه گويا همانند مهر بر روى آگاهى
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 ، قادر هم نيستمي كندهستى و آگاهى را نفى  ميانرابطه  يالكتيكىِ روند بغرنج د ،بدفهمانهبرداشت 
 مثابهبهايدئولوژى را  از اين رو]سربپا و وارونه[ ايدئولوژى را توضيح دهد،  “كاذب“ ضرورت قانونمند  

خود به كمك آن به  “منافع“ خاطربه انسانكه  مي كندارزيابى  اىگرايانهاراده پديده و محصول كم و بيش

منافع نكته پراهميت نقش . اين برداشت مكانيكى دقيقا  هماهنگ با اسلوب خود، مي پردازدحريف واقعيت ت

پرگويى خالى از محتوا تبديل  به كه در سيستم ماترياليسم تاريخى داراى وزن بسيار است، را طبقاتى
“ منافع طبقاتى“با درك داراى موضعى طبقاتى نيست.  ]كارگر بدون آگاهى بر روند تاريخ، هنوز. مي سازد

مورد نظر لئو كفلر براى “ وزن بسيار“. مي شونددر روندى پرتضاد، كارگران به طبقه پرولتاريا تبديل 
تظاهر و  تضادمند -بغرنجحال وضع درعينبيان اهميت و  ،«در سيستم ماترياليسم تاريخى»منافع طبقاتى 

 .[البي را تشكيل مي دهدكه ايدئولوژي پرولتارياي انق اين منافع است عملكرد
 

 ديالكتيك منافع طبقاتى و ايدئولوژى
 

 مثابهبهو آن را  بر مي شمرداگر قرار بود خصلتى را كه انگلس فوقا  در مورد ايدئولوژى ارتداعى  مثال  
شديابنده در جامعه مدرن درباره روابط شرايط ر»و  «يى ذهنى درباره كمونيست تخيلىگوشپي» ميانتضاد 
بورژوايى عنوان  و مستقيما  نتيجه ساده منافع انقالبى دهقانان و خرده عمال  را  مي سازدمطرح  «ىبورژواي

منافع  ،اولپردامنه پرداخت. زيرا  نتيجه گيري هاي به مي تواناى ن د، آنوقت البته با چنين ارزيابىشو

بشدت  ند ساختارتوان مياست كه اين منافع  از اين روقلمروى ايدئولوژى. از طبقاتى خود بخشى است 

، نبايد مي دهدمنافع را تشكيل  اصطالح بهكه آنچه  اين صورت به مثال  د، اغلب نبغرنجى را تشكيل ده

طبقه در انطباق و يكسان باشد؛ در چنين وضعى، كدام يك از منافع براى شكل مشخص  عينى هميشه با منافع

]حزب سوسيال دمكرات آلمان تصويب بودجه ده؟ ايدئولوژى تعيين كننده است، منافع واقعى و يا تصور ش
جنگ اول جهانى را در مجلس آلمان در آستانه آغاز جنگ مطابق با منافع طبقاتى طبقه كارگر آلمان پنداشت[ 

و يا ديگر با آن منطبق  اندمدهاآنكه شرايط عينى هنوز با منافع طبقاتى در انطباق در ني خاطربه ،دومو 

زير  مثال  .  مي كندمتضاد با منافع طبقاتى بروز  كامال  صورت ه موارد بيشمارى ب نيستند، ايدئولوژى در
، توسط ند، ايدئولوژى پرولتاريامي ساختكه انقالب بورژوايى را به مسئله روز تبديل  ىفشار شرايط عين

در  وجهبهيچدر انقالب فرانسه، در جهت آنارشيسم رشد كرد، امرى كه   آن “پرشور و حرارت“نمايندگان 
اى در آن دوران با منافع  چنين ايدئولوژى ايجادشدنكه  فع طبقه كارگر. اما اگر گفته شودانطباق نيست با منا

برداشت ايدئولوژيك ن روو از د آليستىايدهپرولتاريا در انطباق بوده است، آنوقت منافع طبقاتى برپايه 
ايدئولوژى ناشى از منافع طبقاتى است: پرولتاريا و نه آنكه  مي شودتعريف و توجيه  آنو ناشى از استخراج 

 در آن دوران معتقد به آنارشى بود، پس لذا گويا آنارشى انطباق داشت با منافع طبقاتى پرولتاريا!

 

 انعكاس هستى اجتماعى در آگاهى، روندى بغرنج است
 

كه در آن  يكايدئولوژ ظرياتن يعنى ايجاد و برپاشدن ،انسانانديشه  -انعكاس هستى اجتماعى در قوه ادراكه

ناشى از منافع متقابل و پرتضاد و در حركت و تغيير يابنده هستند، يك روند  كه مي شوندمنعكس مناسباتى 

 ،ى خود راهاجنبهمضمون لحظات و  پايهنو براي ،. روند بغرنجى كه مضمون خودمي دهدبغرنج را تشكيل 

 مثال  اين روند دنبال و از پس پرده بيرون آورده شود.  كاملك ، زمانى كه ديالكتيمي سازد يانتنها زمانى ع

اين  دو برقرار كرد، به  هستى و آگاهى از طريق مقايسه صورى آن مياناى  كافى نيست، رابطه خارجى
در اين يا آن ]كه در انديشه روزمره پذيرفته شده بود[  Naturrechtحق طبيعى  آنجا كهكه گفته شود: از صورت

انقالبى بوده است،  واقعا  بورژوازى اين قرن هم  آنجا كهمحتواى بورژوايى و انقالبى است و از قرن داراى
حق طبيعى بورژوايى تنها  اوال  . مي دهدپس حق طبيعى انقالبى، ايدئولوژى بورژوازى انقالبى را تشكيل 

كه تصميم  مي شودديده ، كدام خصوصيت را بايد مالك قرار داد. مي باشدنيز  فردگرا انقالبى نيست، بلكه

است، امرى كه نياز به توضيح  “طبيعى“ امرى آسان نيست؛ صرفنظر از آن، اين حق طبيعى، تازه يك حق

درك اينكه  نهايتا  ه است؛ و بيگانكلى ه كه براى برداشت مكانيكى بو تشريح دارد كه يعنى چه، توضيحى 
اين حق برپايه كدام  مثال  است، روشن نيست، ى بورژوايچه چيزى و كدام ويژگى در اين حق طبيعى،  اصال  
درحالي ، متمايز است[ فئودالى ]طبيعى و پذيرفته شده توسط انديشه روزمره دوراناز حق فئودالى  ىهاويژگ
كمك ه و توضيح آن هم به اين آسانى ممكن نيست و ب مشابهى وجود دارد تقريبا  صورت ه هم ب حق فئودالى كه

 يرقابل توضيح است.غ اصال  اسلوب مكانيكى 
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كرد  يانع انسانكه بتوان راه ديالكتيكى مشخص انعكاس مناسبات عينى را در قوه ادراكه  مسئله عمده آنست
ه . اما بردمضمون نـهفته در يك پديده ايدئولوژيك را درك ك مي توانو نشان داد، زيرا تنها از اين طريق 

 زندگىجاى بررسى ه ئولوژيك نشان داده شود، يعنى بجاى آنكه چگونگى روند ديالكتيكى رشد يك نظر ايد

 ميان تساوى مكانيكى ايدئولوژى معينى است، به برقراركردن ايجادشدن ،نتيجه آن كه پويا و پرتضاد

اى كه امرى “نتيجه“ه. ياناگرماى خشك و مرده و جز“نتيجه“با  مي شودادى و ايدئولوژى قناعت اقتص “عامل”
جز آنكه مفهوم واقعى ه ، بمي كند يانكه هر چيزى را ب مي آيدكار در  ه و پرداخته شده ازساخت
 هستى و آگاهى را درك كرده باشد و نشان داده باشد. ميان تنيدگىبهم -پيوستگىبهم

 مثال  ]متافيزيكى  -كه خود ساخته انديشه ساده مي آينددست ه از منابعى هم ب “نتايجى“چنين  آنجا كهاما از
كه انديشه  مي سازندگذشته هستند و به همان نحوه واقعيت ظاهرى را منعكس اوى[ گزارش دهنده و ر
نگار  تاريخ اصال  ، مي دهدو آن را مورد تائيد قرار  مي سازدنگار امروزى آن را منعكس  متافيزيكى تاريخ

 اىهد. نموندرست نباش نگارىتاريخدر اين  اىنكتهكه ممكن است  افتد امروزى به اين فكر هم نمى اىهحرف
 را در اين زمينه از نظر بگذرانيم.

]از   Levlerلئولئرو   Milton ميلتون بارها افراد مختلفى پرسش درباره علت آنكه چرا انديشمندان انقالبى از
كه به افراد فاقد  اندكردهفرانسه با اين امر مخالفت  [گرفته تا انديشمندان در دوران انقالب (انقالبيون انگليسى

 “قابل قبول“را عطا كنند. پاسخ  –البته بورژوايى دمكراتيك  –كيت نيز حق شركت در انتخابات دمكراتيك مال
 فورلئندر، Max Adlers ماكس آدلئرتوسط  مثال  اغلب اين پاسخ يكسان است ) مي شودو موجهى كه داده 

Vorlaender ،برنشتين Bernstin ،مئويزل Meuselبگيران از اربابانشان كه  قوق(، كه وابستگى شخصى مستقيم ح
عدم استقالل  خاطربهكه افراد فاقد مالكيت  وجود آيده كه اين نگرانى ب مي شودغلب فئودال هستند، باعث آن ا

با راى دادن به اربابان خود، موجب زياد شدن آراى آنان گردند، اربابانى كه  ،مادى و معنوى خود
بي اين نظر مشترك را  واقعا   “اسناد“آنان دست به قيام زده است. بورژوازى انقالبى عليه  بورژوازى و خرده

كه انقالب بزرگ انگليس  (176) «باهوش و زيرك John Baxter جون باكستر» مثال  . مي دهدوكاست نشان  كم
د فاقد ه است، در كتاب سرنوشت زندگى خود علت مخالفتش را با اعطاى حق راى به افرامي كردرا رهبرى 
 .مي كننداز اشراف و شاه پشتيبانى  هاآنكه  مي سازدين مستدل مالكيت چن

معكوس و  به طوررا  امرواقعيت، اما علت اصلى مي رسدنظر بسيار قابل قبول و موجه  اين پاسخ به
بي  تربيش. صرفنظر از اين نكته كه ترس براى از دست دادن مالكيت درنتيجه راى مي دهدنشان  وارونه

ن نكته را صحبتش با نمايندگان سربازان اي جريانكرومول در  –است  ترجهو مو ترلل قبوان و فقرا قابچيز
لئولئر نيز مخالفت او را با اعطاى حق انتخابات به فقرا نشان “ قرارداد اجتماعى“مطرح ساخته بود و حتى 

ساخت: چرا نه در اين پرسش را مطرح  ،، بايد با توجه به پذيرش موضع فوق توسط اين انقالبيون- مي دهد
كه حق راى را از اشراف سلب كنند،  فرانسه به اين نكته فكر نشده استانقالب انگليس و نه در انقالب 

جنگ پرداختند ه ب هاآنبودند. اشرافى كه در نبردهاى رودررو با  هاآنان به بي چيزدرحالى كه نگران كمك 
كدام از  براى هيچ اصال  ميتى است كه چنين پرسشى را محكوم و به قتل رساندند؟  اين نكته پراه هاآنو 

در مدارك و اسناد مطرح نشده  اصالا چنين پرسشى  نگاران امروزه مطرح هم نشده است، تاريخ
هاى كاتوليك را از نظر حقوقى ، فئودالمي دهدخود راه نه كه شرمى ب همان ميلتون. است و وجود ندارد

خدانشناس را قرار داده بود و باوجود موضع مداراطلبى خود،  ن  در همان مقامى قراردهد كه آزادانديشا
مي بود، آنجا كه درباره برخوردارى از حق راى سياسى صحبت  هاى كاتوليكفئودال كردن باا مخالف مدار

از حق راى سياسى  را مي نامد “الناس را عوام هاآنان و فقرا كه بي چيزكه  مي افتد، تنها به اين فكر كند
ى گيرچشمنكته  واقعا  . اين امر مي آوردن ه ميانسازد، اما كوچكترين صحبتى هم از اشراف فئودال بمحروم 
 است.

شايسته  از اين رو ]به اربابانشان[ را “وابسته“بگيران  واقعيت اما آنست كه اين انديشمندان، حقوق

توجيه هدفشان، در جستجوى اتهامى بودند براى زيرا ند، مي دانستبرخوردارى از حق آزادى ن
نگاران امروزه نيز همين توجيه  در خارج از محدوده قانون، و تاريخ هاآنيعنى قرار دادن 

كليه روابط دوران  ترعميقبررسى . ، زيرا در منابع چنين آمده استمي كنندرا كوركورانه تكرار 

ه امكان استخراج اطالعات ب كمك انديشه پرتحرك ديالكتيكى و برپايه اسلوب ديالكتيكى،ه طلوع بورژوازى، ب
ضعيف و محقرانه و بدتر از آن  “توضيحات“از آنچه چنين  مي آوردوجود ه را از منابع ب ترىبيشمراتب 

كه ماركس و انگلس توجه را  يالكتيكى آن چيزى را نشان مى دهد. بررسى عميق و دمي كنندنادرست ارائه 
 بطريق اولى،كه براى آگاهى بورژوايى ) ، يعنى اين نكتهدبه آن حتى در مانيفست كمونيستى جلب كرده بودن

 انسانهر  از اين رو، و مالكجز  ،هيچ مفهوم ديگرى ندارد شخص بورژوائى( براى آگاهى خرده تركمنه 
. امرى كه براى “به جامعه تعلق ندارد“كه  فردى است  –كه از او ترس هم دارد  –  و فاقد مالكيتى  بي چيز
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اى كه پايبند به اسلوب ديالكتيكى است، نه تنها  و منابع كافى نيز موجود هستند. پژوهش جدى تائيد آن گزارش
ضمون تاريخى دهد، بلكه بايد عملكرد و مايدئولوژيك شخص و مالك را تشخيص بايد فاكت انطباق تعريف 

ش از ايجادشدننج توى و بغر در را درروند تو مي مانده از ديد متافيزيكى پنهان ك واقعى اين ايدئولوژى
 درون شرايط اجتماعى، كشف كند و در كل اين روند قدم به قدم نشان دهد.

از . مي يابيمها ن اند، نشانى از همه اين نگارانى كه در مورد اين مسئله از خود اثرى باقى گذاشته نزد تاريخ
يشمندى ديگر نيز اشاراتى جز نزد ماركس و انگلس، نزد اند توجه است، وقتى كه ما به يانبسيار شا اين رو

نگاهى هم براى درك  اما ،باشد آليستايده. اگرچه اين انديشمند، انديشمندى مي يابيمدر پاسخ به اين پرسش 
 ترى از متافيزيك تاريخنيز انديشه متافيزيكى او در جاى بسيار رفيع  از اين روديالكتيكى مسئله يافته است و 

عرفان و  Mac Lennans نزناماك لئ “موجه“رار دارد، همانند توضيحات و مو از ماست كش ق “دقيق“ نگار
و يا عرفان هگل و سطحى بودن  پرداخته است هاآنكه انگلس به مقايسه  Backofen اوفن كبا آميزنابغه

 Lorenz von Stein لورنس فون اشتين . چنين انديشمندى براى مثال“منابع“ درباره Rancke رانكئه تحقيقات
(LXXXXIV )را به عمق  انسانكه برخالف شيوه پژوهش تاريخ در دوران كنونى، تنها با يك جمله، نگاه  است

. باوجود اين، پژوهش دوران كنونى بسيار درباره ناب و پاك بودن مي كندهماهنگى وقايع تاريخى جلب 
 به طوره مالكيت شخصى ب پايبنديتائيد درستى »: مي نويسدسرافراز نيز است. اشتين چنين  ،تحقيقات خود

ديگر  عبارتبهى مختلف هستند، و هاتداراى قابلي هاانسانكه  ذير در ارتباط است با اين اعتقادجدايىناپ
. ريشه عميق اين نظر در «و استعدادهايشان است هاانسان ميان]قابليت براى مالك بودن[ ناشى از تفاوت 

باط با ترس مشخص تدر ار و رمىخيزدب دارىسرمايهمالكيتى كه از درون روابط  قرار دارد آگاهى بورژوايى
. مي كندان و افراد فاقد مالكيت عليه مالكيتش احساس بي چيزراى اكثريت  از كهاست بورژوايى از خطرى 

و نه  ان دانستبي چيزى اعطاى حق راى به را بايد علت مخالفت بورژوازى و خرده بورژوازى برا اين امر
 .مي شوديى كه در منابع در اين مورد تكرار هاتو اساس و تهم بي پايهى هافحر
 

 ديالكتيك آگاه بودن و آگاه نبودن
 

رابطه ديالكتيكى در بررسى خود  انسانكه  ، اين امر از اهميت برخوردار استاز موضع اسلوب بررسى
 نكته به اين معنا است ياورد. اينحساب به درباره نكته فوق را درك كند و ب آگاه بودن و آگاه نبودن ميان

در  تاريخ “ساختن“ جرياندر روند عملكرد پرتضاد اجتماعى در  آنچه را كه ميانفاوت و تضاد ت انسانكه 

كند.  مثابه عملكرد اجتماعى پرتضادى دركبه، مي كند ياندرك و ب اش و زمان حياتشمورد خود و طبقه
مثابه به . او بايد اين روند رامي باشد ىپرتضاداز روند اقتصادى شى يجه و ناساختن تاريخى كه خود ن

با  يات و وقايع ونظر با معناى واقعى نـهفته در پس كه بداند حالدرعين درك كند و پرتضاد اجتماعىعملكرد 
چگونه برخورد بايد  ،مي كنندتحريف  و پوشانند ، مىمي دهندو وارونه نشان معكوس  به طور هاآنآنچه كه 

امر  بي واسطهو ظاهر  هاآن ميانى كشف و درك كند و تفاوت بينمعكوس و وارونه را با تيز كند. بايد مفهوم
توى گذار و تبديل شدن ضرورى عينيت به ذهنيت و  در ه ديالكتيكى تورگِ  قرا تشخيص دهد و از اين طري

بلى توضيح داديم، ى قهابخشبرعكس را باز كند و ساختار آن را بشناسد. با توجه به كليه نكاتى كه ما در 

تاريخ زندگى خود را  انسانكه  صورت اين يعنى بهروشن است كه اين گذار را چگونه بايد فهميد: 
ست، از اين طريق كه مستقل از او “موجود“كار برپايه شرايط اوضاع و احوال  جرياندر 
ن ه چگونگى آ، ارتباطى كمي گيردى ديگر در ارتباط قرار هاانسانبا كه  “مي سازد“

ا  كليه عملكرد او از طريق ِدماغ  آنجا كه؛ و ازمي شودتعيين  برپايه سطح نيروهاى مولدهضروزتا

 ضرورتا  كه  مي يابدنحوى ويژه تحقق  ، انعكاس مناسبات عينى در ذهن او بهمي گذرد]مغز، قوه ادراكه[ او 
 مي شودو به آن تبديل  يابدمي ؛ عينيت تحت چنين شرايطى به ذهنيت راه مي شودتوسط اين مناسبات تعيين 

، پس ازآنكه ذهنيت در مي يابدعينيت به ذهنيت راه  البته كه نشان داديم، همانطور(. مي يابد)فرجام ذهنى 
 هانديشمحدود به كار به عينيت تبديل شده و فرجام عينى يافته بوده است. اما اين ذهنيت تنها ذهنيت  جريان

مي عملكردى در روند ]كار، ساختن تاريخ وغيره[ ايفا  ]فعال[ نقش ذهن كه جا ، بلكه، ازآننيست روشنفكرانه

. مي دهدرا هم تشكيل  انسانذهنيت و معنويت  مشخصاز پراتيك هستى، يعنى شكل  اىه، لحظه و جنبكند

كه  آنگونه روند برپاداشتن تاريخ است، جرياندر  ضرورىايدئولوژى همانقدر يك لحظه و جنبه  آنجا كهاز

مي كه خود را توليدى ناشى از ايدئولوژى  انسان، عملكرد مي دهندرا تشكيل  تاريخى ديگر هستى نيز اهجنبه
شىء “نيز به همان معنا بخشى از تاريخ  ،مي كند، يعنى عملكردى برپايه موازين ايدئولوژيك تظاهر نمايد
، مي دهداجتماعى را تشكيل  هستىِ  ( gegenstaendlich ىايستا ر برابرد) خارجى واقعى وو عينيت يافته و  “شده
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 مي گويد( با چنين مفهومى ماركس در جايى 177كه براى هر شكلى از عملكرد صادق است. ) اىنكته
 (178) «.خود يك نيروى اقتصادى است  …قدرت هم »

رك كامل د به طوررا  ىدوران هيچچ دورانى، ازجمله تاريخ اجتماعى د تاريخ هيمي توانن انسان از اين رو
ضع خودشان را اجتماعى مىكوشند و هاىگروهتحت تاثير آن »كه  آنكه لحظه و جنبه ايدئولوژيك كند، بدون
 عنوان علت عينى، بلكه تنها به نه به ،دهد؛ اگر هم ايدئولوژىن(، در بررسى خود دخالت 179) «بشناسند

 واقعا  ، ]يعنى وحدت ذهن و عين[ دكليت اين رون ،دخالت دارد انسانعنوان انگيزه ذهنى در عملكرد روزانه 
و  هاجنبه، زيرا كليتى است كه درك و شناخت ديالكتيكى همه مي دهدو هماهنگى را تشكيل  پيوستهبهمكليت 
كرده  يانكه هگل ب همانطور. مي سازدممكن  مثابه يك سيستم بسته با قوانين هماهنگ[]به خود را ه هالحظ

درك « در مطلقيت اىهلحظه مثبت» مثابهبهابل درك و شناخت نيست، اگر هيچ پديدِه تنها و مجزايى قاست، 
و  آن استلحظه و جنبه در متجزا بودن و بىارتباط بودن انعكاس لحظه در ذهن و آگاهى،  “انعكاس“نشود. 

اما  .]كه درك نسبيت و نه كليت است[ مي گردددرك  و مي دهدرا تشكيل  آنتنها سطح ظاهرى  ،از اين رو
ه و در ارتباطاتش ب جانبههمه، بلكه امكان درك مي شود، اين لحظه و جنبه گم ن“مطلقيت“ليت، يعنى در در ك
 ون وو اثبات چ خود براى اثبات وجود و بودگى مي شودتبديل  اىهبه لحظه عمد ،از اين روو  مي آيدوجود 
ت، درك شود، مطلقيت نيز بدون د بدون درك مطلقيمي توانو جاى خود در كليت. همانقدر كه نسبيت ن چرايى

تنها زمانى بركرسى ديالكتيكى  “منطق“كه  مي گويددرستى  هگل به از اين رونسبيت قابل شناخت نيست. 
 از اين رو» از كليت، درك شود: اىلحظه و جنبه مثابهبهكه انعكاس و درك لحظه و جنبه،  نشيند مى

گر كه انعكاس ]لحظه و جنبه[ را خارج از واقعيت ، امي شودبه وارونه خود تبديل  ،عقالنيت به عكس
 (180)«. از مطلقيت تصور نكنيم اىهصورت مثبته جنبه ]كليت[ قرار دهيم و آن را ب

 

 است تاريخ هستى بشرى، تاريخ رشد شرايط هستى اجتماعى
 

، هگل كندمي آن( كه براى ارائه تعريِف ديالكتيك مشخص هم صدق  يانبا اين تعريف )صرفنظر از نحوه ب
، هاجنبهنكته اساسى را مطرح ساخته است. هركوششى كه بدون مورد توجه قرار دادن كليه لحظات و 

ازجمله جنبه ايدئولوژى، بخواهد تاريخ را درك كند و بشناسد، همانقدر ناموفق خواهد بود كه كوشش عكس 
 به طورمختلف در روند را  ىهاجنبهآن، يعنى كوششى كه بخواهد بدون توجه به كليت روند، لحظات و 

اين اسلوب تنها اسلوب انقالبى است، زيرا  نهايتا  . آمدخواهد  از كار در علمى بشناسد و توضيح دهد، ناموفق
روند رشد شرايط هستى اجتماعى  مثابهبهتاريخ بشرى را  مي توانآن  كارگرفتنه بكمك و ازطريق ه تنها ب

در حركت است. تنها اسلوب ديالكتيكى  ترو بغرنج ترفتهده به پيشراز اشكال اوليه و سا ضرورتا  شناخت كه 
[ بورژوايى “امرواقعيت“الت صدر افتادن در ابژكتيويسم ]ااز د مي توانو  مي كنداست كه به سردرگمى غلبه 

كه در مورد محتواى  اىشيوهمعناسازى براى تاريخ دورى جويد،  “انقالبى“ -ذهنگرايى شعارى از و همچنين
كننده و خشك نيست، آنطور كه پرحرفى  چيز اينقدر خسته هيچ»، كه مي كندن سخن ماركس صدق آ

 .«است locus communisخيالپردازانه ]چنين[ 
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 فهرست توضيحاتى مترجم:
I-  – گذار آن دانست. تئورى لوژيك فرمال  تئوريى كه بايد ارسطو را پايه .صورى منطق -فرمال  لوژيك

. اين مي دهدختار درست انديشيدن و توسعه جوانب مختلف آن را مورد بررسى قرار )تعقل صورى( سا
گيرد.  قوانين لوژيك را دربر مى ،لوژيك فرمال بـه مفهوم محدود آن جنبه اولتئورى داراى سه جنبه است: 

ا اين انديشه وجود ندارد، لذ انساناين قوانين، قوانينى عينى )ابژكتيو( هستند. انديشه لوژيك خارج از ذهن 
 انسانى لوژيك، وابسته به روند ذهنى انديشه هابرداشتپسيكولوژيك است. صدق كردن و يا نكردن  اىپديده

جاافتاده  اىشيوهفتن تعقل صورى. اين گرر، شيوه و اسلوب لوژيك است، يعنى چگونگى بكاجنبه ديگراست. 
ى علمى قرار دارد. اين شيوه جاافتاده در علوم در اسلوب عام علمى است و در خدمت تنظيم و ارايه تئورىها

. ايندو از جوانب مي دهددر كنار لوژيك ديالكتيكى بخش عمده متدولوژى و اسلوب عام علمى را تشكيل 
ذوج ديالكتيكىاى را تشكيل  هاآن. هستند ، ازجمله اين جوانبار هستند كه شيوه انتزاع و تعميممختلفى برخورد

 .مي شودى فلسفى لوژيك هاشقل لوژيك صورى مربوط به پرستع جنبه سوم. مي دهند
كه قوانين تعقل صورى، اگرچه قوانين انديشيدن هستند )كه مستقل از  رياليسم ديالكتيك اثبات كرده استمات

يت عينى ريشه دارند و از طريق درواقعتوافقى برقرار نشده است(، اما  هاآننيستند و بر سر  انسانآگاهى 
 هاىسالبارد، پس زمين خيس است(. در علوم، ازجمله در  )باران مى مي شوندواقعيت استخراج انتزاع از 

 .اندكردهاخير، اين قوانين در رشته الكترونيك نقش بزرگى ايفا 
II- مرحله »كه  انسانواقعيت عينى در آگاهى عبارتست از انعكاس نتايج ادراك احساسى و تعقلى  شناخت

، “هاى اجتماعى در ايرانو جنبش بيني هاجهان“)طبرى، ا،  «ء و منتهاى آن قرار داردعمل )پراتيك( در مبدا
 .(319ص 

III- انتشارات پيال   از همين مترجم “جامعه مدنى و آگاهى پسامدرن“به  مراجعه شود. نظريات پسامدرن ،
 .١٣٨٤تهران 

IV- و در ذات خود معتقد به غيرقابل شناخت  –ه يانذهنگرا –يويستى سوبژكت -آليستىايده جريان. پوزيتويسم
 ،مفهوم خاصپوزيتويسم و نئوپوزيتويسم به .20و  19واقعيت در فلسفه بورژوايى قرون  Agnosistismusبودن 

تنها آن چيزى  انساننام تئورى شناخت و اسلوب شناختى است كه معتقد است، كه سرچشمه كليه شناخت 
طور كمك حواس خود بهبه مي توانو مشاهده  از طريق نظارهكه وجود دارد، يعنى آن چيزى كه  است
صفحه  ،“جامعه مدنى و آگاهى پسامدرن“در  “پوپر“ نظرياتبه  همچنين نگاه شوددريافت و شناخت. “ مثبت“

 .١٣٨٤از همين مترجم، انتشارات پيال تهران  ١١٨ -١١٢

V- رازگونه -اسطوره -عرفان Mystik بشدت متضاد و حتى  اىپديدهكه  ذهبىم -آليستىايده ىبينجهان
تئيسم )فلسفه ى ذهنى، كه غلبه دارند، با عناصر عينى، مذهبى، فلسفى، پانهاجنبهپارادوكس است. در آن 

ى فلسفى و هاهنوشت“. احسان طبرى در مي شوندوغيره ديده  Atheismusباشى( و حتى تمايالت نفى خدا  خوش
، و در نوشتارهاى (١٣٤٣) ، اثر رحيم نامور“يادنامه شهيدان“ر كتاب سخنى د و همچنين در پيش “اجتماعى

ى هاهروشنفكران سد “پاسيف“و “ انفرادى“ه زبيشمار ديگر به عرفان در ايران پرداخته و آن را شيوه مبار
 كه اعتبار خود را براى مبارزات اجتماعى امروزى از دست داده است.  دور قرون وسطى ناميده است

روحيه نااميدى و  مي كوشدامپرياليستى، انواع پسامدرن اين انديشه   حاكميت گلوباليستى سرمايهدر دوران 
ت الزاما  “گونه ايجاد شده، تحت عنوان سرنوشت گويا را به شرايط هاآنى مردم القاء كرده، هاهياس را به تود

لى امپرياليستى وادارند و به به تسليم به شرايط ديكته شده توسط سرمايه ما “ى گلوباليستىهاضرورتو 
ى هاجريانوار انواع گريزناپذيرى وضع حاكم و فقدان هرنوع امكان تغيير آن، معتقد سازند. توسعه قارچ

 تنظيم و هدايت اىهاخير را بايد برنام هاىسالخارج از كشور در  يانايران مياندر ايران و در  “عرفانى“

 شده ارزيابى كرد و آن را افشا نمود.
نيروهاى چپ و يا چپ سابق كه  ميانبرخالف تصوراتى كه با مواضع نيهيليستى و ياس و سرخوردگى در 

يافته بپندارند، نشريات كارگرى مستقل در آلمان، ازجمله روزنامه حزب كمونيست  يانخواهند تاريخ را پا مى
محافل  بينآلمان و در هاى پرشور در سنديكاهاى  از بحث 2004در ماه جوالى  “عصر جديد“اين كشور، 

ضدجنگ اين كشور خبر داد، كه بر دور محور جستجوى بدل و تالىهاى ممكن براى وضع موجود تحميلى 
)طبرى( مرحله نوينى در مبارزات  “آغاز ظهور نمودن“گردد. اين پديده را بايد  مى دارىسرمايهتوسط 

 اجتماعى در اين كشور ارزيابى كرد.

VI - Johan Gottleb Fichte  ،1814- 1762 انى. در مركز آموزش فلسفى او اى آلمگرذهنآليستايده، فيلسوف
 خالق قرار دارد. “من“

VII-  ،گراد در روسيه گراى آلمانى از شهر كالينينآليست ذهن، فيلسوف ايده١٧٦٢ -١٨١٤كانت، امانوئل
 )كونيگزبرگ(. انديشمند دوران روشنگرى در آلمان.

VIII - Dogmatismus، ش و بينن به جزم و پذيرفتن غيرانتقادى باقي ماندمعناى پايبند  از ريشه يونانى به
متافيزيكى و غيرديالكتيكى است.  اىهه و يا اثبات نشده است. از نظر فلسفى انديشمي شدى قديهاشآموز
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البى سياليسم علمى ماركس، انگلس و لنين در جنبش انقسويككالس يانبان نظرياتانحراف مخصوصى از 
قرار دارد، اما  Revisionismusظاهرى در جهت مخالف تجديدنظرطلبى  به طوركه  مي نامندكارگرى را چنين 

كالسيك  نظرياتايى ناتوانى در بكارگرفتن و رشد خالق گرم. مفهوم جزمي كنددرواقع در خدمت آن عمل 
. مي سازدنبش اجتماعى را برجسته بر شرايط روز ج هاآنماركسيستى برپايه اطالعات جديد علمى و انطباق 

ايى باعث جدايى تئورى و پراتيك در مبارزات اجتماعى و رشد علوم طبيعى و اجتماعى گرمجز ترتيببدين
اشكال ماوراىچپ و  ايجادشدنو خطر  مي انجامدگرايى به فرقه جريان. از نظر سياسى اين مي شود
ه را در پشت آن ياننما امكان پنهان شدن اقدامات چپ و مي سازده را در جنبش كارگرى ايجاد يانماجراجو
 .مي آوردبوجود 

IX- زش كليساى كاتوليك وعينى است كه در آم آليسمايدهتئورى شناخت متافيزيكى  گيرىجهتنام  -1، رئاليسم
برپايه چگونگى و نوع برداشت  و والستيك و نئوشوالستيك حكمفرماستقرون وسطى تا دوران كنونى بنام ش

ديگر اين آموزش براى مفاهيم  عبارتبهقرار دارد.  universalia sunt realiaتعريف درباره مسائل عمومى و 
 زمانهم، اما مي پذيرد انسانرا در خارج و مستقل از آگاهى  هاآنكه وجود  قائل است عمومى اين ويژگى را

معناى كليه چيزهاى عينى  رئاليسم به مفهوم عام براى ترتيببدين. مي داندوجود خداوند  يانوجود آن را ب
. انسانموجود است، و نه  واقعا  يت آن چيز انسان مثال   پايهن. برايمي شودكه خاص از آن ناشى  مشخص است

يسم هم وجود نداشته باشد. اين نوع رئال انسان، حتى اگر يك مي مانديت باقى انساناين آموزش مدعى است كه 
گذار آن افالطون است. در طول قرون وسطى اين شكل بنيادگراى  كه پايه ندمي نامرا رئاليسم بنيادگرا 
رو معروف است، بدون هبيننظريات ارسطو تعديل يافت كه بنام رئاليسم ارسطوئى و يا  رئاليسم با تكيه به

 ويژهبهنام تئورى شناخت متافيزيكى و هستىشناسى نئوشوالستيك، و  -2آنكه در مضمون آن تغيير ايجاد كند. 
عينى است. در اين آموزش  آليسمايدهكه مانند شوالستيك آموزشى برپايه  Neuthomismus آموزش نئوتوميسموس

، يانكه آغاز و پا مي داندكه آن را همان خداوند  ،مي شودپذيرفته  انسانهم هستى مستقل و خارج از آگاهى 
يى هاشنام براى آموز -3ابسته است. و همه آنچه موجود است به آن و مي دهدمبداء و هدف را تشكيل 

واقعى جهان خارج را مىپذيرند، بدون آنكه درباره چگونگى  -كه وجود عينى درباره تئورى شناخت است
انحرافى و  از اين روجنس آن، مادى و يا معنوى بودن آن، ابراز نظرى بكنند. بكاربردن مفهوم رئاليسم 

سش اساسى فلسفه درباره مقدم بودن عين بر ذهن و يا برعكس سردرگم كننده است و پاسخى براى توضيح پر
اند و درباره پرسش اصلى نظر مشخصى ابراز  نيست. انديشمندانى كه در نظرياتشان ناپيگير و متزلزل بوده

ذهنى و عينى تفاهم و آشتى ايجاد سازند، در طول تاريخ فلسفه به اين  آليسمايده مياناند  ، و كوشيدهاندكردهن
، جزء اين دارىسرمايهى فلسفه دوران افول جامعه هاتاند. پيروان نئوكانيسم و پوزيتويس زش روآوردهآمو

، تئورى naive “رئاليسم ساده“. بنام مي نامند “رئاليسم انتقادى“اغلب آموزش خود را  هاآنگروه هستند. 
 ، كه بهمي داندشناخت يكى  كه سطح احساسى شناخت را با كل روند مي شودشناختى در اين گروه ناميده 

روند  جريان، مي شودكه به احساس وجود واقعيت خارجى دست يافته  اىلحظهكه گويا در  معناى آنست
 .مي يابد يانشناخت واقعيت پا

X-  ،فيلسوف و رياضىدان فرانسوى دوران روشنگرى. ١٥٩٦ -١٦٥٠دكارت، رنه 
XI - گردش كوپرنيكى kopernikanische Wendung ،Nikolas Kopernikus  ،1543- 1473گذار  شناس، پايه ، ستاره

  helionzentrisches Systemدش ستارگان بدور خورشيد گرشآموز

XII - ايى مدرنگرذهن     Neokantianismus ى يانوزش پرنفوذ فلسفى بورژوازى دوران افول در بخش سوم پاآم
زمينداران فئودال و بورژوازى را مواضع بزرگدر آلمان. اين نظريات  ٢٠و دهه آغازين قرن  ١٩قرن 

  .مي دادتشكيل در آلمان و در جهان  عليه جنبش رشديابنده كارگرى

XIII – ه و در ذات خود معتقد به غيرقابل شناخت يانذهنگرا -يويستىسوبژكت -آليستىايده جريان، پوزيتيويسم
 ٢٠و  ١٩بودن )آگنوستيسم( واقعيت در فلسفه بورژوايى قرد 

XIV-  - Archimedes  پيش از آغاز تاريخ اروپائى، رياضىدان دوران آنتيك در سيرآكوس. 285 -212حدود 
XV - Giamabattista Vico 1744- 1668گذار آموزش پسيكولوژى خلقپايه .ليايى، فيلسوف ايتا. 

XVI- معتقد است كه  و مي سازد، نام تئورى شناختى است كه مرحله عقاليى شناخت را مطلق راسيوناليسم
. مرحله مي دهدتواند حقيقت را بيابد. محك واقعيت را هم راسيوناليسم تنها در انديشه قرار  انديشه )عقل( مى

( و هم به ماترياليسم تكيه عمدتا  ) آليسمايده. در تاريخ فلسفه، راسيوناليسم هم به مي كنداحساسى شناخت را رد 
تى واقعى در كنار ماده قائل ييست، براى انديشيدن شخصآلايدهيست يك راسيونال مثابهبهكرده است. دكارت 
 كه منفعل هستند، فعال است.  ها . اين ماده، برخالف همه احساسمي سازدذهنى قلمداد  اىهاست و آن را ماد

يده بوجود آمد كه معتقد به عملكرد خالق انديشه است، كه برپايه ا مفهوم كارتزىدر اين انديشه فلسفى، بعدها 
 قرار دارد.
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XVII-  آليست آمپريست دوران روشنگرى. به نظر او ، فيلسوف انگليسى، ايده١٦٣٢ -١٧٠٤، الكجون
براى اولين  او را . تقسيم قواى حكومتىمي شوندايجاد  تصورات از تركيب احساس خارجى و واكنش داخلى

 بار مطرح ساخت.
XVIII- Sensation ساسى، در التين در فرانسه مساويست با برداشت احdensus  مي كه احساس و درك كردن معنا
 .دهد
XIX Condillacschen Sensualismus  ،فيلسوف ماترياليست فرانسوى، پايبند به 1715 -1780كونديالك د ئتينه ،

 .مي سازدتئورى شناخت زئن زوآليسم افراطى، كه مرحله حسى شناخت را مطلق 
XX- كاركرد زيولوژيكى يتنزل قابليت انديشدن ماده به سطح درك ف .ترياليسمنكاتى درباره درك مكانيكى از ما

دوران كنونى به كمك امكانات تحقيقات جديد مغز با رنسانس  رد ترياليستانديشمندان ماگروهى از نزد مغز 
 قوه ادراكهقابليت برداشت غيرديالكتيكى درباره عملكرد مغز و  برپايهامرى كه  روبرو شده است. جديدى

 هستى اجتماعى چهارچوبو ارتباط آن با آگاهى در  سواز يك زيولوژيكى مغزيتفاوت عملكرد ف. رار داردق
ى هاهدر تحقيقات رشت ويژهبه مي توانچنين گرايشى را  .مي ماندپنهان ، نزد اين پژوهشگران سوي ديگراز 

با پيشرفت تكنيك توموگرافى بكمك اخير  هاىسالدر ارتباط با عملكرد مغز يافت كه در  ىو بيولوژيكپزشكى 
سويه نگرانه به نتايج كار تخصصى نزد اين برخورد يك ممكن شده است. ، MRTقوه مغناتيسى  بكارگيرى

و  سوسيال( -پسيكو -آگاهى )وحدت بيو ايجادشدنى به بغرنجى و چنداليگى بي توجهگروه از پژوهشگران و 
 ظاهرنگر نزد علم بورژوايى است. نگاه شود ازجمله به -گرناشى از انديشه نظاره انسانكليت شخصيت 

 “.گفتاربجاى پيش“

XXI- ماترياليست فرانسوى.1709 -1751، يانالمترى يول ، 

XXII- آمپريسم Empirismus .  آموزش تئورىهاى شناخت متعددى كه شناخت را از نظر اسلوبى با مشاهده و
كه در  Sensualism  . محدود ساختن اين شناخت به احساس همانگيرى و تجربه يكى مىدانندكردن، اندازهنظاره

XIX .توضيح داده شد 
XXIII-  فيلسوف انگليسى.1588 -1679هوبئس، توماس ، 

XXIV- “روح فنومنولوژى “Phänomenologie   او در اين  عنوان اثر مشهور هگل است.يا پديدارشناختى روح
مي كه مراحلى از حقيقت واحد را تشكيل  مي نامدرا فنومنولوژى اثر روند تبديل شدن ايده )روح( به عينيت 

شناسى شناسى و كهنجنين»آن را به معناى “ فلسفه كالسيك آلمان يانلودويگ فويرباخ و پا“انگلس در  .دهد
، «تكامل تاريخ طىكرده است جريانى در انسانروح، تكامل شعور فردى در مراحل مختلف آن، ... كه شعور 

، يافته و مي گذردآن نخ تكاملى را كه از خالل ]هر[ رشته  مي كوشد»، هگل مي نويسدو  مي كندارزيابى 
كه  ق، در فلسفه طبيعت، در فلسفه روحنشان دهد. او اين كوشش را در فنومنولوژى روح در مورد منط

اسى و غيره صورت اجزاء مختلف تاريخى آن، يعنى فلسفه تاريخ، حقوق، مذهب، تاريخ فلسفه و زيباشنبه
 (. ٨. )ترجمه محمد پورهرمزان، ص مي دهدو نشان  مي آوردعمل ، به«تنظيم شده است
، زيرا از طرفى سيستم او ترازنامه با مي يابد يانكلى با هگل پا به طورفلسفه »: مي دهدانگلس ادامه 

ما نشان راهى را بهآگانه، عظمتى است از سراپاى تكامل پيشين فلسفه و از طرف ديگر، خود او، گرچه نا
مي ها بيرون كشيده، بسوى معرفت واقعى مثبته جهان هدايت كه ما را از تنگناى پرپيچ وخم سيستم مي دهد

نشر يافت. اين اثر با يك ضربت “ ماهيت مسيحيت“موسوم به آنگاه اثر فويرباخ ( ... »٩)همانجا ص «. كند
، ظفرمندى ماترياليسم را اعالم داشت. طبيعت مستقل تضاد مزبور را پراكنده ساخت و از نو، بدون چم وخم

  (١٠ -١١)همانجا ص « از هرگونه فلسفه... 
كه هگل  اسلوب قديمى پژوهش و تفكر»: بر مي شمرد( چنين ٣١را انگلس همانجا )ص “ متافيزيكى“انديشه 

از آنچنان ...  مي گرفتظر تام و تغييرناپذير در نبه عنوان چيزهاى  تربيشرا  اشياءد و يمىنام“ متافيزيكى“
 .مثابه چيزهاى تامى بررسى مىنمودى برخاسته بود كه اشياء جاندار و بىجان طبيعت را بهشناسطبيعت

شكل تظاهر روح )ايده مطلق( در سلسه مراتب  يان، اصطالح هگل است براى بپديدارشناختى فنومنولوژى
و تا شناخت و  مي شودى معنوى شروع امرواقعيته و كه از اشكال پديد تاريخى آن -رشد و تكامل ديالكتيكى

  «دستيابى به دانش مطلق ادامه دارد.
اشكال واقعى براى زندگى اُوديسه روح فقط دقايق ضرورى تحول )توسعه( آگاهى اند كه در آگاهى »

دانندگى روزمره به ]سوى[ دانندگى مطلق پيش مىرود. از آگاهى زندگى روزمره به داندگى مطلق فلسفى. در 
، نقدنو “ساختمان سرمايه“، محمود عباديان« .مي شود، بلكه بسته نيز مي شودمطلق حركت فقط كامل ن

 ٢٧، ص ١٥شماره 
XXV –  فيلسوف پرتغالىاالصل دوران روشنگرى.١٦٣٢ -١٦٧٧، بنديكوس اسپينوزا ، 

XXVI- آليست آلمانى.، فيلسوف ايده١٧٧٥ -١٨٥٤، فردريش ويلهلم شلينگ 
 XXVII– فرماليسم  Formalismus  بيني جهانگروهى از  ميانآموزش درباره وحدت جهان، كه وجه مشتركى

ارسطو و انديشمندان دوران شوالستيك، فرم و ماده را در برابر يكديگر  ..مي دهدى مختلف را تشكيل ها
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خود را بر شكل  و است ند. براى آنان ماده غيرفعالمي دانستو فرم را علت درونى وجود ماده  مي دادندقرار 
براى  ١٨فلسفه ماترياليستى قرن (. Entelechieفرم يك اصل معنوى است ) ،. براى ارسطومي سازدمنطبق 

محتوا در برابر فرم نقش تعيين كننده قائل است. ماترياليسم ديالكتيك فرم و محتوا را دو جنبه از واقعيت 
 ابل ديالكتيكى قرار دارند.كه در ارتباط متق مي داندشىء  و روند وجودى هر 

متافيزيكى  به طورفرم و محتوا را  ،كلى با برداشتى پوزيتيويستى به طور ،فلسفه بورژوازى دوران كنونى
پوزيتويستى متكى بر جنبه  جريان. مي شودترى قائل و براى فرم نقش پراهميت مي دارداز هم مستقل اعالم 

و آن را مستقل اعالم  مي دهدى علوم ازجمله به زبان پربها برشمرده شد، برا ترپيشاحساسى شناخت، كه 
 .مي دارد

XXVIII- مثابه پايه و اساس واقعيت.. آموزش برپايه پذيرفتن وحدت جهان بهمونيسم ماترياليستى 

XXIX - و انديشه( را  ماده و آگاهى )هستى ميانكه رابطه  آليستىايده ىبينجهاننامى است براى  پارالريسم
موازى و هم  به طوركه قوانين انديشه و اشكال وجودى آن، يعنى اشكال متنوع هستى،  مي پنداردنين اين چ

 ارزش در كنار هم قرار دارند.
XXX-  ،آليست آلمانىايدهشناس تاريخلسوف ي، تئولوگ و ف١٧٤٤ -١٨٠٣هردر، جوهان گوتفريد. 

XXXI- و فيلسوف آلمانى. ندهشاعر و نويس، ١٧٢٩ -١٧٨١هولد افراهيم، لسينگ، گوت 

XXXII- Transcendental  برداشتى( پيش از هر  -امرى -اىنكتهقرارداشتن )“معناى  كانت به نظرياتدر
  -پور(يانمتعالى، برترين )آر -“اىهتجرب

XXXIII-  ،ماركسيست مجارى.١٨٨٥ -١٩٧١لوكاش، جورج ، 

XXXIV-  ،سنده آلمانى.. فيلسوف و نوي١٧٤٣ -١٨١٩ياكوبى، فريدريش هينريش 

XXXV- آليستى كه وحدت جهان را نفى پور(، ثنويت. آموزش ايدهيان. آموزش دوگانگى، دوگرايى )آردوآليسم
به نظر آن، دو بخش وجود )عين و ذهن، ماده و معنويت، ضرورت  .مي پنداردو حقيقت را دوگانه  مي كند

 .ي باشندموزن و هم قرار دارند و آزادى، خوب و بد ...( در برابر هم
 XXXVI-   پيش از هزار سال پيش  ابوعلي سينا در انديشهعين و ذهن  ميانوحدت و پذيرفتن انديشه مونيستى
كه او قدرت و توانايى نامحدود الهى را براى خلق طبيعت و كليه  اين طريق پاسخ خود را يافته بود از

غار بزرگ “معاصر آلمانى در اثر خود  فيلسوف، H. H. Holzعينى پذيرفته بود. هانس هينس هولس  واقعيت
، ابن سينا[ از اين آنان ]بيرونى»: مي دهدسينا را چنين توضيح  برداشت ابن Die groesse Raueberhoehle “دزدان

ودن جهان و نقطه وحدت وجود و متنوع ب ميان]قياس و بحث درباره معناى كلمات[ درباره رابطه  هرا
، به مي شوددت وجود در ذات خداوند متمركز است و از آن منتشر كه طبق نظر وح آغازين اين تنوع

كه بدى در جهان را  مي شدرداشت ثنويت )دوآليسم( مطرح هايى دست يافتند. اين برداشت در برابر بپرسش
. اگر وحدت جهان در خداوند به صورت عقل كل وجود دارد، بايد معلوم مي داددر برابر نيكى خداوند قرار 

و پاسخ به اين پرسش، موضوع انديشه  يگاه مادى اين وحدت كجاست، و از چه ساخته شده است؟شود كه جا
جنبنده “كه به  اى از علل استاء ناشى از زنجيرهكه معتقد است حركت اشي وفلسفى بود. ... برخالف ارسط

همه چيز وجود  كه پيش از وجود مطلق خداوند است“ بنده ثابتجن“، براى فلسفه اسالمى مي انجامد“ ثابت
آورده است، و آغازگر حركت است؛ از مطلقيت او، مىبايست گذار به دارد و همه خواص را در خود جمع

ها و امكانات به صورت انديشه و جوهر در ذات خداوند وجود دارد، . همه واقعيتمي شدگيرى حركت نتيجه
جا كه خداوند در خارج از جهان اما از آن شد؛ماديت جهانى )وجود( بخ هاآن، به هاآنخلق  با تا آن زمان كه

ى بينمادى )خارج از ماديت جهان( وجود دارد، انتقال انديشه به جهان مادى، نياز به گذار از يك مرحله 
 مثابه علت اولى، به جهان متحرك مادى رسيد.دارد، تا بتوان از خداوند به

ع وجود مادى را از معنويت مطلق اوليه نتيجه دهد. كه تنو مي دهداى ارائه نبراى اين گذار نمونه وارسط
ٌ عقل كل است، يعنى اند يشه ايجاد تنوع مادى از عقل كل، نزد فيلسوفان اسالمى، چنين است: خداوند ماهيتا

، بلكه “انديشه“مثابه شعور مطلق و كامل، نه تنها جهان را در شكل بهاو ، هاها و امكانمعنوى همه واقعيت
كه در برابر خواست خداوند هيچ مانعى وجود ندارد، خواست  جااز آنان را نيز در بر دارد. خواست خلق آن

: هر زمان كه خداوند اراده كند، جهانى را كه مي كندو اراده درونى او نقش علت عل ى خلق جهان را ايفا 
 انديشه آفرينش آن را در اختيار دارد، مىآفريند.

جا كه بدون اراده شعور مطلق و . از آنمي گيردى، ابدى بودن جهان را نتيجه ابن سينا از اين ساختار فاراب
كرده باشد.  -يعنى خلق–نيز اراده  زمانهم، بايد جهانى را كه در انديشه دارد، مي شودكامل هيچ چيز ممكن ن

ز وجود دارد كه جا كه در شعور مطلق، اراده ني... از آن نند خداوند، ابدى است.ا، جهان مادى، همروايناز 
احسان طبرى اين نكته را به نقل از ]. مي كند، خلق دوقتى در برابر او چيزى براى خلق كردن وجود دار

قضا، عبارت است از عمل ابتدائى و بسيط وضع اشياء، از »: مي دارد يانى ابن سينا، چنين ب“شفا“كتاب 
ند، بايد نسبت به خالق خود از جنس ديگرى اين مخلوق، كه شعور خلق كننده آن را ايجاد مى ك [جانب خدا
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جامعه مدنى و آگاهى “)نگاه كن به « صورت، شعور، تنها شعور را مىآفريند.باشد، زيرا در غير اين
 .  XXXVIIIبه زير  نگاه شود همچنين .(١٥٥ -١٥٣تهران، ص  -، نشر پيال١٣٨٤، “پسامدرن

كه مراحلى  مي دهدايده )روح( به عينيت را توضيح روند تبديل شده “ فنومنولوژى روح“هگل در اثر خود 
 .XX. نگاه شود ازجمله به مي دهداز واقعيت واحد را تشكيل 

  XXXVII – روانه از جابجايى طبقات  برداشت چپ است. نفى مطلق لحظات لحظات به معناى وحدت مطلق
دنبال انقالب سوسياليستى نفى طبقات ب ناشى از اين برداشت است.، هاآنبدنبال انقالب، بجاى نفى ديالكتيكى 

 .آنكه جابجايى طبقاتى بوقوع مىپيوند و نه مي يابدتحقق  كلى به طور
XXXVIII –  لغت آلمانىEntauesserung, مفهوم اول از خود چيزى را دادن مي كند ياندو مفهوم توامان را ب .

مي تغيير نيز  خود ،منتشر كردن چيزىو دادن و تظاهر  ى، كه از آن طريق و در لحظهاست، به مفهوم روند
. ابن سينا توانايى و مي شودنيز  Entfremdungدور و به آن غريبه )مفهوم دوم(  ،و از لحظه آغازين وضع يابد

آلمانى مشابه  Entauesserung آن را با مفهوم لغت مي توانكه  مي كندت خداوند را به نحوى توصيف خواس
، بلكه مخلوقات مي كندخداوند با خلق اشياء، چيزى را از جنس خود خلق ن سينا، دانست. طبق توضيحات ابن
مي ، آنچه كه توانايى و خواست خدا است و ناشى از اوست )از او نشر ترتيببديناو از جنسى ديگر هستند. 

يبه جنس مادى خود، از جنس خداوند نيست و باوجود منشاء خداوندى آن، با آن غر خاطربه حالدرعين(، يابد
 هم مراجعه شود XXXXIIIاست. به زيرنويس 

XXXIX – Monade  به معناى وحدت در زبان يونانى. در فلسفه يونانى به معناى غيرقابل تجزيه بودِن امر و يا
 مي دانددار ماده بسته روح دايده نزد افالطون، اتم نزد دمكريت و اپىكور. ليپنيز آن را واح مثال  چيزى ساده: 
س، شنايخ، انديشمند فيلسوف، تار1646 -1716ليبنيز،گ و،  .مي دهدرا تشكيل  تم منظم جهانكه كليت سيس

 گذار آكادمى برلن. شناس، عالم علوم طبيعى و مذهبى آلمان، پايه دان، زبان حقوق
XXXX- برابرايستا gegenstaendlich  ،منظور واقعيت عينى و .ار استدجسمشىء در زبان آلمانى به معناى چيز 

 .اىهمعناى نوعى، گون به lichپسوند  قابل لمس.
XXXXI-  درك نقش پراهميت آن  و ،سوازيك يكى از اجزاى منفرد درخت مثابهبهشناخته شدن پوست درخت

، همان ارتقاى شناخت طبق عقل روزمره از سوى ديگر در چهارچوب كليت هستى درخت و حفظ حيات آن
 -پيوستگىبهمر برابر  درك ديالكتيكى نقش پوست درخت در و يا حتى علمى از پوست درخت است، د

در  (درونى مثابه لحظاتهمجموعه لحظات ديگر اندام درخت )چوب، آوندها، برگ، ميوه وغيره ب تنيدگىبهم
 ديگر درك مضمون و ذات عبارتبهمحيط محدود و غيره( و  -اىلحظهارتباط با شرايط خارجى )اقليمى و 

  درخت. هستى
XXXXII-  مثابهبهشناخته شده بود، باالخره  “سياه بودنشان“تنها  هاتهاى سياه در كهكشان، كه مد سوراخ 

با  نهايتا  . مي كنندمىمكند، انباشت و تلغيظ  بدرون خود را موجود در كهكشان مادهكه  يى شناخته شدندهاهنقط
. مي شودو منظومه جديد پديد  مي يابدتحقق  Big Bangنام ه شده، حادثه انفجار آن ب ازدياد فشار در ماده جمع

  .ن مطلق و هم داراى محتوا بودن آنشايد اين مثال كمكى باشد براى درك هم نسبى بود
XXXXIII- “به معناى عدم درك روابط و  شدنبيگانه در رابطه متن كتاب در اين قسمت، -“بيگانگى از خود

، هويت كاال “كاال“ انبوه توليد بمنظور تقسيم كارايط كه تحت شر دارى استاسبات توليدى در سرمايهمن
در كار  مثال  ، آنطور كه مي شودو شناخته ن مي شود “گم“مشخص،  انسانمثابه مخلوق كار مشخص به

 دوز استاد محمود.در برابر كفش دست “كفش ملى“كفش كارخانه  مثال  سهولت قابل شناخت است: ورى بهپيشه
   . XXXVIIIو همچنين زيرنويس  وط به خصلت فتيشى كاالضيحات مربنگاه شود همچنين به تو

XXXXIV – ترجمه  106در زير نويس ص معتبر براى بيان افكار. “ هاى اجتماعىقالب“، مقوله -كاتگورى
كلمه در مقابل اين : در معناى ارسطوئى، مي شود، مقوله كاتگورى چنين توضيح داده “كاپيتال“كتاب 

Categories كماى قديم ايران و عرب در بعضى موارد نيز معرب كلمه يونانى )غاطيغورباس( را بكار كه ح
  .، كار برده شده استاند )مقوالت عشر يا غاطيغوباس(برده

است: اين اشكال مقوالت علم اقتصاد بورژوائى  چنين “كاپيتال“عريف كاتگورى از در همين صفحه ترجمه ت
روابط هكه ب افكارى است يانب]براى[ هاى اجتماعا  معتبر و بنابراين عينى ها قالب . اينمي دهندرا تشكيل 

توليدى اين شيوه معين تاريخى و اجتماعى توليد )يعنى توليد كاال( اختصاص دارد. بنابراين بمحض اينكه با 
اهر سحر اشكال ديگرى از توليد سروكار پيدا كنيم، اين جنبه عرفانى و پراسرار دنياى كاال، كليه اين ظو

  از ابر پوشانيده است، برطرف خواهد شد. اىهوجادو كه بر اساس توليد كاال محصوالت كار را با پرد
XXXXV- Skeptizismus  مواضع  و مي باشدذهنى آليستايده متاثر از موضع است كه بشدت فلسفى ىآموزش

ناخت آن، اين زشى است كه تئورى شآمو ترتيببدين.  مي كندآگنوسيستى، يعنى عدم امكان شناخت را تبليغ 
 مثابهبهرا  “شكآ از اين روشناخت از محيط پيرامون ممكن نيست و  اصال  كه گويا  مي سازدشك را مطرح 
و داراى مواضع  مي داندرا بى معنا و امرى عبث  انساناست كه هستى  ىبينجهان. مي كنديك اصل عنوان 
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به اشكال مختلف ظهور  نظريات. در تاريخ فلسفه اين باشد مينيهيليستى )نفى همه چيز( و غيرعقاليى 
 . اندكرده
وجود  اروپائىپيش از تاريخ  2تا  3ر قرون آموزش فلسفى يونان كه د -1عمده آن عبارتند از:  جريانسه 

. راه دسترسى به اين خوشبختى را مي كرديافتن به خوشبختى تبليغ  داشت و بىعارى و بىخيالى را براى دست
. شكاكيون مي دانستپوشىكردن از هر شناختى  ن آموزش نه از طريق دانستن و شناخت جهان، بلكه با چشماي

از هرنوع شناخت،  انسان پوشى ند كه با چشممي گفتيونانى شناخت جهان را غيرممكن اعالم داشته بودند و 
شبختى نايل خواهد شد. اين تاثير محيط خارج از خود قرار نخواهد گرفت و از اين طريق به خو تحت انسان

دارى  اجتماعى برده -آموزش نيهيليستى را بايد در ارتباط تاريخى با دوران فروپاشى صورتبندى اقتصادى
ديگرى از آموزش  جريان -2  آنتيك ارزيابى كرد، زيرا محصول انعكاس ذهنى اين روند فروپاشى است.

. اين  Neuskeptizismus تحت عنوان نئواسكپتيسم ،سهشكاكيت مربوط است به نيمه دوم قرن شانزدهم در فران
، بوددارى آموزش را نبايد تنها يك تجديد فلسفه يونانى دانست كه محصول ايدئولوژى دوران فروپاشى برده

كه به رنسانس انجاميد. نمايندگان عمده آن  ل پرتضاد آغاز دوران جديدى دانستبلكه بايد آن را محصو
Mintaigens   وCharrons  .فلسفى دوران امپرياليسم دانست كه در مراحل  جريانرا بايد  جريانسومين  -3 بودند

كه محك حقيقت را در قابل استفاده بودن ) Pragmatismus با مواضع شكاكيك، پراگماتيسمدر صدد است نى طوال
آگاهى  و آن را بديل سازدت ايدئولوژى در خدمت كه انديشه علمى را به ابزار) Wissenssoziologie، (مي داندآن 

كه  Lebensphylosophieزندگى  فلسفه . و همچنين(، بر انديشه غيرديالكتيكى غالب شودمي داند در خدمت منافع
 و باالخره ،مي كندى غيرعقاليى را تبليغ هاهو شيو مي دانداسلوب علمى را در علوم نادرست 

هاى جريان وغيره مي كندرا تبليغ  انسانيى زندگى بي محتواكه بىمعنايى و   Existentialismusاگزيستانسياليسم 
  .مختلف فلسفه اسكپتيسموس دوران امپرياليسم هستند

ها اشكال  اشتباه شود. اين Descartesو يا شك اسلوبى دكارت  Bayleبا آموزش شكاكيت نبايد شك مذهبى 
را سرآغاز  هاآنعلم كمك نمودند و بايد  ى رشد فلسفه وهاهشكاكيتى بودند كه با مواضع فلسفى خود به زمين

  رشد ادراك ديالكتيكى ارزيابى نمود.
XXXXVI- سوفيستيك Sophistik كه فوقا  توضيح داده  اسكپتيسموس ى است در زير مجموعه فلسفه يونانىجريان

  شد و برپايه سفسطه قرار دارد.
XXXXVII - Fetischismus عى برخى از اشياء انتخاب شده و يا غريب و ى مافوق طبيهاتباور داشتن به خاصي
 ىبينجهانمرحله رشد نازل  يانوجود دارد و نبايد آن را تنها ب يان. اين پديده در تمام ادهاآناختن نمحترم ش

هم اشياء  ه. باوجود اشكال شبيه بـمي كندآن را تبليغ  دارىسرمايهمذهب در  نويسىتاريخكه  مذهبى دانست
توضيح ماركس در  مذاهب مختلف، محتوا و مضمون اين سنن نزد مذاهب متفاوت است. مورد احترام در

فتيش »: چنين است “فتيش“ايرج اسكندرى( درباره  ترجمه) ١٠٣زيرنويس در كاپيتال جلد اول، صفحه 
مي مقدس مىشمارند و مانند بت ستايش  ،افتاده كنونىاست كه مردم عهود اوليه يا قبايل عقب شىء عبارت از 

  «اجداد قبيله خود مىپرستند. مثابهبهو اغلب آن را  كنند
ز شكل كاال پس صفت اسرارآمي» :مي نويسدماركس درباره خصلت فتيشى كاال  ١٠٤و  ١٠٣در صفحات 

بشكل صفات مادى  انسانكه شكل مزبور خصلت اجتماعى كار بشر را در نظر  فقط در اين كيفيت است
و بهمين جهت نيز رابطه اجتماعى  مي سازدمنعكس  ،ذاتى خود اين اشياءمحصوالت كار و خواص اجتماعى 

خود اشياء وجود  ميانكه خارج از ايشان و  اجتماعي ايتوكيدكنندگان را با مجموع كار بصورت يك رابطه 
و درعين محسوس  مي شوندبندى است كه محصوالت كار بدل به كاال  . با اين چشممي دهددارد، نمايش 
اى بر شىء كه تاثير نورانى . همچنانمي آيند، يعنى بصورت اشياء اجتماعى درمي گردندملموس بودن، غير

محسوسى كه  شىء ، بلكه بصورت مي شودمانند تحريك داخلى خود عصب باصره نموده ن ،عصب باصره
روشنائى  واقعا  ، كه مي گيرد. ولى عمل ديدن بدين قسم انجام مي گردد يانب ،فته استقرارگرخارج از چشم 

اشياء فيزيكى است. اما  ميانديگرى، كه چشم است، مىتابد. اين رابطه فيزيكى  شىء از جسمى خارجى به 
و ارتباطات  هاآنماهيت فيزيكى  دخلى به وجهبهيچبرعكس، شكل كاال و رابطه ارزشى محصوالت كار 

ست كه در هاانسانمشخص خود  ، ندارد. تنها رابطه اجتماعىمي گردداى و خارجىاى كه از آن ناشى شىء 
آلود  . براى يافتن نظير اين مورد بايد در مناطق مهمي كنداشياء جلوه  ميانآميز رابطه  اين مورد بشكل وهم

ى زندگى خاصى يافته، انسان، كه محصوالت دماغ مي آيدنظر  جهان مذهبى بپرواز درآئيم. آنجا نيز چنين به
اند. در جهان كاال نيز حاصل دسترنج  فتهقرارگردر رابطه  انسانبا خود و  ميانى مستقلى هاههمچون چهر

ام، صفتى كه تا محصوالت كار  كه من فتيشيسم ناميده . اين همان چيزى استمي كندن جلوه چني انسان
 .مي گرددميچسبد و سپس جزء الينفك توليد كاالئى  هاآن  ، بهمي آيدبصورت كاال در

مي اشى مود، اين فتيشيسم جهان كاال از خاصيت اجتماعى مخصوص كار نكه تحقيق ما ثابت ن همانطور 
   «، كه خود مولد كاالست.گردد
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XXXXVIII – كه گويا مي شودبرال چنين تبليغ در دوران كنونى حاكميت سرمايه مالى نئولي. درباره فتيشيسم ،
، جز مي گذاردباقى ن اىهه چارك پيامد روند گلوباليستى حاكم است مثابهبهناشى و  “ت اقتصادىالزاما  “

ط شده روابشىءظاهر  “ت اقتصادىالزاما  “ى بر دست و پاى سرمايه. برداشتن هرنوع بندو قيد اجتماع
  يافته است. “اجتماعى تخصل“شده و  “مستقل“كه  اجتماعى حاكم در اين دوران است

XXXXIX- كاپيتال“اسكندرى از كتاب  ه ايرجدر ترجمدرباره شىءشدن از ماركس فوق نقل قول  -شىءشدن“ 
محصول كه  مي شوندكلى اشياء مصرفى به اين جهت كاال  به طور( چنين است: 104)صفحه  1352
هاى خصوصى مستقل از يكديگر ساخته شده، هستند. هيئت اين كارهاى خصوصى، مجموع كار كار

له محصوالت كار خويش با يكديگر از راه مباد . نظر باينكه توليد كنندگان بدوا  مي دهداجتماعى را تشكيل 
نيز نخست در درون اين  هاآن، صفات اجتماعى خاص كارهاى شخصى مي كنندتماس اجتماعى حاصل 

محصوالت  ميانديگر كارهاى خصوصى بدوا  بوسيله روابطى كه مبادله  عبارتبه. مي گرددله نمودار دمبا
مي ى مجموع كار اجتماعى درهاهصورت حلق ، بهي كندمتوليدكنندگان برقرار  ميانكار ايجاد و از همان راه 

مي جلوه  ،كه هستهمچنان هاآنكارهاى خصوصى  ،نظر توليدكنندگان مناسبات اجتماعى . بنابراين بهآيند
اند، هداشخاص در مورد كارهائى كه خود انجام دا مياناجتماعى  بي واسطهمناسبات  مثابهبه، يعنى نه كند

اى اشخاص و روابط اجتماعى اشياء. نخست در درون مبادله است كه محصوالت شىء بلكه مانند مناسبات
 هاآن، واقعيتى كه ذاتا  از شيئيت سودمند و متنوع مي شوندكار داراى واقعيت ارزشى اجتماعى و همانندى 

  متمايز است.
L-  بيكار شدن افراد را  دمي كوشى دارسرمايهدر مورد بيكارى زحمتكشان نيز متداول است.  مثال  امرى كه

 تحرك وغيره كارگر قلمداد سازد.  تخصص و در جامعه ناشى از علل فردى، ناتوانى، بىاستعدادى، عدم
LI- را به سه قسمت تن، روح و معنويت  انسان، آموزشى كه تريشوتومىLeib, Seele, Geist  مي كندتقسيم.  

LII- هاىسالو احساسى )عاشقانه،، شعر و كال  ادبيات( جنبش اجتماعى برپايه انديشه فلسفى  - رومانتيك 
   در آلمان. ويژهبهدر اروپا و  1794 -1830

LIII-  در دوران  مي تواند داشته باشد را مي توان“ عقل سليم“تاثيرى كه . “عقل سليم“توضيحاتى در مورد
ارتگرانه خود را در پس سياست غ كمك آنالى جهانى توانسته است بهكنونى بخوبى مشاهده كرد. سرمايه م

برپايه “ عقاليى“مثابه برداشتى ، به“ت گلوباليستىالزاما  “سود پرده ابهام قرار دهد. به اين منظور تبليغ به
ايدئولوژى طبقات حاكمه را “است  توانسته“ اوليگارشى مالى“. ازاين طريق مي شودبشدت انجام “ عقل سليم“

درك از را جايگزين “ ت گلوباليستىالزاما  “كاتگورى  ى توانسته استتبديل سازد. يعن“ مبه ايدئولوژى حاك
است و گويا العنان تبديل شدهسرمايه به حاكم مطلق مالكِ  د. گويا اقتصاد و نه انسانِ ها سازانسان ميانروابط 

ر لباس كه د است“ مشىالهى“و “ قدرت طبيعى“يك . اين، گويا مي ماندباقى ناى چاره ،جز تسليم به قدرت آن
كه ضرورت  پايه استدار غارتگر. براينمايهحاكم شده است، و نه حاكميت مشتى سر“ ت گلوباليستىالزاما  “

وفصل كرد كه در خدمت حل“ عقل سليم“برپايه و “ عقاليى“صورت چنان بهآنكه همه چيز را بايد گويا آن
 و گريزناپذير“ الزامى“. اين حكمى مي شودليغ ، توجيه و تبباشد“ ت گلوباليستىالزاما  “بوده و تابع “ اقتصاد“

روابط اجتماعى، آنطور كه  Deregulationو سرپيچى از آن ناممكن است. منظور از بىبندوبارى  بودن
براى كشورهاى سراسر جهان است، نظمى است سازمان داده شده “ ت گلوباليستىالزاما  “برنامه و نسخه 

 ميانستى و نه در جهت رفع نيازهاى انسانى. محو شدن روابط اجتماعى برپايه منافع جهانى سرمايه امپريالي
  ها، به فراموش شدن جاى واالى انسان و بيگانگى از خود انجاميده است.انسان

LIV-  فيلسوف كاردينال در شهر ترير، زادگاه كارل ماركس، در آلمان.١٤٠١ -١٤٦٤فون كوئيز، نيكوال ،  
LV- به  بييادستو شعرگونه زير احسان طبرى نه تنها روند بغرنج و طوالنى در سطور كوتاه  -آگـاهـى

و همچنين يكديگر را موجب شونده  پيوستهبهم، بلكه همچنين دوسوى بر مي شمرد انسانرا توسط  "شناخت"
قابليت قوه ادراكه را، يعنى قدرت تجزيه  كليت پديده و تعميم از آن در طول رشد آنتروپولوژيك 

Anthropologie با توجه به بر مي شمردجان به شناخت ديالكتيكى را  طوالنى و سخت بىيادستو  انسان .

كه  رسالهتاب لئـو كفلـر بخشى از اين آن توسط طبرى در ارتباط با مطالب ك ياناهميت نظريات و چگونگى ب
 1345 “و اجتماعي ى فلسفىهاتيادداش“در كتاب  “دگىو زن انسانيى پراكنده درباره هاانديشه“تحت عنوان 

با طبيعت نبردى بسيار نابرابر  انسانهم نبرد  درواقعو  … » .مي شودنقل به چاپ رسيده است، در اينجا 
ظرفيت دماغى و استعداد  بيناز طبيعت بشناسد. ما اىهپار مثابهبهبايست طبيعت را و خود را  بود. او مى

دى عميق وجود داشت: طبيعت در جنبش دائمى است انگيز جهان پيرامون تضا معرفتى او و پيچيدگى حيرت
و او ميل دارد همه چيز را براى مشاهده و مداقعه خود متوقف سازد، طبيعت متنوع است و او ميل دارد همه 

تواند محدود را بفهمد،  هايت است و او مىبيندد، طبيعت گررتآسانچيز را همانند تصور كند، تا دركش 
 ست و او مىهاپديدهتر دارد در سطح بغلطد، طبيعت رقص مغشوشى از وشطبيعت تودرتو است و او خ

خواهد همه چيز را در هماهنگى قواعد و قوانين بگنجاند، طبيعت سرشار از هزارها راه و مجراست و او 
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و  هاتياداش“احسان طبرى  [.…، سير دهدمي شناسدخواهد همه چيز را در آن مجارى اندكى كه خود  مى
    «111 -112، ص 1343 “فلسفى و اجتماعىى هاهنوشت

LVI- فلسفى ماترياليستى طبيعت را بدون هر نوع  ماترياليسم تاريخى و ديالكتيكى و كال   .فلسفه طبيعت
از آن  انسانوجود داشته است و  ،، كه پيش از بوجود آمدن شعورمي داندو  مي پذيرداضافات ماوراءطبيعه 
. ريشه برداشت وحدت طبيعت مي داندطبيعت را ثانوى و ناشى از شعور  ،يستىآلايدهپديد آمده است. انديشه 

 .طبيعت" در اين برداشت نـهفته استدر "فلسفه 

LVII- نگار و سياستمدار سوئيسى.تاريخ ،١٨٩١ -١٩٧٤هارد، كارل ياكوب بورك 
LVIII- در آن كار در   ه، زيرا كفئوداليسم وجود ندارد اقتصاد دوران خصلت به شىء  تبديل شدن در

دارى عملى شده در سرمايه“ تقسيم كار“گسيخته نشده است، آنطور كه در اثر ورى ازهمكشاورزى و در پيشه
، براى آفرينش هر ويلن از انتخاب چوب تا ١٦٤٤ -١٧٣٧است. آنتونيو استراديوارى، ويلن ساز ايتاليائى 

را در “ شدنازخودبيگانه“. اين امر وضع مي دادم تركيب الك و چگونگى رنگ كردن ويلن را به تنهايى انجا
اى براى آن دوران غيرقابل درك است. چنين پديده وجود .مي كردساز و ويلونيست ايجاد نويلن ميانرابطه 

 است. تقسيم كارورى در آن دوران فقدان يكى از علل سطح پيشرفته و شكوهمند هنرهاى پيشه
LIX-  يلسوف نوكانتى.، ف1874 -1945كاسيئر، ارنست 

LX- ماده را تشكيل شده  اوآتميستيك آموزش  قرار دارد. جامعه برپايه نظريه سقراط انديشىذره -اسيوناتميز
 از اجزاى اتم مىپذيرفت.

 

LXI- كليه حركت، تغيير و تكامل در  كه آليستي ايايده نامى است براى آموزش تئلئولوژى شناسى،غايت

اين آموزش براى اين هدفمندى نه ريشه عل ى، كه  .مي پنداردپيش تعيين شده جهان را امرى هدفمند و از 
 خداوندى و معنوى قايل است. -“ايده“ريشه 

LXII- دارى نئوليبرال در نبرد ايدئولوژيك خود عليه روشنگرى و انديشه علمى سرمايه ايدئولوژى پسامدرن

مسيحى در آمريكا كه  يانه زنده سازد. بنيادگرارا دوبار هيجدهماين تصورات منسوخ قرن  مي كوشد ،امروزه
هاى جورج دبليو بوش، رئيس جمهور فعلى اياالت متحده نيز يكى از فعاالن كليسائى آن است، در موعظه

هاى مختلف گياهى و حيوانى از خود دوباره عليه داروين و نظريات اثبات شده او در مورد برآمدن گونه
علم  اين درحالى است كه .مي دارندرا مردود اعالم  نظريات اوو  كنند مي تبليغريشه مشترك تاريخى، 

و سيكل تغييرات آن را بشناسد و به  هامنظومه ايجادشدنچگونگى كهكشان و  بي پايانيتوانسته است  فيزيك
 اثبات برساند.

LXIII- وزش پايه گذار آم ، پزشگ، فيلسوف و اقتصاددان فرانسوى.١٦٩٤ -١٧٧٤، فرانكو كئوزناى
 فيزيوكرات.

LXIV- گذار آن بود، خواستار وضع قوانين براى گذران زناى پايهها كه كئوفيزيوكرات. آموزش فيزيوكرات
 روند هستى اجتماعى بودند. جريانطبيعى 

LXV-  ،لرد انگليسى، رهبر انقالب مجلس عليه پادشاه انگليس.١٥٩٩ -١٦٨٥كرومول، اوليور ، 

LXVI- ى.بينرشح داخلى )ترشح به درون دستگاه گردش خون( در زير سقف مغز غده با ت -غده اپىفيز 
LXVII- بلكه همچنين ى استانسانمشابه نزد اقوام دور از هم نشان معنويت مشترك گونه  ىهانه تنها سنت ،

و  ابنيه مخروط  شكل براى آرامگاهعلوم نزد آنان نيز است. ساخت  نهايتا  رشد مشابه آگاهى، فن و هنر و  يانب
 در آمريكاى جنوبى يافت. Mayaقديم و هم نزد قبايل مايا  يانهم نزد مصر مي توانيا مراكز مقدس را 

LXVIII-  فيلسوف ماركسيست آلمانى.١٨٨٥ -١٩٧٧بلوخ، ارنست ، 
LXVIIIa-  فيلسوف معاصر آلمانى پتر بويرتونPeter Beurton توليد ابزار توليد در “اى تحت عنوان در رساله
آلمان( توليد و رشد  -٢٠٠٦سال  ٣شماره  Marxistische Blätter)دفاتر ماركسيستى “ يوانات و نزد انسانجهان ح

. استفاده از وسائلى براى دستيابى به مي كندابزار توليد توسط انسان را نشان رشد اولوسيونر انسان ارزيابى 
ها از سوراخ آن و يا شكستن هسته ميوهمواد غذايى )مثال  استفاده از شاخه نازك براى خارج كردن مورچه 

( در جهان حيوانات در هاى ديگرى از اين نوع استفاده احيوان از ابزارنمونه بكمك سنگ توسط ميمون و
مي . اين محدوديت مانع رشد وسائل كمكى در جهان حيوانات مي ماندسطح رشد هر حيوان مشخص محدود 

، بلكه داراى تاثيرى مي ماندطح آگاهى انتولوژيك فرد معين باقى ن. نزد انسان اما رشد ابزار توليد در سشود
بايد رشد ابزار توليد و نهايتا  رشد نيروهاى مولده را در هستى اجتماعى نشان  از اين روآنتروپولوژيك است. 

 رشد اولوسيونر آگاهى انسان ارزيابى كرد.
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، آنطور كه در نقل قول فوق از نسان و طبيعتدر رابطه ا ذهنيت انسان جنبه فعالاى كه در تائيد ارزيابى
 .مي باشدماركس بيان شد، 

 

LXIX-  سوسياليسن اتوپيست و آنارشيست فرانسوى.١٨٠٩ -١٨٦٥پرودون، پير ، 
LXX  - laissez faire-در  -كه گويا در انطباق است با طبيعت  –دارها نظريه اقتصادى درباره آزادى سرمايه .
 بود. ىتئورى متداول ١٨قرن 
LXXI-  ،ها و برترى دولت پرداز ايتاليائى، كه درباره استقالل خلق، نظريه١٢٧٠ -١٣٤٣مارسليون فون پادوآ

 بر كليسا آموزشى ارائه كرده است.
LXXII-  ،گذاران نظريات دوران ، روحانى كليساى كاتوليك. يكى از پايه١٢٢٥ -١٢٧٤توماس فون آكوئينو

 .شوالستيك كليسا در قرون وسطى
LXXIII-  الشعاع قرار داشتن  وابستگى فرد از جمع در جوامع اوليه كه تا حد تحت قدرت طبيعى.وابستگى به

بورژوايى  پوزيتويست انشناسجامعه، موجب آن شده است كه مي گرفتكليه جوانب حيات فردى را در بر 
جوامع “وامع اوليه را از نوع و ج ردهك گيرىنتيجه غلط تاريخى به عاز اين وض ،“پوپر“دوران ما از نوع 

است براى اين رابطه اوليه  اىهبنامند. درحالى كه وابستگى تاريخى فرد از جمع در اين جوامع نمون “اتوريته
ه است. مي كردوابستگى طبيعى و خود خواسته درك  مثابهبهآن دوران آن را  انسانكه  urwuechsigو طبيعى 

و مشابه دانستن آگاهى  دارىسرمايهن جامعه بدوى به شرايط دوران پوپر با انتقال نادرست شرايط دورا
مي دوران نادرست و غيرتاريخى درباره شرايط آن  گيرىبه نتيجهكنونى،  انسانآن دوران با آگاهى  انسان
را با ظاهر زير سلطه بودن فرد توسط جمع در آن  دارىسرمايهدورران  انسان “آزاد بودن“. او ظاهر رسد

ست ردمقايسه نادرست، به اين نتيجه نا غيرتاريخى و غيرعلمى، و از اين اىه، مقايسمي كندمقايسه  ،دوران
نادرستى اسلوبى بررسى  حالدرعين گيرىنتيجه است غيرآزاد. چنين اىهكه جامعه بدوى، جامع مي رسد

 . “ورىوتسن تئگرنتس ن“اسلوب نظريه  كن همچنين به . نگاهمي رساندپوپر را نيز باثبات 
LXXIV-  ،شاعر كور انگليسى و رفيق كرومول.١٦٠٨ -١٦٧٤ميليتون، جون ، 

LXXV-  ،دان فرانسوى.، حقوق١٨١٥ -١٨٩٠لورنس فون اشتين 
LXXVI- رهبر جنبش پروتستان در سويس.١٥٠٩ -١٥٦٤، يوهان كالوين ، 
LXXVIa -  ه است، زيرا توسعه توليد ناپزير شداجتناب از اين رومثال  رشد بيكارى در كشورهاى متروپل

مي . ديگر نمي كنداى را مقرون بصرفه نبخاطر انباشتِه بودن بازارها از كاالهاى توليد شده، چنين توسعه
دارى در اين پردازان سرمايهترى را بفروش رساند. اما نظريهدستى و خودروى بيششلوار جين و تلفن توان

ى بحران سكشورها قادر شده دارند و بيكارى را امرى ناشى از كمبودهاى اختارى را مخفى نگهاند علت عـلـ 
كه قادر به درك علت واقعى رشد بيكارى نيست، اين به اصطالح  هميانعاشخصى فرد بيكار بنمايانند. انديشه 

 و پذيرفته است[. مي پذيرداستدالل را 

LXXVIb - را القاء و آن را « كليت تنوع» مي كوشدگرايى در نظريه پسامدرن چنان كه اشاره شد، كثرت
ها، عقايد متفاوتى درباره هر پديده وجود دارد اى كيفى قلمداد كند. مثال  مدعى است كه به تعداد انسانمقوله

 است.“ دموكراسى“]زيرا هر فرد، شخصيتى يكتاست و لذا زاويه ديد خود را دارد[؛ و اين امر، عين 
را  Anthropologieشناسى و انسان Ontologieهستىشناسى  ميانتفاوت  دمي كوشعبارت ديگر، انديشه پسامدرن به

هستىشناسى به مفهوم شناخت يگانه بودن رشد فردى و تظاهر بيرونى هر انسان و  ميانمخدوش سازد. رابطه 
جزء و كل است. در اين  ميانشناسى به مفهوم شناخت خانوادِه گونِه انسان، از نظر فلسفى، رابطه انسان
ى و دومى مقولهطه، اولى، مقولهراب اى كيفى است. تنوع شكل تظاهر اجزاء با منافع ويژه، نه تنها با اى كم 

شرط منافع و نيازهاى خانواه انسانى در تضاد نيست، بلكه وابستگى و ارتباط درونى اين دو مقوله، پيش
ى در كيفيت مشترك را تشكيل  جزء و كل را  ميانبطه ديالكتيكى . پسامدرنيسم اين رامي دهدوجودى تنوع كم 

مورد نظر نظريه « دمكراتيك». جامعه مي دهد، بلكه نهايتا  اين دو را در برابر هم قرار مي كنددرك ن
چنان به صورت د در طول زمان بغرنج گردد؛ بلكه هممي توانيافته بوده و نپسامدرن، فاقد ساختارى سازمان

. واقعيت تاريخى رشد و تكامل جامعه انسانى از جامعه ساده اوليه ندمي مايى برجا بافت همگون و خميرگونه
ها و قشربندىهاى دارى و سوسياليستى با اليهها؛ تا جامعه بغرنج و پيچيده سرمايهبا اشكال ساده زندگى انسان

. كندمي از جامعه انسانى را در انديشه پسامدرن را رد  statikهستى اجتماعى، برداشت مكانيكى و ايستا 
 (. ١٣٨٤، انتشارات پيال، تهران ٤٣-٤٤، ص “مدنى و آگاهى پسامدرنجامعه“)توماس مچر، 

LXXVII- .مي كندى در پوزيتويسم، كه فرم و ظاهر پديده را عمده ارزيابى جريان فرماليسم. 

LXXVIII-  ،گذار آموزش انطباق انگليسى. پايه شناسجامعه. فيلسوف و ١٨٢٠ -١٩٠٣اسپنسرؤ هربرت
 تئورى اولوسيون بر جامعه.

LXXIX-  (:ايرج اسكندرىترجمه  ) “سرمايه“ترجمه جلد اول كتاب  179به نقل از صفحه 
 خريد و فروش نيروى كار -3
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 مثابهبهد از خود اين پول ناشى گردد. زيرا پول مي توانتغيير ارزش پولى كه بايد به سرمايه مبدل شود، ن
مي فقط موجب تحقق بخشيدن به بهاى كاالئى است، كه با آن خريدارى  ،وسيله خريد و مانند وسيله پرداخت

مقدارى ارزش  مثابهبهپول با بقاء در شكل خاص خود،  درحالي كه. مي گردديا بوسيله آن پرداخت  شود
 Ricardo: “principels of “مي آوردببار ن اىهسرمايه هيچ بهر …در شكل پول“) مي ماندو ثابت، محتجر مشخص 

Political Economy", P. 267د از دومين عمل َدوران، يعنى بازفروش كاال مي توان(. همچنين تغيير مزبور ن
. مي سازدبه شكل پولى مبدل  ا  سرچشمه بگيرد، زيرا اين عمل فقط كاال را از شكل طبيعى خود مجدد

شده است، ولى نه از ارزش  ك خريدارى -بنابراين تغيير بايد ناشى از كاالئى باشد كه در معامله نخستين پ
. پس مي گيردو پرداخت نيز طبق ارزش كاال انجام  مي شوندكاال، زيرا چنانكه گذشت، برابرها با هم مبادله 

استعمال و مصرف آن ناشى گردد. براى  زد از ارزش مصرف كاال بنفسه، يعنى امي توانتغيير مزبور فقط 
صرف كاالئى ارزشى بيرون كشد، بايد بخت با وى چنان آنكه صاحب پول ما بتواند از استعمال و يا م

كه ارزش مصرفش،  بچنگ آورد دد، كه در محيط َدوران، يعنى در خود بازار، كاالئى با اين ويژگىگرميا
خود ارزش باشد، بنحوى كه استفاده واقعى از آن كاال، بخودى خود موجب وقوع يافتن كار و بالنتيجه ارزش 

و آن عبارت از توان  مي كندقع صاحب پول ما كاالئى با اين خصوصيت در بازار پيدا آفرينى گردد. و دروا
 كار يا نيروى كار است.

سمانىاى را مورد نظر كار مجموع امكانات روحانى و يا ج كار يا توان ما تحت عنوان نيروى
ى هاارزشزنده وجود دارد و وى آنگاه كه  انسانكه در كالبد و شخصيت يك  مي دهيمقرار 

 .مي اندازدرا بكار  ، آنمي كندمصرف از هر نوعى را توليد 
 

LXXX- سوسياليست تخيلى فرانسوى1760 -1825سان سيمون ،. 
LXXXI- بر خالف انديشه مذهبى  .مي داندطبيعى  هاىكه جهان را داراى ريشه فلسفي اي، آموزش ناتورآليسم

. ناتورآليسم نام يك نيز مراجعه شود LVIويس به زيرنكه براى طبيعت ريشه ماوراءطبيعى قائل است. 
 گيرى هنرى نيز است.جهت

LXXXII-  امروز حكم درباره معاون رئيس پليس شهر فرانكفورت آلمان و مامور زيردستش صادر شد، كه در
بود، كه به مرگ كودك نيز منجر شده سال پيش ٤شدن پسر هفت ساله در هتحقيقات به مناسبت ربود جريان
نون را تهديد به ضرب و جرح و اعمال فشار بدنى كرده بود، چنانچه فرد مظنون محل مخفى كردن فرد مظ

 بقتل رسانده بود، افشا كرد. قبال  كه كودك را بروز ندهد. بدنبال تهديد، فرد مظنون محل نعش كودك را 
سى جمهورى فدرال كه اقدام غيرقانون معاون رئيس پليس، اصل قانون اسا استدالل مدعىالعموم چنين بود

حتى فرد  -  انسانپا گذاشته است. قانونى كه طبق آن، حفظ حرمت و امنيت و شخصيت آلمان را نقض و زير
كه در هيچ شرايطى نقض آن مجاز  ن چنان اهميت اساسى برخوردار استاز آ  -مظنون و يا محكوم نيز 

)خصلت غيرقانونى و مجرمانه  جازات شود.نيست و اقدام عليه آن اقدامى مجرمانه است و بايد طبق قانون م
كشورهاى اروپايى و برپايى غيرقانونى در  -هاى مخفىسياست اياالت متحده آمريكا در ايجاد زندان

در بخش اشغال شده كوبا توسط اين كشور نيز، از همين اصل اهميت حرمت و “ گوانتانامو“بازداشتگاه 
 (.مي شودامنيت شخصيت انسان ناشى 

 ستدالل را پذيرفت و معاون پليس و مامور زيردستش را محكوم كرد.دادگاه ا
اين لحظه و جنبه پراهميت در هستى اجتماعى مردم آلمان، يعنى تضمين قانون اساسى در حفظ حقوق بشر، 

و ممنوعيت مطلق شكنجه بدنى و روحى، ازجمله براى فرد  انسانحفظ امنيت و تماميت بدنى و روحى 
ويژه باتوجه به تاريخ كشى، دستاورد تاريخى پراهميتى را براى مردم آلمان، بهى و آدمربائمظنون به آدم

. مي دهدهاى ديگر، تشكيل آنان عليه آلمانىها و خلق انگيزلگذشته حاكميت نازىها بر اين كشور و فجايع هو
 به طوربورژوايى برجسته تاريخ آلمان باالخص و قانون مدنى  ويژگي هايدستاورد پراهميتى كه يكى از 

 .مي دهدكلى را تشكيل 
نگار بورژوايى شايد با زبانى رساتر از سطور فوق، دستاورد برشمرده را در ارزيابى خود عنوان تاريخ

مي خواهد كرد و در چاپ بعدى فرهنگستان به چاپ خواهد رساند. اما برداشت ديالكتيكى از واقعه فوق ن
 چه كه گفته شد، قناعت كند.يافته و به آن ياند در اينجا پاتوان

روزهاى آخر ، در همين مي كندبشر را تضمين و حقوق انسانكه امنيت، تماميت، حرمت  قانون اساسى آلمان
ها مرتبه به بشرى تضمين شده در قانون اساسى كشور ميليونكه اين حقوق مي دهداجازه  ٢٠٠٤سال 
ثروتمند از موهبات اين قانون محروم شوند.  اين كشورِ  ها ساكنينترين شكل نقض شود و ميليونخشن

مورد اجرا به ٢٠٠٥كه از آغاز سال “ تز چهارمرها“بيكارى، بىخانمانى و فقر با تصويب قانون معروف به 
از كودكان كشور را به  تربيشتنها زندگى يك ميليون  مثال  گذاشته خواهد شد، طبق آمار رسمى اعالم شده، 

مي مى كه هم اكنون و تا پيش از اجراى قانون جديد هم رقمى ميليونى را تشكيل زير مرز فقر مىراند، رق
 .دهد
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ربا، كه در مورد اقدامات جنايتكارانه با هدف سودورزى مالى توسط يك فرد آدم شناسى بورژوايىجامعه
اهى هم به ، حتى نيم نگمي كندربا را تعيين كننده ارزيابى درستى اصل حفظ حرمت و تماميت شخصيت آدمبه

، ، زيرا اصل مالكيت شخصى بر ابزارتوليدمي اندازدديگر ن انسانها قانونى ميليون بشرى ونقض حقوق
انباشت سرمايه و ثروت در اختيار صاحبان ابزارتوليد قرار دارد، “ طبيعىحق“مثابه قانونى كه برپايه به

دارى، گويا سرمايه“ طبيعى“يرات اين قانوِن كماكان در نظام بورژوايى حاكم است. و توسعه فقر ناشى از تاث
هاى هر پديده در كه توجه به كليه جنبه ق استنكات فوبا توجه بهاست. “ قانونى“است و لذا “ طبيعى“پيامدى 
در  دارى،، در مورد بحث ما، نظام سرمايهشرط شناخت كليت پديدهها، پيشآن روند تغييرات و شدن جريان

 .مي دهدا تشكيل انديشه ديالكتيكى ر

LXXXIII- « ،كه داراى مقاصد اصيل )واقعى( و آگاهانه  تنها موجود جهان است انسانتا آنجا كه ما آگاهيم
كه با كار غايتمند و  است انسانو تنها  انسانيى با مقاصد آگاهانه شود. هاتد درگير فعاليمي توانبوده و 

رپا سازد و خود را در برابر طبيعت به عنوان محتواى خالق خود توانسته است يك زندگى اجتماعى متنوع ب
ى، كه داراى مسماى انسانيك جهان  …درك و تغيير پوياى طبيعت جريانآورد. و در  اصلى جامعه در

، يان، ترجمه محمود عباد“ژشياژ نتاور“، “در پيرامون غايت“ايجاد سازد.  به نقل از مقاله  ،«حقيقى است
 1383، اسفند 52  ، ص5شماره  “نقدنو“نشريه 

LXXXIV- « جامعه و تاريخ فرا رود.  از كه اىمقولهاست كه از طبيعت فرا رود و نه  اىمقولهغايت نه چنان
ى اجتماعى انسانو به آن تحقق مىبخشد، خود  مي گذاردرو ى كه هدفى پيشانساناست و  انسانغايت هدف 

. بنابراين در مي كندايط موجود تاريخى زندگى ى مناسبات اجتماعى تحت شر ى كه در محدودهانساناست؛ 
دقيقا  در قيد محدوديت شرايط اجتماعى و تاريخ است و قوانين  انسانرو گذاشتن و تحقق يك غايت، پيش

 54همانجا ص « ر او حاكم است.تكامل اجتماعى ب
LXXXV-  توليد و مصرف  ميانماركس در بحث راجع به مناسباتConsumption بدون توليد»: مي نويسد، 

توليد نيز وجود ندارد. زيرا توليد در چنين صورتى بىهدف خواهد  ،مصرف وجود ندارد؛ اما بدون مصرف
كه فطرتا  براى  و بنابراين مصرف آرمانى است مي آوردنياز به توليد نو را به بار  ،چرا كه مصرف …بود

ست كه توليد از نظر خارجى موضوع اگر صحيح ا …توليد است شرطپيش. و مي آوردتوليد زمينه فراهم 
ه( يان)آرمانگرا كه مصرف موضوع توليد را فكرتا   ، به همان ميزان بديهى استمي آوردمصرف را پديد 

. مصرف موضوع توليد را به مي آوردهمچون يك تصور درونى، يك نياز، يك محرك، يك غايت فراهم 
 52همانجا ص  «ود ندارد.. توليد بدون نياز وجمي آوردصورت شكل ذهنى به وجود 

LXXXVI-  مي نشده باقى اسالم در تاريخ درك“ آميزخشونت“اعظم، بنديكت شانزدهم، خصلت براى آقاى پاپ
تظاهر پديده اسالم را در تاريخ در “ خاص“نگار فاقد انديشه ديالكتيكى، ويژگى مثابه يك تاريخ، زيرا او بهماند

و لذا كليت پديده تاريخى اسالم را  مي دهد)فردريش انگلس( قرار ن“ مىانقالب اسال“ارتباط با ديگر لحظات 
آلمان، جايى   Regensburgدر دانشگاه شهر رگنزبورگ  ٢٠٠٦. پاپ در نطق خود در ماه سپتامبر مي كنددرك ن

وان كه او تا پيش از انتقالش به واتيكان و منسوب شدنش به رياست دادگاه انگيزسيون كليساى كاتوليك، به عن
رديف  اسالم را محكوم كرد، و درعين“ خشونت“قولى، ، با پنهان شدن در پشت نقلمي كرداستاد تدريس 

، به اين امر «جنگ عليه تروريسم»كردن خود در صف سياست جهانى آقاى بوش و شركاء در به اصطالح 
را نشناخته، مورد انتقاد “ اسالم“ش تاريخى است و پديده بينمثابه استاد دانشگاه نيز فاقد هم اقرار كرد كه به

 . مي دهدقرار 
اى در جهت ايجاد نظام اى عربستان. رشد اين جامعه قبيله، تحولى بود در جامعه قبيله“انقالب اسالمى“

اى كه حق فرد فرد قبيله را به ، دمكراسى قبيلهسوي ديگرفئودالى تنها از طريق اتحاد قبايل ممكن بود. از
ت و محترم مىداشت، قدرت كشش بزرگى براى جلب مردم اقوام ديگر بود. مردمى كه طور مساوى مىپذيرف

اسالم در “ جنگجويى“در ايران زير فشار فئوداليسم خشن و غارتگر ساسانى به تنگ آمده بودند. خصلت  مثال  
ايجاد  يطتغيير شرا، تنها در چهارچوب مي دهد، كه پاپ مورد انتقاد قرار “انقالب اسالمى“چند دهه آغاز 

اى به نظام فئودالى و نياز به اتحاد قبايل و ايجاد حكومت مركزى در شده براى رشد و گذار نظام قبيله
در كليت پديده تاريخى در عربستان آن روز را “ خاص“اى كه جنبه“ خصلتى“عربستان قابل درك است. 

مى، بزودى پس از توسعه . برقرارى و سلطه دسپوتيسم فئودالى بعدى بر جامعه اسالمي دادتشكيل 
اعظم در قرن ششم تاريخ اروپايى اى است كه بدنبال برقرارى حاكميت پاپ هاى اسالمى، همان پديدهسرزمين

نيز تحقق يافت. جنبش دهقانى قرن پنجم و ششم در فرانسه و ايتاليا و ... منجر به برقرارى حاكميت پاپ در 
مثابه حاكميت خشن و هاى دهقانى ايجاد شد و بزودى بههاى تودهرم شد. حاكميتى كه بر روى دست

سال تاريخ فئوداليسم اروپايى را رقم زد. خشونت دادگاه  ١٢٠٠انگيز كليساى كاتوليك تحكيم گشت و حول
هاى جنگ“انگيزسيون در قرون وسطى، احكام كشتار و آدم سوزى بربرمنشانه آن، جنايات اعمال شده در 

و “ عقاليى“است با ادعاى آقاى پاپ بنديكت شانزدهم كه گويا مايل است امروز نقش و ... در تضاد “ صليبى
سياست واقعى آن شركت در جبهه  درحالي كهآميز براى كليساى كاتوليك دست و پا كند، مسالمت
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دارى است كه بوش و شركاء نمايندگان آن هستند و مايلند با خصوصىسازى حتى آب در جهان، سرمايه
 جهان را تشديد كنند. غارت مردم

LXXXVII-  ،سه مرحله رشد بشر. شناسىجامعهگذار  ، فيلسوف فرانسوى، پايه1798 -1857كومته، آگوست 
LXXXVIII-  ،فيلسوف پوزيتويست.1856 -1938اشتاملر، رودلف ،  

LXXXIX-  ،آلمانى. شناسجامعه، فيلسوف و 1858 -1918زمملر، گئورگ 
LXXXX- ها. هوس د فئودالى چكجنبش ضها. تابوريتHuss ،رهبر جنبش در سال ١٣٧٠ -١٤١٥، يوهان ،
 در جلسه كنسيل كليساى كاتوليك در شهر كونستانس به مرگ در آتش محكوم و سوزانده شد.  ١٣١٥

LXXXXI-   از لغت يونانىchilioi.اعتقاد مسيحى درباره حاكميت هزارساله بعد از تولد مسيح ، 
 LXXXXII- هاى دهقانى  ، انقالبى مذهبى مخالف لوتر، يكى از رهبران جنگ1490 -1525س، مونتسر، توما

 .1525در آلمان، شكست در جنگ و اعدام در سال 

LXXXXIII- كمونيستى وجود داشته است -هاى تساوى خواهانهمردم سرزمين ما ايران نيز جنبش در تاريخ .
، در طول ٥٢٤يخ اروپايى آغاز شد و تا سال تار ٤٩٦است كه در سال  ها، جنبش مزدكيترين آنمعروف

گذار تدريجى و دردناك از نظام دودمانى و »در اين دوران جامعه ايرانى در حال  سى سال ادامه داشت.
، ص ١٣٤٨هاى اجتماعى در ايران، و جنبش بيني هاجهانبود )احسان طبرى، « بردگى به نظام فئودال

ر آن ده كه داى سايشى بود براى برقرارى دمكراسى جامعه قبيله، گرا“گذشته“(. نگاه اين جنبش به ١١٤
بيله حال ضرورى تداوام هستى قو درعين اى ناگزيرهستى فردى حلقه افراد برقرار بود و ميانتساوى حقوق 
را “ اشتراك زنان“ها طلب، تننگارى غيرديالكتيكى از اين جنبش مساوات. برداشت تاريخمي دادرا تشكيل 
روزمره و  كه همچنين برداشت امروزى كه نه فقط برداشت ايدئولوژيك حاكم آن زمان است سازد ميمطرح 

اين برداشت ايدئولوژيك . هدف مي دهدهاى اجتماعى تشكيل طلبانه جنبشبدخواهانه را نيز از هدف مساوات
علت عدم امكان ايجاد كه به  هاى دهقانى استميل شده به تودهپوشاندن فقر و بىعدالتى تحو تحريف كننده، 

 خانواده در جامعه فئودالى ساسانى، بپاخاسته بودند.

 

 كتاب منابع فهرست
 . 38، ص 1944كانت، امانوئل، "پرولئگومئنا"،  -١
 .16، ص 1946تاريخ ماترياليسم،  هى دربارنظرياتپلخانوف، گ و، " -2
 .54، ص 1947يى درباره فلسفه و طبيعت"، هاانديشهديدئروت، د، " -3
 .54، ص 1947لنين، و ا، "ماترياليسم و آمپيروكريتيتيسم"  -٥
 .314، ص 1948لوكاش، جورج، "هگل جوان"،  -6
 .314، ص 1949گل، گ و، "فنومونولوژى روح"،  -7
 .142، ص 1947ى فلسفى"، هاهبه نقل از لنين، و ا، "بازماند -8
 .51، ص 1948هگل، گ و، "علم و لوژيك"، جلد اول  -9

 .228همانجا ص  - 10
 .52همانجا ص  -11
 .21، ص 1949هگل، گ و،  "فنومنولوژى روح"، جلد اول،  -12
 .59، ص 1948هگل، گ و، "علم لوژيك"، جلد اول،  -13
 .63همانجا ص  -14
 .52همانجا ص  -15
 .56همانجا ص  -16
 .56همانجا ص  -17
 .23، ص 1949هگل، گ و، "فنومونولوژى روح"،  -18
 .11ا ص همانج -19
 .٦٧، ص ١٩٤٨، جلد اول، “علم لوژيك“هگل، گ و  -20
 .19، س 1949هگل، گ و، "فنومنولوژى روح"،  -21
 .21همانجا ص  -22
 .542، ص 1932ماركس، ك، "فقر فلسفه"،  -23
 .71، ص 1844فرانسه،  -ه آلمانياندفاتر سال – 26
 .413ص  1948انگلس ف "آنتى دورينگ"  -27
 .24همانجا ص  -28
 .286ص  1949ى فلسفى" هاهلنين و ا "بازماند -29
 .276همانجا ص  -30



 157 

 .99همانجا ص  -31
 .937ص  1949ماركس ك "كاپيتال" جلد سوم  -32
 .90، ص 1ماركس، ك، "كاپيتال" جلد  -33
 .882، ص 3ماركس، ك، "كاپيتال" جلد  -34
 .882همانجا ص  -35
 .78ص  1945انگلس ف "رشد سوسياليسم"  -36
 .78، ص 1947، 1ماركس، ك، "كاپيتال"، جلد  -37
 .63، ص 1932انگلس، "ايدئولوژى آلمانى"  -ماركس -38
 .81، ص 1947، 1"، جلد ل"كاپيتا’ ماركس، ك -39
 .880ص  3و جلد  88همانجا ص  -40
 .885و  884همانجا ص  -41
 .543جلد دوم ص  1932ماركس ك "فقر فلسفه"  -42
 .89، 89، 145، 17، ص 80، ص 1949ى فلسفى" هاهو ا، "بازماندلنين،  -51تا  47، 43
 .٧٥٤، ص ١٩٤٧، جلد اول، “كاپيتال“، ك سمارك -٤٤
 پيشگفتار.“ رشد سوسياليسم“انگلس، ف،  -٤٥
 ٥، ص ١٩٤٦“ درباره ماترياليسم تاريخى و ديالكتيكى“نگاه كن به استالين، ژ،  -٤٦
 .17ص  1946انگلس ف "لودويك فويرباخ"  -52
 ماركس ك "تئورى درباره ارزش اضافه". -53
 .350ص  1947لنين و ا "ماترياليسم و آمپروكريتيتيسم"  -54
 ١٩٢، ص ١٩٣٤جلد اول، “ سوسيالوژى مذهبى“وبر، م  -٥٥
 ٨٣، همانجا ص “فلسفى هاىبازمانده“لنين، و ا  -٥٦
 ٢٥، همانجا ص “آنتي دورينگ“انگلس، ف  -٥٧
 ٣١، همانجا ص “ئولوژى آلمانىايد“انگلس  -ماركس -٥٨
 ٤١٠، ص ١٩٠٩، “انتقاد اقتصاد سياسى“ماركس، ك  -٥٩

 410ص  1948 آنتي دورينگانگس ف،  -60
 .715ص  1935كليات م ا "ديالكتيك طبيعت"  -61
 .707همانجا ص  -62
 ٥٦ص  ،1949شاسشاتيس، ف، :درباره قابل شناخت بودن جهان"،  -63
 .195ص  1949ى فلسفى هاهلنين و ا "بازماند -64
 .26، ص 1946، 1هگل، گ و "علم لوژيك"، جلد  -65
 24ص  1948انگلس ف، "آنتى دورينگ"،  -66
 . 151ص  1947انگلس ف "انتقاد اقتصاد سياسى"  -67
 .87ص  1949، 3ماركس ك، "كاپيتال"، جلد  -68
 .87، ص 1932، "خانواده مقدس"، 1كليات م ا، جلد  -6٩
 .15، ص1920يخ اقتصاد" "مسائل تار -70
 .15همانجا ص  -71
 .15ص  1949مارتين آ، "سوسيولوژى رنسانس"  -72
 .25، 30و  25، 22، 22و  21، 23، 16همانجا ص  78تا  73
 .88، ص1947، 1ماركس ك، "كاپيتال" جلد  -79
 .xiv، ص 1909ماركس ك "انتقاد اقتصاد سياسى"  -80
 .248ص  1949ى" ى فلسفهاهلنين، و ا، "بازماند -81
 .107ص  1948" آنتي دورينگانگلس ف " -82
 .106ص  1949هش سوسياليسم علمى، وژ"پژوهش ماركسيستى" انستيتوى پ -83
 .7ص 1917هگل گ و "عقل در تاريخ"  -84
 .249ى فلسفى" صهاهلنين و ا، "بازماند -85
 .15ص  1932، :ايدئولوژى آلمانى" 2كليات م ا  جلد  -86
 14ا ص همانج -87
 (17ص1،1947ماركس ك "سرمايه" جلد  -88

 
 



 158 

 .43و  25ص  1946انگلس ف "لودويك فويرباخ"  -89
 .41همانجا ص  -90
 .25ص  1946ى درباره تاريخ ماترياليسم" نظرياتپلخانف گ و " -91
 .56ص 46س19ماركس ك، "تزهاى درباره فويرباخ"، تز سوم  -92
 .79پلخانف، همانجا ص  -93
 .150ص 1947ا "آزادى و نظم" بلوخ  -94
 .150ص  1947، 1ماركس ك "كاپيتال" جلد  -95
 .LVص  1909ماركس ك، "انتقاد اقتصاد سياسى"  -96
 .187ماركس "كاپيتال" همانجا ص -98
 .186همانجا ص  -99

 .188همانجا ص  -100
 .189همانجا ص  -101
 .189همانجا ص  -102
 .185همانجا ص  -103
 . xivص  1909انتقاد اقتصاد سياسى" ماركس ك، " -104
 .21ص  2جلد  1932انگلس "ايدئولوژى آلماني"  -ماركس -105
 .439 -441ص  1948لوكاش گ، :هگل جوان"  -106
 .537ص  1947ماركس ك "سرمايه" جلد اول  -107
 .540همانجا ص  -108
 .539همانجا ص  -109
 لت" پيشگفتار نشر اول.انگلس ف، "منشاء خانواده، مالكيت شخصى و دو -110
 .32ص  2جلد  1932ماركس ك "فقر فلسفه"  -111
 .32همانجا ص ، جلد دوم، “ايدئولوژى آلمانى“انگلس،  -ماركس -112
 .549همانجا ص ، “فقر فلسفه“ماركس، ك،  -113
 .27ص  1946به نقل از "درباره ماترياليسم تاريخى و ديالكتيكى"  -114
 . xviii، ص 1909تقاد اقتصاد سياسى" ماركس ك، "درباره ان -115
 .285ص  1949ى فلسفى" هاهلنين و ا "بازماند -116
 .54ص 1949ماركس ك "تزهاى درباره فويرباخ"، تز نهم،  -117
 .44ص  1947مئرينگ ف "درباره ماترياليسم تاريخى"  -118
 (.10ص  1946پلخانوف گ و "درباره برداشت ماترياليستى تاريخ"  -119
 .12همانجا ص  -120
 .15، ص 1932، 2ئولوژى آلمانى" جلد انگلس "ايد -ماركس -121
 .613ص  1948لوكاش گ، "هگل جوان"  -122
 .613ص  1909ماركس ك "درباره انتقاد اقتصاد سياسى"  -123
 .183ص  1949" آنتي دورينگانگلس ف " -124

A124-   1949 و 1948" دارىسرمايهكوفلر، ل، "درباره تاريخ جامعه. 
 .40ص  1946ماركس ك "هيجدهم برومئر"  -125
 .381جلد اول ص  1932ماركس انگلس "خانواده مقدس"  -126

 ، ص.1909ماركس، ك، "انتقاد اقتصاد سياسى"  -130
 .165ص  1949، 1ماركس ك، "كاپيتال" جلد  -131
 .165، ص 1949لوكاش، گ، "رئاليسم روسى در ادبيات جهان"،  -132
 .19، ص 1946انگلس، "مانيفست حزب كمونيست"،  -سمارك -133
 ص. 1" جلد هاشتين ك فون، "تاريخ جنبش اجتماعى در فرانس -134
 .514ماركس ك، "كاپيتال" جلد ا ص  -135
 .186و  275همانجا ص  -136
 .32ص  2جلد  1932انگلس "ايدئولوژى آلمانى"  -ماركس -137
 .29، ص1948 هاآنآثار  زا اىهات، مجموعماركس و انگلس درباره هنر و مطبوع -138
 .366ص  1948" آنتي دورينگانگلس ف " -140
 .680ص 1947ماركس ك "كاپيتال" جلد ا  -141
 .15، ص 1945انتشار بزبان انگليسى  گفتارپيشانگس، ف، "رشد سوسياليسم از اتوپى به علم"،  -142



 159 

 .395انگلس ف "آنتى دورينگ"، همانجا ص  -143
 .236انگلس "ايدئولوژى آلمانى همانجا ص  -اركسم -144
 .331ص  1047ماركس، ك، "كاپيتال"، جلد اول،  -145
 .٤٦، ص ١٩٤٥ انگلس ف رشد سوسياليسم -146
 .565و  564همانجا ص  1ماركس ك "كاپيتال" جلد  -147
 .578همانجا ص  -148
 .578همانجا ص  -149
 .18همانجا ص -150
 .37، جلد دوم، ص 1932دئولوژى آلمانى" انگلس، "اي -ماركس -151
 .358به نقل از لوكاش، "هگل جوان" همانجا ص  -153
 .150، ص 1947 هاهاز خاطرات و نوشت اىهانگلس، ف، در "كارل ماركس"، مجموع -154
 .24، جلد دوم، ص 1932انگلس، "ايدئولوژى آلمانى"،  -ماركس -155
 .936، ص 1949ماركس، ك، "كاپيتال"، جلد سوم،  -156
 انگلس ف، "موقعيت طبقه كارگر در انگلستان". -157
 ماركس، ك، "كار دستمزدى و سرمايه". -158
 .33، ص 1919ماركس ك "در مورد مسئله يهودىها"،  -159
 . xiv، ص 1909" ملىاقتصادماركس، ك، "انتقاد  -160
 . xvهمانجا ص  -161

قدمه بر لورنس ف اشتين، تاريخ جنبش اجتماعى در فرانسه" تحت عنوان "م، G. Salamonزآالمون، گ  -162
 .xxxivص 
 .318، ص 1948لوكاش، گ، "هگل جوان"،  -164
انگلس "ايدئولوژى  -گفتار در مورد چاپ دوم و ماركس ، پس1947، 1ماركس، ك، "كاپيتال" جلد  -165

 .14، ص2، جلد 1932آلمانى"، 
 براى چاپ اول. گفتارپيش، 1884خصوصى و دولت"، انگلس، ف، "منشاء خانواده، مالكيت  -166
 .5، ص 1946انگلس، ف، "جنگ دهقانى در آلمان"،  -167
 نگاه كن. 165به  -168
 .5همانجا ص  -169
 xv، ص 1910انگلس، ف، "منشاء خانواده، مالكيت خصوصى و دولت"،  -170
 .viii، نطق پيش از چاپ دوم، ص 1919مئرينگ، ف|، "افسانه لسينگ"  -171
 .3، ص 1947، شناسىجامعهشغل"، رساله درباره تئورى  مثابهبهوبر، م، "علم  -172
 .39انگلس، ف، "جنگ دهقانى در آلمان"، همانجا ص -173
 .69همانجا ص  -174
 .286ى فلسفى"، همانجا ص هاهلنين، و ا، "بازماند -175
 .36، ص 1949يسى"، "درباره انقالب انگل Meuselانگلس، به نقل از مويزل  -176
بايد در پراتيك، حقيقى بودن، يعنى  انسان: "مي نويسدماركس در تز اول درباره فويرباخ ازجمله  -177

واقعيت و توانائى و ناسوتى بودن تفكر خود را اثبات كند. بحث درباره واقعيت يا عدم واقعيِت تفكِر جدا از 
 است صرفا  اسكوالستيك". اىهپراتيك، مسئل

 .791، ص 1947ماركس، ك "كاپيتال"، جلد ا،  -178
 .5انگلس، ف، "جنگ دهقانى در آلمان"، همانجا ص  -179
 .21، ص1949هگل، ف، "فنومنولوژى روح"  -180
 5، ص 2، جلد Of Government 1690لئوكه، ج،  -181
 3جنايى فرانسه، جلد  اشتين، ل. و.، تاريخ حقوق -182
 867، ص 3، جلد 1949ماركس، ك. "سرمايه"،  -183


