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 ٣٤بخش اول

گذار ايدهآليسم ذهنى به عينى
“كليت ،حقيقت است“ هگل
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٤٨
٥٠

قلههاى پراهميت رشد ايدهآليسم ذهنگرا
حقيقت بهمپيوسته
مرحله ايدهآليسم عينى
ريشه عـلّـى ايجادشدن آگاهى
هستى مادى هنوز درك نمى شود
پايه گذارى ايدهآليسم عينى
آگاهى ،عملكرد و تظاهر زندگى
پذيرفتن وحدت متضادها
شلينگ پيشقدم هگل
گام تعيين كننده هگل در غلبه كردن بر ايدهآليسم ذهنى
نقش پراتيك اجتماعـى
لباس ايدهآليستى بر تن ديالكتيك هگل

 ٥١بخش دوم

ديالكتيك هگل
لوژيك
زمينههاى منطق-
ِ
ِ
«حقيقت … آن رو است» هگل
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٦٠
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توصيف بر هر دو پايه
نقطه آغاز براى درك ديالكتيكى از واقعيت را دركجا بايد جستجو كرد؟
هرآغازى موقتى است
زبان هگل
وحدت هستى و نفى ديالكتيكى
اسلوب درست بررسى
بى آغازى و يا آغاز گذرا
مفهوم ديالكتيكى كليت
برخى نكات در زبان هگل
نقش پراتيك در روند شناخت
ديالكتيك تئورى شناخت هستى

و انگيزه نگارش كتاب
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 ٦٥بخش سوم

ماتـريـاليسـم فـويـربـاخ
٦٦

«جنبـه فعال ذهن بجاى آنكه توسط ماترياليسم ،توسط ايدهآليسم پرورانده شد» ماركس
درك ماركسيستى از ماترياليسم

 ٦٨بخش چهار

اسلوب ديالكتيك مشخص
«براينپايه ،تاريخ جهان ما هيچ گاه چيز ديگرى از كار در نمى آمد،
جز دستگاهى با تكههاى جدا از هم ،و هيچ گاه عنوان علم نمى يافت.
آنجا كه عقل سليم استاد نانوا  Brotgelehrteتقسيم مى كند،
روح فلسفى پيوند مى زند ».شيلـر Schiller
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كليت بهمپيوسته و بهم تنيده
كليت و زيرمجموعه آن
انتزاع ديالكتيكى
نسبى و مطلق
اسلوب ماركسيستى -بهمپيوستگى -بهمتنيدگى جزء و كل
روابط اجتماعى شىء شده
جفت ديالكتيكى شىء شدن و فردى شدن در روابط كااليى
رابطه ايدئولوژى و اقتصاد
خصلت فردگرايانه و فيتيشى
كاتگورى ،لباس ظاهرى تظاهر ايدئولوژى
كاتگورى ،اشكال معتبر اجتماعى ،اما ظاهرى و ايدئولوژيكى
كليت ،وحدت متفاوت و متضاد
كليت مشخص است
حركت دوگانه شناخت
شناخت از انتزاع به مشخص ،يعنى بازتوليد انعكاس مشخص در انديشه
كاتگورى و مناسبات اجتماعى
جاى روابط علّـى
دامنه بهمپيوستگى -بهمتنيدگى هر لحظه در كليت
عاميت انباشته از خاص متنوع

 ٨٩بخش پنجم

ساختار ديالكتيكى قوه ادراكه
قوه ادراكه چگونه عمل مى كند؟
«قوه ادراكه با واقعيت در تضاد قرار مى گيرد :كليت موزون و آن چيزى را كه بهمپيوسته و
بهمتنيده است،
شارشاتيس
تقسيم و به اجزا متجزا مى كند».
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تفاوت تعقل صورى و ديالكتيكى
فكرى پراكندنى و بانگى برآوردنى
ساختار تضادمند آگاهى
ساختار ديالكتيكى تضادمند آگاهى ما ناشى از چيست؟
تضادمندى درك واقعيت پرتضاد
اشكال دوگانه و متضاد واكنش آگاهى
وحدت ديالكتيكى اشكال شناخت آگاهى
استقراء و تعميم
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وحدت ،هويت آنهاست
نقش ناميمون “واقعيتامر“ (فاكت)
“واقعيتامر“ ،يك هيروگليف
تفاوت اسلوبى دو پژوهش ديالكتيكى و غيرديالكتيكى
موضع ديالكتيك مشخص در برابر اين تصورات چيست؟
منافع فردى مانع شناخت كليت
شناخت هگل ،شناخت دوران بورژوازى
شناخت هگل ،اسلوب علمى شناخت
تفاوت واقعيتامر و حقيقت
جدايى و بهمپيوستگى -بهمتنيدگى شكل و محتوا
ظاهرامر و بغرنجى حقيقت
تفاوت مقدمات و اصل پژوهش

 ١١٣بخش ششم

ساختار ديالكتيكى ماترياليسم تاريخى
«ثانيا بـهيچوجه نمى شود از اين كيفيت احتراز جست كه همه آن چيزهايى كه
انسان را به فعاليت برمى انگيزد ،بايد از دماغش بگذرد  -حتى خوردن و آشاميدن ».انگلس
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شناخت ديالكتيكى از آگاهى
آگاهى ،مشخصه كيفى هستى اجتماعى
رابطه آگاهى و پراتيك -كار
جاى آگاهى در پراتيك -كار
آگاهى و شرايط اجتماعى
ويژگى وحدت تضاد عملكرد ذهن و عين
رابطه ضرورت و آزادى
وابستگـى مضمـون عملـكرد آگـاهـى با ريشـه عـلّـى آن
تفاوت اشياء و ابزار كار
نقش سطح رشد نيروههاى مولده
رابطه كار و آگاهى
آگاهى ،مرحله كيفى جديد در تكامل طبيعت
هماهنگى قوانين در هر مرحله تكاملى
رابطه ميان هستى اجتماعى و آگاهى
رابطه ذهن و عين
نقش پراتيك در رابطه ايدئولوژى و شرايط اجتماعى
كشف كليت واحد
وحدت ذهن و عين در پراتيك تحقق مى يابد
بدفهمى ايدهآليستى ،بدفهمى ماترياليستى
وحدت ديالكتيكى تضاد ميان سوبژكت و ابژكت
ايدئولوژى انعكاس غيرفعال نيست

 ١٤٠بخـش هفتـم

ديـالكتيـك شىء شـدن
«اين فرهنگ بود كه به مصيبت براى انسانيت تبديل شد» شيلـر
١٤٠
١٤١
١٤٤
١٤٩

نقش تغيير شرايط تاريخى
تقسيم كار و رابطه آن با نابود شدن استقالل انسان
بيگانگى ،مقوله ايست در ارتباط با كار
انديشه تاريخى -انتقادى
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وحدت مالكيت خصوصى و تقسيم كار سرمايهدارى
روابط اجتماعى شفاف در قرون وسطى
نقش تقسيم كار در شىء شدن روابط اجتماعى
قدرت نهفته در تقسيم كار سرمايهدارى
منافع فردى و ارتباط آن با منافع طبقاتى
خصلت جبرى رابطه “آزاد“
شفاف ساختن هرج و مرج نظام سرمايهدارى
چگونگى جريان شىء شدن روابط اجتماعى و نقش تقسيم كار
تضاد عاميانه محاسبه و حدث و گمان
بازهم درباره چگونه عملكرد ذهن به قانونمندى عينى تبديل مى شود
انطباق “آزادى“ فردى با ضرورتهاى عينى
موضع نظارهگر -ظاهرنگر
گرفتارى انديشه تئوريك بورژوازى
واقعيت و امكان
رابطه نسبى و مطلق
راهحل ،پاسخى است تاريخى
انطباق منافع طبقاتى با منافع كل جامعه
ناتوانى اسلوب علوم بورژوايـى براى شناخت شىء شدن روابط
ديالكتيك آزادى و جبر
شىء شدن روابط ،مسئـله مركزى است
نگاهى به تئورى “گرنس نوتسن“
قطع رابطه با تئورى “اقتصادملى“

 ١٨١بخش هشتم

رشد علم تاريخ از توصيـف به شنـاخت
«النگه تصورى هم از آن ندارد كه اين حركت آزاد در مدارك ،اصال چيز ديگرى نيست،
جز شرح و بسط [سفسطه آميز] درباره اسلوبى كه برپايه آن بايد مدارك مورد بررسى قرارگيرند
– كه همان اسلوب ديالكتيكى است» .ماركس
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٢٠٤

ديالكتيك جان مايه سيستم ماركسيستى
تفسير مكانيكى از ماترياليسم تاريخى
تاريخ روندى هماهنگ است – وحدت ديالكتيكى ايدئولوژى و اقتصاد
درك ديالكتيكى از بهمپيوستگى -بهمتنيدگى تاريخ
نقش تغيير شرايط در طول تاريخ
ذات و مضمون حقيقت از رابطه ديالكتيكى خاص و عام ناشى مي شود
همزاد بودن علوم تاريخ و جامعهشناسى
احساس آزادى براى تعيين هدف (غايت) و مرز آن
گذار ديالكتيكى از ذهنيت به عينيت و برعكس
قانون ديالكتيكى
برداشت ديالكتيكى ماترياليسم تاريخى
ماترياليسم مكانيكى در كجا قرار دارد؟
تفاوت ميان تكنيك و اسلوب پژوهش
بهمپيوستگى -بهمتنيدگى ديالكتيكى
ديالكتيك ناخودآگاه
ريشههاى ذهنى و عينى شكل ظاهرى شىء شده در هر دوران
اغفال دوگانه پوشش بى واسطه ظاهرامر
ديالكتيك ظاهر تاريخ و آگاهى كاذب
ديالكتيك منافع طبقاتى و ايدئولوژى
انعكاس هستى اجتماعى در آگاهى ،روندى بغرنج است

6

٢٠٦
٢٠٨

ديالكتيك آگاه بودن و آگاه نبودن
تاريخ هستى بشرى ،تاريخ رشد شرايط هستى اجتماعى است

 ٢١٠فهرست توضيحاتى مترجم:
 – -Iمنطق صورى -فرمال.
 -IIشناخت
 -IIIنظريات پسامدرن
 -IVپوزيتويسم.
 -Vعرفان
 – VIفيخته (فيشته) ،يوهان گوتلئب Johan Gottleb Fichte
 -VIIكانت ،امانوئل
 –VIIIجزمگرايى Dogmatismus
 -IXرئاليسم
 -Xدكارت ،رنه
 - XIگردش كوپرنيكى
 - XIIذهنگرايى مدرن Neokantianismus
 – XIIIبازهم درباره پوزيتيويسم
 - -XIVآرشميدس
 – XVويكو ،جياماباتيستا Giamabattista Vico
 -XVIراسيوناليسم
 -XVIIجون الك
 -XVIIIاحساسگرايى Sensation
 Condillacschen Sensualismus XIXكونديالك د ئتينه
 -XXنكاتى درباره درك مكانيكى از ماترياليسم
 -XXIالمترى يوليان
 -XXIIآمپريسم Empirismus
 -XXIIIهوبئس ،توماس
“ -XXIVفنومنولوژى روح“ پديدارشناسى روح
 – XXVاسپينوزا  ،بنديكوس
 -XXVIشلينگ ،فردريش ويلهلم
 –XXVIIفرماليسم Formalismus
 -XXVIIIمونيسم ماترياليستى
 – XXIXپارالريسم
 -XXXهردر ،جوهان گوتفريد
 -XXXIلسينگ ،گوتهولد افراهيم
 -XXXIIترانسندنتال transcendental
 -XXXIIIلوكاش ،جورج
 -XXXIVياكوبى ،فريدريش هينريش
 -XXXVدوآليسم
 -XXXVIانديشه مونيستى و پذيرفتن وحدت عاميانه عين و ذهن
 – XXXVIIوحدت مطلق لحظات
 – XXXVIIIلغت آلمانى Entfremdung ، Entauesserung
Monade – XXXIX
 -XXXXبرابرايستا gegenstaendlich
 -XXXXIشناخت منفرد -متجزا و كليت
 -XXXXIIسوراخ هاى سياه در كهكشان
“ -XXXXIIIبيگانگى از خود“
 – XXXXIVكاتگورى -مقوله
 -XXXXVشكگرايى Skeptizismus
 -XXXXVIسوفيستيك Sophistik
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 - XXXXVIIفتيشيسم
 – XXXXVIIIدرباره فتيشيسم
 -XXXXIXشىءشدن
 -LIتريشوتومى
 -LIIرومانتيك
 -LIIIتوضيحاتى در مورد “عقل سليم“
 -LIVفون كوئيز ،نيكوال
 -LVآگـاهـى
 -LVIفلسفه طبيعت
 -LVIIبوركهارد ،كارل ياكوب
 -LVIIIخصلت به شىء تبديل شدن در اقتصاد دوران فئوداليسم وجود ندارد
 -LIXكاسيئر ،ارنست
 -LXاتميزاسيون -ذرهانديشى
 -LXIتئلئولوژى
 -LXIIايدئولوژى پسامدرن
 -LXIIIكئوزناى ،فرانكو
 -LXIVفيزيوكرات
 -LXVكرومول ،اوليور
 -LXVIغده با ترشح داخلى
 -LXVIIمعنويت مشترك
 -LXVIIIبلوخ ،ارنست
 -LXIXپرودون ،پير
laissez faire -LXX
 -LXXIمارسليون فون پادوآ
 -LXXIIتوماس فون آكوئينو
 -LXXIIIوابستگى به قدرت طبيعى
 -LXXIVميليتون ،جون
 -LXXVلورنس فون اشتين
 -LXXVIكالوين ،يوهان
 -LXXVIIباز هم درباره فرماليسم
 -LXXVIIIاسپنسرؤ هربرت
 -LXXIXخريد و فروش نيروى كار
 -LXXXسان سيمون
 -XXXIناتورآليسم
 -LXXXIIحرمت و امنيت شخصيت انسان و جامعهشناسى بورژوايى
 -LXXXIIIكاركرد غايتمند
 -LXXXIVبازهم درباره غايتمندى
 -LXXXVرابطه ميان توليد و مصرف
 -LXXXVIپاپاعظم ،بنديكت شانزدهم و اسالم
 -LXXXVIIكومته ،آگوست
 -LXXXVIIIاشتاملر ،رودلف
 -LXXXIXزمملر ،گئورگ
 -LXXXXتابوريتها
 -LXXXXIلغت يونانى chilioi
 -LXXXXIIمونتسر ،توماس
 -LXXXXIIIجنبش مساواتخواهانه در ايران  -مزدكيان
 -LXXXXIVلورنس فن اشتين
Fetischismus

 ٢٢٧فهرست منابع كتاب لئو كفلر
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مقدمـه
برخى نكات درباره نويسنده كتاب “تاريخ و ديالكتيك“ ،لئـو كفـلـر
Koflerو انگيزه نگارش كتاب.

Leo

طبقات حاكم آن زمان كه بتوانند نگرش به شرايط اجتماعي را از ديدگاه منافع خود ،به نظر عمومى در
جامعه تبديل سازند ،به قله قدرت دست يافتهاند .قاعدتا مى بايست مسلط شدن يگان ِهانديشى ي كنونى درباره
وضع اجتماعى در كشورها در سطح جهانى كه در دوران كنونى به ظاهر همه كس را در همه كشورها
فراگرفته است ،قدرتمندان را خوشبخت كرده باشد :زيرا ،باوجود حدت تضادهاى موجود در سطح جهان و
تقريبا در عموم جوامع ،متخصصين مغزشويى توانستهاند سرمايهدارى را بـهمثابه وضع بدون جانشين در
روشنفكران منتقد
اغلب اذهان جابياندازند .انديشه انتقادى در تنگنا قرار گرفته است؛ حتى بخش بزرگى از
ِ
نيز قابليت روشنبينى را از دست داده و نمى توانند رابطه و وابستگى ها را تشخيص داده و نگفتهها را
بزبان بياورند.
ت حاكمان جاى خود را بازكرده ،و مانع آنستكه پرسش درباره علل و
“قناعت“ فكرى ي منطبق با نظريا ِ
شرايط ايجادشدن آشفتگى وضع اجتماعى و نيروهاى عامل آن كه مسئول ايجادشدن چنين وضعى هستند،
روشنفكر امروزى به برداشت بي واسطه از وقايع و پذيرش ظاهر تجربـههاى
مطرح شوند“ .روح زمانه“ي
ِ
روزمره قناعت مى كند .از پرسش انتقادى درباره مضمون وضع موجود ،سبكسرانه چشم پوشى مى شود.
باوجود اين ،به طور روزافزون ،انسانهاى بيشمارى نارضايى خود را از رشد تضادهاى اجتماعى و تمدنى
و مخالفت خود با نحوه نگرش حاكم را اعالم مى دارند .عليرغم ادعاى مداوم درباره ”مرگ ماركس“ و
انديشه سوسياليستى -كمونيستي ،كنجكاوى سازندهاى بوجود آمده است كه همچنين خواستار آشنا شدن با
انديشه تاريخى ،ماترياليستى و شيوه ديالكتيكى آن است.
كتاب لئـو كـوفلـر درباره ديالكتيك ،پاسخى است به اين نياز .اين كتاب بررسى اى اسلوبى -انتقادى است
براى درك فعال روابط اجتماعى و ريشههاى آن .پرسش مطرح شده در كتاب درباره چگونگى شناخت ،چنين
روابط اجتماعى است و مايل است بر
است :انديشه بايد از چه جنسى باشد ،وقتى هدفش بررسى ي انتقادى ي
ِ
پايدارى به ظاهر ابدى و غيرقابل عبور شرايط حاكم غلبه كند؟
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چاپ جديد كتاب لئو كفلر
نگارش كتاب حاضر كه چاپ جديد آن توسط فيلسوف معاصر آلمانى ورنر زپمان  Werner Seppmannدر سال
 ٢٠٠٤انتشار يافته است ،به زمان اقامت لئو كوفكر در آلمان دمكراتيك باز مي گردد (چاپ اول  1955در
هامبورگ ،چاپ دوم  1970و چاپ سوم  .)1973اين اثر در جريان برخورد كفلر با درك مكانيكى
بوروكراسى رشديابنده از ماترياليسم تاريخى و بى توجهى به انگيزهها و آگاهى مردم در اين كشور به برشته
ديالكتيك مشخصى است كه به جستجوى فضاى ذهنى و
تحرير درآمده است و نمونه بررسى سازنده ي
ِ
عوامل موثر براى عملكرد تاريخى انسان مى پردازد كه در مركز آن ،موضوع بهمپيوستگى انسان و جامعه،
بهعبارت ديگر ،ديالكتيك “فرد و جمع“ (انديشه و وجود) ،ديالكتيك “ذهن و عين“ ،قرار دارد.
ورنر زپمان ،ناشر چاپ جديد كتاب ،افزودهاى در پايان كتاب به چاپ رسانده است تحت عنوان “مراحل رشد
ديالكتيكى يك تئورى اجتماعى“  . Entwicklunsstufen einer dialektischen Gesellschaftstheorieاو ازجمله در اين افزوده
نظريه “ضد روشنگرى“ را مورد بررسى و انتقاد قرار مى دهد كه بهمثابه انديشه پسامدرن ،ايدئولوژى حاكم
دوران امپرياليسم را تشكيل مى دهد .نظريهاى كه مى كوشد پرسش درباره ريشه عـلـى پديدههاى اجتماعى را
دوباره در ابهام قرار داده تا شناخت علل تضادهاى اجتماعى براى انديشه غيرمسلح به اسلوب ديالكتيكى،
غيرممكن گردد“« .انسان پسامدرن“ موظف به آن است كه تنها قادر به شناخت اجزاء و پديدههاى جدا از هم
باشد و از هرنوع استنتاج دورى جويد» (همانجا ص .)٢١٢
پيامد چنين برداشتى ،آنطور كه ن .لُومان  ، N. Luhmannيكى از نظريهپردازان ايدئولوژى پسامدرن آن را در
تحت عنوان “تئورى سيستم“  Systemtheorieبيان مى دارد ،گويا «ديگر جامعه ،ساختار بهمپيوسته -بهمتنيدهاى
را تشكيل نمى دهد ،بلكه تنها از بخشهايى با قوانين اجتماعى مربوط به خود تشكيل مى شود كه در آن
انسان -انديوديومهاى منفرد و سرگردان  -تنها در “جستجوى معنا و هدف“ براى زندگى خود مى باشد .چنين
خودكار سازمانده ِى خود عمل
جامعهاى [گويا] به بخشهاى مستقلي ازهم تقسيم شده است و هر كدام با اصول
ِ
مي كنند .پايه و اساس اين تقسيم را يك “اولوسيون عقاليى -عقلگرا“  evolutionaere Rationatitaetتشكيل مى دهد
كه در آن بخش اقتصاد ،علم و سياست برپايه عقالنيت هدفمند و بخشهاى هنر ،اخالقيات و زندگى روزمره
هنجارهاى  normativeنيازها سازمانداده مي شود .عمال چنين تقسيمى به معناى تقسيم هستى اجتماعى به
برپايه
ِ
دو بخش عملكرد اقتصادى و بخش منوط به دورنماى تجربه شخصى “زندگى روزمره“ مى شود كه هابرماس
در “نظريه ارتباطات“  Kommunikationstheorieخود بيان داشته است( ».همانجا ص )٢١٣
برپايه چنين انديسه پسامدرن است كه پرسش درباره علل عـلـى پديدهها و شناخت كليت هستى اجتماعى از
انديشه جستجوگر روشنفكرانه حذف مى شود ،تا لُومان بتواند بگويد كه «روند اقتصادى تنها برپايه اصول
عقاليى گريزناپذير خود كه همان دسترسى به سود براى سرمايه را تشكيل مي دهد ،مى
هدفمند و جاافتاد ِه
ِ
تواند عملكرد موفقى داشته باشد ،و “اين بكلى بى تفاوت است كه كار براى كارگر چه مفهومى دارد“»
(همانجا ص .)٢١٤
ديگر دورنماى تغيير جامعه در اين نظريه جايى ندارد .ادعاى گريزناپذير بودن پذيرش برقرارى حاكميت
نسخه اقتصادى نوليبرال ،با بيان اعتقاد به قدرت سازماندهى و موثر بودن قوانين “بازار“ تكميل مي شود و
زمينه برداشت مذهبى تكامل گويا هدفمند و جهتدار تاريخ ،بوجود مى آيد .زپمان در پى افزون كتاب
برجسته مى سازد كه « براى انديشه منتقد راز سر بهمهرى نيست كه حفظ چه منافعى در پشت اين نظريات
پنهان شده است» .نكته عمده ،درك اين امر است كه نظريه پسامدرن مى كوشد از اين طريق يك
خودگولزنى در زندگى روزمره را درباره اين امر تلقين كند كه گويا وضع حاكم غيرقابل تغيير مى باشد .به
نظر لومان «اگر مفهوم پسامدرن ،فقدان انديشه بهمپيوستگى جهان را برجسته مى سازد و يا وجود عقالنيت
مشترك [براى انسانها] و تعهد الزامآور را براى انسان در برابر ديگرى نفى مى كند و يا حتى موضع
مشتركى را براى انسان در برابر جهان و جامعه نمى پذيرد ،اين درست و دقيقا القاي همان نتيجه گيري
[”منطقى“ از موضع ايدئولوژي پسامدرن در باره] شرايط ساختارى حاكم است كه جامعه مدرن به آن تسليم
شده .براى انديشه پسامدرن پذيرش قدرتى كه حرف آخر را مى زند ،قابل تحمل نيست .از اين رو ،مسئله
اصال بر سر درستى و ضرورت برقرارى استقالل عقالنيت نيست ،بلكه بر سر استقالل از عقالنيت است،
استقاللى كه نبايد براى دسترسى به آن كوشيد ،بلكه استقاللى كه تحقق يافته است( ».ن .لُومان ،مدرنيته
جامعه مدرن ،در نشريه بيست و پنجمين كنگره جامعهشناسى در فرانكفورت كنار ماين  ،١٩٩٠فرانكفورت و
نيويورك ،ص ( )١٠١زپمان همانجا ص .)٢١٥
انديشه پسامدرن الگويى است براى كوشش به منظور پنهان داشتن علل بحران اجتماعى كه گويا ناشى از
نيروهاى مرموز و غيرقابل شناخت مي باشد .اين الگوها وسيله امتحان شدهاى است براى دور ساختن نظر،
نه تنها از علل ازهمگسيختگى اوضاع جامعه ،بلكه همچنين براى منحرف ساختن نظر از نيروهاى اجتماعى،
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از انسان تاريخى موثر در تغيير وضع .ماركس در سال  ١٨٦٨در نامهاى به كوگئلمان در همين زمينه مى
نويسد« :اين مطلقا به سود طبقات حاكم است ،سردرگمى انديشه را ابدى سازند[ ،زيرا] با شناخت
بهمپيوستگى -بهمتنيدگى ها  ...پيش از فروپاشى عملى ،كليه اعتقادات تئوريك درباره ضرورت پابرجا ماندن
وضع حاكم فرو مى ريزد( ».همانجا ص )٢١٧
باوجود كوشش بسيار براى به كنار راندن انديشه انتقادى ،به علت تشديد روزافزون بحران اجتماعى ،رشد
تعداد آنانى كه به انديشه تابعيت از حاكميت ايدئولوژى حاكم تن در نمى دهند ،چشمگير است .به كورى چشم
ادعاى مداوم درباره مرگ ماركسيسم (“ماركس مرده است“) ،يك جستجوى پرحاصل بوجود آمده است براى
آشنا شدن و درك انديشه تاريخى -ماترياليستى و اسلوب ديالكتيك مشخص.
امرى كه انتشار مجدد كتاب لئو كفلر را مورد تائيد قرار داده و ترجمه آن به زبان فارسى را نيز مستدل مى
سازد.
«غيرقابل انكار است كه اخيرا دوباره عالئم رشد وسيع عالقه به شناخت انديشه ماركس در جهان بچشم مى
خورد .همهپرسى كه اخيرا سازمان ملل در ميان دانشجويان با سن ميان  ٢٠تا  ٢٥سال انجام داد ،با اين
نتيجه نسبتا غيرمترقبهاى همراه بود كه اكثريت چشمگير بيش از  ٦٠درصد دانشجويان ،نه گاندى ،آلبرت
شويتزر يا مارتين لوتر كينك را بهعنوان مهمترين شخصيت تاريخ دو قرن گذشته انتخاب كردند ،بلكه كارل
ماركس را“ M. R. Krätke( ».به ماركس نياز داريد؟“ در “دنياى جوان٢٠٠١ .ر١٢ر.)٦

ديالكتيك عملكرد (پراتيك)
اتريشى لهستانى االصل بود ،سويس را ترك كرد و به قسمت
در سال  1947لئو كوفلر كه يك پناهنده سياسى
ِ
شرقى آلمان كه تحت كنترل اتحاد شوروى بود ،رفت .پيشتر او بـهمثابه فعال سوسياليست اتريشى به سويس
فرار كرده و پناهنده سياسى شده بود .او در اين زمان انديشمندى ناشناخته نبود .با نگارش كتاب “علم
جامعه“  ،كه در دوران پناهندگى خود در سويس نوشته بود ،توجه محافل علمى را بسوى خود جلب كرده بود.
ولفگانگ آبندروت  ،Wolfgang Abendrothماركسيست آلمانى ،كتاب او را «يكى از آثار پايهاى سوسيولوژى
مدرن» ناميد.
در آلمان دمكراتيك ،كوفلر بهخاطر تحقيقاتش تحت عنوان “در مورد تاريخ جامعه بورژوازى“ كه بصورت
كتابى تحت همين عنوان در دوران اقامت او در سويس بهچاپ رسيده بود ،به استادى “تاريخ فلسفه“ در
دانشگاه شهر هـالـه فراخوانده شد و به رياست دانشكده “انستيتوى ماترياليسم تاريخى“ منسوب گشت .اما
بزودى يك بحران ايدئولوژيك -سياسى بوجود آمد كه موجب شد ،كوفلر در پايان سال  1950به آلمان فدرال
نقل مكان كند.
اگر به ظاهرامر نگاه شود ،برخورد علنى كوفلر با مسائل ساختمان سوسياليسم و بوروكراسى رشديابنده،
ريشه بحران بوجود آمده بود .او در كالسهاى درس خود اين مسائل را مطرح مى ساخت و ديد محدود
پراتيك سياسى را مورد انتقاد قرار مى داد .او مى گفت :نه به انگيزههاى موجود مردم توجهى مى شود و نه
موقعيت آگاهى آنان بحساب مى آيد :دستور از باال ،جاى كوشش اقناعـى را گرفته است.
اصولـى تئوريك نظريات كوفلر تشكيل مى دادند .او با توجه به اين
اما علل اصلى برخوردها را مضامين
ِ
اصول ،خود را براى «تجديد حيات ديالكتيك ماركسيستى» متعهد مى دانست (ارنست بلوخ ،Ernst Bloch
فيلسوف و ماركسيست آلمانى).
در كتاب فوقالذكر خود“ ،علم جامعه“  ،او در برخورد انتقادى با مواضع معلم وينـى خود ،ماكس آدلـر Max
 Adlerو نحوه برداشت جورج لوكـاش  George Lukacsاز ماركسيسم ،تئورى تفسير “تزهاى درباره فويرباخ“،
آنطور كه مورد نظر ماركس است را مطرح ساخته بود :انسانها وابسته به روابط و شرايط اجتماعى هستند،
اما اين يك وابستگى از نوع ويژه است ،زيرا آنها اين شرايط اجتماعى را (به كمك و) با عملكرد خود
“برپامى دارند“ .با تكيه بر پراتيك اجتماعى است كه برداشت ماركس ،به طور دقيق و همهجانبه درك مى
شود .ماركس انسان را ذهن شناختگر و عامل تاريخى اى مى داند كه نسبت به اوضاع و شرايط اجتماعى از
خود آگاهانه واكنش نشان مي دهد« .همانطور كه جامعه انسان را مى سازد ،خود توسط انسان برپا و ساخته
مى شود( ».ماركس)
تنيدگى ذهن و عين نزد ماركس ،همانقدر از يك
ديالكتيك بهم
ارزيابى ماترياليستى از جامعه براساس برداشت
ِ
ِ
برداشت انتزاعى ملزم به “ضرورت و جبر“ بهدور است ،كه “منتج شدن“ مكانيكى انديشه از “زيربناى“
اقتصادى برداشتي غيرديالكتيكي است .برعكس ،برداشت ديالكتيكى اين نكته را به طور مركزى مطرح مى
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سازد كه چگونه بايد در درون روابط متقابل و بهمپيوسته ميان انسان و جامعه فضاى الزم را براى عملكرد
“مختارانه“ انسان كشف و آن را تعريف كرد.
اين شناخت از ماترياليسم تاريخى ،جان مايه محتواى كتاب “تاريخ و ديالكتيك“ لئـو كـوفلـر را تشكيل مى
دهد.
از آنجا كه كوفلر رابطه ديالكتيكى ميان فعاليت ذهنى و روند عينى را در مركز درك خود از ديالكتيك قرار
مى دهد ،فيلسوف ديگر آلمان دمكراتيك ،پتـر روبـن  Peter Rubenبا اشاره به كتاب “تاريخ و ديالكتيك“« ،آن را
نمونه اصولـى و منطقى چشمگيرى براى انديشه فلسفى» مي نامد .ديالكتيك در اين كتاب بـهمثابه روند در
جريان و رشد انديشه در طى تاريخ برجسته مى گردد .براينپايه ،خصلت دوگانه ديالكتيك ،بهمثابه چگونگى
تغييرات حقيقت از يكسو و حركت و قوام انديشه انسان درباره اين تغييرات از سوى ديگر ،مورد توجه
خاص قرار مي گيرد .اين دو جنبه اگرچه به طور تفكيكناپذير كليت موزون و بـهمپيوستهاى را تشكيل مي
دهند ،باوجود اين هركدامشان از قوانين خود پيروى مى كنند.

*****
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توصيه لئو كفلر براى مطالعه كتاب
كتاب از  8بخش تشكيل شده است .لئـو كفلـر در آغاز كتابش مطالعه آن را از نظر آموزشى«به آنهايى كه
در مطالعه رساالت فلسفى با تجربه كمترى هستند» ،با در اولويت قرار دادن بخشهايى توصيه مى كند و مى
نويسد« :با بخش “ ،5ساختار ديالكتيكى قوه ادراكه“ ،آغاز كنند ،با مطالعه بخش “ ،3ماترياليسم فويرباخ“
و سپس بخش “ ،4اسلوب بكارگيرى مشخص ديالكتيك“ ،ادامه دهند ،و پس از مطالعه بخشهاى  6تا ،8
“ساختار ديالكتيكى ماترياليسم تاريخى“ ،ديالكتيك ,شىء شدن‘ “ و “پيشرفت علم تاريخ از توصيف به
شناخت“ ،در پايان به دو بخش آغازين كتاب درباره “گذار از ايدهآليسم ذهنى [درون خودى] به عينى
[بيرون خودى]“ و نهايتا “زمينههاى منطق ديالكتيكى هگل“ ،مطالعه كتاب را به پايان برسانند».
توضيحات لئـو كفلـر در متن كتاب در ( ) و با حروف ل ،ك مشخص شدهاند.
زيرنويسهاى متن كتاب كه اغلب نقل ماخذ مورد استناد كتاب هستند ،با اعداد عربى بصورت فهرست در
پايان كتاب چاپ شدهاند.
اضافات مترجم به متن ترجمهها كه مى تواند كمكى براى روشنتر شدن موضوع و درك آسانتر ترجمه
باشد ،در متن و در كروشه [ ] آمدهاند .برخى از توضيحات ضرورتا با ستاره مشخص شده و به زير صفحه
منتقل شدهاند .تكيه برخى از قسمتها توسط مترجم نيز با [م] نشان داده شده است.
توضيحات وسيع تر و حواشى براى روشن كردن مفاهيم و مقوالت توسط مترجم ،با شمارههاى رومى و
بصورت زيرنويس بچاپ رسيدهاند.
زيرعنوانها در بخشهاى هشتگانه كتاب توسط مترجم با اين هدف به متن اضافه شد ،تا شايد مطالعه كتاب
را آسانتر سازد .نكتههاى بهمپيوسته متن در كل كتاب و به طريق اولى در هر بخش آن كه لئو كفلر با
استادى تيزبين و نكتهسنج با هشيارى درباره وزن مضمون و ريشههاى عـلـى روابط ميان
ظرافت و دقت
ِ
نكتهها ،همانند مرواريدها در رشتهاى هماهنگ ،به نخ كلمات و جمالت خود مي كشد و به رشته تحرير
درمى آورد ،برشهايى را بهصورت زيرعنوان برنمى تابند و از اين رو نيز او چنين نكرده است .اين
كوتاهى نبوده ،بلكه خواسته و هدفمند بوده است .از اين رو ،اميد مىرود ،اضافه كردن زيرعنوانها ،خدشهاى
نابخشودنى به مضمون اثر لئو كفلر نبوده و قابل اغماض باشد.
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بجاى پيشگفتار
“اُورتور“  ،Ouvertüreيا پيشدرآمد ،در اُپـرا و ديگر آثار موسيقى ،درواقع ارائه برشى از موضوع و محتواى
آن اپرا يا اثر موسيقى است .ارائه چنين برشى از كتاب حاضر به معناى اين امر مي بود ،كه از بخشهاى
گوناگون كتاب پيشگفتارى با حجمى بيشتر تهيه شود كه مى توانست حوصله خوانندهاى كه مطالعه كتاب را
آغاز كرده است ،به سرآورده و او را از ادامه مطالعه باز دارد .از اين رو نگارنده بر آن شد ،پاسخ به
پرسش در باره يكى از نكات محتوايى كتاب را با حواشى كوتاه و حتى المقدور با جمالتى فشرده ،به اين كار
اختصاص دهد ،به اين اميد كه كمكى باشد به فهم كل موضوع بغرنج و در عين حال ساده كتاب .ساده و
جوى خواننده در مطالعه كتاب ،حاصل مى آيد.
آسانى ،كه اما در پايان كوشش سخت ِ
بغرنج بودن محتواى كتاب از اين امر ناشى مى شود ،كه تاريخِ “نظريه شناخت“ در حيات چندينهزار ساله
هاى خوابگونه ،انديشههاى عرفانى -ا ُسطورهاى -رمزآلود و علمى گذشته و
بشرى ،از مراحل خيالپردازى
ِ
پيچ و خمها و سردرگمى ها و گمراه هاى متعددى را پشتسر گذاشته است .روندى كه در كتاب با ظرافتى
خاص كه ويژه انديشه ديالكتيكى است ،توسط لئـو كـفـلر توضيح داده مى شود .برشمردن راه طى شده توسط
بغرنجى محتواي راه طى شده را تشكيل مى دهد كه نويسنده كتاب بخوبى از
نمايندگان مختلف اين انديشهها،
ِ
عهده توضيح آن در صفحاتى كوتاه برمى آيد ،راه طى شده را مي پرورانده ،درك آن را آسان مى سازد و
چگونگى جريان جوشان انديشه را توضيح مى دهد .نگارنده اين پيشگفتار كه خود پزشگ پاتولوژ است،
درك “نظريه شناخت“ بنامد.
مايل است چگونگى طى شدن اين راه را “پاتوفيزيولوژى“ pathophysiologie
ِ
ساده بودن محتواى كتاب ازآنروست كه لئـو كفلـر در اثر حاضر خود ،در ظرافت و با بيان دقيق و
موشكافانه ارزيابى و بيان سرگذشت اين تاريخ چندين هزار ساله را با استادى برجسته ساخته و برمى شمرد
ت حقيقت را براى خواننده آسان و سهل مى سازد .امرى
و حالجى مى كند و درك چرايى* راه طى شده شناخ ِ
كه همان ديالكتيك تبديل بغرنج به ساده است ،كه زندهياد احسان طبرى آنرا در اثر خود “يادداشتها و
نوشتههاى فلسفى و اجتماعى“ (جلد اول) تحت عنوان “بغرنجشدن ساده و سادهشدن بغرنج“ ،چنين توضيح
مى دهد« :در درسنامههاى ديالكتيك مىآموزند كه يكى از مختصات حركت ،تكامل بغرنجتر و پراجزاءتر
شدن ساده است ،يعنى آنكه مرحله عالى تر ،حتما مرحلهايست پراجزاءتر از مرحله دانى .اين سخن درستى
سخن كامل و تمام نيست .در مراحلى از تكامل يك پروسه [ازجمله پروسه شناخت و رشد آگاهى،
است ،ولى
ِ
يعنى انعكاس متناسب واقعيت ،بهمثابه حقيقت ،در ذهن] ،تلخيص ديالكتيكى انجام مى گيرد ،يعنى يكمرتبه
بجاى اجزاء فراوان گذشته ،يك واحد كاملتر پديد مى آيد و از جهت ساختمانى ،كيفيت نوين كم اجزاءتر و
پرتوانتر و سادهتر بنظر مى رسد .مثال سفيهانه است اگر تصور كنيم ،صد سال ديگر كه اقتصاد انسانى
بسطى بمراتب پرتوانتر از امروز خواهد يافت ،حتما تعداد حسابداران و مهندسان همان اندازه زيادتر خواهد
شد … .ولى اين سادگى خاصى است .اين ،نوعى جمعبندى و حاصلگيرى است ،چيزيست كه ما آنرا
تلخيص ديالكتيكى ناميديم( »… .طبرى ،ا“ ،ياداشتها و نوشتههاى فلسفى و اجتماعى“ ،بهمنماه  ،1345ص
.)17 -18
* هگل در ”پديدارشناسى روح“ ويژگى واقعيت را چنين برمى شمرد« :واقعيت ضمن گسترش خود ،به
صورت ضرورت بروز مى كند( ».به نقل از ترجمه فارسى توسط م .پورهرمزان از ”لودويك فوريرباخ“
اثر انگلس ،ص .)٦

تفاوت منطق صورى  formale Logikو منطق ديالكتيكى
در منطق صورى يا ظاهرى ( )Iكه پايه گذار آن ارسطو است ،ظاهرامر در وضع ايستاى آن ديده و مورد
بررسى قرار مى گيرد 2 × 2 ،مساويست با  .4اين نتيجهگيرى عقاليى تنها برپايه انتزاع فكرى -عقاليى از
اجزاى منفرد انجام مى گيرد .امرى كه درستى و بجايى خود را بهويژه در علوم دقيقه داراست و پايه و
اساس تزهاى علمى در اين رشته را تشكيل مى دهد ،كه بعدا به اثبات رسيدهاند.
در منطق ديالكتيكى ،البته منطق صورى نفى نمى شود .برعكس ،اين منطق براى شناخت پديدههاى منفرد و
ت واقعيت ،به كار هم گرفته
مجزا ،يعنى براى
انعكاس ويژگى “خاص“ و يگانه و در جدايى آن از ديگر لحظا ِ
ِ
مى شود .اما برخالف منطق صورى كه بررسى را در همين سطح پايان يافته مى داند و كار و كوشش علمى
شناخت واقعيت -حقيقت را در همين مرحله منتج به نتيجه اعالم مي دارد ،كه به طور عمده در بررسى
مسائل تاريخى و اجتماعى و به طور كلى علوم انسانى شيوهاى بشدت نارسا است ،منطق ديالكتيكى،
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بهمپيوستگى -بهمتنيدگى و پويايى “ dynamikخاص“ را در ارتباط با لحظات ديگر در كليت واقعيت در نظر
عام“ در حال شدن ،كشف مى كند و بدينترتيب قانون
مي گيرد و بهويژه حركت و تغيير لحظات را در “ ِ
صورى حاكم در انديشه غيرديالكتيكى را  -كه تنها مشتركات در تنوع لحظات (خاصها) در وضع ايستاى
آنها را جمع مي زند  -به قانون ديالكتيكى ،يعنى قانون چگونگى تغيير و حركت واقعيت -حقيقت ارتقاء مى
دهد .قانون ديالكتيكى ،چگونگى روند رشد و تغييرات واقعيت را اصل قرار مي دهد .روندى كه خود تحت
تاثير تغيير شرايط حاكم قرار دارد و متناسب با اين شرايط در جريان است و تحقق مى يابد .احسان طبري به
نقل از لنين منطق ديالكتيكي را «منطق مضموني» مي نامد .از اين رو است كه شناخت كليت حقيقت تنها با
اسلوب منطق ديالكتيكى ممكن مى باشد و اين اسلوب قادر است مضمون تاريخى خاص را در هستى ،يعنى
درواقعيت -حقيقت ،نشان دهد و از اينطريق ذات و مضمون كل حقيقت را درك و آنرا نمايان سازد.
به كمك منطق ديالكتيكى ،درك “خاص“ از انفراد و تنهايى و ظاهر ايستاى خود خارج م ىشود و به لحظهاى
پويا و در حال شدن در درون جمع تبديل مي گردد ،كه از درون آن مضمون كليت پديد مى آيد و درك مى
شود و به سطح كيفيت نوين فرامى رويد.

چرا منطق صورى ،باوجود نارسائى آن براى درك و توضيح حقيقت ،كماكان بر انديشه
روزمره و عاميانه و همچنين بر انديشه علمى ي غيرديالكتيكى حاكم است؟ پاسخ به اين پرسش
را مى توان در روند تاريخى ايجادشدن اين منطق در دوران رنسانس دنبال كرد و بازشناخت.
دوران رنسانس در اروپا ،دوران عمده و پيگير گذار فلسفه ايدهآليسم ذهنى به ايدهآليسم عينى است .در اين
دوران رشد علوم وابسته به آن بود كه شناخت عينيت خارج از ذهن ،به طور منظم عملى گردد ،بررسى
قانونمندى هاى آن براى درك طبيعت پيرامون و خود انسان ،بهعنوان بخشى بى واسطه و بالفصل از
طبيعت ،شناخته و درك شود .كشفيات علوم در همه زمينهها اين راه را مىگشود و هموار مى كرد .بهويژه در
علوم دقيقه ،در رياضيات ،فيزيك ،شيمى وغيره منطق صورى كشش و توانمندى خود را نشان داد و جاى
خود را در انديشه علمى باز كرد و به دست آورد .بدينترتيب ،منطق صورى به يكى از پايههاى اسلوبى
نظريه شناخت دوران طلوع نظام سرمايهدارى تبديل شد.
در اينجا ناگفته نبايد گذاشت ،كه در گذشتههاى دور تاريخ بشرى هم كوششهايى براى غلبه بر ايدهآليسم ذهنى
وجود داشته است ،ازجمله در هزار سال پيش در حيطه تمدن ايرانى كه بخشى از تمدن ملل اسالمى بود.
بيرونى و ابنسينا در اين زمينه ازجمله پيشقدمان انديشه بشرى هستند ،امرى كه بهعلل تاريخى نتوانست از
رشد پيگير در فرهنگ ايرانى برخوردار شود .احسان طبرى اين ناتواني را ناشى از تهاجمات خارجى و
استبداد حاكم داخلى مي داند .در اين زمينه در صفحات آينده اشاراتى در متن ترجمه به عمل آمده است.
(همچنين نگاه كنيد به زيرنويس  XXXVIو)XXXVIII
همانطور كه پيشتر بيان شد ،بـرائى منطق صورى براى توضيح سطح واقعيت -حقيقت و نه مضمون و ذات
آن  ،در شيوه ي عم ِل منطق صوري نـهفته است كه واقعيت را به اجزاى آن تقسيم مى كند ،تا شناخت و
درك دقيق لحظات منفرد را در وضع ايستاى آنها ممكن سازد .شيوهاى كه در ابتداء و عمدتا در رشتههاى
علوم دقيقه حاكم شد ،يعنى در رشتههايى كه در آنها نارسايى اين شيوه براى درك كليت ،آنگونه بشدت
بهچشم نمي خورد و موثر نيست ،كه در علوم انسانى ،يعنى در تاريخ ،اقتصاد ،جامعهشناسى ،پسيكولوژى
وغيره ،چشمگير و موثر است .اينها علومى هستند كه در آنها ،درك بهمپيوستگى -بهمتنيدگى لحظات پويا
در روند شدن واقعيت ،براى شناخت همهجانبه جوشانى هستى اجتناب و گريزناپذير است.
شناخت اين بهمپيوستگى -بهمتنيدگى در علوم دقيقه نيز ضرورى است ،اما بهخاطر آنكه در ظاهرامر ،حركت
و تغيير و پويايى و بهمپيوستگى روند عينى در موضوع تحقيقات اين علوم ،آنچنان برجسته و چشمگير نمي
شود كه توجه به آن توسط ديد غيرديالكتيكى ضرورت اجتنابناپذير پيدا كند ،بي توجهى به آن در گذشته قابل
درك است و نمى توان آن را وسيله سرزنش انديشمندان دوران رنسانس قرار داد .بى توجهى اى كه داراى
علل عينى نيز بود .زيرا روند رشد انديشه تئوريك انسان هنوز به سطح كشف منطق ديالكتيكى نائل نشده بود،
كه خود ناشى از ناكافى بودن رشد هستى بود ،رشدى كه خود زمينه ضرورى براى بلوغ و پختگى شرايط
ظهور اين انديشه را تشكيل مي داد .ظهور ماركس پيش از پيدايش هگل و به طريق اولى پيش از ظهور
دكارت  ،Descartesشلينگ  Schlingو ديگران ممكن نبود .منطق ديالكتيك ماترياليستي كه بانيان سوسياليسم
علمى ،كارل ماركس ،فردريش انگلس و لنين ،پايهگذاران آن بودند ،براى ظهور خود مى بايستى پا بر روى
دوش شناخت ناشى از منطق صورى در نظريه ايدهآليسم عينى ،يعنى انديشه فلسفى دوران پيشتر مى
گذاشت ،تا با شناخت چگونگى پديدآمدن وحدت اضداد ،يعنى وحدت ديالكتيكى لحظات متضاد در يك روند و
پيامد آن ،كه عبارتست از نفى در نفى ديالكتيكى آنها با ايجاد كيفيت جديد و بغرنج و رشديافتهتر است،
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اسلوب شناخت واقعيت را به مرحله عالى ترى ارتقاء دهد و بدينترتيب جوشانى روند بي پايان رش ِد شناخت
انديشه ي بشرى را نيز به نمايش بگذارد و آن را اثبات كند.
بدينترتيب منطق صورى ،مثال شناخت از يك صندلى را به شناخت از ابعاد آن ،بخشهاى آن ،مواد به
كارگرفته شده براى ساختن آن ،چگونگى اتصال تكههاى آن بهم و غيره ،يعنى به شناخت واقعيتها و دادهها،
محدود مى سازد ،تا بتواند صندلى مشخصى را مثال صندلى ميز نهارخورى را تعريف كند و بنامد .براى
منطق صورى ،در زندگى روزمره و هم در پژوهش علمى ،روند شناخت با شناخت موضوع مورد بررسى،
ت ظاهرامر ،پاسخ كافى داده شده است .براى
پايان مى يابد و پذيرفته مى شود كه به وظيفه و هدف شناخ ِ
انديشه مسلح به منطق صورى ،رابطه و بهمپيوستگى لحظات صندلى ،در محدوديت ظاهرى شئى ساخته
شده ،يعنى در كليت ظاهرى آن ،بهاندازه متناسب براى درك كليت واقعيت صندلى كافى بنظر مي رسد.
امرى كه در علوم دقيقه ،در ظاهرامر قابل تائيد نيز هست ،زيرا روند ناشى از تغييرات لحظات كليت ،مثال
نابرابرى قابل اغماض ارتفاع پايههاى آن از ابتداء و يا در جريان مصرف آن در كوتاه مدت ،براى “هستى“
صندلى عمال بىاهميت و يا كماهميت و قابل اغماض مى نمايد و تنها در طول زمان كموبيش طوالنى نقش
تخريبى خود را نشان مى دهد( .در اين مثال تمايز ديالكتيك طبيعت و ديالكتيك هستى اجتماعى از يكديگر
مورد بحث نيست).
ق صورى چشمگيرتر است و آسانتر
منط
اسلوب
نارسائى
،
ى
انسان
علوم
در
دقيقه،
علوم
در
برخالف تحقيقات
ِ
قابل شناخت مى باشد .در تحقيقات جامعهشناسى ،روانشناسى و انواع ديگر چنين تحقيقاتى ،زمانى كه اين
ب ديالكتيكى به عمل مى آيند ،نارسائى در اين امر نهفته نيست كه گويا از
تحقيقات بدون پايبندي به اسلو ِ
ديدگاه منطق ديالكتيكى آمارگيرى هاى اجتماعى و نظرسنجی ها بخودى خود نارسا هستند و گويا داراى
ارزش بيان چگونگى لحظات معينى از واقعيت را تشكيل نمى دهند .برعكس ،اين تحقيقات ،همانند واقعيتها
هاى ضرورى تحليل ديالكتيكى را نيز تشكيل مي دهند .آنچه كه
و اندازههاى صندلى در مثال قبلى ،پيششرط ِ
نادرست است ،برداشت منفرد ،مجزا و مطلق گرانه از ظاهر و در وضع ايستاى نتايج تحقيقات است.
نادرست آن است كه اين نتايج ،مطلقگرايانه و يكسويه مورد توجه قرارگيرند .باقى ماندن انديشه پژوهشگر
در سطح واقعيتهاى واقعيتامر و بى توجه ماندن به بهمپيوستگى آنها ،يعنى بى توجه ماندن به بهمپيوستگى
و بهمتنيدگى كليه لحظات درواقعيت -حقيقت ،ويژگى برداشت نادرست عقالنيت و منطق صورى را تشكيل
مى دهد و نتايج تحقيقات را غيركافى مى سازد.
براى مثال مى توان نتايج تحقيقاتى را ذكر كرد كه گويا به خاطر اهميت آن ،به فهرست تحقيقاتى كه شايسته
دريافت جايزه نوبل شناخته شدهاند هم وارد شده است .به اين تحقيقات نام “نويرو ا ُكنومى“ * داده شده است.
طبق خبر روزنامه “فريتاگ“ منتشره در آلمان در تاريخ  7ژانويه  ،2005ارنست فهر ،رئيس انستيتوى
تحقيقات تجربى اقتصادى در دانشگاه زوريخ/سويس كه يك اقتصاددان است و در نشريات تخصصى ،ازجمله
در نشريه “طبيعت و علم“  Natur und Scienceنيز نتيجه تحقيقات خود را به چاپ رسانده است ،چنين نمونهاى از
برداشت انديشه در سطح منطق صورى را بنمايش مى گذارد .طبق اين تحقيقات كه فهر نتايج آن را در
مصاحبهاى اعالم داشت ،او موفق شده است «با دقت اثبات كند» ،كه «انسان – كه او آن را “هومو اكونومى
كوس“  Homo- oconomicusمي نامد – تنها با توجه به منافع خود و به طور عقاليى عمل نمي كند ،آنطور كه
اقتصاددانان تاكنون هميشه تصور كردهاند» ،بلكه «عملكرد او همچنين برپايه واكنش هيجانى نيز قرار
دارد» .فهر در همكارى با دانشمند ديگرى بنام دومينيك دكوراوين  ،Dominik de Quervinاز بخش روانكاوى
دانشگاه زوريخ ،به كمك آزمايش تجربى بر روى دو انسان به كشفى دهن پركن ،يعنى كشف “هومو-
اكونومى كوس“ نايل مي شود .طبق اين آزمايش ،آنطور كه خبر روزنامه اعالم مي كند« ،دانشمندان
توانستهاند اثبات كنند ،كه شخص الف كه در آزمايش در اثر عملكرد شخص دوم ب از نظر مالى مغبون شده
بود ،عليه او دست به اقدام تضييغى مى زند ،باوجود آنكه چنين اقدامى براى او همراه با هزينه و مخارج
است .بهعبارت ديگر ،شخص اول الف با اقدام تضييغى خود ،از سود مالى صرفنظر مى كند» .علت چنين
برخوردى را مى توان در عملكرد مغز او در توموگرام مغز ديد« :زمانى كه شخص الف بهخاطر عملكرد
ناجوانمردانه شخص ب عليه او دست به اقدام تضييغى مى زند ،پاداش خود را در مغز خود دريافت مى كند،
زيرا  ،Nucleus caudatusكه مركز پاداش در مغز است ،در مغز او فعال مي شود…».
--منظور از اين اصطالح ،بيان اين نظر است كه واكنشهاى اقتصادى منتج از واكنش
*Neurooekonomie
اعصاب -مغز هستند .اين نظر با برداشت انگلس كه همه اقدامات انسان از مغز او مى گذرد ،يكى نيست.
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البته از ديدگاه منطق صورى ،تحقيقات فهر و ديگران ،بهمثابه تحقيقات پسيكولوژيك و سوسيولوژيك از
زمينه “عقاليى“ برخوردار و نتيجهگيرى از آنها نيز با اصولى علمى انجام شده است .اما نتيجهگيرى
مطلقگرايانه و يكسويه از آن و اعالم كشف “هومو -اكونومى كوس“ ،تنها از هيجانزدگى تحقيق كنندگان
اقتصادى انسان انديشهورز نمى باشد .اين هيجان ،همانند هيجانزدگى
هستى
ت
حكايت دارد و بيان واقعي ِ
ِ
ِ
دانشجوى سال اول پزشكىاى بود كه در اولين معاينه حنجره بيمارى كه در كالس درس به دانشجويان معرفى
ِ
مى شد ،با شناخت بيمارى سرطان حنجره از خوشحالى و هيجانزدگى فريان برآورد“ ،سرطان است!
سرطان است!“ عجيب نيست ،كه با چنين موضعى نتوان روابط اقتصادى حاكم بر جامعه سرمايهدارى را
درك كرد و علت و معلول پديدههاى اقتصادى را شناخت .كشف مركزى در مغز كه مي توان آن را مركز
احساس “خرسندى“ ناميد ،دانشمند پايبند به منطق صورى را هيجانزده برآن مى دارد ،به كشف خود با
مطلقگرايى و يكسويهنگرى تا حد كشف “انسان اقتصادى“ بها دهد و اين نام را جايگزينى براى “هومو
زاپينس“ (انسان انديشورز) اعالم دارد“ .هيجان“ ،مورد “خاص“ى است از مرحله احساسى انعكاس واقعيت
عينى خارج از ذهن انسان ،در آگاهى او .محدود كردن انعكاس واقعيت خارجى تنها به مرحله حسى شناخت،
يعنى به سطح بيولوژيك و چگونگى روند فيزيولوژيكى ايجاد شدن احساس (مثال خشنودى) از ويژگى هاى
نظريات فيلسوف ماترياليست فرانسوى قرن هيجدهم بنام كونديالك  )XIX( Condillacاست .جا و مقام و عملكرد
اين مرحله را نمى توان بدون ارتباط با مرحله ديگر آن ،يعنى مرحله تعقلى انعكاس واقعيت عينى خارج از
ذهن انسان در آگاهى ،مورد بررسى قرار داد .چنين بررسى مطلقگرايانه و يكسويه با واقعيت و با چگونگى
بغرنج انعكاس حقيقت در ذهن و آگاهى انسان مغايرت دارد .از اينرو نيز تنها منطق صورى قادر به درك
كليت حقيقت نيست و بايد با منطق ديالكتيكى تكميل شود .منطق صورى شخصيت اتفاقي ي معين و تاريخى
فرد شركت كننده در آزمايش ،يعنى سطح و محتواى شناخت و تجربه گذشته و انگيزه او و بهويژه وضع
اجتماعى او و جا و مقام او را در روند توليد اجتماعى ،كه او بر آنپايه به نيازهاى حياتى خود پاسخ مى
دهد ،از مد نظر دور مى دارد ،يعنى كليت واقعيت حيات فرد را براى نتيجهگيرى خود قابل اغماض مى داند.
ريشه نادرستى ونارسائى چنين “تحقيقات علمى“ در سطح بيوفيزيولوژيك با منطق صورى در اين امر نهفته
است .نتيج پرپيامد و منفى چنين تحقيقات برپايه اسلوب غيرديالكتيكى شناخت ،از اين كمبود منطق صورى
ناشى مى شود.
لئو كفلر در كتاب حاضر (صفحه  )١٥٩توضيح مى دهد ،كه چگونه انديشه غيرديالكتيكى تفاوت ميان قابليت
واكنش بيولوژيك و قابليت ناشى از روابط اجتماعى را تشخيص نمى دهد .او مي نويسد« ،يكى دانستن
نادرست قابليت فكركردن ،كه وابسته است به [بود] ماده مغز [سالم و رشديافته] ،و محتواى انديشه ،كه ناشى
است از شرايط اجتماعى-[ -تاريخى] ،درست محتواى اشتباهى است كه ماترياليسم مكانيكى قديمى [كه در
شكل ”جديد“ آن نزد برخى از دانشمندان پژوهشگر درباره چگونگى عملكرد مغز با امكانات تكنيكى جديد
وجود دارد] ،كه برداشتى در نقطه مقابل برداشت ديالكتيكى است ،گرفتار و دچار آن بوده است ».انديشه
ديالكتيكى ،هر دو نكته ،يعنى قابليت فكركردن و محتواى انديشه را به طور دقيق و مجزا و درعينحال در
بهمپيوستگى -بهمتنيدگى شان مورد توجه قرار مى دهد .در مورد مشخص تحقيقات دو دانشمند فوق بايد گفت
كه آنها تفاوت قابليت واكنش فيزيولوژيك مركز “احساس خشنودى“ ،يعنى  Nucleus caudatusرا كه نزد فرد
اتفاقى انتخاب شده براى آزمايش كشف كردهاند ،در ارتباط با شرايط هستى اجتماعى مشخص او كه متاثر از
عوامل مختلف عينى (اقتصادى -اجتماعى) و ذهنى مى باشد ،تشخيص ندادهاند .درك ديالكتيكى روابط
اقتصادى در جامعه ،ازجمله ميان انسانهاى الف و ب ،بدون شناخت شرايط حاكم اجتماعى بر اين روابط،
ممكن نيست.
منطق صورى براى درك هستى اجتماعى كافى نيست .براى درك بهمپيوستگى -بهمتنيدگى اين بغرنجى،
براى درك چگونگى حركت ،تغيير و تاثير لحظات در كليت واقعيت -حقيقت كه مضمون درونى لحظات را
در پويايى هستى كليت برجسته مى سازد و نشان مى دهد ،به عقالنيت ديالكتيكى ،به منطق ديالكتيكى نياز
است كه قادر است ويژگى “خاص“ را در ارتباط با قانونمندى حاكم بر تغييرات در حقيقت برجسته سازد،
مضمون و ذات خاص را در حركت و تغيير آن تحت تاثير قانونمندى حاكم دريابد و كليت زائيده از اين
ت پوياى درونى واقعيت -حقيقت را بهمثابه جريان در حال شدن درك كند و راههاى ممكن ترقى و تعالى
حرك ِ
و بغرنجتر شدن و همچنين پوسيدگى و نابودى آن ،و بهعبارت ديگر ،تاريخ روند را بيان كند.
قانونمندى حاكم بر اين شدن ،قانونمندى حاكم بر جمع صورى و رياضى نقاط مشترك ظاهرى لحظات متنوع
خاص آن نيست ،بلكه اين قانونمندى بيان كننده تغيير شرايطى است كه تحت تاثير آن ،حقيقت نسبى ،در حال
شدن و بوجود آمدن است .در شكلبندى اقتصادى -اجتماعى سرمايهدارى ،قانون ناشى از تضاد ميان رشد
نيروهاى مولده و شكل تصاحب توليد اجتماعى ،كه برپايه مالكيت فردى بر ابزار توليد قرار دارد ،يعنى با
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تصاحب شخصى و خصوصى صاحبان ابزار توليد همراه است ،همان قانونمندى را تشكيل مى دهد كه تحت
تاثير آن ،لحظات تشكيل دهنده جامعه ،يعنى اقشار و طبقات اجتماعى ،بر حسب وضع و جايگاه خود در توليد
و در مبارزات اجتماعى شركت مى كنند تا از منافع خود دفاع كنند .براينپايه ،ارزيابى افراد متعلق به طبقات
و اقشار اجتماعى ،تنها ارزيابى افراد انتزاعى و مجردى نيست كه گويا به تعداد آنها ،نظر و منافع مختلف
وجود دارد ،آنطور كه ايدئولوژى پسامدرن طبقات حاكم امروزه مايل است اين برداشت را بهمثابه اصلى
“دمكراتيك“ به انسان القاء كند.
كارل ماركس در اثر دورانساز خود“ ،سرمايه“ (كاپيتال) ،اثبات مى كند ،كه تعميق تضاد آشتى ناپذير ميان
نيروهاى مولده و شكل سرمايهدارى تصاحب ثمرات توليد اجتماعى ،به سخني ديگر ،تعميق تضاد در
مناسبات توليد كه قانونمندى تغيير شرايط اقتصادى -اجتماعى در اين نظام را تشكيل مى دهد ،زمينه و سپس
پيششرط ايجاد تغيير انقالبى وضع موجود و ايجاد كيفيت نوين است كه به نفى در نفى ديالكتيكى طبقات
متخاصم و بهطور كلى جامعه طبقاتى مى انجامد.
چنين دورنمايى را بانيان سوسياليسم علمى يك “جبر تاريخى“ اعالم نكردند ،آنطور كه برخى از مخالفان كم
سواد و يا مغرض ،داشتن چنين تصورات و نهايتا مواضع مذهبى را به آنان نسبت مي دهند .برعكس ،آنها
اين دورنما را يك “امكان تاريخى“ مى دانند كه براى تحقق آن بايد فروشندگان نيروى كار بكوشند .اين
نيروها به دنبال رشد نيروهاى مولده در دوران كنونى از قشربندى بيشترى از يك قرنونيم پيش
برخوردارند ،باوجود اين تنها با شناخت ديالكتيكى -علمى هستى ي اجتماعى ،از فرد فروشنده نيروى كار
بدنى و فكرى ،به سطح طبقه كارگر ارتقاء مي يابند كه در شناخت آنها از هستى اجتماعى تحول ريشهاى و
انقالبى بوقوع بپيوندد ،و آنها بهمثابه طبقه كارگر در صحنه نبرد اجتماعى ظاهر و فعال شوند .وظيفهاى كه
آنها براى درك آن نيازمند مسلح شدن به منطق ديالكتيكي هستند :ابزار علمى و عملى به منظور دسترسى به
هدف خود .از اين روست كه بايد اسلوب نظريه شناخت ( )IIديالكتيكى را بياموزند و بكار برند.
ادامه مبارزه ايدئولوژيك طبقات حاكم سرمايهدارى جهانى ،حتى پس از فروپاشى كشورهاى سوسياليستى
اروپائى و اعالم “مرگ ماركس“ توسط آنها كه در ابتداء هم به آن اشاره شد ،عليه شناخت ديالكتيكى از
هستى است كه با هدف ادامه نبرد طبقاتى از باال اجراء مى شود .منطق صورى در خدمت حفظ شرايط حاكم
است و در اين جهت عمل مى كند .پايبندي كليه نظريههاى ايدئولوژيك مدافعان سرمايهدارى امروزى ،يعنى
نظريات پسامدرنيستى ( ،)IIIنئوپوزيتويستى ( )IVوغيره كه مىكوشند دوباره حل وفصل مسائل اجتماعى را
حتى از طريق راهحلهاى عرفانى -اسطورهاى و رازگونه ( ،)Vاز طريق احضار روح و غيره تبليغ و القاء
كنند ،از اين امر ناشى م ىشود .تبليغ وسيع برداشتهاى عرفانى و ماوراى طبيعه براى دسترسى به هدف
فوق ،نقش تعيين كننده دارد .بىسبب هم نيست كه  20درصد كتب چاپ و نشر يافته در آلمان در سال 2003
داراى اينگونه موضوعات بودند.
هدف اصلى از تبليغات تشديد يابنده سرمايهدارى ،سلب امكان شناخت واقعيت و حقيقت نسبى و يافتن راه
تغيير ترقى خواهانه آن توسط تودههاى ميليونى تحت استثمار است .هدف ،خارج ساختن چراغ علمى
راهنماى عمل از دسترس نيروهاى ترقى خواه م باشد .اهميت پراتيك اجتماعى در روند شناخت ،همانطور كه
لئو كفلر نيز در بخش دوم كتاب خود بيان مى دارد ،آن قدم نهايى و تعيين كنندهاى است ،كه كشف و برداشت
آن به وظيفه تاريخى ماركس و انگلس تبديل شد و زمينه برداشت ماترياليسم تاريخى و ديالكتيكى بانيان
سوسياليسم علمى را بوجود آورد .درست از همينرو هم هست كه جهت كليه كوششهاى فلسفى انديشه
پسامدرنيستى و كليه نظرهاى خردگريزانه آن و همچنين مواضع آن عليه “روشنگرى“ي دوران رنسانس،
يعنى دوران طلوع و رشد بورژوازى انقالبى ،در نفى امكان شناخت واقعيت و راه تغيير آن قرار دارد.
نظريات پسامدرنيستى با چنين هدفى به نفى “امكان“ تحليل جامع واقعيت -حقيقت توسط انديشه پايبند به
ماترياليسم تاريخى و ديالكتيكى مى پردازند .اين نظريات موعظه مي كنند كه پرسش درباره بهمپيوستگى-
بهمتنيدگى علت و معلول در پديدهها و حقيقت در بحثهاى نظرى و فلسفى كنار گذاشته شود .بدينترتيب اين
نظريات زمينه بروز سرخوردگى و ياس براى شناخت واقعيت را بر اذهان بخش بزرگى از روشنفكران در
سالهاى اخير و به دنبال فروپاشى كشورهاى سوسياليستى در اروپا غالب كرده است .بجاى بررسى علل
نظرى ،سياسى ،اقتصادى ،فرهنگى ،نظامى و ديگر علل شكست تجربه سوسياليستى در اروپا ،اين نظريات
از روشنفكران تسليم و قناعت فكرى به آنچه آنها اعالم مى دارند ،طلب مى كنند .ضرورت پذيرش
“واقعيتامر“ ،و كوشش براى برخورد به مسائل و مشكالت برپايه آنها القاء مى شود ،اگرچه براينپايه،
بودن بحران ساختارى حاكم بر سرمايهدارى انكار ناپذير است.
غيرقابل حل
ِ
براى آنكه انديشه در مرز منطق صورى باقى بماند ،نفى امكان تحليل جامع كل واقعيت توصيه مي شود،
انسان “پسامدرن“ تنها
زيرا كليت گويا “داستان بزرگ“ است كه هميشه به استبداد ختم مي شود( IIIو .)IV
ِ
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كافى است بتواند “لحظات“ را ببيند و درك كند .ايجاد ارتباط ميان لحظات واقعيت و بازسازى كليت حقيقت
براى او غيرضرورى است.
نفى ساختار طبقاتى جامعه سرمايهدارى در نظريات پسامدرن و القاى اين نظر كه گويا جامعه از ساختارها و
سان در كنار هم ساخته شده است ،آنطور كه ى .بك  U. Beckدر اثر جامعهشناسانه خود تحت
سيستمهاى يك ِ
عنوان “جامعه صنعتى ،مجموعهاى از سيستمها“ عنوان مى كند؛ و يا تقسيم جامعه به بخش اقتصادى و
مسائل روزمره زندگى ،آنطور كه يورگن هابرمانس  Juergen Habermansدر اثر خود تحت عنوان “تئورى
ارتباطات“ بر مي شمرد؛ ويا نفى ارتباط درونى ميان زيرسيستمها در ساختارهاى جامعه توسط ن .لومان N.
Luhmann؛ و يا كوشش براى هموزن دانستن لحظات هستى اجتماعى كه گويا در جامعه در كنار يكديگر قرار
دارند ،و اين هموزن بودن گويا امرى “دمكراتيك“ نيز هست ،به نفى نقش عمده و غيرعمده لحظات هستى
اجتماعى مى پردازد .آرى همه و همه اين كوششها براى منحرف ساختن انديشه از پايبندي به كليت حقيقت
انجام مى گيرد .باتوجه به اين كوششها است كه اهميت توضيحات لئو كفلر در اثر حاضرش درباره شناخت
كليت برجستگى و اهميت و حساسيت مى يابد.
شدن تاريخ ،بهويژه شناخت راهحلهاى ممكن براى آينده جامعه بشرى كه به
پيوستگى در حال
شناخت بهم
ِ
ِ
گفته روزآ لوكزامبورگ «يا سوسياليسم و يا بربريت» است ،تنها به كمك درك ديالكتيكى اين بهمپيوستگى-
بهمتنيدگى و بهويژه شناخت و درك قانونمندى تغييرات آن كه در ارتباط با رشد نيروهاى مولده قرار دارد،
ممكن مي گردد .حفظ شرايط حاكم موجود كه هدف انديشه پسامدرن است ،براى ادامه حيات بشريت ،جز
فاجعه آپوكاليپسى روز محشر ،امكان ديگرى را در بر ندارد .دورنمايى كه نه تنها فقر و تنگدستى
روزافزون مردم جهان ،حتى در كشورهاى متروپل نشان آن است ،بلكه عالوه براين تحميل جنگهاى
خانمان برانداز به كشورهاى پيرامونى و در حال رشد و پيشرفته (آنطور كه امپرياليسم آمريكايى و اروپايى
عليه كشور سوسياليستى يوگسالوى اعمال كرده و آن را تجزيه نمودند ،و يا با اشغال افغانستان ،جنگ
تجاوزگرانه و اشغالگرانه امريكا عليه عراق ،تهديد عليه ايران بهويژه در آغاز سال  2005تاريخ اروپائى)،
نيز عالئم و طاليههاى اين فاجعه آپوكاليپسى را تشكيل مى دهند .فاجع ِه در راه براى محيط زيست ،نابودى
منابع زيرزمينى ،كمبود آب شيرين و مسئله ايجاد انبوه زبالهها در روند توليد و مصرف افراطى در خدمت
بازتوليد سرمايه و بخاطر دسترسى به سود و همچنين به علت تحميل “نوع زندگى آمريكايى“ به مردم جهان
را بايد بهمثابه عالئم ديگر فاجعه در راه ارزيابى كرد كه دورنماى برقرارى بربريت را در جهان به امكان
قابل لمسى تبديل ساخته اند.
از اين روست كه شناخت ،درك و آموزش منطق ديالكتيكى ،شناخت براى تحول انقالبى و رسيدن به آزادى
واقعى از بندهاى اجتماعى براى بشريت است .ضرورت دستيابى به اين شناخت توسط طبقه كارگر در
قشربندى هاى امروزى فروشندگان نيروى كار ،از ضرورت دفع آپوكاليپس و هدف انسآن دوستانه ايجاد
جامعه انسانى فارغ از غارت و استثمار انسان از انسان ناشى مي شود .اين امكانىاست كه انسانيت ترقى
خواه و صلحدوست بايد آن را به عنوان بدل جانشين براى برنامه جهانى سازى سرمايه امپرياليستى تحقق
بخشد.
با توجه به نبرد طبقاتى از باال عليه نيروهاى تحول و ترقىخواه و انسان سازنده جهان نوين كه بشدت ادامه
دارد ،برگردان كتاب حاضر و مطالعه دقيق و آميخته با وسواس آن از ضرورت و اهميت ويژهاى برخوردار
بود ،زيرا بهقول احسان طبرى« ،بهرصورت هر نسلى كه در مبارزه شركت مي كند ،بايد دريافت و منش
خود را از انطباق تئورى عام بر پراتيك بدست دهد و يا بهعبارت ديگر ،تجارب خود را جمعبندى كند».
(طبرى ،ا“ ،يادداشتها و نوشتههاى فلسفى و اجتماعى“  ،1345ص  .)5او در ابتداى سخن ،ازجمله مى
نويسد« :ضرورت كوشش براى اجتهاد در مسائل تئورى عمومى ماركسيستى -لنينيستى انكارناپذير است و
تئورى از هر سخن الكنـى در اين زمينه مى تواند غنـى تر شود».
نگارنده برگردان كتاب حاضر را كه با مبانى انديشه فلسفى و اسلوب ديالكتيكى از طريق مطالعه آثار زندهياد
احسان طبرى آشنا شده است ،مايل است اين سطور را با احترام به او به پايان برساند ،به ياد شخصيت
استثنائى تاريخ معاصر ميهن ما .نگارنده مطالعه اين آثار را به آموزندگان و پژوهندگان عالقمند توصيه مى
كند و الزم مى داند ،مقاله نخستين از كتاب “ياداشتها و نوشتههاى فلسفى واجتماعى“ درباره “تبويب مسائل
سخن فهرستگونه مسائل ديالكتيكى نقل كند ،تا از اين طريق براى
ديالكتيك ماركسيستى“ را به عنوان آغاز
ِ
خواننده عالقمند امكان آشنا شدن با تقسيمبندى مسائل ديالكتيكى توسط احسان طبرى در همين جا بوجود آيد.
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تبويب مسائل ديالكتيكى ماركسيستى
اگر “ديالكتيك“ ماترياليستى را ،چنانكه بدرستى متداول است ،بهعنوان نام عمومى جهانبينى فلسفى
ماركسيستى بپذيريم ،آنگاه مي توان آنرا بر اساس تقسيمبندى ارگانيك بطريق زيرين تبويب كرد:
ديالكتيك يا بيان قوانين عام واقعيتى است كه در كار تحول و تكامل است و يا بيان قوانين خاص عرصههاى
مختلف اين واقعيت ،يعنى بيان انطباق آن قوانين عام بر اين عرصههاى مشخص است.
در حالت اول ما با ديالكتيك عام يا مجرد سروكار داريم كه بيانگر قوانين كلى ،صرفنظر از انطباق مشخص
است و در ديالكتيك خاص يا مشخص كه همانا انطباق آن قوانين كلى بر عرصههاى مشخص است.
[ديالكتيك خاص يا مشخص به گفته ماركس «اسلوبى [است] كه (بتواند) كليه اشكال موجود  ...ازجمله جهات
گذراى هستى اجتماعى را فرابگيرد و مورد پژوهش قرار دهد ( »...كاپيتال جلد اول به زبان آلمانى،١٩٤٧
ص ])١٨
ديالكتيك خاص يا مشخص ،خود بهدو بخش عمده تقسيم مي گردد:
 )1بررسى قوانين عام جهان عينى (طبيعت و جامعه) ،يا ديالكتيك طبيعت و ديالكتيك اجتماع؛ [درباره
ديالكتيك طبيعت به بخش بعدى نيز مراجعه شود].
 )2بررسى قوانين عام جهان ذهنى (فكر ،احساس ،عمل).
موافق اين تقسيمبندى كه چنانكه گفتيم داراى پيوند درونى منطقى است ،اجزاء اساسى جهانبينى فلسفى
ماركسيستى يا ديالكتيك مادى ،بهقرار زير است:
 )1ديالكتيك عام يا مجرد.
 )2ديالكتيك طبيعت (ديالكتيك خاص و عينى).
 )3ديالكتيك اجتماع (ديالكتيك خاص و عينى).
 )4ديالكتيك روح (ديالكتيك خاص و ذهنى).

ديالكتيك عام ،جهان را از جهت قوانين عام ايستائى و پويائى آن مورد بررسى قرار مي دهد و از اين لحاظ
سه بخش جداگانه ديالكتيك عام عبارتست از:
 )1ساختشناسى ( Tektoniqueنامى است كه به بخشى از زمينشناسى درباره ساخت پوسته زمين و جنبشها
و ناهنجارىهاى شكلى آن داده شده است .ولى ما اين نام را براى ساختشناسى فلسفى برگزيديم ،لذا بايد
به تفاوت آن با تكتونيك در زمين شناسى توجه داشت) ،تحليل واقعيت عينى بهعنوان سيستم ،System
ساخت  Structurو عنصر واحد  Elementو بررسى اشكال مختلف سازمندى و تشكل ماده.
اين مبحثى است كه در گذشته بدان توجه الزم نشده ،و در اين اواخر بررسى هاى دقيقترى در اطراف
آن
انجام مي گيرد .بررسى هاى اوليه اهميت و پرثمرى شگرف تحقيق در اين رشته را نشان داده است.
 )2پيوندشناسى  Synapsologieيا  ،Synaptiqueتحليل واقعيت عينى از جهت روابط موجود ميان دستگاهها،
ساختها ،واحدها يا عناصر ،كشف روابط دائم و ماهوى يا قوانين ،روشن ساختن كيفيت ِعليت،
جبرواختيار .اين مبحث را قسمتى ديالكتيك هگل و ماركس و در اين اواخر سيبرنتيك مورد مطالعه قرار
داده است .ضرورت ايجاد يك مبحث مستقل و گسترده كامال احساس مى گردد.
 )3جنبششناسى ( Synestiqueنام سينهتيك در مكانيك به بخشى داده شده است كه جنبشهاى مكانيكى معلول
علل فيزيكى را بررسى مى كند و در شيمى بخشى است كه سرعت و مكانيسم فعلوانفعاالت شيميائى را
كه در جريان اين فعلوانفعاالت پديد مى شود ،مورد مطالعه قرار مى دهد ،ولى ما آنرا براى جنبش
فلسفى برگزيديم) يا  ،Synematologieتحليل واقعيت از جهت حركت و تحول و تكامل ،انگيزههاى تحول،
مسير تحول (تضاد ،جهش ،نفىدرنفى ،پيشرفت و غيره) مى باشد .اين قسمت را ديالكتيك هگل و
ماركس ،تئور ى تحولى داروين و نئوداروينيسم و سراپاى علوم طبيعى و اجتماعى كه اصل اولوسيون و
ايستوريسم  Historismرا پذيرفتهاند ،مطالعه مى كنند .اين مطالعهايست بى نهايت مهم و فوقالعاده
ثمربخش.
بررسى ساخت و پيوند و جنبش واقعيت در مقطع يك تحليل عام و مجرد و اعم از آنكه اين بررسى مربوط
بهكدام عرصه است (طبيعت ،جامعه ،روح) انجام مى گيرد .درك قوانين ما را به درك طرز ساختمان ،نوع
ارتباط و شكل تغيير و تحول ماده واقف مى گرداند و انطباق آگاهانه همين ادراك ديالكتيكى است ،كه ما را به
منطق ديالكتيك مجهز مي كند.

21

برخى پژوهندگان حق اهليت“ ،ديالكتيك طبيعت“ را منكرند .اين سخن نادرستى است .ديالكتيك طبيعت
بههمان اندازه حق اهليت دارد ،كه ديالكتيك پروسههاى اجتماع يا ديالكتيك پروسههاى روح .تصورى جز اين
ممكن نيست .آنهائى كه نتوانستند براى ديالكتيك طبيعت جائى بيابند ،دچار سردرگمى ناشى از تقسيم نادرست
مسائل شدهاند .منتها ديالكتيك طبيعت بهنظر نگارنده چيزى جز ماترياليسم فلسفى نيست .بحث درباره ماده و
شعور و مسئله تقدم ماده برشعور ،اشكال حركت (نه تنها در آن شكلى كه انگلس گفته و اكنون بدرستى قابل
بحث شناخته مى شود) ،ماهيت زمان و مكان ،ديالكتيك پروسههاى نازيسمند (آبيوژن) و زيتمند (بيوژن) ،يا
به عبارت ديگر ديالكتيك زندگى (بازهم نه تنها در حدود تعريفى كه انگلس گفته و آن نيز اكنون بدرستى قابل
بحث و ناقص شناخته مى شود) وغيره ،مباحث اين بخش از ديالكتيك طبيعت است.
درباره ديالكتيك پروسههاى اجتماعى در جاى خود با تفصيل بيشتر صحبت خواهيم كرد و برخى نكات قابل
تذكار و قابل بحث را ببين خواهيم كشيد.
اما درباره ديالكتيك روح ،ضرورى است در اينباره برخى توضيحات اضافى بدهيم:
نسبت بهتنظيم ديالكتيك روح ،بهمثابه يك مبحث سيستماتيك ،توجه الزم نشده است و حال آنكه اهميت اين
سيستماتيزاسيون انكار ناپذير است.
الف -ديالكتيك پروسههاى روانى (منظور تكرار روانشناسى فردى و اجتماعى نيست ،بلكه بيان ديالكتيك
پروسهها ،يعنى انطباق احكام كلى ديالكتيك بر نفسانيات فردى و اجتماعى است).
ب-
)1
)2
)3
)4
)5

ديالكتيك پروسه تفكر و معرفت
ديالكتيك عالئم (سمبوليك ،زبان ،سمبولهاى رياضى ،عالمات اطالعى)[ .هولس درباره بنيامين]
ديالكتيك مفاهيم ،احكام ،استنتاجات (منطق تاريخى و منطق انطباقى).
ديالكتيك جريانهاى فكرى (جهانبينى ،ايدئولوژى ،تئورى وغيره).
تئورى شناخت (گنوسئولوژى).
تئورى حقيقت (ديالكتيك واقعيت و حقيقت).

ج -ديالكتيك پروسه احساس و تخيل (يا ديالكتيك تصاوير)
 )1ديالكتيك موجود و مطلوب (زشت و زيبا ،عالى و سافل ،مضحك و غمانگيز).
 )2ديالكتيك احكام تقويمى (آكسيولوژيك).
 )3ديالكتيك پروسه آفرينش (هنر).
د -ديالكتيك پروسه عمل
 )1ديالكتيك پروسه اجتماعى (رهبرى ،سازمان ،مبارزه ،توليد وغيره).
 )2ديالكتيك رفتار فردى (اتيك و تاكتيك).
در مورد ديالكتيك روح غالبا به تئورى معرفت و تئورى حقيقت بسنده شده است .پراتيك تنها بهمعناى مبداء،
مالك و منتهاى معرفت مورد توجه قرار گرفته است .ما در جاى خود درباره اهميت ايجاد يك مبحث مستقل
فلسفى درباره پراتيك سخن خواهيم گفت.
موافق اين طرح ،فلسفه ماركسيستى بهيك مدخل ديالكتيكى برمجموعه معرفت انسانى بدل مى شود و موضوع
آن با موضوع علوم ويژه در نمى آميزد و نيز جاى “علم علوم“  La science des Scienceرا كه خود يك مدخل
اسلوبى -معرفتى به علوم معاصر است (علم جديدى كه به اين نام پديد شده است ،ربطى به فلسفه ندارد…)،
نمى گيرد و بتمام معنى داراى مكان و مقام بايسته خود است.
درونى برخاسته از
تقسيمبندى هاى موجود در درسنامهها كه غالبا داراى جنبه منطقى نيست و بدون پيون ِد
ِ
واقعيت است ،در يك كلمه بنظر نگارنده خطاست و بايد كنار گذاشته شود .تقسيمبندى حاضر بر اساس
توصيه و تذكار كالسيكهاى ماركسيسم -لنينيسم ،ماركس ،انگلس ،لنين و با توجه به بسط علوم و معارف
انسانى در شرايط امروز انجامگرفته است.
پيش از ختم اين كالم بايد تصريح كرد كه در همه جا كه مسائل بيان شده در فوق ذكر مى گردد ،تنها بايد
ديالكتيك پروسه مورد توجه قرارگيرد ،الغير و اال بيم آنست كه فلسفه با علم كنكرت درآميزد.
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ديالكتيك طبيعت
دستاورد تاريخى هگل را ماركس و انگلس در آن مى بينند كه توانست جهان طبيعى ،تاريخى و معنوى را
بهمثابه يك روند ،به معناى حركت ،تغيير ،بازتوليد و رشد ،درك كرده ،بازشناسد و بهاثبات برساند .انگلس
در “ديالكتيك طبيعت“ درباره شناخت هگل در ارتباط با طبيعت مي نويسد :در پايان تحقيقاتى كه مى توان
تاريخ آغاز آن را در نيمه قرن پانزدهم با انتشار اثر كوپرنيكوس [در  ٢٤ماه مه  ١٥٤٣تحت عنوان De
 ]revolutionibus orbium coelestiumدانست ،منجر به آن شد كه «كليه برداشتهاى خشك و غيرقابل تغيير از
طبيعت به خاك سپرده شود و كل طبيعت بهمثابه جريانى ابدى در گردش و حركت و تغيير به اثبات برسد».
در همين اثر ،انگلس با اشاره به اين نكته كه با پديد شدن انسان ،ما وارد تاريخ مي شويم ،تصريح مى كند كه
طبيعت و حيوان نيز روندى تاريخى دارا هستند .روندى كه تغيير و رشد و تكامل طبيعت و حيوان را تا
امروز در بر مى گيرد .تفاوت اما در آنستكه براى حيوان ،تاريخ ساخته مى شود ،بدون آنكه از آن باخبر
باشد و يا آن را بخواهد ،درحالى كه انسان تاريخ خود را خود برپا مي دارد .نقش ديالكتيك در روند اجتماعى
به كلى نقشى متفاوت است .انعكاس ديالكتيكى هستى در ذهن انسان ،عبارتست از شناخت از خود در درون
روند هستى اجتماعى .ماركس اين نكته را در “دستنويسهاى اقتصادى -فلسفى“ تصريح دارد كه مى توان «
ميان انديشه و هستى تفاوت قائل شد ،اما [بايد ايندو را] همچنان در وحدتشان» مورد توجه قرار داد.
احسان طبرى وجود ديالكتيك طبيعت را در “تبويت مسائل ديالكتيكى ماركسيستى“ مورد تصريح قرار مى
دهد و آن را «ماترياليسم فلسفى» مى داند ،يعنى «بحث درباره ماده و شعور و مسئله تقدم ماده بر شعور
( »...همانجا صفحه .)٢٩
ورنر زپمان در پىافزوده خود به كتاب “تاريخ و ديالكتيك“ در توضيح انطباق موضع لئو كفلر درباره ديالكتيك
طبيعت با برداشت فوقالذكر ماركس -انگلس مي نويسد« :ماركس نه تنها تفاوت قائل است ميان تاريخ و
طبيعت عينى ،بلكه آن را يك برش كيفى نيز مى داند .انسان در جامعه برپايه نيازهاى خود بر روى ماده
نازيسمند و زيسمند مهر خواست خود را مي زند( ».همانجا ص .)٢٢٩
ديالكتيك طبيعت و هستى اجتماعى ،بايد به ريشه پايه و اساس ديالكتيك
با توجه به اين تفاوت كيفى ميان
ِ
طبيعت و آنكه تاريخ براى طبيعت نازيسمند وزيسمند غيرانسانى ساخته مي شود ،توجه ويژه داشت .احسان
طبرى همانجا پيشتر «اشكال حركت ،ماهيت زمان و مكان ،ديالكتيك پروسههاى نازيسمند (آبيوژن) و
زيسمند (آبيوژن) [ ...را] مباحث اين بخش از ديالكتيك طبيعت» اعالم مى كند .پژوهش درباره طبيعت
داراى ساختارى منطقى -عقاليى ،به مفهوم هگلى “مطابق با عقل“ است كه در آن جوانب مختلف برپايه
رابطه علت و معلولى آنها مورد بررسى قرار مى گيرند و عمده هستند.
به نظر كفلر رابطه انديشه ديالكتيكى با اشكال حركت و تغيير در طبيعت بايد بهمثابه رابطهاى خارجى
درك شود .از اين رو نيز وضع چنين است كه نمى توان اسلوب ديالكتيكى را بهمثابه مناسبترين اسلوب
براى پژوهش طبيعت به كار گرفت« :تاريخ براى ما قابل درك است ،درحالى كه طبيعت براى ما قابل
شناخت مى باشد .ما قادريم تاريخ را تنها در كليت آن درك كنيم ،درحالى طبيعت را مى توان تكه به تكه
دريابيم و بشناسيم و كل طبيعت در پايان روند شناخت ما قرار دارد .با رسيدن به اين پايان شناخت كامل،
آنوقت زمينه همهجانبه براى درك ديالكتيك طبيعت بوجود خواهد آمد.
دانستن قانونمندى ديالكتيكى طبيعت بدينترتيب فعال در آغاز پژوهش در اينباره قرار دارد تا در پايان آن».
(لئو كفلر ،تاريخ جامعه بورژوازى ،ص .)٣١
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بخش اول
گذار ايدهآليسم ذهنى به عينى
“كليت ،حقيقت است“ هگل

گرايى بنيادگرايانه خود باقى ماند .كوشش
فيخته (فيشته)  )VI( Fichteدر سراسر زندگيش عميقا پايبند به ذهن
ِ
چندباره و از نظر محتوايى كم تفاوت او به منظور قرار دادن نظام نظرياتش برپايهاى نوين ،نتوانست گرايش
قابل لمسى را براى غلبه كردن بر محدوديت ذهنگرايانه نظريات او ببار آورد .حتى آنجا كه فيخته به طور
پراكنده و گهگاه ِى نظرى درباره رديف -سلسهمراتب مراحل هستى ناآگاه و آگاه و درباره چگونگى طبيعت
ماقبل دوران حيات انسانى ابراز مى دارد ،بهعبارت ديگر زمانهايى همكه او به اين تصور نزديك مى شود
كه وجود واقعيت مستقل از آگاهى را بپذيرد ،كوششي بسيار اتفاقى از كار درمي آيد و با پايه واساس تئوريك
سيستم نظريات او در تضاد قرار دارد .بدينترتيب ،او با اين كوششها تنها در ظاهر و نه به صورت
محتوايى قادر مى شود جهتگيرى تعيين كنندهاى به منظور كشف پاسخ و يافتن ”راهحل“ براى پرسش
تئورى شناخت در ارتباط با چگونگى درك روند شناخت براى دوران بعدى تدارك ببيند .پاسخى كه نهايتا با
پذيرش وجود مستقل واقعيت خارج از ذهن توسط فلسفه ايدهآليسم عينى ،داده شد .زيرا حتى پذيرفتن نظر
وجود طبيعت پيش از وجود انسان را فيخته بهمثابه ساختارى فكرى در درون قلمروى ذهن ايجاد مى كند
 ،tranzendentaleكه گويا گذار از اين قلمروى ذهنى در عمل و به طور تجربى ممكن نمى باشد .او اين مرز را
من -آگاهى مى نامد .فيخته هستى غيرآگاه را نيز زائيده فعاليت ذهن -معنويت كه سرشت و جوهرى [گويا]
ماوراى تاريخى و ماوراى پسيكولوژيك است ،مى پندارد.
اين اشتباه بزرگى است ،اگر ذهنگرايى پى گير فيخته را تنها بهعنوان فرزندى ناخلف براى ايدهآليسم ،و يا
يك گمراهى خشك وخالى در بازى هاى فكرى متافيزيكى تصور كنيم .براى فيخته ،با تكيه بر نظريات كانت
( – )VIIاو وظيفه خود را تكميل كردن سيستم فكرى كانت قرار داده بود  ،-تنها امكان براى ادامه راهى كه
مى توانست طى شود ،همين راه بود .در پيشگفتار اثر اساسى خود تحت عنوان “درباره مفهوم آموزش
علمى“ كه در سال  ،1764و چاپ دوم تصحيح شده در سال  ،1798منتشر كرد ،فيخته به سرزنش
“جزمگرايى“ ( Dogmatismus )VIIIمى پردازد كه آن را در جاى ديگر “واقع بينى“ ( Realismus )IXنيز مى نامد
و مى گويد كه جزمگرايى ،كه مدعى وجود “چيز -بخودى -خود“ است ،نمى تواند نشان بدهد ،اين چيز-
بخودى -خود چگونه وارد آگاهى مى شود ،چگونه توسط آگاهى انسان درك مى شود .فيخته با اين نظر،
نظرى را كه از آن زمان بارها بيان شده است ،تكرار مى كند كه طبق آن ،انديشه ما مي تواند تنها در
چهارچوب آگاهى ذهنى حركت و جريان داشته باشد و از اين رو قادر نيست وجود واقعيت خارج از خود را
بى واسطه بفهمد و درك كند .با توجه به اين پيششرطهاى تئوريك در انديشه فيخته ،اين نتيجهگيرى او
صائب و كامال قابل فهم است؛ مسئله اما اين است كه اين پيششرطها ،همانطور كه نشان خواهيم داد ،خود
نادرست هستند.
دكارت  )X( Descartesبا نظرياتش راه رشد انديشه فلسفى دوران جديد را نشان داده بود ،كه عبارت بود از
جداساختن پديده آگاهى از كليه پديدههاى ديگر در جهان ،با اين هدف ،كه گويا بتوان از اين طريق به
بررسى “انتقادى“ و دقيق آگاهى پرداخت و شناخت از آن را ممكن نمود .اقدامى كه به اين معناست كه
كوشش شود ،بهمپيوستگى -بهمتنيدگى طبيعى پديده آگاهى با كليت پاره شود و آگاهى را از درون بهمپيوستگى
و بهمتنيدگى هستى خارج كرده ،تا گويا بتوان از اين طريق راه عملكرد “ناب“ و خالص آن را مورد بررسى
قرار داد.
اين چنين پاره كردن يكپارچگى واقعيت به دو بخش ،يكى بخشى كه در آگاهى وجود دارد ،و بخش ديگرى
كه جهان خارج را تشكيل مي دهد ،درست به معناى اولين قدم تعيين كننده كانت در جهت “گردش كوپرتيكى“
ت
( )XIاست كه به كمك آن امكان انديشيدن درباره طبيعت بدرون آگاهى منتقل شده و زمينه شناخت طبيع ِ
خارج از ذهن بوجود آمد.
اما بعد از كانت هم ،كليه كوششهاى ذهنى براى اثبات واقعيت بهمثابه “ساخت ِه“ عملكرد انديشه ،آنطور كه
مورد نظر كانت بود ،در برابر سخت سرى مفهوم “چيز -بخودى -خود“ با شكست روبرو شد .واقعيت،
باوجود همه كوششها براى توضيح قابل فهم از تعريف واحد از آگاهى ،يعنى هم سوبژكت [ذهن ،فاعل] و
هم ابژكت [موضوع ،مفعول] شناخت بودن ،همچنان “در خارج“ از ذهن باقي ماند .البته ايدهآليسم ذهنگرا
بر زمينه انديشههاى فوق از رشد پرتحركى برخوردار شد و به ظرافت بيشترى دست يافت .جاى تصور
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ابتدائى و ساده درباره آگاهى ،كه گويا با قانونمندى ويژه خود واقعيت را ايجاد مي كند ،ديرتر و در دوران
اوج رشد فلسفه كالسيك ،جاى خود را به اين تصور داد ،كه گويا “توليد“ واقعيت ناشى از وجود شرايط
صورى آگاهى است.
در ذهنگرايى مدرن كه در جريان نئوكانتيسم ( )XIIدوباره ظاهر شد ،اين موضع به صورت بسيار افراطى
دنبال شد .طبق آن ،براى آگاهى تنها اين وظيفه ويژه در نظرگرفته مي شود كه با عملكرد “منطق“  ، logikبه
منطقى“
توليد اشياء خارجى بپردازد ،بشرطه آنكه بتواند آنها را در نظمى قانونى قراردهد .اين نيروى “
ِ
آگاهى را مي توان در اين عملكرد آن يافت ،كه انسان پديدههاى حسى را كه در وضع نامنظم و مغشوشى
دريافت مي كند ،بكمك آگاهى و بشيوه مخصوصى با يكديگر در ارتباط قرار داده و از اين طريق اصال به
“امكان“ تجربه و درك آنان دست مي يابد .و اين برداشت ،منطبق است با مفهوم تجربه علمى .در اينجا كافى
است به خاطر آورده شود كه نزد مكتب پوزيتويستى ماخ ( ،)XIIIمفهوم تجربه به معناى ايجاد نظم و ارتباط
“عناصرى“ است كه در آگاهى ايجاد شدهاند .بهعبارت ديگر ،در اين بينش و برداشت ،همچنانكه نزد كانت
ب“ مختص آگاهى ،يعنى در فضا ،زمان و در
نيز چنين است ،شعور و همچنين هر پديدهاى در اشكال “نا ِ
زنجيره ريشه عـلـى ،مىانديشند .در نئوكانتيانيسم وجود مادى طبيعت بكلى نفى مي شود ،اقدامى كه برپايه
بينش كانت قرار دارد .كانت اين برداشت را چنين توضيح مي دهد :او درابتداء قانون طبيعى را قانونى
تعريف مي كند كه طبق آن ،ارتباط ميان پديدههاى متنوع در جهت ايجادشدن ضرورتى قانونى و با اعتبارى
عام بوجود مي آيد ،امرى كه از طريق عملكرد منطقى آگاهى انجام مي شود .آنوقت به كمك اين تعريف ،خود
طبيعت بهمثابه «هستى اعالم مي شود ،بشرط و تا آنجا كه بتوان آن را طبق قانون عام تعريف كرد».
براينپايه ،مثال مي تواند برونو باخ  ،Bruno Bachانديشمند نئوكانتيانيست ،چنين نظر بدهد« :پس بدينترتيب،
ماده يك چيز و شئى جسمدار نيست،
بلكه شرط منطقى (! لئو كفلر) براي وجود شئى جسمدار است ،آنهم بشرطى كه اين ماده ،پيششرط ايجاد
سنتزى در متنوع متغييرى باشد و به وحدت متنوع متغير بيانجامد» .شئى «بيش از انباشت و جمع ساده
خواص آن است .زيرا … وحدت منطقى خواص آن است» .اين نظريه در انطباق است با كوشش
نئوكانتيانيسم كه مي خواهد “چيز -بخودى -خود“ را نابود سازد ،موفقيتى كه به طور كامل نصيب كانت نشده
بود.
اما درست در اين اوج تبلور انديشه براى تعيين مرزى براى شعور در ماوراى مرز احساس *
 ، Transzendentalitaetو يا بزبانى ديگر كه همين مفهوم را مي رساند ،در مرحلهاى كه در آن جهان درون
[ذهن] و بيرون [عين] با اين شدت و برجستگى در برابر هم قرار داده شدند ،سد محدوديتى كه انديشه
ايدهآليسم ذهنگرا در آن گرفتار مي ماند ،بروشنى ديده مي شود .اين س ِد محدود كننده – اگر هم ناآگاهانه و
درك نشده – عبارت است از :خوددارى از پذيرش قابل شناخت بودن جهان خارج .اما از آنجا كه اين فلسفه
از آموزش الادراكه ،آگنوستيسم *[ Agnostizismusكه شناخت واقعيت را نفى مي كند] ،فاصله گرفته است و مي
كوشد نااميدى از نظريه شناخت خود را كم و بيش با نتيجه گيري هاي پرمعنا در سيستم ذهنگراى خود
بپوشاند ،دچار تضادهايى مي شود كه مدافعان نئوكانتيانيسم قرن كنونى ما هم بشكلى ناموفق مىكوشند آنها را
برطرف سازند.
براى هدف ما كافى است به اين نكته اشاره شود كه كانت البته مايل بود ازسويى مفهوم “چيز -بخودى -خود“
مرزى مفهومى و تعريفى -ذهنى براى انديشه بداند و ارزيابى كند ،اما ازسوي ديگر چارهاى نداشت،
را تنها
ِ
يك مفهوم جديد را كه نه تنها مفهوم و تعريف “چيز -بخودى -خود“ را توسعه مي دهد ،بلكه عمال با آن مفهوم
در تضاد عميق نيز قرار مي گيرد ،وارد بحث كند ،مفهوم و تعريف ،كه چيز كمترى را بيان نمي كند ،جز
ت مستقل از آگاهى باشد .مفهومى كه خود در تضاد قرار دارد با نظمى كه
آنكه تائيدى براى وجود واقعي ِ
وجود واقعيت را امرى ماوراى معنويت -ذهن و ماوراى طبيعى * Transzendentalismusاعالم مي كند ،كه او
در همان لحظه از آن صحبت به ميان آورده است .اين مفهوم همان مفهومى است ،كه كانت آن را “خود-
چيز -بخودى -خود“  ،Ding- an- sich- selbstمي نامد و آن را بارها در اثرش “پروله گومنا“  Prolegomenaبكار
مي برد.
قلههاى مهم رشد ايدهآليسم ذهنگرا
براى آنكه بتوان اهميت انديشه فلسفى ايدهآليسم ذهنى را در رشد نظريه شناخت درك كنيم ،بايد نگاهى به چند
قله قبلى انديشه فلسفى در كل بيندازيم.
دكارت مىخواست براى پايان بخشيدن به انديشه فلسفى غيرانتقادى ،آغاز انديشه فلسفى را به زمانى قديمىتر
منتقل سازد ،تا بدين وسيله پرسش درباره پيششرطهاى مطمئن براى نقطه آغاز را خنثى كند .نتيجه بررسي
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هاي او كشف شناخت مشهور او از “آگاهى“ بود .او آنچيزى را كه دانستن آن “روشن و قطعىاست“ و از اين
رو بىترديد قابل اطمينان است“ ،آگاهى“ ناميد كه به نظر او مي توان آن را به انديشه فلسفى تاكنون افزود .او
اين كشف را آنچنان نقطه مطمئنى ارزيابى مي كرد ،كه به خاطر كشف آن ،خود را با آرخميدس ()XIV
مقايسه كرد.
گمراهي اي كه دكارت دچار آن شد ،دوگانه است .اوالً از اين جهت كه امنيتى كه او از برداشت
من -آگاهى احساس مي كند ،كوچكترين تضمينى را در زمينه درست بودن نتيجه گيري هاي ديگر انديشه
فلسفى كه از اين برداشت به دست مي آيد ،فراهم نمي سازد .زيرا با قراردادن مـن ،يعنى ذهن شناسنده ،نـه-
مـن ،يعنى عين مورد شناخت ،بهيچوجه نفى نمي شود .بلكه برعكس ،وجود آن تعيين و تائيد مي گردد .از
اين رو پرسش قديمى در چهارچوب زمينه نظريه شناخت درباره وحدت هر دو [ذهن شناختگر و عين مورد
شناخت ،فاعل و مفعول ،واضع و موضوع وغيره] را فيلسوف نمى تواند هيچگاه به درستى پاسخ دهد ،اگر
نقطه آغاز انديشه فلسفى را يك جانبه بر پايه موضع آگاهى [متعلق ذهن ،يعنى متعلق به ذهن شناختگر] قرار
دهد؛ از اين رو ،پاسخ به پرسش نقطه آغاز انديشه فلسفى اجبارا بايد از پاسخ مشخص دادن به رابطه ميان
آگاهى و هستى بدست آيد (م) .اما از آنجا كه فلسفه ذهنگرا اين رابطه را در آغاز تحقيقات خود مطرح نمي
سازد ،بلكه مقوله مـن -آگاهى را در آغاز قرار مي دهد ،مجبور است ،مسئله وحدت اين دو را ديرتر و به
طور مصنوعى در نظريه شناخت خود وارد كرده و بكوشد آن را به كمك شيوه انتزاع متافيزيكى ،بهطور
انتزاعى پاسخ داده و حل كند.
دومين گمراهى ناشى از چنين شيوه بررسى كه بهويژه مشخصه و نتيجه مستقيم انديشه ذهنگراى دكارت
است ،اين گمراهى است كه او از درستى شناخت خود مطمئن است و احساس امنيت مي كند .در اين روند به
اين نكته توجه نمي شود كه آگاهى فعال [من -آگاهى] كه كار شناخت را انجام مي دهد ،يعنى ذهن شناسنده در
روند شناخت تشكيل مي شود ،و اين نقش ،نقشي بكلى ديگر است از آگاهي اي كه موضوع و مجهول شناخت
را تشكيل مي دهد( .اين نكته البته درچهارچوب نظريه شناخت مطرح است و نه آنكه درواقعيت چنين باشد.
آگاهى براى هر دو مورد [نظريه شناخت و حقيقت] موضوع و واقعيت مشابه طبيعي اي را تشكيل مي دهد،
مانند همه چيزهاى ديگر ).به عنوان ذهن شناسنده ،آگاهى واقعا از اين اطمينان برخوردار است كه به چيزى
و بهشيوه مخصوصى تسلط و معرفت مي يابد و آن را مي شناسد .اما بمحض آنكه خود به موضوع بررسى
تبديل مي شود ،بالفاصله اين شك دراين باره ايجاد مي شود كه آيا اين شيوه و شكل شناخت از واقعيت كه در
آگاهى انعكاس يافته است ،واقعيت را به صورت متناسب و منطبق با خود واقعيت مي نمايد يا نه ،يعنى
واقعيت درست چنين هم هست كه آگاهى بدان معرفت يافته است يا نه .فلسفه ذهنگرا اين شك را به كنار مي
زند از اين طريق – و درواقع در همين امر نيز ويژگى ذهنگرايانه آن نـهفته است  -كه هر دو امكان نگرش
به آگاهى [يعنى يك بار فاعل و ذهن شناسنده و يك بار عين و موضوع شناخت بودن] را به طور مطلق
يكى اعالم مي كند و براينپايه در وضعى قرار مي گيرد ،كه شناخت از آگاهى خود را ذات و مضمون
آگاهى مي پندارد.
دكارت از اين رو براى اسلوب و عملكرد آگاهى در تئورى شناخت خود سند قطعى درست بودن صادر مي
ت پايبند به
كند ،زيرا اين اسلوب براى رسيدن به شناخت از خود روشن و قطعى به نظر مي رسد؛ و حتى كان ِ
موضع “انتقادى“ نيز شيوه اصولي تري را به كار نمي گيرد ،زمانى كه احكام سنتزى از قبل معلوم * a priori
[استدالل ،برهان لمى در منطق] را از آن رو درست و صائب و غيرقابل شك مي داند ،زيرا اين “ابزار
[گويا] قبال به آگاهى داده شده است“ .او حتى حاضر نيست اين پرسش را مطرح سازد كه آيا وجود چنين
احكام از قبل معلوم (!) اصال پذيرفتنى است“ .اطمينان“ بر اين امر كه چنين احكامى در اختيار آگاهى قرار
دارد ،در فلسفه كانت از همان جا و مكان و ارزش “روشن و قطعى“ برخوردار است كه در فلسفه دكارت
برخوردار است .و آنجا كه چنين اطمينانى حاكم است ،آنوقت پرسش درباره امكان اين كه آگاهى خود را
گمراه كند ،پرسشى زائد از كار درمي آيد« :ما الاقل چند مورد شناخت سنتزى غيرقابل انكار و از قبل معلوم
 a prioriدر اختيار داريم و مجاز نيستيم بپرسيم كه آيا چنين چيزى ممكن است (زيرا اين امر واقعيت است)،
بلكه تنها مجاز هستيم درباره چگونگى ممكن بودن آنها پرسش كنيم…» (.)1
اما آنچه كه مربوط به دكارت مي شود ،او بهخاطر كشش و اهميت و اعتقاد مفرطى كه براى درستى
برداشت خود از آگاهى دارد ،درباره درست و صائب بودن آنچه كه بالترديد “روشن و قطعى“ است ،به
استنتاجات تئوريك گمراه كنندهاى كشانده مي شود.
اول بايد گفت ،كه دكارت روشن بودن و قطعيت داشتن تصورات از واقعيت را با آنچه كه از واقعيت ديده
مي شود ،اشتباه مي كند .يك امر ،مثال يك قانون در علوم طبيعى مي تواند به شدت غيرقابل تصور باشد،
يعنى به مفهومى كه دكارت درك مي كند و منظور نظر دارد ،فاقد هرنوع روشنى و قطعيت باشد ،اما باوجود
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اين درست باشد (مثال فضاى چهار بعدى) .البته اين واقعيت را كه به وسيله علوم طبيعى مدرن كشف شده،
دكارت نمي شناخته است .اما آنچه را كه دكارت مي توانسته است بداند ،اين نكته است كه آن چيزهايى كه
خود را در مشاهده بسيار “روشن و قطعى“ نشان مي دهند ،مي توانند براحتى نتيجه گمراهى و اشتباه باشند،
يعنى تصويرى نادرست از واقعيت ارائه دهند .مثالى بزنيم .اين روشن و قطعى است كه از دو جسم ،كه
يكى بزرگتر و دومى كوچكتر ،اما داراى وزن مخصوص بيشترى از اولى است ،با سرعت بيشترى
سقوط مي كند .اما تجربه عكس آن را بهاثبات رساند و نشان داد كه با حذف مقاومت هوا ،جسم كوچكتر به
همان سرعت جسم بزرگتر بر زمين سقوط مي كند .و يا مثالى ديگر .تا زمان آزمايش “سنگ و كشتى در
حال حركت“ توسط گاسندى  Gassendiاين تصور و فرضيهى “روشن و قطعى“ حكمفرما بود ،كه سنگى كه در
زمان حركت كشتى به آب انداخته مي شود ،به طور عمودى سقوط مي كند ،و با رد اين فرضيه [پس از
كش ف واقعيت گردش دورانى زمين] ،استدالل محكمى كه عليه مخالفت با گردش زمين وجود داشت ،از ميان
رفت.
حقيقت بهمپيوسته
اينكه راه مطمئن براى شناخت واقعيت همان “روشن و قطعى“ بودن تصورات است ،درواقع همان راه و
شيوه تقسيم و تكه تكه كردن و از هم گسيختن واقعيت واحد است كه آن را گيآمآباتيستا ويكو ( )XVپيشتر
شناخته و اعالم كرده بود .مثال تصور روشن و قطعى داشتن درباره روح و جسم باعث آن مي شود كه به
نظر دكارت ،اين دو ،مادهاى به كلى جدا از يك ديگر تصور شوند .نظريه روشن و قطعى بودن به پايه و
اساس متافيزيك عقاليى  ) XVI( rationellتبديل مي شود كه جهان يكپارچه ،كه مجموعه بهمپيوسته و بهمتنيدهاى
را تشكيل مي دهد ،به بخشهاى خشك و انعطافناپذيرى در برابر هم تقسيم و آن را از هم جدا و تكه تكه مي
كند ،و از اين طريق ذات پوياى جريان روند حقيقت ،غيرقابل درك باقى مي ماند .نيازى ديده نمي شود در
اينجا درمورد گمراهى و اشتباهاى ديگر دكارت كه همگى برپايه نظريه روشن و قطعى بودن ذهنگرايانه در
نگرش او درباره تئورى شناخت بوجود مي آيند ،صحبتى بشود ،ازجمله از اين گمراهى كه مثال گويا ايدهها و
نظرياتى وجود دارند ،كه مادرزادى هستند .براى ارائه نكات مورد نظر ما كافى است به اين امر اشاره شود
كه انديشه فلسفى ذهنگرايانه دكارت به اين پيامد ختم مي شود كه واقعيت را به عناصرى ،كه بر آن آگاهى
دارد ،محدود سازد .امرى كه نهايتا به اين معناست كه واقعيت غيرقابل شناخت است.
نفوذ عظيمى كه دكارت در زمان خود به دست آورد ،موجب شد كه انديشه فلسفى به طور كلى در خط
ايدهآليسم ذهنگرا قرار بگيرد .تا چه اندازه پايبندي به تصورات دكارت درباره الويت نقش آگاهى براى
شناخت ،يعنى پايبندي به ذهنگرايى به تصور غالب تبديل شد ،از اين امر هم قابل شناخت است كه
جريانهاى ديگرى هم به مخالفت با “عقالنيت“ برخاستند ،همانند آمپريسم و همچنين ماترياليسم [قديمى].
وحدت هستى و انديشه كه هنوز مي بايستي از موضع نظريه شناخت به اثبات رسانده شود ،دكارت را برآن
داشت كه در چهارچوب مواضع ذهنگرايانه خود ،خصوصيات اوليه جهان مادى را پديدهاى مادرزادى براى
آگاهى بداند ،و ويژگي هاي ثانويه جهان مادى را زائيده تصوراتي اعالم دارد كه به طور ارادهگرايانه و
برپايه برداشت “روشن و قاطع“ ،ايجاد شدهاند.
پايه گذار فلسفه تجربى در زمان جديد ،جون الك *  ،)XVII( John Lockeنه به طور اساسى ،بلكه تنها به صورت
ى اوليه ،انعكاس واقعيت عينى
كمـى و درجهاى از مواضع دكارت دور مي شود .اگرچه براى الك كيفيتها ِ
موجود در آگاهى هستند ،و از اين رو به جز خاصيت ماده تشكيل دهنده آنها ،چيز ديگرى را تشكيل نمي
دهند – كه او آنها را ناپيگيرانه به ماده جسمى و روحى تقسيم مي كند  ،-باوجود اين او تحت تاثير شيوه
ايدهآليستى ذهنگرايانه ،اين ماده را غيرقابل شناخت اعالم مي دارد .افزون براين ،الك خاصيتهاى ثانويه را
پديدههايى مي داند كه در اثر تاثير خود بر روى ما ،احساس  )XVIII( Sensationنسبت به آنها نزد ما ايجاد مي
شود [كه همان انعكاس واقعيت در آگاهى است] ،اما به اعتقاد او ،اين احساس ،داراى زمينه وجودى واقعى
در جهان خارج نيست .اگرهم الك زمانى كه وجود يك ماده مستقل را ادعا مي كند ،يك ماترياليست است ،اما
ازسوي ديگر ،بهخاطر موضع شكاكانه او درباره قابل شناخت بودن اين ماده و واقعيت خواص ثانويه آن كه
آنها را تنها ناشى از فعاليت آگاهى تلقى مي كند ،عميقا در برداشت ايدهآليستى باقى مي ماند.
ماترياليسم قديمى هم نتيجهگيرى پيگيرانهاى از خود بدست نمي دهد .ما به ماترياليسم قرن  18مي انديشيم
كه از همه پيشرفتهتر بود ،يعنى ماترياليسم فرانسوى .بي توجه به توضيحات بيولوژيك -ماترياليستى درباره
عملكرد آگاهى ،كه آن را روندى ناشى از عملكرد ماده [و بهعبارت ديگر شكل تظاهر ماديت جسم زنده] مي
داند [ ،كه آن را مستقل از ماده مي شناسد] ،اين ماترياليسم نيز به دليل آن كه هستى و آگاهى را بشكل
انعطافناپذيرى در برابر هم قرار مي داد ،نتوانست بر برداشت قديمى غلبه كند ،يعنى به پرسش مربوط به
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رابطه هستى و آگاهى پاسخ دهد .براى آنكه بتوان بر اين برداشت غلبه كرد ،همانطور كه مفصال نشان
خواهيم داد ،ضرورى است كه مسئله شناخت را در روند تاريخى آن ،بهعبارت ديگر در رابطه ژنتيكى آن،
يعنى در ارتباط با ريشه عـلـى آن مورد بررسى قرار دهيم ،و روند رشد رابطه ميان انديشه و محيط پيرامون
را دنبال كنيم .دشواري هاي كوچك و بزرگ مكتب حسباور كونديالك  )XIX( Condilacهم اثبات مي كند كه
اين ناتوانى ماترياليستها از توضيح چگونگى قابليت آگاهى در انعكاس متناسب واقعيت بود كه به سرنوشت
مشترك و اجتنابناپذير آنها تبديل شد.

مرحله ايدهآليسم عينى
چنين سرنوشتى براى ماترياليستها بهويژه از اين نظر تاسفبار است ،كه ماترياليسم فرانسوى قدمهاى جدى
براى حل مسئله [رابطه و وحدت عين و ذهن] برداشته بود ،به اين صورت كه ولو بندرت ،توانسته بود روند
بغرنج ايجاد آگاهى را به سطح عامل اوليه و اصلى آن ،يعنى احساس ،تقليل دهد ،كه پل ميان آگاهى و جهان
خارج را تشكيل مي دهد .آنچيزى كه مانع استفاده از اين پيشرفتها بود ،فقدان ديد و شناخت روشن درباره
مسئله ريشه عـلـى چگونگى انديشيدن بود ،شناختى كه براى اولين بار در ايدهآليسم عينى ممكن شد.
اغلب ماترياليستها خود را از دست پيامدهاى ايدهآليستى از اين طريق نجات مي دهند كه با مسئله ارائه
تعريف از ماده ،برخوردى جدى نمي كردند .آنها عمدتا كل اين پرسش را به پرسش مربوط به رابطه ميان
واقعيت و آگاهى (ماده و كيفيت ،جنس ماده و فرم) محدود مي كنند ،يعنى آن را به سطح پرسش بيولوژيك
درباره چگونگى فيزيولوژيكى وابسته بودن قابليت انديشيدن از ماده ( )XXتنزل مي دهند .براى نمونه مي
توان به نظريات المترى *  )XXI( Lamettrieدر اثرش "انسان چون يك ماشين"  L homme machineاشاره كرد.
او اگر چه در بخش “تاريخ طبيعى روح“ به مسئله ارتباط و وابستگى ماده و شكل تظاهر آن در اثرش مي
پردازد ،اما در اين بررسى و باوجود دقتى كه در بينش عمومى ماترياليستى او وجود دارد ،قادر به شناخت
ت موجو ِد مستقل از آگاهى ،نمي شود و آن را غيرقابل شناخت اعالم مي
مضمون و ذات ماده ،يعنى واقعي ِ
دارد .اين امر به اين معناست كه حتى براى اين ماترياليست بزرگ هم نهايتا پرسش مربوط به شناخت به
طور كلى تنها درچهارچوب محدوديت ذهنيت جريان مي يابد .ماترياليسم قديمى هم از محدودة نظريه الك كه
طبق آن ماده خود را تنها بشكل برقرار ساختن ارتباط هاى ايدههاى ساده در ذهن ما متظاهر مي سازد ،و به
طور عمده غيرقابل شناخت است ،بيرون نيامد .برخى از كوششهاى ديگر هم ،باوجود موضعى متقابل با
آنچه تاكنون حاكم بود ،نكات جديدى ارائه نمي دهند .در ارتباط با نوشته حاضر ،اين نكته تعيين كنندهاى
نيست كه اين كوششها را جمع آورى و مورد بررسى قرار دهيم ،بلكه برعكس ،مهم اين است كه اين واقعيت
برجسته شود كه نه راسيوناليسم ( ،)XVIنه آمپريسيم ( ،)XXIIو نه حتى ماترياليسم مكانيكى قادر نشدند در
جهت يافتن راهحل سيستماتيك براى پاسخگويى به چگونگى روند شناخت ،نظريه ضرورى شناخت را پايه
ريزند .اين وضع كه باوجود تقابلهاى بزرگ در اينجا و آنجا ،نتوانست خود را از محدوديتى كه ذهنگرايى
براى آن بوجود آورده بود خارج سازد ،درعينحال موجب ايجاد زمينهاى شد كه برپايه آن اهميت چشمگير و
عظيم ايدهآليسم عينى براى فلسفه كالسيك در تاريخ نظريه شناخت برجسته شود.
نمونه جالب توجه براى نشان دادن متضاد بودن موضع ماترياليسم مكانيكى ،نظريات هوبس )XXIII( Hobbes
است .او به مادى بودن قطعى جهان باور دارد؛ حتى خدا هم دارى جسم است .بدينترتيب براى هوبس هيچ
چيزى ،جز ماده مكانيكى -جسمى ،وجود ندارد .اما باوجود اين ،او بر اين عقيده است كه ما درواقع تنها
انعكاس پديدهها و تظاهر جهان خارج را در آگاهى خود دريافت مي كنيم [گويا آگاهى عنصر منفعل را تشكيل
مي دهد كه مهر بر روى آن نقش مي بندد] ،و جهان خارج را با انديشه خود نمي توانيم درك كنيم .اگرهم در
همه نظرهاى ابراز شده اين موضع متضاد به روشنى ديده نمي شود ،باوجود اين كل ماترياليسم قديمى را اين
خصلت مشخص مي سازد كه ازيكسو ،موضع قاطع درباره ماترياليستى بودن جهان دارد ،ازسوي ديگر اما
نمي تواند خود را از زير بار سازش و تسليم در برابر فنومنولوژى *  )XXIV) Phaenomenologieنجات دهد.
ريشه اين تضاد را بايد در اين امر ديد كه يا پرسش درباره ريشه عـلـى به كلى از نظر دور داشته مي شود،
و يا آنجا كه مطرح مي گردد ،به شيوهاى به خدمت گرفته نمي شود كه براى حل مسئله نظريه شناخت بكار
آيد .پلخانف بدرستى مي گويد« :ضعف بىترديد هولباخ *  Holbachو كال ماترياليسم فرانسوى قرن هيجدهم و
ماترياليسم ماقبل ماركس در آن است كه آنها كوچكترين تصورى درباره تكامل تدريجى ندارند .بعضىها ،مثل
ديدرو  ،Diderotبرخى اوقات نظريههاى نبوغآميز داشتهاند ،كه بايد آنها را محترمانهتر از نظريات برخى از
مدافعان تكامل تدريجى دوران كنونى ما ارزيابى كرد؛ اما اين دورنماها با مضمون آموزش آنان در ارتباط
قرار نداشتند؛ آنها تنها استثناهايى بودند كه بدرد تائيد قاعده اصلى مىخورند .طبيعت ،اخالق و تاريخ –،
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“فلسفه“ قرن هيجدهم به علت فقدان نگرش ديالكتيكى ،به همه اين ها با همان موضع متافيزيكى برخورد مي
كرد)2( ».

ريشه عـلّـى ايجادشدن آگاهى
مخالفين انقالب ِى معتقد به ماترياليسم عليه نظريات كليسا ،كه مدعى ثابت بودن انواع گياهان و
زير فشار نبرد
ِ
جانوران از زمان خلق آنها بود – آموزشى كه هنوز [در قرن هيجدهم تاريخ اروپايى] توسط گياهشناس
بزرگ [فرانسوى] ليننه  Linneمطرح مي شد  ،-فلسفه ماترياليستى ديگر پذيرفته بود كه مراحل مختلف هستى
از يكديگر بوجود آمدهاند .از اين مرحله به مرحله بررسى ريشه عـلـى ايجادشدن آگاهى ،بهعنوان عمدهترين
پديده در تكامل انسان ،ديگر قدمى بيش نيست .اما ماترياليستهاى قرن هيجدهم اين قدم را يا اصال برنداشتند،
و يا اگر به طور استثنايى همانند ديدرو ،چنين كردند ،نتوانستند اين قدم را در خدمت دست يافتن به نظريه
شناخت انجام دهند .در اواسط قرن هيجدهم ديدرو به روشنى بوجود آمدن آگاهى را از درون

هستى غيرآگاه بيان كرد:
«همانطور كه در جهان جانوران و گياهان جريان دارند ،فرد انسانى هم به اصطالح آغاز مي شود ،رشد مي
كند ،ادامه دارد ،ميميرد و ازبين مىرود – چرا نبايد در مورد كليه انواع نيز وضع برهمين منوال باشد؟ اگر
مذهب به ما اين آموزش را نداده بود كه جانوران ،همانطور كه ما امروز آنها را مي يابيم ،ساخته دست
خالق هستند ،و اگر كوچكترين عدم اطمينانى درباره منشاء و پايان كار آنها وجود مىداشت ،در آن صورت
فيلسوفى نمي توانست با تصورات خود بر اين ظن باشد كه جانوران در ازل از توده پخش و پال و جمع شده
عناصر تشكيل شدهاند؛ اينكه اين عناصر ادغام و يكى مي شوند ،پذيرفتنى است ،زيرا امكان چنين وضعى
وجود داشت؛ اينكه جنين ساخته شده از اين عناصر ،شكل هاى متعددى را از سر مىگذراند و مراح ِل تكاملى
را طى مي كند ،و بترتيب و پشت سرهم حركت ،احساس ،ايده ،قابليت انديشيدن ،تعمق ،آگاهى ،احساسات،
عشق و عالقه و دلبستگى ،عالئم ،ايماء و اشاره ،صدا ،بيان صداها ،زبان ،قانون ،علوم و هنرها را به دست
مي آورد ،اينكه در ميان هر كدام از اين مراحل ميليون ها سال سپرى شدهاست…» ()3
از موضع دكارت ،خط فكرى و برداشت ديگرى بوجود مي آيد ،برداشتى كه در جريان تكامل خود تنها راه
كوتاهى را تاكنون طىكرده است :خطى كه به ايدهآليسم عينى انجاميد .ما به برداشت اسپينوزآ * Spinoza
( )XXVفكر مي كنيم .سپينوزآ كار دكارت را ادامه مي دهد ،اما در چنان جهت عكسى [كه گذار به ايدهآليسم
عينى در پايان آن قرار دارد] كه شبيه است بكارى كه شلينگ *  )XXVI( Schellingانجام داد .شلينگ كه يك
ايدهآليست عينى بود ،از آموزگار خود فيخته ،كه يك ايدهآليست ذهنى بود ،جدا شد.
هستى مادى هنوز درك نشده بود
جايگاه و مقام تاريخى سپينوزآ در تاريخ فلسفه تاكنون كمتر مورد توجه قرارگرفته است .وقتى ارزش تعيين
كننده موضع سپينوزآ مورد توجه قرار نگيرد ،اهميت تضاذ تعيين كننده ميان ايدهآليسم ذهنى و عينى براى
حل مسئله و پرسش درباره نقطه آغاز انديشه فلسفى نيز در كشمكش تاريخى شناخته نمي شود ،و معنا و
اهميت رو برگرداندن سپينوزآ از نظريه شناخت دكارت درك نشده باقى مي ماند.
سپينوزآ نيز همانند آموزگار خود ،پرسش انتقادى و حساس مربوط به نقطه آغاز انديشه فلسفى را مطرح مي
سازد .اما او پاسخ را در ابتداء در محتواى واقعيت نمي يابد ،بلكه آن را در شكل صورى و خارجى ،يعنى
در نتيجه گيري هاي رياضى -هندسى جمالت از هم ،جستجو مي كند.
اما اين فرماليسم ( )XXVIIبراى انديشه اسپينوزآ داراى اهميتى شاخص و خاص خود او است :اين فرماليسم
بيان عمق نارضائى اسپينوزآ است از نظريات دكارت [درباره تقسيم كردن ذهنگرايانه طبيعت و در برابر هم
قرار دادن فرم و محتوا] .سپينوزآ مي كوشد بهكمك اسلوبى شديدا صورى برنتيجه گيري هاي دكارت غلبه
كند كه طبق آن ،طبيعت قربانى آگاهي اي مي شود كه داراى قابليت [آگاهى] هاى مادرزادى است و از
قوانين ويژه خود پيروى مي كند .كوششى كه تا اندازه بسيار نيز با موفقيت همراه است( .اينكه دكارت
طبيعت را بدون كم وكاست و در كليت آن ،يعنى بدون ارتباط ارگانيك با مواضع اصلى خود ،دوباره
درنتيجهگيرىهايش منظور مي كند و آن را در نظم نظريات خود بهكار مي گيرد ،نشان ديگرى از نامتعادل
بودن انديشه اوست ،امرى كه در ارتباط با مسائل مورد نظر ما در اينجا ،بىاهميت است).
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اسپنوزآ به اين نكته توجه دارد كه هر موضع فلسفى ناچار است توضيح پديدهها را در ارتباط آنها با كليت،
يعنى با جهان ،با طبيعت ،آغاز كند .اين اما به اين معنا نيست كه او كليه سدها و موانعى را كه ايدهآليسم
ذهنى برپا داشته است ،پشت سر مي گذارد .مثال او هم فاقد هرنوع برداشت و نظر در زمينه درك ريشه
ـى تاريخى ميان هستى و آگاهى است .از اين رو هم كار را در بيان نظرياتش با تعريف اين رابطه
رابطه عـل ِ
آغاز نمي كند ،بلكه با ادعايى كه به ظاهر درست و قانع كننده است ،شروع مي كند .اين ادعا عبارت از اين
است كه بايد كار را با تعريف نكتهاى آغازكرد ،نكتهاى كه براى بودن و هستى خود به زمينهاى نياز ندارد،
نكتهاى كه برپايه بود خود قرار دارد و پابرجاست ،يعنى با ماده .اين امرى شناخته شده است كه سپينوزآ نيز
همانند ماترياليستهاى دوران خود با قرار دان مفهوم “ماده“ كه به تازگى معمول شده بود ،در مركز انديشه
فلسفى خود ،راهحل مسئله را مسدود ساخت .از اين رو دقت نوبوغآميز انديشهاش ثمره زيادى ببار نياورد.
دليل چنين امرى وجود تضادى است كه در كل سيستم فكرى او بچشم مي خورد .تضادى كه به طور عمده
ميان مونيسم ماترياليستى ( )XXVIIIو پارالريسم ذهنگرايانه ( )XXIXوجود دارد .علت اين تضادمندى در اين
امر نهفته است كه در سيستم فكرى سپينوزآ ،در اثر جزمگرايى ،بهعبارت ديگر بهخاطر درك مكانيكى از
تعريف ماده ،هستى مادى بهمثابه يك روند درك نمي شود .از اين رو نيز اسپينوزآ به مسئله ريشه
علــى بي توجه باقى مي ماند ،مسئلهاى كه بعدا در تئورى شناخت آگاهى از آن ممكن مي شود.
پايه گذارى ايدهآليسم عينى
در اين ارتباط بايد بهويژه از هردر  )XXX( Herderسخن گفت كه با ارايه تعريفى طبيعى از زبان به مواضع
ايدهآليسم عينى و تا اندازهى نيز به مواضع ماترياليسم ديالكتيكى نزديك مي شود .اين ويژگى موضع هردر
است كه در جريان انتقاد به مواضع كانت ،به مواضع سپينوزآ نزديك مي شود ،يعنى به مواضع انديشمند
ماترياليستى كه در آن روزها در آلمان هـم خود را آنچنان وقف توضيح اين موضع ماترياليستى خود ساخته
بود كه حتى لسينگ *  )XXXI( Lessingهم خود را مجبور مي ديد ،همدلى خود را نسبت به او مخفى نگه دارد.
برپايه سنت جاافتادهاى ،فعاليت انديشمندانه هردر تنها در چهارچوب تاريخ فلسفه برسميت شناخته مي شود و
دستاوردهاى پراهميت و عمده او در زمينه غلبه كردن بر ايدهآليسم ذهنى و پايه گذارى ايدهآليسم عينى مورد
لباس مذهبى كه بر انديشه او پوشانده شدهاست ،چنانچه نزد ويكـو *  Vicoنيز چنين
بي توجهى قرار مي گيردِ .
است – اگر هم نه آگاهانه و نه در كليه قسمتها – تنها وسيلهاى است براى رهاسازى انديشه او از محدوديت
راسيوناليسم غيرديالكتيكى .چنين وضعى را مي توان همچنين نزد هگل جوان نيز يافت .ايدهآليسم مذهبى شده
نزد هردر ،بهخاطر تاكيد پيگيرانه او بر وجود واقعيت مستقل از آگاهى ،به انديشه ماترياليستى نزديكتر است
تا به عقالنيت ذهنگرايانه او .مثال اين نزديكى را مي توان در نظرياتى بازيافت كه او درباره نظم عقاليى
كهكشان ابراز مي دارد و آن را قانونمند ارزيابى مي كند كه ناشى از وحدت عقالنيت و نيروى اصلى خداوند
است ،و برخالف كانت ،وجود اين نظم را مستقل از آگاهى مي داند ،آگاهى كه مرحله به مرحله به سطح
رشد يافتهترى ارتقاء مي يابد .نزديك شدن ايدههاى فلسفى هردر به موضع ايدهآليسم عينى ،اگر هم هنوز در
برابر بررسى علمى مقاومت مي كنند ،قابل لمس و درك هستند .در برابر دوآليسم كانت ،هردر بر وحدت
طبيعت و روح تاكيد دارد .ريشه ژنتيكى اين وحدت برپايه ريشه عـلـى آن قابل درك است ،زيرا روح
چيزى بخودى خود و از اذل موجود  Apriorrieنيست ،بلكه پديده و محصولى ناشى از رشد طبيعى است.
هردر عمال در جستجوى يك تعريف فيزيولوژيكى براى قابليت نيروى شناخت انسان ،يعنى آگاهى است .فضا
و زمان شكلهاى ظهور ماده را تشكيل مي دهند .رشد جهان از طريق تاثير اضداد درونى آن بسوى
شكلهاى پيشرفتهتر و برقرارى هماهنگى بيشتر هدايت مي شود .براى چنين شك ِل رشدى نمونهاى در
طبيعت وجود دارد ،و آن انسان واجد عقل است .برجستهترين ابزار تظاهر موجود عقل ،زبان است كه از
درون نيازهاى عملى پديد آمده و رشد كرده است .هردر زبان را حلقه واسط ميان طبيعت و آگاهى ارزيابى
مي كند ،آن را حاصل و نتيجه پراتيك مي داند ،اگرچه هنوز ،لغت پراتيك در نظريات او لباسى ايدهآليستى
برتن دارد .جمع بندى نظريات فلسفى هِردر كه در آن ارائه نظريه وحدت طبيعت و روح برپايه ريشه عـلـى
مشترك آنها بيان شده است ،اجازه مي دهد ،سهم عمدهاى براى اين نظريات در پاسخگويى به مسئله شناخت
برپايه ايدهآليسم عينى قائل شويم .اين يا آن عنصر ماترياليستى در نظريات او نيز اين جنبه را تقويت مي كند.
آگاهى ،عملكرد و تظاهر زندگى
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نقض اصلى فلسفه غيرديالكتيكى در عدم درك اين نكته اساسى نـهفته است كه پذيرفتن امكان وحدت هستى و
آگاهى ،بدون شناخت قبلى از واقعيت وجود اين وحدت ،ممكن نيست ،وحدتى كه بنوبه خود در روند مرحله
به مرحله درك چگونگى بوجود آمدن آگاهى از مرحله ماقبل آگاهى ،عملى مي شود .آگاهي اي كه [طبق
دوآليسم ايدهآليستى] خارج از اين روند قرار دارد ،و ضرورتا با روند مرحله به مرحلهاى ايجادشدن آگاهى،
مانعالجمع تصور مي شود ،يعني جز در تصور متافيزيكى هرگز نمي تواند با هستى به وحدت برسد .و يا
همين مطلب را به طور مثبته مي توان چنين بيان داشت :همانطور كه كال چنين است كه كشف ريشه

عـلّـى يك پديده با كشف مضمون آن همراه است ،همينطور هم تجزيه و تحليل و روشن شدن
ريشه عـلّـى آگاهى در تئورى شناخت ،راه را براى درك مضمون و عملكرد آگاهى مي گشايد

(م) .اين امرى طبيعى است كه اين شناخت ،به معناى درك مشخص قابليت آگاهى است براى شناختن
واقعيت.
از اين رو اين امر نيز قابل فهم است كه چرا لنين در پژوهشهاى خود در ارتباط با مسائل مربوط به نظريه
شناخت ،بررسى را تنها ”محدود“ به آگاهى و در وحله اول محدود به عملكرد “عقاليى“ آن نمي سازد ،بلكه با
تيزبينى ريشههاى عـلـى وجودى آن را مورد بررسى قرار مي دهد .برپايه چنين موضعى ،آگاهى در وحله
اول يك عملكرد “عقاليى“ نيست ،بلكه عملكرد و تظاهر زندگى است .آن هم به اين معنا كه عقالنيت از
ت
عملكرد زندگى ناشى مي شود ،امرى كه تنها از طريق دنبال كردن ريشه عـلـى و طبيعى پديد آمدن قابلي ِ
انديشيدن ،قابل درك مي شود .اما اگر آگاهى ،عملكرد و تظاهر زندگى باشد ،كه نزد گونههاى رشديافته
حيوانى در نبرد با محيط طبيعى براى حفظ و تداوم زندگى در طول زمان بوجود آمده است ،دراينصورت
آگاهى نمى تواند بشكل ديگرى وجود داشته باشد ،بجز دارا بودن قابليت انعكاس درست و متناسب واقعيت
عيني .اين البته به اين معنا نيست كه اين قابليت براى انعكاس متناسب واقعيت داراى شكلى ساده و غيربغرنج
باشد؛ درست عكس چنين وضعى حكمفرماست :شناخت واقعيت در مراحلى متعدد و بشدت ديالكتيكى -
پرتضاد  -تحقق مي يابد .يعنى مراحل احساس ،دريافت و درك كردن ،ايجاد تصور درباره درك شده ،فكر
كردن درباره درك شده ،كه توضيحات تفصيلى درباره آنها از چهارچوب نوشته حاضر خارج است .اما
آگاهى ،اگر داراى اين قابليت نمي بود كه شناخت درست و اصيلى از واقعيت عينى موجود را ارائه دهد،
آنطور كه ادعا مي شود ،نمي توانست به وظيفه خود در خدمت به حفظ و تداوم زندگى عمل كند .زيرا انسان
بدون چنين قابليتى نمي توانسته است از امكان عملكرد و پراتيك متناسب برخوردار شود .از اين رو است كه:
«اولين و مهمترين جهت توجه در نظريه شناخت ،بايد جهت توجه به چگونگى عملكرد -پراتيك جريان
مفهوم “عملكرد -پراتيك و زندگى“ ،پرسش و شرط فلسفى ضرورى براى پىبردن
زندگى باشد» ( .)٥در اين
ِ
به وحدت انديشه و هستى را برپايه برداشت ماترياليستى تشكيل مي دهد ،يعنى برداشتى كه تحت تاثير
يكسويه نگرىهاى ذهنگرايانه و انتزاعهاى مبتنى بر حدس و گمان از كليت طبيعت قرار ندارد ،و همچنين
خالى از تحريفهاى متافيزيكى طبيعت است كه انديشه ديالكتيك ايدهآليستى دچار آن است.
اين نكته كم اهميتى نيست كه حتى برخى از انديشمندان بورژوازيى هم وجود دارند ،كه به برداشت تاريخى-
ريشه عـلـى شناخت نزديك مي شوند ،يعنى اين پرسش را مطرح مي سازند كه آگاهى براى دسترسى به كدام
هدف ايجاد شده است ،و متوجه مي شوند ،كه توجه كردن به عملكرد آگاهى در زندگى روزمره ،شناخت
يكپارچه بودن و وحدت و انطباق اصولى  kongruenzنقش و اهميت ذهن شناسنده و ابژه را ممكن مي سازد .ما
به طور مشخص به كتاب وايهينگر * [ Vaihingerفيلسوف آلمانى] مي انديشيم كه در سال 1911تحت عنوان
“فلسفه آنچه كه به نظر مي رسد“ ” “Die Philosophie des Als Obمنتشر شد كه باوجود برداشتهاى درستى كه در
آن وجود داشت ،نهايتا در برداشت متافيزيكى درمىغلطد و بىاثر مي ماند .بهترين نكته در ميان نظريات
وايهينگر ،توضيحات او درباره تعريف نقش عملى آگاهى است در خدمت كاركرد روزانه ،نقشى كه تنها در
خدمت به اين هدف قابل فهم است؛ آگاهى چيز ديگرى نيست ،جز وسيلهاى براى نبرد زندگى روزانه ،نبرد
براى ادامه حيات .وايهينگر در ادامه مي گويد ،زمانى كه به اين نكته پى مي بريم كه آگاهى همزمان يك
وظيفه بيولوژيك را هم بعهده دارد ،آنوقت زمينه جديدى براى درك نظريه شناخت بوجود مي آيد؛ به قول
وايهينگر يك “نظريه شناخت بيولوژيك“ ايجاد مي شود .برداشت بيولوژيك از آگاهى اما موجب مي شود كه
وايهينگر ،باوجود پذيرفتن نقش تنظيم كننده شناخت براى عملكرد انديشه ،اين نقش را در وحله اول نقشى
غيرعقاليى و در خدمت زندگى و پاسخ به نياز برخوردارى از قدرت ،تصور كند .در اين برداشت تنها
چرخش ايدهآليستى او بهچشم نمي خورد ،بلكه همچنين گرايش فاشيستى براى ايجاد رابطه ميان مفهوم زندگى
و قدرت بهچشم مي خورد .با طرح اين پرسش كه تضاد و عدم توازن در نظريه شناخت وايهينگر از چه
امرى ناشى مي شود ،مي توان براحتى تشخيص داد كه اين امر از جهتگيرى او بهسوى نظريات كانت
ناشى مي شود ،يعنى اين امر كه وجود واقعيت مستقل از آگاهى را نمي پذيرد .انديشه فلسفى وايهينگر يك بار
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ديگر ثابت مي كند كه نمي توان تئورى شناخت از درك مفهوم زندگى و پراتيك در ارتباط با آن را ،در
خارج از برداشت واقعى ديالكتيكى قرار داد.
تنها در بلندى نظريه شناخت ماركسيستى است كه مي توانيم بدون زحمت اهميت ايدهآليسم عينى را براى
ايجاد و شكوفايى فلسفه ديالكتيكى درك كنيم و ارج نهيم.
پذيرفتن وحدت اضداد
در سال  ،1800شلينگ كه آنزمان  25ساله بود ،اثر خود را تحت عنوان “نظام ايدهآليسم برين“*
 )XXXII( Transzendentalمنتشر ساخت و در آن خود را از مواضع فيخته دور كرد ،امرى كه هنوز برپايه كامال
آگاهانهاى قرار نداشت .نكتهاى كه لوكاچ *  )XXXIII( Lukasدر اثرش “هگل جوان“ ( )6نشان مي دهد .آنچه
كه نزد او با مواضع فيخته همخوانى دارد ،نكتهاى است كه خط فاصل ميان او و ياكوبى *  )XXXIV( Jacobiرا
تشكيل مي دهد :يعنى اعتقاد به غيرممكن بودن حفظ موضع دوآليستى *  )XXXV( Dualismusو اعتقاد به اين
نياز فلسفى كه وجود اضداد در پديدهها را در جهان از طريق كشف اصل واقعى وحدت آنان ،به اثبات
برساند .بعد از دوران تداركاتى طوالنى ،ياكوبى در اثر خود تحت عنوان “چيزهاى خداگونه و وحى آنها“
كه در سال  1811منتشر ساخت ،به تسويه حساب با نظريات شلينگ از اين طريق پرداخت كه اعالم داشت،
تضاد ميان طبيعت و روح -معنويت ،اختيار و ضرورت ،طبيعى و ماوراىطبيعى غيرقابل برطرف شدن
است .دراين ميان شلينگ موضع خود را تكميل كرده بود .براى او ديگر اثبات وحدت ميان هستى و آگاهى
تنها مسئله مورد نظرش را تشكيل نمي داد ،بلكه اثبات وحدتى كه در آن هيچ كدام از قطبهاى متقابل ازبين
نمىروند و اين در نظريات شلينگ به معناى حفظ طبيعت بهمثابه عامل هم وزن آگاهى است ،و آنكه به
رسميت شناختن بدون قيد و شرط و “چون وچراى“ اين برداشت براى هر نظريه شناخت اجتنابناپذير است.
شلينگ در اين برداشت خود ،تعريف وحدت را در دو سو رشد مي دهد كه با اينحال خود آنها شبيه يكديگر
هستند ،پراهميتند .از يك سو وحدت هستى و آگاهى امرى تاريخى -با ريشه عـلّـى ژنتيكى است:
يعنى آگاهى در جريان روند تشديديابنده و بغرنج شونده رشد واقعيت از مرحله ماقبل و غيرآگاهانه به مرحله
آگاهانه ايجاد مي شود؛ از سوى ديگر در چنين روندى قابليت آگاهى بوجود مي آيد ،كه مي تواند واقعيت
را در انديشه خود تجديدتوليد كند ،اين به معناى يكى بودن وحدت سوژه و ابژه است ،به معناى يكى بودن
اسلوب شناخت با محتواى شناخت است .مشخصه نظريات شلينگ در اين دوره اين نظر است« :با فيزيك
آشنا شو و از اين طريق حقيقت را بشناس!».
تا اينجا شلينگ به طور تعجبآميزى ماترياليستى مي انديشد .البته كه چنين همخوانى و يكدستى نظريات نزد
او كه انديشمند دوران رومانتيسم و پايبند به متافيزيك است ،بندرت و تنها در زمانهاى تعيين كننده پيش مي
آيد ،يعنى در زمانى كه او خود را مجبور مي بيند با برخوردى انتقادى عليه انكار استقالل طبيعت توسط
انديشه ذهنگرايانه بپا خيزد .اما بمحض آنكه اين موضعگيرى بپايان مي رسد ،انديشه ايدهآليستى بر نظريات
او غلبه مي كند و بر برداشت [ماترياليستى] او چيره مي شود.
شلينگ براى آن كه بتواند رشد تاريخى وابستگى طبيعت و آگاهى را برپايه فلسفه ايدهآليستى قرار دهد و
توجيه كند ،به اين وسيله متوسل مي شود كه براى كل واقعيت ،منجمله براى طبيعت ناآگاه هم ،عقالنيت قايل
شود ،يعنى متوسل مي شود به وسيله توضيح عرفانى و رازگونه واقعيت .طبيعت نيز پديدهاى اعالم مي شود
كه به طور عقاليى و با هدفمندى هدايت مي شود و ازاين طريق آن را امرى روحانى و مذهبى اعالم مي
جنس به
دارد .طبيعت از يك سو بهمثابه امرى مستقل از آگاهى پذيرفته مي شود ،اما بهمثابه مرحله اي از
ِ
طور عمده معنوى ،مرحله ابتدائى معنويت و روحانيت [الهى] ،مرحلهاى كه نهايتا همه پيش مراحل واقعيت
از آن عبور مي كنند تا به خودآگاهى نايل شوند ،تلقى مي گردد .توجيهى كه به كمك آن وحدت بين سوژه و
ابژه برقرار مي شود ( .)XXXVIروند شناخت طبيعت ،يعنى درك متناسب طبيعت توسط انديشه [كه هنوز در
نظريات او به سطح بيان انعكاس عين در ذهن نرسيده است] ،براى شلينگ چنين روندى از كار در مي آيد
كه مي پذيرد كه آنچه براى او شناخته شده و در خاطره او ضبط شده است ،همان شناخت از طبيعت مي
باشد .و اين پذيرش يعنى روند و پيش مرحلهاى كه براى شناخت از خود ،توسط او پذيرفته شده و اكنون
توسط او براى شناخت از طبيعت نيز به كارگرفته مي شود .بهعبارت ديگر ،در نظر شلينگ حاضرالذهن
ساختن آنچه كه براى او شناخته شده است ،يعنى مرحله قبلى شناخت از خود كه به طور مضمونى با شناخت
از خود يكى است ،روند شناخت از طبيعت را نيز تشكيل مي دهد .ازاين طريق سوبژكت و ابژكت به وحدت
مي رسد كه هر دو برپايه «خاطره برين عقالنيت» قرار دارند .برين به اين معناست كه گذار از مرز انديشه
در اين روند شناخت تحقق نمي يابد و او اين مرحله شناخت را از اين رو چنين تصور مي كند كه به نظر او،
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ت ادراك با مرحله نازلتر آن ،نه از جهت مضمونى و محتوايى -كيفى ،بلكه تنها
مرحله عالىتر و قدر ِ
درجهبندى شده و تدريجى -كمـى تفاوت دارد ،و شناخت تنها از اين رو به شناخت طبيعت از خود تبديل مي
شود ،زيرا هم ذهنشناسنده و هم عين موضوع شناخت [يعنى هم شناخت طبيعت از خود و هم انسان از
آگاهى] از مرزهاى ادراك و عقالنيت عبور نمي كنند .شلينگ در پاراگراف  63اثر خود تحت عنوان “نتيجه
گيرىهاى عمومى از روند پويا“ ،طبيعت را چنين بر مي شمرد« :بهشيوه خودمان بايد چنين بگويم :همه
كيفيتها ،برداشتهاى احساسى ما هستند؛ همه اجسام مورد بررسى و مطالعه ما در طبيعت (اجسام به اين
معنا كه داراى آگاهى هستند ،زيرا كيفيتهاى ناشى از عقالنيت مي باشند ،لئو كفلر) در طبيعت ،و خود
طبيعت هم با كليه برداشتهاى احساسى خود ،همان عقالنيت منجمده شده هستند» .اين تصور را شلينگ
بارها در آثارش مورد بحث قرار مي دهد.
شلينگ پيشقدم هگل
شلينگ بدون آنكه اعتراف كرده باشد ،با اين برداشت عرفانى از طبيعت نه تنها وجود آگاهى را در طبيعت
مي پذيرد ،بلكه عالوه بر آن طبيعت را داراى آگاهى مي داند؛ بدينترتيب او به ايدهآليسم فيخته بيش از آن
نزديك است كه هرگز تصورش را هم كرده باشد .اين پيامد ،پيامدى ناشى از تضاد موجود در نظام انديشه
شلينگ است .اما اين نظام با كمبودهاى آن مورد توجه ما نيست ،امرى كه زمان آن هم بكلى سپرى شده
است ،بلكه اين نكته مورد توجه ماست كه چگونه شلينگ بهمثابه پيشقدم هگل راه درك ديالكتيك را با اين
برداشت خود هموار ساخت كه مسئله تعريف مفهوم وحدت [سوبژه و ابژه] را تنها با پيششرط پذيرفتن وجود
مستقل طبيعت از انديشه به رسميت مي شناسد .از اين رو او خواستار ديدن جهان و نظاره كردن طبيعت به
طور مستقل مي شود ،مستقل از ذهن ،از “من“ مورد نظر فيخته :او آنچنان نظاره كردنى را طلب مي كند كه
پاسخى است به تصور عرضه كردن طبيعت توسط طبيعت ،كه خود را به طور مستقل به احساس منفعل ما
نشان مي دهد .و يا آنطور كه خود شلينگ مي گويد ،آنچنانكه خود طبيعت نيز نگاه مي كند و به نظاره
مىنشيند .آنطور كه پويايى درونى آن ،كه ماهيتا عقاليى است ،خود را به آگاهى ما كه ماهيتا از جنس طبيعت
است ،عرضه مي دارد .امرى كه تنها به اين علت ممكن مي گردد ،زيرا كه آگاهى و طبيعت ،كه تنها مراحل
متفاوتى را (از معنويت) تشكيل مي دهند ،هم جنس هستند.

باوجود آنكه اين برداشت داراى ماهيت عرفانى است ،داراى هسته مثبت پراهميتى براى
رشد انديشه ديالكتيكى مي باشد (م) .تصور عرضه داشتن و به نمايش گذاردن طبيعت از سوى خود
طبيعت ،ازاين طريق كه خود را در برابر آگاهى منفعل ،ولى همزمان و در عين حال داراى قابليت شناخت
خالق ما باز مي كند ،دربردارنده اين ايده و انديشه در زمينه نظريه شناخت است كه طبق آن ،روند شناخت
را بهمثابه كيفيتى ارزيابى مي كند كه از جستجو و ارزيابى لحظات و جنبههاى متضاد موجود در جريان
روند كليت كه وارد صحنه مي شوند و با وحدت خود ،به نفى خود دست مي يابند ،تشكيل مي شود .روند
شناختى كه همان “درك“ ديالكتيكى از كيفيتهاى متضاد را تشكيل مي دهد( .از بررسى ضد و نقيض
آگاهى “تجربى“ كه همراه است با اختيار ،اراده و خالقيت نامحدود و بىبندوبار و [گويا
گويىهايى او درباره
ِ
از هيچ محدوديت تاريخى رشد شرايط هستى عينى برخوردار نيست] ،كه به آن دچار است و با پيرتر شدن
او آگاهانهتر دنبال مي شود ،مي توان در اينجا صرفنظر كرد ).اسلوب خالقيت «اختيار» انديشه را شلينگ
«انديشه نظارهگرانه هوشمند» مي نامد ،اسلوبى كه طبيعت بدون آگاهى را تنها ازاين جهت قادر به درك از
خود مي كند كه آن را مستقل از “من“ داراى قدرت انديشه تصور مي كند .اين نظريه ،همانطور كه ديده مي
شود ،عناصر پراهميتى از اسلوب ديالكتيك را در بر دارد .اما ازآنجا كه شلينگ كمان را بيش از حد مي كشد
و خم مي كند ،وحدت ديالكتيكى تضادها را به سطح «يكى بودن مطلق»  absoluten Indifferenzآنها مي رساند و
از اين طريق راه را بر انديشه خود مي بندد ،و از اين رو نمي تواند به شناخت روند ديالكتيكى ،كه هگل آن
را كشف كرد ،دست يابد ،كه مضمون و ذات آن در اين نكته قرار دارد ،كه كيفيتهاى متضاد در روند ،هم
يكپارچه هستند ،و هم آنكه آنها در خصوصيات كيفـى متفاوت خود حفظ مي شوند( .به بخش بعدى مراجعه
شود).

در “يكىبودنى مطلق“ كه مورد نظر شلينگ است ،جنبه خاص و متضاد لحظات به سود
وحدت مطلق آنها ،به هيچ تبديل مي شود ،و بدين وسيله يكى از جوانب مهم نظريه
ديالكتيكى ناشگفته و رشد نيافته باقىمي ماند( .م) برپايه ادعاى مطلق بودن وحدت لحظات در كليت
نزد شلينگ ،بهويژه خصلتى درك نشده باقى مي ماند كه خصلت عمده هستى است .يعنى خصلت ”در روند
بودن“ هستى ،درك نشده باقى مي ماند و عمال نفى مي شود .بجاى تصور درباره وحدت اضداد [در جريان
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نفى در نفى آنها] ،كه از طريق آن مضمون قابل رشد هر لحظه و جنبه در كليت به كيفيت نوين منتقل مي
شود ،تصورى كه ديالكتيك را مستدل مي سازد ،يعنى وحدت تضادهاى در جريان و جريان ناشى از اين
تضادها ،در نظريات شلينگ بينش درباره وحدت مطلق اضداد ( )XXXVIIوجود دارد .از اين طريق روند
شناخت از خود ،يعنى از خصلت ديالكتيكى خالى مي شود و به سطح “رشد“ پوزيتيويستى نزول مي كند ،به
ادعايى توخالى تبديل مي شود و به پرحرفى فلسفى مي انجامد .در برداشت اين چنانى از مفهوم رشد ،بايد هم
پديدههايى مانند تضاد ،برش و انقطاع ،جهش ،تبديل شدن كميت به كيفيت وغيره ،كه اصولى از انديشه
ديالكتيكى را تشكيل مي دهند ،بهمثابه نكاتى ظاهرى ،اتفاقى ،ارادى ،بهمثابه پديدههايى كه مربوط به روند
نيستند ،فهميده شوند.
بدينترتيب حق است ،درباره نظر تئوريك ناكامل و نامتعادل و خصلت عرفانى -رازگونه «انديشه نظارهگر-
نظر شلينگ حكمى سخت و بيرحمانه داد .اما باوجود اين ،روا نيست فراموش
ظاهرنگر هوشمند» مور ِد ِ
ت تاريخِ رشد
شود كه در اين اصطالح يك هسته عقاليى نيز نـهفته است كه نجات آن ،براى درك و شناخ ِ
انديشه ديالكتيكى ضرورت دارد .اين هسته عقاليى ازيكسو در اين امر قرار دارد كه شلينگ براى آنكه از
خطر برداشت كانت -فيخته درباره “توليد“ طبيعت توسط آگاهى نجات يابد ،ايجادشدن طبيعت را توسط
خودش براى آگاهى اصل مي داند .ازسوي ديگر در اين كوشش ،شلينگ شناخت را دستاوردى ناشى از ايجاد
كردن طبيعت توسط خودش مي داند ،و ازاين طريق آن را براى انديشه قابل فهم مي سازد .ازاين طريق او
اين گرايش را ايجاد مي كند كه هم طبيعت و هم انديشه شناسنده بهمثابه روندهاى مستقل ديالكتيكى درك
شوند :در انديشه نظارهگر هوشمند ،باوجود تضاد درونى عرفانى آن ،ازجمله اين فكر نـهفته

است ،كه شناخت تنها زمانى با موضوع مورد شناخت مشابه است [يعنى انعكاس متناسب
واقعيت در ذهن است] ،كه هوشمندى در سطحى قرار داشته باشدكه بتواند طبيعت متنوع و
نامحدود و حقيقى و مستقل از آگاهى موجود را در تغيير و حركت آن درك كند( .م)
گام تعيين كننده هگل در جهت غلبه بر ايدهآليسم ذهنى
گام تعيين كننده را نهايتا هگل برداشت .اما اگرچه هگل بر مرحله يكسويه و نظارهگرانه فلسفه طبيعى ناب
شلينگ غلبه مي كند و به بررسى مسائل اجتماعى رو مي آورد كه شناخت پرتنوعتر و عميقترى از ماهيت
ديالكتيكى واقعيت را براى او فراهم مي سازد ،او هم نمي تواند سد و محدوديت متافيزيكى و عرفانى را در
انديشه خود بشكند و بر آن غلبه كند .اين امر داراى علت ويژهاى است كه ما بزودى درباره آن سخن خواهيم
گفت .اما در ابتداء بايد گفته شود ،كه هگل و شلينگ هر دو خواستار غلبه بر ايدهآليسم ذهنى بودند ،چيزى كه
مي خواستند از طريق ايجاد وحدت اضداد به آن دست يابند .آنها مي خواستند به اين هدف از طريق درك
رابطه مشخص در ريشه عـلـى ي تاريخى ي طبيعت و روح -ايده نايل شوند و از اين طريق بر ايدهآليسم
ذهنى غلبه كنند.
برخالف شلينگ كه نزد او تنها گرايشى براى دورى از يك سويه نگرى غيرديالكتيكى وجود دارد ،كوشش
هگل را بايد جدى دانست ،روند واقعيت را در تنوع نامحدود آن ،به طور همزمان در خصلت متضاد و
وحدت آن درك كند و نشان دهد .بهعبارت ديگر در برخورد سختگيرانه به هرنوع يك سويه نگرى به مفهوم
«يكى بودن مطلق» مورد نظر شلينگ .چنين برداشت و توصيفى از حقيقت نهايتا نمي تواند توصيف ديگرى
باشد جز توصيف ديالكتيكى آن .اما اكنون اين پرسش مطرح مي شود كه چرا هگل باوجود شناخت عميق
خود و نزديكى همهجانبه خود به حقيقت ،نتوانست خود را از پيشدآورى متافيزيكى رها سازد .پاسخ به اين
پرسش ،دستيابي به شناخت پراهميتى را درباره اهميت مفهوم “پراتيك“ در تئورى شناخت ،ممكن مي سازد و
به دست مي دهد.
نقش پراتيك اجتماعـى

شناخت مضمون و ذات عملكرد و پراتيك اجتماعى با شناخت از مضمون آگاهى انطباق دارد.
(م) زيرا نه تنها تفاوت پراتيك انسانى -اجتماعى با پراتيك ماقبل انسانى ،يعنى با حيات حيوانى – كه به كار
بردن عنوان آگاهى براى آن غيرممكن است  ،-از طريق جهتگيرى و هدف ،يعنى غايتمندى آگاهانه پراتيك
متمايز مي شود ،بلكه برعكس نيز واقعيت وجود آگاهى تنها از اين طريق قابل درك است كه با پراتيك انسانى
در روند كاركرد او در ارتباط قرار دارد( .ما در بخش “ساختار ديالكتيكى ماترياليسم تاريخى“ به اين نكته
خواهيم پرداخت ).ازنظر تاريخى ،شناخت مضمون و ذات پراتيك -عملكرد هدفمند و جهت دار انسان به
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مرحله معينى از رشد و پختگى شرايط حيات اجتماعى انسان ،وابسته است – همانطور كه “راز“ انباشت
شناختهاى علمى در قرون  16و  17كه براى كشف علت آن انديشمندان بدون برداشت ديالكتيكى ،از قبيل
شئلئر  ،Schelerبا موفقيت روبرو نشدند ،تنها از طريق شناخت شرايط اجتماعى اين دوران ممكن است .دوران
هگل براى چنين شناختى هنوز باندازه كافى آماده و پخته نشده بود؛ هنوز برخى از مسائل فلسفه اجتماعى در
فضاى متافيزيك در حركت بود و حل و فصل مي شد ،و بطريق اولى “راهحلها“ نيز در همين فضا جستجو
و يافت مي شد .البته هگل كه از بررسى انقالب فرانسه و آموزش اقتصادملى سنتى انگلستان بسيار نكات را
فراگرفته بود ،قادر شده بود روند حوادث اجتماعى را به شيوه نوينى مورد ارزيابى قرار دهد و از اين طريق
از برترى چشمگيرى نسبت به معاصران آلمانى خود برخوردار شود .تعجب برانگيز اين نكته است كه هگل
براينپايه با چه دقتى مفهوم كار و عملكرد آن را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد و از طريق آن به طور
علمى به مفهوم پراتيك اجتماعى و اهميت آن در روند هستى اجتماعى بسيار نزديك مي شود .اما باوجود اين،
نمى تواند بر سد تاريخى زمان خود در برابر روند شناخت غلبه كند؛ و هرگز به تعريفى روشن و همهجانبه
از مفهوم پراتيك اجتماعى دست نمي يابد .چنين وضعى بهمراتب شديدتر در مورد شلينگ صادق است كه
جهتگيرى يكسويهاى برپايه فلسفه طبيعى داشت .شلينگ باوجود برداشت درست خود از ريشه عـلـى پديدهها
و در نتيجه پايبندي به دورنمايى كه ماوراى فلسفه ذهنگرايانه را نشان مي داد ،دورنمايى كه با تكيه بر آن،
واقعيت وجود آگاهى را مي ديد و توضيح مي داد ،هنوز بشدت از اين مرحله دور بود كه بتواند مضمون و
ذات آگاهى را درك و توصيف كند .هگل هم در نيمه راه از حركت بازماند .اما اگر اين انديشمندان با اين
وصف مي خواستند تز خود را درباره دوگانگى وحدت ،يعنى وحدت ماقبل انسان ِى طبيعت خارجى و طبيعت
انسان آگاه از يك سو و وحدت ذهن شناسنده و موضوع مستقال موجود شناخت را از سوى ديگر ،جا بياندازند
و توضيح دهند ،مجبور بودند آن را تحت شرايط تئوريك آن دوران تنها از طريق مذهبى -متافيزيكى عملى
سازند ،يعنى وحدت هستى را از طريق انطباق عقل و طبيعت و تفويض عقالنيت به طبيعت عملى سازند .با
محدود ساختن بررسى تنها به اين متافيزيك ،يعنى بررسى اين انديشه متافيزيكى جدا از شرايط و زمينه
زمانى كه برپايه آن پديد آمده است ،آنوقت فلسفه ذهنگرايانه محق به نظر مي رسد كه اين دو راهى را از
اين طريق دور بزند كه واقعيت عينى و ذهن شناشنده را كامال يكى قلمداد كند ،و لذا از اين مزيت به مفهوم
واقعى كلمه نيز برخوردار بشود كه بتواند از انديشه متافيزيكى مبهم و ناروشن نيز دورى جويد .انديشهاى كه
فلسفه ديالكتيك ايدهآليستى اجبارا بايد به آن پناه هم ببرد.
اما ايدهآليسم ذهنگرا كوچكترين تصورى هم از اين نكته نداشت كه غير از آنچه كه اين فلسفه به آن دست
يافته بود و امكانى را تشكيل مي داد كه به بنبست ختم مي شد ،امكان ديگرى هم براى حل مسئله نظريه
شناخت وجود دارد .اهميت درك مسئله ريشه عـلـى براى حل مسئله نظريه شناخت ،براى ايدهآليسم ذهنى
بكلى ناشناخته بود .برخالف آن ،ايدهآليسم عينى پاسخ به پرسش درك چگونگى وحدت ميان ريشه عـلّـى
و هستى (طبيعت) و آگاهى را برپايه اسلوب شناخت در مركز بررسى خود قرار داده بود .در اين
انديشه ،وحدت ،بهمثابه عملكرد ريشه عـلـى درك مي شود .اگر هم نزد هگل اين مسئله به اين صورت دقيق
تدوين نمي شود ،باوجود اينپايه و اساس اصلى نظام انديشه هگل را تشكيل مي دهد .هگل به عللى كه بيان
شد و در ناكامل بودن دريافت و برداشت نقش “پراتيك“ نهفته بود ،كه بنوبه خود ناشي از رشد اجتماعى بود،
راهحل را تنها مي توانست در ظاهرامر بيابد ،يعنى از طريق راه انحرافى ،يعنى عرفانى -رمزآلوده قلمداد
نمودن كليت روند.
ايجاد زمينه عرفانى -رمزآلوده از طريق و بشكل يكى قلمداد كردن حقيقت و عقل مذهبى عملى شد .در
پيشگفتار درباره “پديدهشناسى“ ) (XXIVهگل طبيعت و عقالنيت را از اينرو يكسان ارزيابى مي كند ،كه هر
دو «عملى هدفمند هستند» ( .)7به طور مشخص ،هگل دو بار وحدت برپايه ريشه عـلـى را يكسان تصور
مي كند :يك بار بهمثابه شكلهاى مراحل پشت سر هم ايجاد شده تظاهر روح مطلق ،كه در آن هگل علت
مذهبى -عقاليى وجود كليه هستى كهكشان را بشمار مي آورد؛ دوم و در جهت عكس .براى او وحدت
شناخت هستى و آگاهى برپايه نظريه شناخت ،چيز ديگرى نيست ،جز بخود رسيدن و شناخت تاريخى از
خود يافتن كه مرحله به مرحله بوجود مي آيد .و اين مرحلهاى از همان مراحل بروز و تظاهر روح است كه
با جهان هستى يكسان است .همانطور كه ديده مي شود ،نقطه -زمان و مقطع تاريخى در روند تكامل كه در
آن آگاهى ايجاد شده است ،همزمان است با لحظه آغاز شناخت طبيعت از خود .و يا با بيانى ديگر :ريشه

عـلّـى ايجادشدن آگاهى كامالا در انطباق است با ممكن شدن شناخت عينى و متناسب از
هستى توسط انديشه.
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لباس ايدهآليستى بر اندام ديالكتيك هگل
اكنون مي توان فهميد كه چرا هگل كه قادر به حل واقعبينانه مسئله نمي شود ،مجبور است به نظريه انطباق
كامل واقعيت -حقيقت و عقالنيت ،طبيعت و روح مطلق پناه ببرد .تنها در اين لباس پوشانده شده ايدهآليستى،
مي توانسته است هگل از ديد خود تضاد ميان وحدت ريشه عـلّـى طبيعت و روح و همچنين ميان

ذهن شناسنده و ابژكت را از ديد خود بر يكديگر منطبق سازد و وحدت آن ها را اعالم و
انحرافى ايدهآليستى ،اما باوجود
هويت مشتركى براى آنها ايجاد كند .از اين طريق ،اگر هم به شيوه
ِ
اين به طور فلسفى برپايه عينى ،بهعبارت ديگر با طفره رفتن از شيوه و انديشه ايدهآليسم ذهنگرايانه،
توانست در مسئله حل چگونگى جريان نظريه شناخت ،به راهحلى موقت دست يابد .گام خالقانه بعدى ،يعنى
«ازآن رو كردن ماترياليستى» اين برداشت به وظيفه ماركسيسم تبديل شد .اين شايان توجه است كه حتى
انديشمندان معتقد به نظريات موصوف به “هگلىهاى جوان“ نيز نمي توانستند با برداشت ايدهآليسم عينى به
كار خود تداوم ببخشند و آن را ،در كنار ماترياليسم فويرباخ ،به فراموشى سپردند.
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بخش دوم
زمينههاى منطق ديالكتيك هگل
«حقيقت … آن رو است» هگل
توصيف واقعيت به طور كلى در دو جهت عملى مي شود .همانطور كه در انديشه
در سيستم انديشه هگل
ِ
شناسنده ،روند “عقاليى -منطقى“ جريان واقعيت ،هر دو جانب هستى ،هم ازخود بيگانهشدن Entfremdung,
 )XXXVIII( Entaeusserungو هم شناخت از خود ،تنها دو رو و دو جنبه مضمون عينىاى را تشكيل مي دهند كه
واقعيت -حقيقت يكپارچه را برپا مي سازد ،همانطور هم بايد به نظر هگل هر دو جانب هستى در فلسفه
دنبال و يكپارچگى آن اثبات شود .روند تبديل شدن ايده (روح) به عينيت را هگل در آثار خود تحت عنوان
“فلسفه طبيعى“ و “فنومنولوژى“ [پديدارشناختى] توصيف مي كند .او اين روند را بهمثابه مراحلى از حقيقت
واحد ارزيابى مي كند كه در مرحلهاى به شناخت از خود مي رسد و يا نكتهاى كه همان معنا را مي رساند،
يعنى وحدتى كه همراه است با نفى ديالكتيكى عناصر تشكيل دهنده خود .تا آنجا كه اشكالى كه در فلسفه
توصيف مي شوند و نفى آنها برپايه قوانين حركت و تغيير واقعيت -حقيقت تحقق مي يابد ،يعنى كه براى
تمامى هستى صدق مي كند و مي توان آنها را از طريق انتزاع عامگرايانه بدست آورد ،آنوقت مي توان
اعالم داشت كه فلسفه به سيستم “منطق“ عقاليي دست يافته است (به زيرنويس Iو به جاي پيشگفتار مراجعه
شود).
ق فرمال محدود نمي سازد؛ برعكس ،منطق
منط
به
را
خود
وجه
بهيچ
،
عقاليى
انديشه
هگل
براى
يب،
ترت
بدين
ِ
ديالكتيكى هگلى .مضمون و ذات هستى و مضمون و ذات
صورى تنها لحظهاى است در زيرمجموعه منطق
ِ
ق
منط
“
ب
اسلو
“
كشف
،
وضعى
چنين
درك
پيامد
.
هستند
طبق
انديشه در منطق هگلى كامال بر يكديگر من
ِ
ديالكتيكى است كه اما ماوراى خصلت خود بهمثابه يك اسلوب ،همزمان منعكس كننده قوانين ديالكتيكى حركت
و تغيير نيز مي باشد ( .)٨هگل خود اين نكته را چنين توضيح مي دهد« :زيرا اسلوب چيزى نيست ،جز
مضمون و ذات ساختار كليت» .منطق و يا اسلوب هگلى بدينترتيب چيز بيشترى ارائه مي دهد از تنها
چگونگى بو ِد وجود و
اسلوب هدايت كنندهاى براى شناخت مطمئن واقعيت -حقيقت؛ اين اسلوب ،خود تئورى
ِ
شدن واقعيت -حقيقت است .اين منطق و اسلوب اما تنها تاآنجا چنين تئوري اي را تشكيل مي دهد ،تا آنجا كه
عاميت واقعيت -حقيقت را در بر مي گيرد .يعنى كليتى را در بر مي گيرد كه از آن بايد به بررسى مسائل
مشخص [خاص ،لحظات تشكيل دهنده] واقعيت -حقيقت پرداخت (اگرهم اين تئورى ،در انطباق با خصلت
ديالكتيكى خود ،همزمان بررسى مشخص لحظه خاص را نيز ممكن مي سازد) .از اين لحاظ ،منطق ديالكتيكى
درواقع همزمان اسلوب بررسى را تشكيل مي دهد .تنها در چنين مفهوم و معناى وسيع ،منطق هگل ،ديالكتيك
را تشكيل مي دهد :يعنى سيستم قوانين حركت و تغيير واقعيت و همزمان قوانين حركت و
پويايى انديشهاى كه واقعيت -حقيقت را منعكس مي سازد .اكنون هگل در وضعى قرار دارد كه
مي تواند منطق ديالكتيكى نوين خود را ايجاد سازد ،منطقى كه طبق آن اسلوب و واقعيت -حقيقت و
همچنين شكل و محتوا ،امرى يكپارچه را تشكيل مي دهند .اين امر بدون هرنوع اجبارى با

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

توصيف بر هر دو پايه
با شناخت هماهنگى فوق ،در آينده ديگر طبعا هيچ توصيفى درباره كاتگوري هاي ديالكتيكى مجاز نخواهد
بود كه تنها از “يا“ برپايه عملكرد انديشه و “يا“ برپايه ساختار هستى قرار داده شود ،بلكه بايد توصيف،
هميشه هر دو جانب آنها را پايه و اساس ارزيابى خود قرار دهد .با دست يافتن به اين شناخت ،فلسفه مي
تواند با خيالى راحت مسئله ابتدائى تئورى شناخت را حل شده تلقى كند ،مسئلهاى كه درباره وحدت
تضاد ميان هستى و آگاهى برقرار بود [و اكنون با درك وحدت آن دو ،به راهحل ديالكتيكى خود دست
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يافته است] ،و مي تواند به بررسى بي واسطه ،يعنى بررسى خالى از بار تضاد ميان منطق و واقعيت-
حقيقت ،به بررسى قوانين حركت و تغيير واقعيت -حقيقت بپردازد .باوجود اين ،بهخاطر آوردن مداوم فكر
اصلى ديالكتيكى هميشه ضرورى است .زيرا تا آنجا كه در آن شناخت از وحدت ديالكتيكى متضادها ،در
جريان درك روند حركت و تغيير آنها بهدست مي آيد و درك مي شود ،به همان صورت نيز چنين شناختى
به محك و ميزان تنظيم كننده هر بررسى بعدى تبديل مي گردد ،بررسي اي كه به مفهوم ديالكتيكى ،چيزى
ديگر را نمي تواند به موضوع كار خود تبديل سازد ،جز تعيين و بررسى وحدت متضادها در روند تاثير
آنها.

نقطه آغاز براى درك ديالكتيكى از واقعيت را دركجا بايد جستجو كرد؟
اما توصيف منطق ديالكتيكى خود نيز با مشكالت جديدى همراه است .پرسشى كه در ابتداء مطرح مي شود و
هگل آن را نيز مطرح مي سازد ،اين پرسش است ،كه آغاز در كجاست .مثال مي تواند پرسيد كه بايد با
خاص و يا با كل ،بررسى آغاز شود؟ اين پرسش ،همانطور كه ما بزودى خواهيم ديد ،از ديدگاه اسلوبى
مهمترين پرسش نيز است كه منطق ديالكتيكى مىبايد پاسخ آن را ارائه كند .نتيجهاى كه هگل بدان نايل مي
شود ،اين شناخت است كه نه با اين و نه با آن مي توان بررسى را شروع كرد ،بلكه تنها تناسب معينى
از آن دو ،نقطه آغاز را تشكيل مي دهد .اما ازآنجا كه پيششرط تعيين چنين نقطه آغازى ،شناخت
قبلى تناسب ميان خاص و كل است ،آنوقت مي بايستي بررسى با نتيجه خود بررسى آغاز گردد ،بهعبارت
ديگر ،آنوقت اين شناخت كه فلسفه آغازى ندارد ،به آغاز واقعى فلسفه تبديل مي شود.

هرآغازى موقتى است
باوجود اين بايد هر انديشه فلسفى در جايى سرآغاز خود را بيابد .آنجا كه چنين امرى ضرورى است ،هر
آغازى موقتى است ،زيرا در غير اين صورت ،هر آغازى در خطر تبديل شدن به آغازى يك سويهنگرانه
[مطلقيت يافته] تبديل مي شود .تا چه اندازه اين خطرها بزرگ و پراهميت هستند ،عملكرد تئورى شناخت
غيرديالكتيكى بهاثبات مي رساند ،خطر ناشى از اشتباهى كه در ابتداء در دو جهت آشكار شد .هگل موضع
خود را در برابر اين برداشت ايجاد كرد و به توصيف آن پرداخت.
مشخصه يك جهت نادرست در بررسى برپايه تئورى شناخت غيرديالكتيكى ،اين نكته است كه اين برداشت از
محتوا ،نتيجهگيرى مي كند« :پرنسيب محتوايى است كه به نحوى از انحاء تعيين شده است – مثال به
بررسى آب ،اين يكى ،دانه ،ايده ( كه در اينجا بهمثابه ماده مورد نظر است ،مثال نزد افالطون .ل ك) ،ماده
[ماده جسمدار ،ماده روحى -روانى با قابليت آگاهى] ،موناده [ Monadeواحد غيرقابل تجزيه] (،)XXXIX
وغيره» پرداخته مي شود .اشتباه ديگر آغاز بررسى از«خود ذهنيت» است ،يعنى همان من -فلسفه [مورد
نظر دكارت] ( .)9هگل چنين مي گويد :نياز براى آنكه من به بررسى آغاز كنم ،از اين تصور درك نشده
(“انعكاس“ نيافته) نتيجه مي شود كه «يك حقيقت اولى» را بايد يافت كه همه حقايق بعدى از آن نتيجه مي
شوند؛ همينطور بايد اين حقيقت اولى چيزى «بي واسطه قطعى» [كه ترديدى در صحت آن وجود ندارد]
باشد“ .من“ ،از اين رو بهمثابه يك چنين حقيقت بي واسطه قطعى به نظر مي رسد ،زير از اين ظاهر
برخوردار است كه گويا خالى از هر نوع جنبه «اتفاقى» بودن هست .چنين برداشتى برپايه دو نكته قرار
دارد :اوال“ ،من“ ،از «اطمينان ساده درباره قطعيت وجودى خود برخوردار است» .هگل مي خواهد با اين
حرف اين نكته را بيان كرده باشد ،كه آگاهى ،از اين طريق كه خود را تجربه مي كند ،مطمئن است كه وجود
دارد و به نوع ويژهاى هم وجود دارد .ثانيا“ ،من“ ،به نحوى تظاهر مي كند كه خود را از محتواى اتفاقي اي
كه داراست ،متفاوت احساس مي كند ،بلى حتى به نظر مي رسد كه “من“ ،نقطه مقابل اين محتوا ،يعنى نقطه
مقابل واقعيت [محتواى وجود خود] را تشكيل مي دهد .درحالي كه محتواى واقعيت را بايد به طور مفصل و
كامل تعريف كرد ،و مضمون و ذات آن از ابتداء روشن نيست« ،قطعى و محقق» نيست ،بلكه اتفاقى است،
وضع در مورد “من“ بكلى به نحو ديگري است :به نظر مي رسد كه گويا از هر نوع اتفاقى بودن مبرا باشد.
اما در حقيقت منظور هگل آن است كه اين “من“ تنها يك «موضع ارادى» را تشكيل مي دهد .و بررسى
دقيقتر نشان مي دهد كه واقعا موضع “من“ ،تفاوتى با مواضع ديگر تجربى ندارد .هگل خود چنين مي گويد،
اين “من“ فقط يكى از «وضعهاى تجربه شده آگاهى را تشكيل مي دهد» كه يكسان است با كليه وضعهاى

38

ديگر .اين به اين معناست كه “من“ ،هم همانند ابژكتهاى ديگر بررسى شىء تجربهشدهاى [و يا هنوز بايد
مورد تجربه قرار بگيرد] را تشكيل مي دهد و هم بخشى است از محتواى آگاهى من .هگل اثبات درستى اين
ادعا را در آن مي بيند كه اگر “من -آگاهى“ ،بهمثابه “خود را -تجربه -كردن“ و همچنين آگاهى ،بهمثابه
ابژكت و موضوع بررسى انديشه در انطباق كامل باشند ،آنوقت مي بايستي همه انسانها نظر كامال مشابهى
من تجربه“ شده «اتفاقى است
درباره مضمون و ذات “من“ ارايه دهند .واقعيت اما چنين است كه برعكسِ “ ،
و نزد يك سوبژكت به اين صورت و نزد سوبژكت ديگر به صورت ديگرى مي باشد» .از اين رو بايد “من“
را هم به موضوع و ابژكت بررسى تبديل نمود و براى آن تعريفى مشخص يافت“ .من“ ،از قطعيت بيشترى
برخوردار نيست ،از آنچه ابژكتهاى ديگر مورد بررسى انديشه ،برخوردار هستند.
اضافه برآن ،اصال چيزى به نام ادعا شده “من“ «ناب» و يكدست و بدون هر كم و كاستى وجود نداشته،
بلكه تنها برداشت و موضعى است كه در تصور و در انتزاعى كه فاقد محتوا است ،ايجاد مي شود« :اما
“من“ ،درعينحال چيزى كامال مشخص است ،وحتى اصال مشخصترين چيزها است – يعنى آگاهى ازخود
است ،به معناى آگاهى بر بي پاياني تنوع جهان»“ .من آگاهى“ بي كم و كاست [يعنى ناب] بهدنبال «دانستن
بي كم و كاست» بهوجود مي آيد« .دانستنى كه در آن تفاوت ميان برداشت ذهنى و عينى محو شده است».
اما نائلشدن به «شناخت بي كم و كاست» ،تنها زمانى ممكن مي گردد كه «روند درك ،از شناخت و درك
مشخص از “من“ (يعنى شناخت محتوا و نه داشتن تصورى مبهم و “توخالى“ از “من“ .ل ك) آغاز شود و به
سوى دانش بي كم و كاست رشد يابد» كه به معناى درك اشكال ديالكتيكى حركت و تغيير واقعيت است .از
اين طريق به شناخت مشخص مضمون واحد سوبژكت شناسنده و ضد آن [يعنى ابژكت موضوع
شناخت] دست يافته مي شود [كه همان وحدت متفاوتهاست][ .هگل« :حقيقت تنها از طريق وحدت
مضمون متفاوت كامل مي شود ».هگل ،لوژيك ،جلد اول ،ص ]٢٦

[زبان هـگل
زبان هگل از اين رو پيچيده است كه او براى لغات ،مفاهيم خاصى را در نظر مي گيرد .لئو كفلر نيز ديرتر
در همين بخش به توضيحاتى در اين زمينه مي پردازد .نگارنده مايل است براى روشنتر شدن مطلب فوق
مثالى ارائه دهد.
در ابتداء “لپ توپ“ جديد براى صاحب آن كليتى توخالى را تشكيل مي دهد و او كم و بيش تنها “ظاهرامر“
را ديده و با آن آشنا شده است .به همان نسبت كه صاحب لپ توپ قدم به قدم با بخشها ،دگمههاى
سختافزار و چگونگى عملكرد نرمافزار آن آشنا مي شود ،شناخت او از لحظات و جنبههاى لپ توپ به
شناختى همهجانبه و مشخص و “پر“ تبديل مي شود .در پايان روند شناخت ،او واقعيت -حقيقت لپتوپ جديد
را بدون كم و كاست مي شناسد و درك مي كند].
اين كافى نيست كه با ساختارهاى انتزاعى تصوراتى درباره خصلت جهان عينى توليد كنيم ،آنطور كه در
«انديشه نظارهگران ِه ظاهرنگر هوشمند» شلينگ عملى مي شود .از اين رو هگل توجه را به اين نكته جلب
مي كند :كه «بدون حركت و تغيير واقعى دانش ناب [بدون درك روند شدن واقعيت] ،واقعا هم چنين دانشى
همان انديشه نظارهگر ظاهرنگر هوشمند از كار در مي آمد كه از موضع و برداشتى ارادهگرانه و يا از
طريق تجربى [شناخت ظاهرامر] بدست آمده است (اين به معناى اتفاقى بودن تصورات ايجاد شده برپايه
تجربه است .ل ك) .با توجه به خصلت اتفاقى بودن تصورات ،اين نكته تعيين كننده است كه فردى داراى
چنين تصوراتى هست و ديگرى اما خير».
ت ابژكت [“من“] ،تنها از اين طريق
ضرورت دورشدن از “من“ [توخالى] درجهت شناخت و درك عيني ِ
مستدل نمي شود كه از “من“ ناب اصال راهى براى شناخت ابژكت وجود نداشته و نتوان چنين راهى را يافت
– اشتباه بزرگ دكارت اعتقاد به چنين راهى بود  ،-بلكه عمدتا اين ضرورت ناشى از اين امر است كه اصال
“من“ ناب نمي تواند وجود داشته باشد“ .من“ هميشه تنها مي تواند آنقدر درك شده باشد و معنا بدهد ،همانقدر
كه انديشه محتواى آن را درك كرده است .بهعبارت ديگر ،شناخت از “من“ ،از خود ،همانقدر ممكن است،
همانقدر كه تجربه ذهنى شناخت از هر چيز و هر ابژكت ديگرى ممكن است .بهعبارت ديگر شناخت از
“من“ به طور مشخص ،همان تجربه ذهنى از پديدهها در جهان عينى است« .آن “من“ ناب برعكس در
موجوديت انتزاعى خود مضمونى است كه براى آگاهى معمولى شناخته شده نيست ،مضمونى كه در آگاهى
پيدا نمي شود» .اما آنجا كه وجود “من“ ناب پذيرفته مي شود ،افتادن در دام «ضرر ناشى از خود گول
زدن» حاصل مي آيد كه گويا صحبت از «خودآگاهى تجربى» مطرح است ،درحالي كه درواقع تنها صحبت
از «چيزى مي شود كه از آگاهى دور است و به آن منتقل مي شود» ،و از خارج بهسوى آن در جريان
است .نقطه آغاز از “من“ كه ازنظر اسلوبى برعكس و وارونه و عوضى انتخاب شده ،كار را به آنجا مي
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كشاند كه راه واقعى براى درك واقعيت بر روى فلسفه بسته مي شود و آنطور كه هگل در جاى ديگرى در
اثر خود تحت عنوان “لوژيك“ توضيح مي دهد ،دسترسى به اين شناخت به «حسرت» تبديل مي شود .اين
حسرت نابرآوردنى نتيجه در برابر هم قرار دادن جزمگرايانه هستى و آگاهى است .اين حسرت
من“ توخالى و بي محتوا و بي پايه واساس [كه مضمون آن درك نشده است] ،خود
بي حاصل است« ،زيرا “ ِ
را در يكسو ،و پرمحتوا باقي ماندن [“من“ زمانىكه بهمثابه ابژكت شناخته شده است] را در سوي ديگر ،تا
آخرت تثبيت كرده و وحدت يا نفى ديالكتيكى آن دو را غيرممكن مي سازد» ( .)10اين «پرمحتوا» بودن كه
هگل از آن صحبت مي كند ،كليت طبيعت است كه در فلسفه ايدهآليسم عينى دوباره با تمام وزن خود بهمثابه
ت شناسنده ،جاى خود را مي يابد .اما از اين طريق كه هگل از “من” اين حق را
عامل همتا در كنار سوبژك ِ
سلب مي كند كه نخواهد و نتواند خود را آغاز انديشه فلسفى بداند ،همين كار را هم در مورد عين انجام مي
دهد .اگر ممكن مي بود كه نقطه آغاز انديشه فلسفى را به طور ساده با “محتوا“ ،با يك “پرنسيب“ متعلق به
خو ِد واقعيت -حقيقت آغاز كنيم ،آنوقت ديگر نيازى به تئورى شناخت نبود .در چنين وضعى ،اصال درباره
رابطه ميان انديشه و هستى پرسشى مطرح نمي شد ،بلكه به طور غيرانتقادى پذيرفته مي شد كه انديشه به
طور مستقيم واقعيت عينى را منعكس مي سازد.
[ه .ه .هولس  H. H. Holzفيلسوف معاصر آلمانى ،در اثرش “انعكاس“ ،تئورى انعكاس و همهجانبه بودن
انعكاس واقعيت در ذهن را در برابر برداشت غيرديالكتيكى انعكاس “مستقيم“ و يا ظاهر پديده ،توضيح مي
دهد].

وحدت هستى و نفى ديالكتيكى
بدينترتيب و ازآنجا كه نه سوبژكت و نه ابژكت نقطه آغاز انديشه فلسفى را تشكيل مي دهند ،امكان ديگرى
باقى نمي ماند ،جز آنكه نكته سومى براى تعيين آغاز بررسى انتخاب شود كه تنها مي تواند وحدت هر دو
يا كليت باشد .اين وحدت در سيستم هگل ،همانطور كه ديديم ،ازاين طريق ايجاد مي شود كه واقعيت با روح
مطلق يكى اعالم مي گردد كه در مرحله اعالى رشد خود به شناخت از خود دست مي يابد .بدينترتيب ،مي
توان كليت هم جنس و يكپارچه كليت [يعنى وحدت] هستى را بهمثابه نقطه آغاز ارزيابى تعيين كرد و
ت شناخت ،درك و فهميده
پذيرفت .به طور كلى اين كليت مي تواند در شكل عمومى وحدت سوبژكت و ابژك ِ
شود .اما اين كليت بهيچوجه و بهخودىخود و آنطوركه به طور واقعى وجود دارد ،يعنى همهجانبه و با كيفيتى
تحققيافته براى انديشه شناخته شده نيست و توسط آن ابتداء به ساكن درك نشده است .بهمثابه كليت
تحققيافته ،مي تواند چنين كليتى تنها از اين طريق درك شود كه با دنبال كردن راه و جريان روند ايجادشدن
آن ،و اين بنوبه خود يعنى از طريق دنبال كردن رشد و تكامل لحظات و جنبههاى آن در

مراحل ايجادشدن آنها ،و ايجادشدن لحظه متضاد آنها و نفى هر لحظه در جريان روند
تكاملى آن ،درك شود (م).

اسلوب درست بررسى
اكنون مي تواند اين نظر بوجود آيد كه گويا خود لحظه -جنبه ،يعنى پديده متجزاى اتفاقى ،مي تواند آن
كار بررسى و نهايتا شناخت كليت آغاز شود .اما چنين نظرى هم نادرست است.
نقطهاى باشد كه با آن بايد ِ
زيرا در هيچ چيز و در هيچ نكتهاى انديشه به طور سطحى واقعيت را درك نمي كند ،از زمانى كه به
بررسى لحظات منفرد و متجزا ،و يا آنطور كه هگل بيان مي كند« ،در چگونگى انعكاس آنها در دماغ -قوه
ادراكه» مي پردازد .اما براى آنكه بتوان هر لحظه را خارج از انفراد و مجرد بودن آن درك كرد ،يعنى در
بهمپيوستگى -بهمتنيدگى مشخص ديالكتيكى آن ،آن را شناخت (م) ،به پيششرطى احتياج است.
اين پيششرط مطلع بودن بهاندازه كافى از چگونگى ايجادشدن اين بهمپيوستگى -بهمتنيدگى است .از اين امر،
اين نتيجهگيرى بدست مي آيد كه بايد با تعيين كردن رابطه و بهمپيوستگى -بهمتنيدگى پديده منفرد با كل ،و
لحظات با كليت ،كار بررسى و شناخت واقعيت -حقيقت را آغاز كرد ،اين به اين معناست كه بايد با بررسى
ت
مضمون و ذات وحدت ،بررسي را آغاز كرد ،كه البته اينبار نبايد با تعيين تنها وحدت سوبژكت و ابژك ِ
شناخت ،بلكه بايد با بررسى مفهوم وحدت به طور كلى ،كار بررسى و شناخت را آغاز نمود.

40

بي آغازي و يا آغاز گذرا
سختىاى كه بايد بر آن در اين راه غلبه كرد را هگل خود به طور مشروح توضيح مي دهد .براى هگل روشن
است كه «آنچه كه بايد با آن آغاز شود ،نمي تواند نكته مشخص شناخته شده باشد (اين نكته در بيان هگل
تنيدگى ديالكتيكى  dialektisch durchwirktes Ganzesل ك) .زيرا چنين امرى بايد
چنين است :كليت بهمپيوسته و بهم
ِ
همراه باشد با درك قبلى لحظه معين ،به اضافه تغييرات خود آن لحظه از پيش (بهعبارت ديگر شناخت
ديالكتيكى مضمون و ذات آن لحظه از پيش ،ل ك) ،كه نتيجه آن همان وضع مشخص ساده  -شناخته -شده
لحظه مي بوده است [يعنى شناخت كليت از طريق دور زدن چگونگى ايجادشدن بهمپيوستگى -بهمتنيدگى و
تغيير و تكامل لحظات آن]» .هگل بدينترتيب در اينجا وضعى را توضيح مي دهد كه آغاز كردن با كليت
قواميافته و جاافتاده  ،erfuelltيعنى ،آغازكردن با «مشخص» درك شده مي بوده ،كه مي تواند تنها به اين معنا
باشد كه بايد با نتيجه بررسى ،كار بررسى آغاز شود ،امرى كه در تضاد قرار دارد با مفهوم آغاز.

بدينترتيب ،پيش از روشن بودن مفهوم "مشخص" ،بايد مسئله راه رسيدن به آن روشن
باشد ،يعنى اسلوب درست بررسى( .م) اما بنوبه خود تنها زمانى مي توان به اين اسلوب دست يافت،
زمانى كه شناخت درستى از خصلت ،يعنى از ساختار ديالكتيكى واقعيت -حقيقت وجود دارد .در اين دايره كه
از آن تشكيل شده است كه هيچ چيز را نمي توان بهمثابه چيزى تمام شده پذيرفت كه خود برپايه پيششرط
امتحان شدهاى قرار داشته باشد ،آنوقت در چنين دايرهاى با اين سختى روبرو هستيم كه بتوانيم نقطه آغاز
مطمئنى را بيابيم و تعيين كنيم و اين همان سختى اسلوب ديالكتيكى است كه با آن روبرو هستيم .به بيان هگل
اين سختى در اين «شناخت نـهفته است كه آنچه واقعيت -حقيقت مطلق است ،بايد نتيجه بررسى باشد و
برعكس ،يعنى نتيجه بايد اولين واقعيت مطلق را پيششرط داشته باشد ،اما ازآنجا كه اين واقعيت -حقيقت
مطلق اولين نتيجه … است … شناخته شده نيست ».آنچه كه در اين انديشه برجسته مي شود ،شناخت بي
آغازي است ،شناخت دايرهگونه بودن فلسفه ديالكتيكى است ،و يا چيزى كه همان معنا را مي رساند كه هر
آغاز انتخاب شده ،تنها مي تواند انتخابى ارادى ،لذا “موقتى“ و گذرا باشد (م) ،آنطور كه هگل
فرموله مي كند .اگر بخواهيم ابراز نظر مطمئنى درباره چگونگى نقطه آغاز مشخص بكنيم« ،به اين معناست
كه خارج از (علم)» مي تواند ممكن باشد ،درباره علم ابراز نظر علمى بعمل آورد (.)11
هر آغاز واقعى كه انتخاب شود – و هر علمى بايد باالخر از جايى آغاز كند – ،به نظر هگل يك آغاز
«توخالى» [بدون مضمون ،درك نشده] خواهدبود [كه بايد با شناخت بهمپيوستگى -بهمتنيدگى آن در روند
تكاملى ،قواميافته ،مضمون بيابد و از اين طريق درك شود] .هدف فلسفه [تئوري] شناخت ،درك كليت است،
ازطريق دنبال كردن روند تكاملى آن« .حقيقت ،كليت است ،كل اما تنها مضمونى است كه از طريق رشد و
تكامل [لحظات] ايجاد مي شود .به طور عمده… چنين كليتى نتيجه تكامل لحظات است»)12( .

مفهوم ديالكتيكى كليت
"كليت" در سيستم ديالكتيكى اصالا به چه معناست ،و شناخت از راه تكاملي اي كه در جريان
طى شدن آن اين كليت ايجاد مي شود ،يعنى چه؟ (م) برخالف مفهوم متافيزيكى از كليت كه يا از
جمع بخشها و يا بهمثابه يك ارگانيسم و موجود وغيره فهميده مي شود ،ديالكتيك ،كليت را به عنوان «وحدت
هويت و ضدهويت» [ Identität und Nichtidenditätوحدت جفت متفاوتها] درك مي كند؛ و راهى كه به شناخت
اين وحدت منجر مي شود را راهى مي داند كه از حركت از نقطهاى كه به طور ارادى و “گذرا“ تعيين و
انتخاب شده است ،بهسوى كليت طى مي شود ،بهكمك به كارگرفتن اسلوبى كه در انطباق است با مضمون
خود هستى ،يعنى اسلوبى كه همان درك ديالكتيكى است [ميانجيگري ،پل زدن ،هدايت كردن ،قوامآوردن
و جاانداختن ،فهميدن و درك كردن  .]Vermittelungكليتى كه از اين طريق شناخته مي شود را هگل وحدت
هويت و ضدهويت ،يا «مطلق» مي نامد.
بدينترتيب ،مي توان گفت كه درواقع «اولين و نابترين ،يعنى انتزاعىترين تعريف» هم براى بيان خصلت
واقعيت -حقيقت و همچنين براى تعيين مفهوم نقطه آغاز بررسى يافت شده است كه هم با خصلت واقعيت-
حقيقت در انطباق است و هم با اسلوب متناسب با روند شدن و ساختار آن .اما ،به نظر هگل ،در اينجا تنها
يك «شكل» ،تنها يك «تعريف» و «نامى» را در برابر خود داريم و اين به اين معناست كه تنها به تعريفى
براى حدود خارجى واقعيت ،براى تعريف «مطلق» ،دست يافته ايم ( .)13اما باوجود اين ،اين اولين مفهوم
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و تصور از هستى ،در مقايسه با تنوع مشخص خو ِد روند واقعى هستى ،هنوز بسيار توخالى و انتزاعى است
[و مضمون آن هنوز درك نشده است] ،و لذا بايد«همه مفاهيم و تصورات تكميلى در روند بررسى آينده،
مفاهيم پربار و پرمحتواتر و روشنترى باشند براى تدقيق مفهوم انتزاعى مطلقيت» .و براينپايه ،هگل مي
تواند در جمعبندى بگويد …« :اين توخالى بودن درواقع همان آغاز انديشه فلسفى است» (. )14
[كليت در ابتداء “توخالى“ است ،يعنى براى بررسى كننده شناخته نيست .پس كليتى انتزاعى مي باشد .با آغاز
بررسى لحظات بهمپيوسته و بهمتنيدگى در كليت ،شناخت انتزاعى اوليه گام به گام با شناخت مشخص ها
انباشته مي شود ،از وضع انتزاعى و كلى به مشخص نزديك مي شود .در پايان ،شناخت “مطلق“ قرار دارد
كه بدان در مرحله شناخت و درك چگونگى بهمپيوستگى و بهمتنيدگى كليت (حقيقت) دست يافته مي شود و
سفر اُديسه براى شناخت كليت پايان مي يابد].
همانطور كه ديديم ،اين آغاز توخالى ،آنقدر هم وضع اسفناكى ندارد ،آنقدر هم بي محتوا نيست .هگل مايل
ديالكتيكى واقعيت -حقيقت بهمثابه وحدت هويت و
است با اين بيان اين مطلب را بگويد كه تعيين خصلت
ِ
ضدهويت – بهمثابه «وحدت هستى و ضدهستى» و يا وحدت «وجود» و «واقعيت» وغيره – ،درست تنها
يك شيوه و اسلوب تعيين آغاز را تشكيل مي دهد ،آغازى كه (اگرهم به نوبه خود مي تواند نتيجه وسيع و
پردامنه بررسي هاي ديگرى را تشكيل دهد) ،اما هنوز درباره تنوع مشخص واقعيت -حقيقت نكتهاى را بيان
نمي دارد .ارزش اسلوبى اين نقطه آغاز در اين شناخت نـهفته است كه هيچ چيزى در وراى وحدت
جفت متضاد وجود ندارد و نمي تواند وجود داشته باشد ،اين به اين معناست ،كه واقعيت -حقيقت
تنها بشكل رابطه ديالكتيكى مي تواند وجود داشته باشد ،ميان فرد و كل ،ميان كيفيت و كليت « ،ميان آنچه به
طور بي واسطه وجود دارد [ظاهر پديده]» و «درك مضمون» .كليه علومى كه موضوع كارشان بررسى
واقعيت است ،رسالت اسلوب خود را از اين شناخت بدست مىآورند كه هگل آن را در جمله معروف شده خود
چنين فرموله و بيان مي كند « :كه هيچ چيزى وجود ندارد ،نه در آسمان و نه در طبيعت ،نه در معنويت و يا
هرجاى ديگر ،مگر چيزى كه هم بي واسطه و بالفصل وجود دارد و هم پلى است براى درك و شناخت
مضمون ،به نحوى كه بايد اين دو ويژگى بهمثابه امرى بهمپيوسته -بهمتنيده و جدايىناپذير درك
شوند و هر نظر خالف آن ،بي ارزش است» (.)15
درست بعد از همه آنچه كه گفته شد ،مي توان درك كرد كه مخالفت هگل با مفهوم نقطه آغاز سنتى چه
معنايى دارد .نقطه آغاز مي تواند تنها «هستى ناب -تمام عيار» و مطلق باشد ،اين به اين معناست كه بايد
رابطه  -كه البته هنوز تعيين نشده است  -ميان بي واسطه -بالفصل از يكسو و پل ارتباط و درك حركت
لحظه از سوي ديگر ،ميان اجزاء و هر لحظه از يكسو و كليت از سوي ديگر ايجاد شده و درك شده باشد.
به كوتاه سخن ،نقطه آغاز و حركت بايد خود”گردش دورانىِ -گردگشت و چرخش  Kreislaufباشد ،اگرهم بايد
به طور عملى ،بررسى را با لحظه بي واسطه -بالفصل ،يعنى با «ساده» و «توخالى» ،بهمثابه لحظه و جنبه
«گذرا» ،آغاز كرد .معنا و ارزش اين توضيحات ،براى خواننده و بيننده ساده ،بهخاطر انكار و نفى ،ولى
همزمان ،تائيد اين نكته كه بررسى بايد با بررسى مفرد و خاص آغاز شود ،شيوه و اسلوبى تضادمند مي
نمايد .اما اين توضيحات ،شناخت درباره محدوديت هر آغازى ،از هر كجا ،هم از منفرد و هم از كليت را،
ديالكتيكى واقعيت كه درست يك آغاز يكسويه را
ت
بيدار و زنده نگه مي دارد ،تا نگاه و بينش درباره خصل ِ
ِ
از خاص و يا كليت مجاز نمي داند ،تيز نگه داشته شود .از اين رو هگل مي تواند بنويسد« :نكته پراهميت
براى علم آنقدرها هم اين نكته نيست كه اصال يك جنبه و لحظه بي واسطه -بالفصل سرآغاز بررسى است،
چرخش بهمپيوستهاى
بلكه اين نكته از اهميت برخوردار است كه كل علم حلق ِه گردش دورانىِ -گردگشت و
ِ
است كه در آن اولين ،همچنان آخرين و آخرين همان اولين حلقه است» ( .)16هرجا كه بخواهيم بررسى و
پژوهش را از آنجا آغاز كنيم ،آنچه كه «تمام عيار» تلقى مي شود ،يعنى آنچه كه از حلقه كليت به طور
انتزاعى استخراج مي شود ،ويژگى يكسويه و استثنائى خود را از دست مي دهد :خود نقطه آغاز بي واسطه-
بالفصل است كه تنها با [انتقال مضمون خود به لحظات ديگر در جريان گردش و حركت در كليت] ،به
وسيله درك و شناخت كليت تبديل مي شود« ،حركت و شناخت علمى به حلقه و گردشى تبديل مي شود»
( .)17در ديالكتيك «درواقع ،توصيف مثبت نقطه آغاز ،همزمان توصيفى منفى درباره آن نيز است [زيرا
تنها نقطه آغاز نيست ،بلكه نقطه عبور و پايان هم هست ،به مفهوم يگانگى و ضديگانگى (جدايى) ،يا نفى
دياكتيكى]» (.)18
اما همانطور كه ديديم ،راه ديگرى براى دسترسى به شناخت ديالكتيكى واقعيت -حقيقت وجود ندارد ،شناختى
كه همزمان اسلوبى را هم ارايه مي دهد كه به كمك آن مي توان تا عمق واقعيت -حقيقت نفوذ و مضمون آن
را درك كرد .بيان فلسفى و تئوريك درباره واقعيت -حقيقت ،يعنى بيان انتزاعى و برپايه حدس و گمان
ظاهرى را هگل مردود مي داند .هگل مي طلبد ،فيلسوف بايد انديشيدن را همانند چيزى واقعى -عينى،
واقعا موجود -جسمدار -برابرايستا  )XXXX( gegenstaendlichبيآموزد .منظور هگل از چنين انديشيدن عمال به
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اين معنا است ،كه فيلسوف با انديشه خود به عمق چيزها نفوذ كند و همه ابعاد و جوانب آنها را مورد توجه
قرار دهد ،حركت و تغيير درونى آن را دنبال كند ،بجاى آنكه درباره آن «پرطمطراق» از خود انعكاس
نشان بدهد كه نتيجه آن تنها اين امر خواهد بود كه آن چيز را آنچنان مورد توجه و بررسى قرار دهد كه
انگار ثابت و تغيير نيابنده است .يعنى برداشتى كه همان ديدن با نگاه و نگرش انتزاعى است .هگل فيلسوفان
را چنين سرزنش مي كند« :زيرا كار آنها به جاى آنكه خود را مشغول به آن چيز بكنند ،هميشه از آن فراتر
مىرود؛ بجاى آنكه در آن عميق بشوند و خود را در آن گم و غرق و فراموش كنند ،چنين دانشى [علم
غيرديالكتيكى] به جاى آنكه خود را با عشق و عالقه با موضوع بررسى مشغول دارد ،به دانش و اطالع
بعدى دست مي اندازد و عمال با خودش مشغول است» ( .)19با از پرده بيرون افتادن انتزاعى بودن و از
واقعيت دور بودن علم غيرديالكتيكى ،هگل همزمان علتى را هم نشان مي دهد ،كه چرا چنين علمى نمي تواند
ت
هيچ گاه خصلت ديالكتيكى واقعيت -حقيقت را درك و از آن شناخت پيدا كند ،يعنى نمي تواند به شناخ ِ
وحدت متضادها در جريان روند دست يابد – كه مي توان آن را برپايه اسلوب تئورى شناخت چنين
بيان كرد :يعنى نمي تواند نقش بينجيگرى و وسيله درك شدن پديدهها در كليت واقعيت را بهكمك
علم غيرديالكتيكى دريابد و اين نقش را درك كند.

برخى نكات در زبان هگل
هگل در كوشش براى توصيف و توضيح نظريات خود شيوه بيانى را ايجاد كرد كه نه تنها از وضع معمول
زبان بهدور بود ،بلكه در مواردى حتى برعكس آن بود .اما بيان هگل ناشى از ويژگى ذهنى مخصوص او
نبود ،بلكه بهكمك اين بيان ،انعكاس ساختار ديالكتيكى واقعيت به طور دقيقى ارائه مي شود؛ از اين رو بايد
آن را چيزى بيشتر از تنها شكل بيان ويژهاى دانست :اين بيان داراى خصلت شىء گونه ،جسمدار-
برابرايستا يا عيني است .از اين طريق كه در نوشته حاضر برخى از مهمترين الفاظ و كلمات فلسفى
هگل توضيح داده مي شود ،همزمان آشنايى با برخى از شناختهاى اساسى اين انديشه فلسفى نيز ممكن مي
گردد.
آنچه كه در جريان بررسي ،آن چيزى است كه در ابتداء توجه قوه ادراكه را بخود جلب مي كند ،اين گرايش
انديشه است كه به منظور توليد تصورى در مورد پديدههاى منفرد ،هر كدام از آن را از درون ارتباط آن با
بقيه پديدهها ،به طور انتزاعى ،بيرون بكشد و متجزا كند .از اين رو هگل مورد خاص و منفرد را به نام
نمي نامد ،بلكه آن را «انتزاع» مي نامد .و گذشته از اين ،ازآنجا كه اين «انتزاع» در كنار بسيارى ديگر
از پديدههاى منفردى كه در انديشه ما وجود دارند ،قرار مي گيرد ،از نظر زمانى ومكانى محدود است ،و در
اين محدوديت خود در يك نسبت معينى با پديدهاى ديگر قرار دارد ،آن را «نسبى» نيز مي نامد .انتزاع و
نسبى بودن براى هگل داراى معانى بكلى مشابهى است (م).
اما معناى واقعى نسبى بودن را انسان زمانى درك مي كند كه اين مفهوم را در ارتباط با متضادش  ،يعنى در
ارتباط با “مطلق بودن“ ،قرار مي دهد و ازاين طريق قادر به درك آن مي شود .اين مطلق بودن يعنى چه؟
مضمون مطلق بودن زمانى برجسته مي شود كه از تن آن لباس متافيزيكى دور انداخته مي شود .لباسى كه
هگل در همه آن مواردى به تن مطلق بودن مي كند ،يعنى در مواردى كه او مطلق را علت اصلى و اوليه
هستى كه برپايه “عقالنيت“ قرار دارد ،اعالم مي دارد .هگل با اين لباس متافيزيكى ،به تصور خود ،هسته
درونى مطلق را برجسته مي سازد .از ديدگاه نظريه شناخت ،تحت عنوان اين مطلق بودن
عقاليى
ِ
ِ

هيچ چيز ديگر نبايد درك و فهميده شود ،جزآنكه چيزى است بكلى متضاد با خاص منفرد و
متجزا و انتزاعى و نسبى ،يعنى بهمپيوستگى -بهمتنيدگى كليه منفردها و نهايتا ا يعنى همان
كليت( .م)

نقش پراتيك در روند شناخت
همزمان هگل تعريف بهمپيوستگى -بهمتنيدگى كليت را چنين تكميل مي كند كه اين بهمپيوستگى -بهمتنيدگى
چيزها هيچ گاه نمي تواند در سكون آنها درك شود ،بلكه تنها در جريان حركت و تغيير آنها قابل درك
است .زير اين كليت تنها در جريان پويائى -تغيير اجزاء ،ايجاد و برپا مي شود .درست به كمك اين تعريف،
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مفهوم كليت نزد هگل با قاطعيت از شيوه تصور معمولى از كليت [مثال تن انسان كه از اجزاء و اندام ها
تشكيل شده است] ،فاصله مي گيرد .اما ازآنجا كه هگل فاقد شناخت از اوضاع و احوالى است كه به طور
واقعى برقرار است كه با توجه به آنها كليت به طور مشخص قابل درك مي شود – از آنجا كه هگل نقش
پراتيك را نمي شناخته است[!]  ، -مي آموزد كه به مطلق بودن تنها از طريق حدس و گمان مى توان دست
يافت ،يعنى كليت تنها بهمثابه “ايده“ قابل شناخت است .بي توجه از اين بيان متافيزيكى ،اين برداشت اشتباه
مي بوده است ،تصور شود كه مطلق تنها در دماغ ما وجود دارد .اين درست است هگل مي گويد كه مطلق
بودن تنها از طريق و برپايه «حدس و گمان» [نگر -ورزانه]  spekulativاز پديدههاى منفرد و خاص قابل درك
كردن است ،و بهمين علت نيز چنين شناختى را در ارتباط قرار مي دهد با «ايده مطلق»؛ اما او چنين نظرى
ندارد كه مطلق بودن از طريق حدس و گمان خلق مي شود .مطلق بودن نزد هگل برعكس به معناى
كل بهمپيوستگى -بهمتنيدگى خود واقعيت -حقيقت است (م) .از اين رو نيز او مطلق را با
مشخص يكى مي داند .همانطور كه نسبى بودن و انتزاعى در يكسو قرار دارد و يك معنا دارد ،همانطور
هم مطلق بودن و مشخص بودن در سوي ديگر داراى معناى مشابه هستند .اما مگر اين خود هگل نبود كه
گفته بود ،مطلقيت تنها از راه حدس و گمان دست يافتنى است؟ او با چه وسيلهاى ،بدون آنكه در تضاد با نظر
بودن مطلقيت را بدست مي آورد ،از كجا بدست مي آورد؟ اين دليل
خودش قرار بگيرد ،دليل و سند مشخص
ِ
براى هگل از اين واقعيت به دست مي آيد كه نكته و لحظه منفرد و خاص به هيچ صورت ديگرى نمي تواند
وجود داشته باشد ،به جز در ارتباط عمومى كليت ،و اضافه برآن ،اين لحظه ،اصال عملكرد ،معنا و هستى
خود را از اين طريق بهدست مي آورد ،اصال از اين طريق مشخص مي شود ،كه وارد روند شدن كليت مي
شود و به بخشى از آن تبديل مي شود.
ازاين طريق هگل لباس مقدس را دوباره از تن لحظه منفرد و خاص در مي آورد كه در جريان انديشه
غيرانتقادى و عاميانه و روزانه ،حتى اگر در علوم هم حكمفرما باشد ،بر تن آنها پوشانده شده است .اين
درحالى است كه خود مي داند كه لحظه منفرد و متجزا درواقع هيچ است ،بدون رابطه آن با پديدههاى ديگر،
منفرد در كليت مشخص ،همان مطلقيت هستى است .خود گول زنى انديشه غيرديالكتيكى را هگل در
برابر «عقالنيت [منطق]» ديالكتيكى قرار مي دهد؛ بررسى منفردانه و متجزاى لحظه را او از اين رو
«مطابق با عقل» [عقلگرا]  verstandsmaessigمي نامد ،درحالي كه انديشيدن در چهارچوب كليت را در برابر
آن «عقاليى»  vernuenftigاعالم مي كند.
اين از دستاوردهاى ابدى هگل است كه اثبات نمود كه مي تواند چيزى طبق برداشت عقل روزمره «شناخته
شده باشد» ،بدون آنكه مضمون آن درك شده باشد ،و آنطور كه هگل مي گويد ذات آن «درك» شده باشد و
بر آن معرفت حاصل آمده باشد .نوع روندى كه در آن چيز شناخته شده ،در جريان شدن آن درك مي شود و
در چهارچوب كليتى كه به آن تعلق دارد به سطح معرفت ارتقاء مي يابد را هگل « ميانجيگري» Vermittelung
[روند ميانجىگرانه  ]vermittelndمي نامد .درست در مفهوم ميانجيگري -پلزدن -رساندن -منتقل و عنايت
كردن ،مي توان برداشت هگل را به نمايش گذاشت كه چگونه تئورى شناخت او همزمان علم هستى و
اسلوب شناخت هستى (م) است .ميانجيگري نزد هگل درست هم به معناى درك ديالكتيكى لحظات در
روند واقعى هستى آنها است و هم بيان تئوريك چگونگى جستجوى اين مياننجىگرى است به منظور دستيابى
به معرفت و شناخت از روند واقعى در جريان.
با بيان دقيقتر ،مفهوم ميانجيگري و درك ديالكتيكى به معناى راندن ،پل زدن و هدايت كردن لحظات است
بسوى متضاد آنها در كليت و ارتقاى آنها بسوى ايجاد كمال كليت ،روندى كه در جريان آن ،لحظات ،محتوا
و مضمون كامل و همهجانبه خود را نشان مي دهند و آن را قابل شناخت مي سازند ،محتوا و مضمونى كه
در نگرش متافيزيكى -منفرد و متجزا كننده ،مخفى باقى مي ماند)XXXXI( .
در جمله معروف در پيشگفتار “فنومنولوژى روح“ (پديدارشناختى روح) هگل نظر خود را چنين بيان مي
كند« :آنچه معروف وشناخته شده است ،به خاطر آن كه شناخته شده است ،هنوز به معناى آن نيست كه درك
هم شده است .اين سادهترين شكل خود گولزدن و يا گولزدن ديگران است ،وقتى چيزى را كه شناخته شده
است ،به عنوان درك شده تصور شود ،و از پذيرفتن چنين تصورى خوشنودى هم حاصل آيد :با همه پرحرفي
ها  ،چنين شناختى ،بدون آنكه خود بفهمد چه بر سرش آمده ،حركت و پيشرفتى نخواهد داشت .سوبژكت،
ابژكت وغيره ،خدا ،طبيعت ،عقل ،معنويت [و  ]...بدون هر حرف و موضع انتقادى به عنوان مسائل
شناخته شده زمينه معتبرى مي شوند و نقاط محكمى را زير پا تشكيل مي دهند ،هم براى شروع و هم براى
بازگشت [انديشه و استدالل] .حركت انديشه ،ميان اين نقاط شناخته شده كه ثابت و بيحركت باقى مي مانند،
جريان دارد و در رفت و آمد است ،و لذا در سطح باقى مي ماند» (.)20
بدينترتيب ،معنى نادرست و بي محتوائى هم براى ميانجيگري و درك وجود دارد :اين معنا چنين است كه
انديشه ،ازآنجا كه ميان “نقاط ثابت“ در رفت و آمد است ،اين نقاط را تنها بظاهر درك مي كند ،بجاى آنكه
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امكان بدهد كه لحظات و مفاهيم بتوانند با متضادهاى خود در كليت در جوشش -پويايى و حركت منعكس
شوند و از اين طريق اجازه بدهند حركت و جوشش -پويايى درونى آنها دنبال شود ،يعنى وضعى ايجاد شود
كه تنها در آن وضع ،آن جنبهاى كه براى انديشه متافيزيكى شناخته نشده باقى مي ماند ،خود را نشان دهد
[جنبه متضاد پديدهها و وحدت ديالكتيكى آنها] .پس ،مفهوم درست ميانجيگري و درك ،از اين طريق به
دست مي آيد كه شناخت از روند «شـدن» هستى را ممكن مي سازد ،يعنى مفهومي است كه درك خصلت
روندگونه بودن هستى را متبلور كرده و آن را قابل فهميدن مي كند« .حقيقت بدينترتيب درواقع همان
حركت -پويايى و تغيير بي واسطه آن چيزى است كه در ديگرى محو [نفى] مي شود :كه همان
شدن است».
اما اين «محو [نفى] شدن» بهنوبه خود نمي تواند به مفهوم متافيزيكى آن درك شود ،بلكه تنها مي توان آن را
چنين درك كرد كه در حركت ،لحظات بي واسطه و بالفصل «به وحدت مي رسد» .وحدتى كه برپايه اسلوب
و به شيوه ديالكتيكى درك مي شود .اين به اين معناست كه چيز -شىء جسمدار ،يعنى كيفيت ،در جريان روند
به طور ساده از ميان نمىرود ،بلكه «نفى مي شود» .با اين نظر هگل از مرز نظريات پيشينيان خود
عبور مي كند .مثال ،از نظريات سقراط كه طبق آن منفرد ،همانطور كه «در جريان بسوى باال» در كل محو
مي شود« ،در راه بسوى پائين» دوباره ايجاد مي شود .اما نظريه سقراط كه در آن تنها نامحدود ،يعنى
«آنچه كه نيست»  ،Nichtseinتنها چيزى است كه واقعا وجود دارد ،وحدت بر روى كيفيتها سايه مىافكند و
آنها را محو مي كند و از اين طريق درواقع وحدت ،تك و تنها و بىارتباط و غيرقابل درك باقى مي ماند.
برخالف اين نظر ،هگل در «لوژيك» خود مي آموزد كه هيچ چيزى وجود ندارد كه هم بي واستگي-
بالفصلى لحظه و همچنين ميانجيگري -درك از كليت را در خود نـهفته نداشته باشد [هيچ چيز
وجود ندارد ،كه در عين حال كه خودش است ،حلقه واسطهاى نباشد براى بعدى] .او در موردى بسيار بجا
مي گويد كه انسان هنوز به كليت دست نيافته است ،زمانى كه انسان آن را كليتى توخالى مي شناسد .مفهوم
كل هنوز به خود كليت نرسيده است ،همانطور كه يك كودك نوزاد هنوز به «واقعيت كامل» يك انسان تبديل
نشده است ،و يا كلمه «همه حيوانات» به معناى حيوان شناسى نيست .كل نبايد اين چنان درك شود كه طبق
آن گويا «همه گاوها سياه هستند» ،چيزى جز «شب» وجود ندارد .مطلق ،چيزى خالى از كيفيت نيست
دن آنهاست .البته «اين
( ،)XXXXIIبلكه برعكس ،كلي ِ
ت ايجاد شده از اين كيفيتها مي باشد« ،نتيجه» رون ِد ش ِ
مهم است كه درك از واقعيت -حقيقت تنها در سطح درك ماده بودن آن باقى نماند (يعنى در وضع درك نشده،
ل ك) ،بلكه درك از واقعيت -حقيقت همچنين بهمثابه (كليت ل ك) سوبژكت نيز درك شده و بيان گردد».
( .)21اما اين امر« ،نادرست درك كردن عقل و خرد است ،زمانى كه انعكاس لحظه (يعنى درك و فهميدن
واقعيت درسطح درك لحظات منفرد و جدا شده ،ل ك) بهمثابه جنبه و لحظه مثبتى در مطلق درك نشود و در
خاص
ت واقعيت -حقيقت كنار گذاشته و امرى غيرعمده تلقى شود .انعكاس درست [يعنى شناخت
روند شناخ ِ
ِ
درك واقعيت را به نتيجه بررسى تبديل مي سازد»
متجزا شده ،اما در حركت] آن چيزى است كه دسترسى و
ِ
( .)22آن تصور درباره وحدت كه در آن لحظات منفرد و متجزا و خاص محو مي شوند را هگل «ترىويال»
تغيير
[ trivialتصور معمولى ،پيشپا افتاده] مي نامد .متضا ِد پرجوش لحظات ،همان نيروى محركه حركت و
ِ
كليت است؛ درعينحال اين جوشش -پوياى و حركت ،بنوبه خود علت تعيين كننده براى اين امر است كه
لحظات بتوانند از درون حركت و جوشش سر بيرون كشند و امكان بدهند كه مضمون و ذات آنها شناخته
شود.

ديالكتيك تئورى شناخت هستى
سيستم هگل اين نكته را اثبات مي كند كه براى ايدهآليسم عينى تئورى شناختى وجود ندارد ،مگر آنكه همزمان
تئورى شناخت ايدهآليسم
هستى [بهمپيوسته -بهمتنيد ِه در حا ِل شدن] باشد .از اين رو
تئورى شناخت و تئورى
ِ
ِ
عينى ،عمدتا ديالكتيك است .از اين رو هم ماركس مي تواند بگويد ،كه «پس از هگل ،كل متافيزيك ،كل
فلسفه ،در اسلوب خود خالصه مي شود» (.)23
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بخش سوم
ماتـريـاليسـم فـويـربـاخ
«جنبـه فعال [ذهن] بجاىآنكه توسط ماترياليسم ،توسط ايدهآليسم پرورانده شد» ماركس
مي دانيم كه نه تنها نظريات هگل ،بلكه همچنين نظريات فويرباخ مورد توجه ماركس و انگلس قرار داشتند و
اثر تعيين كنندهاى در انسجام انديشه ماركسيستى از خود به جا گذاشتند .اثر انديشه و مواضع فويرباخ در
رشد نظريات ماركس جوان و انگلس جوان از اهميت بي واسطه برخوردار بود.
زمانى كه فويرباخ از اين امر باخبر شد كه رساله او تحت عنوان “انديشههايى درباره مرگ و فناناپذيرى
جاودانى“ راه دستيابى او را به كرسى استادى دانشگاه مسدود كرده است ،خود را از زندگى فعال -پرهيجان
كنار كشيد و در عزلت دهكدهاى بهدور از ضربان دنياى انديشه و در تنگناى مالى به نگارش آثارش
پرداخت.
در سال  1839رساله بشدت انتقادى او درباره هگل در “سالنامه روگر“  Rugerمنتشر شد .رساله عنوان
“انتقاد به فلسفه هگل“ دارد .فويرباخ [بهمثابه انديشمندى ماترياليست] در اين رساله دچار اين اشتباه مي شود
كه نظر هگل را درباره وحدت مفهوم و واقعيت [يعنى درك ذهنى از واقعيت و انعكاس ذهنى آن در انديشه و
چگونه ناميدن آن] ،وحدت معنويت [روح] و هستى را بشدت و با سروصدا مرود اعالم كند ،در حالى كه
ماركس در همان زمان ديگر به ضرورت قراردادن شناخت هگل برپايه ماترياليستى و توضيح ماترياليستى
شناخت هگل پي برده بود .فويرباخ در اين ارتباط از «مزخرف تمام عيار -مطلق» صحبت مي كند .اما
بـهيچوجه اين “مطلق“ ،اگرچه بر آن لباس متافيزيكى پوشانده شده است ،مرخرف نيست ،بلكه اولين كوشش
پيگير است ،هستى را از طريق شناخت لحظات تشكيل دهنده آن كه در ظاهر به نفى آن مىپردازند ،بهعبارت
ديگر بهمثابه يك كليت ديالكتيكى ،درك كند.
ب] اين
با ديد كلى بايد گفت كه ماترياليسم فويرباخ درست يك آنتي تز براى ايدهآليسم هگل است .سنتز [تركي ِ
دو تز را ماركس و انگلس با نجات ديالكتيك و قراردادن آن برپايه ماترياليسم ،عملى ساختند .سالهايى كه
ماركس و انگلس تحت تاثير مستقيم نظريات فويرباخ هستند ،سالهاى ميان  1841تا  1843است ،تاريخ
نگارش بهترين آثار فويرباخ نيز در همين سالها است .در سال  1844ماركس با بيان -گفتمان و نظريات
فويرباخ صحبت مي كند« :باوجود اين انسان مذهب را بوجود مي آورد و نه مذهب انسان را» (.)26
در سال  1841اثر فويرباخ تحت عنوان “ذات مسيحيت“ 1843 ،اثر بعدى او تحت عنوان “اصول فلسفه
آينده“ و  1844اثر ديگر او تحت عنوان “تزهاى مقدماتى درباره رفرم فلسفه“ منتشر شد.
در رساله “اقتصادملى و فلسفه“ ،منتشر در سال  ،1844ماركس از «تاثير موثر  ...انقالب تئوريك» فويرباخ
صحبت مي كند .در “خانواده مقدس“ ،منتشر در سال  ،1845ماركس با كمى احتياط به تقدير از فويرباخ مي
ت [وحدت -هويت] انسان را درك نكرد« ،اما مقام واالى انسان
پردازد و مي نويسد :اگرچه فويرباخ تمام اهمي ِ
را به او عطا كرد و او را در جاى شايستهاش [بجاى “آتواشغالى بي ارزش قديمى“ (انگلس) ،كه تعريف
هويت او را تشكيل مي دادند] نشاند .و ديرتر انگلس مي نويسد« :انسان بايد اثر آزاد كننده را خود تجربه
كرده باشد ،تا بتواند تصورى از وضع ايجاد شده بدست آورد :ما همگى در يك لحظه طرفدار فويرباخ شده
بوديم ».تا آن زمان تقريبا كليه جوانان عالقمند به فلسفه بدون شرط و شروط طرفدار هگل بودند .حال و
ى موضع انتقادي اي كه بسيار زود نزد ماركس و انگلس نسبت به نظريات هگل ايجاد شد را فويرباخ با
هوا ِ
نظرش درباره ضرورت قرار دادن انسان مشخص زمينى در مركز انديشه ،بهجاى تصورات متافيزيكى
هگل ،مورد تائيد قرار مي داد.

درك ماركسيستى از ماترياليسم
همانطور كه اشاره رفت ،فويرباخ مي خواهد برداشت زمينى -انسانى خود را جايگزين برداشت آسمانى-
متافيزيكى كند .از آنجا كه او تنها انسان را در مركز فلسفه نوين خود قرار مي دهد ،موضع خود را
«هومانيستى» و يا «آنتروپولوژيك» مي نامد« .روح جها ِن» هگل ،واقعيت و مطلق را تشكيل نمي دهد،
بلكه انسان زمينى است كه بهمثابه موجودى با روح و تن ،جهان خود را برپامي دارد .فويرباخ به اين
نتيجهگيرى پراهميت نايل مي شود (م)« :هستى را نمي توان از آگاهى و برعكس ،آگاهى را هم نمي
توان از هستى جدا ساخت».
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چهار دهه ديرتر ،انگلس در رساله خود درباره فويرباخ كه همزمان نظر خود او را نيز مشخص مي سازد،
نوشت« :نتيجهگيرى آن شد كه جهان واقعى آنچنان درك شود كه واقعا وجود دارد… بدون هرگونه عجايب
ايدهآليستى… ماترياليسم هيچ معناى ديگرى ندارد ».اين تعريف ماترياليسم ،به پايه و اساس درك
ماركسيستى تبديل شد( .م)
با رد كردن متافيزيك هگل ،فلسفه فويرباخ ،ديالكتيك را هم از دست داد .اقدام خارقالعاده فويرباخ درباره
تعريف آنتروپولوژيك خدا البته تحت تاثير ديالكتيك هگل درباره “بيگانگى از خود“ ( )XXXVIIIقرار داشت،
اما فويرباخ اين مفهوم را بسيار محدود درك كرد .فويرباخ درك نكرد ،آنچيزى را كه هگل درك كرده بود،
و آن اينكه عملكرد و فعاليت انسان ،يعنى همكاري افراد در كار اجتماعى ،آنچيزى است كه “بيگانگى از
خود“ ()XXXXIIIرا ايجاد مي كند( .به اين نكته بهطور مفصل خواهيم پرداخت) .درحالى كه فويرباخ مشغول
به آن بود كه ايدههاي متافيزيكى را كه بر مغز انسان حكمفرما هستند ،برپايه ماترياليستى توضيح دهد ،از
توجه به كل روند غافل ماند ،و از اين رو در وضعي قرار نگرفت كه بتواند رابطه ديالكتيكى ميان
عملكرد ذهن و روند عينى را تشخيص دهد كه برپايه آن مي بايستي ايدههاى مورد انتقاد او و شكل
ظاهرا مستقل حاكميت آنها بر انسان را درك كند و آنها را بهمثابه مضمون واقعي تاريخ حيات بشرى
تشخيص دهد .با اين ناتوانى ،توجه به تاريخ اصال در ديدگاه او گم شد ،نكتهاى كه ماركس آن را در تز ششم
درباره فويرباخ تشريح مي كند .تنها در مفهوم وسيع جمله «انسامبل مناسبات اجتماعى» است [كه تعريف
هويت و شخصيت تاريخى انسان كه ماركس او را «موجودى بي واسطه از طبيعت برخاسته» اعالم مي
كند] ،مفهومى كه از هر نوع يك سويهنگرى به دور است و در عينحال تغييرات مشخص واقعيت را بيان
مي كند ،توانست ماركس جوان آن مفهوم و تعريفى را ارايه دهد كه ضامن توضيح دقيق پديده بيگانهشدن
اجتماعى -ايدئولوژيك انسان است.
ماركس در “تزها“ عليه تمايل فويرباخ و كال ماترياليسم غيرديالكتيكى ،ضرورتا اين موضع را اتخاذ مي كند
كه مبني بر آن ،يك سويهنگري ،انسان را تنها موجودى منفعل ،رنجور و بدون نقشى از خود مي پندارد كه
گويا توسط شرايط حاكم برخود ،ايجاد شده است .ماركس به ضرورت به حساب آوردن جنبه فعال و
عملكردى انسان در حيات اجتماعى در جهت تغيير شرايط پاى مىفشرد .براي ماركس ميان فعاليت و
انفعال ،ميان سوبژكت و ابژكت در روند هستى اجتماعى رابطه ديالكتيكى مداومى برقرار
است( .م) از اين رو ماركس در تز اول مي گويد« :كمبود اصلى كليه انديشههاى ماترياليستى تا دوران
كنونى – ازجمله متعلق به فويرباخ – در آن است كه … حقيقت … را تنها آن چيزى مي پندارد كه در
كردن ظاهربين درك مي كند» .تحت عنوان نظاره كردن [ظاهرامر را ديدن ،شيوه نظارهگر]
جريان نظاره
ِ
اين نكته فهميده مي شود كه گويا آنچه تحقق مي يابد ،تحت تاثير "قانون طبيعى" [يعنى به طور طبيعى]
تحقق مي يابد - .از اين رو ماركس هم از «ماترياليسم علم طبيعي» صحبت مي كند  ، -يعني آنطور كه گويا
ب آگاهى ،تنها به ظاهر زندگى و تاريخ هستي خود را برپا مي دارد و درواقع جز يك ابزار
انسان صاح ِ
منفعل تاريخ نيست و مي تواند فقط آنچه تحقق يافته است را پس از حادث شدن آن ،مورد

نظاره قرار دهد.
ماركس اين ماترياليسم را «ماترياليسم ظاهرى ،ظاهرنگر» مي نامد (تز نهم) .ماركس در ادامه به اين نكته
اشاره دارد كه بي توجهى به جنبه فعال [بودن ذهن] انسان در هستي اجتماعى موجب شد كه اين جنبه فعال،
بجاى آنكه توسط ماترياليسم ،توسط ايدهآليسم پرورانده شود .ماركس در اينجا در وحله اول بـه هگل مي
انديشد ،يعنى به قطب مخالف فويرباخ.
البته هگل رابطه ديالكتيكى ميان جنبه فعال بودن و منفعل بودن ذهن انسان را عليه برداشت يك سويهنگرانه
از فعال بودن [مطلقگرانه ،زيرا آزادى ذهنى را مطلق مي ساخت] در نظريات كانت و فيخته نشان داده
ديالكتيك
بود ،ولى برزمينه ايدهآليستى .كشف و توضيح اين نكات به وظيفه ماترياليسم ديالكتيك تبديل شد،
ِ
عملكر ِد فعا ِل انسان و رابطه آن با قوانين [طبيعى و اجتماعى] برپايه ماترياليستى ،يعنى خالى از «هرگونه
آت و اشغال ايدهآليستى» (انگلس) را نشان بدهد.
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بخش چهار
اسلوب ديالكتيك مشخص
«براينپايه ،تاريخ جهان ما هيچ گاه چيز ديگرى از كار در نمى آمد ،جز دستگاهى با تكههايي جدا از هم ،و
هيچ گاه عنوان علم نمى يافت.
آنجا كه عقل سليم استاد نانوا  Brotgelehrteتقسيم مي كند ،روح فلسفى پيوند مي زند ».شيلـر Schiller

نكتهاى كه هگل روزى آن را با جمله زير با برجستگى خاص مطرح ساخت كه« :اسلوب چيز ديگرى
نيست ،جز برپا داشتن و توصيف مضمون و ذات ساختار كليت» ،نكتهاى است كه به طور كامل درباره
ماترياليسم ديالكتيك نيز صدق مي كند .زيرا اول ،او با اين جمله انطباق اسلوب بررسى را با مضمون
نگرش خود بيان مي كند – برخالف برداشت متافيزيكى ،در اينجا اسلوب تنها بيان “صورى“ واقعيت نيست
 ؛ و دوم ،با اين اسلوب ،نقش مركزى مفهوم كليت برجسته مي شود.درك كليت [واقعيت ،حقيقت …] ،همانطور كه تجربه نيز
بدون توجه خاص و آگاهانه ديالكتيكى با هدف
ِ
نشان مي دهد ،ديالكتيك در خطر بزرگ درغلطيدن كم و بيش به سطح شيوه انديشه قديمى ماترياليسم مكانيكى
قرار دارد كه مورد انتقاد شديد ماركس و انگلس واقع شده است .معناى اين خطر بيش از تنها باقي ماندن در
سطح اين يا آن پديده و يك سويه نگرى غيرديالكتيكى است كه خود البته به اندازه كافى وضع ناپسند و
بدعاقبتى مي باشد .خطر اصلى در اين امر نـهفته است كه در اثر بي توجهى به كليت ،پذيرش غيرانتقادى
انعكاس غيرمتناسب  inadaequatروندهاى واقعى ،بهمثابه خود واقعيت ممكن شده و تثبيت مي شود ،بهويژه
پذيرش مفاهيم جاافتاده ،به اصطالح كاتگورى [مقوالت]  ،)XXXXIV( Kategorieدر چنين شرايطى تحقق مي
يابد .اين در حالى است كه اصال اين مسئله از اهميت برخوردار نيست كه ماترياليسم مكانيكى نظرياتش را
در پس نقاب «انتقادى» مطرح كرده و آنها را گويا با نگرشى انتقادى مي پروراند .اين انتقاد در
بخشهاى متفاوتى از اين نوشته مستدل و به اثبات رسانده خواهد شد.
اما برعكس هم ،يعنى مبالغه در مفهوم كليت نيز با ديالكتيك ناسازگار است و منجر به عدم درك تغيير و
بهمپيوستگى -بهمتنيدگى واقعى محتواى پديده مي شود و موجب تقليل روند جارى پرمحتواى حقيقت به سطح
يك مفهوم خشك و خالى و بي محتوا از كليت مي گردد و از اين طريق انديشه را به سوى برداشت متافيزيكى
مىراند.
ارزش واالى مفهوم كليت در ديالكتيك اما بالترديد است .اين نكته را هم بدفعات نشان خواهيم داد .مثال
انگلس در پيشگفتار قديمى درباره “آنتى دورينگ“ از «كليت» صحبت مي كند كه اما آن را با مفهوم ساده
ارتباط پديدهها يكى نمي داند – يك چنين مفهومى از ارتباط عمومى را انديشه متافيزيكى نيز به كار مي برد -
 ،بلكه آن را با مفهوم ديالكتيكى «بهمپيوستگى -بهمتنيدگى عام» و «كليت بهمپيوسته -بهمتنيده» مشخص مي
سازد ( .)27ويژگى ديالكتيكى اين مفهوم ،همانطور كه انگلس در جاى ديگرى از همين رساله نيز توضيح
مي دهد ،از اين نكته تشكيل مي شود كه برداشتى كه به كمك اين مفهوم بيان مي شود ،در مرز «تضادهاى
درك نشده  ...عقل سليم انسان» ( )LIIIباقى نمي ماند)28( .

كليت بهمپيوسته و بهم تنيده
اگر سوال شود كه منظور از كليت بهمپيوسته عام در تئورى ماركسيستى دقيقا ا چيست( ،م)،
آنوقت در ابتدا بايد گفته شود كه مفهوم كليت در ديالكتيك ،خود هيچ چيز متصلب و متحجرى را تشكيل نمي
دهد ،مثال آنطور كه در انديشه منطق فرمال [صورى] تحت اين عنوان ،چيزى «كامال واضح و روشن و
مشخص» [چيز تشكيل شده از بخشها ،مثال يك ماشين] تصور مي شود.
تصميم درباره تعيين مرزهاى كليتى كه موضوع مورد بررسى است را خود واقعيت نشان مي دهد و هم
مسئلهاى است كه من بايد به آن پاسخ داده و آن را توضيح دهم .در اين كوشش ديده خواهد شد كه هر كليتى،
هرچقدر هم مرزهاى فراختر داشته باشد ،خود نيز در زيرمجموعه كليتى بزرگتر جاى دارد .همچنين اين
ضرورت در جريان تحقيقات ديده خواهد شد كه مرزهاى ابتدايى تعيين شده براى كليتى كه مورد بررسى
قرار دارد ،بايد براى كليتهاى زير مجموعه آن نيز درنظمگرفته شود .تعيين مرز و جداسازى اما به اين
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معنا نيست كه در جريان بررسى مجاز باشيم چشم را بر بهمپيوستگى -بهمتنيدگى عام پديدهها ،آنطور كه آنها
در مرزهاى ابتداي كليت مورد بررسى وجود دارند ،ببنديم.

كليت و زيرمجموعه آن
نمونهاى را مورد توجه قرار دهيم كه به كمك آن ما همچنين در متن  medias resتحليل خود نيز قرار خواهيم
داشت .براى هيچ ماركسيستى ترديدى وجود ندارد كه پر اهميتترين مرز جامعه را مرزى تشكيل مي دهد
كه آن را بهمثابه كليتى متظاهر مي سازد ،يعنى مرز ميان يك دوران با دوران ديگر [رشد تاريخى جامعه]،
ساختار «نظم
مرزى كه از طريق تعيين چگونگى روابط توليدى در هر دوران تعيين مي شود و بصورت
ِ
اجتماعى» تظاهر مي كند .مشخص بودن اين مرز آنقدر چشمگير است كه حتى علوم سرمايهدارى نيز آن را
بى سروصدا بهرسميت مي شناسند ،اگر چه بهعلل قابل فهم ،حاضر نيستند از اين شناخت نتيجه گيري هاي
اسلوبى و عملكردى استخراج كنند.
به آسانى مي توان پذيرفت كه كليت نظم اجتماعى را مى توان در زيرمجموعه كليت «تاريخ جهان» منظور
كرد .توضيح بيشتر در اين زمينه غيرضرورى و بردن آب به رودخانه راين است .اما تشخيص و پذيرفتن
ديالكتيكى لحظات ،انتزاع بايد
اين امر مشگلتر است كه در تحليل و بررسى مشخص بهمپيوستگى -بهمتنيدگى
ِ
در موارد بسيارى [مثال پديده بيكارى در نظام سرمايهدارى] از همه آنچه كه كليت نظم اجتماعى را تشكيل
مي دهد ،يعنى انتزاع بايد از همه لحظات انجام شود ،بدون آنكه بررسى ،مرز و محدوديت كليت را ترك كند
[يعنى مثال به مسئله بيكارى ايجاد شده در نظام سوسياليستى چين بهدنبال برقرارى “سرمايهدارى تحت كنترل
دولت سوسياليستى“ بپردازد كه در بهمپيوستگى -بهمتنيدگى ديگرى ايجاد شده است و بررسى آن بايد در
چهارچوب كليت نظام جمهورى چين مورد بررسى قرارگيرد] .جاى يك كليت وسيع و همهجانبه را كليتى
محدودتر مي گيرد [كليتى كه در زير مجموعه كليت وسيع قرار دارد و لحظه و جنبه مشخص مورد بررسى
در درون كليت بزرگتر را تشكيل مي دهد و بخشى از آن است] ،درحالي كه در عين حال درك كليت محدود
شده ،شرط درك كليت وسيعتر و همهجانبه است  .سختى اى كه در اينجا پيش مي آيد ،مشگل كلى تعيين
كردن و انتخاب «آغاز» است .اين مشگل در اين امر نـهفته است كه شناخت كليت فراگير و جامع ،شناخت
و آگاهى از كليتهاى زير مجموعه آن را بهمثابه پيششرط دارد ،حكمى كه عكس آن هم صدق مي كند.

انتزاع ديالكتيكى
نكته شناخته شدهاى است كه ماركس مجموعه پديدههاى جامعه سرمايهدارى ،ازجمله پديده ايدئولوژى حاكم بر
آن را بهمثابه وحدتى ديالكتيكى ارزيابى مي كند .باوجود اين ،ماركس در “سرمايه“ روند اقتصادى در جامعه
سرمايهدارى را بهظاهر بدون توجه ويژه به ابعاد در عمق و عرض بشدت متنوع و بغرنجِ قلمرو و محدوده
ايدئولوژيك حاكم بر آن ،مورد بررسى قرار مي دهد .اما ماركس از سوى ديگر تنها از اين رو مي
فضاى
و
ِ
ِ
تواند بررسى را بدينگونه عملى سازد ،زيرا اين بررسى ،در حقيقت ،برپايه شناخت همهجانبهاى از ويژگى
جوانب حيات ايدئولوژيك سرمايهدارى قرار دارد ،و از اين طريق انديشه در وسيعترين مفهوم آن ،بندناف
خود را با مجموعه ابعاد جامعه سرمايهدارى قطع نمي كند .در چهارچوب بررسى “اقتصاد سياسى“ ،ماركس
آغاز بررسى خود بدون هر مقدمهاى ،ارزش كاال را مورد پژوهش قرار مي دهد ،آنچنانكه گويا ارزش
در
ِ
كاال واقعيتى بكلى مستقل است ،و آنچنان كه گويا رابطه ميان ارزش مصرف و ارزش مبادله كاال ،رابطه و
حركتى تنها در ميان آن دو مي باشد .اما براى هر كسى كه با ديالكتيك ماركسيستى آشناست ،روشن است كه
نتايجى كه او از بررسى خود بدست مي آورد ،تنها از اينرو ممكن مي شوند ،زيرا پيششرط شناخت عمومى
وسيع از مجموعه روند نزد او وجود دارد .توجه مشخص انديشه بر روى كليت بهمپيوستگى -بهمتنيدگى در
پديدهها ،حتى هنگامي نيز وجود دارد ،زمانىكه در چگونگى ارايه موضوع مورد بررسى با صراحت بدان
اشاره نمي شود .نبايد شكل ارايه بررسى مشخص را با مجموعه چگونگى ساختار انديشه درباره موضوع
بررسى اشتباه كرد و يكى دانست
.

نسبى و مطلق
بدينترتيب روشن است كه بررسى يك رابطه محدود و مشخص ،مي تواند تنها اقدامى موقتى باشد .يعنى
انتزاعى آگاهانه از واقعيت ،واقعيتى كه خود تنها لحظهاى است از كليت وسيع و همهجانبه كه تحت تاثير
روابط ديالكتيكى ،بهمپيوسته و بهمتنيده شده است .انتخاب چنين انتزاعى بـهيچوجه اتفاقى و بدون محتوا و
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خشك وخالى عملى نمي شود ،زيرا چنين انتزاعى هميشه انتزاعى پيگير و دقيق است كه برپايه موضع و
برداشت ديالكتيكى از كليت قرار دارد و با توجه به آن وقوع مي يابد .از اين رو چنين انتزاعى در علوم
ديالكتيكى داراى معنا و جاى ديگرى است ،از آنچه كه در علوم غيرديالكتيكى داراست ،زيرا براى علوم
ت ديالكتيكى از كليت ،نشناخته است .يك چنين انتزاعى اصال از
غيرديالكتيكى ،آگاهى تئوريك درباره برداش ِ
اين جهت ممكن مي شود ،زيرا در پديده مورد بررسى [مثال كاال در نظام سرمايهدارى] ،كه بهظاهر به طور
مستقل مورد پژوهش قرار دارد ،حركت و تغيير مشخص در آنچنان صراحتى خود را نشان مي دهد كه
اگرچه هنوز به طور نسبى ساختارى انتزاعى دارد ،اما باوجود اين ،مضمون حركت و تغيير كلى روند را
در نظام سرمايهدارى منعكس مي سازد .همانطور كه ياخته در خود چگونگى حيات كليت موجود زنده را
منعكس مي سازد ،همانطور هم در اين «نسبي بودن [ياخته]»« ،مطلق بودن [موجود زنده]» خود را نشان
مي دهد ،و از اين رو مي تواند بهمراتب پرمعناتر باشد كه بررسى كليت زنده – به شرط آنكه در ابتدا
درباره زنده بودن درك معينى بوجود آمده است – با بررسى ياخته آغاز شود .همينطور هم ممكن است كه با
توجه به گذرا و موقتى بودن انتزاع ديالكتيكى [لحظه] از كليت ،رابطه ديالكتيكى مشخص ميان نسبى بودن و
عينى لحظ ِه مشخص ،در نسبى بودن آن ،مطلقيت نيز وجود
ديالكتيك
مطلق بودن ،نشان داده شود .زيرا «در
ِ
ِ
دارد» (.)29
خصلت ديالكتيكى رابطه ميان نسبيت و مطلقيت خود را بهويژه در اين امر نشان مي دهد كه تضاد ميان نسبى
و مطلق بودن خود نيز امرى نسبى است .ماركس در مقدمه “انتقاد اقتصاد سياسى“ مي طلبد كه در ابتدا بايد
از «تصور شلوغ و پرهرج ومرج از كليت» [در ذهن خود كه در آن بهظاهر نظمى يافت نمي شود] به
«مفاهيم سادهتر» رجعت كرد ،تا [پس از شناخت سادهها] دوباره بسوى كليت با نظمى بغرنج «صعود
نمود» .با توجه به اين نظر ماركس ،آنوقت بايد اين نكته روشن باشد كه رجعت به سطح مفاهيم سادهتر در
ديالكتيك ،بكلى دارى معناى ديگرى است ،از آنچه كه چنين روندى با ظاهر مشابـه در علومى كه هگل آنها
را علم «مطابق با عقل» مي نامد ،از آن مفهوم ارايه مي شود .مفاهيمى كه از طريق انتزاع پرمعناى
(ماركس) [رجعت ديالكتيكى به مفاهيم ساده] از كليت نتيجه مي شوند ،به طور متجزا مورد بررسى قرار نمي
گيرند ،بلكه در رابطه و حركت وتغيير آنها در ارتباط با كليت پديده ،مورد بررسى قرار مي گيرند.
بهعبارت ديگر ،انتزاع از لحظه و جنبهاى از كليت عملى مي شود كه [همانند ياخته در جسم] ،بيان كننده
مطلقيت در نسبيت است.
بدينترتيب آنجا كه انديشه تئوريك به ضرورت پايبندي به چنين شيوهاى آگاهى و دست مي يابد ،تعيين
«مفاهيم سادهتر» بايد به نتايج ديگرى نايل شود ،از آنچه كه شيوه عاميانه با اسلوبى نادرست ،از مفهوم
«دقيق» نتيجهگيرى مي كند ،آنطور كه در بررسى «واقعيتامر [فاكت]» توسط شيوه عاميانه عملى مي
شود.
پيشتر كه ما مفهوم ياخته را بهكار برديم ،آن را در ارتباط با “بازماندههاى فلسفى“ از لنين انجام داديم .نكته
پراهميت در اين مقايسه در آن نـهفته است كه او مايل است در «ياختهها»« ،هسته همـه تضادها» ،يعنى
كليت را ببيند( .بر كلمه همـه خود لنين تاكيد دارد ،همانطور كه در نقل قول زير ديده مي شود) .اين به اين
معناست كه تا آنجا كه نسبيت ميان نسبى و مطلق بودن تنها بي واسطهترين رابطه ،يعنى درواقع رابطه لحظ ِه
متجزا را در جريان روند كليت توضيح مي دهد ،بهنوبه خود امرى يكسويه ،انتزاعى و نسبى است [زيرا
تنها لحظ ِهاى در جريان را در بر مي گيرد] در مقايسه با كل حركت و تغيير ،در مقايسه با كليت پديده .لنين
موضع خود را چنين بر مي شمرد« :تفاوت ميان سوبژكتيويسم [ذهنگرايى] (شكاكيت  )XXXXV( Skeptizismusو
سوفيستيك  )XXXXVI( Sophistikوغيره) با ديالكتيك ازجمله در آن است كه در ديالكتيك (عينى) [كه مورد
مشخص را مورد بررسى قرار مي دهد] تفاوت ميان نسبى و مطلق بودن ،نسبى است .هم چنانكه در عنصر
مطلقيت ،نسبى بودن وجود دارد .براى سوبژكتويسم و سوفيستيك نسبى بودن تنها نسبى است و مانعالجمع
است با مطلقيت.
ماركس در “كاپيتال“ در ابتدا سادهترين رابطـه را مورد بررسى قرار مي دهد ،معمولىترين ،پايه اي ترين،
انبوهترين ،روزانهترين ،رابطـهاى كه مي توان آن را ميلياردها بار در جامعه ( -كاالى) سرمايهدارى
مشاهده كرد :مبادله كاال را .بررسى اين سادهترين پديده (“ياخته“ جامعه سرمايهدارى)« ،هـمه تضادها (و يا
هسته همـه تضادها) جامعه مدرن را افشا مي كند .ادامه بررسى رشد (هـم رشد و هم حركت و تغيير) اين
تضادها و اين جامعه را ،در هر بخش آن ،از آغاز تا پايانشان نشان مي دهد .)30( ».با اضافه كردن اين
نكته كه لنين چه اهميت زيادى براى نظريات هگل درباره اصل كليت قائل است ،آنوقت كامال روشن مي شود
كه نزد او «انديشه ديالكتيكى از كليت» داراى چه مقامى است (.)31
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چگونه بررسى ديالكتيكى «ياخته» و يا «هسته» جامع ِه سرمايهدارى بدون برقرارى رابطه مداوم ،بدون
ت جامعه ،غيرممكن است .اين نكته را مي توان مجددا در اولين و
عطف
مداوم فكرى ،ميان ياخته با كلي ِ
ِ
«سادهترين» عنصر بررسى ماركس از جامعه سرمايهدارى مشاهده كرد :در بررسى كاال.
مشخص آنها ،مضمون
بالفاصله با مقايسه ارزش مصرف و ارزش مبادله كاال و عريان ساختن رابطه
ِ
جامعه توليد كننده كاال شناخته مي شود ،يعنى جامعهاى كه نه براى مصرف بي واسطه ،بلكه براى مبادله،
كاال توليد مي كند ،براى بازار .و ازآنجا كه تقسيم كار در چنين جامعهاى برپايه كار فردى قرار دارد ،هيچ
شىء ديگرى هم نمي تواند توليد كند [جز كاال] .كاال در اين جامعه ،يعنى شكل برقرارى حاكميت «شىء شده
رابطه انسانها در كليـت جامعه كه از وسيعترين تقسيم كار و اتميزاسيون [اتمى و فرد فرد شدن] روابط
اقتصادى ناشى مي شود .از اين رو نمي توان هيچ پديدهاى را از رابطه كاال با جامعه درك نمود ،اگر نتوان
آن را بهمثابه لحظه و جنبهاى از كليه روابط در جامعه سرمايهدارى درك كرد و نشان داد .مثال تضاد ميان
ارزش مصرف و ارزش مبادله بهمثابه يك واحد [از كليه تضادهاى جامعه سرمايهدارى] تنها زمانى قابل
ت روابط توليدى و مبادله در جامعه سرمايهدارى شناخته شده باشد و همچنين
ت خصل ِ
درك است كه شناخ ِ
برعكس ،تنها زمانى مي تواند خصلت اقتصادى سرمايهدارى در وسيعترين ابعاد آن شناخته شود كه تضا ِد
درونى كاال نشان داده شده باشد.
ديالكتيكى
ِ
ِ
اين رابطه ميان لحظه و كليت ،يعنى ميان حركت و تغيير كاال بهمثابه ياخته از يك سو و حركت و تغيير كل
نظام كااليى سرمايهدارى از سوى ديگر ،هنگامي بيشتر برجسته مي شود ،زماني كه بررسى به مرحله
باالترى از درك لحظات و جنبهها دست يافته و شناخت ،در تداوم رشد خود ،پديدههاى بغرنجتر را درك كرده
باشد .هرچقدر «واقعيتامر»  Tatsacheسادهتر است ،بههمان نسبت آسانتر نيز اين تصور بوجود مي آيد كه
درك آن تنها و جدا از وابستگي هايش ممكن است .برداشت غيرانتقادى را نمي توان متقاعد ساخت كه مثال
بتواند بپذيرد كه رابطه ميان ارزش مصرف و مبادله كاال را نمى توان بدون عطف به روابط عمومى نظام
كااليى روشن ساخت .گمراهى در اين نكته نـهفته است كه قابليت مبادله كااليى كه براى بازار توليد شده
است ،به طور انتزاعى ،بهمثابه پيششرط پذيرفته شده است .بهعبارت ديگر ايجاد ارتباط فكرى
در رابطه با كليت ،از بررسى مشخص جريان بازار پيشى گرفته است .پيامد چنين وضعى در صحنه
روندهاى بغرنجتر براى انديشه ساده و عاميانه بدين گونه است كه اصال بغرنجى پديد ِه در روند ،بهصورت
انديشه تئوريك مشخص ،بهسطح آگاهى نمي رسد و مسائل موجود در واقعيتامر اصال بهمثابه “مسئله“ درك
نمي شوند .كورى غريب در نديدن مسئله ،هم توسط تاريخشنا ِس (ماترياليستِ) مكانيكى و هم ايدهآليست
(راسيوناليست) ،درست در اين نكته نـهفته است؛ اما براى آنكه تظاهر به برخورد عميق و انديشمندانه به
مسائل شده باشد ،مسائل بهطور مصنوعى و گويا راهگشا  konstruktivساخته و پرداخته مي شوند كه در
سطحى غيرمنسجم با واقعيت مشخص قرار دارند .از اين رو هم ،علم
بـهترين حالت تنها در تماس
ِ
راسيوناليستى ،اصال مسئله“شىء شدن“ و “بيگانهشدن“ را نمي شناسد كه شناخت آن ،بلى حتى درك آن
بهمثابه مسئله ،خود نياز به پيششرط تشخيص رابطه پديدهها با يكديگر و با كليت حقيقت دارد .اما آنچه كه
مسئله در چهارچوب درك ماترياليستى تاريخ – آنطور كه مثال در “فلسفه پول“ زيـمل  Simmelو در
“سوسيولوژى رنسانس“ فون مارتين  - von Martinبهمثابه يك چنين مسئلهاى ظهور مي كند ،بهسرعت در
توصيف «پرطمطراق» سطح پديده باقى مي ماند (نزد زيمـل) و يا با «توضيحات» ارادهگرايانه -گويا
راهگشا درباره رابطه ميان «حاكميت شىء » (عمدتا پول) بر انسان ،بي اعتباري خود را نشان مي دهد،
بدون آنكه ظاهر شىء شده مسئله درك و توضيح داده شده باشد (نزد فون مارتين).

اسلوب ماركسيستى
اسلوب پژوهش ماركس از نوعى ديگر است .نشان دادن چگونگى وابستگى ميان جز و كل را
ماركس به كمك بررسى تنوع مشخص تضادهاى ديالكتيكى در روند واحد و از اين طريق ،كشف مضمون
پديدهها عملى مي سازد .به اين منظور او به بررسى وضع كاال مي پردازد كه بارها و بارها در تحليل خود
به آن برمي گردد .اينكه كاال تنها بيان “شىء شده“ يك روند زنده و بغرنج اجتماعى است ،يعنى ياختهاى
است كه كل روند در آن منعكس مي گردد ،يكى از برجستهترين دستاوردهاى ديالكتيك ماركسيستى است.
مثال ماركس در جلد سوم “كاپيتال“ مي نويسد« :در كاال و دقيقتر ،در كااليى كه بهمثابه محصول توليد
سرمايه تظاهر مي كند ،ذهنيت شىء شده از روابط اجتماعى توليد و همچنين از زمينه مادى توليد كه بنوبه
خود كليت شيوه توليد سرمايهدارى را مشخص مي كند ،نـهفته است.)32( ».
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در اين نقل قول از يكسو از كليـه شيوه توليد سرمايهدارى صحبت بهبين آمده است ،و از سوي ديگر كاال
بهمثابه تنها يك جنبه -لحظه در كل اين شيوه مطرح مي شود كه كاال در آن به مثابه تضاد شىء شده روابط
اجتماعى و هم برداشت ذهنى از زمينه مادى توليد ،وحدتى را تشكيل مي دهد؛ نهايتا و همزمان ،كاال در اين
نقل قول بهمثابه يك حركت و تغيير ديالكتيكى -پرتضاد مطرح است كه در آن كليت شيوه توليد سرمايهدارى
تظاهر مي كند .به طور اصولى مي توان بر اين پايه جوانب ديگرى را مورد بررسى قرار داد ،حتى خارج
از چهارچوب شيوه توليد سرمايهدارى ،و يا حتى بررسى را به قلمروى برداشت ايدئولوژيك از هستى نيز
توسعه داد .بهعبارت ديگر مي توان به طور مشخص ،رابطه ديالكتيكى ميان ساختار كاال و روند معنويت
[در هستى نظام سرمايهدارى] را بهكمك آن به اثبات رساند .در اين ارتباط ،نظر ماركس ،يعنى تضاد ميان
شىء شدن و روند فردگرايى « Individualisationنـهفته در كاال» بسيار موثر برجسته مي شود.

روابط اجتماعى شىء شده
محتواى ديالكتيكى نقل قول ماركس را مورد توجه بيشتر قرار دهيم .بديهى است كه عدم
درك جنبههاى لحظات شىء شده و براى انسان ناشناس مانده و برداشت نادرست و قلب
شده ذهنى از آنها ،بهطور ناگهانى و ابتدا بساكن بوجود نمي آيد ،بلكه يكديگر را به طور
ديالكتيكى موجب مي شوند .پرسشى كه مطرح است ،آنست كه چگونه و ازچه طريق؟ (م) [به
مبحث چگونگى جريان شىء شدن روابط اجتماعى و نقش تقسيم كار مراجعه شود]
براى فهم آن باي د ما به تحليل اوليه ماركس از كاال در سرآغاز جلد اول “كاپيتال“ بازگرديم .در آنجا ماركس
ازجمله نشان مي دهد كه ارزش كاال از طريق ارزش كار نـهفته در آن تعيين مي شود .او همچنان نشان مي
دهد كه اما محصول توليد كار ،تنها زمانى به كاال تبديل مي شود كه كار نهفته در آن« ،كارفردى» است و
براينپايه – البته در شرايط تقسيم كار سرمايهدارى – هدف آن رفع نياز بي واسطه خود توليد كننده نيست،
بلكه هدف مبادله كاال است .همانطور كه كار فردى پيششرط ايجادشدن بازار سرمايهدارى است ،همانطور
هم بازار سرمايهدارى پيششرط به صحنه آمدن كارهاى فردى مستقل از هم مي باشد .نياز به تاكيد اضافى
نيست كه اين تناسب ميان كارفردى و بازار ،بنوبه خود تنها يك سوى كليت شيوه توليد سرمايهدارى را بيان
مي كند.
اما درست از اين رو ما جنبه عرضه و تقاضاى كاال را در بازار مورد توجه قرار مي دهيم ،زيرا در آن
رابطه ديالكتيكى ميان لحظه و كليت به طور آشكارا بروز مي كند .پيششرط عملكرد عمومى در
سرمايهدارى ،يعنى تنظيم خودجوش مبادله -گردش كاال در بازار ،كااليى كه بدون قرار قبلى و برپايه مالكيت
خصوصى بهمثابه كار فردى به بازار عرضه مي شود ،از اين رو صورت مي گيرد ،زيرا ازيكسو افراد
مستقل خواستار عرضه كردن كاالى خود در بازار هستند ،و ازسوي ديگر ،تصاحب توليدات نيز به صورت
ت هم عرضه كننده و هم طالب كاال است كه ماركس مي گويد،
فردى عملى مي شود .با توجه به اين خواس ِ
برداشت ذهنى از چگونگى حركت كاال در بازار از ابتدا روشن است .براينپايه روشن است كه تعريف كاال
كه از طريق انتزاع از روابط مشخص متعددى از درون كليت نظام كااليى در جلد اول و سوم “كاپيتال“
استخراج و مطرح مي شود ،نه تنها يك امر واحد را تشكيل مي دهد ،بلكه اضافه برآن اين انتزاع از كليت
ظاهرامر نيز در تمام مراحل تحليل حفظ مي شود .اضافه بر اين ،حفظ رابطه فكرى با كليت در مورد
شدن“ روابط كه قطب مقابل برداشت قلب
لحظه -جنبه ديگرى هم كه ماركس برجسته مى سازد ،يعنى “شىء
ِ
و وارونه شده ذهنى از چگونگى حركت كاال را تشكيل مي دهد ،بهچشم مي خورد.
در نظريات ماركس ،همانطور كه نقل قول فوق نشان مي دهد” ،شىء شدن“ يك مشخصه از خصلت كاال را
تشكيل مي دهد ،آنهم به اين صورت كه كاال در حركت و گردش خود ،تضاد ميان شىء شدن و برداشت
ذهنى از آن را در خود نـهفته دارد .با دقت بيشتر ديده مي شود كه اين تعريف ديالكتيكى از كاال در اولين
تحليل از آن در جلد اول [سرمايه] ارايه مي شود .در اينجا ماركس از يكسو كاال را نتيجه توليد فردى كارگر
مي نامد ،كااليى كه همانطور كه او آن را در آغاز جلد دوم بر مي شمرد ،خودشان نمى توانند به بازار منتقل
شوند ،بلكه به اين منظور بايد صاحبى داشته باشند .اين اما نكته اتفاقى نيست كه جلد اول با خصلت
فتيشى( )XXXXVIIكاال ،بهعبارت ديگر با تحليل پديدهاى كه ناشى از برداشت نادرست ذهنى و اتميزاسيون
روند اقتصادى مي باشد ،پايان مي يابد .درحالي كه نحوه تظاهر آن درست عكس آن را مي نمايد :اگر كاال
«شىء هايى هستند بدون امكان مقاومت در برابر خواست انسان» ( ،)33فعاليت صاحب كاال است كه نشان
مي دهد كه «تصميم و خواست اوست كه در كاال نـهفته است» .باوجود اين ،حركت كاال دربازار به
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امرى مستقل تبديل مي شود كه هيچ فردى نمي تواند به كنه آن پي ببرد و يا آن را هدايت كند .شىء ها براى
انسان بهمثابه موجودات بهظاهر مستقلى بهنظر مي رسد ،آنها «خصلت اجتماعى» پيدا مي كنند .اما از آنجا
كه در پس اين حركت بهظاهر مستق ِل شىء ها درواقع روابط ميان انسانها نـهفته است ،مي توان از شىء
شدن روابط اجتماعى صحبت كرد (.)XXXXVIII

جفت ديالكتيكى شىء شدن و فردى بودن در روابط كااليى
در اينجا اين نكته بازهم روشنتر نشان داده مي شود كه اگرهم اين روند شىء شدن از يكسو ،فردىشدن
ت روابط
روند اقتصادى را بهمثابه پيششرط دارد ،اما ازطرف ديگر ،تنها در صحنه ماوراى فردى ي كلي ِ
اجتماعى مي تواند تحقق يابد .بنوبه خود ،شىء شدن همچنين پيششرط است براى برداشت ذهنى از كار و
آگاهي اي كه اين برداشت ذهنى را منعكس مي سازد ،پيششرط فعاليتى كه در تمام جهات جاى خود را مي
گشايد ،و بهظاهر نتيجه كار فردى ،و دقيقتر ،بهظاهر تنها نتيجه كار فردى بودن را بشدت برجسته مي كند
و در كليه زواياى حيات اجتماعى نفوذ مي دهد .بيگانگى و شىء شدن در يكسو ،اتميزاسيون و فردگرايى
در سوى ديگر – اين ها همزمان قطبهاى جداناپذير و در عين حال متفاوت و دور از هم در كل
روابط كااليى هستند كه بهمثابه روابطه اصلى شيوه توليد سرمايهدارى تظاهر مي كنند.
خصلت نظام سرمايهدارى بهمثابه يك كليت كه توضيح داده شد ،بهطور عمده در اين امر خود را نشان مي
دهد كه هرچه قانونمندى سرمايهدارى بقاياى پديدههاى كنارى وغيره عمده و ماقبل سرمايهدارى را نيز فرا
مي گيرد و ماهيت آنها را مى پوشاند ،به همان نسبت كه اين روابط خود را سختگيرانهتر و بىمهاباتر و
بهمثابه روابط ظاهرا ماوراى انسانى و بهمثابه قانونمندي هاي “طبيعى“ بر كليه شئون زندگى اجتماعى مسلط
مي سازند ،بههمان نسبت نيز خصلت اتفاقى بودن عملكرد انسان به وسيعترين وجه برقرار مي شود؛ و
برعكس ،به همان شدت كه جنبه اتفاقى و ارادهگرايانه بودن در رفتار انسان جا بازمي كند ،به همان نسبت
طبيعى“ غير و ضدانسانى بيشتر
نيز روند شىء شدن وقايع عينى و تظاهر تحجرآميز آن بهمثابه يك “قانون
ِ
جا مي افتد و طبيعي تر تلقى مي شود .ماركس در موردى كه با مسئله كنونى ما ارتباطى ندارد ،ولى به طور
چشمگير در ارتباط با رابطه متقابل ديالكتيكى ميان اتفاقى بودن ذهنگرايانه و عينيت شىء شده مي باشد ،مي
گويد «باالنس اجتماعى توليد خود را زير پوشش نوسان اتفاقى ناشى از عملكرد تك تك توليدكنندگان در نظام
سرمايهدارى كه با انگيزههاى متفاوت اجتماعى توليد مي كنند و تحت تاثير عملكرد متقابل خود يكديگر را
خنثى مي سازند ،قرار دارد» )34( .با صراحت بازهم بيشتر ماركس در بيان زيرين تقابل تضاد عينيت
شىء شده و اتفاقى بودن وضع حاكم را بر مي شمرد« :چنين به نظر نمي رسد كه بازگشت ارزشهايى كه
وارد روند توليدشدهاند ،ازجمله ارزش اضافى نـهفته در كاال كه در جريان گردش كاال و فروش آن باز مي
گردد ،بلكه گويا اين ارزش در گردش كاال بوجود آمده و زائيده آن است؛ تظاهرى كه بهويژه دو امر را مورد
تاكيد قرار مي دهند :اول ،سود بهدست آمده موقع فروش كه وابسته است به سرزباندارى ،زيركى ،اطالع از
ويژگي هاي كاال ،استعداد و قريحه براى فروش و هزاران پستى و بلندى ديگر وضع اقتصادى… كه درواقع
همان قلمروى رقابت است ،با توجه به هر مورد مشخص ،به اتفاق وابسته است؛ دوم ،آنجا كه قانونى درونى
كه اين اتفاقات را [در عرضه و تقاضا] بوجود مي آورد و تنظيم مي كند ،خود را نشان مي دهد و شناخته مي
شود ،يعنى آنجا كه تعداد زيادى از اين اتفاقات همزمان پيش مي آيند [شناخت تضاد عينيت شىء شده و اتفاقى
بودن وضع فروش و بازگشت ارزشهاى وارد شده به كاال] ،براى هر عامل توليد ناپيدا و غيرقابل درك باقى
مي مانند» (.)35

رابطه ايدئولوژى و اقتصاد
ديالكتيكى لحظه -جنبه
طف
همانطور كه در خصلت كاال نشان داده شد ،بايد وابستگى -بهمتنيدگى و ع ِ
ِ
[خاص] و كليت به يكديگر را با همه پيامدها ونتيجه گيري هاي آن براى دستيابى به درك عميقتر از حركت
و مضمون لحظات و كليت به خدمت گرفت و آن را همچنين به كمك كاتگوري هاي متفاوت اقتصادى نشان
ت واقعيت دست يافت .باوجود
داد ،تا توانست از اين طريق به درك عميقتر از روند شدن و مضمون كلي ِ
اين ،انتخاب كاال و توضيح ساختار آن توسط ماركس براى پژوهش نظام سرمايهدارى ،امرى اتفاقى نبوده
است .ما مالحظه كرديم كه «كاال»« ،ياخته» و «هسته» كليه روابط پيشرفته و توسعه يافته اجتماعى را
در بر دارد .برهمينپايه اثبات كرديم (و ما اين نكته را در بخش هفتم دقيقتر مستند خواهيم ساخت) كه روند
اين توسعه و شكوفايى روابط اجتماعى كه ناشى از پويايى و جنبش درونى بهمپيوستگى -بهمتنيدگى ديالكتيكى
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است ،در مرز اقتصادى باقى نمي ماند ،بلكه تا به درون قلمروى معنويت هستى نيز ادامه دارد ،تا به آنجا كه
هيچ چيز مستقلى كه بايد شناخته شود ،خارج از كليت اجتماعى باقى نخواهد ماند.
درست رابطه ديالكتيكى ميان ايدئولوژى و اقتصاد كه كليت بهمپيوسته -بهمتنيده روند وقايع را به طور
اسلوبى پيششرط قرار مي دهد و برمبناى نگرش و پذيرش كليت [واقعيت -حقيقت] قابل درك است ،به طور
عمده آن كيفيتى را بيان مي دارد كه ماهيت ماترياليسم تاريخى را تشكيل مي دهد و نه سختجانى عادتى كه
خود را از طريق اتصال مكانيكى دو عامل با جنس متضاد ،يعنى ايدئولوژى [ذهنى] و اقتصاد [عينى] ،و
گذار از اين به آن ،حفظ مي كند.

شكل ديالكتيكى ارتباط و وابستگى ميان روند اقتصادى و ايدئولوژى را بهكمك اين رابطه به
اختصار در نمونه كاال مورد توجه قرار دهيم.
ما ديديم كه تضاد نـهفته در كاال ميان برداشت ذهنى از آن و شىء شدن آن ،خود ناشى از يك تضاد ديالكتيكى
درونى كاال است ،يعنى ناشى از تضاد توليد فردى و مبادله اجتماعى آن است( .اين تضاد را نبايد جايگزين
تضادى كرد كه در داخل مراكز توليد خصوصى وجود دارد ميان توليد اجتماعى و تصاحب خصوصى
محصوالت توسط صاحب ابزار كار؛ آنجا كه انگلس مي گويد «ابزار توليد و توليد به طور عمده اجتماعى
شدهاند» و «كارگاههاى بزرگ و كارخانهها» بهمثابه «ابزار توليد اجتماعى» ،دوران ايجادشدن نظام
سرمايهدارى را نشان مي دهند ،منظورش نشان دادن همين شكل توليد «اجتماعى» در داخل كارخانه است)
[و نه بيان تضاد نهفته در كاال ميان برداشت ذهنى از آن و شىء شدن آن].)36( .

خصلت فردگرايانه و فيتيشى
ماركس مي نويسد« :وسائل مصرفى اصال به كاال تبديل مي شوند ،زيرا آنها محصوالت ناشى از كار
فردى مستقل توليدكنندگان هستند… ازآنجا كه توليدكنندگان در جريان مبادله محصوالت خود ،در
ارتباط اجتماعى بايكديگر قرار مي گيرند ،خصلت ويژه اجتماعى كار فردى آنها نيز در جريان اين مبادله
خود را نشان مي دهد .)37( ».اين تضاد غيرقابل حل ميان توليد فردى و فروش كاال در بازار ،تقابل ميان
خصلت فردگرايانه و فتيشيستى ،ميان «برداشت ذهنى از روابط اجتماعى» و «شىء شدن اين روابط» را
تشكيل مي دهد )XXXXIX( .
تضاد ميان برداشت ذهنى از روابط اجتماعى و شىء شدن اين روابط ،چگونه در آگاهى
آگاهى انسان فعال در
انسان تظاهر مي كند؟ (م) در ابتدا بايد گفته شود كه اين تضاد ،تضادى است كه در
ِ
كااليى سرمايهدارى در جريان است و موجب ايجادشدن آگاهى پرتضادى نيز مي شود .اما با اين نكته
جامعه
ِ
شدن مشخص ميان
عطف
هم
به
و
تنيدگى
بهم
پيوستگى
بهم
است.
نشده
داده
توضيح
امر
جوانب
همه
هنوز
ِ
هستى و آگاهى تنها در اين نكته نادرست خالصه نمي شود كه گويا هستى به طور منفعل در آگاهى منعكس
مي شود – باقى ماندن در مرز اين انعكاس نادرست و ازاين طريق ايجادشدن يكسويه نگرى ،يكى از
ويژگي هاي برداشت مكانيكى از ماترياليسم تاريخى است  ،-بلكه با همين شدت هم بهدرستى در اين امر
منعكس مي شود كه در اثر واكنش آگاهانه نسبت به هستى ،انعكاس ايدئولوژيك آن خود به يك فاكتور

پراهميت اين هستى تبديل مي شود و اينكه هستى اصالا از اين طريق شكل پرتضاد ظهور
اجتماعى نظام كااليى ،هم انعكاس
خود را مي يابد (م) .برداشت نادرست ذهنى و شىء شده از روابط
ِ

بدآموزانه -نادرست و قلب و همچنين وارون ِه شده برداشت ايدئولوژيك از وضع اقتصادى است و هم آنكه
فاكتورى را تشكيل مي دهد كه خود به درستى شرط ايجادشدن چنين هستى مي باشد .بدون وجود اشكا ِل
ذهنى و شىء شده ،شيوه توليد سرمايهدارى نمي تواند حتى يك روز هم باقى بماند .ما
ت
ايدئولوژيك برداش ِ
ِ
ِ
بزودى خواهيم ديد كه ماركس اين شيوه عملكردى غريب و پرتضاد برخى از – نه همه – برداشتهاى
ايدئولوژيك را تحت عنوان “كاتگورى“ جمعبندى خواهد كرد.
ق ناشى از
اتفا
برپايه
كه
عينى
هاي
قانونمندي
به طور مشخص وضع از اين قرار است كه تحقق يافتن
ِ
ذهنيت عملى مي شود ،اصال تحت تاثير رفتار ايدئولوژيك انسانها ممكن مي گردد ،رفتارى كه در آن هم
اعتقاد پرتضاد درباره وجود آزادى و اختيار ذهنى و همزمان ،اعتقاد به وجود و تاثير قوانين طبيعى
«سرنوشتوار» ،حكمفرماست .قوانين طبيعي اي كه اين آزادى را در مرزهاى قابل درك ذهن ،محدود
مي سازد و بهآن پايان مي بخشند  .Transzendierenاين واقعيت كه برخى از عوامل ايدئولوژيك در عمل به
«اشكال تظاهر هستى» [مثال آداب و رسوم] تبديل مي شوند ،اين ظاهر را بوجود مي آورد كه گويا واقعيت-
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حقيقت ،انديشه را ايجاد نمى كند ،بلكه انديشه است كه به واقعيت -حقيقت ،شكل تظاهر هستى آن را مىبخشد.
ازجمله اهميت بزرگى كه تضاد ميان برداشت نادرست ذهنى و شىء شدن روابط اجتماعى در هستى
اجتماعى دارا است را مي توان از اين كوشش درك كرد كه انسان دوران سرمايهدارى بهخاطر عملكرد
روزانه ،يعنى به اين علت كه تحت تاثير اين تضاد در پراتيك و فعاليت روزانه خود با سختى روبرو است،
خود را مجبور مي بيند بر اين تضاد غلبه كند و به آن شكل قابل تحملى بدهد .ايدئولوژى بورژوازى به
اين كوشش نام «برآورد -قابل محاسبه كردن»  Kalkulationمي دهد .با اين مقوله ،تضاد در صحنه عملكرد
[يعنى بازار -زندگى روزانه] بهظاهر برطرف مي شود ،بدون آنكه اين تضاد در آگاهى سرمايهدار حتى
بهظاهر هم برطرف شده باشد :در مفهوم برآورد كردن اين تصور حاكم است كه گويا امكان عملى براى
محاسبه و مهار ذهنى -اتفاقى قوانين عينى برپايه استعداد ،بىپروايى -ناقاليى و اطالع فردى و تخصص
شناختن همزمان قوانين عينى و مخلوطى از محاسبهگرى و
از وضع داشتن ،وجود دارد ( .)Lاين برسميت
ِ
حدس و گمان  Spekulationو در عين حال فقدان هرنوع التزامى واقعى را ماركس چنين بر مي شمرد« :در

چهارچوب شرايط معينى ،سودورزى بدون در و پيكر و با استفاده از هر امكان اتفاقى را،
تاكنون آزادى شخصى مي نامند (تكيه از ل ك)»)38( .

كاتگورى ،لباس ظاهرى تظاهر ايدئولوژى
نكته اصلى آنست كه شناخته شود ،كه دو واقعيت پرتضاد ،يعنى برداشت ذهنى وارون ِهشده و نادرست روابط
اجتماعى و شىء شدن اين روابط ،همزمان ،ازيكسو اشكال درك نشده ايدئولوژيك آگاهى بورژوازى هستند،
يعنى تنها ظاهرامر را بيان مي كنند ،و ازسوي ديگر شرايط ضرورى براى عملكرد قاعدمن ِد نظام
سرمايهدارى را تشكيل مي دهند .اين به اين معناست ،كه كافى نيست كه تحت برداشت الگووار ماترياليسم-
انعكاس برعكس و وارونه و نادرست واقعيت پرتضاد
مكانيكى ،برخى از اين تصورات را ،بهمثابه اشكال
ِ
هستى سرمايهدارى ،تنها «افشا نمود» ،بلكه بايد قدمهاى تعيين كنندهاى براى درك اين اشكال برداشت و
چگونگى بود و تاثير شرايط هستى]
ضرورى اشكال هستى [بهمثابه
كاتگوري ها را بهمثابه پيششرطهاى
ِ
ِ
سرمايهدارى نشان داد (ماركس).
در روند اقتصادى نظام سرمايهدارى پديدههايى خود را نشان مي دهند كه مشخصه آنها داشتن يك خصلت
دوگانه است .اين پديدهها مي توانند تنها بهكمك درك تضاد ديالكتيكى ماهوى آنها شناخته شوند و از روى
آنها پرده ابهام به كنار زده شود .اينها پديدههايى هستند كه از يكسو تنها يك تظاهر ايدئولوژيك بوده ،و
تظاهر ايدئولوژيك ،پيششرط عملى كاركرد نظام را نيز تشكيل مي
ازسوى ديگر ،در لباس ظاهرى اين
ِ
دهند .اين پديدهها را ماركس «كاتگورى» [مقوالت] [ Kategorienبه  XXXXIVمراجعه شود] مي نامد .اهميت
بزرگ شناخت نقش كارتگورىها براى تئورى ماترياليسم تاريخى در اين نكته نـهفته است كه آنها نقاط
برش در درك گذار هستى و آگاهى را تشكيل مي دهند (م) و بيان مي كنند .بهعبارت ديگر آنها
نقاط حساس گذار و تبديل شدن ديالكتيكى ماهيت هستى اقتصادى به ايدئولوژى جامعه هستند.
توضيح فوق ،از تعريف خود ماركس درباره كاتگورى مفهوم مي شود .او آنجا كه مي خواهد تحليل اشكال
كارتگولاير [كاتگوري گونه ] حركت كاال را توضيح دهد ،مفهوم كاتگورى را با دقت چنين توضيح مي دهد:
«اشكالى كه مهر كاال بودن را به توليدات كار مي زنند و از اين رو پيششرط گردش كاال هستند .پيششرطى
كه همانند روابط طبيعى اجتماعى ،داراى وضع جاافتاده و پذيرفته شدهاى است [مثل رابطه زن و شوهر ،پدر
و فرزند] .به نحوى كه انسانها نيازى براى پاسخ به خود درباره محتوا ،و يا درباره خصلت تاريخى آنها كه
به نظرشان غيرقابل تغيير هستند ،نخواهند داشت… از اين رو نيز درست همين اشكال حاضر و آماده شده
– يعنى شكل پولى – كاال [بهمثابه يك كاتگورى] ،خصلت اجتماعى كارفردى را مي پوشاند و روابط
اجتماعى كارفردى را نـهفته مي دارد ،به جاى آنكه آنها را عيان سازد … اين اشكال ،كاتگوري هاي
اقتصاد سرمايهدارى را تشكيل مي دهند .آنها اشكال مورد پذيرش اجتماع هستند ،يعنى اشكال
انديشهاى -ايدئولوژيك عيني هستند براى مناسبات توليدى اين شيوه توليد اجتماعى ،يعنى براى توليد
كاال»)39( .
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اشكال معتبر اجتماعى ،اما ظاهرى و ايدئولوژيكى
اين قابل فهم است كه اين اشكال فكرى -ايدئولوژيك واقعا به اين مفهوم «عينى» نيستند كه واقعيت -حقيقت
را بهطور درست منعكس مي سازند ،بلكه همانطور كه توضيح ماركس به روشنى نشان مي دهد ،آنها به اين
اهرم ايدئولوژيكى در جريان كاركرد
مفهوم “عينى“ هستند كه كاتگوري هايى را تشكيل مي دهند كه بهمثابه
ِ
واقعى و عينى اقتصاد ،عمل مي كنند .آنها در برخورد عملى -پراتيك انسانها كاركردى بهمثابه اهرم
ايدئولوژيكى بهعهده گرفتهاند .تعريف ماركس چنين است ،كه كارتگورىها «اشكال معتبر اجتماعى هستند،
فكرى عينىاى را تشكيل مي دهند».
لـذا (! ل ك) اشكا ِل
ِ
اضافه بر آنچه كه گفته شد ،اين نكته هم بهخودى خود قابل درك است كه قانونمندى رشد عمومى جامعه،
چگونگى عملكرد كارتگورىها را تعيين و ديكته مي كند ،و از اين رو آنها از كوچكترين استقاللى برخوردار
نيستند .آگاهى اجتماعى كه كاتگوري ها به آن مربوط هستند ،موجب مي شود كه كاتگوري ها خود را بهمثابه
نيرو بهظاهر مستقل بنمايند كه گويا دارى «استحكام اشكال طبيعى» هستند ،درحالي كه كاتگوري ها درواقع
تنها ظاهرى را تشكيل مي دهند و تنها از استحكام ايدئولوژيك برخوردارند .كاتگوري ها تنها ساختارهاى
شىء شده ي انديشهاى هستند ،با قدرت اغفال زياد .از آنجا كه اين مقوالت انعكاس اشكال شىء شده و
انحرافى و قلب -دروغين و وارونه شده مناسبات اجتماعى سرمايهدارى را تشكيل مي دهند ،درعينحال نشان
اين امر هستند كه درواقع مناسبات اجتماعى هستند كه در چنين اشكال اغفال كننده عمل مي كنند؛ از اين رو
كاتگوري ها از سوي ديگر شكل تظاهر واقعى مناسبات اجتماعى مخفىشده در پشت كاال مي باشند.
اين از ويژگى كاتگورى است كه در آن تضاد ميان انتزاع و واقعيت به اوج وحدت ديالكتيكى خود نايل مي
شود .مثال با نگاه به وضع پول ،بالفاصله متوجه مي شويم كه از يكسو داراى قدرت واقعى در روند مشخص
اقتصادى است ،ازسوي ديگر اما به همان اندازه نيز تنها يك ساختار ايدئولوژيك مي باشد ،ساختارى كه
تصور اغفال كنندهاى را از چيز ديگرى ايجاد مي سازد ،يعنى از مناسبات توليدى اجتماعى (شناختى كه بهآن
اما تنها در اوج درك ديالكتيكى از مناسبات اقتصادى -اجتماعى نظام سرمايهدارى دست يافته مي شود) .انسان
از ديدن «طال و نقره به اين نتيجه نمي رسد كه آنها بهمثابه پول مناسبات توليدى را متظاهر مي سازند ،بلكه
آنها را شىءهاى طبيعى ارزيابى مي كند كه داراى خصوصيات غريب اجتماعى هستند» ( .)40اين «شىء
هاى طبيعى با خصوصيات غريب اجتماعى» البته اشكال ايدئولوژيك هستند ،اما همزمان همچنين اشكالى
مي باشند كه انسانها در سرمايهدارى نهايتا تنها به كمك آنها قادر به عمل مي باشند؛ از اين رو آنها يك
كاتگورى را تشكيل مي دهند .ماركس اين خصلت متضاد كاتگورى را چنين بر مي شمرد و توضيح مي دهد:
كاتگورى از يكسو «رازگونه بودن شيوه توليد سرمايهدارى را نشان مي دهد ،يعنى شىء شدن مناسبات
اجتماعى را ،جهان اسرارآميز ،قلب و وارونه شده را ،جايى را كه مسيو سرمايه [در زبان فرانسه سرمايه
مذكر است] و مادام زمين  Monsieur le Capital und Madame la Terreبهمثابه خصلتهاى اجتماعى تظاهر كرده و
همزمان بهمثابه شىء هاى خشك و خالى نقش ارواح  Spuckرا ايفا مي كنند ... .و از سوى ديگر و برخالف
اين نقش ،اما همچنان بهصورت بسيار طبيعى ،عامالن واقعى توليد هستند كه باوجود چنين اشكال غريب ِه شده
غيرعقاليى [با اسامى] بـهره -سرمايه ،رآنت -زمين ،كار -كارمزد ،به وظايف خود عمل مي كنند .زيرا
و
ِ
كاتگوري ها درست در ميان چنين هيبتهايى ظاهرى كه روزانه با آن سروكار دارند و بدان عادت كردهاند،
در آرامش بسر مي برند»)41( .
از آنجا كه هم براى علم «بورژوازى» و هم براى ماترياليسم مكانيكى ،ديالكتيك امرى نشناخته است ،قادر به
شناخت خصلت ديالكتيكى كاتگورى ناشى از شرايط اجتماعى نيستند و موقع تعريف تئوريك كاتگورى دچار
دو اشتباه مي شوند .يك بار آن را فاكت بي واسطه واقعيت مي پندارند ،در حالى كه كاتگورى تنها بيان
تئوريك «مناسبات توليدى» است )42( .از سوي ديگر متوجه عالمت مشخصه كاتگورى نمى شوند كه
«شكل هستى» ،آرى شرط هستى يك عملكرد ذهنى را تشكيل مي دهد؛ آنها در مرز ظاهر كاتگورى كه آن
را شىء طبيعى مي پندارند ،باقى مي مانند و مضمون آن را درك نمي كنند.
تحليل پديده كاتگورى ،همانند تحليل ديگر پديدههاى هستى اجتماعى ثابت مي كند كه هر پديده تنها در ارتباط
آن با كليت به طور كامل قابل درك و شناخت است ،و برعكس ،يعنى كليت خود را هميشه (به شكلى از
اشكال) در پديدهها ،يعنى در «ياختههاى» رون ِد در جريان ،منعكس مي سازد .در كاتگورى بهويژه اين
واقعيت -حقيقت منعكس مي شود كه جامعه يك واحد ديالكتيكى را تشكيل مي دهد از هستى و آگاهى ،يعنى يك
كليت است.
موضع برپايه اسلوب انديشه ديالكتيكى از كليت را ماركس در پيشگفتار اثر خود تحت عنوان “انتقاد اقتصاد
سياسى“ بهطور مشروح مي پروراند .در اينجا نيز ماركس مقوله كاتگورى را مورد توجه قرار مي دهد .اما
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پيش از آنكه او به اين پرسش بپردازد ،به پرسشى توجه مي كند و بدان مي پردازد كه پرسش درباره شروط
الزمى است كه اسلوب علم اقتصاد را به طور كلى تشكيل مي دهد.

كليت ،وحدت متفاوت و متضاد
در چند خطى پيش ،در بخشى كه قبال از ماركس نقل شد ،او مي نويسد« :نتيجهاى كه ما بدست مىآوريم ،آن
نيست كه توليد ،توزيع ،مبادله ،مصرف [لحظات] يكسان هستند ،بلكه آنكه همه اينها حلقههاى يك كليت را
تشكيل مي دهند ،شىء هايى متفاوت در درون يك واحد ».پس ماركس در اينجا كليت را وحدت متفاوتها مي
فهمد .اما چگونه مي توان به طور مشخص به درك وحدت متفاوتها و متضادها در درون كليت نائل شد؟
ماركس در اينجا در برابر همان مشكلى قرار دارد كه هگل قرار داشت درباره مشكل ابتدايى ديالكتيك ،يعنى
يافتن نقطه آغاز.

كليت مشخص است
ماركس مي گويد ،مي تواند قابل فهم باشد كه بايد با كليت آغاز كرد ،مثال براى بررسى وضع كشورى ،با
مردمانش .زيرا در ظاهرامر ،مردم يك كشور بهمثابه «سوبژكت [فاعالن] كليه عملكرد مربوط به توليد
اجتماعى» تظاهر مي كنند .از نادرستى چنين برداشتي چيزى كم نمي شود كه آن را به مثابه انتزاع خشك
وخالى از كليت ارزيابي كنيم .در اين مثال” ،فعاليت مردم“« ،تصور آشفتهاى از كليت را نشان مي دهد
[زيرا در سطح يك كلىگويى دهن پركن باقىمي ماند و بررسى و تحليل را به پيش ،به عمق واقعيت -حقيقت
هدايت نمي كند]» .بيش از اين ،اين انتزاع خشك و خالى اين نكته را به اثبات مي رساند كه اين ضرورت
[توخالى]
مشخص
ديده مي شود كه به كمك «تعريفهاى دقيقتر» به «مفاهيم سادهتر» دست بيابيم« ،از
ِ
ِ
تصورشده [يعنى مردم كشور]» ،يعنى از كليت« ،به انتزاعات ظريفتر [شناخت و درك جا و مكان مردم-
طبقات در روند توليد]» برسيم [و از اين طريق ساختار بغرنج و بهمپيوسته -بهمتنيده روابط اجتماعى و
هستى اجتماعى را شفاف تر كنيم] .از آنجا ،بنا به نوشته ماركس ،راه بازگشت به كليت براى درك آن شروع
مي شود كه اكنون ديگر «تصورى آشفته» به نظر نمي رسد ،بلكه بهمثابه كليت [پربار و پر و] متنوع ،با
مفاهيم مشخص درك شده و بهمپيوستگى -بهم تنيدگي هاي زيادى [در برابر ما قرار دارد و ساختار بغرنج آن
شناخته شده است]» .ارتقاء از «لحظات» «كم وبيش ثابت» كه به طور انتزاعى [اما از درون ساختار
واقعى حقيقت ،يعنى] از كليت استخراج شدهاند ،و رسيدن به كليت و يا «مشخص» [كه اكنون شفاف و پر
شده است]« ،ظاهرا اسلوب علمى درستى» مي باشد.

حركت دوگانه شناخت
با اين سخنان انسان متوجه مي شود كه برچه مبنايى ماركس عالمت تساوى ميان كليت و
مشخص بودن قرار مي دهد:
«مشخص از آن رو مشخص است ،زيرا جمعبندى و برآيند مفاهيم مشخص و تعريفشده زيادى است ،يعنى
وحدت متفاوتها» مي باشد و يا [ازآنرو مشخص است ،زيرا كه] «يك كليت متنوع با مفاهيم مشخص و
روابط زياد [را قابل شناخت مي سازد]» .راه دستيابى به اين شناخت مشخص« ،روند جمعبندى و استخراج
نتايج است» و يا در ديد كلى مي توان آن را چنين برشمرد :كه «در بخش اول ،تصور كلى [از كليت]
حكمفرماست .اين تصور از اين طريق باز و شكافته مي شود كه اين تصور كلى به مفاهيم انتزاعى [لحظات
و جنبهها آن] تقسيم و متجزا مي شود؛ در بخش دوم ،مفاهيم انتزاعى بهدست آمده [كه اكنون و در جريان
بررسى مشخص و درك شدهاند و بهمپيوستگى -بهمتنيدگى هاشان شناخته شده است] از راه انديشه به بازتوليد
مشخص [يعنى شناخت همهجانبه از كليت و مضمون آن] فرامىرويند».

شناخت از انتزاع به مشخص ،يعنى بازتوليد -انعكاس مشخص در انديشه

57

حركت دوگانه روند شناخت كه اينجا توسط ماركس آشكار و نمايان مي شود ،اين نكته را نشان مي دهد كه
شناخت از لحظه و جنبه به سوى كليت ،از انتزاع به مشخص حركت مي كند .اما اين روند
به اينجا ختم نمي شود( .م) بلكه تنها زمينه عام اسلوبى را تشكيل مي دهد براى آشكار كردن حركت و
تضاد درونى لحظه كه بنوبه خود [بهمثابه ياختهاى از كليت و يا جزء از كل] بيان تضاد عمومى كليت است.
عيان ساختن خصلت متضا ِد هم لحظه و هم كليت تنها از طريق توجه مداوم به وجود بهمپيوستگى -بهمتنيدگى
و عطف و رابطه لحظات نسبت بـهم و در ارتباط با كليت درك مي شود ،از طريق ديدن و جستجوكردن
بهمپيوستگى -بهمتنيدگى همهجانبه و وسيع ،يعنى «كل بهمپيوستگى -بهمتنيدگى» ،آنطور كه انگلس مي
ت تضا ِد واقعى ي پديدهها ،اسلوبى كه علوم غيرديالكتيكى به آن پايبند نيستند،
گويد :اين اسلوب [علمى] شناخ ِ
چيزى نيست جز شيوه غلبه كردن و عبور از سطح پوسته ظاهرى كه مانع ديدن و درك مضمون اجتماعى
پديدهها توسط انديشه (علمى و يا غيرعلمى) «روزمره» مي شود؛ اين اسلوب ،يعنى شفاف ساختن مضمون
هر پديده ،از طريق جدا ساختن مضمون از شكل تظاهر خشك و خالى آن [و درك مضمون] ،روند حركت
شناخت ديالكتيكى است« .بازتوليد مشخص كليت از طريق انديشه» بخش عمده اين اسلوب را تشكيل مي
ديالكتيك كليت ،بهمثابه مظهر حركت و تغيير متنوع واقعيت ،در عمل
دهد .ماركس بسيار بجا تاكيد دارد كه
ِ
نهايتا «ساخته و توليد شده مغز متفكر به نظر مي رسد كه جهان را به تنها شكل ممكن براى مغز باز مي
شناسد و درك مي كند» ،اما در حقيقت ،مغز متفكر انديشمند تنها واقعيت را [متناسب] منعكس مي
سازد (م) ،واقعيتى كه به همان اندازه متنوع است كه توسط اين انديشه بيشتر شكافته و به طور مشخص
بيان و ترسيم شود .و هرچه بيشتر شكافته و مشخص شود ،بـهمان نسبت نيز دقيقتر و عميقتر منعكس مي
گردد [روندى كه بي پايان است] .اين امر را ،آنطور كه ماركس برجسته مي سازد ،هگل نتوانست بشناسد ،و
از اين رو او ،ذهنگرايانه ،روند انديشه را با روند واقعيت به طور مطلق يكىپنداشت و منطبق دانست [و از
“حقيقت مطلق“ سخن راند].
ماركس در اين فشرده و چكيده و خالصه ،اما بسيار پربار ،زمينه رئوس مطالب و مشخصات اصلى ديالكتيك
ماترياليستى را ،در ابتدا براى رشد انديشه خود و در تداوم آن براى رشد انديشه ماركسيستى به طور كلى،
آماده ساخت .در فاصله تزهاى نابغهآميز درباره فويرباخ در سال  1848و نوشته “درباره انتقاد اقتصاد
سياسى“ كه تازه در آغاز قرن حاضر [بيستم] كشف شد ،دوازده سال فاصله است ،و ماركس در اين سالها،
در ارتباط تنگاتنگ با انگلس ( با نگارش رسالههاى “ايدئولوژى آلمانى““ ،مانيفست كمونيستى“ وغيره)،
درباره پيششرطهاى اسلوبى -ديالكتيكى چگونگى انديشه خود ،به نتايج قطعى رسيد .از اين رو بايد براى
“پيشگفتار“ [“درباره انتقاد اقتصاد سياسى“] به سال  ،1857بهمثابه منبع بسيار پراهميت براى درك
ماترياليسم ديالكتيك ،ارزش زيادى قائل شد.

كاتگورى و مناسبات اجتماعى
در اين پيشگفتار ماركس براى اولين بار مسئله كاتگورى را مي پروراند .پرسشى كه در اين زمينه مورد
توجه ماركس قرار داشت ،به طور طبيعى مسئله رابطه ديالكتيكى ميان كاتگورى «انتزاعى» و مناسبات
شناخته شده مشخص اجتماعى مي باشد .نمونه چنين كاتگوري هايى را ماركس چنين بر مي شمرد :كار،
تقسيم كار  ،نياز ،ارزش مبادله ،مالكيت ،پول .در رابطه با مطلب موضوع بررسى ما ،اين اشاره ماركس
كمتر مورد توجه است كه مي گويد ،كه برخى از كاتگوري هاي سادهتر مي توانند از نظر تاريخى بهمثابه
مناسبات مشخص دوران خود ،پيشتر هم وجود داشته باشند ،و برعكس مي توانند مناسبات نسبتا پيشرفتهاى
وجود داشته باشند ،بدون چنين كاتگوري ها (مثال كشور “پرو“ ،اقتصاد بدون پول دارد) .اما اين اشاره
ماركس از اهميت بسيار زياد برخوردار است كه شكوفايى ممكن و حداكثر تاريخى از روابط اجتماعى در
كليت مشخص ،پيششرط عميقترين و مناسبترين شناخت از مضمون و ذات كاتگورى را تشكيل مي دهد
– مثال شناخت مضمون كار كه ماركس آن را مطرح مي كند وابسته به وجود روابط سرمايهدارى پيشرفته
است . -
به كار مزدورى نگاهى بيفكنيم .براى اولين بار آن روابط توليدى كه در آن مقوله كار مزدورى يك كاتگورى
پراهميتى را تشكيل مي دهد ،يعنى سرمايهدارى ،با رسيدن به مراحل پيشرفته رشد خود ،زمينه وسيعترين
امكان شناخت بهمپيوستگى -بهمتنيدگى متنوع كليت جامعه سرمايهدارى را ايجاد مي كند .تازه در اين مرحله
است كه كوشش فكرى مي تواند اين كاتگورى و حركت و تغيير آن را نشان بدهد ،و با بيان ديگر كه همين
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معنا را مي رساند ،يا شىء ى [مثال پول] ارتباط كاتگورى را با مناسبات اجتماعى مربوطه برقرار سازد و
آنها را بهمثابه كاتگورى هاى ديالكتيكى ي «ثابت»  Fixدرك كند.
از آنچه گفته شد دو نكته را مي توان برجسته ساخت :اول ،آنكه امكان رشد شناخت علمى [از
مثال كاتگورى] وابسته به رشد و شكوفايى تاريخى مناسبات توليدى معين [يعنى سرمايهدارى پيشرفته] است.
امكان از اين رو گفته مي شود ،زيرا كه درواقع پيششرط براى تحقق اين امكان ،ظهور طبقه با منافع طبقاتى
و شناخت عينى از شرايط هستى خود مي باشد [كه به كمك روشنفكران طبقه عملى مي شود] .دوم ،آنكه
برمال شدن كامل ظاهر كاتگورى گونه يك لحظه و جنبه در كليت ،نهايتا از اين شرط اسلوبى برخوردار است
ت متنوع و
كه درك ديالكتيكى ي بهمپيوستگى -بهمتنيدگى متقاب ِل كليه لحظات و جنبهها در رابطه با كلي ِ
پيشرفت ِه روابط اجتماعى ،بوجود آمده باشد.
ما ديديم كه تناسب ميان لحظه و كليت ،ميان نسبيت و مطلقيت ،آنچنان است كه در نسبى بودن نيز ،مطلق
بودن وجود دارد .تعريف و مشخصشدن وضع درونى لحظه در كليت ،و بدين وسيله روشن شدن وضع
كاتگورى توسط شناخت مناسبات توليدى اى كه به آنها تعلق دارد ،تنها از اين طريق ممكن و قابل توضيح
مي شود كه لحظات به طور اتفاقى در كليت وجود ندارند ،بلكه عملكرد و كاركردى ضرورى و قانونمند
داشته ،و از نظمى برخوردار بوده و روندى با ساختار معينى را تشكيل مي دهند .ماركس اين نكته را چنين
بيان مي كند« :اين غيرقابل اجرا و نادرست مي بوده است ،كاتگوري هاي اقتصادى را بترتيب رديف آنها
بهدنبال هم مطرح سازيم ،بهترتيبى كه به طور تاريخى نقش ايفا كردهاند .برعكس ،رديف آنها از طريق

تاثير رابطهاى تعيين مي شود كه آنها در جامعه پيشرفته سرمايهدارى نوين بر روى
يكديگر اعمال مي كنند (م) ،و آنها درست در جهت عكس موثر بوده و قرار دارند ،از آنچه براى آنها
به طور طبيعى بهنظر مي رسد و يا رديفى را تشكيل مي دهد كه رديف رشد تاريخى آنها است… رديف
موثر ،از ساختار تقسيمبندى جامعه پيشرفته نوين سرمايهدارى ناشي مي شود (م) ».اما از
آنجا كه كاتگوري ها عملكرد -كاركرد يك كليت مافوق را تشكيل مي دهند ،كليتى كه ساختارى ناشى از
قانونمندى معين داراست ،از اين رو عملكرد -كاركرد كاتگورى ها يكسويه تحت تاثير جاى آنها در رديفى
كه قرار دارند ،تعيين نمي شود ،و يا تنها توسط ارتباط علـى با «تقسيماتى» و لحظاتى كه در جوار آنها
قرار دارند ،بوجود نمي آيد ،بلكه همچنين اين عملكرد در ارتباط با حركت و تغيير عمومى كليت و درنتيجه
در بهمپيوستگى -بهمتنيدگى با همـه لحظات و جنبهها در كليت قرار دارد كه براى شناخت آنها ،احاطه ساده
و تنها محدود بر روابط علـى ايجادشدن كاتگورى ،كافى نيست.

جاى روابط علّـى
از ابراز نظر متعدد لنين درباره شيوه همهجانبه بررسى موقعيت كاتگورى كه مرز تنگ شناخت علـى را
پشت سر مي گذارد ،تنها به اشاره او به نظر هگل اكتفا مي شود كه در “بازماندههاى فلسفى“ ابراز مي كند:
«زنجير عليت [كاتگورى] ،آنطور كه به طور معمول توسط ما درك مي شود ،تنها يك قسمت كوچك است از
بهمپيوستگى -بهمتنيدگى همهجانبه و فراگير ،اما نه (به عنوان مكمل مادى براى) گوشهاى از بهم پيوستگي
هاي ذهنى ،بلكه حتى در مقابل بهمپيوستگى -بهم تنيدگي هاي عينى نيز زنجيره عليت كاتگورى ،نقش
كوچكى ايفا مي كند )43( ».اما توجه به رابطه علـى ،اقدامى اضافى و نادرست نيست ،زيرا هر ارتباط علـى
خود «ياختهاى» از كليت را تشكيل مي دهد ،يك لحظه نسبى است كه در آن مطلقيت خود را مي نمايد.
اضافه براين ،رابطه علـى ،آن رابطهاى است كه اجازه مي دهد ببينيم كه كدام لحظات ،لحظاتى اوليه و تعيين
كننده و كدام يك تنها نقش وابسته و محدود در كل روند وقايع را ايفا مي كنند .بهعبارت ديگر ،جاى آنها در
تقسيمبندى ،در ساختار روند وقايع كجاست .ماركس ( )٤٤در اين مورد نمونهاى ارايه مي دارد ،به اين
صورت كه او رابطه علـى مالكيت بر زمين و سرمايه را در فئوداليسم و سرمايهدارى مقايسه مي كند« :در
تمام [نظام هايى] كه مالكيت برزمين حاكم است ،رابطه طبيعى [يعنى “طبيعى“ و برپايه “خواست خداوند و
موهبت الهى“ و “سرنوشت“ قرار داشتن و تلقى شدن روابط اجتماعى] هنوز غالب مي باشد .در نظامهايى كه
سرمايه در آن حاكم است ،عنصر تاريخى كه ايجاد شده است و عمدتا عنصر اجتماعى است ،نقش غالب
دارد ».شناخت تقسيمات ساختارى يك جامعه [جاى طبقات ،نقش مالكيت برزمين وغيره…] ،شناختى كه از
نظر اسلوبى بايد قبل از تحليل حركت و تغييرات كلى كليت [جامعه] شناخته و تعيين شود ،و از اين رو قدم
آغازين را تشكيل مي دهد ،اگرچه آغازى «موقتى» (هگل) ،اما همانطور كه مي بينيم ،مربوط است به
شناخت روابط علـى در كليت.
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دامنه بهمپيوستگى -بهمتنيدگى هر لحظه در كليت
اين نكته اما مفهوم ديگرى نيز داراست .ازآنجا كه كليت نظام اجتماعى يك ساختار و نظم بهمبافتهاى را بر
مبناى بهمپيوستگى -بهم تنيدگي هاي علـى تشكيل مي دهد ،اين امر نيز به اين معنا است كه دامنه
ـى لحظات با اين امر نيز در ارتباط است كه چگونه
بهمپيوستگى -بهمتنيدگى و يكديگر را باعث
ِ
شدن عل ِ
پديدههاى منفرد برمبناى جايى كه در درون تقسيمات دارند ،با عناصرى كه از ابتداء كليت را تعيين مي كنند
و باعث مي شوند ،در پيوند قرار مي گيرند .براينپايه مي تواند دامنه بهمپيوستگى -بهمتنيدگى هر لحظه كه
منوط به نسبيتى است كه با عناصر تعيين كننده در داخل كليت داراست ،بزرگتر و يا كوچكتر ،بغرنجتر و
يا ساده تر باشد و به همان نسبت نيز ترسيم راه ديالكتيكى حركت و تغيير اين و يا آن لحظه سختتر بوده و
مصون از خطر اشتباه نيست .از اين رو نيز پژوهش فوقانى ترين و پررابطهترين قلمرو در كليت اجتماعى،
يعنى قلمرو و سرزمين ايدئولوژى ،تا اين اندازه ناگوار و سخت است .از اين رو نيز تمايل به كليشهسازى و
بي توجهى به ديالكتيك ،هيچ جا بزرگتر نيست ،از آنجا كه برداشت ماترياليستى از تاريخ بايد امتحان پس
بدهد و به طور موفقيتآميز بهكار آيد؛ ازاين جهت هم انگلس ( )٤٥تندترين انتقادات را متوجه به آنانى مي
كند كه تنها «اتيكت» [ديالكتيك] را بر مي دارند ،تا آن را «بهطور مكانيكى بر روى هرشىء و همه اشياء»
بچسبانند.
ما ديديم كه ماركس «اسلوب حركت از انتزاع به مشخص را نشان و توضيح» داده و آن را بهمثابه «راه و
شيوه انديشه براى درك و دريافت مشخص [كليت]» ارزيابى مي كند (به پيشتر مراجعه شود) .بهكمك اين
اسلوب ،انديشه از اين طريق به حقيقت نزديك مي شود كه اين قابليت را بهدست مي آورد ،تا تنوع تفاوتهاى
مختلف كليت را «روشنفكرانه – ذهنى بازتوليد كند».
«براى لنين هم عام [و كليت] يك «عاميت انتزاعى» نيست ،بلكه بايد آن را بهمثابه «مجموعهاى متنوع از
خاص» مورد دقت قرار داد و درك كرد .در اين ارتباط مفهوم لغت «انتزاع» به معناى خالى [خشك
وخالى ،بي محتوا] است .اما اگر لنين به تعميم علمى مي انديشد ،يعنى به ارتقاى خاص در عام و كليت مي
انديشد ،مثال بهمثابه شكل ساده نتيجهگيرى عمومى برپايه قانون علوم طبيعى ،قانونى كه بهكمك آن پديدههاى
منفرد ،تعريفى دقيقتر و اساسىتر دارند ،بازهم او همچنين از انتزاع صحبت مي كند .اين روشن است كه
براى لنين انتزاع ديالكتيكى باالترين شكل انتزاع را تشكيل مي دهد كه به معناى حركت و تغيير و پويايى از
خاص به سوى كليت است .در اين بيان لنين [درباره علوم طبيعى]“ ،خاص“ ،به مفهوم مشخص بهكاربرده
مي شود .از اين رو لنين مي تواند بگويد« :ازاين طريق كه انديشه از مشخص بهسوى انتزاع رشد مي
كند و ارتقاء مي يابد [در جريان است] ،از حقيقت… دور نمي شود ،بلكه به آن نزديك مي شود»)51( .
ديده مي شود ،كه تفاوت بين ماركس و لنين فقط امرى اتفاقى ،تنها يك شيوه بيان است .هركوشش براى القاى
يك تضاد ديالكتيكى در تئورى [در نظريات آن دو] ،بهخاطر برداشت دقيق ماركسيستى از ديالكتيك ،با
شكست روبرو مي شود.

عاميت انباشته از خاص متنوع
اما حتى اين مقوله مركزى «ارتقا يافتن» [درك انديشه از مشخص بسوى انتزاع] كه ما نزد ماركس و هم
لنين مي يابيم[ ،براى درك بغرنجى حركت و روند شناخت ديالكتيكى] كافى نخواهد بود ،اگر بخواهيم آن را
درچهارچوب انديشه معمولى لوژيك [منطق صورى] درك كنيم .در ديالكتيك اين مقوله به معناى باالرفت و
درك پله پله از يك لحظه به ديگرى نيست ،بلكه عبارت است از درك لحظات در تقسيماتشان (به پيشتر
مراجعه شود) ،در شكل مشخص ظهورشان [در كليت بغرنج] كه همزمان با متضادهايشان و با وحدت آنها
پيش مي آيد.
اما اين اشتباه مي بوده است اگر گفته شود كه تنوع و تضاد در وحدتشان بكلى يكديگر را خنثى مي سازند ،و
يا آن كه«وحدت انديشه و هستى» كه انگلس در “لودويك فويرباخ“ بر مي شمرد ( ،)52تعريفى كامل است.
نفى تداوم حضور لحظه در وحدت ،به معناى پذيرفتن وحدت مطلق است كه نادرستى آن را ما پيشتر در
نظريات شلينگ نشان داده ايم .ماركس هم به همين جهت جيمز ميـل  James Millرا بصورت زير مورد انتقاد
قرار داده و مي گويد« :آنجا كه رابطه اقتصادى – ازجمله كاتگوري ها كه اين روابط را نشان مي دهند –
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متضادها را در بر دارد ،تضاد و وحدت متضادها است[ .جيمز ميل] لحظه وحدت متضادها را [در كليت
رابطه اقتصادى] برجسته مي سازد و [اما] تضاد آنها را انكار مي كند )53( ».مشابه همين انتقاد را لنين در
“ماترياليسم و امپيروكريتيتيسم“ به بوگدانيف  Bogndaniwوارد مي سازد كه در تئورى او درباره وحدت هستى
و آگاهى ،لحظه تضاد گم مي شود)54( .
همانطور كه از آنچه گفته شد به روشنى ديده مي شود ،و ما نيز اميدواريم كه چنين باشد ،كه انديشيدن در
كليت براى پايبندي به اسلوب ديالكتيكى داراى چه اهميت عمدهاى است .اگر ،آنطور كه ما نشان داديم،
كاتگوري ها در شكلى كه خود را به انديشه معمولى مي نمايند ،آن نباشند كه خود را مي نمايند و تظاهر مي
كنند ،بلكه بيانى براى مناسبات اجتماعى باشند كه خود را در لباس روابط شىء شده پوشانده باشند ،آنوقت
مي توان برطرف ساختن اين تظاهر را تنها از طريق جستجو كردن و نشان دادن بهمپيوستگى -بهم تنيدگي
ديالكتيكى لحظات ،ممكن ساخت .حتى شناخت عمومى كه ماركس در “فقر فلسفه“ به اين صورت بر مي
هاي
ِ
شمرد ،كه كاتگوري ها تنها بيان تئوريك مناسبات توليدى هستند (به زيرنويس  XXXXIVمراجعه شود)،
ديالكتيكى كليت جامعه .صعود به قله آزاد انديشه [يعنى
مربوط است به شناخت قبلى از حركت و تغيير
ِ
دستيابى به انديشه همهجانبه] درباره كليت ،همزمان به معناى شناخت تئوريك كليه اشكال درونى و بـهمكالفه
شده حركت و تغيير و رشد ديالكتيكى است كه در حقيقت وجود دارد و در آن نـهفته است ،يعنى شناخت
جريان ،روند ،چگونگى تضاد ،گذار كمى به كيفى (جهش) ،دستيابى به وحدت و فرا روئيدن و رشد محتوا
از شكل (درك مضمون از تظاهر پديده) و برعكس وغيره)46( .
از تمام تعاريفى كه در اصل همه هماننداند كه لنين درباره ديالكتيك در نوشتههاى خود مطرح مي سازد ،آن
تعريفى كه همه تعاريف ديگر را در برمي گيرد و از اين رو پردامنهترين تعريف را تشكيل مي دهد ،تعريفى
است كه با توضيح رابطه ميان لحظه و كليت ،ميان نسبيت و مطلقيت آغاز مي شود« :ديالكتيك ازجمله به
اين معناست كه در ديالكتيك (عينى) تفاوت ميان نسبى و مطلق بودن ،نسبى است» )47( .چنين تعاريفى،
مثال :ديالكتيك عبارت است از «پژوهش تضادها در مضمون پديدهها»؛ «ديالكتيك آموزش از اين امر است
كه چگونه متضادها ،همانند هم مي توانند باشند»؛ ديالكتيك «آموزش وحدت متضادها است»؛ «بازكردن
وحدت [مضمون] و شناخت محتواى متضاد آن… ،محتواى ذات… ديالكتيك» را تشكيل مي دهد وغيره همه
تعاريفى هستند كه به كاربردن آنها تنها با اين شرط ممكن است كه شناخت عميق از خصلت حقيقت ،يعنى
شناخت عميق از بهمپيوستگى -بهمتنيدگى پديدهها بوجود آمده باشد .بهعبارت ديگر ،زمانى كه اين
بهمپيوستگى -بهمتنيدگى بهمثابه خصلت عمد ِه كليت قبال درك شده و حاضرالذهن باشد .شور و شوق لنين از
ابرازنظرهاى هگل كه در آنها «نه تنها» عام بهمثابه «عاميت انتزاعى تعريف مي شود ،بلكه بهمثابه عامى
كه در خود تنوع و ويژگىها [خاص ها و لحظات] را در بر دارد» ،بهعبارت ديگر عامى است كه نتيجه
وابستگى ديالكتيكى ميان كيفيت و كليت است ،صحبت مي كند و درك از آن را براى توضيح تعريف ديالكتيك
برجسته مي سازد .در كنار اين نقل قول ،لنين چنين مي نويسد« :با “كاپيتال“ مقايسه شود» و سپس به
كنارهنويسى چنين ادامه مي دهد« :يك فرمول عالى :نه تنها عاميت انتزاعى ،بلكه آن چنان عاميتى كه انباشته
است از تنوع خاص ،از فرديت ،از تك تك (كليه تنوع خاص و مفرد) را در خود دارد»!! «خيلى خوب Tres
 .)48( »bienاينكه منظور لنين در اينجا از عاميت ،همان كليت است ،مي توان به راحتى از هشتمين اصل از
شانزده اصل ارائه شده درباره ديالكتيك بازشناخت ،آنجا كه مي گويد« :روابط هر چيزى (پديدهها وغيره)
تنها متنوع و گون ِهگون نيستند ،بلكه عام و همهفراگير نيز هستند .هر چيزى (پديده ،روند وغيره) به
چيز ديگر وابسته است» (( .)49كلمه «ديگر» توسط خود لنين برجسته شده است) .اين برداشت بكلى
با آن چيزى تفاوت دارد كه متاسفانه بسيار معمول است و عبارتست از محدود ساختن ديالكتيك به
«تريشوتومى  )LI( Trichotomieچوبين» (ماركس) و يا عنوان كردن آن به عنوان «دستكارى كردن بهكمك
سادهترين تردستي ها» (انگلس) كه در آنها از اسلوب «برداشت تاريخى از تاريخ» كه هگل ارايه داده
است ،تنها يك الگوى غمناك باقى مي گذارد كه لنين درباره آن مي گويد« :مرده ،فقير و خشك» است.
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بخش پنجم
ساختار ديالكتيكى قوه ادراكه
قوه ادراكه چگونه عمل مي كند؟
«قوه ادراكه با واقعيت در تضاد قرار مي گيرد :كليت موزون و آن چيزى كه بهمپيوسته و بهمتنيده است را
تقسيم و به اجزايش متجزا مي كند ».شارشاتيس
مفاهيم تضاد ،وحدت ،تاثيرمتقابل وغيره مقوالتى هستند با معناى بكلى متفاوت در تئورى ديالكتيكى از آنچه
در انديشه منطق صورى ( )Iدارا مي باشند.
شيوه نگرش به مفاهيم و درك مضمون آنها در ديالكتيك از عمق تفاوت اين دو سيستم حكايت مي كند .آنجا
كه اين مفاهيم در انديشه تعقل صورى تنها بهمثابه روندهاى متجزا و منفرد درك مي شوند با حيطه تاثير
محدود ،در انديشه ديالكتيكى اين مفاهيم تنها زمانى درك مي شوند كه بـهمثابه عملكردها در كليت روندها
فهميده شوند .
اگر چنين است ،آنوقت طرح اين پرسش بجاست ،كه پس چرا موضع تعقل صورى و همچنين چرا – به
درك ديالكتيكى  -علم متافيزيكى متكى به آن ،نه تنها قديمىتر و در مراحل زمان طوالنى تقريبا تنها شيوه
حاكم بوده است و امروز هم هنوز زمينه انديشه عقل سليم معاش را تشكيل مي دهد ،و نهايتا چرا براى بخش
بزرگى از علوم ،شيوهاى طبيعي تر و “تعقلى“تر به نظر مي آيد؟ چگونه قابل توضيح است كه تئورى
ديالكتيك براى برسميت شناخته شدن با مشكالت بزرگى روبروست ،درحالى كه مدعى است ،تنها شيوهاى
است كه قادر است راه درست را به منظور دست يافتن به شناخت واقعيت عينى نشان دهد؟

تفاوت تعقل صورى و ديالكتيكى
پاسخ از ديد ديالكتيك چنين است :اين امر مربوط است به ويژگى قابليت انديشه و درك انسان،
مربوط است به ساختار چگونگى قوه ادراكه .داليل تاريخى ،يعنى انقالبى بودن اين انديشه را نيز نبايد
از نظر دور داشت در پاسخ به اين پرسش ،كه چرا ديالكتيك به طور عام برسميت شناخته نشد ،اين جنبه اما
موضوع بحث در اينجا نيست .اين واقعيت كه جنبشهاى انقالبى بيشمارى در گذشته وجود داشته و حادث
شده و يا انواع تئورى در مراحل تاريخى طوالنى وجود داشتهاند ،بدون آنكه چيزى از ديالكتيك دانسته باشند،
ثابت مي كند كه بايد علت ديگرى جز علت تاريخى -انقالبى بودن ديالكتيك براى سختى برسميت شناخته شدن
آن وجود داشته باشد.
اين شناخت كه قوه ادراكه از اين ويژگى برخوردار است كه پديده واحد و موزون را براى درك خود به
اجزاى تشكيل دهنده آن تقسيم و آنها را ازهم متجزا مي كند ،كه ويكـو  (XV) Vicoدر زمان خود و در جريان
انتقاد به راسيوناليسم كارتزى  )XVI( cartesischer Rationalismusكه واقعيت را تقسيم مي كند ،مطرح ساخت،
موجب شد كه او به كشف اسلوب مستقلى دست يابد .او بدينترتيب به يكى از مهمترين پيش كسوتان كشف
كليت پديدهها يا حقيقت ،تبديل شد.
عمق انديشه او در پايهريزى تئوريك نقش تقسيم و متجزا كننده قوه ادراكه ديده مي شود و در علوم
طبيعى برپايه رياضيات از همه جا روشنتر بچشم مي خورد .اگرچه ويكو با وسائل ناكافى به كوششى
چشمگير براى يافتن چگونگى راه بازگشت انديشه از اجزا به كليت پديده دست زد ،اشتباه او اما عمدتا در آن
بود كه او چنين راهى را براى علوم طبيعى تصور نمي كرد و تنها آن را در مورد جهان تاريخى ممكن مي
دانست .بعد از ويكو ،هگل اين انديشه را دنبال كرد و پروراند .تئورى “قوه ادراكه“ [عقل ،شعور،
دريافت ،فهميدن] هگل ،همزمان روى ديگر تئورى كليت را تشكيل مي دهد و با اولى ،در مجموع زمينه
اصلى سيستم كامل ديالكتيك او را ايجاد مي كند.
 از اينرو به كمك انديشه ديالكتيكى ،واقعيت عميقتر و همهجانبهتر انعكاس مي يابد" .تضاد" سرد و گرم
در انديشه تعقل صورى ،تنها به تقابل درجه گرماى متفاوت محدود مي شود .ديالكتيك در اين "تضاد"
بهمپيوستگى -بهمتنيدگى ،يكديگر را موجب شدن و … سرد و گرم را هم مورد توجه قرار مي دهد.
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فكرى پراكندنى و بانگى برآوردنى
تئورى ديالكتيك در اينباره چه فكرى پراكندنى و بانگى برآوردنى دارد؟
در ابتدا بايد خاطرنشان شود كه مشكل مهم در برابر توضيح تئوريك درك ديالكتيكى پديدهها و كليتها اصال
مشكلى نمى بود ،اگر تضادى ميان مضمون (ذات) يكپارچه روندهاى حقيقى [كه از آنها كليتى در
حركت و تغيير و شدن ايجاد مي شود] ازيكسو و توانايى محدود ادراك انسان در شناخت بخشوار
پديدههاى متجزا [كه براى درك خود ،آنها را در وضع ثابت ،در وضع مجرد و بدون بهمپيوستگى-
بهمتنيدگى فعال با بخشها ،جنبهها و لحظات ديگر مورد توجه قرار مي دهد] از سوى ديگر وجود نمي
داشت .باوجود اين ،مسئله بغرنجتر از اين هاست .زيرا نه حقيقت تنها از محتوايى واحد و كليتى يكپارچه
تشكيل مي شود و نه قوه ادراكه انسان در برابر اين حقيقت تنها به اين صورت واكنش نشان مي دهد كه آن
را تقسيم مي كند؛ برعكس ،وضع چنين است كه واقعيت از بخشها ،لحظات ،كيفيتها ،اجزاى
منفرد ]متفاوت و در حال شدن] تشكيل مي شود و انديشه نيز به نوعى ويژه – كه در زير توضيح
داده خواهد شد – نسبت به يكپارچگى بهمپيوسته و هماهنگ پديدهها از خود واكنش نشان
مي دهد .اين به اين معناست ،كه قوه ادراكه -انديشه در فعاليت ناخودآگاه روزمره و خودجوش و ماقبل
تئوريك خود نيز واقعيت را [باوجود بغرنجى تركيب و پويائى تغيير و شدن آن] بصورت واحد در ذهن
منعكس مي كند .همانطور كه حقيقت عينى در كليت خود از تضاد ميان ويژگىها و وحدت آنها تشكيل مي
شود ،همانطور هم قوه ادراكهاى كه واقعيت را منعكس مي سازد ،عملكردى پرتضاد دارد،
بدينترتيب كه اين قوه خود نيز بر مبناى طبيعتش همزمان روند را در وحدتش و هم در اجزايش

درمى يابد.

ساختار تضادمند آگاهى
ساختار ديالكتيكى تضادمند آگاهى ما ناشى از چيست؟
اين امر ناشى از چگونگى برخورد طبيعى عملكرد قوه ادراكه ماست به واقعيت -حقيقت( .م)
يعنى ناشى از اين امر است كه شعور -قوه ادراكه انسان در گذشته بيولوژيك -تاريخى ايجادشدن و رشد خود،
زير جبر ضرورات ،براى آنكه بتواند با مجموع واقعيت كنار بيآيد و ادامه حيات را تضمين كند ،شيوه
متضاد چگونگى حفظ حيات خود را با واقعيت -حقيقت متضاد انطباق داده است و به قابليت واكنشى مناسب
توسط انديشه خود در برابر واقعيت -حقيقت نايل شده است .با توجه به گذشته بيولوژيك ،مشخصه متضاد و
در عين حال طبيعى آگاهى ي تاريخى ،درك و مستدل مي شود.
ازيكسو بايد مغز انسان او را در روند تاريخى قادر بسازد در حين عمل (پراتيك) ،يعنى در ارتباط
تنگاتنگ با كار هدفمند در جريان كه در خدمت رفع نيازها و حفظ حيات انجام مى دهد ،از ميان انواع
سرگيجه آورنده رابطههاى واقعى و بهمپيوستگى -بهمتنيدگىها ،آن جنبه را كه توجه او را در زمان و لحظه
معين بعللى جلب مي كند ،جدا و متجزا سازد و به عمل خود در ارتباط با آن به طور هدفمند ادامه دهد ،و
همزمان نتايج ناشى از عملكرد و فعاليت خود را به صورت انتزاعى تعميم بخشد.
ازسويى ديگر ،توجه انسان مشغول به هر كار هدفمند ،هميشه در ارتباط باقى مي ماند با مسائلى كه در
لحظه كنونى خارج از پديده مورد عالقه بي واسطه (م) او قرار دارند؛ حتى در لحظه معين كه آگاهى نسبت
به كار و موضوع مشخصى جلب و حساس شده است و بر روى آن متمركز گرديده است نيز هميشه در
تماس نزديك است با جمع بزرگى از پديدههاى ديگر كه در حال تغيير و تبديلاند و حداقل در نزديكى بي
واسطه كار مشخص قرار دارند [كوشش براى دفع و يا تحمل نيش زنبور عسل در لحظه غارت كندوى عسل
و حفظ تعادل در بلنداي درخت محل كندو] .جزاين هم نمى تواند باشد ،زيرا تنها در چنين شيوه عملكرد
(پراتيك) مشخص است كه كار هدفمند از ويژگى تغيير دهنده واقعيت برخوردار مي شود و مي تواند تمايلى
را كه در همه كارهاى هدفمند نـهفته است ،عملى سازد و به بيش از هدفى كه براى خود آگاهانه و در عين
حال محدود كننده ،تعيين كرده است ،نايل گردد ،يعنى بتواند از خود “خالقيت“ نشان دهد.
اما اگر هم ما با تصور مشخ صى از يك كار ،با تعيين كردن هدفى محدود و با ابعادى تعيين شده براى آن ،به
كار آغاز كنيم ،عملى ساختن چنين برنامه براى كار موردنظر ،غيرممكن خواهد بود ،اگر ارتباط و هماهنگى
عام كار مشخص با پديدههاى ديگر [مثال خطر نيش زدن زنبور] مورد توجه قرار نگرفته باشد ،امرى كه به
طور ناخودآگاه ،بهعبارت ديگر براى فرد بصورت غيرآگاه ،تحقق مى يابد.
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تضادمندى درك واقعيت پرتضاد
پس آنجايى هم كه ما ساختار سادهترين و ابتدايي ترين نحوه واكنش آگاهى خود را براى شناخت محيط
پيرامون مورد توجه قرار مي دهيم ،متوجه انطباق واكنش متضاد درونى آگاهى ما با چگونگى ساختار
متضاد ]و چنداليه واقعيت -حقيقت مورد توجه بي واسطه و با واسطه ما] مي شويم ،اين انطباق هم در درك
محتواى كيفى (متضاد) محيط پيرامون ،و هم در مورد درك وحدت و يگانگى آن وجود دارد.
به بيان ديالكتيكى مي توان اين نكته را چنين برشمرد :شناخت محيط پيرامون توسط قوه ادراكه ما،
هم بي واسطه و مشخص (خاص) عملى مي شود و هم همزمان ،قوه ادراكه به درك و شناخت رابطهها و
بهمپيوستگى -بهم تنيدگي هاي [درونى و بيرون] پديده مشخص مي پردازد و [جنبه عام پديده را] مورد توجه
قرار مي دهد.
اما ازآنجا كه عملكرد هدفمند (پراتيك) روزانه ،با تمام تغييرات مداوم آن ،ضرورى مي سازد كه در هر
لحظه كل توجه را معطوف به هدف مشخص سازيم و يك موضوع معين را دنبال كنيم – مثال جمع آورى
ميوه  ، -شيوه واكنشى بي واسطه ادراك ما بر روى اقداماتى متمركز مي شود كه عمدتا اين هدف را مد نظر
دارد .و از اين رو قوه انتزاع ما نيز در اينسو متمركز مي شود و به شيوه عمده و تعيين كننده چگونگى
واكنش آگاهى ما در عملكرد (پراتيك) مشخص تبديل مى گردد.
در مقابل ،قابليت انتزاع انديشه ما درباره “درك و شناخت خالق“ همه جوانب ديگر پديده به “امر جنبى“
براى شعور ما تبديل مي شود ،به سطح گرايش تنـزل مي كند و تنها زمانى كه براى رفع نيازهاى ضرورى
ت كليت دوباره فعال مي شود
بايد آن را در خدمت رفع مشكالت و حفظ حيات گرفت ،قدرت خالق ِه شناخ ِ
[مثال پايه زدن زير ساقه پرميوه درخت در لحظه ميوه چيدن بهمثابه تعميم خطر شكستن شاخه در انديشه ،در
خارج از عملكرد مشخص لحظه] .اما نمي توان به اندازه كافى تاكيد كرد كه اين گرايش “جنبى“ در هر
عملكردى و به طور مداوم ،در زير سطح حاضر و آماده است .اگرهم اين گرايش “جنبى“ي ناخودآگاه و
غيرمترقبه (في البداهه) تظاهر مي كند ،بايد جاى آن را در رديفى بيش از سطح عقبتر واكنش آگاهى تصور
كرد .بهويژه زمانى كه آن را با جنبه توانايى آگاهى در تعميم متجزا كننده مقايسه كنيم.

اشكال دوگانه و متضاد واكنش آگاهى
قابليت قوه ادراكه كه مى تواند از مجموعه بهمپيوستگى -بهم تنيدگي هاي پديدهها كه در حيطه آگاهيش قرار
دارند ،گرچه ناخودآگاه ،به نتايج انتزاعى خالقانه دست يابد را ”الهام“ [شم ،به دل برات شدن ،بينش في
البداهه بدون زمينه علمى]  Intuitionمى نامند .مفهومى كه در وراى انديشه ديالكتيكى براى آن كمترين معنايى
هم نمى توان ارايه داشت .برخى از قابليتهاى آگاهى كه بسيار رازگونه بنظر مي رسد و همراهند با فكر
بكر و استخراج ايدههايى كه في البداهه و غيرمترقبه در چارچوب روند فكرى مشخص و معين بوجود مي
آيند [يك دفعه به فكرم رسيد] ،چيزى نيستند ،جز قابليت نتيجهگيرى في البداهه و خالق روند فكرى از
مجموعه روابط همراه و مالزم تجربه در جريان ،در ارتباط با كليت واقعى پديده [حقيقت].
اشكال دوگانه متضاد عملكردى واكنش آگاهى ازاين جهت مشابه و همسان هستند [يكى بر ديگرى ارجحيت
ندارد ،دور روى يك سكهاند و جفت توامان ديالكتيكى را تشكيل مي دهند] ،زيرا قوه ادراكه كه تنها قادر به
شناخت “الهام“گونه كليت است ،تنها از طريق تجزيه آن به اجزايش به اين شناخت دست مي يابد .اين دو
روند به طور جدايىناپذير بـهم تعلق دارند و فقط آن زمان كه انديشه فلسفى يكى را در برابر ديگرى قرار مي
دهد و آنها را با هم مقايسه مي كند [تا ساختار روند فكر را بشناسد و توضيح دهد] ،اين تصور بوجود مي
آيد كه گويا اين امر منوط به موضع آگاهانه قوه ادراكه است ،كدام يك از اشكال انديشيدن را ارجح بخواهد و
آن را به كار گيرد ،شكل “عقاليى“ [تقسيم و متجزا كننده] و يا “الهام في البداهه“  ، intuitivشكل “روشنگرانه“
و يا “رومانتيك“ [به مفهوم آغاز انديشه علمى در دوران رنسانس]) ( )LIIرا.
در مواقعى بهرجهت چنين بنظر مي رسد كه گويا شناخت كليت پديده ،به عللى كه پيشتر بيان شد ،ديرتر
انجام مي شود از درك تقسيم و متجزا كننده مطابق با عقل كه در ابتداء قرار دارد .اين تقدم و تاخر در روند
شناخت تنها ناشى از علل تاريخى [ناشى از رشد آنتروپولوژيك] نيست ،بلكه از آن جهت هم پيش مي آيد كه
دسترسى به شناخت كليت پديده از ديد تئوريك مدت زمان طوالنىترى پنهان باقى مي ماند از عملكرد تقسيم و
متجزا كننده “عقل سليم -عقل معاش“)LIII( .
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وحدت ديالكتيكى اشكال شناخت آگاهى
اينجا و آنجا اظهاراتى از انديشمندان بزرگى در گذشته مي توان يافت كه احساس خود را درباره اين امر بيان
كرده و ممكن مي دانستهاند كه پديدهها را بايد بهمثابه يك كليت واحد بهمپيوسته -بهمتنيده دريافت ،و اين
نتيجهگيرى ،درك پيشرفتهترى از شناخت را تشكيل مي دهد“ .جمع مخالفها“ى Coincidentia oppositorum
مورد نظر نيكوالز فون كوئيز  )LIV( Nikola von Cuesچنين نمونهاى براى اين امر است .اما تنها با فرارسيدن
سطح معينى از رشد پيشرفت اجتماعى ممكن شد كه نوسان ميان هر دو قطب به ظاهر مستقل ازهم در
انديشه فلسفى ،يعنى ميان “راسيوناليسم“ يكسويه و “اينتوئيسيونيسم“ [ Intuitionismusاصالت الهام در روند
شناخت] يكسويه ،پايان يابد و وحدت ديالكتيكى ايندو در قابليت آگاهى براى درك روند شناخت ثابت گردد
– جورج لوكاش [ماركسيست مجارى] به تاثير انقالب كبير فرانسه و تغييرات اجتماعى جامعه انگليسى براى
رشد [تئورى شناخت] ديالكتيك نزد هگل جوان اشاره دارد –.
از ديدگاه ديالكتيك بايد واقعا هم هر انديشهاى كه تنها يكى از اين دو جنبه را مدنظر داشته باشد و آن را مطلق
كند ،انديشهاى متافيزيكى ارزيابى كرد ،زيرا چنين شيوهاى متناسب با خصلت واقعيت نيست ،يعنى با اين
خصلت كه حقيقت وحدت جنبهها و كليت پديده را تشكيل مي دهد ،در انطباق نيست.

استقراء و تعميم
انگلس در “ديالكتيك طبيعت“ عليه برداشت خشك مغزآنـهاى كه واقعيت را در تظاهر فيزيكى و غيرانتقادى
اصالت تجربه [ Empirismusشناخت تنها از طريق تجربه] محدود مي سازد – كه “راسيوناليسم“ نوعى ديگر
از آن است  ،-قابليت (م) قوه ادراكه را مطرح و برجسته مي سازد .انگلس نشان مي دهد ،كه انديشه قادر
است به طور خالق ،يعنى با طرح فرضيه  – Hypotheseكه نتايج آن بايد هنوز در عمل اثبات شود – از عمل
پيشى جويد .او آنوقت اين نكته را برجسته مي سازد كه اين قابليت ويژه آگاهى انسان ،قوه ادراكه را قادر
تقسيم راسيون ِل كننده ي متافيزيكى نشان بدهد ،بهمثابه كليتى
مي سازد ،واقعيت را پيش از آنكه “تجربه“ و
ِ
بهمپيوسته -بهمتنيده ،بهمثابه رابطهاى سيال درك كند و بشناسد ،كليتى كه در آن همه پديدهها ،شرط متقابل
وجود و بودن يكديگر هستند ،يكديگر را احساس مي كنند ،بـهم تبديل مي شوند وغيره .انگلس شناخت تجربى
را كه در آن تنها برپايه تعميم و استقراء ونتيجهگيرى از جزء به كل  ، Induktionيعنى تنها برپايه عموميت
دادن به نتيجه تجربه قرار دارد را شناختى يكسويه و مطلقگرانه ارزيابى مي كند و تكميل اين شيوه را
خواستار مي شود كه نتيجهگيرى و استنتاج  Deduktionاز كل به جزء ،كه البته برپايه استقراء قرار دارد،
عملى مى گردد .زيرا قوه ادراكه دارى اين قابليت است و مي تواند از بهمپيوستگى -بهمتنيدگى موجود
درواقعيت -حقيقت كه به طور ناخودآگاه ملكه ذهن اوست ،به كمك استقراء و استنتاج و با طرح فرضيه به
طور خالق به نتيجهگيرى عام دست يابد ،يعنى آنچه را كه تاكنون ناشناخته است ،از طريق ايجاد ارتباط آن
با آنچه براى او آشناست ،بشناسد .هيچ نكته ديگرى منظور انگلس نيست ،زمانى كه او در “آنتي دورينگ“
مى نويسد« :در اينجا شيوه تجربى بىنتيجه مي ماند ،اينجا تنها انديشه تئوريك مى تواند كمك باشد» ()60
).(LV
انگس در “ديالكتيك طبيعت“ اين مسئله را بيش از اين و با روشنى بيشتر مورد توجه قرار مي دهد« :به
طور انكار ناپذير تبديل ساختن علوم طبيعى به عرفان -رازگونه ( Mystizismus )Vاز اين طريق عملى مي شود.
نه تئورى بادكرده فلسفه طبيعت ( ،)LVIبلكه فلسفه اصالت تجربه است كه چنين نقشى ايفا مي كند ،يعنى
مبتذلترين تئورى كه همه تئورىها ديگر را حقير شمرده و آنها را ناتوان مي پندارد … و بدينترتيب اين
انديشه پايبند به “تجربه“ در بي توجهى به ديالكتيك ،خود را از اين طريق جريمه مي كند كه برخى از
تجروبيون خجالتى را دچار متروكترين ابـهامات مي سازد و بدامن عرفان مدرن مي اندازد)61( .
بدينترتيب بدترين شكل متافيزيك ،انديشه فلسفه طبيعى نيست كه الاقل طبيعت را بهمثابه يك كليت مى پذيرد
و از درون آن به كمك “الهام“ و شم خود نتيجهگيرى مي كند ،بلكه بيشتر موضعى است كه «خود را متكى
بر تجربه اعالم مي دارد ،انديشيدن و نتيجه گيري هاي قوه ادراكه را عامدا مردود دانسته و در بىخيالى،
طوالنىترين مسافتها را هم طى كرده است» ( .)62البته شيوه درك كليت در ديالكتيك مشخص هر پديده،
نوعى ديگر است از آنچه كه درك اسير و محدود به فلسفه طبيعى ارايه مي دهد .در فلسفه طبيعى ،كليت به
طور غيرآگاه ،گه گاهى ،ارادى و اتفاقى پيش مي آيد و از اين رو از چارچوب متافيزيك خارج نشده و از
ارزش علمى نازلى برخوردار است .در ديالكتيك ،نتيجهگيرى از طريق استخراجِ فرضيه استنتاجى deduktive
 Hypotheseپايه و اساس شناخت و آگاهى بر كليت را تشكيل مي دهد كه البته برپايه تعميم استقرائى  induktivاز
جنبه مشخصى از كليت قرار دارد .يعنى فرضيه استنتاجى كه برپايه تعميم استقرائى قرار دارد .اين چنين
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فرضيه ،بعدا ،چه از طريق آزمايش در علوم طبيعى ،يا از طريق ريشهيابى در علوم تاريخى بهاثبات مي
رسد( .نكتهاى كه در علوم تاريخى تفسير  Deutungناميده مي شود ،در اصل همان فرضيه علوم طبيعى است).

وحدت ،هويت آنهاست
آنچه كه اما مانع ويژهاى براى علوم غيرديالكتيكى و كال براى عدم درك انديشه ديالكتيكى است ،عملكرد
تقسيم و متجزا كننده كليت به اجزايش است توسط قوه ادراكه .از اين رو اين نكته را دقيقتر مورد دقت قرار
دهيم:
شاسشاتيش ،يكى از متخصصين تئورى شناخت شوروى اين نكته را با روشنى چنين توضيح مي دهد« :قوه
ادراكه با واقعيت در تضاد قرار مى گيرد :كليت موزون و آن چيزى كه بهمپيوسته و بهمتنيده است را تقسيم و
به اجزايش متجزا مي كند)63( ».
لنين هم با همين روشنى اين نكته را توضيح مي دهد .ما ديديم كه لنين براى قوه ادراكه اين توانايى را قائل
است كه بتواند با قدرت تعميم از مشخص به نتايج عام دست يابد و از اين طريق به شناخت حقيقت نايل شود.
اما پيششرط اين قدرت تعميم ،توانايى جداساختن مشخص است از درون كليت .آنچه كه در ابتداء جدا و به
طور مشخص شناخته و درك نشده است ،نمي تواند در پيوستگى عام قرار داده شود .لنين بهمنظور توضيح،
اين نقل قول را از درسهاى هگل درباره تاريخ فلسفه مي آورد« :آنچه كه ايجاد اِشكال مي كند ،فكر كردن
است ،زيرا اجزاى يك پديده را كه درواقع بهمپيوسته و تنيده هستند ،در تفاوتهايشان از يكديگر جدا مي
كند( ».بايد به اين نكته توجه داد كه هگل در موارد بسيارى در نوشتههاى خود اين شيوه عملكرد قوه ادراكه
را «مطابق با عقل [عقل سليم ،عقل معاش]» مي نامد و آن را حتى با مفهوم “عقل“ يكى مي داند).
لنين در حاشيه اين نقل قول مى نويسد« :درست!» و توضيح مي دهد« :ما نمي توانيم حركت را تصور كنيم،
ما نمي توانيم آن را بيان كنيم ،اندازه بگيريم ،ترسيم كنيم ،بدون آنكه تداوم آن را قطع كنيم ،بدون آنكه آن را
ساده كنيم ،ظرافت آن را بگيريم و زمختى را جانشين آن سازيم ،آن را تكه تكه بكنيم (! ك ل) ،بدون آنكه
حيات را از آنچيزى كه زنده است ،سلب كنيم .انعكاس حركت توسط انديشه ،هميشه به ساده كردن آن مي
انجامد ،سلب حيات است از آن ،آن هم نه تنها به وسيله انديشه كه حركت را منقطع مي سازد ،بلكه همچنين
توسط احساس ،و نه تنها در مورد حركت ،بلكه همچنين براى هر تصورى .و اين امر درست ذات ديالكتيك
است كه از طريق فرمول زير بيان مي شود :وحدت ،هويت متضادها است)64( ».
ارزيابى از چگونگى تقسيم و متجزا ساختن “متافيزيكى“ توسط قوه ادراكه نزد همه بنيانگذاران ماركسيسم
يكى است .همانطور كه هگل نحوه واكنش يكطرفه و لذا متافيزيكى قوه ادراكه را «مطابق با عقل [عقل
سليم -عقل معاش]» مي نامد و آن را با انديشه و برداشت غيرعلمى انسان يكى مي داند ( ،)65انگلس هم به
همين مفهوم از «عقل سليم انسان» صحبت مي كند كه «بهمپيوستگى -بهمتنيدگى متضادها» را درك نمي كند
( .)66انگلس خاطرنشان مي سازد كه شيوه متافيزيكى انديشه هنوز دركارهاى پژوهشى النه كرده است .او
همچنين در رساله خود درباره كتاب ماركس “انتقاد اقتصاد سياسى“« ،عقل روزمره بورژوازى» را مورد
انتقاد قرار مي دهد ( .)67و ماركس نيز در جلد سوم “سرمايه“ ،به طور طنزآميز از «تصورات عقاليى
بورژوايى» سخن مي گويد ( .)68در كتاب “خانواده مقدس“ نكته جالبى را مى توان يافت ،وآن اينكه ماركس
ماترياليسم سادهانگارانه روژه باكو  Roger Bacoرا با ماترياليسم سالهاى ديرتر مقايسه مي كند :درحاليكه در
ابراز نظرهاى آغازين «ماده با درخشش شاعرانه -احساسى به انسان مى نگرد» و «جان مايه» يك رشد
همهجانبه را در خود حفظ كرده است ،ماترياليسم سالهاى بعد «يك بعدى» مي شود و «با هيئت ويژه يك
موجود با عقل» تظاهر مي كند« .احساس ،طراوت خود را از دست مي دهد و به احساس انتزاعى يك
مهندس اجسام هندسى تبديل مي شود» (.)69

نقش ناميمون “واقعيتامر“
كشف خاصيت متافيزيكى “مطابق با عقل سليم“ بودن عملكرد آگاهى ما ،موجب شد كه
معناى جديدى براى مقوله “واقعيتامر“ (فاكت) بوجود آيد ،مقولهاى كه خود را در پس
برا و دقيق ،پنهان كرده و به نقش
شعور روشن و شفاف موجود عاقل و بهمثابه سالحى ّ
متافيزيكى ناميمون خود ادامه مي دهد.
قدرت مقوله “واقعيتامر“ كه توسط علوم تاريخى به عرش خدايى ارتقاء يافته در اين نكته نـهفته است كه
موجب بروز ظاهرى نادرست از حقيقت مي شود كه طبق آن گويا اين علوم با كمك مقوله “واقعيتامر“ به
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هرنوع متافيزيك پشت كردهاند .بلى ،حتى اين مقوله گويا “راهحلى آسمانى“
خروج از بندهاى هرنوع انديشه متافيزيكى.
اما برپايه علل تاريخى متعددى كه طرح آنها در اين نوشتار هدف نيست ،انديش ِه علمى ي بورژوايى [متكى
به “واقعيتامر“] از قرن  16و  17در ابتدا و بهويژه در علوم طبيعى ،از قرن  17و  18در فلسفه و از قرن
 19با شدت بسيار در علم تاريخ جاى خود را گشود .تمركز پژوهش تئوريك بر روى “آنچه كه به طور
واقعى وقوع يافته است“ ،يعنى آنچه بهصورت متجزا و منفرد در دسترس قرار دارد و “دقيقا ا“ قابل توصيف
است ،به حد متعصبانه اى ارتقاء داده شد ،كه البته بزودى با واكنش متقابل نيز روبرو گشت .در راستاى اين
برداشت علمى بورژوايى بزودى اين احساس و نظر بوجود آمد كه بايد واقعيتامر متجزا شده و با دقت از
ديگر فاكتها جدا و تميز داده شود و در ارتباط و بهمپيوستگى -بهمتنيدگى منطقى با يكديگر قرار داده شود
[تا تاريخنويسى به وظيفه خود تام و تمام عمل كرده باشد] .اين درحالى است كه “علم واقعيتامر“
 ، Tatsachenwissenschaftبا تمام مالنقطى بودنش كه آن را نسبت به عملكرد خود بسيار سرافراز هم مي سازد،
بندرت محتواى داخلى و جانمايه واقعيتامر را مي شناسد و به اين جهت اغلب با حقيقت عينى در تضاد
قرار مي گيرد .عدم اطمينان به اين شيوه ،در قرن گذشته [نوزده] و كنونى بشدت توسعه يافت .عالمت و
شدن بحث درباره شيوه تحقيقات علم تاريخ و همچنين درباره محتواى “فهميدن“
تظاهر بحران آن داغ ِ
[واقعيتامر و فاكتها در ميان محافل مربوطه] بود .در اين بحث ،اقتصاددانان طراح “اقتصادملى“ بدان
صورت نقش برجستهاى ايفا نمودند كه اين پرسش را مطرح ساختند كه آيا بررسى پديدههاى منفرد اقتصادى
و يا تحقيقات درباره قوانين اقتصادى ،عمدتا موضوع اصلى علم اقتصاد را تشكيل مي دهد .همچنين جدل
تاريخشناسان در اينباره كه آيا بايد پژوهش بر روى فاكتهاى مجرد و منفرد تحقق يابد و يا بايد بررسى
كليت روند ت اريخى را شيوه و كارپايه نگرش پژوهشمندانه در تاريخ ارزيابى كرد ،نشان ديگرى از اين
بحران است.
ق بهمناسب جشن هفتادمين سالروز تولد آدلف واگنر  Adolf Wagnerدر سال  ،1905نظريهپرداز
در نط ِ
مخالف او ،گوستاو شمولر  Gustav Schmollerچنين گفت :واگنر از زمره آن آموزگارانى است كه «وظيفه آنها
از اين تشكيل مي شود ،بر موضوع علم به طور عقاليى تسلط برقرار سازند ،آن را در مجموعه آن درك
كنند ،به طور سيستماتيك و منظم و به طور اصولى آن را تقسيم كنند و هرچيزى را در جاى خودش قرار
دهند .هسته مركزى مضمون نظريات آنها برپايه حدس و گمان  spekulativقرار دارد؛ آنها مى خواهند اكنون
و گذشته را بهمثابه يك كليت بفهمند)70( ».
براى بهلوو  Belowكه مايل است تاريخ اقتصادملى را به طور انتقادى كامال به فاكتهاى متجزا تقسيم بكند ،تا
سپس تنها آنها را محتاطانه در يك رديف زمانى وقايع تنظيم كند ،شمولر زياده روى مي كند ،زمانى كه
شمولر مي كوشد وقايع را بهمثابه يك «بهمپيوستگى -بهمتنيدگى ارگانيك و تاريخى» مورد توجه قرار دهد.
بهلوو در اين نشست بهصورت پلميك به نظريات شمولر چنين برخورد مي كند:
«باالخره علت راه اشتباهى كه زومبارت  Sombartانتخاب كرد ،روشن شد .اين اشتباه را بايد در اين نكته
ارزيابي كرد كه او به شيوه پژوهش منابعِ اصلى ي تاريخى معتقد نيست ،آنطور كه امروزه مبناى كار
پژوهشى تاريخى را تشكيل مي دهد .استاد او ،شمولر ،در يك اعالن تاريخ دانشگاه گولد شميت درباره حقوق
بازرگانى (سالنامه  ،1892ص [ )302با ديدى انتقادى] مى نويسد :بررسي هاي گ .به طور عمده شامل
بقاياى مطمئن اسناد موجود مي شود كه آنها را سپس از ديدگاه خودش تفسير مي كند و همچنين آنها را در
چهارچوب آن نكاتى كه مي شناسد ،توضيح مي دهد .من [شمولر] مي كوشم از مجموعه اخبار آن دوره،
اوضاع تاريخى و وضع مردم را ارزيابى و درك كنم .با اين هدف ،اسناد را نيز مورد توجه قرار مىدهم و
بحساب مىآورم .او هميشه به واقعيتامرى متجزا توجه دارد؛ درحالى كه من مي كوشم از كل وقايع آغاز
كنم… راه اولى ،راه محتاطانهتر و مطمئنتر است ،راه دوم بيشتر در معرض خطر اشتباه قرار دارد ،اما
شايد با توجه به بهمپيوستگى -بهمتنيدگى تاريخى و ارگانيك واقعيتامر ،اغلب دسترسى به تصوير كامل و
درستترى را ممكن مي سازد[ .سپس بهلوو به سخنانش چنين ادامه مي دهد] به اين نكته اين را هم اضافه
كنيم كه شمولر اسلوب خود را “دقيق“ مى نامد… ظاهرا او (شمولر) اصال تصور روشنى از نوع شيوه
بررسى منابع ندارد… .نزد او ،به طور منظم ،در ابتداء نظريه كلى [درباره هر پژوهشى] مطرح مي
دانان واپسنگر براى نتيجه گيري هاي آنان ارزش كمى قائل نيستيم،
شود… ما از موضعِ تاريخ ِ
نتيجهگيرىهايى كه ما مديون شمولر هستيم .اما نسبت به ارزش كمى كه شمولر و زومبارت بارها نسبت به
كار “تاريخشناسان“ مبذول داشته اند ،ضرورى است يادآور شويم كه تنها راه پرزحمت اسلوب بررسى ي
تاريخى است كه ما را نهايتا به مقصد مي رساند… به سرمشقى كه نىبور  Niebuhrو رآنكه  Rankeبه ما دادند،
وفادار بمانيم…( )71( ».كتاب ساالنه قانون گذارى مديريت و اقتصادملى )1905
Deux ex machine
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با بررسى هر دو نظر ابراز شده به كمك ذربين انتقاد ديالكتيكى ،مشاهده خواهيم كرد كه هيچيك از دو
موضع ،موضعى درست نيست و متوجه مي شويم كه هر دو بر روى پايههاى لرزانى قرار دارند .تضاد
آنها درواقع آنقدر بزرگ نيست كه در نگاه اول بنظر مي رسد .زيرا هرچقدر هم تاريخشناسان كوشش بكنند
وقايع را بهمثابه يك كل واحد مورد بررسى قرار دهند و براى دسترسى به اين هدف بكوشند از مرز تك تك
پديدهها عبور كنند تا بر كليت دست يابند ،همانند مدافعان محتاطتر بررسى جز به جز پديدهها ،در سطح باقى
مي مانند.
غيرديالكتيكى انديشه ي آنان ،مسئله تضاد ميان پديده و مضمون (ذات)  Wesenبراى آنان اجبارا
اسلوب
برپايه
ِ
نامشهود باقى مي ماند ،تضادى كه آنها مىكوشند آن را به سطح تكنيكى “راه مطمئنتر“ و كمتر مطمئن،
روايات درست و ناقص ،تقليل دهند ،و يا آن را برپايه ديدگاههاى ذهنى از طريق “تفسير كردن“ ،حل كنند.
انديشه پايبند به كليت مورد نظر آنها چيز بيشترى نيست از اين نكته كه آنها عميقا خواستار آن هستند ،با
جسارت بيشترى از دانشمندانى كه خود را به طور انعطافناپذير محدود به اسلوب بررسى انتقادى منابع مي
كنند ،براى شناخت واقعيت بكوشند.

“واقعيتامر“ ،يك هيروگليف
اما جسارت تنها عاملى ذهنى است و نمي تواند جايگزين اسلوب درست بشود .بـهرجهت آن چيزى كه در
توصيف دارندگان هر دوى اين نظريهها از وقايع اتفاق افتاده است ،تنها توصيف و برشمردن سطح آنهاست،
سرگذشت (جريان) ظاهرى (خارجى) روندها است .اينكه “تفسير“ آنها با خطر توليد ساختارى ذهنى همراه
است ،همانطور كه مخالفانشان بدرستى تشخيص دادند ،در ارتباط ضرورى است با تضاد ميان باقى ماندن
عملى در بررسى سطح تظاهر واقعيت ازيكسو و پذيرش غيرانتقادى اين تظاهر واقعيتامر بهمثابه
كل واقعيت از سوي ديگر ،و تن دادن به اين تصور نادرست كه تنها با “ايجاد كردن“ رابطه صورى ميان
فاكتها مى توان به درك ماهيت و مضمون وذات پديده نزديك شد .اين در حالى است كه پذيرش خصلت
زن خارجى ي
اصالت واقعيتامر -فاكت [ Faktizitaetآنطور كه گروه مقابل مي طلبد] ،يعنى اصالت ظاهر گول ِ
پديده كه خود را بهمثابه كل واقعيت به انديشه متافيزيكى“ -مطابق با عقل سليم“ تحميل مي كند ،همان درك
ت نارساى
مكانيكى از كليت است .كوشش براى پاكسازى “انتقادى“ اشتباهها و بدفهمي هاى ناشى از طبيع ِ
شيوه اصالت فاكت ،موجب مي شود كه باقي ماندن در سطح پديدهها تشديد هم بشود .اين درست همان بدفهمى
و درك غيرديالكتيكى از “بهمپيوستگى -بهمتنيدگى“ است ،يعنى ايجاد ارتباط در ظاهر وقايع و پديده -
نويسان پايبند
واقعيتامر -فاكتها .چنين دركى به اين صورت پيش مي آيد و توليد و ايجاد مي شود كه تاريخ
ِ
به ظاهر فاكتها ،ارزيابى خود را برپايه آنچه كه توسط افراد تاريخي اي كه بدنبال شركت خود در وقايع،
ناقل اخبار آن بوده اند و چگونگى شركت خود را در وقايع بهمثابه حقيقت ارزيابى مي كنند ،قرار مي دهند.
همچنين اين تاريخنويسى كه برپايه گزارشهاى آن راويان قرار دارد كه از كنار اين امر بى توجه مى گذرند
كه هر “واقعيت“ تاريخى كه واقعيتامرى بيش ازتوليد «سطحى و كلى بافى پليد» (انگلس) باشد ،خود «يك
هيروگليف اجتماعى» (ماركس) ،يعنى ظاهرامرى است كه خود نياز به روشن شدن دارد.
دانشمندان
ي
ظاهرى
نزديكى
تضاد غيرقابل حل ميان ارزيابى متافيزيكى و ديالكتيكى از تاريخ ،با
ِ
ِ
تاريخنويس به پذيرش موضع اصالت كليت پديده ،حتى تعديل نيز نمى يابد .برعكس ،شدت مى يابد ،زيرا زير
نقاب همخوانى ظاهر فاكت و “واقعيت“ ،يك دره عميق ايجاد مي شود.
ما مى خواهيم براى روشن شدن موضع خود يك مثال ذكر كنيم :توصيف وقايع رنسانس توسط
آلفرد فون مارتين  .Alfred von Martinاين نمونه بنظر ما از آنرو مناسب است كه نويسنده مي كوشد پديده
رنسانس را متاثر از اصل (پرنسيب) واحدى دانسته و آن را بهمثابه كليتى واحد تشريح كند و بهمپيوستگى-
بهمتنيدگى درونى آن را نشان دهد.
ياكوب بورك هارد  )LVII( Jacob Burckhardtپيشتر اين احساس را بيان داشته بود كه ويژگى رنسانس به تاريخ
سياسى آن محدود نمي شود .اين را بايد حق مارتين دانست كه او نه تنها به راه بورك هارد وفادار مانده
است ،بلكه مي كوشد بيش از يك وفادارى خشك و خالى ،اين شيوه نگرش ذهنى -زيباشناسانه او را به كمك
برداشتى سوسيولوژيك تكميل كرده و توسعه دهد .باوجود اين ،اين كوشش ،بهخاطر فقدان برداشت ديالكتيكى،
به شنزار ختم مي شود و به بار نمي نشيند؛ باوجود شدت تاكيد انتقادش درباره كسانى كه «ايدهآل علمى آنان
تنها يك “كامل بودن“ بي روح است» .حتى آنجا كه بايد هنر مارتين را براى تعيين خصلت پديدههاى مختلفى
در رنسانس ارج نـهاد ،كه يك قدم پراهميت ماوراى سد سنتى تاريخنگارى است ،آدم نمى تواند مجبور نباشد
بگويد كه نويسنده در مرحله توصيف “مطابق با عقل سليم“ باقى مي ماند و تعريف و شناخت (ديالكتيكى)
مضمون وقايعِ بغرنجِ جريان يافته ،نفود
كه مى تواند از ظاهر هيروگليفوار پديدهها و فاكتها به ذات و
ِ
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كند ،براى او ناشناس باقى مي ماند .حتى نمى توان مدعى شد كه گناه بوجود آمدن چنين وضعى بر دوش
اسلوب سوسيولوژيك نويسنده سنگينى مي كند كه بدون نرمش به جستجوى وقايع و پديدههاى “نمونهوار“
(تيپيك) (( )73و “نمونهوار ايدهآل“ (ايدهآل تيپيك) ( )74باقى مي ماند .زيرا نقش اين ساختارها كه او آنها
را به اسلوب بررسى خود تبديل ساخته است ،در كشف مضمون وقايع نقش كوچكى است.
توضيحات مارتين اما از كوشش جدى او حكايت دارد ،پديدهها را در كليت آنها و در روند ارتباطشان
بايكديگر درك كند .اصلى هم كه او مى خواهد به كمك آن دوران رنسانس را بهمثابه يك كليت واحد قابل
شناخت سازد ،اقتصاد است« :اقتصاد پولى»! ( )75مارتين اين مقوله را ريشه اصلى برداشتى “واقع بينانه“
از زندگى اجتماعى دوران رنسانس مي داند .اين درست است كه نتيجهگيرى و برداشت مارتين در اين باره
كه در دوران رنسانس حيات اجتماعى به ظاهر «واقع بينانه» شده [يعنى تخيالت و برداشت هاى
ماوراءطبيعه و عرفانى -رازگونه كم و بيش از ميان رفته است ،تاثير قوانين طبيعى و ازلى سنتى كم شده
است ،تاثير كليسا محدود شده است و…] و نسبت به نظريات ابراز شده در كتب تاريخى ،از عمق ديد
بيشترى برخوردار مي باشد ،اما مارتين معتقد است كه هنوز «عقل استيالى خود را بر روابط انسانى»
برقرار نكرده است ،مناسبات اجتماعى هنوز «غيرانسانى» نشده است ( ،)76اصطالحاتى كه او آنها را
ظاهرا “بجاى مقوالت ماركسيستى “از خود بيگانهشدن  Entfremdungو “به شىء تبديل شدن“  Verdinglichungبه
كار مى برد ( XXXXIIIو  .)XXXVIIIاين نكات اجبارا اين برداشت را به خواننده تحميل مي كند كه انگار
مارتين تحت تاثير نظريات انگلس درباره مشخصات بورژوازى دوران رنسانس قرار دارد ،نظرياتى كه
انگار موضع مركزى مورد نظر مارتين نيز است .انگلس در مقدمه كتاب خود “ديالكتيك طبيعت“ مى نويسد:
«اين بزرگترين تحول بود كه انسانيت تا آن زمان با آن روبرو شده بود ،دورانى كه به بزرگان نياز داشت و
آنها را به صحنه آورد ،شكوهمند در قدرت انديشه ،در شيفتگى و خصايص .همه توان و همه دان .مردانى
كه حاكميت نوين بورژوازى را پايه ريختند ،داراى همه خصايص بودند ،بجز آنكه گرفتار تنگ نظرى
بورژواء باشند … مردان آن دوران هنوز به بندگان تقسيم كار تبديل نشده بودند كه تاثير كودن و خشك مغز
كننده آن را ما اكنون نزد جانشينان آنها احساس مي كنيم… قدرت و همهجانبه بودن شخصيت آنان بر
اينپايه قرار داشت و از آنها مردان كاملى مي ساخت».

تفاوت اسلوبي در پژوهش ديالكتيكي و غيرديالكتيكي
مقايسه اسلوب ديالكتيكى و نظريات مارتين

با مقايسه ارزيابى برپايه اسلوب ديالكتيكى در مورد دوران رنسانس با نظريات مارتين،
تفاوت اسلوبى دو پژوهش را در برابر خود داريم.
به نظر ماركسيسم پديده ويژه “دوران رنسانس“ تنها از درون رابطه ميان توليد كااليى در حال توسعه و اين
واقعيت قابل درك است كه انسان دوران رنسانس «هنوز تحت استيالى بنده كننده تقسيم كار» (ماركس) قرار
نداشت.
در اين دوران انسان تحت تاثير شرايط توسعه اقتصا ِد كااليى ازسويى خود را از محدوديت و بندهاى ناشى
از اقتصاد طبيعى آزاد مي سازد .انسان توليد كننده و صاحب كاال ،در ظاهرى مستقل ،در برابر افراد ديگر
قرار مي گيرد و رابطه خود را با انسان ديگر بر پايه احساس شخصيت آزاد خود تنظيم مي كند؛
و از سوى ديگر و درست برپايه توسعه همين اقتصا ِد كااليى است كه روابط ميان انسانها به شكلى
همهجانبه و به طور بغرنجتر و پوياتر به سطحى باالتر ارتقاء مي يابد .تاثير روابط جديد به همان شدت روى
حيات فرهنگى و روحى انسان و رشد شخصيت او تاثير مثبت مى گذارد ،به همان شدت كه تقسيم كارى كه
ديرتر موثر واقع مي شود ،موجب نزول انسان ،حتى انسانى كه به كار فكرى مشغول است ،به سطح “كارگر
بخشى از كار“  Teilarbeiterمي انجامد[ .و اكنون روابط جديدى با كيفيت نوين و اغلب در نگاه نخست غيرقابل
شناخت  entfremdetميان انسانها برقرار شده است].
مارتين اما وضع را به نوعى ديگر ارزيابى مي كند .براى او “اقتصاد پولى“ نـهايت آن جنبه ايست كه بايد
مورد توجه قرار گيرد .از اين رو او مي كوشد تعريفى اقتصادى براى وضع ارايه كند ،اما قادر نمي شود بر
بندهاى اكونوميسم مكانيكى -فتىشيستى  )XXXXVII( fettisstischكه در برخورد ايدهآليستى به تاريخ هميشه بروز
مي كند ،غلبه كند – بايد مثال به نقشى انديشيد كه در ارزيابى بورژوازى از تاريخ ،براى شرايط جغرافياى
در نظرگرفته مي شود  .-نويسنده ،اصول اقتصاد پولى خود را تحت تاثير انكارناپذير نظريات زيملس
 Simmelsدر كتاب “فلسفه پول“ برشته تحرير درمي آورد .و اين به اين معناست كه او مسئله را در چهارچوب
نادقيق و ساده شده احساسى قرار مي دهد .بهعبارت ديگر ،برپايه و مطابق با دركى متافيزيكى-
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روزمره -عاميانه و گمراه كننده كه سطح را مورد توجه قرار مي دهد و از اين رو نمي تواند مشخصه
هيروگليفى “شىء شده“  verdinglichtو “فىتيش“ شده  fetischisiertمضمون روابط انسانها را در شكل رابطه پولى
ِ
آن درك كند .اين امر حتى در “لفظ“ -گفتمان و بيان او نيز خود را نشان مي دهد ،مثال آنجا كه مارتين از
«قدرت پول» كه فرد را «مستقل» مي كند ،صحبت به ميان مي آورد ( .)77انديشه خود را مارتين چنين
توضيح مي دهد« :همانطور كه در مرحله اقتصاد طبيعى هنوز روابط انسانى و شخصى برقرار بود ،در
مرحله اقتصا ِد پولى ،كليه روابط “واقع بينانه“  versachlichtمي شود» ([ )78هرچقدر پول دادى ،همانقدر آش
مي خوري] خريد و فروش كاال بدون شركت دادن هر احساسى در آن .اما مارتين از مد نظر دور مي دارد
– توضيحات او كه داراى ظاهر كاتگوري وار است كه در سطح “واقع بينانه“ و ساده شده روابط انسان باقى
مي ماند ،نشان بي توجهى اوست  -كه “واقع بينانه“ شدن روابط به معناى از ميان بردن روابط انسانها
نيست ،بلكه تنها آنها را مي پوشاند ،و اينكه درست وظيفه علم آنست كه روابط انسانى -اجتماعي اي
كه “شىء“گونه شده است را برمال سازد و آنها را كه در پشت حجاب شرايط “ضدانسانى“ [مثال “الزامات
گلوباليستى“ مورد نظر سرمايه مالى جهانى] پنهان شدهاند را نشان دهد .نويسنده مجاز نبوده است بهمثابه
انديشمندى پژوهشگر در مرز «قدرت پول» باقىبماند؛ او مي بايستي بهخاطر اشاره مهمى كه ماركس كرده
است ،الاقل به اين فكر مىافتاد [كه اين مرز درستي نيست] .ماركس مي گويد« :از ديدن طال و نقره چنين
تصور نمي كنيم كه آنها بهمثابه پول ،بيان روابط در توليد اجتماعىاند» ( .)79درست برعكس ،نزد ماركس
ساختار كااليى و اقتصا ِد كااليى هيچ چيز ديگرى جز روابط زنده ميان
و انگلس مفاهيم اساسى
ِ
انسانها را بيان نمي كنند ،اگر چه آنها هم روابطى هستند كه از درون وابستگي هاى طبيعى و شىء
شده زندگى انسان ناشى مي شوند و در خدمت برطرف ساختن نيازهاى مادى انسان قرار دارند .شايان توجه
اين امر است كه مارتين “اقتصاد پولى“ را جايگزين تولي ِد كااليى مي كند ،نكتهاى كه به طور چشمگير
هنگامي ديده مي شود ،وقتى كه او يك بار در صفحه  37و بار ديگر در يك زيرنويس ،كه نقل قولى از
كائوتسكى است ،از آن صحبت مي كند.
از برخورد به اسلوب به كار برده شده مارتين مي توان چنين نتيجهگيرى كرد :هرآنچه آلفرد فون مارتين مي
كوشد عميقتر درباره روابط تاريخى پديدهها اظهارنظر بكند ،به همان شدت بيشتر گرفتار مفهومى مي شود
كه ماركس آن را “هيروگليف“ روندهاى تاريخى مي نامد ،يعنى در بندهاى تصورات پيش و پا افتادهاى
گرفتار مي آيد كه با اشكال بيگانهشده خود بر آگاهى او مسلط هستند .اشتباه مارتين ،آنچه مربوط به بررسى
او مي شود ،دو چيز است .از سويى او در معرض افتادن در دام ظاهر بيگانهشده روابط ميان انسانها در
دوران خودش است كه تحت تاثير نادرست شباهت نسبى همه مراحل تاريخ جامعه بورژوايى ،آنها را به
دورانهاى ديگر منتقل مي سازد .اين نكته با بيان تصورش درباره «قدرت پول» به اثبات مي رسد [كه
برداشتى از دوران سرمايهدارى پيشرفته زمان او و نه مربوط به دوران رنسانس است] و همچنين توسط
برداشت او از «واقع بينانه -نگرانه»  Versachlichungشدن روابط ،بار ديگر مورد تائيد قرار مي گيرد .از
سوى ديگر ،او در بررسى خود به طور غيرانتقادى در سطح پديدههايى باقى مي ماند و يا دقيقتر بر روى
تنها اشكال ظاهرى و بيگانهشده آنها مكث مي كند ،پديدههايى كه او آنها را عمدتا مربوط به دوران رنسانس
مي داند و با باقي ماندن در اين سطح اصال كوششى براى شناخت مضمون و ذات وقايع آن دوران از خود
ت
ت حيا ِ
نشان نمي دهد :يعنى او نمي كوشد از طريق درك و شناخت همه جوانب و لحظات دورنى كلي ِ
دوران رنسانس ،به ريشههاى جوانب گوناگون آن دست يابد و از طريق نفى ديالكتيكى [يعنى
اجتماعى ي
ِ
يافتن متضادها] آنها ،كل حقيقت را درك كند و بشناسد.
مارتين تحت تاثير نظريات ايدئولوژيك زمان حال ،برداشتهاى “شىء شده“ زمان كنونى را بر شرايط بكلى
متفاوت دوران رنسانس منتقل مي سازد .انسان دوره رنسانس نمي تواند داراى چنين نظرياتى باشد كه ناشى
از “شىء شدن“ روابط اجتماعى است .زيرا چنين شرايطى در آن دوران هنوز ايجاد نشده است (LVIII) .آن
تصور ساده شده از پول كه از دل آن ،تصور “قدرت پول“ زائيده شده است و خود را در نظريات مارتين
نشان مي دهد ،هنوز بر رابطه ميان انسانها در آن دوران مسلط نشده است و لذا نمي توانسته سبب بيگانه و
غيرقابل شناخت شدن اين روابط شده باشد .تصور چنگ انداختن نيروهاى اقتصادى “ضدانسانى“ بر
سرنوشت انسان با واقعيت -حقيقت هستى اجتماعى آن دوران در انطباق نيست .روابط اجتماعى در آن دوران
و نتايج عملكرد و پراتيك انسان هنوز بسيار شفافتر و قابل فهمتر از آن هستند كه بتوانند يك تضاد جدى
ميان چگونگى زندگى افراد و چگونگى عينيت روابط اجتماعى ايجاد و آن را براى آگاهى انسان غيرقابل
درك سازند .تضادى كه خود اصال شرط شىء شدن و غيرانسانى -واقع نگران ِه شدن اين روابط در آگاهى
انسان است .چنين تضادى خيلى ديرتر بوجود مي آيد ،تاريخ دقيقتر ايجادشدن چنين وضعى به قرن  18به
بعد مي رسد« .براى اولين بار در قرن  18اشكال مختلف بهمپيوستگى -بهم تنيدگي هاي اجتماعى بهمثابه
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ضرورتهاى خارجى “در جامعه بورژوايى“ پيش مي آيند كه عليه اهداف افراد عمل مي كنند» ( .)80سطح
ت بالمنازعِ عق ِل هر فرد و آزاد بودن او (با
آگاهى انسان زمان رنسانس عبارت است از برقرار بودن حاكمي ِ
محدوديت غيرعمده و جنبى ترس داشتن از خطر بالياى طبيعى و جنگ) .تا آنجا كه اصال در اين دوران
درباره تاثير قوانين اجتماعى بر جهان و انسان تصوراتى در سطح محدود وجود دارند ،همانطور كه
كاسيرئر  (LIX) Cassirerدر اشارات خود درباره ستاره شناسى دوران رنسانس اظهار كرده است ،ناشى هستند
از مفهوم تغييريافته از قوانينى كه برپايه تصورات فلسفه طبيعى و ستارهشناسى پذيرفته شده بودند .تصورات
بورژوازى زمانه خود او كه او آنها را بدون برخورد انتقادى
مارتين چيزى نيستند ،جز “تصورات عاميانه“
ِ
به مرحله ديگرى منتقل مي سازد .تعريفى كه ماركس درباره اقتصاد عاميانه ابراز كرده است ،درباره علم
صورتبندى توليد
تاريخ عاميانه نيز صادق است« :به همان اندازه كه بورژوازى تصورات بيگانهشده از
ِ
سرمايهدارى داراست ،به همان اندازه هم او داراى تصورات پيش وپا افتاده بوده و بهعبارت ديگر به همان
شدت هم در عنصر طبيعى خود دست وپا مي زند».

موضع ديالكتيك مشخص در برابر اين تصورات چيست؟
براى هگل روشن نشد كه او آموزش دگرگون كننده خود درباره مراحل حركت روند دستيابى به تئورى
شناخت« ،كه در جهت شناخت از سوبژكت به ابژكت» ( )٨١جريان داشت و تحقق يافت را از تغيير و
جهان سرمايهدارى استخراج كرده است .شناختى كه دستيابى به آن ضرورتا قدم به قدم ممكن بوده
حركت
ِ
است و همان روند تعميق يابنده شناخت از ظاهر پديده است در جهت درك مضمون و ذات آن .او حدس هم
ندى
نزد كه اسلوب شناخت مورد پژوهش او ،مي تواند بدون هيچ كم وكاستى براى شناخت صورتب ِ
اقتصادى -اجتماعى سرمايهدارى به كارگرفته شود .جوامع ماقبل سرمايهدارى نسبت به جامعه سرمايهدارى
از اين تفاوت برخوردارند كه در صحنه روابط انسانى بهخاطر شفافيت روند اقتصادى ،ظاهر و ذات پديده كم
و بيش بر هم منطبق اند و يا الاقل يك رابطه بي واسطه ساده و قابل فهمتر ميان آنها برقرار است [مثال كار
پيشهورى ،عمدتا واسطه ارتباط مستقيم و مشخص افراد بود :سفارش كفش -دوختن كفش .توليد انبوه كفش با
اندازه و فرم متفاوت كه در ابتدا امرى ناشناخته بود ،بعدها در “بازار“ و مراكز پرجمعيت سرآغازى شد
براى پديد آمدن روابط نظام سرمايهدارى].
درست به اين علت كه جامعه سرمايهدارى و ماقبل آن از نظر ساختارى بكلى متفاوت بودند ،تضاد عميق
دوران سرمايهدارى در آن دوران وجود نداشت .يعنى تضاد ميان تظاهر ظاهرى -دروغين Scheinheiligkeit
شعور
تك تك پديدههايى كه بهمثابه «واقعيت»ها منجمد شدهاند از يكسو ،با مضمون و ذات كليتى كه براى
ِ
روزمر ِه عاميانه غيرقابل شناخت بود ،از سوي ديگر ،هنوز در آن دورانها بوجود نيامده بود .در فلسفه هم
نمي توانست بحثى درباره عملكرد و قابليت قوه ادراكه وجود داشته باشد كه كليت را به اجزايش تقسيم مي
كند ،در حالى كه همزمان كليت حقيقت را در نظر دارد.
برداشت غيرعقاليى و عرفانى -رازگونه واقعيت -حقيقت بمراتب بيشتر در خدمت پاسخ به نيازهاى طبقات
حاكمه بود .اما موثر بودن آن در شك ِل مشخص فئودالى -قرون وسطى آن ،به كمك اين واقعيت ممكن مي شد
كه انسان آن روزى نسبت به امروزى نه تنها با شدت بيشتر و به طور بي واسطه وابسته به طبيعت خارجى
حاكم بر سرنوشتش بود ،بلكه طبيعت را همچنين يك قدرت غيرعقاليى -مرموز -عرفانى تجربه مي كرد و
مىپنداشت (مراجعه كن به كتاب من تحت عنوان “تاريخ جامعه سرمايهدارى“ ،مبحث اول).
جدايى گام به گام و روزافزون از اين وابستگى بي واسطه از طبيعت كه در چهارچوب روابط رشديابنده
توليد سرمايهدارى از قرن  16به بعد تحقق يافت ،در ارتباط بود با منافع ويژه و اهداف انقالبى -ضدفئودالى
ي بورژوازى .اين تغييرات و نه استعداد خارقالعاده شهروندان بورژوآ نسبت به انسانهاى دورانهاى پيش،
ت عينى بود .اين نكته شايان توجه است كه پيشرفت علوم
علت توسعه حيرتانگيز شناخت از واقعي ِ
بورژوازى اين دوران ،عمدتا در بخش علوم طبيعى تحقق يافت و كارمايه انديشه فلسفه اين دوران عمدتا بر
روى اطالعات جديد در رشتههاى رياضيات -علوم طبيعى قرار داشت .ما مي دانيم كه قابليت درك في
البداهه كليت پديده كه در دوران پيش از سرمايهدارى نقش برترى داشت و در دوران آغازين آن بشدت رشد
كرد ،با رشد فرديت و آتميزاسيون  Atomisationجامعه ( ،)LXبه طور روزافزون از دست مىرفت و تخصصى
شدن علوم با پىآمدهاى خود ،يعنى ارتقاء يافتن نقش “واقعيتامر -فاكت“ متجزا و مشخص به رتبه خداى،
به انديشه مسلط تبديل مي شد .قيمت آن چيزى كه آگاهى مدرن دوران رنسانس مايل بود بهمثابه موفقيت
عظيم علم از قرون  16و  17به بعد بپذيرد ،در حقيقت صرفنظر كردن از شناخت حقيقت بهمثابه يك كليت
بود .الوانى و وفور جوانب دانستههاى متجزا و منفرد ،بر سادگى و مفلوكى شناخت تنها مضمون و ذات
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كليت ،سايه انداخت[ .شناخت كلوروفيل و عملكرد آن در برگ درخت كه يك كارخانه شيميائى است ،سادگى
كليت “برگ“ را كه انسان تاريخى از ديرزمان شناخته بود ،در سايه قرار داد].
در مقايسه با علوم انسان ى ،علوم طبيعى به اين شدت تحث فشار ناشى از رشد برشمرده شده نبودند ،زيرا
ازآنجا كه در طبيعت پديدهها به طور بى نهايت تكرار مي شوند ( ،)82پژوهش حتى يك روند طبيعى نيز با
تعميمهايى همراه است كه پيامدهاى وسيعى را بدنبال دارد .از اين رو ديالكتيك در علوم طبيعى ،اگرچه هنوز
ناخودآگاه ،كم وبيش به شناخت مسلط تبديل شد .در مورد علوم انسانى وضع بكلى از نوع ديگر است .نه تنها
ازاين نظر كه در اينجا منافع بورژوازى نقشترمزكننده ايفا مي كند ،بلكه حتى آن زمان هم كه بورژوازى
هنوز نقش انقالبى داشت ،وضع بر همين منوال بود.

منافع فردى مانع شناخت كليت
ب آگاهى از واقعيت توسط قوه ادراكه كه دوران پيش از سرمايهدارى را
چگونگى ديالكتيكى -پرتضا ِد كس ِ
ِ
تحت تاثير رشد تاريخى -بيولوژيك طى كرده بود و هنوز دچار انحراف فردگرايانه و يكسويه نگرانه نشده
بود ،تحت تاثير شرايط سرمايهدارى كه واقعيت را به اجزاى آن تقسيم و متجزا مي كند ،به سد غيرقابل
عبورى براى شناخت ديالكتيكى از واقعيت تبديل شد :قابليت في البداهه دو سويه و دوگانه آگاهى قوه ادراكه
ما ،كه پيشتر توضيح داديم ،يعنى قدرت تجزيه و تقسيم واقعيت به اجزاى آن و همزمان درك آن بهمثابه
كليتى واحد ،تحت شرايط ويژه جامعه سرمايهدارى تنها در جهت يك جنبه ،يعنى در جهت جنبه تجزيه و
تقسيم كننده ،توسعه و رشد مي يابد ،قابليتى كه از مرز “طبيعى -پسيكولوژيك“ قابليت عملكردى قوه ادراكه
خارج مي شود و از اين رو براى شناخت كليت ،ساختارى ناكارآمد ،زيرا “متافيزيكى“را تشكيل مي دهد،
يعنى عملكردى است عقاليى .بدينترتيب در شعور انسان زمينه “ذهنى -پسيكولوژيك“ براى برداشت و
ايدئولوژيك برخى جوانب از واقعيت -حقيقت برپايه منافع فردگرانه بوجود مي آيد و به
محتوايى-
پذيرش
ِ
ِ
انعكاس غيرمتناسب واقعيت -حقيقت در ذهن انسان مي انجامد.
يك نگاه به گذشته گون ِه انسانى ،به ما نشان مي دهد كه روند عكس برشمرده شده نيز ممكن است .ما مي دانيم
كه در صورتبندىهاى سادهتر ،انسان از خود داراى دركى كمتر فردگرايانه بوده و بيشتر خود را بهمثابه
فردى از جمع درك مي كرد ،بهمثابه عضوى از يك كليت مافوق خود .ماركس مي نويسد« :هرچقدر ما در
تاريخ به عقب برويم ،فرد و از اين رو فرد توليد كننده هم ،غيرمستقلتر به نظر مي رسد ،متعلق به كليت
بزرگترى ».با آرامش خاطر ،يعنى بدون دغدغه از آنكه كسى بتواند انسان را به ايجاد يك ساختار ارادى
متهم كند ،مي توان با توجه به نظريات ابراز شده ماركس گفت كه شرايط ساده صورتبندىهاى ماقبل
سرمايهدارى ،بهويژه آن زمينه آگاهى باورهاى ايدئولوژيك انسان دوران ابتدايى را تقويت مي كند ،كه در
خدمت درك روابط پديدهها و نهايتا كليت حقيقت قرار دارد .چنين ارزيابى از آگاهى انسانهاى آن دوران را
بايد نتيجه الزامى بررسى روابط حاكم بر جامعه سرمايهدارى امروزى دانست .زمانى كه لنين نظر هگل را
مورد تائيد قرار مي دهد كه «آنچيزىكه ايجاد مشگل مي كند ،هميشه فكركردن است» ،زيرا واقعيت را تقسيم
مي كند ،قطعا او (همانطور كه ما نشان داديم ميان دو عملكرد مخالف يكديگر) آن عملكرد صورى انديشيدن
به طور عام را مورد نظر دارد كه ويژگى ماوراء تاريخى -پسيكولوژيك قوه ادراكه است ،يعنى قابليت ديدن
ت حقيقت.
كلي ِ
اينكه توجه و شناخت قابليت ديدن كليت [مضمون] حقيقت ،درست در دوران ما به يك مسئله ويژه فلسفى و
حتى به مسئل ه حياتى علوم ما تبديل شده است ،و اينكه درك و به رسميت شناختن ديالكتيك بهمثابه چگونگى
انديشيدن و همچنين اسلوب شناخت حقيقت ،با مشگالت ويژهاى روبرو شده است ،نيز مربوط به همين امر
مي شود و داليل آن را بايد در وحله اول در مسلط شدن ايدئولوژى فردگرايى و اتميزاسيون در جامعه
سرمايهدارى دانست كه بهخاطر منافع فردى ،شناخته شدن روند كليت توسط انسان ،در ابهام باقى مي ماند.
با بيان ديگر :ازآنجا كه ساختار شعور ما اينگونه است كه در وحله اول تمايل به تقسيمكردن واقعيت و
افراطى
ايجاد ازهمگسيختگى در كليت آن دارد ،تحت شرايط هستى جامعه سرمايهدارى و تحت تاثير تمايالت
ِ
پسيكولوژيك آگاهى در روند شناخت ،مي تواند اين
فردگرايى ،يعنى تمايل به مسلط بودن تنها جنبه ذهنى-
ِ
تمايل خود را بهمثابه تنها (م) عامل شناخت ،به انديشه ايدئولوژيك مسلط تبديل سازد و خود را تحميل كند و
ت
موفق به القاى اين تصور شود كه تنها همين يك امكان (م) ،همين يك ويژگى يكطرفه
ظاهرى شناخ ِ
ِ
ذهنى -پسيكولوژيك كه برپايه ديد و منافع فردى قرار دارد ،براى شناخت حقيقت وجود دارد وتنها امكان را
تشكيل مي دهد .باوجود اين شرايط نامساعد ناشى از تولي ِد كااليى در جامعه سرمايهدارى ،آنچه كه ما درباره
شكل عملكر ِد دوگانه ي -ديالكتيكى ي آگاهى در روند شناخت برشمرديم ،بهيچوجه مخدوش نمي شود ،زيرا
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اين عملكرد جزئى از شيوه تاريخى -بيولوژيك انديشيدن است .شيوه و عملكردى كه بخودىخود هيچگاه و
بـهيچ صورتى تاثيرى بر محتواى برداشتهاى ايدئولوژيك در هر دوران ندارد و نمي گذارد ،زيرا شناخت
كليت را برپايه منافع فردى عملى نمي سازد؛ اين عملكرد ديالكتيكى في البداهه است و در حين روند انديشيدن
ملموس نمي شود .تنها پس از وقوع حادثه  ، a posterioriبعد از تجربه و بهطور ثانوى ،يعنى تنها پس از پى
مضمون كليت ،بدان دست يافته مي شود ،علم بر اين پديده شناخت پيدا مي
ى
پسين رو ِ
ِ
بردن به تاثير تجربه ِ
كند و قوانين آن را كشف مي كند؛ اما انعكاس انديشيدن درباره چگونگى فكركردن توسط قوه ادراكه در سطح
ديگرى قرار دارد كه نه نافى قابليت في البداهه بودن قوه ادراكه و نه نافى واكنش در مقابل درك اين قابليت
مي باشد.
بـهرجهت ،و به هر صورت كه انسان تناسب هنوز روشن نشده ميان شكل رابطه پسيكولوژيك انديشه از يك
سو و چگونگى روند تاريخى -ايدئولوژيك انديشيدن ازسوي ديگر را تصور كند ،يك نكته قطعى است :و آن
اين كه در هيچ جامعهاى پديده قابليت تقسيم كردن واقعيت توسط “قوه ادراكه“ ريشهاى تر به مسئله بنيادى
تبديل نشده است ،از در جامعه سرمايهدارى كه در آن بهخاطر ازهمگسيختگى روند هستى اجتماعى به
بخشهاى متعدد ،اشكال عملكرد “مطابق با عق ِل سليم“ و همچنين اشكال “اتفاقى“ [فردى -انديودوآليستى] براى
انديشه تئوريك ،خود به مسئله بزرگترى تبديل شده است.

شناخت هگل ،شناخت دوران بورژوازى
از آنچه كه گفته شد اين نتيجه بدست مي آيد كه شناخت ديالكتيك در كل جوانب آن و درك همهجانبه
و كامل اهميت آن تنها در مرحله نسبتا پيشرفته سرمايهدارى به مسئلهاى آگاهانه تبديل شد .اشتباه هگل در آن
بود كه متوجه نشد كه مرحله شناختى كه او در روند رشد تئورى شناخت كشف كرد و برشمرد ،مرحلهاى كه
با مرحله تاريخى هستى واقعيت عينى جامعه سرمايهدارى در انطباق است ،منحصرا متعلق است به جهان
بورژوازى و فاقد ارزش ابدى و ازلى است.

شناخت هگل ،اسلوب علمى شناخت
اما همزمان با اين كشف هگل ،شرايط و چگونگى حركت و رشد هـر شناخت علمى نيز كشف شد؛ و لذا
اسلوب علمى شناخت به طور كلى نيز با اين كشف بدست آمد .تفاوت ماهوى ميان چگونگى لحظه ي بو ِد
“هستى“ ،يعنى آنطور كه اين هستى خود را در لحظه تاريخى مي نمايد ،و “حقيقت“ كه در آن لحظات و
ت كليت را مي توان هم براى
جنبههاى هستى در ارتباط با كليت درك مي شود ،در آن است كه اسلوب شناخ ِ
بررسى شرايط فئوداليته و هم سرمايهدارى به كارگرفت[ .به سخني ديگر ،اسلوب ديالكتيكي شناخت ،گرچه
تنها با پديدار شدن صورتبندي اقتصادي -اجتماعي سرمايه داري – و نه پيش از آن  -براي انديشه شناسنده
سوبيك ،قابل شناخت شد ،باوجود اين اكنون او را قادر مي سازد به كمك اين اسلوب ساختار و عملكرد
صورتبندي هاي گذشته را در كليت آن نيز بشناسد و درك كند ].اين در حالي است كه محتواى مشخص ،و از
اين رو بسيار متنوع ،و از نظر كيفى متفاوت حقيقت ،و اشكال حركت و تغيير آن ،چه از نظر حركت و
تغيير درونى و چه از نظر چگونگى تظاهر كاتگوري گونه -ظاهرى آن در هر فرماسيون اجتماعى بكلى
فرق مي كند .از آنچه كه گفته شد اين نتيجه حاصل مي شود كه سرشت ماوراء تاريخى تظاهر ظاهرى
(پسيكولوژيك) مراحل شناخت تنها در عامترين ابعاد آن معتبر هستند .درواقع مي بايستي براى هر نظم
اجتماعى ،تئورى علمى شناخت منطبق با بو ِد مشخص هستى آن و مضمون و ذات هر هستى مشخص ايجاد
نمود .مثال آموزش كاتگوري ها [ Kategorienمراجعه شود به بخش چهارم و  ]XXXXIVكه ماركس مطرح مي
سازد ،به صورت مورد نظر او تقريبا نمي تواند درباره جوامع غيرسرمايهدارى به كارگرفته شود؛ ظاهر
پديده كاتگورى ي انعطاف ناپذير ،دسته بندى شده ،خشك و جامد است و بشدت وابسته است به پديده “به شىء
تبديل شدن“ روابط اجتماعى در روند توليد سرمايهدارى .رابطهاى كه در اثر “گم“ شدن روابط و وابستگي
هاى آن با مراحل و بخشهاى ديگر كليت ،به “چيزى“ مجرد ،متحجر ،انتزاعى و غيرقابل شناخت تبديل شده
ت به شىء تبديل شدن ،مثال در فئوداليسم ،يافت
است .به قول ماركس به “هيروگليف“ تبديل شده است .خصل ِ
نمي شود و لذا مقوله كاتگورى نيز در اين نظام [كه در آن برداشت فلسفه طبيعى حاكم است] يافت نمي شود
(.)LVIII
اگر بىنيازى از اينگونه تئورىهاى مشخص شناخت علمى براى هر دوران در جريان پژوهش علمى وجود
دارد ،از اين رو است كه هميشه باالترين مرحله شناخت به طور طبيعى و بصورت خودكار اشكال كهنهتر و
نارستر شناخت را در خود ادغام مي كند [مثال منطق ديالكتيكى ،منطق تعقلى -صورى را در خود نهفته
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دارد] و پژوهش را بدون اِشكال ممكن مي سازد ،همانطور كه ماركس بارها در نوشتههايش به آن اشاره مي
كند.

تفاوت واقعيتامر و حقيقت
بـهرجهت ،الاقل براى فرد پايبند به ديالكتيك ،ترديدى وجود ندارد كه اولين و بي واسطهترين مرحله نزديك
ت هستى ي خود  Faktizitaetتظاهر مي
شدن به درك كليت ،درك لحظات و جنبههاى كليت است كه درواقعي ِ
كنند و “واقعيتامر“ ناميده مي شوند .هرچقدر واقعيت به كمك توجه به منابع “نابتر و دقيقتر“ برجسته
شود ،به همان نسبت و به همان روشنى هم تنها ظاهر كاتگوري گونه و خشك وخالى و بي محتواى آن
جنبه و لحظه بيان مي شود .اين اما به اين مفهوم نيست كه گويا عمل تكنيكى تعيين و ثبت واقعيتامر و
جمعآورى آنها كارى است اضافى و بىجا .درست برعكس ،چنين تداركى به معناى مرحله نخستين روندي
است براى آنكه روند شناخت بتواند در قدمهاى بعدى ،با غلبه بر محدوديتى كه در ظاهر توسط “واقعيتامر“
ايجاد شده است ،حركت كند و به ذات و مضمون حقيقت پي ببرد.
تفاوت ميان برداشت متافيزيكى و ديالكتيكى از تاريخ در اين امر نهفته است كه درحاليكه اولى بىحدومرز به
و اقعيتامر و فاكت باور دارد ،برعكس آن ،ديالكتيك واقعيتامر را تنها بيان مرحله سادهاى از
حقيقت تاريخى درك مي كند كه ارتباطاتش هنوز شناخته شده نيست و از اين رو با نگاهى بشدت
انتقادى به بررسى آن مي پردازد.

جدايى و بهمپيوستگى -بهمتنيدگى شكل و محتوا
مضمون (ذات) پديدهها در تئورى ديالكتيك تاريخى نه تنها اتفاقى
جدايى ي چگونگى تظاهر شكل و محتوا-
ِ
نيست ،بلكه مابين آن دو هميشه فاصلهاى ضرورى و بي پايان وجود دارد .چگونگى وضع مشخص اين
فاصله را مي توان از شرايط مشخص موجود استخراج كرد .درعينحال تظاهر و مضمون پديده از اين رو
وحدتى را تشكيل مي دهند ،زيرا درك هر دو تنها در بهمپيوستگى -بهمتنيدگى ضرورى آنها ممكن
مي شود .بهمپيوستگى و بهمتنيدگىاى كه ناشى از قرارداشتن در شرايط مشابـه بوده و تحت تاثير اين
شرايط پديد مي آيد.
محتواى پديده و از اين طريق آشكار
اسلوب ديالكتيكى كشف اين روابط بغرنج مشخص ميان تظاهر شكل و
ِ
كردن مضمون و ذات پديده ،شيوه جستجو كردن چگونگى ارتباط واقعى “واقعيت“هاى متقابل و متضاد در
روند كليت است( .مراجعه شود به بخش “اسلوب ديالكتيك مشخص“).
اما اگر آنچه كه “واقعيت“ نام دارد تنها تظاهر يك جنبه ،يكسوى دلبخواه حقيقت است و با ضرورت معينى به
صورت انتزاعى و تحريف شده منعكس مي شود ،آنوقت اين انعكاس [پسيكولوژيك] واقعيت ،چيزى جز يك
كاتگورى ايدئولوژيك را بيان نمي كند .آنوقت روشن هم هست كه اين انعكاس نكته ايدئولوژيك ،دارى مفاهيم
بكلى متفاوتى در روابط مختلف اجتماعى مي باشد .براى مثال ،واقعيت ساده و به سهولت قابل فهم درباره
توسعه ايده جهان وطنى  Kosmopolitismusدر آغاز تاريخ اروپائى دوران ما ،بكلى داراى محتواى ديگرى بوده
است از آنچه در دوران كنونى دارد .واقعيت تجاوز “امپرياليستى“ به سرزمين غريبه در قرون وسطى،
معنايى بكلى متفاوت دارد از چنين واقعهاى در دوران حضور امپرياليسم در جهان امروز .سيماى “واقعا“
مشابـهه جنبشهاى آزادىبخش مي تواند تحت شرايط متفاوت حتى معنايى متضاد داشته باشد .مثال اگر جنبش
آزادى بخش دهقانان فرانسوى در قرون وسطى ،يعنى جنبش ژاكوئرى  ،Jacquerieرا با قيام ارتجاعى دهقانان
در وندئه  ،Vendeeدر دوران انقالب بزرگ مقايسه كنيم كه هدف ظاهرى جنبش ارتجائى وندئه هم دستيابى به
ت
“آزادى“ بود ،آنوقت اين نكته بسرعت روشن مي شود .يا بياد بياوريم كه در پس ظاهر كاتگولاير تصورا ِ
ت حقوقى ،مذهبى و اخالقى ،در طول زمان چه محتواهاى سخت تغييريابنده پنهان شدهاند .بلى ،حتى
ثاب ِ
سادهترين ارقام آمارگيرى تنها بيان ظاهرى نكتهاى است ،كه اگر آن را طبق “مضمون“ آن در محل خود در
ساختار روند در جريان قرار ندهيم ،آنجا كه جاى واقعى اوست ،آنوقت بهمثابه لحظهاى  Momentاز كليت
مربوط به خود ظهور نمي كند .شادانوف  Shadanowدر انتقاد خود به كتاب تاريخ فلسفه آلكساندروف
 Alexandrowحق داشت نظر او را نادرست اعالم كند كه تنها به اين علت كه آلمان در پايان قرن  18تنها 25
 %مردم شهرنشين داشت ،بايد آلمان را كشورى عقب مانده دانست .شادانوف شرايط رشديافتهتر فرانسه را
براى مقايسه مطرح مي سازد كه در همان زمان تنها ده درصد مردم آن شهرنشين بودند (.)83
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انتقادى به منابع
در سال  1822هگل با سخنانى كه امروز هم صائب هستند ،عليه اسلوب يكطرفه برخور ِد
ِ
توسط نىبورز  ،Nibuhrsمعلم رانكز  ،Rankesموضع اتخاذ كرد« :حتى تاريخنويس معمولى با شعورى متوسط
كه مدعى است و نظرش آنست كه او تنها وقايع را ثبت مي كند ،در انديشه خود غيرفعال نيست؛ او
كاتگوري هاي خود را با خود حمل مي كند و از زاويه آنها به وقايع مي نگرد» ( .)84اما اين كاتگوري ها
را «تاريخنويس متوسط و معمولى» و همچنين تاريخنويس «ژنى» به طور دلبخواه توليد نمي كند ،بلكه آنها
نتيجه ضرورى تاثير اجتنابناپذير حقيقت در مغز او هستند كه گناه آن بر دوش او نيست .اين حقيقت ،يعنى
شرايط معين روابط اجتماعى دوران حيات انسان معين .اين روابط اوال عبارت است از چگونگى كسب
سليم“
ظاهرى -در سطح و شكلى -صورى ،متافيزيكى -يكسويه ي حقيقت ،يعنى شكل درك “مطابق با عقل
ِ
 Verstandsmaessigحقيقت مشخص توسط انسان .اين شكل ظاهرى -متافيزيكى تحت شرايط معينى در اشكال
ايدئولوژيكى و كاتگوري وار تجربه مي شوند و جا مىافتند و به اين شكل به مغز دانشمند هم راه مي يابند .آن
دانشمندانى كه قادر نيستند در برابر پيشداورى كاتگورى گونه خود مقاومت نشان دهند ،اغلب دچار اين
اغفال مي شوند ،باور كنند كه هرچه بيشتر رفتارشان «ساده ،طبيعى و بدون چشمداشت» باشد ،آنطور كه
ماركس آن را مي نامد« :بدور از هرنوع تردستى» ،آنوقت مىانديشند كه بـه همان نسبت هم مي توانند از
هرنوع تاثير ذهنى مصون بمانند و باشند .از اين رو آنها انديشه ديالكتيكى مخالف شيوه انديشه خود را
يكتردستى ي متافيزيكى ارزيابى مي كنند و نتايج ناشى از بكارگرفتن شيوه ديالكتيكى كه رديف تاريخ وقايع
 Chronologieرا از بين مي برد و زير پاى به ظاهر محكم واقعيتامر را خالى مي كند ،زورگويى ناب مىدانند.
ت اندكى وجود ندارند كه در مقابل اين انتقاد دست وپاى خود را گم مي كنند.
سان ماركسيس ِ
تاريخشنا ِ
حتى در شكل بيان ،دره عميق ميان برداشت تاريخى توسط انديشه ديالكتيكى و متافيزيكى وجود دارد .آنچه
مدافعان پژوهش واقعيتامر را ناراحت مي كند ،پويائى و به ظاهر خودسرانه بودن در برخورد به فاكتها
در شيوه ديالكتيكى است .اما درواقع ،اين تنها شيوه متناسب براى درك حقيقت است .ما پيشتر نشان داديم كه
روند حيات اجتماعى از يك نظم على ساده برخوردار نيست ،بلكه از ساختارى پيچيده و تودرهم و
بهمپيوستگى تنيد ِه شده ي ريشهها تشكيل مي شود كه قانونمندى داخلى نظم آنها داراى تقسيمبندى نظم يافتهاى
مي باشد .ماركس مي گويد :پديدههاى اجتماعى همه همزمان وجود دارند و شرط بود يكديگر هستند.
واقعا هم دانش راسيوناليستى [عقاليى] پذيرفته است كه رديف كردن وقايع به ترتيب وقوع تاريخى آنها
 ،chronologischبا جريان واقعى آنها در تضاد است .اما اين دانش هنوز درك نكرده است كه ايجاد ارتباط
يكطرفه علـى ميان وقايع [باران مي بارد ،پس زمين خيس است] ،تنها ظاهر وجودى آنها ،يعنى برداشت
صرفا كاتگوري وار فاكت و واقعيتامر را برجسته مي سازد و در همين مرز نيز از حركت باز مي ماند [با
آمدن باران ،زمين زير بارش قرار دارد ،بدون آنكه شرايط لحظه تاريخى زمين در محاسبه وارد شود .زيرا
مثال در اثر تبخير لحظهاى آب باران بر روى زمين بسيار داغ ،زمين “خيس“ نمي شود].
اسلوبى كه مي خواهد بغرنجى حركت حقيقت را روشن سازد ،بايد خود نيز بشدت انعطافپذير باشد ،انجماد
كاتگورگونه و قالبى “انديشه اصالت واقعيتامر“ [پاىبندى به فاكت و تنها ديدن فاكتها] را پشت سر بگذارد و
بر آن غلبه كند و اين توانايى را بوجود آورد كه راههاى پرپيچ وخم ايجادشدن حقيقت را دنبال كند و بپيمايد.
ماركس اين نكته را در ارتباط با برخورد به نظريات النگه  Langeدر نامهاى به كوگنلمان  Kugelmannچنين
توصيف مي كند :آلنگه «اصال احساسى هم براى آن ندارد كه “حركت آزاد در موضوع“ ،هيچ چيز ديگرى
نيست جز توضيح و شرح و بسط و پرحرفى درباره اسلوبى كه موضوع را مورد مطالعه قرار مي دهد،
يعنى اسلوب ديالكتيكى» .تاكنون بكلى از مدنظر دور مانده است كه ماركس در اين ارتباط نكات پراهميتى را
مطرح كرده است .منظور ما از بيان اين مطالب ،تنها نكاتى نيست كه مي توان در آثار ماركس و انگلس
يافت كه به برشمردن و پروراندن اسلوب تحقيقات ديالكتيكى مربوط مي شود .آنچه كه مربوط به اين اسلوب
است ،لنين هم توجه را به آن جلب مي كند وقتى مي نويسد« :اگر ماركس مشخصا نظرياتى درباره “منطق“
 Logikاز خود باقى نگذاشته است ،اما در عوض منطق [كتاب] “سرمايه“ را از خود بجا گذاشته است» (.)85
برخى از جوانب اين منطق را مورد توجه قرار داده ايم ،اما مايليم انگشت روى دو نكته ديگر هم بگذاريم،
نكاتى كه در آنها ماركس دقيقا به موضوع بحث كنونى ما مي پردازد.

ظاهرامر و بغرنجى حقيقت
در “ايدئولوژى آلمانى“ ماركس فوبرباخ را سرزنش مي كند كه «برداشت او از دنياى احساسات … محدود
مي ماند ،يعنى تنها در سطح نظارهگرانه و به پرداختن به ظاهر آن» (تكيه از ل ك) باقىمي ماند و
آنجائى كه او سعى مي كند «موضع خود را درباره احساسات بيان كند» ،او اين كوشش را از پشت عينك يك
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فيلسوف انجام مي دهد ،يعنى به كمك مفهومى متافيزيكى بنام «ذات واقعى چيزها» ( .)86منظور ماركس از
مقوله “جهان احساسات“ در اين ارتباط «آنچه كه در ظاهرامر قرار دارد ،ظاهر قابل لمس است» (تاكيد
از ماركس) ،مي باشد و او همانجا خاطرنشان مي سازد ،و اين بهيچوجه اشتباه فويرباخ نبود كه مىكوشيد با
اشاره متافيزيكى به «حقيقت» ،درپس ظاهر ملموس شده ،حقيقت را برجسته سازد .با كمك كدام
اسلوب بايد از «ظاهر احساس شده واقعيتامر» به «احساس حقيقت» نايل شد و رسيد .اين نكته را ماركس
كمى پيشتر توضيح داده بود .ماركس به اين منظور «انتزاع فرد پايبند به اصالت شيوه تجربى» abstrakter
 Emperikerرا با انتزاع يك فرد «ايدهآليست» مقايسه مي كند .درحاليكه ايدهآليستها خودشان را با «اقدامات
تصور شده» ،با «فاعالن تصور شده» مشغول مي كنند« ،انتزاع كننده پايبند به آموزش اصالت تجربه» خود
را مشغول به «جمعآورى اسناد و شواهد وفاكتهاى مرده» مي كند .در برابر اين ها ،بررسى ماترياليست
ديالكتيكى ،تاريخ را بهمثابه «روند جارى زندگى» مورد پژوهش قرار مي دهد ،بهمثابه «روند واقعا تجربى
و مطابق با واقعيت تكامل»( .مفاهيم “مطابق با واقعيت“ و يا آنچه ديده مي شود  anschaulichو “ظاهرا“
[ anschauendانگار ،و يا آنچه كه خود را نشان مي دهد] در بيان ماركس داراى مفاهيم متضاد هستند( .به پائين
تر نيز نگاه شود)*.
* براى روشنتر شدن نكته باال دو نمونه :نقاشى مي گفت كه او تنها زمانى به مفاهيم و مضمون
احساسى يكى از تابلوهاى نقاش فرانسوى “مونه“ پىبرد كه كوشيد نقاشى او را كپى كند .كوشش براى
حركت قلم مو بر روى بوم به صورتى كه از بررسى تابلوى اصلى نتيجه شد ،من را قادر به درك
“دنياى احساساتى“ ،يعنى قادر به درك “حقيقت“ نايل ساخت كه مونه با نقاشى خود بيان كرده است.
نمونه ديگر مربوط است به فيلم سرگذشت بتهوون بنام “عشق جاودانه“ .بتهوون در اين فيلم از محرم
و دوست خود“ ،آنتون فليكس شيندلر“ ،نظرش را درباره قطعه “سونات كرويتسر“ كه تازه به پايان
رسانده بود ،مىپرسد :موزيك چه تاثيرى در ما مي گذارد؟ شيندلر پاسخ مي دهد :در روح ما بلوا
برپا مي كند .بتهوون مي گويد ،نه! «موزيك داراى قدرتى است كه با آن شنونده را به فضائى انتقال
مي دهد كه وضع روحى سراينده موزيك در زمان نوشتن آهنگ در آن بسر مي برد .شنونده (حساس
براى موزيك) امكانى ندارد ،جز تن دادن و خود را رها ساختن در آن فضاى روحى كه آهنگساز
مي خواهد .اين ،يك هيپنوز است .در من چه گذشت ،وقتى آن را مىنوشتم؟ يك مرد عاشق در راه
بسوى معشوقش است .طوفان كالسكه او را در گل و الى فرو مي برد ،معشوق او تا ابد صبر
نخواهد كرد .اين موزيك طنين غوغاى هيجان درونى من است در آن لحظات… همه چيز آنطور
نيستند كه شما ديديد و آموختهايد».
اين امرى با اهميت خاص مي باشد ،وقتىكه ماركس توضيح مي دهد كه نايل شدن به شناخت از ظاهر به
مضمون روند و «بغرنجى» دسترسى به اين شناخت« ،برعكس زمانى آغاز مي شود كه انسان … مي
خواهد واقعيت را توصيف كند و توضيح دهد» ( ،)87بهعبارت ديگر ،آنجا كه انسان مي كوشد ظاهر قابل
روئيت و در سطح را ،بهمثابه ظاهرامر و تظاهر خارجى آن ذوب كرده و مضمون و ذات درونى و جانمايه
در پس ظاهرامر ،يعنى حقيقت ملموس را برمال سازد ،بغرنجى كار آغاز مي شود .بـه همين گونه ماركس
در “سرمايه“ نيز اظهار نظر مي كند .در اينجا هم تاكيد بر اين دارد كه در موقع بررسى حيات اجتماعى،
نكته اساسى آنست كه بدون توجه به سوءتفاهم براى آنهايى كه مايلند اين بررسى را “ساختارى ذهنى و
تجربه نشده“  Konstruktion a prioriبدانند« ،حركت واقعى» نـهفته در روند هستى اجتماعى ،و يا آنطور كه او
مي گويد« ،جان موضوع» نشان داده شود )88( .درك موضوع در جزئيات آن ،يعنى وظيفه «تجزيه و
تحليل اشكال متفاوت رشد هستى اجتماعى و نشان دادن رابطه درونى بهمپيوستگى -بهمتنيدگى آنها» ،به
اقدامى تداركاتى است .كار اساسى علمى تازه «پس از اين كار مقدماتى» شروع مي شود.
نظر ماركس ،تنها
ِ
مكانيسم پيشپا افتادهاى كه تحريف كنندگان بي فرهنگ ماترياليسم تاريخى مىكوشند بهمثابه ماهيت ديالكتيك
ـى پديدهها ،براى ماركس تنها كار تداركاتى،
عنوان كنند ،يعنى كشف “بهمپيوستگى -بهمتنيدگى درونى“ عل ِ
تنها توضيح و توصيف است ،مقدماتى كه هنوز دستى به ظاهر پديده نزده است كه پيش درآمد كار اصلى
ديالكتيك است.

تفاوت مقدمات و اصل پژوهش
اين اما تصورى بكلى اشتباه است ،اگر بخواهيم رشد پژوهش ديالكتيكى را كه از جمع آورى “واقعيتامر-
فاكت“ها و نظم اسناد و مدارك بسوى درك مضمون و ذات پديده حركت مي كند را امرى بدانيم كه گويا در
تضاد قرار دارد با خواست دقت در بررسى و “دقيق“ بودن پژوهش .برعكس ،باوجود سختى بكارگرفتن
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اسلوب ديالكتيكى ،وضع از اين قرار است كه هيچ اسلوب دقيقترى از اسلوب ديالكتيك كه تنها اسلوب
متناسب با خصلت ديالكتيكى واقعيت است ،براى درك حقيقت وجود ندارد .اين پژوهش “راسيونال“ است كه
بـمحض آنكه رضايتى از تركيب فاكتهاى جمع آورى شده احساس نمي كند ،ولى مي خواهد به “درك“ زنده
آنچه واقعا تحقق يافته دست يابد ،اجبارا دچار بى دروپيكرترين و دلبخواهترين ذهنگرايى مي شود .آنوقت
چنين پژوهشى از “هنر“ ترسيم تاريخى حقيقت صحبت مي كند« .اين ،نظر من است»! و تقريبا يك چنين
چيزى منظور رآنكه  Rankeاست ،وقتىكه در پيشگفتار “تاريخ انگليس“ براى تاريخنويسى دو وظيفه قائل مي
شود كه عبارتند از :يا «اطالعات تاكنون شناخته نشدهاى را درباره واقعيت ارايه كند» ،و يا «درك و تفسير
جديدى از آنچه كه تاكنون وجود داشته است ،مطرح سازد».
براى فرد پايبند به ديالكتيك هر دوى اين نكات ضرورتا در انطباق هستند .و تا آنجا كه هنوز كار مشخص
تداركاتى جمع آورى “دقيق و ناب“ اسناد و مدارك پايان نيافته است ،چنين جمع آورى ضرورت دارد .اما
نمي توان چنين جمع آورى را پژوهش تاريخى ناميد ،بلكه اين كارى تكنيكى مي باشد ،صرفنظر از آنكه
پايان بخشيدن به آن هنوز به “اطالعات“ بيشترى نيز نياز داشته و يا نداشته باشد .اين اسناد و مدارك و
واقعيتامر -فاكتها كه جمعآورى شدهاند ،تا زمانى “هيروگليف“ باقى مي مانند ،يعنى تا زمانى ساختارهاى
ت
انتزاعى با خصلت ايدئولوژيك باقى مي مانند ،تا زمانى كه بازسازى آنها بهمثابه لحظاتى از يك كلي ِ
ب ديالكتيكى در تمام ابعادش شناخته و درك نشده است و به باقى ماندن متافيزيكى در مرز
پرجوان ِ
«متضادهاى درك نشده» (انگلس) در تاريخنويسى ي “راسيونال“ -عقاليى پايان داده نشده است .توضيح
مستدل اين نكات ،وظيفهاى است كه هنوز بايد در صفحات بعد به آن پرداخت.
در اينجا بايد ما دوباره به قابليت توضيح داده شده قوه ادراكه -آگاهى بازگرديم كه قادر است نه تنها بصورت
“مطابق با عقل سليم“  verstandesmaessigپديده را به اجزايش تقسيم و متجزا كند ،بلكه همچنين مي تواند از
بهمپيوستگى -بهمتنيدگى پديدهها به تعميم خالق بپردازد .ما در ارتباط با نكته آخر به وجود شم و فكر بكر ويا
“الهام“ [بينش في البداهه بدون زمينه علمى]  Intuitionاشاره كرديم كه بررسى آن براى شناخت مضمون
ديالكتيك بسيار پراهميت است .اينجا مي تواند يكسوتفاهم با پيامدهاى بسيار ايجاد شود – و چنين سوتفاهمى
مي تواند در كوشش ما براى مرزبندى انتقادى عليه شيوه متافيزيكى“-عقاليى“ي انديشه ي غيرديالكتيكى به
آسانى پيش آيد  ،-كه گويا ماركسيسم كه اسلوب ديالكتيكى او را ما در اين كتاب مورد بررسى قرار مي دهيم
و بيان مىداريم ،بهخاطر برداشت ديالكتيكى از كليت مجبور است ،واقعيت “الهام“ را آنچنان بحساب آورد كه
گويا قادر نيست اسلوب خود را به صورت “عقاليى“ اثبات كرده ،بلكه بايد آن را برپايه بينش في البداهه
بدون زمينه علمى مستدل سازد .چنين سوءتفاهمى به اين معناى مي بوده است كه ديالكتيك ماركسيستى در
برابر “عقل“ متافيزيكى ،اسلوب غيرعقاليى  Irrasionalismusرا قرار مي دهد .اما چنين ادعاى بىاساسى اگر
مطرح شود ،نه تنها اشتباه مي بوده ،بلكه حتى تراژيك نيز مي بوده است ،زيرا چنين ادعاى سيلى اى است به
صورت مواضع اصولـى آموزش ماركسيستى و نشانى است از بدفهمى آن.
برخالف يك چنين ادعايى ،بايد تاكيد شود كه ديالكتيك علمى ماركسيستى به طور سختگيرانه درچهارچوب
نتيجهگيرى از مفاهيم قرار داشته ،و بدينترتيب – اين اصطالح در اينجا در مرزبندى عليه هر نوع
غيرعقاليت بكار برده مي شود – عقاليى حركت مي كند .در مورد جهتگيرى و آگاهى برپايه تعميم في
البداهه [تعميم از جزء به كل  ،]Induktionما با يك پديده اصولـى پسيكولوژيك روبرو هستيم كه از اين رو
توجه ما را بشدت بخود جلب مي كند ،زيرا درك ساختار بسيار متضاد شعور و آگاهى مان را ممكن مي
سازد .اين راهنما بودن بهويژه در ارتباط قرار دارد با جهتگيرى آگاهى براى درك بهمپيوستگى -بهمتنيدگى
جريان روند حقيقت .در مورد اسلوب علمى -ديالكتيكى ي انديشيدن ،برخالف جهتگيرى پسيكولوژيكى فوق،
ما با قابليت قوه ادراكه سروكار داريم كه بي وقفه از نظمى آگاهانه و منطقى ،يعنى به كارگيرى عقاليى
قابليت خود ،برخوردار است .براينپايه است كه اين اسلوب علمى انديشيدن خود را تنها در مرحله تقسيم
كننده ،يعنى مرحله راسيونل شناخت محدود نمي سازد ،بلكه با درك “بهمپيوستگى -بهمتنيدگى“هاى درونى در
كليت روند به حقيقت بهمپيوسته و بهم تنيده شده دست مي يابد و آن را درك مي كند .در ماترياليسم تاريخى
اين شيوه به روشنترين وضع خود را نشان مي دهد .درست بدينترتيب جز و كل ،لحظه و روند بهمثابه
رابطه قابل درك علمى -عقاليى تظاهر مي كند .اينكه مفهوم عقالنيت برپايه كدام عملكرد منطقى Logisch
قرار داده مي شود و مورد نظر است ،داراى معنانى مختلفى است ،امرى كه خود نكتهاى است كه به ديالكتيك
مربوط مي شود.
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بخش ششم
سـاختـار ديـالكتيـكـى ماتـريـاليسـم تـاريخـى
«ثانيا بـهيچوجه نمي شود از اين كيفيت احتراز جست كه همه آن چيزهايى كه انسان را به فعاليت بر مي
انگيزد ،بايد از دماغش بگذرد  -حتى خوردن و آشاميدن ».انگلس
در بحثى ،ضدماركسيستى كوشيد آموزش درباره تضاد ميان نيروهاى مولده و آنطور كه او ناميد“ ،مناسبات
اجتماعى“ [كه منظور مناسبات توليدى بود] را از اين طريق بهمثابه برداشتى مكانيكى -متافيزيكى تفسير و
توجيه كند و نهايتا آن را تصورى بىمعنا و نسنجيده قلمداد سازد كه آن را با “تضاد“ميان عصا و سگى كه با
آن كتك مي خورد ،مشابه دانست .انتخاب بىاساس تعريفى مكانيكى -طبيعى براى مفهوم نيروهاى مولده كه
گويا از موجوديتى برخوردارند كه آنها را مستقل مي سازد ،نكته جديدى نيست ،بلكه جزو قديميترين
سوتفاهـمات است .و بايد پذيرفت كه طول عمر اين “استدالل“ را بايد مديون تاثير گنا ِه ناشى از بقاياى
نادر افراطگرانه و
تصورات مكانيكى قديمى و ماقبل
ديالكتيكى درباره ماترياليسم بود .اگر هم نه در اين شكل ِ
ِ
كاريكاتوروار برخور ِد فر ِد ضدماركسيست ،اما بـهرجهت نقل قول فوق [كه در عنوان اين بخش ذكر شده
ِ
است] حتى نزد برخى از دوستاران ماركسيسم هم در همان بحث مقبوليت نيافت ،زير آنها ،آن را ايدهآليستى
ارزيابى كردند .آنها نـمى دانستند كه گفته فوق متعلق به انگلس است ( ،)89و از “ماترياليسم“ خود با اين
استدالل دفاع مي كردند :كه خوردن و آشاميدن مسئله مربوط به سر نيست ،بلكه مربوط به دستگاه گوارش
مي باشد .انگلس مي نويسد« :ثانيا بهيچوجه نمي شود از اين كيفيت احتراز جست كه همه آن چيزهايى كه
انسان را به فعاليت برمىانگيزند ،بايد از دماغش [“از راه وسط كله او“ ،انديشه] بگذرد – حتى خوردن و
آشاميدن [را نيز انسان تحت تاثير احساس جوع و عطشى انجام مي دهد كه در دماغش منعكس مي شود]».
ترس برخى از سوسياليستها – امرى كه بايد آن را در زير نشان دهيم – از اين نكته كه مفهوم اساسى
گذشتن از دماغ [مغز] (انگلس آن را «از راه وسط كله» مي نامد) و يا كوتاهتر ،از طريق آگاهى را در
كل آموزش ماركسيستى درك كنند ،در اين امر نـهفته است كه آنها هنوز به عقب افتادگى مكانيكى انديشه
خود فائق نشدهاند .يكى از قوي ترين ريشههاى اين برخورد را بايد در اين واقعيت جستجو كرد كه هنوز
تصور نادرست و مزمن ايدهآليستى درباره چگونگى ساختار تاريخ توسط آگاهى ما ،جاى خود را به
برداشت ماترياليست -ديالكتيكى در اينباره نداده است كه طبق آن ،درك از چگونگى ساختار تاريخ با گذشتن
از راه دماغ [انديشه] انسان ،يعنى از طريق آگاهى بوجود مي آيد.

شناخت ديالكتيكى از آگاهى
كاربرجسته اوليه ماترياليسم تاريخى آن بود كه نقش برجسته آگاهى اجتماعى كه ايدهآليسم آن را تا آن
زمان قلمروى خود اعالم داشته بود و ماترياليسم به آن اهميت نداده بود ،را شناخت و همزمان آن را برپايه
آموزش ماترياليستى توضيح داد .براى فهميدن ماترياليسم تاريخى اين نكته از اهميت ويژه برخوردار است،
درك شود كه شناخت نقش اجتماعى آگاهى ،به طور مستقيم و ضرورتا تنها از طريق شناخت عمومى فلسفه
ديالكتيكى ممكن مي شود .امـا چـگونـه؟
ما نشان داديم كه ديالكتيك مشخص هيچگاه نـمي كوشد به طور ذهنى و انتزاعى مضمون آگاهى [مثال در
دوران رنسانس] را توضيح دهد ،بلكه آن را از طريق عينى و مشخص و در ارتباط با تاريخ ايجادشدن آن
توضيح مي دهد و مستدل مي سازد .با چنين نگاهى ،آگاهى بهمثابه محصول روندى طبيعى متظاهر مي
شود ،اما همزمان كيفيتى به كلى جديد را تشكيل مي دهد كه به وسيله و به كمك آن نه تنها مرحلهاى متفاوت
از مراحل ديگر هستى آغاز مي شود ،بلكه آگاهى مشخصه همهجانبهاى براى كيفيت اين مرحله جديد نيز
هست( .بياد بياوريم آزمايشها ى پاول و شناخت پذيرفته شده نتايج آن در اتحاد شوروى درباره نادرست بودن
محدود ساختن كيفيت آگاهى به سطح كيفيت غريزه حيوانى) .در اينجا ،تكرار مجدد كليه آنچه در ديالكتيك
امرى طبيعى و پذيرفته شده است ،ضرورى نيست كه بر مبناى آن ايجادشدن يك كيفيت جديد منوط باشد به
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رشدى پرتضاد و جهشى .اما اگر اين كيفيت ،آنطور كه در مورد آگاهى چنين است ،مشخصه ايجادشدن
مرحله جديدى را در تكامل طبيعى [آنتروپرلوژيك] تشكيل مي دهد ،آنوقت بايد وجود و تاثير
آن تا كوچكترين و پيرامونى ترين شاخههاى اين مرحله هستى قابل لمس و شناخت باشد.
اين شناخت ،شناختى اساسى است كه بي توجهى به آن ناهنجارترين ناپيگيري ها را ،ازجمله براى ماترياليسم
ديالكتيك ،بدنبال خواهد داشت.

آگاهى ،مشخصه كيفى هستى ي اجتماعى
وظيفه اين بخش نشان دادن اين نكته است كه برسميت شناختن واقعيت آگاهى بهمثابه عامل مشخص
كننده مرحله كيفى هستى اجتماعى (م) ،بهيچوجهى با موضع ماترياليسم -ديالكتيك در تضاد نيست و
همچنين آنكه بكارگرفتن كيفيت آگاهى براى مستدل ساختن درك ايدهآليستى از تاريخ كه خارج از حيطه
ديالكتيك دارى ريشههاى معقولى نيز مي باشد [براى مثال برشمردن شاهان و سرداران جنگجو و يا دادگر در
مراحلى از تاريخ كشورها] ،تغييرى در اين وضع نمي دهد كه باوجود اين درك ايدهآليستى از تاريخ برپايه
يك تصور نادرست قرار دارد.
هگل يك بار خاطرنشان ساخت كه نكته اساسى آنست كه ماده زنده را بهمثابه سوبژكت [فاعل] بپذيريم ،اين به
اين معناست كه حقيقت را بهمثابه روندى با تضادهاى كيفى كه حل آنها را در درون خود آبستن است ،درك
كنيم ،و يا نكتهاى كه همان معنا را مي رساند ،يعنى آن را بهمثابه قانونمندى ي درونى ي ديالكتيكى ي
ت لحظات [و جوانب حقيقت] درك كنيم .اين نكته روشن است كه
ناشى از حركت و تغيير روابط و مناسبا ِ
قراردادن چنين خواستى در آغاز بحث ،تاريخى بودن كليه عينيتهاى شناخته شده را در خود نـهفته دارد.
اين به اين معناست كه بايد عينيتهاى شناخته شده را در روند علـى شدنشان مورد توجه قرار داد .براينپايه،
ديگر “آن“ آگاهى وجود ندارد ،بلكه تنها ريشه و علت علّـى ي آگاهى و آنچه كه از آنها بايد براى
شناخت مضمون و سرشت آگاهى استخراج كرد ،مطرح است.

رابطه آگاهى و پراتيك -كار
درباره اهميت تعيين كننده ي شيوه ي بررسى ي تاريخى -علـى براى برطرف ساختن مشكالت تئوري
شناخت (به مفهوم محدود آن) مفصال صحبت شد .اكنون زمان آن فرارسيده است ،جنبه ديگرى از ارتباط
علـى ميان هستى و آگاهى را مورد بررسى قرار داده و نكتهاى را نشان دهيم كه درك ماركسيستى ماترياليسم
تاريخى را از ديدگاه تئورى شناخت مستدل مي سازد.
پذيرش اين امر كه آنچه كه پديده آگاهى است ،منتج است از يك تكامل پرتضاد طبيعت و چگونگى وجود آن.
اين پذيرش عمدتا وابسته است به سطحى كه هستى در باالترين رشد خود بدان دست يافته است ،يعنى وابسته
است به “پراتيك“ [عملكرد -كاركرد -فعاليت هدفمند و با برنامه ،كه همچنين به معناى اين نكته هم هست] ،كه
پراتيك همزمان عمال چگونگى مضمون آگاهى را نشان مي دهد ،يعنى چگونگى مضمون عملكرد
[فونكسيون] آگاهى را نمايان مي سازد ،مضمونى كه از بهمپيوستگى -بهمتنيدگى عمومى هستى ناشى است و
از اين بهمپيوستگى -بهمتنيدگى زائيده مي شود .از موضع بررسى علـى نـمي توان آگاهى و عملكرد آن را به
طور عقاليى و بدون تضاد به صورت ديگرى درك كرد ،جز آنكه آن را عملكرد عملى روند زندگى (م)
ارزيابى نـمود .برپايه چنين برداشتى ،بـهرجهت پذيرفتن علت علـى براى آگاهى ،اقدامى به طور كلى
متفاوت است از بررسى بقيه عملكردهاى زندگى كه متعلق به مرحله سادهترى از تكامل هستى هستند ،مثال
متفاوت است از غريزه حيوانى .از اين رو ،اين به معناى بازگشت به برداشت مكانيكى از ماترياليسم مي
بوده ،اگر كوشش شود كه براى آگاهى پايه غريزى تصور شود و شايد غريزه هم به روندها و جريانهاى
مكانيكى محدود گردد كه واقعا هم در تاريخ فلسفه سابقه دارد (مثال نزد هوبس  ،Hobbesدر مواردى نزد
داراى آگاهى ،مستقل از
ت انسان
دكارت ،و نزد تعدادى از ماترياليستهاى قرن  .)18كيفت مخصوص طبيع ِ
ِ
برداشت ديالكتيكى از جهان ،وجود دارد .اين نكته را بايد بهويژه ،بهخاطر سوتفاهمات مداوم ،برجسته
ساخت.
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ازسوى ديگر ،اين كيفيت مخصوص تنها زمانى قابل درك مي شود كه آن را نه به طور انتزاعى ،بلكه
بهمثابه ويژگى مرحله معينى از تكامل هستى درك كنيم .بهعبارت ديگر نه بهمثابه يك ويژگى خاص ،بلكه
بهمثابه لحظهاى از بهمپيوستگى -بهمتنيدگى عمومى كليت هستى مورد توجه قرار دهيم و درك كنيم .و اين
مرحله ،مرحله اجتماى تكامل هستى است كه در آن دادوستد زندگى با طبيعت – و هر حياتى چيزى نيست
جز دادوستد فعال با طبيعت – به شكل يك عملكرد هدفمند تكامل يافته است ،و يا آنكه به امرى تبديل شده
است كه همان معنا را مي رساند ،يعنى شكل كار را بخود گرفته است .كليت فعاليتى كه برپايه كار

قرار دارد ،پراتيك ناميده مي شود.

جاى آگاهى در پراتيك -كار
وظيفه كنونى ما توضيح اين امر نيست كه چگونگى تاريخ بوجود آمدن انسان را كه انگلس و پس از او
ديگران آن را بارها برشمردهاند ،تكرار كنيم كه البته توجه به نقش كار و وسائل كار در چنين بررسى از
اهميت برخوردار مي بوده است .اما آنچه كه در اينجا بايد در تاريخ تكامل مورد توجه ما قرار گيرد و درك
شود ،چگونگى عملكرد و جاى آگاهى است در پراتيك.
انسان فعا ِل عملكننده را نمي توان چيز ديگرى تصور كرد ،از انسانى كه با كمك سر [دماغ ،مغز ،آگاهى]
خود فعال است ،بهعبارت ديگر بهمثابه انسان آگاه بااستعداد .اين قابليت كه انسان آگاهانه اقدام به كارى
بكند ،هيچ معناى ديگرى ندارد جز آنكه داراى اين قابليت است كه براى كار خود اهدافـى را از قبل تعيين
كند و براى تحقق آنان وارد عمل شود .دراينباره انگلس چنين مي نويسد« :تاريخ تكامل جامعه نسبت به
طبيعت در يك نكته از تفاوت اساسى برخوردار است .در طبيعت … همه عوامل موثر بريكديگر فاقد آگاهى
هستند …،برخالف آن ،در جامعه ،انسان آگاه و با استعداد ،با انديشه و احساسات و به منظور و با قصد
دستيابى به اهدافى وارد عمل مي شود؛ هيچ حادثهاى تحقق نمي يابد ،بدون آنكه در پس آن خواست
آگاهانهاى قرار داشته باشد ،بدون آنكه براى دستيابى به هدفى بوده باشد( ».تكيه از ل ك)
(.)90

آگاهى و شرايط اجتماعى
اين اهداف خود از يكسو از طريق نيازهاى لحظهاى ،و توسط روابطى تعيين مي شوند كه فرد معين در
چهارچوب آن قرار دارد؛ فعاليت برپايه آگاهى ،نقش عامل [سوبژكت عملكننده] را در پراتيك ايفا مي كند.
از سوي ديگر ،هرچقدر جامعهاى رشديافتهتر است ،به همان نسبت نيز بيشتر تعيين اهداف برپايه انديشه
آگاهانه عملى مي گردد ،اين به اين معناست كه درباره درستى و ارزش اهداف و انطباق آنها با شرايط
موجود هستى خود ،بيشتر و به طور آگاهانه فكر مي شود .يك چنين انديشيدن به اين معناست كه اهداف با
توجه به نيازهاى هستى خود ،انتخاب مي شود (امرى كه بهيچوجه به اين معنا نيست كه به طور عينى نتيجه
عمل ،دستاوردي درست خواهد بود) .اين عمل را مي توان چگونگى عملكرد به منظور شناخت خود
[شناخت نيازهاى خود و راه دستيابى به آنها] ناميد .زيرا در اين عملكرد ،تصور مشخصى درباره هستى
خود ايجاد مي شود ،هستى و شرايط وجود خود[ ،در جريان پراتيك] در آگاهى منعكس مي گردد ،اما نه
برپايه يك كنجكاوى خشك و خالى و ارادهگرايانه ،بلكه برپايه ضرورات زندگى و به صورتى كه در خدمت
رفع آنها مي باشد.
چگونه از درون شرايط اوليه و در تقابل با انديشه ي ذهنى ي آگاه [كه فعاالنه در جستجو و انتخاب پاسخ و
راههاى مناسب براى رفع نيازهاى خود است] ،ولى به طور عينى ناآگاه [كه ناشى از فقدان شناخت از
واقعيت عينى در لحظه آغاز عمل است] ،روند پرتضاد ايجادشدن نظر و ايدئولوژى [درباره عين -واقعيت]
جريان مي يابد و به تعالى و شكوفايى نايل مي شود ،نكتهاى است كه بايد در زير توضيح داده و برشمرده
شود .از آنچه كه تاكنون گفته شد ،براى موضوع مورد بررسى ما اين شناخت به طور كافى بدست مي آيد كه
تاآنجا كه بررسى پديده آگاهى نه بصورت انتزاعى ،بلكه برپايه ريشه علـى آن مورد توجه قرار داده شود،
آنوقت ضرورت قطعى پذيرفتن اين شناخت نيز بدست مي آيد كه ريشه عـلّـى عملكرد فعال و هدفمند،
تنها از درون و در جريان پراتيك ايجاد مي شود و خود را مي نمايد .بهعبارت ديگر ،آگاهى
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وابسته است به شرايط هستى اجتماعى (م) .اثبات اين شناخت را مي توان در جريان بررسى
فاكتهاى تاريخى به طور مشخص عملى ساخت.
ايجادشدن آگاهى نتيجه مي شود و بهمثابه پراتيك
وحدت ديالكتيكى هستى و آگاهى كه از بررسى ريشه علـى
ِ
تظاهر مي كند ،خود را در تحليل تئوريك بهمثابه ابتدائي ترين مرحله بهمپيوستگى -بهمتنيدگى بغرنج
ساختارى ،وحدت علت علّـى و فعاليت هدفمند ،نشان مي دهد .در اينجا منظور البته تائيد كم و بيش
نظريه غايتشناختى تئـلئولوژي  )LXI( Teleologieدرباره حركت كهكشان در جهت هدفى كه در آن نـهفته است
و از زنجيره غيرفعال ريشه علـى وقايع تحت تاثير آن تشكيل مي شود ،نيست .نزد ويكو  ، Vicoپايه گذار
نابغه تاريخ جديد فلسفه ،نيز هنوز تصورات مذهبى درباره هدفمندى ايده در رابطه با تاريخ نقش معينى ايفا
مي كند .المارك  ،Lamarckپايه گذار تئورى اصل و نسب  Deszendenztheorieهم آزاد از چنين تصوراتى نبود،
امرى كه براى زمان او قابل فهم است ،زيرا او نمى توانسته تكامل ردهها را بصوت ديگرى تصور كند ،جز
از طريق هدف و جهت سحرآميز و از پيش تعيين شده .اما چه بايد گفت كه هنوز در دوران ما نيز دانشمندان
علوم طبيعي اي يافت مي شوند كه چنان مىانديشند ،آنطور كه انگار در قرن هيجدهم زندگى مي كنند؟ ()LXII

ويژگى وحدت تضاد عملكرد ذهن و عين
تر چنين تصوراتى ،نتيجه زير بدست مي آيد كه علت چنين برداشتهايى انتقال غيرانتقادى
با بررسى دقيق ِ
جهان انسان بر كل طبيعت است .در جهان انسانى ،واقعا هم اصل تعيين اهداف حاكم
مشخصههاى تاريخ
ِ
است .اما چنين شيوهاى بكلى سوتفاهم برانگيز مي باشد ،زمانى كه عملكرد هدفمند انسان را خارج از
چهارچوب ذهن او قرار داده و بر حقايق عينى و ماوراى فرد نيز منتقل گردد .بهمپيوستگى -بهمتنيدگى
عملكرد ذهنى هدفمند و روند عينى ،برعكس تضادى را به اين نحو تشكيل مي دهند كه حتى تظاهر وحدت
ديالكتيكى آنها در جريان روند واقعه مشخص ،عالئم متضاد خود را بهيچوجه ازدست نمي دهد :عملكرد

ذهن و روند عينى دارى وحدتى مطلق نيستند ،بلكه وحدتى ديالكتيكى را تشكيل مي دهند،
وحدتى كه اصالا بهخاطر وجود تضاد ميان عملكرد ذهن و عين ممكن مي گردد (م) .اگر جريان
روند عينى به مفهوم يك هدف -غايت جهتدار متافيزيكى  Teloاز ازل تعيين شده بود ،آنوقت هدف ذهنى چيز
ديگرى نمي بود ،جز آنكه نقش ”جاى مهر“ [بر پيشاني] هدف عينى را ايفا كند .در چنين وضعى ،خصلت
تظاهرى غيرفعال و رنگ باخته از كار در مي آمد و ذهن عمال غيرقابل توضيح مي
فعال هستى اجتماعى،
ِ
بود [زيرا ضرورت وجودى نداشت] .اهميت ديالكتيك ِى برداشت ماترياليستى از تاريخ در اين امر نهفته است
كه اعتبار عوامل متضاد را بـهيچ صورتى مختل و محدود نمي سازد ،وحدت آنها را نه امرى مطلق-
متافيزيكى ،بلكه بهمثابه وحدت متضادها درك مي كند.
تا رسيدن به اين شناخت ،ضرورى بود راهى طى شود كه شد .اين امر به طور قطع راه بزرگى بود كه
فلسفه بورژوازى در قرون  17و  18عليه برداشت مذهبى طى كرد كه خواست خداوندى را اصل علـى
وقايع مىپنداشت .هوبس و اسپينوزآ هدف را ايجادشدن ظاهر و نمودى مىدانند كه زائيده ذهن انسان است،
انسانى كه مايل است برمبناى انتخاب آزاد هدفها ،عمل كند .به نظر آنها همه چيز ،ازجمله جهان انسانى،
تنها برپايه اصل دقيق مكانيكى رشته عليـتى در جريان است .دكارت براين نظر است كه تنها آن چيزها و
موضوعات مي توانند واقعا موضوع قابل توجه علوم باشند كه بهمثابه تصورى شفاف قابل درك اند و چنين
چيزى ،با توجه به روندهاى مشخص جهان بيرونى ،تنها مي تواند روند مكانيكى اى باشد كه مي توان آن را
برپايه رياضيات محاسبه و بيان كرد؛ جهان “اخالقى“ انسان كه در سطح ديگرى (ظاهرا در سطح اهداف-
غايتها) در جريان است ،فاقد اين امكان است كه بتواند برپايه اصل شفاف بودن (ظاهرا رياضى -فيزيكى،
يعنى برپايه رشته علَـيتى) تنظيم شود و از اين رو براى بررسى علمى ،موضوع مناسبى نيست .اگر هوبس
و اسپينوزآ در اثر بكارگرفتن پيگيرانه نتايج شناخت مكانيكى علوم طبيعى بر هستى جامعه ،هدف را يك
گمراهى ارزيابى كردند ،ماترياليسم قرن  18كه بهخاطر تمايالت انقالبى نمي توانست جنبه فعال حيات
اجتماعى را نفىكند ،يعنى جنبهاى كه مي خواهد واقعيت را با عملكرد آگاهانه تغيير دهد ،نيز دچار تضاد زير
شد :ازيكسو هستى اجتماعى را وابسته به قوانين محكمى اعالم كرد ،ازسوي ديگر به وجود قلمروى
براى انديشه و عمل آزاد در كنار آن قانونمندى اعتراف داشت ،بدون آنكه علتى بتواند براى وجود چنين
قلمروى ارايه دهد .آنچيزى كه در فلسفه ذهنگرايانه كانت و فيخته بهمثابه تضاد پايدار ميان طبيعت و جهان
انسانى ،ميان رشته علـى و جهتگيرى هدفمند ،ميان تضاد ميان التزامهاى قانونى و خواستهاى داوطلبانه،
ميان ضرورت و آزادى [جبر و اختيار] ،ميان پايبندي سختگيرانه به قوانين طبيعى و اصول اخالقى ،خود را
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نشان مي دهد ،در فلسفه اجتماعى ماترياليسم قديمى يك تضاد غيرقابل حل اجتماعى باقى ماند .پلخانوف از
اين رو به درستى از تضاد در كالم  Antinomieدر اين فلسفه صحبت مي كند (.)91

رابطه ضرورت و آزادى
خدمتى كه ايدهآليسم (ذهنگرا) در توجه به جنبه فعال عملكرد ذهن انسان و به پيشبرد شناخت از اين عملكرد
انجام داد ،با جداساختن غيرمنعطف ميان هستى ي انسان وابسته به طبيعت و تصور تعيين اهداف توسط
انسان در آزادى كامل از قانونمندىها ،يعنى با برداشتى ذهنگرايان ِه و يكسويه نگر ،با نتيجهاى بكلى نارسا
درباره مفهوم پراتيك انسانى همراه بود .با مقايسه تفاوت ميان ماترياليسم قرن  18با اين برداشت ايدهآليستى
مي توان دريافت كه اين ماترياليسم نه از آن رو كه درست به موضع مقابل موضع ايدهآليسم متوسل مي شود،
يعنى به حاكميت قوانين مكانيكى بر جهان انسانى تمايل نشان داده است ،و از اين رو در درك بغرنجى
پديدهها گرفتار و سردرگم مانده و قادر نبوده است تضاد ميان قانونمندى و آزادى را درك كند و توضيح دهد،
بلكه درست به علت پذيرش حاكميت قوانين مكانيكى ،با اين نارسايى روبروست .هستى عينى و خواست
ذهنى در اين نظريات همانقدر فاقد وحدت هستند ،همانقدر كه در ذهنگرايى  Subjektivismusكانت و فيخته نيز
فاقد وحدت هستند .از اين رو نيز هومانيسم [انساندوستى] ماترياليستى ي سالهاى بعد كه قله آن انديشه (ايده)
رشد هماهنگ و موزون شخصيت انسان در جامعهاى كه از رشد و تكامل متعادل برخوردار است ،مي باشد،
همانقدر داراى خصلت خيالپردازانه -خوابگونه -اتوپيايى است ،همانقدر كه ازهمگسيختگى ذهنگرايانه حركت
و هدف نزد ايدهآليستهاى ذهنگرا (بهويژه فيخته) دچار آن است .ماركس از اين رو موضع قديمى
ماترياليستها را بدينگونه مشخص مي كند« :آموزش ماترياليستى… ضرورتا به اين موضع رانده مي شود
كه جامعه را به دو بخش متجزا تقسيم كند و يكى از آن دو را مافوق جامعه قرار دهد)92( ».
اما الاقل ماترياليسم قرن  18جهانبينى ي بسيار پيشرفتهاى بود و لذا قادر شده بود در علوم طبيعى ،فيزيك،
شيمى ،ستارهشناسى و طب به دستاوردهاى بي نظير و برجستهاى نايل شود و شناختهاى خود را از طريق
آزمايش ،يعنى بدون كمك خدا و مذهب و حدس و گمانهاى عرفانى ،بدست آورد و جايگاه محكمى بيابد .بي
جهت هم نبود ،كه فرانكو كئوزنآى  )LXIII( Francois Quesnayاولينپايه گذار سيستم بهمپيوسته و بسته
اقتصادملى ،يك پزشك بود .او با مقايسه جامعه با دستگاه گردش خون ،طرح يك گردش اقتصادى كامال
قانونمند را مطرح ساخت.
آموزش بزرگ فيزيوكراتها ( )LXIVكه شخصيتهايى همانند تورگو  Turgotو ميرابو [ Mirabeauانقالبيون
انقالب كبير فرانسه] در سالهاى پيرى ،به آن معتقد شدند و به آن افتخار مي كردند ،چيزى نبود جز آنكه
خواستار آن بودند كه اسلوب علوم طبيعى در مورد جامعه بكار برده شود .بجز اين ها ،بقيه فيلسوفان
جامعهشناس قرن  ،18با وجود تفاوت نظرياتشان از هم ،به اين يا آن شكل نظريات خود را به نظريه
وابستگى مكانيكى كليه شئونات جهان بهيكديگر انطباق مي دادند .همانطور كه يك قرن پيش گاسندى
 ،Gassendiپژوهشگر معتقد به تجربه در تحقيقات دقيق طبيعى خود كه برپايه فلسفه خوشباشى Epikur
قرارداشت ،رابطه محكمى ميان جهانبينى ي طبيعى و آموزش اخالقيات بهم بافت ،مرزئنه  Mersenneكه
پژوهشگرى طبيعتشناس و خداشناس  Theologeبود نيز نظريات خدانشناسان را بنحوى مردود مي ساخت كه
آتئيستها از آنها بـهترين استدالالت را به سود نظريات خود جمع و استخراج مي كردند ( همانند ف آ النگه
 .)F. A. Langeبههمان صورت نيز نظريهپردازها اجتماعى قرن  18توانستند به كمك قوانين علم طبيعى به
آسانى از برداشتها ى خود درباره جامعه به كشف اسلوب علوم طبيعى نايل شوند .بسيارى از آنها به مسائل
علوم طبيعى توجه داشتند و به آنها مي پرداختند ،بهويژه به فيزيك ،مثال ولتر  Volterو روسو Rousseau
[انديشمندان دوران انقالب فرانسه] و البته ماترياليستها .اما تكيه كردن به علوم طبيعى را آنها آنچنان
توسعه دادند كه به تاثير عوامل ماوراى انسانى مانند شرايط طبيعى و يا جريانهاى آتوميستيك )LX( Atomistik
بر سرنوشت فردى و هستى اجتماعى انسان معتقد شدند .مونتيسكو  Montesquieuنمونهاى براى اين امر است:
به نظر او تاثير آب وهوا و شرايط جغرافيايى عواملى هستند كه تحت تاثير آنها قوانين رشد و تكامل
اجتماعى شكل مي گيرند .نمونهاى براى اين كوشش كه تئورى اتمى را در مورد توضيح سرنوشت انسان نيز
بكار مي گرفت ،نظريات فرد ماترياليستى است كه به فرانسه مهاجرت كرد ،يعنى هولباخ  Holbachكه اثر
اصلى فلسفه اجتماعى او تحت عنوان “سيستم طبيعى“  Systeme de la Natureچنين كوششى را به روشنى مي
نمايد .پلخانوف نظريات او را به صورت مفصل مورد بررسى قرار داده است .به نظر هولباخ انسان يك
موجود بكلى فيزيولژيك ،آدم مي خواهد تقريبا بگويد ،فيزيكى است .چگونگى ي حيات و پراتيك و اخالقيات
انسان را مي تواند علم پزشگى و فيزيولوژى توضيح دهد و تشريح كند .نهايتا آتمها و ملكولها هستند كه
جريان وقايع تاريخى را تعيين مي كنند .يك خرده سنگ در مثانه كرومولز  )LXV( Cromwellsشايد روند تاريخ
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را عوض كرده بود .هولباخ به طور پيگير نظريات خود را به اينسو تكامل بخشيد كه همانطور كه آتمها
صورت انسان را مىپردازند ،انسانها هم همانند آتمها جامعه را تشكيل مي دهند.
شورانگيزى ي بزرگى فلسفه ترقىخواهانه قرن  18را فراگرفت كه طبق آن همه چيز بايد به صورت طبيعى
و طبق الگوى مكانيك مورد توجه قرار داده و تصور شود .دكارت هنوز جرئت نكرده بود انسان را همانند
يك ماشين بپندارد؛ او به اين امر قناعت كرد كه حيوان را يك ماشين بغرنج بداند .المئترى  Lamettrieقدم تعيين
كننده را برداشت .حتى در عنوان اثر اصلى او“ ،انسان ماشينى“ [ژاك اوفنباخ موزيكى در اين باره ساخته
است]  ، L homme machineنظريهاش عنوان شده است .همانطور كه شناخته شده است ،دكارت مركز ايجادشدن
روح را در غده اپىفيز ( )LXVIقرار داد ،تا بدين وسيله به نظرياتش درباره مفهوم انسان رنگ و بو و ويژگى
خاص ماترياليستى داده باشد .بايد تاثيرى را كه نظريات دكارت ،گاليله و نيوتن بر روى روح انسان و
دانشمندان مىگذاشتند ،با كشف يك قرن بعد داروين مقايسه كرد :همه كس مىكوشيد “نبرد براى زندگى“ را
تحت تاثير كشف داروين به صحنه اجتماعى منتقل كند.
هرچقدر هم برداشت ماترياليسم مكانيكى ظاهرى انقالبى داشت ،باوجود اين فلسفه اجتماعى قرن  18بكلى
ناموفق ازكار درآمد .حتى هلوتيوس  Helvetiusكه درباره قانونمندى حاكم بر جامعه از سطحي گري كمترى
برخوردار است ،براى توضيح آن در تضادهاى بسيامگرفتار مي شود .هلوتيوس بصورت نابغهآميزى از
مرزى مي گذرد كه اغلب ماترياليستهاى ديگر همزمانش در آن گرفتار باقى مي مانند ،مرزى كه پلخانوف
آن را «خصلت متافيزيكى ماترياليسم زمان او» مي نامد)93( .
نكته پراهميت در نظرياتى كه هلوتيوس ابراز مي دارد ،آنست كه او ريشه قوانين اجتماعى را در عوامل
غيراجتماعى (آب وهوا ،فيزيكى و يا فيزيولوژيكى) نمي داند ،بلكه آنها را در قلمروى وقايع اجتماعى قرار
مي دهد .هلوتيوس ريشه قوانين اجتماعى را در محيط اجتماعى ،و حتى در مناسبات اقتصادى بهمثابه زمينه
وقايع اجتماعى جستجو مي كند .او مي آموزد كه خلق ها در شرايط مشابه دارى معنويت و احساسات همگون
هستند .از اين رو نيز سنتهاى همانندى نزد اقوام سرخپوست مي يابيم كه نزد ژرمن هاى قديمى يافت مي
شوند (LXVII) .خصلت قومى كه به كار كشاورزى مي پردازد ،با اقوام كوچ كننده دامدار الزاما متفاوت
است؛ هلوتيوس مطالب ديگرى هم درباره گروههاى اجتماعى بر مي شمرد و آنكه هر جامعهاى به گروههاى
اجتماعى مختلف تقسيم مي شود كه برپايه آن خواستها و نظريات افراد متعلق به هرگروه متفاوت است.
تقريبا اين تصور بوجود مي آيد كه با نماينده ماترياليسم تاريخى روبرو هستيم .اما در همين تقريبا ا تفاوت
اصلى نـهفته است.
درست آنجا كه هلوتيوس به نظريات زمانه خود وفادار مي ماند ،يعنى قانونمندى اجتماعى را آنچنان مي
پذيرد كه جنبه فعال عملكرد انسان در اين نظريات به عينيت غيرمنفعل در جريان روند
اجتماعى تبديل مي شود ،جنبه فعالى كه تنها گويا در ظاهر وجود دارد ،دچار همان تضادى مي
شود كه ايدهآليستهاى ذهنگرا دچار آن هستند ،تضادى كه در اين امر نهـفته است كه جنبه فعال (م)
غيرقابل انكار عملكرد انسان را از صحنه و قلمروى تاثيرگذارى ،از صحنه و قلمروى قانونمند هستى
اجتماعى بكلى جدا مي سازد و براى آن قلمروى خاصى ،يعنى تنها قلمروى انديشه را باقى مي گذارد .او
دچار اين ضد و نقيض گويى مي شود كه كليه انديشههاى درباره قلمروى «عقل» را ،يعنى فلسفه – نكتهاى
كه در انديشه قرن  18نقش بزرگى ايفا مي كرد – و بهاصطالح آن چيزهايى كه “خواستهاى عاقالنه“ را
تشكيل مي دهند ،از رابطه و وابستگى اجتماعى شان رها و جدا سازد و براى آنها آزادى كامل [مطلق،
بىبندوبار] قايل شود.
در خيالپردازى نابغهگون ،حقيقت و آرمان (ايدهآل) كماكان به صورت تضادى متصلب در برابر هم
قراردارند ،آن هم به اين ترتيب كه براى رفع نيازهاى عملى ،از طريق انتظارى سادهانگارانه ،به ظاهر بر
اين تضاد غلبه مي شود .غلبهاى كه براينپايه قرار دارد كه حقيقت خود را بر آرمان منطبق خواهد ساخت.
ارنست بلوخ  )LXVIII( Ernst Blochاين برداشت را به درستى چنين بر مي شمرد« :چراغ خيابان نزد
خيالپردازان مجردانديش در فضايى خالى روشن است ،آنچه وجود دارد ،بايد خود را با آرمان (ايدهآل)
انطباق دهد»)94( .
از درون اين ارثيه فلسفى است كه نبوغ سترگ هگل بيرون مي زند و خود مي نمايد و ريشه علـيت و
هدفمندى [پراتيك] را در يك ارتباط ديالكتيكى قرار مي دهد .ژرژ لوكاش در اثر خود“ ،هگل جوان“ ،موضع
پراهميت هگل را هشيارانه برجسته مي سازد .البته موضع هگل هنوز بسيار ناكامل است ،و آغازهاى
درست ،هنوز گرفتار پوسته ضخيم ناهنجارىهاى ايدهآليستى هستند .تنها بعد از پاكسازى و “اين رو آن رو
كردن“ [از سر بر روى پا قرار دادن] و نوساختارى آنها ،راهحل نـهايى فرا مي رسيد.
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وابستگـى مضمـون عملـكرد آگـاهـى با ريشـه عـلّـى آن
همانطور كه ما متوجه شديم ،شناخت مضمون عملكر ِد آگاهى وابسته است به بررسى ريشه علـى آن.
بدينترتيب اين نكته هم شناخته شد كه با دنبال كردن ريشه علـى ،همه جوانب آگاهى قابل درك مي شود .از
اين روست كه اكنون پرسش درباره خصلت عمومى رابطه ميان علّيـت و هدفمندى [يعنى پراتيك-
كار] را در جريان روند هستى اجتماعى مطرح سازيم .به اين منظور ما بايد در ابتدا سرچشمه علّـى اين
“رابطه“ را نشان دهيم ،و يا نكتهاى كه همين مفهوم را مي رساند .ما بايد به جستجوى “رابطه“اى
بپردازيم كه از نظر زمانى ،قديمي ترين و از نظر عملكردى ،ابتدايى ترين شكل “رابطه“ را
تشكيل مي دهد.
حاال در جستجوى ريشه علـى ،به ابتدايي ترين حلقه هستى انسانى بازگرديم .چنانچه به حيوان ،طبيعت به
انسان نيز وسائل حفظ حياتش را ارزانى مي دارد .اما اگر حيوان با يك غريزه منفعالنه ،يعنى برپايه تحريك
منفعل دستگاه عصبى خود ،از اين وسايل و امكانات طبيعى استفاده مي كند ،انسان براى آنكه به هدف خود
برسد ،نيازمند واكنشى است كه از طريق آگاهى و شعور او جريان مي يابد و او به اين منظور به درك مغز
متفكر خود نيازمند است .اين درك كردن در اين امر متمركز است كه برچگونگى اجراى عمل خود آگاهى
بيابد و به جهتدادن ضرورى انديشه خود بسمت هدف نايل شود .دراين مورد ماركس در “سرمايه“ به
صورت زير نظر مي دهد« :اما آنچه بدترين معمار را از بهترين زنبور عسل متمايز مي سازد ،اين امر
است كه او اطاق را در سرش ساخته بود ،پيش ازآنكه زنبور عسل آن را در موم بسازد .در پايان كار
نتيجهاى بدست مي آيد كه همان است كه در آغاز در تصور كارگر وجود داشت ،يعنى بصورت معنوى-
مجازى وجود داشت .او نه تنها تغيير شكلى در طبيعت ايجاد مي سازد؛ او همزمان و به صورت
طبيعى هدف خود را هم به واقعيت تبديل مي كند)95( ».
تحقق هدفمند اهداف مورد نظر ،كـار است .حيوان با هدف سروكارى ندارد و لذا كار نمي كند .اما
ازآنجا كه اهداف بخودى خود ايجاد نمي شوند ،بلكه وابسته به اشياء [ابژكتهاى] عينى ،يعنى منوط به
ريشهاى هستند ،كار نيز داراى همين وابستگى است .اوال ا ،كار بايد مطابقت داشته باشد با اشياء موضوع
كار ،ثانياًا  ،وابسته به وسائل كمكى است كه بوسيله آنها اشياء طبيعى را به اشياء مورد خواست خود تبديل
ساخته و آنها را تغيير مي دهد ،يعنى ابزار كار .درست در اين نقطه ي رابطه ميان طبيعت و انسان،
وحدت تضاد ميان ريشه علّـى و تعيين هدف به طور روشن قابل درك است (م).

تفاوت اشياء و ابزار كار
اما همانقدر كه اين امر واقعيت دارد كه از اين طريق شناخت تعيين كننده ديالكتيكى اى درباره اين وحدت
بدست مي آيد ،همانقدر نيز نادرست است ،به شناخت در اين مرحله قناعت شود .باقى ماندن در سطح
شرايط مربوط و وابسته به اشياء بهمثابه عامل تعيين كننده [عـلـى عينيت موجود] ،درغلطيدن به سطح
ماترياليسم مكانيكى است .شرايط مربوط به اشياء ،كم وبيش يك عامل ثابت را تشكيل مي دهد كه به كمك آن
نمي توان تحرك اجتماعى را نتيجهگيرى كرد .در اين ارتباط ما تنها به شرايط طبيعى خارجى مي انديشيم.
برخالف آن ،ابزاركار خود محصول عمل [پراتيك] انسان است و عناصرى از شرايط را تشكيل مي دهد كه
آن را خود انسان ايجاد كرده است.
اين نكته جزو مهمترين كشفيات ماركسيستى است كه قانونمندى هاى اقتصادى هيچگاه خارج از مرز روابط
اجتماعى مربوطه وجود ندارند .از اين رو است كه ماركس پوشش شىء شده روابط را به كنار مي زند و
آنها را بهمثابه روابط اجتماعى نمايان مي سازد .به اين منظور ،ماركس پديدههاى كاتگوري گونه و شىء
شد ِه روابط اجتماعى را نشان مي دهد و به اثبات مي رساند (همانند پول ،ماشين آالت ،سرمايه ،كاال،
ارزش) .اما همزمان وابستگى اين پديدهها به اشياء تا اين حد باقى مي ماند كه كليه روابط اقتصادى تنها و
درست از طريق ارتباط شكل ضرورى هر فعاليت اقتصادى انسان بر روى اشياء طبيعى قابل درك است.
اما آنچه سوسيولوژى عاميانه از مدنظر دور مي دارد ،اين نكته است كه كار انسان به كمك ابزار كار و به
منظور تصاحب اشياء طبيعى ،تنها تا آنجا و در آن حد تابع و وابسته به خواص ويژه اشياى موجود در
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طبيعت است كه سطح رشد و تكامل جامعه آن را ممكن مي سازد؛ چنين سطحى از طريق ويژگي
هاي اشياى طبيعى تعيين نمي شود ،بلكه بوسيله روابطى كه انسانها در چهارچوب سطح «توليد
اجتماعى دوران خود» به آن تن مي دهند ،تعيين مي شود .اين روابط به نوبه خود روابطى هستند كه به سهم
خود« ،مطابقت دارند با مرحله معينى از رشد و تكامل مادى نيروهاي مولده» )96( .سلسله مراتب
«مراحل» رشد و تكامل نيروهاى مولده تنها از اين طريق قابل درك است كه مراحل بهمثابه مراحل تكامل
چگونگى ي بكارگيرى ي نيروهاى طبيعى در توليد فهميده شود (كه در چهارچوب روابط توليدى
دوران معين شكل خاص خود را دارا هستند و با رشد نيروهاى مولده با آن در تضاد قرار مي گيرند).
براينپايه روشن مي شود كه در هيچ موردى ،چگونگى بكارگيرى نيروهاى طبيعى خارج از سطح و
چهارچوب فعاليت -اجتمايى انسان قرار ندارد.

نقش سطح رشد نيروههاى مولده
در بيان كلى ،تحت عنوان رشد و تكامل نيروهاى مولده ،چيز ديگرى نبايد فهميده شود ،جز رشد و تكامل
ابزاركارى كه توسط خود انسان ايجاد شده است .مفهوم وسيع اين برداشت از رشد نيروهاى مولده ،اندام
و اعضاى خود انسان و تجربه كارى او را كه به طور ارگانيك بخشى از نيروهاى مولده را تشكيل مي دهد،
در بر مي گيرد .ماركس كه بجاى ابزارتوليد ،از «وسائل كار» صحبت مي كند ،با تكيه بر جنبه فعال در
رابطه انسان و طبيعت ،مي نويسد :كارگر «خواص مكانيكى ،فيزيكى و شيميايى اشياء را مورد استفاده قرار
مي دهد ،تا از آنها بهمثابه ابزار قدرت در جهت و در خدمت هدف خود ،بر روى اشياء ديگر تاثير
بگذارد)LXVIIIa( )98( ».
در جريان روند فوق ،طبيعت با كليه ثروتهاى آن پيششرط عمومى و موضوع [مفعول -ابژكت-
سوژه] فعاليت انسانى است ،و بهيچوجه ،نه بهصورت عكس .طبيعت تنها «شىء [موضوع] عمومى
كاركرد انسان است» (ماركس) ،و خود ماركس بر اين نام گذارى تكيه مي كند )99( .با چه پيگيرى ماركس
اشياء طبيعى را موضوع كار و فعاليت انسان مي داند و براى آنها در برابر نقش كار اهميتى كم قائل است،
بهويژه در جمله زير روشن مي شود« :تفاوت دورانهاى اقتصادى را نه آن چيزى كه درست مي شود ،بلكه
چگونه و با چه وسائل كارى درست مي شود ،تعيين مي كند»[ )100( .تفاوت چرخ گارى گذشتهها و چرخ
مدرن خودرو قرن  ٢١تاريخ اروپايي]
پس ،جستجوى آخرين عامل در سلسله ريشه علـى «مناسبات اقتصادى» ،ما را به اين شناخت نايل مي سازد
كه اين عامل ،كار است كه درجهت تصاحب اشياء طبيعى قرار دارد« .در جريان روند كار ،فعاليت انسان
بوسيله وسائل كار به تغييرات مورد نظر خود در اشياء موضوع كار ،نايل مي شود» )101( .و نه برعكس!
و زمين ،در اين رابطه ،ابژكت غيرفعال را تشكيل مي دهد ،بهمثابه شىء پيششرط ،و يا «وسيله عمومى
كار ... ،زيرا اين پيششرط نقطه اتكاء كارگر  locus standiاست (محلى است ،كه او در آنجا ايستاده است) و
[اين پيششرط] براى جريان روند (كار) انسان فضاى مربوطه را ايجاد مي سازد (.»)field of employment
()102

رابطه كار و آگاهى
اگر به طور كلى به مسئله نگاه كنيم ،مفهوم كار يك مفهوم مجرد و توخالى است .زيرا كار ،تنها كار
اجتماعى مي تواند باشد .اگرهم «كار در ابتدا روندى است ميان انسان و طبيعت ،روندى كه در آن انسان
جريان سوخت و ساز خود را با طبيعت به وسيله عمل خود متحقق مي سازد ،تنظيم مي كند و مورد بررسى
و كنترل قرار مي دهد» ،درعينحال انسان در جريان كار «قوههاى نـهفته در طبيعت را به حركت مي
اندازد و بر نيروهاى درونى آنها حاكميت خود را برقرار مي سازد» ( ،)103باوجود اين« ،اين اقدام او»،
تنها بهمثابه اقدامى اجتماعى ممكن مي شود ،زيرا انسان موجودى اجتماعى است ،يعنى موجودى است «كه
فرديت خود را تنها در جامعه بازمي يابد» )104( .اما اين اصل كدام اصل است كه كيفيت اجتماعى كار را
ايجاد مي كند كه تحت تاثير آن ،انسان در رابطهاى ضرورى و ناگسستنى با انسانهاى ديگر قرار مي گيرد؟
بازهم و دوباره همان كار! ازآنجا كه حيوان كار نمي كند ،بيان به كار برده شده در “ايدئولوژى آلمانى“
صائب است« :براى حيوان ارتباط با حيوان ديگر ،بهمثابه رابطه نيست»)1٠٥( .
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كار و جامعه بدينترتيب بايكديگر در ارتباط ديالكتيكى ي كاركردى  funktionellو با تاثيرى
متقابل قرار دارند .اين شناخت ،نور ديگرى را بر رابطه ميان عملكرد [پراتيك] هدفمند جهتدار و
ريشه علّـى آن مي اندازد .اگرهم ما تا اندازهاى محق بوديم مدعي شويم كه كار وابسته است به اشياء
طبيعى ،و در اين وابستگى داراى ريشه علـى است ،آنوقت چنين برداشتى ،برداشتى بشدت يكسويه بوده
و درست بهخاطر اين يكسويه بودن ،نادرست است .زيرا چگونگى وابستگى علـى روند كار به خواص
اشياء طبيعى ،وابستگي هاى ثابت و خشك كه ناشى از شكل اشياء طبيعى باشد ،نيست ،بلكه وابستگىاى
بشدت متغيير است :هر شىء طبيعى با خواص ثابت مي تواند به نسبت سطح رشد چگونگى بكارگرفته
شدن اجتماعى نيروهاى مولده ،بصورت بسيار متنوع موضوع كار باشد .پيششرط وابستگى علـى كار در
ارتباط با اشياء را نمي توان نفي كرد ،اما شكل مشخص اين وابستگى علـى را استقالل متافيزيكى شىء
تعيين نمي كند ،بلكه قانونمندى داخلى تغييرات اجتماعى كه زمينه حقيقى و واقعى براى جريان روند
تاثيرات متقابل ميان طبيعت و انسان را تشكيل مي دهد ،تعيين مي كند.

آگاهى ،مرحله كيفى جديد در تكامل طبيعت
در چگونگى و شيوهاى كه انسان در جريان كار ،اشياء طبيعى را به كار مي گيرد ،يك تضاد ديالكتيكى وجود
دارد .اين نكته را هگل نيز مورد توجه قرار داده بود ،توجهى اى كه لوكاش آن را متذكر شده است .اين
تضاد عبارت است از آنكه آنچه نتيجه كار است« ،همزمان هم جديد است و هم نيست» )106( .ازيكسو
انسان نمي تواند چيزى به مضمون اشياء طبيعى بيافزايد؛ قانونمندى درونى آنها هميشه ثابت باقى مي ماند.
ازسوي ديگر ،اين هدفگيرى انسان است كه براى اشياء طبيعى نقش و تعريفى جديد ايجاد مي كند «و از
اين قانونمندى ها امكانات و تاثيرگذارى جديد و تاكنون نشناخته و يا به طور اتفاقى كشف شده را استخراج
مي كند» .درست اين جنبه پويا است كه وارد جريان روند اجتماعى مي گردد ،و جنبه ثابت و خشك-
متصلّب شىء بودن طبيعت – كه البته “تصلبى“ نسبى است در برابر پويايى اجتماعى – را «نفى مي
كند» و بجريان مي اندازد.
و اين روند بهيچوجه اتفاقى نيست؛ اين دربرگرفتن و اجتماعىكردن اشياء طبيعى ،نتيجه ارادهگرايانه يك قمار
بىحساب طبيعت نيست ،بلكه نتيجه ي ضرورى ي ايجادشدن جهشىوار كيفيت جديد است ،يعنى نتيجه
جهان
ايجادشدن آگاهى انسان ،بهمثابه مشخصه مرحله هستى جديدى از تكامل طبيعى [ماده] ،يعنى مرحله «
ِ
انسان بااستعداد و آگاه» مي باشد .تكامل اين كيفيت ،ناشى از چگونگى رفتار نوين انسان است در برابر
طبيعت كه خود را جهشوار از جهان حيوانات جدا ساخت ،يعنى ناشى از كار هدف و غايتمند و در مغز
برنامهريزى شده است .اما زمانى كه اين كيفيت نوين حضور دارد ،آنوقت همانند همه مراحل ديگر تكامل،
در اين مرحله هم ،باالترين سطح تكاملى كيفيت نوين ،همه چيز را فرا مي گيرد و مهر خود ر ا بر همه چيز
مي زند ،به نحوى كه اين مرحله تكاملى به آن شكلى درمي آيد كه چگونگى قانونمندى تاثير كيفيت نوين حكم
مي كند.

هماهنگى قوانين در هر مرحله تكاملى
قوانين مكانيكى همانقدر براى قوانين مرحله غريزى زندگى و رشد حيوانات بىاهميت هستند ،همانقدر كه
نيروى جاذبه زمين كه مداوم بر روى ما موثر است و يا قانون كشش  ،Gravidationبراى سقوط به سوى مركز
ثقل زمين ،بر روى قانون تمايل به سقوط درجه سود سرمايه پاسخگوست؛ در آنجا قوانين جهان غرايز و در
اينجا قوانين جهان آگاهى حاكمند و نمى توان آنها را نه باهم و نه با قوانين فيزيكى در ارتباط قرار داد .آنچه
كه ما هماهنگى قوانين يك مرحله از تكامل مىناميم ،پديدهاى كه در ظاهر تعجب برانگيز است ،به اين
معناست كه براى هر مرحله ،اين قوانين در رابطه ميان خود (م) از نظمى بسته و مشخص و برطبق
اصلى كه در چهارچوب يك سيستم برقرار است ،پيروى مي كنند .و اين اصل ،از ريشه مشترك قوانينى
ناشى مي شود كه كيفيت مرحله مربوطه را برپامي دارند .پرسش درباره علت قانونمندى وحدت يك مرحله،
باوجود پديدههاى متضاد در آن ،پاسخ خود را در اين هماهنگى و يكپارچگى قانونمند مي يابد.
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رابطه ميان هستى اجتماعى و آگاهى
برپايه اين شناخت تئوريك (اجبارا) نمي توان انكار كرد كه آنچيزى كه زندگى اجتماعى را از كليه مراحل
پيشين آن مجزا مي سازد و آن را بهمثابه يك مرحله كيفى مخصوص بخود برپامي دارد ،آگاهى است .اين
نكته اما به اين معنا نيز است كه هيچ جنبهاى از هستى اجتماعى ،هيچ رابطه و هيچ عملكردى ،نمي تواند
وجود داشته باشد كه از درون («ميان»!) آگاهى نگذشته و در اين مجرا شكل نگرفته باشد .و آنجا كه مي
تواند از اين برداشت اينسوتفاهم ايجاد شود كه چنين موضعى نهايتا به سقوط به ايدهآليسم خواهد انجاميد،
آنوقت بايد گفت كه اين سوتفاهم ناشى از آن است كه نزد اين مدعيان ،شرايط طبيعى به صورت ناشايست و
ماترياليسم عاميانه ي مكانيكى به پيروزى آسان دست
غيرديالكتيكى برجسته مي شود ،و موجب مي شود كه
ِ
يابد و به خود آفرين بگويد .اما ابراز نگرانى  ،بي پايه و اساس است .نادرستى اين نگرانى درباره پذيرفتن
عملكرد فعال آگاهى دركل روند هستى اجتماعى را مي توان حتى بسيار موفق با كمك برداشت ماترياليستى
سختگير و سازشناپذير اثبات كرد .خصلت “ماترياليستى“ برداشت فوق درست در اين امر نـهفته است كه
جنبه فعال و در جهت اهداف عمل كننده در روند هستى اجتماعى ،يعنى آگاهى ،بي توجه به اهميت نقش آن،
نهايتا و به طور مضمونى وابسته است به يك رابطه بهمپيوسته -بهمتنيده ي ديالكتيكى كه از عملكرد در
شرايط عينى اجتماعى نتيجه مي شود و در آن همه جنبهها و لحظات [هستى اجتماعى] در يك ك ِل ديالكتيكى
هماهنگ مي گردند .ما در اين مورد مفصال صحبت خواهيم كرد.

رابطه ذهن و عين
با برداشت فوق ،روند اجتماعى ،برخالف برداشت و بينش ماترياليسم قديمى كه جنبه فعال را در آن تنها
ظاهرامر ارزيابى مي كند ،و يا آن را امرى خارج و فارغ از قانونمندى مي داند و براى آن تنها قلمروى فكر
را مي پذيرد ،اين روند اجتماعى درواقع كليت پراتيكى را تشكيل مي دهد كه از درون آگاهى راه خود را
مي يابد ،روندى كه در آن هم جنبه ذهنى و هم عينى يكسان -مشابهه و واحد هستند و وحدتى را تشكيل مي
دهند ،به بيان فلسفى ،رابطه سوبژكت -ابژكت [فاعل و مفعول] را تشكيل مي دهند.
رابطه سوبژكت -ابژكت بهمثابه اصل ديالكتيكى جريان روند اجتماعى كه در آن كليه جنبهها و لحظات اين
روند دسته مي شوند ،تنها زمانى مي تواند به درستى درك شود و اين شناخت به وجود آيد ،كه درك شود

كه عملكرد ذهنى سوبژكت همانقدر پيششرط است براى برقرارى واقعيت قانونمند -عينى،
يعنى ابژكت ،همچنان كه برعكس ،قانونمندى عينى پيششرط است براى فعاليت ذهنى .سختى

كار در اين نيست كه رابطه سوبژكت -ابژكت برپايه تجربه تعيين و برشمرده شود؛ اين سختى بيشتر در اين
نكته نـهفته است ،توضيح داده و فهميده و درك شود كه چرا هستى اجتماعى و اين رابطه برهم منطبق و
يكى هستند ،بهعبارت ديگر ،بيان يك مفهوم مى باشند و چرا كليه جنبهها و لحظات روند اجتماعى ،تنها
مي توانند جنبهها و لحظات رابطه سوبژكت -ابژكت را تشكيل دهند.
براى روشن ساختن اين نكته مجبور هستيم بارديگر به مسئله رابطه انسان و طبيعت مراجعه كنيم .ما ديديم
كه حتى كوچكترين واحد رابطه انسان و طبيعت ،هميشه فعاليت و عمل ،و آن هم فعاليت و عمل
اجتماعى است .نارسائى فكرى درباره نقش شرايط طبيعى كه گويا تاثيرات بازدارنده و يا كمك كننده و موثر
بر روى چگونگى رشد روابط اجتماعى مي توانند داشته باشند ،سرگيجه بسيار ايجاد كرد .تاآنجا كه از اين
ت برابرايستاى (عينيت)
تصور ،اين نتيجهگيرى بعمل آمد كه آخرين وضع غيرقابل محاسبه ،شيئي ِ
 Gegenständlichkeitطبيعت است .اين نكته اما در اين ارتباط مورد توجه قرار نگرفت كه عمل و پراتيكى كه به
طور ضرورى در جهت تاثير گذاشتن بر روى اشياء طبيعى تحقق مي يابد ،اشياء طبيعى را به قلمروى
فعاليت خود وارد و آنها را تبديل مي سازد و همانطور كه نشان داده شد ،عكس آن اما هيچگاه تحقق
نمي يابد[ .نمونه براى عمل و پراتيك انسان بر روى طبيعت با مضمونى منفى ،مسئله تخريب محيط زيست
است].
اگر اين نكته را به طور انتزاعى مورد توجه قرار دهيم ،آنوقت اينطور به نظر مي رسد كه جهان اشياء
طبيعى سلطه خود را بر پراتيك انسان برقرار مي سازد .اين ظاهرامر از اين رو به وجود مي آيد كه انسان
آن چيزى را به موضوع فعاليت [به ابژكت] خود تبديل مي سازد كه مي يابد و با آن روبروست ،و آن چيزى
كه در برابر خود دارد ،البته در قانونمندى كيفى خود غيرقابل تغيير است .اما اين تظاهرامر بالفاصله ازبين
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مىرود ،بمحض آنكه درباره چگونگى قوانين جريان روند و تغييرات اجتماعى پرسشى مطرح شود .بهعبارت
ديگر ،به محض آنكه توجهمان را از رابطه محدود ميان انسان و طبيعت ،كه به طور متافيزيكى از درون
كليه روابط اجتماعى برگزيده ايم ،دور و به بهمپيوستگى -بهمتنيدگى كليت جريان روند هستى اجتماعى
بيانديشيم ،تظاهر سلطه اشياء محو مي شود .با چنين تغيير در زاويه ديد تئوريك ،بالفاصله اين نكته خود را
نشان مي دهد كه باوجود وابستگى وسيع انسان به شرايط طبيعى و با توجه به اين پيششرط ،كه اصال فضاى
ضرورى فعاليت تغيير دهنده توسط انسان ،براى انسان وجود دارد (امرى كه مثال در كوير به طور محدود
برقرار است) ،قانونمندى درونى روند كليت هستى ،برترى و غالب بودن خود را عليه محدود
كردن رابطه ميان انسان و كيفيت غيرمنعطف -مصلّب طبيعت و همچنين عليه شرايط

جغرافيايى محل مختلف ،برقرار شده و قابل درك مي شود .رشد سرمايهدارى در انگلستان از
همان قوانينى درونى پيروى مي كند كه در سويس هم مي كند .ماركس مي گويد« ،براينپايه
است كه مي توان از زمينه طبيعى ارزش اضافى صحبت كرد ،اما نمي توان در مفهوم كلى از آن صحبت
كرد كه هيچ محدوديت طبيعى وجود ندارد كه مانع آن باشد ،كه كارى را كه براى زندگى خود ضرورى
است از سر خود باز و به گردن ديگرى بياندازيم» )107( .و همچنين« :شرايط مساعد طبيعى هميشه تنها
امكان ،و نه واقعيت ارزش اضافه را ارائه مي دارد»)108( .
تفاوتى كه ماركس اينجا ميان امكان و حقيقت نايل مي شود ،ابـهام را برطرف مي سازد كه اين تفاوت درباره
رابطه اجتماع و طبيعت برقرار است .حقيقت عبارت است از بـهره جستن از امكان طبيعى كه از طريق
پراتيك ،يعنى به كمك فعاليت هدفمندى كه از درون سر [مغز ،آگاهى] مي گذرد ،تحقق مي يابد .امكانى
كه در وضع عادى به طور بىنـهايت و تمامىناپذير وجود دارد ،و لذا تحقق يافتن و ايجادشدن حقيقت ،به
خصلت وجودى شىء (شيئيت آن) و امكانهاى مختلف مربوط نمي شود ،بلكه منوط است به قانونمندى
درونى جريان روند اجتماعى .نه آنكه وجود يك قدرت طبيعى نقش مستقلى ايفا مي كند ،بلكه «ضرورت
كنترل نيروى طبيعى توسط اجتماع ،يعنى توانايى برقرارى سوخت و ساز با آن ،طبيعت را توسط دست
و توانايى انسان در مقياس بزرگ رام كردن و به خدمت گرفتن ،نقش اساسى را در تاريخ صنعت تشكيل مي
دهد» )109( .به اصطالح «شرايط اقتصادى» عبارت است از كار انجام شده به منظور برطرف ساختن
نيازهاى مادى ،به سخنان ديگر ،عبارت است از كار انجام شده در جريان «توليد و بازتوليد بي واسطه
حيات» ( )110در چهارچوب روابط اجتماعى .ماركس مي گويد« ،چيزىكه پرودون )LXIX( Proudon
نفهميده است ،اين نكته است كه برخى از مناسبات اجتماعى نيز همانطور محصول خود انسان هستند،
همانطور كه پارچه ،نخ وغيره چنين هستند»)111( .
اما چنين مناسبات اجتماعى خود ناشى از پراتيك مشخص تاريخى اى هستند ،پراتيكى كه خود در دامن
شرايط قبلى اى كه تنها تحت تاثير مناسبات معينى ممكن شده بود ،بوجود آمده است .در “ايدئولوژى آلمانى“
اين مناسبات به روشنى برشمرده مي شوند« :اين برداشت (ماترياليستى) از تاريخ… نشان مي دهد كه… در
هر مرحلهاى از تكامل ،دستاورد مادى و قابل لمسى وجود دارد ،تودهاى از نيروهاى مولده ايجاد شده است،
رابطه تاريخى اى ميان افراد و طبيعت برقرار شده است كه هر نسلى از نسل قبلى به ارث مي برد .تودهاى
از نيروهاى مولده ،سرمايهاى و شرايطى كه البته خود آنها توسط نسل جديد تغيير مي يابند ،اما در عين حال
اين شرايط ،شرايط زندگى نسلى جديد را هم تعيين مي كند [تخريب محيط زيست!] و به آن تكامل و خصلت
معينى مىبخشد .شرايطى كه همانقدر انسان را مي سازند كه انسان شرايط را به وجود مي آورد»)112( .
ماركس ،مثال در “فقر فلسفه“ مرحله اجتماعى هستى را كه به طور طبيعى پديدهاى همگون است ،تنها به
طور عام برجسته نمى سازد ،زيرا هر مرحله به صورت كلى برپايه يك اصل واحد قرارداشته و از اين رو
يك كليت اندامى -ارگانيك را تشكيل مي دهد« :مناسبات توليدى در هر اجتماعى يك كليت را تشكيل مي
دهند… ،زيرا كه تمام روابط همزمان برقرار هستند و يكديگر را حمايت مي كنند» )113( .او موضع خود
در اين مورد را دقيقتر به اين صورت مشخص مي سازد كه بر غيرقابل عبور بودن از مرزهاى

اجتماعى براى عملكرد نيروهاى فعال ،تاكيد كرده و بهعبارت ديگر بازتوليد هستى در يك
جامعه مشخص را خارج از اين مرزها نفى مي كند .در همين مضمون او بارها از آن صحبت مي
كند كه رابطه ميان طبيعت و انسان هميشه تنها در داخل مرزهاى رويدادهاى هر مرحله اجتماعى جريان
مي يابد« .در توليد انسانها تنها بر روى طبيعت تاثير نمىگذارند ،بلكه همچنين بر روى يكديگر موثراند.
آنها تنها از اين طريق توليد مي كنند كه به صورت معينى با هم همكارى مي كنند و نتيجه عمل خود را با
يكديگر مبادله مي سازند .براى آنكه توليد كنند ،آنها به مناسبات و روابط معينى نسبت به هم تن در مي
دهند ،و تنها در درون اين مناسبات اجتماعى است كه تاثيرگذارى آنها بر روى طبيعت و در توليد تحقق مي
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يابد» )114( .اينكه بيان مطلب به شيوه فوق امرى اتفاقى نيست را تكرار آن نشان مي دهد« :كليه توليد،
يعنى تصاحب طبيعت توسط فرد در چهارچوب و از طريق روابط حاكم در يك شكل اجتماعى معين» ()115
عملى مي شود.
ما مسئله چگونگى رابطه ميان طبيعت و جامعه (م) را از اين رو به اين وسعت مورد توجه قرار
داديم ،زيرا خواستيم از اين طريق عليه بدفهمى هاى ماترياليسم تاريخى كه اغلب ناشى از نادرستى درك اين
رابطه است ،موضع گرفته باشيم .درك نادرست مكانيكى از رابطه ميان طبيعت و جامعه ،باعث ايجادشدن
شخص حتى مسلط به انديشه ماركسيستى نيز
يك برداشت ايدهآليسستى ي مخالف شد .براينپايه است كه يك
ِ
مي تواند دچار اين برداشت نادرست بشود« :تفاوت اساسى ميان ماركسيسم و علم بورژوازى نه در برترى
اسلوب اقتصادى آن براى توضيح تاريخ است ،بلكه در پذيرش موضع كليت از طرف ماركسيسم قرار
دارد» .اين برداشت بيش از سه دهه پيش به رشته تحرير درآمده است ،اما براى نشان دادن يك لغزش
ايدهآليستى ،ارزش عنوان شدن را دارد .نادرستى اين موضع در بي توجهى به اين واقعيت نـهفته است كه
درك تاريخ بهمثابه جريان رون ِد واح ِد ديالكتيكى كه از قانونمندى يكپارچهاى پيروى مي كند ،و لذا
يك«كليت» را تشكيل مي دهد ،تنها از اين رو ممكن است ،زيرا در حركت و تغييرات اين كليت ،شرايط
«اقتصادى» [توليدى] (آنطور كه ما آنها را نشان داديم) نقش عامل اصلى و يك دست كننده (م) كليه
عوامل ديگر را ايفا مي كند و عاملى است كه كليت را برپامي سازد .پذيرفتن اين نظر اما به اين معنا نيست
كه خود را گرفتار جدل تجربى بي پاياني سازيم كه از طريق ارايه نمونهها مي كوشد براى نقش عامل
اقتصادى و يا ايدئولوژيك اولويت قائل شود؛ چنين جدلى را به زحمت بتوان بكمك تجربه نيز به نتيجه رساند،
زيرا همانطور كه تجربه روزانه نشان مي دهد ،هر طرف مي كوشد هرچه بيشتر “داليلى“ ارايه دهد ،امرى
كه بهخاطر صبورى بىحد تاريخ و با كمى زيرك بودن شخص ،ممكن نيز است .اما نكته اصلى ،يعنى قبل از
آنكه كوشش شود كه به كمك تعدادى از مدارك و اسناد يكى از دو وجه به اثبات برسد ،اين نكته است كه
برپايه تئورى شناخت ،اولويت عامل اقتصادى را از درون ذات و مضمون جامعه تشخيص دهيم و آن را
بهمثابه يك ضرورت بىچون وچرا بهاثبات برسانيم .از اين رو لنين نيز به اين عادت انتقاد وارد مي سازد كه
مضمون ديالكتيك تنها با ارايه نمونهها نشان داده شود ،امرى كه به نظر او تنها به خاطر «ساده كردن درك
آن» براى عموم مجاز است)116( .

نقش پراتيك در رابطه ايدئولوژى و شرايط اجتماعى
اثبات ضرورت وابستگى پديدههاى معنوى از شرايط اجتماعى را نمي توان تنها از طريق شرح و تفسير آنها
به نحو احسن انجام داد ،بلكه مى توان از اين طريق آن را تنها مورد تاكيد قرار داد .چنين اثباتى را مي توان
تنها از طريق كشف ريشههاى معنويت و ايدئولوژى انسان ،ويا دقيقتر ،عواملى كه آن را “توليد مي كنند“،
يعنى عواملى مانند كار و آگاهى كه نقش تعيين كننده در تفاوت انسان با حيوانات را تشكيل مي دهند ،عملى
ساخت .آنوقت تازه از اين نقطه به بعد مي توان بررسى را به سوى ترسيم مشخص هستى ي تاريخى ي
آگاهى ،محتوا و شكل آن ،هدايت كرد .يك چنين بررسى ،يعنى بررسي ايكه از ريشه علـى پديده آغاز مي
شود ،همانطور كه در بخشهاى قبلى نشان داديم ،تنها شيوه درست بررسى را تشكيل مي دهد و ضرورتا به
اين نتيجه نيز نايل مي گردد كه فعاليت انسان و انطباق آن با تغييرات قانونمند شرايط را بهمثابه «پراتيك
متحول كننده» ( )117بپذيريم .اين اما هيچ معناى ديگرى ندارد ،جز جنبه معنوى روند ،يعنى وضع معين
عامل روحى [ -معنوى -آگاهانه نزد انسان] را در ارتباط و در بهمپيوستگى -بهمتنيدگى آن از و با شرايط
اجتماعى درك كنيم و همچنين و همزمان آن را بهمثابه عامل درونى ي موثر در ايجادشدن جريان روند هستى
جامعه تشحيص دهيم .بهعبارت ديگر ،اين شناخت به طور مشخص به اين معناست :كه با توجه به نتايج
ريشههاى علـى بيرونآمدن و جداشدن گونه انسان از جهان حيوانات ،و ازآنجا كه مسلط شدن بر اشياء
طبيعى و ايجاد تغييرات در آن بمنظور پاسخ به حوائج زندگى از طريق كار عملى مي شود ،بايد پذيرفت
كه كار در سرآغاز اين روند انسان شدن قرار دارد (م) ،و از اين رو بايد انديشيدن را بهمثابه يك
عامل وابسته به پراتيك پذيرفت و آن را بهمثابه وسيلهاى در روند پراتيك هدفمند و جهتدار به منظور رفع
حوائج روزمره انسان ارزيابى كرد .بغرنج شدن روابط اجتماعى بهخاطر ترقى جامعه به درجات باالتر و
بغرنجتر ،تغييرى در اين اصل ايجاد نمى كند .درست برجسته ساختن روابط مشخص ميان هستى و آگاهى

90

ت واقعى
در مفهوم پراتيك ،نقش آن محتواى واقعى و نه توخالى را مستدل مي سازد ،يعنى محتوايى كه واقعي ِ
و متناسب با مفهوم كليت حيات اجتماعى را بيان و در آن ماترياليسم تاريخى نقش اساسى را ايفا مي كند .اما
از آنجا كه ماترياليسم تاريخى نشان مي دهد كه چگونه وحدت متضادها ،در مورد مشخص بررسى ما ،ميان
هستى و آگاهى به صورت عملى ممكن مي شود و وجود دارد و از اين طريق به اثبات مي رساند كه جامعه
ساختارى ديالكتيكى است كه كليه لحظات متضاد هستى خود را به وحدت مي رساند ،اين نكته تشخيص

داده و درك مي شود كه تكيه نامتناسب و يكسويه بر روى “فاكتور اقتصادى“ همانقدر
نادرست است كه پربـهادادن نامتناسب بر روى كليت به ضرر عامل اقتصادى ،آنطور كه در
نقلقول فوق عملى شده است ،نادرست مي باشد.

كشف كليت واحد
كشف عامل اقتصادى به تنهايى بهيچوجه محتواى ماترياليسم تاريخى را تشكيل نمي دهد .حتى برجسته ساختن
ويژگى و درستى درك ماركسيستى از مفهوم اقتصادى در برابر تصورات غيرماركسيستى كه آنها هم اهميت
چنين عاملى را برسميت مي شناسند ،هنوز كافى نيست ،بلكه بايد دقيقا روشن و بيان گردد كه رجحان و
برترى اين برداشت در چيست ،نكتهاى كه شناخت آن به اين سادگي ها نيز ممكن نمي باشد .انگلس در سال
 1894دراينباره در نامهاى به اشتاركن بورگ مي گويد« :اگر ماركس برداشت ماترياليستى از تاريخ را
كشف كرد [نبايد متعجب بود ،زيرا] تيئرى  ،Thierryميگنت  ،Mignetگويسوت  Guizotو كليه تاريخنويسان
انگليسى تا سال  1850با نظريات خود ثابت مي كنند كه تمام كوشش آنها تدارك اين كشف بوده است ،و اين
كشف نيز اين امر را اثبات مي كند كه زمان آن فرارسيده بود كه اين برداشت [ماترياليسم تاريخى] كشف
شود» .مئرينگ  Mehringنيز اين نكته را برجسته مي سازد كه الاقل از سال  ،1815اگر نخواهيم زمان آن را
به آغاز صنعتى شدن وسيع [انگلستان] برسانيم ،در انگلستان ديگر براى كسى مخفى نمانده بود كه در آنجا
نبرد اصلى سياسى در دور محور حاكميت دو طبقه جريان داشت .در فرانسه نيز تاريخنويسان دوران
رنسانس اين واقعيت را براى تاريخ فرانسه از قرون وسطى به بعد تعيين كننده ارزيابى مي كردند )118( .به
نامهاى تاريخنويسانى كه انگلس مي نامد و مئرينگ نيز نام تيرز  Thiersرا اضافه مي كند كه تضاد طبقاتى را
بهمثابه ساختار عمده جامعه قبول دارند ،مي توان اسامى ديگرى نيز اضافه كرد ،مثال ديسرائلى ،Disraeli
كارلئله  ،Carlyleتوكويل  ،Toquevilleلورنس فون اشتين  .Lorenz von Steinمنتيسكو  ،Montesquieuهلوتيوس
 ،Helvetiusايزلين  ،Iselinپاگانو  ،Paganoهردئر  Herderو نظريهپردازها دوران رومانيسم ،كانت ،شليئتسر
 ،Schliezerلوئى بالنك  Louis Blancو ديگران نيز عامل اقتصادى را به اين يا آن شكل تشخيص داده بودند .مثال
شليئتسر در موردى گفته بود :زبان و همچنين رشد و تكامل عقل انسان ،عمدتا ناشى از هستى اجتماعى
اوست و تاريخ انسانيت عمدتا بايد بهمثابه تاريخ اختراعات ،كشفيات و تكنيك ارزيابى شود.
كشف عامل اقتصادى توسط ماركس و انگلس اما به طور عمده با نظريات پيشيننيانشان متفاوت است .اگر
كار عمده آنان “نيز“ تنها محدود به كشف عامل اقتصادى مي بود ،آنوقت آنها مدتها بود كه فراموش شده
بودند .برترى كشف آنها همچنين تنهـا در داشتن دقت بيشتر در زمينه حوادث اجتماعى نيست – اين البته
پيششرط است  ،-بلكه اين برترى در آن است كه آنها براى اولين بار راه را نشان دادند و گشودند براى
درك وحدت تضادهاى متنوع در لحظات و اهميت آن براى درك جوانب بكلى دور و متفاوت از هم در
پديدههاى هستى انسانى .وحدتى كه عامل ضرورى براى وابسته و بهمپيوسته -بهمتنيد ِه بودن يك كليت واحد
است .پلخانوف با تيزهوشى مضمون ماترياليسم تاريخى را تشخيص داد .در رساله خود تحت عنوان
“درباره برداشت ماترياليستى تاريخ“ ،و پس از آنكه او تئورى اجتماعى عاميانه درباره عامل اقتصادى را
مورد انتقاد قرار مي دهد ،مي نويسد« :عامل اجتماعى -تاريخى يك امر مـجرد است… به كمك قدرت
انتزاع ،جوانب مختلف كليت هستى اجتماعى شكلى كاتگوري وار پيدا مي كنند و از اين طريق برخى
از ابراز نظرها و برخى از چگونهگي هاى عملكرد اجتماعى انسان – اخالقيات ،ظوابط حقوقى ،اشكال و
نرم هاى اقتصادى وغيره – در آگاهى ما به نيروهاى خاص مستقلى تبديل مي شوند كه همزمان ،هم عمل ما
را موجب مي شوند و هم دليل انجام آن مي گردند و خود را بهمثابه آخرين سبب و علت چنين عملكردى مي
نمايند .اكنون كه تئورى موثر بودن چنين عواملى شناخته و طرح شده است ،بايد اين بحث را اجبارا هم
بسرانجام رساند كه كدام عامل را بايد به عنوان عامل تعيين كننده دانست» )119( .و پلخانوف به چنين
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نتيجهاى نايل مي گردد« :به هر اندازهاى هم تئورى عوامل در زمان خود محق و موثر بوده است ،امروز
ديگر قابل دفاع نيست .اين تئورى عملكرد و پراتيك اجتماعى انسان را تقسيمبندى (بـخوان پاره پاره) مي كند،
جوانب و تظاهر اجتماعى مختلف آن را بهمثابه نيروهاى ويژهاى مي نمايد كه گويا رشد و چگونگى تكامل
تاريخى جامعه را تعيين مي كنند .در تاريخ تكامل علوم اجتماعى ،اين تئورى همان نقشى را ايفا كرده است
كه تئورى نيروهاى مختلف فيزيكى در علوم طبيعى ايفا مي كند .دستاوردهاى علوم طبيعى ،آموزش وحدت
اين نيروها را پايه گذاشتند و آموزش مدرن پايدار بودن كل انرژى را ايجاد ساختند .برهمينپايه نيز مي
بايستي دستاوردهاى علوم تاريخى موجب آن شوند كه تئورى عوامل بهمثابه نوعى تحليل اجتماعى ،جاى خود
مشخص اجتماعى بدهد .برداشت همنهادى حيات اجتماعى ويژه
را به برداشت همنهادى ي هستى ي
ِ
ماترياليسم ديالكتيك امروزى نيست .ما آن را نزد هگل نيز مي يابيم كه وظيفه آن را در آن مي ديد ،روند
كامل تاريخى اجتماع را در كليت آن به طور علمى توضيح دهد .يعنى ازجمله كليه جوانب و تظاهر عملكرد
و پراتيك اجتماعى انسان را نشان دهد كه به صورت عوامل مختلف مورد توجه انسانى قرار مي گيرد كه به
طور انتزاعى مي انديشد»)120( .
براى آنكه بتوان نكته فوق را دقيقا درك كرد ،بايد انسان چنين تصور كند كه كلمه “عوامل“ هميشه با ويرگول
به معناى “باصطالح“ فهميده شود .آنچه كه پلخانوف مردود مي داند ،اين نكته نيست كه گويا جوانب مختلف
هستى اجتماعى وجود ندارد ،بلكه اين نكته است كه گويا مي توان براى آنها در برابر جوانب ديگر استقالل
قائل شد – كه از اين طريق وحدت جريان روند تاريخى نقض مي شود .انتقاد پلخانوف امروز هم همچنان
مدرن است كه در گذشته بود ،زيرا جامعهشناسى عاميانه ،سطح شناختى را كه ماركسيسم به آن دست يافته
بوده است و نسبت به نظريات “مشابهه“ گذشته به طور عمدهاى متفاوت است ،بكلى “فراموش“ كرده است.

وحدت ذهن و عين در پراتيك تحقق مي يابد
رابطه ميان عامل اقتصادى و كليت جامعه را بايد نهايتا ا چنين جمع بندى نمود( ،م) كه “اقتصاد“
عبارتست از پراتيكى كه در خدمت توليد و بازتوليد هستى اجتماعى قرار دارد .و همانطور كه بررسى ريشه
علـى انسان شدن [و جدا شدن آن از جهان حيوانات] نيز نشان مي دهد ،اقتصاد آن نيروى تعيين كنندهاى را
تشكيل مي دهد كه توسط آن ،كليه لحظات هستى مادى و معنوى به صورت يك وحدت ديالكتيكى در كليت
تجميع يافته و برپا مي شوند .شناخت ناشى از برداشت فوق كه براى بحث ما تعيين كننده است ،عبارت از
ت هستى ي مادى و معنوى ،ديگر اين وحدت
ت كلي ِ
اين نكته است كه با چنين دركى از تئورى وحد ِ

يكسويه بهمثابه جريان روندى كه گويا «تنها تحت تاثير عينيت برابرايستا و مكانيكى
ابژكت [عين]» قرار دارد ،درك نمي شود .بهعبارت ديگر ،اين روند توسط ماترياليسم قديمى به معناى
روندى مكانيكى -طبيعى و با نفى و يا تقليل اهميت نقش پراتيك وابسته به آگاهى انسان درك مي شود،
برداشتى كه ماركس آن را در نظريات اين ماترياليسم در تز اول درباره فويرباخ مورد انتقاد قرار مي دهد .و
همچنين اين وحدت محدود نمي شود به تنها عملكرد ذهنى انسان كه در سيستم ايدهآليسم به آن محدود
مي شود .برعكس ،معنويت و پراتيك ،بيان قانونمندى وحدت برپايه ريشه علـى و هدفمندى عملكرد آگاهانه
انسان است كه يك وحدت ديالكتيكى -پرتضاد ،يعنى “عملكرد معنوى -پراتيك“ را تشكيل مي دهد .آن نظرى
كه تحقق روند را بدون شركت فعال آگاهى ،يعنى آنطور مي خواهد درك كند كه گويا انسان نه از طريق به
كارگرفتن انديشه خود و در جريان بازتاب آگاهانه نتايج عملكرد در ذهن خود در روند شركت دارد ،بلكه تنها
از طريق تماشاى روند پس از تحقق آن ،يعنى تنها از طريق غور كردن در چگونگى جريان وقوع يافته
روند ،به شركت كننده در روند تبديل مي شود .اين برداشت را ماركس و انگلس موضع “نظارهگران ِه-
ظاهرنگر“ مي نامند( .همچنين به پيشتر و بعدا مراجعه شود ).هم در “تزها“ي درباره فويرباخ و هم در
“ايدئولوژى آلمانى“ ،ماركس و انگلس به ماترياليسم قديمى ،بهويژه به موضع فويرباخ انتقاد مي كنند كه درك
آنها از جهان معنوى محدود مي شود… به تنها نقش نظارهگر -ظاهرنگر آن» )121( .درك ماركسيستى از
“كار و عملكرد معنوى“ و يا “پراتيك“ ،هم در تضاد است با درك مكانيكى ماترياليسم تاريخى كه در نتيجه
چنين برداشتى نقش واقعى آگاهى در جريان روند هستى اجتماعى را “از مد نظر دور مي دارد“ و همچنين
در تضاد است با ايدهآليسم ذهنگرا كه ارتباط كليه حوادث اجتماعى را با عامل “اقتصاد“ بكلى از مد نظر
خود حذف كرده است.
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بدفهمى ايدهآليستى ،بدفهمى ماترياليستى
بدفهمى ايدهآليستى همانقدر به سنتى تبديل شده است كه برداشت مكانيكى از ماترياليسم نيز به آن دچار شده
است .اگر برداشت ايدهآليستى در خارج از حيطه ماركسيسم قرار دارد ،جامعهشناسى عاميانه ي مكانيكى
هنوز حتى در انديشه بسيارى از مدافعان ماركسيسم ريشهدوانده است .تائيد زبانى و اعتراف به “شركت
داشتن انديشه“ در پراتيك اجتماعى ،براى جبران اين انحراف توسط اين افراد ،زمانى كه ضعفشان نشان داده
مي شود ،تغييرى در اين حكم نمي دهد .نشانه پايبندي يك ديالكتيسين ماترياليست تنها تائيد صورى نقش
آگاهى نيست ،بلكه درك رابطه بغرنج و متضاد ديالكتيكى ميان “معنويت“ و “عملكرد“ در پراتيك انسانى
است .همانطور كه تائيد صورى ،يك تصديق كردن بدون درك محتوا است و با تضاد درونى Antinomie
[تضاد در يك جمله -مفهوم] روبروست كه با بررسى دقيقتر ،خود را بهمثابه تصديق كردن عقاليي-
ايدهآليستى افشا مي كند ،همانطور هم در ماترياليسم قرن هيجدهم برداشت يكسويه مكانيكى -طبيعى از
جريان روند اجتماعى موجب شد ،تصور شود كه جامعه گويا زير سلطه قانونى گريزناپذير قرار دارد،
درحاليكه در برابر آن ،گويا آزادى انديشه برقرار است .اگر چه به صورت پوشيدهتر ،اما بر همان منوال،
ما تمايل جامعهشناسى عاميانه براى استفاده “توخالى“ و “لخت وعور“ از مفهوم “تاثير متقابل“ را در تائيد
صورى نقش آگاهى توسط آن ،ارزيابى مي كنيم“ .تاثير“ داشتن انديشه بر زمينه مادى هستى در چنين
برداشت و تصديق كردن ،بهمثابه يك عمل مستقل انديشه درك مي شود .بهعبارت ديگر به صورت
ايدهآليستى .چنين امرى البته ناخواسته عملى مي شود ،اما پايه برداشت مكانيكى ،نتيجه جبرى چنين موضعى
را تشكيل مي دهد.
اگر بپرسيم كه بدفهمى مكانيكى از چه چيز ناشى مي شود ،آنوقت ريشه آن را در عوض كردن عاميانه
مفهوم كلمات مطابق با آگاهى و آگاه مي يابيم .تنظيم آگاهانه چگونگى جريان روند تاريخ توسط انسان،
البته ادعايى ايدهآليستى است ،آن هم ايدهآليسم ذهنگرا .چنين ادعاى در تضاد است حتى با ديالكتيك ايدهآليستى:
نظر هگل را درباره “حيله عقل“ بهخاطر بياوريم كه مي گويد ،نتيجه عينى ،چيز ديگرى است از آنچه كه
افراد آرزو دارند و براى دسترسى به آن مىكوشند و انتظار آن را مىكشند .عملكرد ،يعنى جريانى كه از ميان
دِماغ [مغز] مي گذرد و براى خود هدفى را در نظر مي گيرد .عملكرد ،مطابق با آگاهى جريان مي يابد،
اما به اين علت ناآگاهانه عملى مي شود ،زيرا اين عملكرد در بخش عمده آن برپايه شرايطى تحقق مي يابد
كه ريشه و علل آن براى انسان نشناخته باقى مي ماند و عمال نتايج آن توسط او نه قابل پيش بينى است و نه
مي تواند آن را بهمثابه نتيجه عملكرد خود ارزيابى كند .در اين زمينه به تضادى بيانديشيم كه ماركس در كاال
نشان داد ميان برداشت ذهنى از آن  Versubjektivierungو شيئىشدن آن (به پيشتر نگاه شود) ،و با اين نگاه ما
كل تضاد ديالكتيكى ميان مطابق با آگاهى [برداشت ذهنى از كار] و آگاهانه [شناخت آگاهانه از خصلت
شىء شده كاال] را در برابر خود داريم.

وحدت ديالكتيكى تضاد ميان سوبژكت و ابژكت
ماركس نشان مي دهد كه چگونه رابطه ديالكتيكى ميان اتفاقى بودن و قانونمندي ،دقيقا در انطباق است با
رابطه ميان اختيارمندي ذهنگرايانه و جريان روند عيني كه ماوراي آگاهي ذهني ،و لذا ناآگاهانه ،تحقق مي
يابد .ما در اينجا ،همزمان ،با اصل وحدت ديالكتيكى تضاد ميان سوبژكت و ابژكت [فاعل و مفعول،
عين و ذهن] سروكار داريم .زمينه نـهايى تحقق اين اصل ،كار [عملكرد ،پراتيك] است .كار ،آن عمل فعال
انسان در ارتباط با جهان اشياء است كه از طريق آن رابطه مشخصى نسبت به انسانهاى ديگر بوجود مي
آيد .از اين طريق كار به «نقطه گرهى كوشش فردى» و «منافع اجتماعى» تبديل مي شود كه در آن
«ذهنيت به عينيت تبديل مي گردد» )122( .اين تبديل شدن ذهنيت به عينيت اما به كلى ناآگاهانه تحقق مي
يابد .بهمپيوستگى -بهمتنيدگى متقابل ديالكتيكى ميان تبديلشدن عملكرد ذهنى به واقعيت عينى ،و همچنين
تبديلشدن واقعيت عينى كه به نوبه خود پيششرط پراتيك است ،به عملكرد ذهنى ،عمومىترين شكل قانونمندى
هستى اجتماعى را تشكيل مي دهد كه مستقل از خواست افراد ،خود را بركرسى مىنشاند و براى آنان
غيرآگاهانه تحقق مي يابد .تضاد ميان ”از وسط دماغ گذشتن“ [يعنى آگاهانه بودن] و “مستقل از
خواست افراد تحقق يافتن“ [يعنى تحت تاثير عينيت قرار داشتن] ،تضاد ميان ذهنيت و عينيت،
تضاد ميان فعاليت و كار هدفمند ازيكسو و وابستگى به قانونمندى عينى ازسوى ديگر است.

93

بهعبارت ديگر ،تضاد بيان شده از طريق روند جريان هستي ي كليت اجتماعى به حل ديالكتيكى خود دست
مي يابد و حل و برطرف مي شود.
همانطور كه همه مىدانند ،آگاهى نداشتن درباره تاريخ خود ،بهيچوجه به اين معنا نيست كه انسان درباره آن
نينديشد .درست برعكس ،به همان اندازه كه جريان روند اجتماعى پرتضادتر مي شود ،به همان شدت كه
ناروشنتر و مرموزتر و غيرقابل شناختتر مي گردد ،به همان اندازه هـم شديدتر انديشه انسان در برابر
قدرتهاى رام نشدنى ،واكنش نشان مي دهد .بى علت هم نيست كه توجه به اقتصادملى – صرفنظر از
پتـى  Pettyكه در اواخر قرن  17ظهور كرد و بهخاطر توجهش به كار و طبيعت ،به آغازگر طرح آن تبديل
شد – ،تازه در قرن  18به مسئله روز تبديل مي شود .اين به اين معناست ،كه اقتصادملى در آن مرحله از
رشد و تكامل اجتماعى به مسئله روز تبديل مي شود كه در آن مرحله ،بهخاطر بغرنج شدن روند اقتصادى،
تضاد ديالكتيكى (با شكل ويژه نهفته آن در پس كليه جوانب هستى اجتماعى) ميان عملكرد ذهنى و
قانونمندى عينى به وجود آمده است .تضادى كه در اين مرحله با پذيرفتن شكل تاريخى -مشخص
سرمايهدارى ،به شكل تضاد ميان خواست افراد و امكانات عينى اقتصادى تظاهر كرده و آنقدر تعميق مي يابد
كه تا سطح آگاهى انسان نفوذ مي كند .از اين مرحله است كه ديالكتيك نهفته در پس هستى فردى و اجتماعى
انسان ،به مسئلهاى در سطح انديشه (فكر) براى فرد تبديل مي شود .نتيجه حاصل از اين وضع آنست كه
تمايل به شناخت مضمون قانونمندى قدرت حاكم بر سرنوشت افراد ،به وجود مي آيد ،امرى كه براى دستيابى
به آن ،در ابتداء سعى مي شود قوانين شناخته شده در علوم طبيعى بر شرايط اجتماعى انطباق داده شود.
ماركس به طور غيرمستقيم نظر فوق درباره ايجاد اقتصادملى را مورد تائيد قرار مي دهد« :تازه در قرن
هيجدهم ،در “جامعه بورژوايى“ است كه اشكال متفاوتى از ارتباطات اجتماعى براى افراد … بهمثابه
پديدههاى ضرورى خارجى مطرح مي شوند» )123( .ما مي دانيم كه چه انتظارات خوشبينانهاى را
انديشمندان قرن  ،18بهويژه فيزيوكراتها [به زيرنويس  LXIVمراجعه شود] ،نسبت به شناختهاى تازه به
دست آمده درباره شكاف ميان منافع افراد و قوانين عينى مطرح مي ساختند .آنها تصور مي كردند كه با
برقرارى آزادى فردى  ،)LXX( laissez faireوضعى به وجود مي آيد كه در انطباق خواهد بود با برقرارى
توازن طبيعى در جامعه و دستيابى به حداكثر هماهنگى .اگر اين نكته را نيز به سخنان فوق بيافزايم كه
ماركس و انگلس كوئوزناى را اولينپايه گذار اقتصادملى مىدانند ( )124و قوانين فلسفه تاريخ به طور
چشمگير در قرن  18بوجود آمدند – البته فلسفه اجتماعى باوجود تكيه صورى آن برپايه قوانين ،كامال و
مطلقا پايه واساسى فردگرايانه داشت ( ، - )a124آنوقت تصوير كامل است .اين واقعيت تاريخى براى ما از
اين رو مهم است ،زيرا ما در آن نمونه بسيار روشنى در اختيار داريم براى همزمانى تشديد درجه فقدان
آگاهى و در عين حال تشديد كوشش براى دستيابى آگاهانه به مضمون وقايع.

شناخت در زمينه درجه فقدان آگاهى و كوشش براى دستيابى آگاهانه به مضمون وقايع ،از
دو جهت از اهميت تئوريك برخوردار است( :م)
اول -از اين جهت كه كوشش براى ايجاد شفافيت درباره چگونگى هستى خود از طريق بررسى هستى
اقتصادى ،ضرورتا به ايجاد “آگاهى كاذب“ مي انجامد ،يعنى قلمروى ناآگاهانه وابستگى به قانونمندى
عينى را پشت سر نمي گذارد .وضع ناشى از شىء شدن و بيگانهشدن روابط اجتماعى در انديشه انسان
منعكس مي شود ،درحالى كه اين انعكاس نمي تواند بي واسطه و مستقيم تحقق يابد ،نمي تواند بيان واقعى
روابط اجتماعى باشد؛ الف ،زيرا شىء شدن و بيگانه شدن به معناى ايجادشدن وضعى هستند كه خود،
شناخت روابط اجتماعى را بهمثابه چنين روابطى غيرممكن مي سازند؛ ب ،زيرا از آن جهت كه منافع ويژه
طبقات مختلف اجتماعى كه آگاهى آنان خود دستخوش شىء شدن است ،در ايجادشدن چنين انعكاس كاذبى
نقش دارد و آن را القاء مي كند؛ و پ ،ازآنرو كه نحوه و چگونگى واكنش ذهنى -اتفاقى هر فرد در برابر
شرايط مناسبات موجود ،خود نقش ويژه خود [و متفاوت با نظر فرد ديگر –“اين نظر من است“ ] -را ايفا مي
كند .آنچه كه مربوط به نكته آخر مي شود ،كافيست كه ما چگونگى تفاوت برخورد شلينگ و هگل را كه
تحت شرايط مشابه زندگى مي كردند و داراى ايدئولوژى طبقاتى مشابه بودند ،مورد توجه قرار دهيم كه ما
در بخش پيشين مورد بررسى قرار داديم .ازسوي ديگر اما اين امر غيرقابل اغماض است كه در اينجا نيز
جنبه اتفاقى بودن ،كه خود تنها يك عامل در ضرورت وجود شرايط مناسبات را تشكيل مي دهد ،در مورد
مشخص بحث كنونى ما به اين معناست كه تكامل ديالكتيك برپايه برداشت هگل ،خود يك برداشت ضرورى
اجتماعى را تشكيل مي داد و شخصيت اتفاقى هگل تنها وسيله تحقق اين ضرورت بود .و آنچه مربوط به
روند عينى بيگانهشدن روابط اجتماعى براى فرد و منافع طبقاتى او مي شود ،هرچقدر هم منافع طبقاتى عامل
هدايت كننده را تشكيل مي دهد ،باوجود اين ،اين منافع داراى موقعيت غالب بىچون وچرا نيست ،بلكه حتى
ساختار ديالكتيكى ي بهمپيوستگى-
در مورد مشخص مورد توجه ما نيز بايد تنها بهمثابه جنبه و لحظهاى در
ِ
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بهمتنيدگى و هماهنگى ي عمومى ي كليت فهميده شود .ماركس نسبت دادن ساده شده ،غيرديالكتيكى و
شعارى ايدئولوژي ها در طول تاريخ را به منافع طبقاتى ،تصورى خشك مغزانه مي نامد« :انسان نبايد
دچار اين تصور خشك مغزانه بشود كه گويا خرده بورژوايى از سر اصول ،متمايل به دستيابى به منافع
طبقاتى خودپرستانه است .بلكه او تصور مي كند كه شرايط ويژه آزادى او ،شرايط عامى را تشكيل مي
دهند كه تنها تحت تاثير آن ،جامعه مدرن نجات خواهد يافت و از دچار شدن به نبرد طبقاتى مصون باقى
خواهد ماند»)125( .
به كارگرفتن سوسيولوژى عاميانه به منظور توضيح منافع طبقاتى نزد جريانهاى ايدئولوژيك ،در واقع هيچ
مسئلهاى را روشن نمي سازد .در ابتدا بايد اين منافع از درون مناسبات مشخص اجتماعى نشان داده شده و
تعريف شود ،تا بنوبه خود بتواند بهمثابه وسيله توضيح ايدئولوژي ها به كارگرفته شود .انتساب صورى و
مهملبافانه ايدئولوژى و جريانهاى اجتماعى در طول تاريخ به منافع طبقاتى ،انتقاد ماركس را در خاطر
زنده مي كند كه به همين شيوه نيز در مورد نظريه «نبرد براى هستى» هم ابراز شده است .ماركس با اين
انتقاد ،اين نكته را روشن مي سازد كه اگر به جاى جريان روند مشخص و بغرنج تاريخى ،روندى كه خود
برپايه جريان و تغييرات شرايط بغرنج اقتصادى به وجود مي آيد ،تصور مجرد ،ساده و نحيف و محدود
شدهاى ارائه شود ،مثال “آن“ منافع و “آن“ نبرد براى هستى ،ممكن است كه شناخت برپايه اين تجريد،
اين توهم را ايجاد سازد كه اين برداشت شديدا بر واقعيت مطابقت دارد ،اما با چنين برداشتى نمي توان هيچ
چيز بيشترى را توضيح داد .در تاريخ  27جون  1870ماركس به كوگلمان  Kugelmannدر نامهاى در مخالفت
با شيوه آلبرت النگس  Albert Langesمي نويسد« :بجاى آنكه او “نبرد براى هستى“  struggle of lifeرا بربشمرد
و تحليل كند ،آنطور كه اين “نبرد براى هستى“ در مراحل معين و مختلف هستى اجتماعى پيش آمده است،
هيچ وظيفه خاصى براى خود نمي شناسد ،جز آنكه هر نبرد مشخص را با كلى گويى “نبرد براى هستى“ …
معنا كند .بايد اعتراف كرد كه اين يك شيوه بسيار نافذ است براى پوشاندن نادانى و تنبلى فكرى ،با ظاهر باد
كرده علمى».
دوم -اشكال بغرنج كوشش ناشى از چگونگى و تغييرات آگاهى كاذب به منظور شناخت هستى اجتماعى،
اشكال اتفاقى نيستند – اگرچه اغلب در اشكال اتفاقى پيش مي آيند  ، -بلكه آنها اشكال ضرورى جريان
روند اجتماعى را تشكيل مي دهند .اما ضرورت پديدآمدن آنها غيرقابل درك مي بود ،اگر ايدئولوژي ها
چيز ديگرى نمي بودند ،جر “انعكاس“ هستى [عينى] :زيرا ازآنجا كه ايدئولوژى ها تنها ظاهر اين هستى را،
و آن هم به صورت تحريف يافته ،نشان مي دهند ،به كلى بي تفاوت مي بود كدام شكل اتفاقى را پذيرفته
باشند .تنها آنوقت كه انسان تشخيص مي دهد كه آگاهى ايدئولوژيك داراى يك وظيفه عملى اجتماعى نيز
است ،درك مي كند كه شكل آن ارادى نيست ،بلكه همچون يك سنگى در يك ساختمان ،بايد به شيوه

معينى در كل ساختار جاى داده شده باشد.

ايدئولوژى انعكاس غيرفعال نيست
ايدئولوژي ها انعكاسى غيرفعال نيستند كه گويا انسان در آئينه آنها و به كمك آنها با تعجب به وضع خود
مي نگرد ،بلكه بيان چگونگى گذار همه پديدهها از راه دماغ انسان ،يعنى چگونگى درك پديدهها است .هـر
اقدام و خواست انسان به چگونگى درك ايدئولوژيك پديدهها وابسته است .همانطور كه ماركس مي گويد،
براى آنكه بتوان وارد عمل شد ،بايد جامعه نيز برنامهاى قبال “درسر“ آماده داشته باشد ،پيش از آنكه براى
تحقق آن وارد عمل شود .همانطور كه در واحد اوليه هر اقدامى ،يعنى در كار نيز چنين است .پس انسان
براى اين فكر نمي كند ،تا آنچه حادث شده است را پس از وقوع مورد مطالعه و توجه قرار دهد ،يعنى
به گفته ماركس “نظارهگر -ظاهرنگر“ي پس از وقوع حادثه باشد ،بلكه به اين منظور مي انديشد ،تا با انديشه
خود در حادثه شركت كند .آگاه شدن در مورد شكل هستى خود (اگر اين اصطالح بد فهميده نشود ،بايد
دقيقتر گفته شود ،آگاه شدن درباره شرايط هستى خود) ،شكلى كه به كمك آن نه تنها در عملكرد و پراتيك بي
واسطه روزانه هدف معينى دنبال مي شود ،بلكه هدفى فراتر از آن دنبال مي شود و آنهم با ديد در مقياس
كل تاريخ ،يعنى ايجادشدن آگاهى ايدئولوژيك بر شكل هستى خود در مقياسى كه يك طبقه را در وضعى قرار
مي دهد كه بتواند براى خود اهداف تاريخى را تعريف و تعيين كند و براى تحقق تاريخى آنها به اقدامات
ضرورى دست بزند ،آرى به اين منظور و با اين هدف انسان مي انديشد و به هستى خود شكل مىبخشد.
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بغرنجى و تنوع مشخص پديدههاى ايدئولوژيك مي تواند پوششى باشد براى وظيفه تعيين و تعريف كردن
اهداف تاريخى .انديشمندان ايدئولوژ ممكن است بتوانند بخود تلقين كنند و بقبوالنند كه آنها ايدئولوژى را تنها
براى شناخت “ناب“ و بى شيله و پيله واقعيت -حقيقت به كار مي گيرند و اين هدف را بدون هر نفعى دنبال
مي كنند .باوجود اين ،فكركردن آنها درباره ابژكت [موضوع ،شكل هستى ،منافع طبقاتى] ،درواقع هيچ
چيز ديگرى نيست جز انديشه ي ابژكت [انديشه برآمده و ناشى شده مثال از منافع طبقاتى] .اين انديشيدنها
براى چگونگى شكل دادن به هستى ،درواقع لحظات ضرورى در روند برپاداشتن تاريخ خود هستند
و از اين رو ضرورتا ا غيرمستقل مي باشند.
جانب فعال در اين عملكرد فعال و غيرفعال ديالكتيكى ،بهعبارت ديگر در وحدت سوبژكت و ابژكت،
انديشه و هستى ،بدون شركت داشتن نقش و عملكرد انديشه غيرقابل درك است .هنگامي كه پراتيك

اجتماعى تنها به طور مكانيكى و بهمثابه بيان عملى غيرفعال و ناشى از “قانونمندى“ درك شود ،يعنى به
طور ذهنگرايانه درك شود ،بهعبارت ديگر بدون توجه و به حساب آوردن اين نكته تصور و درك شود كه
عملكرد هميشه پراتيكى است كه برپايه ذهن تحقق مي يابد ،يعنى پراتيك و فعاليتى است كه به كمك انديشه به
حركت در مي آيد و لذا با تعيين اهداف معين به عمل هدفمندى مي پردازد ،آنوقت پذيرفتن و اذعان داشتن به
نقش پراهميت پراتيك در جريان روند هستى اجتماعى ،به ادعايى توخالى و مهمل گويى تئوريك تبديل مي
شود .در چهارچوب چنين برداشتى ،انسان تنها در ظاهر فعاالنه عمل مي كند ،برعكس ،درواقع در وضعى

انفعالى قرار دارد ،زيرا انديشيدن او در چنين برداشتى ،تنها انديشهاى پس از حادثه درباره حادثهاى وقوع
يافته خواهد بود و نمي تواند هرگز به عملكردى بيانجامد.
حتى هگل نيز بهمثابه پايه گذار آموزش وحدت ديالكتيكى سوبژكت و ابژكت ،نمي تواند بهخاطر محدوديت
ايدهآليستى برداشت خود ،بغرنجى مسئله را تا به آخر دريابد .آموزنده است ،با انتقاد ماركس و انگلس به
موضع هگل دراينباره آشنا شويم .در “لودويك فويرباخ“ ،انگلس با برخوردى انتقادى مي نويسد كه هگل
تحقق ايده مطلق را بهمثابه تحقق يك هدف ازپيش تعيين شده مي پندارد و از اين رو او جريان روند
تاريخ را بهمثابه هدفى مي پندارد كه از خارج تعيين شده است ،و ازاين طريق به طور طبيعى با برداشت
كلى خود در تضاد قرار مي گيرد كه تحقق تاريخ را وحدت عملكرد [و تاثير توامان] سوبژكت و ابژكت
مي داند .و ماركس نيز همين حل نشدن تضاد ميان انديشيدن و هستى ،ميان سوبژكت و ابژكت را نزد هگل
مورد انتقاد قرار مي دهد و مي گويد ،سوبژكت او به طور واقعى در “ساختن“ تاريخ شركت
ندارد ،زيرا پس از وقوع آن – براى اولين بار در انديشه فلسفى – با خود آشنا مي شود ،زيرا به جاى آنكه
واقعى بي واسطه شركت داشته باشد،
بهمثابه عامل عملكرد ،يعنى سوبژكت ،در جريان شناخت تاريخى روند
ِ
قادر است تنها پس از وقوع حادثه ،آنچه اتفاق افتاده را بشناسد .ماركس ايده مطلق هگل را مورد انتقاد قرار
مي دهد« ،زيرا تنها به ظاهر سازنده تاريخ است» .اين انتقاد چنين است:
«نزد هگل ،ايده (روح) مطلق تنها در فلسفه جانمايه اصلى و شكل بيان خود را مي يابد .فيلسوف در اين
ميان تنها نقش عضوى را داراست كه از طريق و به كمك آن ،ايده مطلق كه گويا تاريخ را مي سازد ،پس از
پايان حركت وارد آگاهى شده و از اين طريق شناخته مي شود .سهم ايده مطلق در ساختن تاريخ به همين
آگاهى پس از وقوع نزد فيلسوف محدود مي شود ،زيرا حركت و تغيير واقعى را ايده مطلق ناآگاهانه عملى
مي سازد .فيلسوف بدينترتيب پس از مرگ وارد صحنه مي شود.
كار نيمه تمام ،گناهكار باقى مي ماند ،يكى آنجا كه او فلسفه را همان وجود ايده
هگل با چنين برداشتى ،در دو ِ
فيلسوف واقعا موجود را نيز
مطلق اعالم مي كند و در عين حال با چنين برداشتى مخالفت مىورزد كه فر ِد
ِ
همان ايده مطلق بنامد؛ و دوم آنكه ،او مي گذارد كه ايده مطلق ،بهمثابه ايده مطلق ،تنها به ظاهر تاريخ را
بسازد .زيرا ايده مطلق تنها پس از وقوع حادثه ،بهمثابه روح جهانى ،خالق شناخته مي شود ،و ازاين طريق
ساختن تاريخ توسط او تنها در آگاهى و انديشه ،تنها در سطح گمان باقى مي ماند»)126( .
براى موضوع بررسى كنونى بسيار پراهميت است ،مورد توجه قرار گيرد كه اين دوگانگى مطرح شده،
دقيقا همان دو تكه كردن متافيزيكى و در برابر هم قراردادن مكانيكى اصل “محرك“ و “حركت داده شده“ [در
فلسفه يونانى كه خداوند را قطب محرك مي داند .به زير نويس  XXXXVمراجعه شود] بوده و از اين طريق
پذيرش دوگانگى ميان انديشه و هستى از كار درمي آيد ،آنطور كه در سوسيولوژى عاميانه بورژوازى و
ماترياليستى مطرح مي شود .آنجا كه نزد هگل ايده مطلق ،يعنى يك اصل عرفانى -رازگونه و نه
محيط طبيعى ي ماترياليسم قديمى و يا “عامل اقتصادى“ در سوسيولوژى عاميانه امروزى،
ماترياليستى ،و يا
ِ
وظيفه تحريف ماركسيسم را به عهده مي گيرند ،همه اين مقوالت در فاصله آنها از موضع ديالكتيكى ،تفاوت
عمدهاى از يكديگر ندارند .زيرا از ديدگاه اسلوبشناسى همه دارى يك نتيجه هستند :ناتوانى در درك نقش
جنبه انديشمندانه ذهن در برپاسازى هستى تاريخى .اين به اين معناست كه هم فيلسوف ايدهآليست و همچنين
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فيلسوف ماترياليست با برداشت عاميانه ناتوانند جريان روند تاريخ را بهمثابه روند وحدت ديالكتيكى
پراتيك [ذهن] و قانونمندى [عين] ،انديشه و هستى درك كنند .همانطوركه در تئورى مكانيكى
درباره روند تاريخ ،يك “قانون“ مكانيكى حاكم تلقى مي شود ،همانطور هم در فلسفه هگلى “ايده -روح
مطلق“ تاريخ را از بيرون هدايت مي كند؛ نحوه نگرش در هر دو مورد يكى باقى مي ماند.
از اين رو ماركس مي تواند هگل را باوجود زحمات پرثمرش براى عيان ساختن و توضيح مضمون و
ذات رابطه ميان سوبژكت و ابژكت ،سرزش كند كه او در به كارگيرى شناختهاى خود پيگير نيست ،و
آنكه “روح مطلق“ او حركت واقعى را “ناآگاه“ عملى مي سازد و از اين رو مي توان گفت كه اين روح
خارج از تاريخ قرار دارد و تنها به ظاهر تاريخ را مي سازد؛ تاريخ نزد هگل همانطور كوركورانه
در جريان است كه در تئورى مكانيكى نيز چنين هست .ايده و روح مطلق به طور واقعى ،و نه به
ظاهر ،تنها زمانى تاريخ را مي سازند ،زمانى كه او عمال به نقشى عمل مي كند كه هگل براى او برشمرده
است .يعنى زمانى كه به اهميت نقش شناخت از خود ،يعنى شناخت از سوبژكت ،دست مي يابد .و اين
به اين معناست كه درست در لحظهاى از جريان روند تاريخى به شناخت از سوبژكت دست مي يابد كه در
آن روح مطلق [يعنى سوبژكت -ذهن] به لحظه و جنبه ضروري درروند ديالكتيكى -قانونمند براى ايجاد
خود تبديل مي گردد ،يعنى درست زمانى كه به درك رابطه -ديالكتيكى -سوبژكت -ابژكت دست مي يابد.
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بخـش هفتـم
ديـالكتيـك شىء شدن
«اين فرهنگ بود كه به مصيبت براى انسانيت تبديل شد» شيلـر

نقش تغيير شرايط تاريخى
ما ديديم :در كار ،عملكرد ذهن فرد انسان به روابط عينى تبديل مي شود و ماديت مي يابد ،ماديت و عينيتى
كه با بهوجود آمدنش ،خود را برخواست آگاهانه او تحميل مي كند .همانطور كه نشان داديم ،خصلت
ت ديالكتيكى
ديالكتيكى جريان اين روند را مي توانيم به طور كلى و عام به زبان تئوريك چنين بيان كنيم :وحد ِ
ي تضاد ميان اتفاقى و قانونمند بودن ،وحدت تضاد ميان آگاهى -معنويت [ذهنيت] و عينيت فاقد آگاهى .و يا
به بيانى ديگر ،مي توانيم بگوييم كه “ساختن“ وبرپاداشتن تاريخ از طريق وحدت ديالكتيكى ذهن و

عين عملى مي شود.
ت اصلى ي ديالكتيكى ي هستى ي اجتماعى
قدم بعدى انديشه كه بايد براى نشان دادن تعريف كلى از خصل ِ
برداشته شود ،تعريفى كه بايد آن را از درون مضمون و ذات كار نتيجهگيرى كرد ،اين نكته است كه شكل
مشخص پديدارشدن رابطه ديالكتيكى ميان سوبژكت و ابژكت ،ميان ذهن و عين ،ميان خواست انسان و
قانونمندى عينى ،وابسته است به شرايط متغيير تاريخى [اسلوب و امكانهاى جديد در به خدمت گرفتن
طبيعت ،نهايتا يعنى سطح رشد نيروهاى مولده] و از اين رو شكل رابطه ذهن و عين ،سوبژكت و
ابژكت ،به طور مداوم در حال تغيير و تبديل است (م) .خصلت متضاد ديالكتيكى ي شكل رابطه
سوبژكت و ابژكت با رشد نيروهاى مولده ،بغرنجتر شده و تعميق مي يابد.
در سرمايهدارى شكل تضاد رابطه ديالكتيكى ميان سوبژكت و ابژكت به باالترين و بغرنجترين سطح خود
مي رسد ،مرحلهاى كه در آن خصلت تضاد آنچنان رشد يافته است كه به نظر مي رسد كه گويا عناصر
متقابل در تضاد ،به عناصر مستقلى در برابر يكديگر تبديل شدهاند .از اين رو براى آگاهى انسان اين دوران،
ذهنيت -معنويت و عينيت عناصرى به كلى جدا از هم و مستقل به نظر مي آيند؛ آن دو بهمثابه اوضاع و
احوال خشك و مصلب و بيگانه در برابر هم قرار دارند ،مثال آزادى و ضرورت ،خودسرى و شىء شدن
[بهمعناى رابطه ميان فروشنده نيروى كار و صاحب سرمايه در روند توليد اجتماعى] ،روح و طبيعت
وغيره .آگاه شدن درباره تضاد ميان ذهنيت و عينيت ،باالترين سطح آگاه شدن از هستى اجتماعى است كه
مي توان بهآن در چهارچوب درك “آگاهى كاذب“ حاكم در جامعه طبقاتى دست يافت [كه درواقع آگاهى
طبقات حاكم است] .تندادن به تضادهاى درك و شناخته نشده [زيرا شىء شده] و پذيرش آنها [يعنى پذيرش
“آگاهى كاذب“ يا ايدئولوژي حاكم كه ايدئولوژي طبقات حاكم است] ،درعينحال نازلترين سطح آگاهى از
رابطه ميان ذهنيت و عينيت در چهارچوب شرايط جامعه سرمايهدارى نيز مي باشد .نازلترين سطح آگاهى
آن زمانى برقرار است كه تضادهاى درك نشده ،خود را [بهصورت كاتگوري ها] به انديشه ارايه دهند و
بنمايند و بر انديشه مستولى شوند .چنين وضعى همزمان به معناى بزرگترين فاصله از درك و شناخت
چگونگى جريان تضاد ميان دهنيت و عينيت نيز است ،يعنى دورى از درك وحدت ديالكتيكى ذهنيت و
عينيت .اگر به اين نكته فكر شود كه پيششرطهاى صورى و تكنيكى براى پژوهش علمى در دوران ما،
بهويژه بهخاطر پختگى و جا افتادن آموزش درباره اسلوب كار علمى در علوم دقيقه ،به مراتب مساعدتر
هستند از در دوران قرون وسطى ،و همچنين بهخاطر اين نكته اضافى كه در قرون وسطى بهعلت فقدان
بروز تضاد ميان عملكرد و قانون [“قانونطبيعى“ و “حكمسرنوشت“ در اين دوران بر انديشه انسان حاكم
علم جامعهشناسى به مفهوم واقعى آن نمي توانست وجود داشته باشد ،آنوقت بىرمقى و فقر
است] ،هنوز يك ِ
نتايج علوم اجتماعى بورژوازى ،حتى در برابر سيستم هاى قرون وسطى مارزيليوس فون پادووا Marsilius
 )LXXI( von Paduaتوماس فون آكوينو  ،)LXXII( Thomas von Aquinoانسان را متعجب مي سازد.
آنچه كه از ديد انسان دورانهاى گذشته اجبارا مخفى مي ماند را ما امروز نسبتا آسان درمي يابيم ،زيرا به
قول ماركس ،آناتومى تن انسان ،كليدى است براى شناخت آناتومى ميمون ،همانطور هم اقتصاد
سرمايهدارى ،بهمثابه باالترين پله و پيشرفتهترين اقتصاد« ،امكان شناخت و درك اشكال تقسيمبندى روابط
توليدى كليه جوامع ازبين رفته و پايان يافته گذشته را ايجاد مي كند» )130( .در جوامع با صورتبندى
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اقتصادى -اجتماعى سادهتر ،يعنى در جوامعى كه روابط كامال روشن و شفاف هستند نيز تضاد ميان ذهنيت
و عينيت و ديالكتيك آن وجود دارد .اما انسانها به اين امر از اين رو پىنمي برند و بر آن آگاهى نمي يابند،
زيرا بهخاطر زالل بودن شرايط هستى و روابط اجتماعى  ،بهعبارت ديگر ،از آنجا كه روند عينى براى آنان
چيزى غيرقابل درك و بيگانه نيست ،تضاد موجود به سطح آگاهى آنان ارتقاء نمي يابد .وابستگى هستى فرد
انسان از شرايط عمومى اجتماعى براى آنان به شكل اوليه و طبيعى  urwuechsigآن وجود دارد ،يعنى بهمثابه
وابستگى اى كه توسط خود انسان به وجود آورده شده ،درك مي شود .در اين شرايط اين تصور به وجود مي
آيد كه روابط و وابستگى متقابل عينى به طور آگاهانه و كامال خواسته به وجود آورده شدهاند ،يعنى تصور و
تظاهر غالب بودن آگاهانه عملكرد انسان [مثال قربانى دادن ،خونخواهى] حكمفرماست .و آنجا كه همزمان
قدرتهاى غيرقابل كنترل نقشى تعيين كننده براى ايجادشدن نظريات و ايدئولوژى آنان ايفا مي كنند ،اين
قدرتها خود را بهمثابه نيروهاى اجتماعى نمي نمايند ،بلكه بهمثابه نيروهايى كه از خارج به درون اجتماع
نفوذ مي كنند ،تظاهر مي كنند ،يعنى طبيعت و خدا كه هر دو بيان غيرعقاليى قدرت طبيعى هستند كه با
قانونمندى غير قابل شناختى بر سرنوشت انسان حاكمند ،دو قدرت طبيعى كه نهايتا مشابه هستند (.)LXXIII

تقسيم كار و رابطه آن با نابود شدن استقالل انسان
با توسعه توليد كاال و تشديد تقسيم كار ناشى از آن ،وضع به كلى تغيير يافته و در مرحله سرمايهدارى
پيشرفته در مضمون جديد خود تجلى مي يابد .واقعيت تقسيم كار در دوران پيش از آنكه ماركس و انگلس
نقش مركزى آن را در سازماندهى ساختار جامعه سرمايهدارى كشف كنند ،البته شناخته شده و مورد توجه
قرارگرفته بود .تقسيم كار در رشد نيروهاى مولده سرمايهدارى عامل پراهميتترى از آن بود كه مورد
توجه قرار نگيرد .پيش از و بدون ارتباط با آدام اسميت ،فيلسوفان و اقتصادانان بزرگ قرن  18با تحسين،
رشد بسيار بزرگ نيروهاى مولده در اثر اجراى تقسيم كار و بهبود ابزار توليد را دنبال كردهاند .و درست
بهخاطر انتظارات خوشبينانه ناشى از چشمداشتى كه به پيشرفت رشد نيروهاى مولده و ايجاد تحرك كامل
انسان بسته بودند ،انديشمندان موشكاف به تضاد درونى اى نيز پي برده بودند كه در تقسيم كار نـهفته است.
دوران طلوع سرمايهدارى نيروى خود را از اين اعتقاد
انديشمندان بورژوازى
انساندوستى ي انقالبى ي
ِ
ِ
توازن
بدست مي آورد كه برقرارى
ِ
ِ
طبيعى ميان منافعِ انسانها را به مثابه نتيجه مستقيم برخورد آزاد منافعِ
افراد در جامعه تصور مي كرد كه به طور خودكار [گويا] يك هماهنگى كامل در جامعه ايجاد خواهد ساخت
و بر اين پايه شرايط برخوردارى تمام افراد جامعه را از ثروت روزافزون اجتماعى و از موهبات فرهنگى،
ممكن خواهد ساخت .پافشارى بر چنين برداشت انساندوستانه اين انديشمندان اما با اين واقعيت غيرقابل انكار
روبرو بود كه تقسيم كارى كه به توسعه روزافزون ثروت منجر مي شد ،نه تنها موجب محدود شدن امكان
شكوفايى فرد زحمتكش مىگشت ،بلكه بهخاطر تسلط كامل مكانيكى جريان روند تقسيم كار كه در برابر
زحمتكشان هر روز بيشتر استقالل مي يافت ،امكان شكوفايى شخصيت فرد زحمتكش به كلى از ميان
مىرفت .همانطور كه ماركس نشان مي دهد ،حتى نزد آدام اسميت نيز تشخيص اين تضاد به چشم مي
خورد ،مثال آنجا كه او در اثر اصلى خود «با ستايش نتايج تقسيم كار آغاز مي كند» ،اما دفاع از آن را
همچنان آموزگار خود فرگوزون  Fergusonدنبال نمي كند )131( .با توجه به اين نظر ماركس است كه لوكاش
از «وضع متضاد» در انساندوستى بورژوازى صحبت مي كند كه باوجود نقش اقتصادى ترقىخواهانه تقسيم
كار ،تاثير «غيرانسانى» آن را شناخته است)132( .
دوستان قديمى اين تضاد را غيرقابل پذيرش
اما آنطور كه به نظر مي رسد ،تنها يك بخش كوچكى از انسان
ِ
احساس كرده بودند .وضع متضاد واقعى اما در اين نكته نـهفته است كه انساندوستى قديمى از يكسو خود را
پايبند به آرمان انساندوستانه جامعه آينده كه آورنده سعادت براى همه است ،اعالم مي كرد ،از سوي ديگر،
اما كوچكترين احساس ناراحتى به خود راه نمي داد كه ابزارى كه براى رشد سرمايهدارى ضرورى بود،
يعنى پرولتاريا را بازيچه يك تقسيم كار غيرانسانى بكند.
اين اصال مربوط است به پيشداورى سنتى بيش از اندازه خوشباورانه درباره خصلت انساندوستانه
ايدئولوژى ي انقالبى ي قديمى ي [دوران طلوع] بورژوازى .دليل چشمگير براى تضاد درونى انساندوستى
ق مدن ِى
بورژوازى را مى توان در اين واقعيت يافت كه البته از يكسو اين آموزش فلسفى درباره حقو ِ
بورژوازى كه آرمان انقالبى ي استقالل خلق را به دست داد و بورژوازى قرنها به آن پايبند باقي ماند،
واقعيتى است غيرقابل انكار ،اما از سوي ديگر ،همين انساندوستى و آموزش فلسفى بورژوازى در تضاد
است با اين واقعيت كه همزمان ايدئولوژى بورژوازى از اين امر هم ابا نداشت كه مردم را از برخوردارى
از حقوق و آزادى هاى بورژوازيى محروم سازد .چنين موضعى را مي توان در نظريات جون ميلتون John
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 ، )LXXIV( Miltonجون الك  )XVII( John Lockeو همچنين نزد كانت نيز نشان داد .تنها به يك مورد نمونهوار
بپردازيم مربوط به زمانى كه بورژوازى مبارزه براى پيروزى آرمان خود را آغاز كرده بود ،يعنى دوران
انقالب فرانسه .در روز  22اكتبر سال  1789دوپن د نمرور  ،Dupont de Nemoursنماينده مجلس متعلق به
فراكسيون فيزوكراتها [ ]LXIVچنين گفت« :آن كس كه چيزى ندارد ،به جامعه تعلق ندارد… دستگاه دولتى
و قانونگذارى مربوط مي شود به مسائل مالكيت ،از اين رو تنها يك مالك مي تواند عالقه واقعى به آنها
داشته باشد»( .درضمن الك نيز بر همين منوال در اثرش “دو كوشش درباره دولت“ نظر مي دهد و مي
گويد كه برده ،بهمثابه فرد فاقد هرنوع مالكيت است و از آن جا كه او در خدمت ديگرى قرار دارد ،نمي
تواند عضو جامعه به حساب آيد) .بدينترتيب ،كسى كه فاقد مالكيت است“ ،شخص“ نيست و به جامعه تعلق
ندارد .اين موضع عجيب در مورد انسان كه هويت آن با مالكيتش تعيين مي شود ،در زمان خود مورد توجه
ماركس و انگلس نيز قرارگرفته بود كه موجب سرزنش بورژوازى توسط آنان شد :براى بورژوا «فرد هيچ
كس ديگرى نيست ،جز يك بورژوآ ،جز مالك بورژوا» )133( .براى نشان دادن ماهيت متضاد انديشه
نظريهپردازهاى بورژوازيى بسيار آموزنده است كه بدانيم ،كه پس از آنكه طرح دوپن در مجلس تائيد شد و
دو سوم مردم فرانسه از حق انتخاب كردن محروم شده بودند ،در هر دو دوره اول مجلس ملى فرانسه ،به
طور مداوم از خواست عمومى صحبت به ميان آورده مي شد .از اين رو حتى لورنس فون اشتين Lorenz von
 )LXXV( Steinاين پرسش را مطرح ساخت:
«برپايه چه حقى ميان شهروند فعال و منفعل تفاوت قايل شدند ،درحالى كه اعالميه د دروآ Declaration des
 Droitsدر بند  1اعالم مي دارد “ -1انسانها داراى حقوق مساوى هستند و خواهند بود“ les hommes sont naissent
 et demeurent egaux en droits؛ چگونه ممكن بود كه توده بزرگ فاقد مالكيت را خارج از قانون قرار بدهند و
باوجود اين در بند  6بگويند ،كه “قانون بيان تساوى حقوق است“  volonte generale؛ با چه حقى آنان را از
بخشى از ملت بودن ،ملتى كه مستقل بودن آن مورد تائيد قرارگرفته است ،بهخاطر مالك نبودن محروم
سازند ،زيرا از پرداخت وجوه مستقيم معافاند ،درحالى كه مجبور هستند سهم خود را به طور غيرمستقيم از
آن طريق بپردازند كه موظف بودند براى برقرارى استقالل ملت دست به اسلحه ببرند؟ ويا چگونه مي
خواستند اين تضاد را مستدل سازند كه همزمان در بند  1بگويند“ :كه شهروندها تفاوتى ميان خود نمىبينند،
جز فضيلت و استعداد“ ،درحالى كه تفاوت ميان مالكيت و بي چيز بودن را اين چنان عمده مي سازند؟».
()134
به اين علت مايليم با بيان نكته فوق خصلت واقعى متضاد انساندوستى ي قديمى ي بورژوازى [دوران طلوع]
را برجسته سازيم ،نكتهاى كه تاكنون به اندازه كافى مورد توجه تاريخنويسان قرار نگرفته است ،زيرا مايليم
خود را در برابر تاثير اين نظر نادرست مصون ساخته كه گويا ايدئولوژى انقالبى ي قرن هيجدهم تحت تاثير
عواقب ضدانسانى تقسيم كار عذاب كشيده است و عليه آن به مبارزه برخاسته است .چنين امرى تنها در
زدن قهرمانانه ي انساندوستانه
موارد استثنايى به وقوع پيوست .اين درست است كه مي توان از يك خودگول
ِ
ي بورژوازى صحبت كرد كه واقعا به آرمان خود درباره جامعه بورژوازى آزاد و هماهنگ باور داشته و
آن را زمينه شكوفايى غيرقابل تصور شخصيت انسانى كليه اعضاى جامعه مىپنداشته است .اما واقعيت
سرمايهدارى قوي تر از آرزوها بود ،آرزوهايى كه خواستار غلبه انتقادى بر محدوديتهاى ايجاد شده توسط
فئوداليسم مي شد؛ ميان عملكرد و آرمان دره غيرقابل عبورى وجود داشت ،درهاى كه نمي توانست ميان
نظام مالكيت بورژوازى و آرمان انساندوستى آن وجود نداشته باشد و باقى نماند .درست به همين علت نيز
تعداد كمى از انديشمندان اين دوران توانستند موضعى انتقادى نسبت به تقسيم كار بيابند؛ در تنگنا و بر سر
دوراهه و محظورى كه قرار داشتند ،اغلب شق اول تائيد مالكيت بورژوازى را انتخاب كردند.
از اين رو ،موارد استثنايى بسيار قابل ستايش هستند .ما بايد درباره نظريات آنها بيشتر تعميق كنيم ،زيرا
ستايش آنان كه حقشان است ،درواقع زمينه تاريخى اى را ارايه مي دهد كه به كمك آن ،استثنايى و عميق
بودن نظريات ماركس خود را به بهترين وجه نشان دهد.

بيگانگى ،مقوله ايست در ارتباط با كار
يكى از اولين منتقدان تقسيم كار سرمايهدارى را ماركس جون بلـر  John Bellerمي داند كه «پديدهاى [استثنايى]
واقعى در تاريخ اقتصاد سياسى را تشكيل مي دهد .او در سالهاى پايانى قرن  17با روشنى ضرورت لغو
آموزش و تقسيم كار كنونى» ( )135را خواستار شد .ميان جون بلـر كه در دوران كوتاه پيش از ظهور
ماركس و انگلس نظريات خود را بيان داشت و اتوپيستهاى بزرگ قرن پيش [نوزدهم] كه همچنين داراى
موضع انتقادى در برابر تقسيم كار بودند ،عمدهترين منتقدان به تقسيم كار روسو ،شيلر و هگل بودند.
عمدهترين ،زيرا آنها برخالف اغلب آنانى كه تنها تاثير ذهنى تقسيم كار را بر روى افراد مورد توجه قرار
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مي دادند ،به اين تا ثير تنها بسنده نكردند ،بلكه مسئله تاثير عينى آن بر روى كل جامعه را نيز احساس مي
كردند ،بدون آنكه مسئله را در كليت آن درك كرده باشند.
هگل در اين زمينه از همه پيشى جسته است ،اما تئورى او درباره بيگانگى از خود [نگاه شود به پاراگراف
بعدى و  ،]XXXVIIIهنوز فاقد رنگ و بوى آگاهانه در ارتباط با هستى اجتماعى است .اما اينكه موضع انتقادى
هگل موضعى ماهوى و از دورن است را ماركس جوان نيز شناخته بود .در “اقتصادملى و فلسفه“ ماركس
مي نويسد« :اما تا آنجا كه فنومونولوژى  )XXIV( Phaemenologieدر سطح ظاهر پديده بيگانهشدن باقى مي ماند
… .كليه عناصر انتقادى در نظريات او در اين اثر ناشناخته مي ماند و اما باوجود اين امر ،در اغلب موارد
موضع هگل در اين اثر به صورت برجسته پرورانده مي شود و قابل درك است» .با اين نظر ،درعينحال
برنامهاى نيز اعالم مي شود كه برپايه آن پژوهش خود ماركس بايد عملى گردد .هگل مفهوم بيگانهشدن را
از بررسى مقوله كار استخراج مي كند و تحسين ماركس از او ناشى از اين توانايى هگل است .واقعا هم
هگل بارها در ارتباط با پديده بيگانهشدن ،از كار صحبت مي كند .در اين ابراز نظرها او به شناختهاى
پراهميتى نايل مي شود.
جريان انديشه اى كه او در ذهن خود طى مي كند( ،تقريبا) چنين است .در آغاز ،كار براى رفع حوائج خود
فرد است ،اما بتدريج تبديل به فعاليتى مي شود كه ديگر تنها در خدمت رفع حوائج لحظه فرد نيست ،بلكه در
خدمت رفع نيازهاى عمومى قرار دارد ،آنطور كه تنها در چهارچوب هستى اجتماعى پيش مي آيد .از اين
طريق يك وابستگى متقابل كارگران به هم به وجود مي آيد .روى ديالكتيكى ديگر كار كه به سطح عمومى و
ماوراى افراد رشد كرده است ،تقسيم كار است كه بيان وابستگى متقابل افراد به هم مي باشد .ازاين طريق اما
رابطه انسانها با موضوع و ابژكت كار آنها و همچنين با اشياء در طبيعت نيز بغرنج مي شود .اين بغرنج
شدن رابطه ميان انسان و طبيعت موجب مي شود كه انسان از يكسو به طور روزافزون بر طبيعت غلبه
كند ،اما خود از سوى ديگر به طور روزافزون دچار وابستگي هاى بزرگترى در ارتباط با اشكال ديگر
سلطه طبيعت مي شود .البته در اين بين ديگر طبيعت به صورت طبيعت گذشته در مقابل او قرار ندارد ،بلكه
اكنون به صورت روابط ميان اشيائى دربرابر او قرار دارد كه به دنبال تقسيم كار بوجود آمده و انسان بايد به
آنها تن بدهد.
به روشنى مي توان دريافت كه چگونه در نظر هگل سايه مسئلهاى بچشم مي خورد كه در آموزش ماركس و
انگلس مىدرخشد .يعنى مسئله نابود شدن استقالل انسان و شخصيت او در اثر تقسيم كار حاكم بر جامعه كه
ضرورتى است با ظاهرى شىء شده.
وضع نزد روسو  Rousseauو شيلر  Schillerبه صورت ديگرى مطرح است .هر دو ،مسئله بيگانگى را بشدت
يكسويه نگرانه ،امرى ذهنى درك مي كنند ،اگرچه نظر هردوشان در مرز گذار به درك عينيت مسئله قرار
دارند.
برخى نظريهپردازها كوشيدهاند دفاع روسو از عواطف و احساسسات در برابر راسيوناليسم -عقلگراى
“فالسفه“ را ،بهمثابه عملى به كلى غيرقابل درك و ناشى از ويژگى شخصيت او قلمداد سازند .در حقيقت اما
موضع او در واقع بيان اسلوب مخالفت اوست با استداللى كه درباره حقانيت جامعه سرمايهدارى متكى برپايه
عقالنيت -منطق بورژوايى ،ارائه مي شود .و روسو با موضع انتقادى و لذا داراى بينشى به مراتب عميقتر،
نمي توانست با استدالل براى عقالنيت بورژوازى موافقت كند .اگر اصال بتوان از وضع روحى روسو
صحبت به ميان آورد ،آنوقت تنها به اين معنا كه سرنوشت خاص شخص او ،عضو [مغز] او را براى ابراز
نظر كردن درباره اوضاع اجتماعى تيز كرده بود و او را به مدار تيزبينانه ،و از ديدگاه جامعهشناسى،
انقالبى -خردهبورژوايى كشانده بود .آنچه كه براى اغلب نظريهپردازها دوران او نشان خوشبختى بود،
بهويژه تقسيم كار كه درباره آن برداشت روشنى نداشتند ،نفرت و انزجار او را برمىانگيخت .براى انحراف
فرهنگى جامعه ،او به طور عمده تقسيم كار را مسئول مي دانست .براى او فرهنگ ،به مفهوم عام آن ،ناشى
و دست آورد تقسيم كار بود .اما اگر چنين مي بود [يعنى انحراف فرهنگى از تقسيم كار ناشى مي شد] ،آنوقت
روسو مي بايستي مالك و الگوى قابل اعتمادى براى انتقاد به دست مي داد ،مالكى كه او در انديشه “عقاليى“
[بورژوازى] نمي توانست بيابد .زيرا تقسيم كار خود بهمثابه مظهر عقل و تجسم همه آن اشكال ديگر زندگى
بود كه به نظر او اشكال واقعى زندگى را نابود مي سازد .تنها در ماقبل و مافوق عقالنيت مي توان هنوز
حقيقت و سعادت را يافت .اين جسارت بزرگى بود كه روسو از خود نشان مي داد و عقالنيت را مورد حمله
قرار مي داد و مىخواست جاى آن را با جهان عواطف و احساسات پركند .اين حمله به عقالنيتى بود كه اگر
هم در جهتى ديگر ،اما به همان شدت موضع عقاليى -انتقادى قرن او بود و در صدد بود خود را نزد همه
اذهان بركرسى بنشاند .اما از موضع انتقاد بىپروا عليه انحرافات شخصيت انسان ،براى روسو در شرايط و
سطح شناخت تئوريك آن دوران امكان ديگرى باقى نمي ماند ،جز انتخاب اسلوب بازگشت به گذشته و پناه
بردن به زير سطح شناخت ناشى از عقالنيت .اين سير قهقرايى اما محدود به شكل بود و به طور صورى
انجام مي شد ،تنها يك اسلوب كمكى بود براى موضع انتقادى او در برابر انحرافات جامعه [بورژوازى].
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روسو چارهاى هم نداشت جز گناهكار دانستن عقالنيت (منطق صورى) ،آنجا كه اين
عقالنيت در خدمت انحراف شخصيت انسان قرار داشت .درست آن چيزى كه او به آن نياز داشت
دوران روشنگرى نمي توانست به او عطا كندِ :مالكى كه داراى اعتبار عمومى
را عقالنيت [منطق صورى]
ِ
بوده و مداح يك سويه نگر و توجيه كننده شيوه توليد سرمايهدارى نباشد .او چنين ِمالكى را در ذات “طبيعت“
مي يافت  .دسترسى به مزيت و برترى ابتدايى طبيعت تنها از طريق غور احساسى و غيرعقاليى در ذات و
مضمون آن ،ممكن و قابل دسترسى بود.
اينكه روسو مفهوم طبيعت را واقعا به معناى اسلوبى آن درك مي كند كه بهيچوجه ارزش آموزشى چنين
مفهوم و معنايى را نفى نمي كند (ارزش آموزشى اى كه براى معتقدان به عقالنيت نيز ناآشنا نبود) ،نظريات
او در پيشگفتار اثرش تحت عنوان “درباره وجود عدم مساوات ميان انسانها“ ،به روشنى نشان داده مي
شود .طبيعى بودن در اين پيشگفتار تنها به مفهوم يك ايـده مطرح مي شود ،بهمثابه ميزانى براى تشخيص
كمال انسان ،ميزانى و ِمالكى كه به كمك آن مي توان ارزش شرايط مصنوعى كنونى را سنجيد و به كمك آن
دوراهى
هدف ارزشمند دسترسى به كمال انسانى .انساندوستى روسو بر سر
به امكانى دست يافت براى تعيين
ِ
ِ
ناسازگار بودن آرمان و واقعيت از حركت باز نمىايستد ،بلكه به اين كوشش جدى دست مي زند ،با برخورد
انتقادى بر تاثير دشمنانه عملكرد -پراتيك عليه آرمان ،تحقق آرمان را ممكن سازد .قابل توجه است كه شيـلر،
كه متناسب با شرايط اجتماعى در آلمان در لباسى ذهنگرايانهتر ،ايدهآليستىتر از روسو نظرياتش را ارايه مي
كند ،شيوه و اسلوبى مشابه روسو را به خدمت مي گيرد ،به منظور يافتن زمينه مطمئنى براى انتقاد اجتماعى
خود .البته نبايد در مورد نقطه حركت به كلى متفاوت تئوريك در اين دو نظر دچار اشتباه شد؛ براى شيـلر
معتقد به نظريات كانت ،البته مفاهيم معناى ديگرى دارند ،از آنچه نزد روسو دارند كه به مراتب كمتر در
جوى با جهتگيرى انتزاعى حركت مي كند .اما باوجود اين ،شباهت نتيجه گيري هاي مواضع انتقادى اين دو
نفر تعجب برانگيز است و دليلى است براى آنكه مواضع انتقادى اتخاذ شده در شرايط مشابه اجتماعى ،قاعدتا
به نتايج مشابه مىانجامند.
در همان آغاز اثرش تحت عنوان “درباره شعر ساده و احساسى“ ،شيـلر چنين مي نويسد« :طبيعت در اين
نوع برداشت چيزى نيست جز… ديدن بو ِد وجود اشياء آنطور كه هستند ،وجودى برپايه قانونمندى غيرقابل
تغيير خود» .اما آنچه كه در اشياء طبيعى مورد عالقه ماست« ،آن ايـده ايست كه در آنها وجود دارد».
در اين تعريف اصال خود طبيعت منظور شيـلر نيست ،بلكه نظر او متوجه انسانى است كه خود را از نقطه
ثقل كمال خود دور كرده و براى يافتن مجدد كليت انسانى گمشده خود به راهنمايى نياز دارد .بر اين پايه
شيـلر طبيعت را در ارتباط بي واسطهاى با انسان قرار مي دهد« :آنها (اشياء طبيعى) ،آن چيزى هستند كه
ما بوديم؛ آنها آن چيزى هستند كه ما بايد دوباره آن شويم» .و به توضيح خود چنين مي افزايد« :ما طبيعت
بوديم ،چنانچه آنها … آنها بيان دوران كودكى گمشده خود ما هستند ،و هميشه براى ما عزيزترين باقى
اشياء طبيعى ،هم ما را دچار حسرت مي كنند و هم آنها نمايش باالترين درجه كمال آرمانى ما
خواهند ماند؛
ِ
هستند» .در يكى دانستن ايده طبيعت و آرمان ،قرابت او با نظريات روسو تظاهر مي كند ،آن هم با كليه
نظريات انتقادى نـهفته در سخنان او.
البته براى شيـلر و همچنين براى روسو روشن نبود كه موضع انتقادى آنها در متقابل دانستن طبيعت و تمدن
معناى ديگرى نداشت ،جز شكل بيان ايدهآليستى مقايسه كردن اوضاع و شرايط ماقبل سرمايهدارى –
همانطور كه بزودى خواهيم ديد – با شرايط ناشى از تقسيم كار در سرمايهدارى .به نظر شيـلر وضع ايدهآل
طبيعت تحقق كامل خود را در دوران يونان قديم داشته است .برداشت آرمانگرايانه از دوران آنتيك توسط
شيـلر ،تبديل مي شود به سالح بـرايى كه با مهارت به وسط قلب روابط ضدانسانى در سرمايهدارى فرو مي
شعر يوناني ها از اين رو “ساده“ بوده است،
شود .در شعر ،تضاد از همه جا بيشتر قابل لمس است .اگر
ِ
زيرا شعر بدون مشكل مي توانست انسان كامل و تقسيم نشده را موضوع [نگاه و بيان] خود قرار دهد ،شعر
مدرن با حسرت انباشته است از آرزوى يافتن انسانى كه ديگر وجود ندارد ،انسانى كه تحت تاثير شرايط
تقسيم كار «فاسد و تباه شده»  .Deparavationشعر امروزى از اين رو ،شعرى «احساسى -احساساتى گر»
است.
شيـلر به خود بسيار زحمت مي دهد ،تعريف دقيقى براى انسانيت -فرديت -شخصيت كه به نظر او ازبين
رفته است ،ارايه دهد .مضمون و ذات انسانيت را او در كليت انسان مي بيند ،در رشد هماهنگ استعدادهاى
متفاوت او .براى آنكه بتواند بيانى براى كليت ،براى كليت فرد بيابد ،شيـلر تفاوت قائل مي شود ميان كار
قلب كننده  deformierendeكه در پراتيك و عملكرد شناخته شده روزمره نـهفته است ،و آن شكلى از اشتغال كه
برازنده انسانى است كه هنوز در چنگال تقسيم كارگرفتار نشده است ،يعنى از «كشش به بازى» Spieltrieb
دور نيفتاده و منحرف نشده است .به نظر شيـلر انسان تنها زمانى انسان كاملى است كه بازى مي كند،
بهعبارت ديگر زمانى كه آزادانه و همهجانبه نيروها و استعداد خود و كامل بودن شخصيت خود را حفظ مي
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كند ،رشد مي دهد و غنى مي سازد .تا چه اندازه مفهوم كشش به بازى در نظريات شيـلر فهميده و درك مي
زيباشناسى صورى ،بنه دئتو كروسه Benedetto
شود ،برخورد تمسخرآميز نسبت به آن توسط نماينده “مشهور“
ِ
 ،Croceنشان مي دهد  .اما از موضع غيرتاريخى و جدا و بىاعتنا به موضع انتقادى شيـلر نسبت به شرايط
حاكم در جامعه ،اصال هم نمي تواند جاى اين مفهوم اصلى در نظريات شيـلر شناخته و فهميده شود .مفهوم
بازى كردن را شيـلر به طور ساده و با پيگيرى قابل ستايش از موضع انتقادى خود نسبت به شرايط كار
زمان خود استخراج كرده است .منظور شيـلر در اصل همان است كه ماركس در “كاپيتال“ بيان مي كند:
«بازى نيروهاى فيزيكى و معنوى»)136( .
به طور روشن ،شيـلر در مورد مسئله تقسيم كار در نامههاى خود درباره تربيت زيباشناسانه ي انسان،
موضع مي گيرد كه در سالهاى  1793و  1794برشته تحرير درآورده است .در نامه پنجم و ششم چنين
آمده است« :از سوي ديگر ،طبقات متمدن نمونههاى بيعارى و تباهى و فسادى را نمايان مي كنند كه به همان
نسبت بيشتر خشم انسان را بر مي انگيزد ،زيرا فرهنگ ،خود منشاء آن تباهى و فساد است… در آغوش
زيركانهترين معاشرت و خوشباشىها ،خودخواهى سيستم خود را برپاداشته است» .چه كسى باخواندن اين
نكات بياد روسو نمي افتد؟ شيـلر از شكل جامعه «قبلى» ،يعنى ماقبل فرهنگ كنونى و به طور مضمونى
«يونانى» ماقبل سرمايهدارى ،سخن مي گويد ،در تمايز نسبت به «انسانيت شكل امروزى» كه او را
«حيران مي سازد» .اين تمايز در چيست؟
«اين فرهنگ بود كه به مصيبت براى انسانيت جديد تبديل شد… دولت و كليسا ازهم گسيخته شدند ،قوانين و
سنتها نيز همچنان؛ لذت از كار ،وسيله از هدف ،كوشش از مزد جدا شد .براى هميشه دربند تكهاى از كل،
انسان خود به تكهاى تبديل شد؛ تا ابد صداى يكنواخت چرخى كه او آن را در حركت نگه مي دارد ،در
گوش ،هماهنگى ذات -سرشت خود را به دست نخواهد آورد ،و بجاى آنكه نقش انسانيت را در طبيعتش
بپروراند ،به سايه كاسبى (يا) علمش تبديل مي شود .اما حتى سهم فقيرانه و ناقابلى كه هر عضوى را به كل
وابسته مي سازد ،به آن شكلى نيست كه خود مي خواهد…  ،بلكه شكلى است كه از طريق “فرم“ سخت و بي
روح كاغذى ،به او تحميل مي شود كه در آن فهم و شعور انسان نگهدارى مي شود .حروف مرده ،نماينده
انديشه زنده مي شود .و حافظه ي تمرين داده شده ،نقش هدايت و رهبرى را بهتر از يك ژنـى و يا احساس و
عاطفه به عهده مي گيرد».
درواقعيت بيان شده در نظرات فوق كه «انسان خود را به تكهاى تبديل مي سازد» ،شيلـر به روشنى ساختار
اصلى انديشه انسان بورژوا را تشخيص مي دهد كه به طور عقاليى تنها تكه و بخشهايى از كليت واحد را
درك مي كند و كوركورانه از كنار كليت و بهمپيوستگى -بهمتنيدگى پديدهها مي گذرد .از اين رو مي گويد:
زمانى كه جامعه مدرن «پست و مقام و تكليف را مالك مرد بودن مي كند… ،نزد اين عضو خود ،حافظه او
و نزد ديگرى ،فهم جدول گونهاش ،نزد سومى ،مهارت مكانيكي اش را بزرگ مي دارد .زمانى كه جامعه
مدرن ،بي تفاوت و بي توجه به خصايل ،تنها اطالعات را محك قرار مي دهد…  ،زمانى كه چنين جامعهاى
خواستار آنست كه اين خصوصيات به حد اعالى رشد خود برسند [تا فرد ارزشى داشته باشد] ،آنوقت مجاز
هستيم متعجب باشيم كه بقيه استعدادها ،روحيه و احساس ،اهمالگرانه مورد بي توجهى قرار بگيرند؟»
باوجود اين ،شيـلر با دوربينى تاريخى قابل ستايش ،در تكه تكه شدن فردگرايانه و عقاليى استعداد و ذوق
اصيل و ناب انسانى ،مرحله گريزناپذيرى از تكامل را تشخيص مي دهد؛ او همچنين در ازهمگسيختگى كليت
اجتماع به بخشهاى متضاد ضديكديگر ،حضور اين مرحله گريزناپذير را تشخيص مي دهد« :تضاد نيروها،
ابزار بزرگ فرهنگ است» – آنوقت بالفاصله اضافه مي كند – «اما فقط ابزار ،زيرا تا زمانى كه (اين
نگرش ارزيابى
وضع) ادامه دارد ،انسان تنها در راه رسيدن به» فرهنگ است .شيـلر نامه ششم را با اين
ِ
كننده به پايان مي رساند« :هرچقدر هم دستيابى به دستاوردهايى براى كل جهان از اين تربيت به دست مي
آيد كه با ازهمگسيختگى استعدادهاى انسان همراه است ،نمي توان منكر آن شد كه انسان گرفتار در چنين
وضعى ،از لعن اين هدف جهانى رنج مي كشد .تحت تاثير ورزشهاى تربيت بدنى ،پهلوانى تن ايجاد مي
شود ،اما تنها تحت تاثير بازى متناسب و آزاد دست و پا ،زيبايى بوجود مي آيد» .با چنين در تقابل قرار دادن
مفهومى الگوى ژيمناستيك يكسويه عقاليى ،در برابر زيبايى رشد كليه استعدادها ،شيـلر تندترين انتقاد را
نسبت به سوءاستفادهاى ابراز مي كند كه او آن را در خدمت نظام بورژوازى تشخيص مي دهد و آن را افشا
مي كند .آخرين كلمات نامه چنين اند« :بدينترتيب اين امرى اشتباه است كه قربانى كردن كل براى تربيت
نيروهاى متجزا ضرورت بيابد؛ يا اگر هم قانون طبيعت چنين امرى را طلب مي كند ،باوجود اين مي بايستي
ما بخواهيم ،اين كليت در طبيعت خود ما كه هنر (اينجا يعنى ساختگى ،هنرمندانه ،زيرا هنرى است كه خود
را از طبيعت دور مي كند ،نظم اجتماعى كه خود را از طبيعت دور مي سازد – لئـو كفلـر) آن را از ميان
برده است ،به كمك يك هنر پيشرفتهتر [نظم اجتماعى پيشرفتهتر ،كليت طبيعت خود را] دوباره احيا كنيم».
راه فرار از وضع اسفبار واقعيت ،فرار خموشانه به آغوش هنر است .اگر هم هنر ،تنها راه نجات در اختيار
تعداد كمى مي توان د باشد ،ضرورى است كه حاكميت مسئله تربيت زيباشناسانه را وظيفه خود بداند .اما نه
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حاكميتى كه اكنون برقرار است ،نه «حاكميت حافظ فقر و بدبختى» ،بلكه «حاكميت آينده حامى آزادى» .در
پايان نامه چهارم با موضع بينش انقالبى دورانديشانهاى گفته مي شود« :كمال خصايل نزد خلقى يافت خواهد
شد كه شايسته آن شده است كه حاكميت آزادى را جايگزين حاكميت فقر و تنگدستى كند».
انتقاد شيـلر به تقسيم كار نظام سرمايهدارى ،او را تا نزديك مرز شناخت درماندگى اى مي رساند كه انديشه
انسان دربند تقسيم كار سرمايهدارى ،در برخورد به مسئله ازهمگسيختگى شخصيتش ،با آن روبروست .انسان
گرفتار در تقسيم كار و دچار انتزاع يكسويه ،حتى زمانى كه به بررسى علمى واقعيت نيز مي پردازد،
واقعيت را تقسيم مي كند .در نطق آغاز فعاليت استادى دانشگاهى خود در سال  ،1798شيـلر اين نكته را
چندين بار مطرح مي سازد .در اينجا تنها يكى از آنها نقل مي شود« :تنها انديشه انتزاع كننده ،آن مرزها را
ايجاد كرده است ،علوم را از هم جدا ساخته است .آنجا كه عقل سليم استاد نانوا [منظور دانش عقاليى است]
ت فلسفى بهمپيوستگى -بهمتنيدگى را ايجاد مي سازد».
تقسيم و جدا مي كند ،معنوي ِ

انديشه تاريخى -انتقادى
در ارزيابى انتقادى تقسيم كار ،همانطور كه ديديم ،برخى از انديشمندان نسبت به هگل برترى و تفوق دارند.
اما هگل نسبت به آنان از نظر شناخت عطف و وابستگى ي ديالكتيكى ميان كار تقسيم شد ِه افراد و روند عينى
بيگانگى و شناخته نشدن روابط ميان انسانها ،برترى و تفوق داشت .باوجوداين ،هگل فقط يك بيان كلى
درباره مسئله از خود به جاى گذاشت ،آن هم بارها در بيان و پوشش ايدهآليستى .راهحل مشخص ،با كليه
جريان رون ِد اجتماعى ي
امكانات ممكن درونى آن كه در خدمت كشف حركت تودرتوى ديالكتيكى ي
ِ
سرمايهدارى قرار داشت ،تنها توسط انديشه تاريخى -انتقادى ماركس و انگلس كشف شد .از اين رو ،مالكيت
فكرى -معنوى كشف ديالكتيك پرتضاد در رابطه ميان انقياد ذهنى انسان كه ناشى از تقسيم كار و ايجاد
بيگانگى و شىء شدن عينى كل روند توليد سرمايهدارى است ،تنها متعلق به استادان ماركسيسم است .انديشه
ي ماترياليستى فويرباخ حتى به نزديكى مسئله نيز راه نيافت ،زيرا به كارگرفتن مفهوم بيگانگى توسط او از
درون حركت مشخص روند اقتصادى كه او در اين باره چيزى نمي دانست ،نتيجه نمي شد.

وحدت مالكيت خصوصى و تقسيم كار سرمايهدارى
اما پيششرط ضرورى و غيرقابل چشم پوشى براى تحقق اين كشف كه روسو ،شيـلر و هگل هيچگونه
تصورى درباره آن نداشتند ،و همچنين نكتهاى كه اتوپيستها به آن تنها اشاراتى دارند ،بدون آنكه ارزش و
جاى آن را در كل روند تعيين كرده باشند ،شناخت وحدت ديالكتيكى مالكيت خصوصى سرمايهدارى
و تقسيم كار در نظام سرمايهدارى است (م) .ماركس و انگلس در همان آغاز به اشتراك و يكى بودن
مالكيت خصوصى و تقسيم كار تاكيد دارند.
در ارتباط با سرمايهدارى يكى بودن مالكيت خصوصى و تقسيم كار به اين معناست كه تقسيم
كار تحت شرايط مالكيت خصوصى ،در ارتباط قرار دارد با روند توليد كاال .همانطور هم مالكيت خصوصى
تحت شرايط تقسيم كار در ارتباط قرار مي گيرد با همان كاال بهمثابه محصول توليد .در “ايدئولوژى آلمانى“
اين نكته بر اين منوال توضيح داده مي شود« :درضمن ،تقسيم كار و مالكيت خصوصى بيان مفاهيم مشابهى
هستند – در يكى ،در رابطه با كار ،همان نكتهاى بيان مي شود كه در ديگرى در رابطه با محصول كار
گفته مي شود»)١٣٧( .
از اين رو نمي تواند بررسى جدى اى درباره ساختار سرمايهدارى كه خود را بهمثابه ساختار چگونگى توليد
كاال نشان مي دهد ،به طور كلى ،و درباره شىء شدن كه پديده ماهوى نهفته در ساختار كاال است ،به طور
خصوصى سرمايهدارى و تقسيم كار سرمايهدارى
ت
ت مالكي ِ
اخص ،ارايه شود ،بدون آنكه به طور مداوم وحد ِ
ِ
در نظرگرفته نشود .همينطور اين امرى غيرممكن است كه چنين بررسي اي انجام شود ،بدون آنكه بر اين
امر آگاهى وجود داشته باشد كه اين رابطه بغرنج ميان مالكيت خصوصى و تقسيم كار درواقع رابطهاى
ميان اشياء نيست ،بلكه رابطهاى است ميان انسانها( .ما پيشتر نشان داديم كه كليه كاتگوري هاي
اقتصادى روابط شىء نيستند ،بلكه بيان [هيروگليف وار] روابط اجتماعى مي باشند) .سختى و اشكال كار در
اين نكته نـهفته است كه اين شناخت از يكسو پيششرطى است براى پژوهش نظام سرمايهدارى و از سوي
ديگر ،چيز ديگرى نمي تواند باشد جز نتيجه پژوهش .ما در اين مورد با همان سختى و مشگلى روبرو
هستيم كه ديالكتيك در اصل با آن روبروست ،امرى كه درباره آن ما به طور مفصل صحبت كردهايم .از اين

104

رو ،مسئله بر سر اين نكته است كه همانطور كه هگل مي طلبد ،به گذرايي و موقتي بودن نقطه آغاز در هر
بررسي بيانديشيم .و انديشه به كمك كوشش خود مي شتابد ،وقتى از نقطهاى شروع كند كه خارج از مسئله
مطرح شده ،قرار دارد .با اين هدف كه از آن نقطه قدم به قدم بر كليت پديدهها مسلط شود و آنها را بشناسد
و درك كند .پس ما هم از كار پيشهورى دوران قرون وسطى [براى شناخت وحدت ميان مالكيت
خصوصى و تقسيم كار سرمايهدارى] آغاز كنيم.

روابط اجتماعى شفاف در قرون وسطى
استثمار دوران قرون وسطى عمدتا از نوع فئودال آن بود؛ سازماندهى اجتماعى كه در روستاها تحقق يافته
كارگر روستايى و اربابان
بود ،وابسته بود به كار بر روى زمين .اين سازماندهى اجتماعى روابط مابين
ِ
اشرافى را تنظيم مي كرد .در شهرهاى قرون وسطى در بخش توليد – اگر از فلورانس و فالندن [بخشى از
بلژيك] صرفنظر بكنيم – ،عمدتا كار پيشهورى حكمفرما بود .پيشهورى هنوز فاصله زيادى داشت با وضعى
كه بتواند نقشى تعيين كننده براى ايجاد توليد ارزش اضافى به مفهوم مدرن آن ايفا كند .رابطه استثمارى ميان
استادكار و شاگرد هنوز ايجاد نشده بود ،نارس و اتفاقى بود .علت آن در قليل بودن بازده كار بود كه تنها به
كمك ابزاركار ساده و عمدتا بدون تقسيم كار انجام مي شد .با محدود ساختن تعداد شاگردان توسط صنف،
استادكار نيز مجبور بود خود كار بكند ،او خود نيز كارگر بود .اضافه براين ،شاگرد از بهترين شانس
برخوردار بود ،خود به استاد تبديل شود.
تحت شرايط محدود بودن تفاوتهاى اجتماعى ،فقدان تقسيم كار در تخصصهاى پيشهورى به امر تعيين
كنندهاى تبديل مي شد .ازيكسو تحت تاثير تفاوتهاى قلي ِل اجتماعى ،اعتماد بنفس طبيعى كارگر حفظ مي شد؛
ازسوى ديگر ،فقدان تقريبا كامل تقسيم كار در كارگاه ،اين امكان را براى كارگر به وجود مي آورد ،به
مهارت براى توليد كامل محصول دست بيابد ،امرى كه نيروى خالقه كارگر را حتى به سطح هنرمندانه ارتقا
مي داد و براى انسان تمام وسعت ممكن اشتغال با پيشه را ممكن مي ساخت ،امرى كه در اثر تقسيم كار در
دوران سرمايهدارى دوباره از او سلب شد .حتى مرزبندى ميان رشتههاى مختلف پيشهورى ،باوجود شدت
حسادتها ،به طور كامل ممكن نبود« .تقسيم كار در شهرها ميان صنفهاى مختلف و در هر صنفى ميان
فرد فرد كارگران ،اصال تحقق نيافته بود .هر كارگرى مجبور بود در تعداد زيادى از كارها مهارت داشته
باشد» )138( .در شرايط چنين شيوه كار توليدى ،امكان مورد نظر قراردادن خواستهاى شخصى مشتريان،
ويژگىها و سليقه آنان در سطح وسيعى وجود داشت – بوركارت  Burckhardtمثال توجه را به رنگ بندى و
تفاوتهاى بسيار زياد البسه ساكنان شهرها در قرون وسطى ،جلب مي كند  ،-امرى كه به توسعه و زنده
انسان ماقبل دوران سرمايهدارى كه مىخواست رفع نيازهاى
بودن هنرى كار پيشهورى منجر مي شده است.
ِ
خود را از طريق مشاركت اقتصادى طرف ديگر عملى سازد ،خود را شخصيتى كامل و متفاوت از فرد
ديگر به نمايش مىگذاشت .بايد اين امر را با وضع زندگى انسان امروزى مقايسه كرد كه تحت تاثير تحميل
انفرادگرى بى حدومرز ناشى از شىء شدن ،گرفتار يك شكلى و اونيفورمى افراطگرايانه شده است .برعكس
اين وضع ،وضعى است كه در دوران قرون وسطى برقرار است كه تحت شرايط آن اجبارا كليت انسان
مورد توجه قرار داشت و خصلتهاى شخصى او زمينه تنوع برآورد كيفى از شخصيت او و خدمات براى او
بود .همزمان كارگر نيز بر روى ساختههاى خود مهر هنر و استعداد خود را مىزد ،زيرا هنوز تقسيم كار
امكان بـهرهجستن از توانايى ها و استعدادهاى او را ازبين نبرده بود .سطح باالى هنرمندانه هنر عمومى آن
دوران كه محصوالت آن موزههاى امروزى را پر كرده است و ما را به حق به تحسين و تعجب وامي دارد،
ناشى از رابطه زنده انسان ماقبل سرمايهدارى در توليد با محصول كار خود است[ .همچنين نگاه شود به
زيرنويس  LVIII ،XXXXIIIو ص ]٨١
براينپايه و در جريان برطرف شدن آرام محدوديتهاى فئودالى و در موضع اپوزيسيون در برابر اين
محدوديتها ،حيات جوشان اجتماعى در قرون وسطى در جريان بود و ما آن را در دوران رنسانس به
روشنى مالحظه مي كنيم .بدون شك ،بيشتر از براى پيشهور كه از تنگناى خرده بورژوايانه و تنگنظرانه
زندگى در شهرهاى كوچك خارج نمي شد ،زنده و خالق بودن حيات اجتماعى را مي توان نزد پاتريسين
[اشراف] مالحظه كرد كه از وابستگى به يك كار مشخص آزاد بود و در عملكرد خود محدود به مرز محيط
زندگى و حتى كشور نيز نبود .در پيشگفتار “ديالكتيك طبيعت“ ،انگلس با اشاره به اين گروه از انسانهاى
اين دوران از «بزرگان» و «قهرمانان» صحبت مي كند« ،كه هنوز در بند تقسيم كارگرفتار نبودند».
(دوران رنسانس هنوز از ديدگاه تاريخى -ماترياليستى تقريبا اصال مورد پژوهش قرار نگرفته است ،باوجود
آنكه ماركس و انگلس اشارات بسيار و موضوعات متعددى را براى پژوهش مطرح مي سازند .بجاى آنكه
دستها را باال بزنند و بكار تحقيقاتى مشغول شوند ،مدافعان ماركسيسم عاميانه شده خود را به اين امر قانع
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مي كنند كه به طور مداوم از «اصول غيرقابل تغيير» تئورى ماركسيستى صحبت بكنند ،يعنى با اشارات
كلى ،مطلب را سرهمبندى كنند).

نقش تقسيم كار در شىء شدن روابط اجتماعى
با نفوذ اقتصا ِد كااليى به تمام شئون هستى اجتماعى ،و تحت تاثير اقتصادى كه ديگر برپايه كار پيشهورى
قرار نداشت ،بلكه بر توليد انبوه برپايه تقسيم كار در مراكز توليدى استوار بود ،سيماى اجتماعى به عكس
خود تبديل مي شود .توليد انبوه كاال ،تقسيم بشدت عقاليى توليد كاالى مورد نظر را از يكسو ،و تقسيم كار
كارگر را به بخشهاى مختلف و جدا ازهم از سوي ديگر ،ضرورى مي سازد .كيفيت خاص توليد و همچنين
كيفيت و استعداد توليدكننده حتي المقدور ازبين برده مي شود .حتى تنها جداشدن كارگر از ابزار كار كه
برخالف شاگرد گذشته ديگر نمي تواند به مالك آن تبديل شود ،و انقياد ناشى از چنين وضعى كه كارگر براى
دار غريب ِه تن دهد ،موجب تغيير
تمام دوران حيات خود دچار آن مي گردد و مجبور است به خواست سرمايه ِ
اصولى رفتار انسانى كارگر مي شود .اين انقياد كه همزمان انقياد زير تقسيم كار ناشى از كار ماشينى است،
نيز هر احساس و عاطفه فردى را له و لورده مي كند و روند يكسان و تـهوعآور تقسيم كار در توليد انبوه
كاال ،زمينه هر نوع استعداد خالق را ازبين مي برد .به همان نسبت كه توليد انبوه سرمايهدارى كاال بغرنجتر
مي شود ،به همان نسبت كه اين روند مستقلتر و راسيونلتر ،ماشيني تر ،مستقل از وابستگى به
خصوصيات اتفاقى استعدادى و هنرى كارگر مي شود ،به همان نسبت نيز بكارگيرى مكانيكى نيروى طبيعى
بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد ،به همان نسبت نيز گرايش نه تنها به توسعه مكانيكى [در دوران كنونى،
الكترونيكى] كردن نيروى كار ،بلكه همچنين گرايش به استفاده عقاليي تر از نيروهاى طبيعى بيشتر مي
شود [روندى كه در اثر كمپيوتريزاسيون و انقالب الكترونيكى دهههاى اخير باز هم بيشتر تشديد شده است].
انتقاد ماركس و انگلس به نتايج مخرب تاثير تقسيم كار سرمايهدارى در آثار مختلف آن دو ،شناختهتر از آن
است كه ما بايد در اينجا به توضيح آنها بپردازيم .تنها به اين يك نكته انتخاب شده از ميان آنها مي پردازيم
كه انگلس به خواست از بين بردن «بردگى فعلى انسان در اثر انقياد او زير سلطه ابزار توليد» ،اين انتظار
را هم اضافه مي كند كه «تقسيم كار گذشته ازبين برود»« ،كار توليدى ،به جاى آنكه وسيله انقياد باشد ،به
وسيله آزاد ساختن انسان تبديل شود ،از اين طريق كه براى هر فردى اين امكان بوجود آيد ،كليه استعدادهاى
خود ،بدنى و معنوى را در همه جهات توسعه دهد و به اثبات برساند» )140( .همانطور كه ديرتر در
“برنامه گتا“ نيز بيان شد ،ماركس و انگلس در “ايدئولوژى آلمانى“ هم آزادى كارگر ،اين «نيمه انسان»
( )141را از استثمار سرمايهدارى نويد مي دهند و اين امر را با برقرارى مجدد «امكان ظهور استعدادهاى
همهجانبه» و رشد همهسويه قابليتهاى او ،در ارتباط قرار مي دهند .تحقق اين هدف تنها «در چهارچوب
جامعه كمونيستى ،تنها جامعهاى كه در آن رشد خاص و واقعى هر فردى ،ديگر حرف بي پايه نخواهد بود»،
ممكن خواهد شد.

قدرت نهفته در تقسيم كار سرمايهدارى
ديالكتيك ماترياليستى ،اين تقسيم كار به ظاهر ساده ،در شرايط برقرارى
اما با برداشت و نگاه به كمك ذرهبين
ِ
مالكيت خصوصى سرمايهدارى كه حتى پيش از ماركس و انگلس شناخته شده بود ،خود را نيروى نشان مي
دهد كه به شكل مخصوصى كل جامعه و سرنوشت آن را به انقياد خود در مي آورد .سرنوشت كارگر در
ت كل جامعه تبديل مي شود .زيرا همانطور كه در محل كار ،روند كار خود را در
چنين انقيادى به سرنوش ِ
برابر و نسبت به كارگر مستقل مي سازد و او را به بند مي كشد ،همين طور هم روند اقتصادى در جامعه
خود را در برابر و نسبت به كل هستى اجتماعى مستقل مي سازد و آن را به بند مي كشد[ .مفهوم “الزامات
گلوباليستى در دوران كنونى چنين شرايطى را تداعى مي كند .به زيرنويس  LIII ،Vو  XXXXVIIIمراجعه
شود].
تاثير نيروهاى مستقل شده و به شىء تبديلشده ي اقتصادى در حيطه وقايع اقتصادى باقى نمي مانند ،بلكه كل
انسان ،ازجمله انديشه و ايدئولوژى و نظريات او را هم بزير يوغ خود مىكشند .انگلس براى مثال به ارتباط
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ميان غيرقابل كنترل بودن جريانهاى عينى اقتصادى و آموزش بخشايش خداوندى كالوين ( )LXXVIاشاره
مي كند ( )142و در شكلى كلى همان انديشه را نقل مي كند ،وقتى مي نويسد« :انسان مي انديشد و خداوند
(اين به معناى آنستكه حاكميت بيگانهشده شيوه سرمايهدارى) هدايت مي كند»)١٢٣( .

منافع شخصى و ارتباط آن با منافع طبقاتى
به منظور توضيح حاكميت جريانهاى عينى بيگانه شده براى خرد ،ماركس چنين مىپرسد« :اين چطور ممكن
است كه منافع شخصى هميشه … به منافع طبقاتى مي انجامد ،منافعى كه در برابر هر فردى مستقل مي شود
و در اين استقالل يافتن ،سيماى عام بخود مي گيرد… اين چطور ممكن است كه در جريان اين استقالل
غيرشخصى شده،
يافتن منافعِ شخصى و حلول آن در لباس منافع طبقاتى ،رفتار فرد به رفتارى شىء و
ِ
ِ
ضرورتا به رفتارى بيگان ِه شده تغيير مي يابد و همزمان آنچنان تظاهر مي كند كه گويا از فرد ،مستقل بوده و
در جريان ظهور خود در روند اجتماعى ،به طور مستقل از او وجود دارد ،و بهعبارت ديگر ،خود را به
روابط اجتماعى و يا به قدرتهايى تبديل مي سازد كه سرنوشت او را تعيين مي كنند ،به آقاباالسر او تبديل
مي شوند و از اين رو در تصورات بهمثابه نيروهاى ,مقدس‘ متظاهر مي گردند؟» )144( .پرسش ماركس
از اين جهت شايان توجه ويژه است ،زيرا در آن نه تنها گرايش براى روشن شدن و حل مسئله چگونگى
شىء شدن روابط نـهفته است ،بلكه از آن جهت هم كه همزمان مسئله مستقل شدن و بيگانه شدن ساختار
ايدئولوژيك را در برابر فرد فرد افراد نيز مطرح مي سازد .درضمن همين نكات به طور مشابه در نظر
فوقالذكر انگلس نيز بيان شده است.
درابتداء بايد گفته شود كه اين از ذات و سرشت منافع طبقاتى برمىخيزد ،خود را بهمثابه منافع “مقدس“ مافوق
فرد بنمايد و خود را همان منافع عام انسان قلمداد سازد .اما اين كه منافع طبقاتى به چنين هدفى دست مي
يابد كه مي توان گفت بهمثابه قدرت مافوق انسان متظاهر مي شود ،آنهم با ظاهرى كه به آن گويا ابديت
مىبخشد ،از ذات و سرشت اين منافع برنمىخيزد ،بلكه اين امر وابسته است به واقعيتامر عينى اى كه انسان
وابسته به آن است و نمي تواند بر آن تسلط يابد.
در دوران ماقبل سرمايهدارى ارتباط نسبتا ساده است :طبيعت حاكم بر انسان كه براى او مضمونى عرفانى-
رازمند دارد ،وسيلهاى است براى آنكه انسان براى هستى خود هم محتوايى عرفانى -رازگونه تصور كند و
فلسفه خود را با اين موضع عرفانى -رازگونه انطباق دهد .عرفانى -رازگونه بودن موضع فلسفه در اين
زمان اما تنها مربوط است به شكل ايدئولوژى او .محتواى فلسفى ،بي تفاوت از آنكه اين محتوا با كدام
ساختههاى نظرى ارايه شود ،برپايه منافع طبقاتى مشخص هر دوره تعيين مي شود.

خصلت جبرى رابطه “آزاد“
آنچه براى دوران ماقبل سرمايهدارى بيان شد ،به مراتب بغرنجتر در جامعه سرمايهدارى تحقق مي يابد .در
اينجا عرفانى -رازگونه شدن تصورات از خارج بدرون جامعه منتقل نمي شود ،بلكه مضمون و ذات
آن را تشكيل مي دهد .ازيكسو در زندگى روزمر ِه شهروند بورژوا وابستگى بي واسطه به طبيعت از طريق
به خدمت گرفتن «آزادتر» نيروهاى مولده ،به كنار رانده مي شود ،كار در مقياس وسيعى تحت استيالى
ظاهر مستقل بودن روند توليد در مي آيد و در اثر توسعه تبادل كاال ،رابطه ميان افراد بيشتر و بيشتر به
سطح رابطه آزاد برپايه قرارداد [خريد و فروش] محدود مي گردد ،رابطه آزادى كه در اين دوران جايگزين
دوران فئودال [بيگارى ،مضارعه و  ]...مي شود .البته كه اين رابطه
وابستگى سنتى در جامعه روستايى
ِ
آزاد متكى بر قرارداد ،همانطور كه بزودى خواهيم ديد ،تنها شكل ظاهرى را تشكيل مي دهد كه در پشت آن
جبرى بودن روند اقتصادى خود را پنهان ساخته است و چگونگى رفتار افراد را تعيين مي كند .تفاوت
نسبت به روابط دوران فئودالى اما تعيين كننده است .نيروهاى عرفانى -و رازگون ِه شىء شده طبيعى ي قبلى
كه نيروهاى خارجى به نظر مي آمدند ،اكنون خصلت اجتماعى مي يابند؛ در انديشه بورژوايى ،طبيعت ،به
طور آرام سيماى غيرقابل درك و غيرقابل كنترل را از دست مي دهد و تحت تاثير آگاهى ،يعنى در اثر
نيروهاى طبيعى در عملكرد و پراتيك زندگى ،شىء بودن
رگرفتن
عقاليى بكا
شدن
شناخت و قابل محاسبه
ِ
ِ
ِ
ِ
ت رازگونه ي طبيعت ،به
طبيعت هر روز بيشتر خصلت شئيت غيرعقاليى خود را از دست مي دهد .عرفاني ِ
كمك عقل زدوده مي شود ،عقالنيتى كه اكنون به عامل حاكم در آگاهى اجتماعى تبديل شده است.
اما عقاليىشدن روند فوق و همچنين عقاليىشدن آگاهى ازسوي ديگر ،تنها روندى ايدئولوژيك و صورى
هستند .زيرا تحت تاثير شكل صورى -ايدئولوژيك عقاليى شدن هستى ،ايجاد ابهام و غيرعقاليىشدن كل روند
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حيات اجتماعى با سرعت شتاب يابنده بيشتر مي شود .امرى كه در جريان بغرنج شدن روابط اقتصاد كااليى
كه برپايه رشد نيروهاى مولده ناشى از تقسيم كار عملى مي شود ،تناسب عكس حاكم مي شود؛ همانطور كه
در دوران ماقبل سرمايهدارى شفافيت روابط با پرده عرفانى -رازگونه و عاريه گرفته از طبيعت پوشيده مي
شد ،اكنون تحت شرايط جامعه فردگرا كه متكى بر شرايط جامعه كااليى است ،پوشش و لباسى به شفافيت
كريستال و با جاللى شاهانه ،پوشش و لباسى كه قلم محاسبه به دست دارد ،قدم به صحنه گذاشته است.
بهعبارت ديگر بر تن روند غيرقابل شناخت و غيرقابل كنترل شدن روابط اجتماعى ،لباس عقالنيت پوشانده
مي شود .اغفال درباره وضع اما از اين جهت به وجود مي آيد كه درست آنجا كه عملكرد فرد موثر است،
يعنى در بخشهاى محدود عملكرد اجتماعى انسان ،برترى انديشه مطابق با عقلسليم بدون محدوديت
جاى خود را باز مي كند .عقاليى شدن بخش محدود [رابطه خريد و فروش – ازجمله خريدو فروش
نيروىكار] ،همانطور كه نشان داده خواهد شد ،درست پيششرط است براى عرفانى -رازناك ساختن
كليت هستى نظام سرمايهدارى .كليتى كه شناخت آن با ديد محدود با دشوارى روبروست.

شفاف ساختن هرج و مرج نظام سرمايهدارى
همانقدر كه اين برداشت درست است كه انسان بورژوا بخشهايى كه حيطه عمل مشخص او را تشكيل مي
دهند ،كامال درك مي كند و تحت كنترل خود دارد – البته تا آنجا كه توجه به وضعِ روابط خارجى حيطه
عمل را مي تواند “عقل“ مورد توجه قرار دهد  ،-همانقدر نيز اين يك واقعيت است كه پيش شرطهايى كه
تحت تاثير آنها اين شناخت در بخشهاى مشخص و محدود حيطه عمل او ،تحقق مي يابد ،براى او
ناشناخته باقى مي ماند .اين پيش شرطها بايد هم ناشناخته بمانند ،زيرا بخشهاى حيطه عمل مشخص
فرد تنها در ظاهر مستقل هستند .درواقع اما جرياناتى از خارج در آنها موثرند كه ناشى و نتيجه
جريان حركت و تبادالت كليت روند مي باشند .پراهميتترين اين پيششرطها درست آنهايى هستند كه
ظاهراًا متعلق هستند تنها به همان بخش ،يعنى به كار و محصول آن كاال .مثال تعيين ارزش كار و كاال،
درواقع از قوانينى پيروى مي كنند كه در خارج از حيطه همان بخش قرار دارند .اين قوانين در برابر عقل
فردى كه تنها محدود و تنها بخش را مورد توجه قرار مي دهد ،پوشيده و در ابهام باقى مي مانند .برداشت
نادرستى كه به طور مداوم اتفاق مي افتد ،اين است كه عرفانى و رازگونه و لذا مبهم شدن كليت نظام
سرمايهدارى را تنها ناشى از ازهمگسيختگى كل روند به بخشهاى جدا از هم مي داند .اين برداشت تحت
تاثير هرج و مرج -آنارشى حاكم بر نظام سرمايهدارى ايجاد مي شود .اين درحالى است كه آنارشى تنها
شرط عامى است براى غيرعقاليى شدن كليت نظام ،نظامى كه در بخشهاى حيطه عمل مشخص فرد،
بشدت به طور عقاليى سازمانداده شده است .برهمين منوال نيز آنارشى تنها شرط عام است براى حاكم شدن
قوانين غيرقابل كنترل و تسلط آنها بر سرنوشت فرد در كليت نظام .همانطور كه مثال نمي توان مسئله
رقابت را براى توضيح و تشريح كردن جريانهاى اقتصادى به كارگرفت ،همانطور نيز نمي توان شىء شدن
را به كمك هرج و مرج حاكم بر نظام سرمايهدارى توضيح داد[ .و بايد شروط خاص براى ايجادشدن آن را
هم شناخت و درك كرد] از اين رو نيز حكمى كه ماركس درباره آنارشى داده است ،در مورد رقابت نيز
صدق مي كند« :تجزيه و تحليل علمى پديده رقابت تنها زمانى ممكن است كه طبيعت درونى سرمايه درك
شود ،همانطور كه حركت كرات سماوى تنها براى كسى قابل شناخته شدن است ،شخصى كه حركت آنها كه
با حواس نمي توان دريافت كرد ،را واقعا مي شناسد» )145( .اينكه هرج و مرج حاكم بر نظام
سرمايهدارى به تنهايى براى توضيح نكتهاى كافى نيست ،بلكه خود نياز به توضيح براى روشن شدن دارد،
را مي توان برپايه نظر زير درك كرد .اگر بخشهاى حيطه عملكرد مشخص ،نه در ظاهر ،بلكه به طور
واقعى و كامال شفاف و قابل شناخت بود ،آنوقت ،حتى باوجود برقرارى هرج ومرج حاكم بر نظام ،كليت
روند هستى اجتماعى معمايى را تشكيل نمي داد و كوششهاى علمى براى دستيابى به شناخت از مضمون
واقعى آن اصال ضرورى نمي بود .مفهوم هرج و مرج نيز خود اغلب نامگذارى است براى ازهمگسيختگى و
غيرقابل شناخت بودن كليت روند در جامعه كه خود بايد اول مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد ،تا اصال بتوان
نكتهاى را توضيح داد تا فهميده شود.
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چگونگى جريان شىء شدن روابط اجتماعى و نقش تقسيم كار
ازهمگسيختگى و غيرقابل شناخت بودن كليت روند اجتماعى است كه باعث مي شود كه انگلس توضيح
معروف خود از اقتصاد سرمايهدارى را در “آنتي دورينگ“ با واقعيت و مسئله آنارشى آغاز نكند ،بلكه
توضيحات خود را با چگونگى تبديل شدن «محصول توليدات فردى به توليد اجتماعى» و نتيجه حاصل از آن
كه عبارتست از آنكه هيچ كارگرى نمي تواند بگويد« :اين را مـن ساختم ،اين محصول كار مـن است»
( ،)146شروع كند .علت اين چنين وضعى تقسيم كار است .درست از اين نقطه در روند غيرعقاليى شدن
رابطه ميان كارگر و محصول كار او است كه مي توان جريان كامل شىء شدن روابط را دنبال كرد و درك
نمود.
اين رابطه غيرعقاليى ميان كارگر و محصول كار اوست كه موجب ايجادشدن آن وضعى مي شود كه در
مقدار كارى كه در آنها نـهفته است،
بازار ،كاالها بتوانند مبادله شوند ،بدون آنكه حتى كسى لحظهاى درباره
ِ
فكر كند و يا اينكه اين مقداركار نهفته در كاال نقشى در مبادله ايفا كند .شاگرد دوران قرون وسطى كافى بود
مزدى را كه در آخر هفته براى چهار جفت كفشى كه دوخته بود با پولى كه استاد او از فروش آنها دريافت
كرده بود ،مقايسه كند ،تا به “كالهى كه سرش گذاشته شده است“ ،پي ببرد( .اينكه ،همانطور كه ماركس نشان
مي دهد ،ارزش اضافه و سود يك كالهبردارى معمولى نيست ،بلكه از تقابل و تضاد ميان نيروىكار و كار
[اجتماعى] نتيجه مي شود را شاگرد كفاش آن زمان ،نمي توانسته است بداند) .اما او حتى در اوج فنآموزى
نيز به اين “كاله بردارى“ تن مي داد ،زيرا او آن را پولى مي دانست كه او بايد براى آموختن فن بپردازد و
اميدوار بود كه بزودى خود متعلق به صنف بشود و آن را جبران كند.
كارگران دوران جديد اما نمي توانند رابطه فوق را به طور خود بخود تشخيص دهند ،حتى اگر آنها – تا
آنجا كه علم به كمك آنان نشتابد – زحمت زيادى هم براى درك اين روابط و مسائل به خود بدهند .باتوجه به
آنكه در درون كارخانه رابطه ميان مقداركار و محصول كار در اثر تقسيم كار در پشت پرده مخفى و
غيرقابل شناخت شده است ،آنوقت صد چندان طبيعى هم است كه كاال در برابر انسانها در بازار كامال به
صورت مستقل ،يعنى در وضع بيگانهشده ،ظاهر شود ،در بازارى كه ارزش كاال در آن بهخاطر استقاللى
كه كاال در كارخانه يافته است ،تنها برپايه روابط شىء شد ِه عرضه و تقاضا تعيين مي شود .كاال در بازار
بهمثابه پديدهاى طبيعى -غيرانسانى ظاهر مي شود ،آنطور كه ماركس مي گويد :به صورت «كالف
سردرگم» ظهور مي كند ،چيزى كه به جاى آنكه تحت سلطه انسان قرار داشته باشد ،با حركت و تغييرات
غيرقابل كنترل خود ،بر انسان حاكم است .روند اينگونه آغاز شده براى شىء شدن روابط ميان انسانها به
راه تعميق و بغرنج شدن خود ادامه مي دهد .مثال ارزش كار كه در آگاهى ساده بهمثابه ارزش نيروىكار
شناخته نمي شود ،بلكه برپايه ارزش كاالهاى ضرورى براى بازتوليد نيروى كار ،محاسبه مي شود نيز به
تعميق شىء شدن رابطه انسانها ازاين طريق مي انجامد كه بهمثابه ارزش و عاملى به چشم مي خورد كه
گويا تنها از طريق پيش شرطهاى شىء شده تعيين مي گردد و از اين طريق مي تواند اين وضع ظاهرى به
وجود آيد كه گويا كارگر ارزش كامل نيروىكار خود را دريافت مي كند( .در زمانهايى كه كارگر زير فشار
زندگى فالكت بار به نتايج عكس مي رسد ،آنوقت دستمزد ناچيز خود را مظهر كالهبرداى احساس مي كند و
اضافه دستمزد را رفع اين كالهبردارى مي پندارد) .ماركس مي گويد ،آنوقت «كار ،تظاهر مي كند بهمثابه
كارى كه دستمزد آن پرداخت شده است»« .ارزش “كار“ ،تنها بيان غيرعقاليى [كاتگوري وار] است براى
ارزشى بكلى بيگانه و شىء شده ،تعيين
بيان ارزش [بازتوليد] “نيروى“ كار» ( )147كه گويا طبق رابطه
ِ
مي شود.
ماركس همچنين نشان مي دهد كه چگونه در اين دنيا كه تصورات بيگانهشده به صورت گاتگورى مطرح مي
شوند ،حتى سادهترين روندها نيز ضرورتا ظاهر شىء شده پيدا مي كنند و غيرقابل شناخت و غيرعقاليى مي
شوند .مثال آنجا كه مي گويد« :شكل تعيين دستمزد براى توليد هر قطعه نيز همانقدر غيرعقاليى است،
همانطور كه براى تعيين دستمزد طبق زمان كار چنين است» )148( .حاال كه چنين است ،پس نمي توان از
عقاليى بودن روابط بخشهاى حيطه عمل مشخص فرد نيز سخن به ميان آورد[ .يعنى نمي توان آنارشى
حاكم بر توليد را بهمثابه تنها شرط براى توضيح روند شىء شده روابط كافى دانست و پذيرفت (به مبحث در
مورد شىء شدن و زيرنويس  XXXXIII, XXXXVII, XXXXIXنيز مراجعه شود)].
اما اين عقاليىشدن در مرزهاى معينى واقعا هم وجود دارد ،مرزهايى كه البته طبق آگاهى و غريزه
بورژوازى غيرقابل درك مي باشند و به اين علت پذيرش عوامل غيرعقاليى را ممكن مي سازند .اين عوامل
به طور ساده بهمثابه شرايط عمومى و پيششرطهاى شىء شده در عمل پذيرفته مي شوند و از اين رو آنها
بهمثابه موانعى براى عملكرد عقاليى احساس نمي شوند .اما درست به همين علت نيز عقاليى بودن بخشهاى
حيطه عمل مشخص فرد براى انسان بورژوا چنين پيش شرطهايى را تشكيل مي دهد .اين پيش شرطها اما در
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واقع تنها يك تظاهر ظاهرى مي باشند ،يعنى پديدهاى “كاتگوري وار“ هستند .اين موضع اما به معناى يك
كاتگورى [بهمفهوم قالبهاى اجتماعى معتبر و بنابراين عينى انديشه انسان بورژوا] است و نه يك حرف مفت
و كلي بافي فلسفى .زيرا اين موضع باوجود خصلت ايدئولوژيك آن ،يك عنصر و جزء غيرقابل تفكيك در
پراتيك سرمايهدارى را تشكيل مي دهد .حتى بايد آن را يك پيششرط ضرورى عملكرد و پراتيك
سرمايهدارى دانست .اين ظاهر كاتگوري وار به معناى شكلى از هستى نظام و يا شرط وجودى اين هستى
است كه در عملكرد ذهنى -شىء شده انسان دوران سرمايهدارى تظاهر مي كند و تحقق مي يابد( .درباره
مفهوم ماركسيستى كاتگورى به بخش درباره “اسلوب مشخص ديالكتيك“ مراجه شود).
روند بيگان ِه شدن رابطه ميان كار و توليد در كارخانه از اين طريق هم بشدت تشديد مي شود ،زيرا كه تاثير
شدن (به  XXXXVIIو  XXXXVIIIنگاه شود) عمل تبادل كاال در بازار كه خود ناشى از همين
متقابل فتيش
ِ
كار كارگر و توليد محصول مي باشد ،در روند بيگانهشدن وارد و موثر مي شود؛
بيگانهشدن رابطه ميان ِ
غيرقابل شناخت شدن رابطه ارزش محصوالت و كار در بازار تا حداعلى ممكن تشديد مي شود؛ مقدار
ارزش آنچنان خود را مي نمايد كه گويا نتيجه بازى و حركت طبيعى اشياء در بازار است .ماركس مي
نويسد« :مسئله اصال براى (آگاهى سرمايهدار) اين مسئله نيست كه ارزش قطعه ساخته شده را از طريق
تعيين زمان كارى كه در آن نـهفته است ،تعيين كند ،بلكه برعكس مي خواهد با تعداد قطعههاى
ساخته شده توسط كارگر ،ارزش كارى را تعيين كند كه كارگر در توليد مصرف كرده است».
( )149تحت شرايط تبديل شدن غيرعقاليى كل روند است كه فرد بورژوا تنها در اثر برداشت نادرست و
تحريف و فتيشى شده اين روند ،با اطمينان چنين عمل مي كند كه گويا عقالنيت [منطق صورى] فردى عامل
تعيين كننده در كليه فعاليتهاى او است .زيرا درست بهخاطر اين شناخت نادرست و تحريف شده است كه
امكان دخالت دادن كليه عوامل موجود شىء شده ،واز اين طريق قابل محاسبه گشته ،در بخشها به وجود مي
آيد  .يعنى از اين طريق امكان برقرارى عقالنيت در عملكرد در كل نظام سرمايهدارى براى آگاهى
بورژوازى ايجاد مي شود .بدينترتيب ما در مقابل وضع خاصى قرار داريم كه برخى از پديدههاى اساسى در
بخشهايى از عملكرد ،در لباس شىء شده ،يعنى در وضع غيرعقاليى ،براى آگاهى بورژوايى به معناى
امكان تشديد بكارگيرى عقل تظاهر مي كند و قابليت كنترل عقاليى ،به آن مفهومى كه فرد بورژوا آن را
درك و تجربه مي كند ،و نه آنطور كه در نگاه اول انسان انتظار آن را مي كشد ،نه تنها تقليل نمي يابد ،بلكه
تشديد مي شود .اين امر بهيچوجه تعجب برانگيز نيست ،اگر انسان اين نكته را براى خود روشن سازد و
شدن روابط ميان انسانها ،اين روابط ،ملبس به اشياء مي شوند و در اين پوشش ،آنها
درك كند كه در شىء
ِ
بهمثابه روابط ك ّمى براى عقالنيت و منطق صورى محاسبهگر آسانتر قابل درك مي گردند ،زيرا
رابطه ميان انسانها كه بهمثابه عملكرد آنان ظاهر مي شود ،رابطهاى است كه مقدار ارزش آن را مي توان
تنها از اين طريق انحرافى دريافت.
اين به اين معنا نيز است كه جنبههاى غيرعقاليى در بخشها به پيششرط ضرورى براى باال رفتن درجه
عقاليىشدن عملكرد افراد تبديل مي شود .غيرقابل شناخت و مبهم باقي ماندن ماهيت و ذات پديدههاى اقتصادى
كه همراه است با تشديد شدن خاصيت قابل محاسبه بودن آنها كه از طريق شىء شدن شكل ظاهرى آنها
ممكن مي گردد ،فرد را به راه سهل و آسان بكارگيرى عقلش (كه به ظاهر در بخشهاى عملكردش وجود
دارد) مىراند.

تضاد ميان محاسبه و حدث و گمان
اما ازآنجا كه فرد دوران سرمايهدارى نمي تواند تنها برپايه شرايط حاكم بر بخش محدود خود ،عملكرد خود
جريان كليت عينى ي وابسته به
امر رون ِد
را تنظيم كند ،بلكه همچنين بايد عملكرد خود را به واقعيت ِ
ِ
“قانونمندى طبيعى“ [مثال “قانون“ عرضه و تقاضا در بازار] كه براى او غيرقابل درك هستند و لذا او آنها
را غيرعقاليى تجربه مي كند ،نيز تسرى دهد“ ،آزادى“ ذهنىاى كه او برپايه انديشه تعقلى احساس مي كند،
در سطح معينى از تضاد دائما تشديد يابنده ميان بخشها و روند عام ،به سطح حدث و گمان ارتقاء مي يابد،
يعنى به امرى غيرعقاليى تبديل مي شود .سوداگرى “اشپكوالسيون“  Spekulationو محاسبه برپايه حدث و
زنى سرمايهدار ،كه براى او شيوه عملى براى ايجاد هماهنگى ميان قلمروى عملكرد در بخشها
گمان -گمانه ِ
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و روند عينى در كليت نظام را تشكيل مي دهد و قلمرويى بيگانه و غيرقابل درك براى اوست ،موجب مي
شود كه به طور فزاينده خصلت “قابل محاسبه“ بودن موفقيت در بخش حيطه كار مشخص فرد را از بين ببرد
و نهايتا اين محاسبهگرى در مقياس كل روند به امرى ارادهگرايانه -غيرعقالى تبديل شود .اين ارزيابى از
خصلت متضاد آگاهى فرد بورژوا (كه مي توان آن را در رابطهاش با مناسبات اقتصادى سرمايهدارى تعيين
كرد و شناخت ،در انطباق كامل است با اين مشاهده كه واقعا فرد بورژواى امروزى بمراتب بيشتر به
اشپكوالسيون تمايل نشان مي دهد ،از كارفرماى متين گذشته كه نسبت به “محاسبه خونسرد“ خود احساس
بورژوازى مالى بود .آنچه كه مربوط به
“سربلندى“ مي كرد( .اشپكوالسيون بيشتر قلمروى تخصصى
ِ
جهتگيرى اين محاسبهگرى در امور مالى مي شود ،جهان تصورات بنيامين فرانكلين  B. Franklinو
توصيههاى او ،چگونه مي توان پولدار شد ،نمونه خوبى ارايه مي كنند).

بازهم درباره چگونه عملكرد ذهن به قانونمندى عينى تبديل مي شود
درجه بىخيالى كه فرد دوران سرمايهدارى با آن ظاهر شىء شده بخشهاى هستى اجتماعى را باور مي كند،
به او به طور صورى امكان توسعه عقاليى عملكردش را در بخشها مي دهد و از اين طريق به او احساس
“آزادى“ را ارزانى مي دارد .اما درعينحال ،و بهويژه بهخاطر واقعيت اتميزاسيون [خرد و به بخشهاى
كوچك ،به آتمها ،تقسيم كردن] جريان روند هستى اجتماعى و تقسيم آن به اقدامات بيشمار ،راه به روى
انديشه او به طور كامل مسدود مي شود براى آنكه بتواند رابطه ميان بخشها و كليت روند را دريابد .اين به
اين معناست كه درست آن نكتهاى براى او غيرقابل شناخت مي شود كه درواقع شرط واقعى عملكرد او را
تشكيل مي دهد ،يعنى اين واقعيت كه كليت روند ،سلطه خود را بر بخشها برقرار مي سازد و از
اين طريق “آزاد بودن ظاهرى“ بخشها نفى مي شود و عملكرد فرد ،اگر هم به طور ناخودآگاه ،به كمك و
ازطريق لحظاتى كه داراى ظاهر كامال شىء شده هستند ،مانند ارزش (قيمت) كار ،ارزش محصول وغيره،
ت معينى رانده مي شود .اين امر همزمان به اين معنا است كه از آنجا كه شىء شدن لحظات
به
سوى جه ِ
ِ
[ارزش (قيمت) كار وغيره] در بخشها امرى اتفاقى و ارادهگرايانه نيست ،بلكه شكل مشخص شىء شدن
است ،از قانونمندى روند كل هستى اجتماعى ناشى مي شود ،آنوقت ،اگر هم براى فرد ناآگاهانه ،اين
لحظات شىء شده درواقع حلقههاى ارتباط ميان بخشها و كليت روند را تشكيل مي دهند ،بدون آنكه
ظاهرى بودن “آزادى“ براى عملكرد عقاليى فرد در بخشها از اين امر صدمهاى ببيند .و يا نكتهاى كه همان
معنا را مي رساند كه ارتباطات لحظات شىء شده كه همان حلقههاى ارتباطى ميان بخشها و كليت روند
اجتماعى را تشكيل مي دهند ،شرط تبديل شدن عملكرد ذهنى به قانونمندى عينى مي باشد.
مثال به رابطه ميان كار و محصول آن توجه كنيم .ما مي دانيم كه در توليد برپايه تقسيم كار ،محصول توليد
در برابر كار به استقالل دست مي يابد و ازاين طريق ارزش آن ناپيدا مي ماند .براى آگاهى سرمايهدار
ارزشى كه محصول كار داراست ،ناشى از آن است كه با چه “قيمتى“ بتواند آن را در بازار به فروش
برساند .اين به اين معناست كه اين قيمت برپايه ظوابط غيرشفاف تعيين مي شود كه بر قلمروى كليت
روابط مبادالت بازار مستولى است .اين ضوابط ،به صورت ضوابط جدا از انسان تظاهر مي كنند و اينكه
گويا اينها ضوابطى هستند كه در رابطه ميان اشياء وجود دارند .از اين رو بازرگان سرخود را درباره اين
مسائل بدرد نمي آورد ،بلكه ارزشهايى را كه توسط بازار به او ديكته مي شود ،بهمثابه شرايط طبيعى براى
فروش محصوالت ،يعنى به ثمررساندن فعاليت خود در بخشى از كل روند نظام سرمايهدارى ،مي پذيرد و به
كار مي بندد .رابطه ميان عملكرد در بخش و كليت نظام براى او تنها به صورت برآورد و محاسبه ذهى
سوداگرانه “كالكوالسيون“  Kalkulationخودش برقرار مي شود .بدينترتيب ،رابطه ميان بخش و كليت ،براى
ت
او در چهارچوب ضرورت داخلى و قانونمند آن برقرار نمي شود ،رابطهاى كه او آن را بهمثابه ارتباطا ِ
قانونمندى طبيعى“ ،بهعبارت ديگر جدا و مستقل از عملكرد خود مي پندارد .در حيطه كار بي واسطه
عين ِى “
ِ
ت كار و محصول ،براى او تنها بهمثابه پيش شرطهاى شىء شده
خودش ،همه عوامل ،مثال ارزش و قيم ِ
عام عملكردش وجود دارند – همانطور كه در مورد همه چيزها و اشياء طبيعى ديگر كه او به آنها نياز
دارد ،نيز وضع چنين است.

انطباق "آزادى" فردى با ضرورتهاى عينى
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اين ناتوانى منتج از روند برشمرده شده ،يعنى ناتوانى براى شناخت رابطه قانونمند ميان عملكرد ذهن [در
بخشها] و حركت عينى در كل روند ،همزمان ،از يكسو باعث ارتقاى احساس برخوردارى از “آزادى“
مي شود ،و ازسوي ديگر ،احساس گرفتار بودن در يوغ نيروهاى غيرقابل كنترل را ايجاد مي سازد .اين
تضاد كه در واقعامر تضادى ديالكتيكى است ،يعنى تضادى در درون وحدت ذهنيت و عينيت را تشكيل مي
دهد ،در آگاهى شىء شده فرد بورژوا بهمثابه تناقض غيرقابل برطرف كردن در اصل و قانون [تنازع احكام-
تضاد در كالم]  Antinomieمنعكس مي شود [ريشه يونانى ،Anti :يعنى ضد ،تضاد ،nomie ،يعنى قانون] .از اين
رو فرد به اين نكته آگاهى نمي يابد كه نوع و جهت فعاليت به ظاهر “آزاد“ او ،ظاهريست و هر لحظه آن
درواقع زير سلطه ضرورت عينى قرار دارد .فقدان اين آگاهى از اين طريق تحقق مي يابد ،كه فرد ،درست
از آنجا كه او كامال به ظاهر شىء شده و طبيعى پديده در بخش عملكرد عقالى فعاليت خود باور دارد ،براى
اين عملكرد تنها آن اهدافى را دنبال مي كند كه گويا او به طور “آزادانه“ انتخاب كرده است .اهدافى كه اما
در واقع به او توسط پديدههاى اقتصادى قانونمند حاكم در كليت روند كه براى او غيرقابل شناخت هستند،
تحميل مي شوند“ .كالكوالسيون“ -سوداگرانه و برآورد و محاسبه ذهنى [كه تنها سالح او را تشكيل مي دهد]
آن ابزارى است كه آن فضاى فكري اي را ايجاد مي سازد كه در مرزهاى آن و به صورتى كه براى فرد در
سطح ناخودآگاه باقى مي ماند ،امكان انطباق “آزادى“ فردى با ضرورتهاى عينى به وجود مي آورد.
بدون شك در اين ميان يك فضاى معين آزادى واقعى براى فرد از اين طريق وجود دارد كه بتواند به فضايى
كه تا اندازه معينى در ارتباط است با نحوه عملكرد و هشيارى او ،مسلط شود .يعنى بتواند با كمك
“محاسبات“ ،بخش مربوط به خود را بر كل روند منطبق سازد و يا نتواند به اين هدف دستيابد .در شرايط
دستكارى  Manipulationمعمول در
بحران دائمى اقتصاد سرمايهدارى ،زرنگى ،ناقاليى ي ذهنى و تجربه در
ِ
سرمايهدارى ،نقش منفى و يا مثبت را در رقابت حاكم ميان افراد ايفا مي كند .اما عمدتا و به طور متوسط،
آنطور كه ماركس مي گويد« :به طور انبوه» ،عملكرد افراد تابع آن ضروريات قانونمندى است كه همزمان
هم از دِماغ آنان مي گذرد و همچنين در باالى سر آنان جريان دارد .آن چيزى كه تنها زائيده عقل فردى به
نظر مي رسد ،يعنى نظم سختگيرانه و محاسبهمندانه بخشها ،درواقع چيزى نيست جز بيان وابستگى
نظام اجتماعى.
بخشها از قانونمندى عينى كليت
ِ
هرچه كه روابط در اقتصاد سرمايهدارى پيشرفتهتر و بغرنجتر مي شود ،و از اين رو هم هر چقدر اين
روابط بيشتر خصلت شىء يافته مي يابد ،به همان نسبت نيز كمتر قابل شناخت مي گردد ،به همان نسبت هم
غيرقابل درك بودن “قوانين طبيعى“ تشديد يافته و به نظر مي آيد كه گويا از جهانى خارج از جامعه نازل
شده است .به همان نسبت نيز اجبارا فرد عمل كننده بيشتر به موضع تنها نظارهگر – ظاهرنگر Kontemplation
و فاقد اراده رانده مي شود .عملكرد و قانونمندى ،براى آگاهى ي ناشى از نظام سرمايهدارى ،دو قلمروى
متفاوت را تشكيل مي دهند ،دو دنياى بكلى مجزا از هم .ناتوانى براى پل زدن بر روى دره ميان اين دو
قلمرو و درك تفاوت آنها به كمك اسلوب شناخت ،درعينحال با اين ضرورت عملى هم روبروست كه ميان
آن دو مصالحهاى را به وجود آورد .وسيلهاى كه فرد به اين منظور به كار مي برد ،همانطور كه گفته شد،
رفتارى است كه در آن برآورد و محاسبهگرى سوداگرانه و اسپكوالسيون برپايه حدس وگمان به شكل
مخصوصى مخلوط شده و به خدمت گرفته مي شود و به آن نام “كالكوالسيون“  Kalkulationداده مي شود.
همانطور كه اهالى قديمى فلورانس در مبارزات سياسى به هيچ چيز متكى نبودند ،جز به محاسبات عقل
خودشان ،ولى درعينحال از اين امر هم چشم پوشى نمي كردند كه به كمك ستاره شناسان دولتى از خواست
نيروهاى غيرقابل محاسبه نيز باخبر بشوند و نتايج را در محاسبات خود منظور كنند ،همينطور هم در
سنجشهاى فرد بورژوا ،محاسبات خونسردانه و پرسش از “احساس سرانگشتان“ خود ،همانقدر توامان
حضور دارند ،كه اعتماد بنفس و بي اعتمادي ،عقالنيت و اسپكوالسيون در اين محاسبات حى و حاضر
هستند.
كالكوالسيون حداقل به اين معناست كه الاقل از طريق تصميماتى كه در عمل اتخاذ مي شود و لذا اجبارا
بسيار پراكنده است ،كليت روند وقايع به كمك انديشه درك شود .اما اين كوشش به اين نكته ختم نمي شود.
براى نظريهپرداز كه راسا “درعمل شركت ندارد“ و تنها از طريق “انتزاع“ با مسئله سروكله مي زند،
تضاد ميان عقالنيت حاكم بر بخشها و هم غيرعقالنيت حاكم بر كل روند ،يعنى مسئله كليت پديده ،مخفى
نمي ماند .از اين رو نظريهپردازها بارها و بارها مىكوشند – و اين كوشش كه اغلب با كمك وسايل “پرمايه
و پرمغز“ و برخوردارى از اطالعات درباره واقعيتامر مشخص ،انجام مي شود  ، -به طور تئوريك به راز
كليت دست يابند .فلسفه بورژوايى نسبتا زود به اين مسئله پرداخت .هيبتهاى مسئله هستى و انديشه ،بودن
ت قابل ستايش ترسيم و برجسته مي
آنچه كه بايد باشد  sein und sollenضرورت و آزادى وغيره اغلب با دق ِ
شوند ،بدون آنكه در هيچ موردى از آنها براى توضيح رابطه ميان واقعيت -عملكرد ،سوبژكت -ابژكت
نتيجهگيرى عقاليى اتخاذ شود .آخرين ريشه براى ناموفق بودن اين كوششهاى تئوريك بورژوازى در اين
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امر نـهفته است كه ايدئولوژى بورژوازى كه در چهارچوب روند بسيار پرتضادى قرار دارد و در حالىكه
تضادهاى اين روند را احساس مي كند ،اما بهخاطر تعهدات خود نسبت به منافع بورژوازى ،اين ايدئولوژى
با رفتارى غيرانتقادى دو دستى به ظاهر كاتگوري ها چسبيده باقى مي ماند و از اين رو نمي تواند
خود را از گرفتار بودن در بند برداشت عقاليى“ -دقيق“ ظاهر كاتگوري وار پديدهها در بخشها ،آزاد
سازد .برداشتى كه براى آگاهى بورژوازى شناختى “تجربى“ را تشكيل مي دهد ،تجربهاى كه از موضع آن
[از موضع خاص] نمي توان كليت [عام] را درك نمود[ .بهعبارت ديگر تنها اسلوب استقراء از جزء به كل
براى شناخت حقيقت اسلوبى نارساست]

موضع نظارهگر -ظاهرنگر
زمانى كه شناخت كليت بهمثابه كليت از آگاهى انسان بورژوا محو شده است ،ديگر او نمي تواند آن را در
تجربه روزانه خود درك كند و بشناسد ،بلكه تنها با حدس وگمان مي تواند به وجود آن پي ببرد؛ و اين امر
نهايتا به اين معناست كه علم بورژوازى تا آنجا كه مسئله كليت را بهمثابه يك مسئله مي پذيرد ،به طور مداوم
خود را زير فشار مي بيند ،توضيح درباره كليت را به حدس و گمان فلسفى بسپارد“ .فلسفه“اى كه به كمك آن
علم بورژوازيى مسئله را برپايه متافيزيكى “حل“ مي كند .نياز به توضيح اضافى نيست كه اين راهحل
متافيزيكى كه در خارج از آگاهى مشخص درباره چگونگى رابطه ي واقعى ي ديالكتيى ي ميان پديدهها و
ت واقعيت قرار دارد ،تنها يك راهحل ظاهرى مي تواند باشد.
همچنين درباره چگونگى ارتباط آنها با كلي ِ
بهرجهت علم بورژوايى به اين هدف دست يافته است ،كوشش براى يافتن پاسخ درباره مسئله كليت را به
آنچنان سطح بي پايه و اساس و ارزش برساند كه برخى از اوقات حتى انديشمندان متمايل به ديالكتيك نيز
نسبت به برخورد به اين مسئله وحشت دارند .چنين وضعى اما بنوبه خود باعث مي شود كه آن گروه از
نظريهپردازهاى سرمايهدارى كه از ابتداء و به خاطر گرفتاريشان در بند انديشه كاتگوري گونه تنها به
برخورد “دقيق“ به بخشها قناعت مي كردند ،تن دادن به محاسن يك سويه نگرانه شيوه كار تخصصى را
كافى بدانند .اما تسلط بر اطالعات در بخش تخصصى در تضاد قرار ندارد با خواستار آن بودن كه آن
اطالعات در خدمت توضيح قانونمندى ديالكتيكى كليت به كارگرفته شود [به زيرنويس  XXمراجعه شود].
ب بررسى ي
مورد توجه قرار دادن اصل وجود كليت در وحله اول و عمدتا به معناى تنظيم اسلو ِ
ت ديالكتيكى ي اشكا ِل وجودى ي
ت ارتباطا ِ
بهمپيوستگى -بهم تنيدگي هاي بخشها است ،كه به معناي شناخ ِ
واقعيت -حقيقت مي باشد .شناختى كه تنها از طريق آن ،وضع و موقعيت بخشها درك مي شود [و از اين
طريق معرفت به مضمون كليت ممكن مي گردد] .علم بورژوايى با عدم پذيرش اصل وجود كليت ،درواقع از
وابستگى و قناعت تنها به وضع اضطرارى خود ايجاد كرده ،براى خود فضيلت دست و پا مي كند macht aus
تئوريك خود براى درك حقيقت بهمثابه كليت ،اين علم درست با
 ،der Not eine Tugendزيرا در ناتوانى عملى و
ِ
همان سد اصلى تئوريك روبروست كه مانع شناخت حقيقت توسط اين علم است .پايبندي به اسلوبى كه اصل
كليت را مورد توجه قرار مي دهد ،بدون شناخت و پذيرفتن پيش شرطها ممكن نيست ،بلكه وابسته به پيش
شرطهايى است كه تامين آنها نمي تواند توسط علمى تضمين شود كه بهخاطر وابستگى خود به ذهنيت در
خدمت حفظ هستى بورژوازى ،در بند ظاهر كاتگوري وار اين هستى گرفتار است .مهمترين اين پيش
شرطها عبارتست از چيرهشدن بر برداشت نظارهگرانه و پرداختن به ظاهر واقعيت -حقيقت Kontemplativitaet,
 Kontemplationدر انديشه بورژوازى كه تصور مي كند ،كه ظاهر كاتگوري وار ساختارهاى اقتصادى و
ذهنيت انديشه بورژوازي ،دو پديده هستند كه موازي هم در جريانند و انديشيدن تنها اين وظيفه را ايفا مي كند
كه درك كند كه روند تحقق يافته ،چگونه انجام شده است؛ خود انديشه در اين روند اصال نقشي ندارد .چنين
برداشتي ضرورتا با از هم دريدگي كليت همراه است .گذار از چنين برداشتي ،ضرورتا پذيرش رابطه ميان
سوبيكت و ابژكت را اجتناب ناپذير مي كند كه براي شناخت ماهيت كليت ضروري است .كليتي كه به نوبه
خود زماني قابل شناخت مي شود كه از هم دريدگي كاتگوري گونه به بخش هاي مستقل پايان يافته است.
بدين ترتيب ما حلقه بسته اي را در برابر خود داريم كه كه انديشه بورژوازي قادر به خروج از آن نيست:
چيرهشدن بر چنين موضعى خود وابسته است به درك مضمون و ذات رابطه ميان سوبژكت -ابژكت [ذهنيت
و عينيت ،انسان تاريخى و واقعيت قانونمند عينى هستى تاريخى او] و بهعبارت ديگر ،درك ارتباطات در
تصور تكه
كليت كه بنوبه خود تنها زمانى مي تواند شناخته شود كه انديشه و علم بورژوايى توانسته باشد بر
ِ
تكه و ازهم گسيخت ِه كاتگوري گونه واقعيت -حقيقت در كليت و تقسيم آن به بخشهاى گويا مستقل از هم،
چيره شده باشد.

گرفتارى انديشه تئوريك بورژوازى
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بدينترتيب ما حلقهاى درهم تنيده در پيش روى خود داريم كه انديشه تئوريك بورژوايى نمي تواند از درون
آن خود را خارج كند و نجات دهد :اين حلقه تنيده و بهمپيوسته ازيك طرف شناخت كليت ،شناخت رابطه ميان
سوبژكت -ابژكت را بهمثابه پيششرط دارد؛ همين امر اما از سوي ديگر وابسته به پيششرطى است كه
همان غلبه كردن و چيره شدن انديشه بر ظاهر تقسيم و تكه تكه شده و ازهم گسيخته ي واقعيت -حقيقت است
كه به بخشها و قسمتهاى مستقل متجزا شده است؛ و نهايتا چيره شدن بر اين ظاهر امر نيز ،شناخت قبلى
كليت (يعنى شناخت رابطه ميان سوبژكت -ابژكت) را ضرورى مي سازد.
بدينترتيب ،آن چيزى كه ازجمله راه انديشه بورژوايى را براى درك و شناخت كليت مسدود مي سازد ،اين
سيستم شىء شد ِه قانونمن ِد رابطهها كه به مفهوم يك قانون
واقعيت است كه به نظر او كليت عبارتست از
ِ
طبيعى عمل مي كند و موثر است .و در برابر اين وضع ،انديشه در خارج و تنها نظارهگر تاثير و اثرگذارى
قانون باقى مي ماند [آناتومى و فيزيولوژى تن انسان براى علم بورژوايى “كليتى“ است تحت تاثير “قانون
طبيعى“ شيميايى -فيزيكى -ژنتيكى -پسيكولوژيك] :ازاين طريق كه انديشه بورژوايى – همانطور كه ما در
اين ميان ديگر مي دانيم ،چيز ديگرى نيست جز عامل ضرورى ذهنيت كه در جريان پراتيك به عملكرد
عينى تبديل مي شود ،يعنى ذهنيتى كه خالف برداشت ديالكتيكى ،با در برابر هم قراردادن انديشه و هستى،
خود را در فضايى خارج از كليت قرار مي دهد [و به نظاره آن مي پردازد] .براى چنين انديشهاى آنوقت
كليت از ابتداء تبديل مي شود به بخش [زيرا ذهنيت از آن متجزا شده است] ،كه اما تئورى بورژوازيى آن را
ت
به عنوان كليت عنوان مي كند و مي نامد .عنوان كردن بخش به جاى كليت ،يكى از علل محدودي ِ
مشتركى براى سيستمهاى بيشمار خود مي باشد.
جامعهشناسى بورژوازى است كه در “جستجوى قانونمندى“
ِ
اين محدوديت تنها بيان يك ضعف ناشى از توانايى تئوريك است براى توضيح واقعيت -حقيقت .اين ناتوانى
تئوريك در برداشتى نمايان مي شود كه از آزادى و عملكرد همهجانبه انديشه (مثال در علوم تاريخ ،فلسفه،
حقوق ،زيباشناسى) حركت كرده و آن را برداشتى كه گويا مستقل است ،مي پندارد .اين ناتوانى تئوريك
همچنين خود را نمايان مي سازد ،زمانى كه علم بورژوايى در علومى كه برنامه آنها پژوهش قوانين است
(جامعهشناسى ،اقتصادملى ،پسيكولوژى اجتماعى) به بررسى مي پردازد .دوگانگى در سيماى خارجى
كاركرد علوم بورژوازيى دليل مضاعفى است براى ناتوانى انديشه بورژوايى براى درك وحدت ذهنيت و
عينيت ،عملكرد و قانون و همچنين وحدت انديشه و وقايع .همانطور كه موضع نظاره كننده از باقى ماندن در
سطح و ظاهر شىء شده واقعيت -حقيقت برمىخيزد ،همينطور هم پذيرفتن اين ظاهر ،نتيجه عدم غلبه بر
موضع نظارهگرانه -ظاهرنگر است ،زيرا اين دو ،يكسان و مشابه و واحد هستند .در يك چنين شيوهاى،
انديشه همانقدر در قانون دخالت داده نمي شود كه براى قانون در انديشه جايى وجود ندارد .واقعيت در چنين
وضعى به دو قلمرو تقسيم مي شود ،قلمروى ضرورت و قلمروى آزادى .در قلمروى آزادى ،ازهمگسيختگى
هنوز ادامه دارد ،به اين صورت كه انسان فعال و عمل كننده در اين قلمرو نه تنها از فرد “انديشمند“ جدا مي
شود ،بلكه حتى بدون هرگونه شناخت و دركى از فرد “انديشمند“ ،در برابر او قرار مي گيرد .اما باوجود
يكسان بودن موضع نظارهگرانه و موضع گرفتار بودن دربند ظاهر واقعيت شييء شده كه پيشتر توضيح
داده شد ،دقيقتر است گفته شود كه گرفتار موضع نظارهگرانه بودن علت عدم توانايى غلبه بر برداشت شىء
شده واقعيت در انديشه بورژوايى نيست ،بلكه برعكس ،گرفتار بودن در موضع ظاهر شىء شده واقعيت،
يعنى تظاهر را خود واقعيت تصور كردن ،علت است براى عدم توانايى غلبه كردن بر موضع نظارهگران ِه
ظاهرنگر .باوجود اين ،اين امر حقيقت دارد كه در درون چنين رابطهاى [رابطه نظارهگرانه و شىء شدن
رابطه] ،انديشه نظارهگرانه نقش مانع و حاي ِل اسلوبى را تشكيل مي دهد براىفهميدن و پىبردن به ساختار شىء
شده آگاهى بورژوايى.
پرسشى كه در اينجا مطرح مي شود ،اين است كه باوجود اين ،چگونه ممكن است كه در موقعيتهاى معينى
از رشد تاريخى ،اين حلقه سحرآميز مي شكند .بهعبارت ديگر ،چگونه مي توان با برخوردى انتقادى به
شدن واقعيت -حقيقت و نشان دادن ذات و مضمون كليت اجتماعى ،شناخت واقعيت-
موضع عدم درك شىء
ِ
حقيقت را ممكن و عملى ساخت .پاسخ چنين است كه موضع طبقات متخاصم در جامعه سرمايهدارى زمينه
تضادهاى به طور
به كلى متفاوتى براى شناخت واقعيت ارائه مي دهد .به طور عينى بايد گفته شود كه
ِ
روزافزون غيرقابل تحمل شونده جامعه سرمايهدارى ،اكثريت افراد طبقه رنجبر ،پرولتاريا و
نظريهپردازهاى آن را به سوى درك نوين واقعيت مىراند؛ از اين رو و به طور ذهنى منافع ناشى از اين
موقعيت تاريخى است كه پرولتاريا و تئوريسينهاى آن را به سوى به كار بردن سالح انتقاد عليه هر و همه
چيز راهنما است تا آن اسلوبى را برپادارند «كه [بتواند] كليه اشكال موجود… ازجمله جهات گذراى هستى
اجتماعى را فرا بگيرد و مورد پژوهش قرار دهد ،و تحت تاثير هيچ چيز و امرى از حركت بازنايستد ،و در
ذات خود انتقادى و انقالبى باشد» ،بهعبارت ديگر ،آنطور كه ماركس آن را مي نامد ( ،)150يعنى ،چگونه
مي توان اسلوب ديالكتيك مشخص را ايجاد كرد.
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واقعيت و امكان
در ارتباط با مسئله رابطه و بهمپيوستگى -بهمتنيدگى ميان بخش -جنبه -لحظه و كليت كه در اينجا مورد توجه
مشخص
ما قرار دارد ،اين پرسش مطرح مي شود كه ديالكتيك توضيح داده شده در ارتباط با پديده
ِ
سرمايهدارى ،چگونه مي تواند براى توضيح مسئله ارتباط ديالكتيكى ميان نسبيت و مطلقيت – مشابه آنچه
ما آن را در بخش “درباره ساختار ديالكتيكى قوه ادراكه“ توضيح داديم – به كارگرفته شود ،ارتباط ديالكتيكى
اى كه ما آن را بهمثابه عملكرد قوه ادراكه شناختهايم .در اينكه براى ديالكتيك ماركسيستى چنين رابطهاى بايد
وج ود داشته باشد ،امرى بديهى است ،زيرا ديالكتيك ماركسيستى عملكرد قوه ادراكه را عملكرد زندگى و
پراتيك آن ارزيابى مي كند .اِشكال كار در اين امر نـهفته است كه بايد به اثبات رسانده شود كه در كدام نقطه
مشخص واقعيت ،اين نسبيت و مطلقيت كه در سطوح مختلف حادثه قرار دارند ،با هم طالقى مي كنند و به
وحدت ديالكتيكى مي رسند .اين نكته ،نتيجهاى كه بايد به دست آيد ،در همين جا با اين اشاره به پيش كشيده و
ديالكتيك واقعيت – در مورد موضوع بحث ما
ديالكتيك قوه ادراكه و
مطرح مي شود كه رابطه ميان
ِ
ِ
سرمايهدارى – مشابه است با رابطه ميان واقعيت و امكان.

رابطه نسبى و مطلق
ما نشان داديم كه شيوه عملكر ِد ديالكتيكى -پرتضاد آگاهى ،شيوهاى با اعتبار عام است و آنطور كه به زبان
فلسفى گفته مي شود ،شيوهاى “صورى“ است ،يعنى عاميت اعتبار اين شيوه در بررسى كليه ابژكتهاى
هستى كه قوه ادراكه بر آنها شناخت مي يابد ،برقرار است .اين اعتبار از اين نكته تشكيل مي شود كه قوه
ادراكه و انديشه در روند درك و شناخت واقعيت -حقيقت ،از يكسو موضوع مورد نظر و بررسى را در
ابتداء به پديدههاى تشكيل دهنده آن متجزا و تقسيم مي كند و در اين راه به انتخابى از آن پديدهها دست مي زند
كه انتخاب آنها براى انديشه از ديدگاه عملكرد لحظه انديشه پراهميت هستند .همزمان و از سوي ديگر ،اين
انتزاع ،يعنى انتخاب برخى از پديدهها ،برپايه عقل قرار دارد وهدفمند است ،اما اقدامى ظاهرى است ،زيرا
توجه قوه ادراكه به بهمپيوستگى -بهمتنيدگى پديده با كليت به قوت خود باقى است .اين توجه به بهمپيوستگى-
بهمتنيدگى را مي توان در توانايى انديشه دريافت و بازشناخت كه قادر است بالانقطاع در حين عملكرد ،به
طور خودجوش در ماوراى آن مرزى هم كه براى موضوع بررسيش تعيين كرده است ،فعال باقى بماند و
از درون كليت پديدهها به طور خالق نتيجهگيرى كند ،زيرا كليت هماهنگ و بهمپيوسته ،اگر هم غيرآگاهانه،
هميشه در انديشه حاضرالذهن باقى مي ماند .فلسفه تاكنون براى اين قابليت قوه ادراكه نام ويژهاى نيافته
است؛ علم پسيكولوژى اين قابليت را قابليت “گسترده“ [عميق] قوه ادراكه مي نامند كه ناشى از تجربه و
شناخت قبلى واقعيت -حقيقت بهمثابه يك كليت بهمپيوسته است كه پيش از آنكه قوه ادراكه آن را برپايه عقل
به اجزايش تقسيم بكند ،در انديشه وجود داشت .سوءاستفاد متافيزيكى كه در موارد بيشمارى از كلمه “الـهام“-
فكربكر فاقد زمينه علمى  Intuitionبه عمل آمده است ،نمي تواند مانع ما باشد ،مفهوم ديالكتيكى آن را درك
شم-
ِ
نكنيم( .مثال در تداعى معانى  Assoziationما با موردى روبرو هستيم كه مورد مشخصى از شكل الـهام است،
يعنى قابليت خالق انديشه كه به طور خودجوش ،از تجربه ي حقيقت بهمثابه كليت پديدههاى موجود ،معانى
ديگرى را استخراج و ارايه مي دهد) .بدينترتيب عملكرد قوه ادراكه ،عملكردى ديالكتيكى -پرتضاد است كه
روشنترين و نابترين تعريف تئوريك خود را در بيان و فرموله كردن ديالكتيكى رابطه ميان نسبيت و
مطلقيت مي يابد.

راهحل ،پاسخى است تاريخى
قاعدتا مى بايستى شناخت برشمرده شده درباره چگونگى عملكرد ديالكتيكى قوه ادراكه با اين انتظار همراه
باشد كه نهايتا گرايش ماهوى قوه ادراكه براى درك كليت ،اگر هم در روندى ديالكتيكى -پرتضاد جريان
دارد ،با ايجاد شدن و رشد انديشه تئوريك الاقل در قلمروى علم برقرار و در اين بخش غالب مي شد .زيرا
ت واقعيت-
بىشك خواست و هدف كوششهاى علمى در وحله اول در جهت و به منظور درك و شناخت كلي ِ
حقيقت قرار دارد .اما در عمل نكتهاى كه خود را نشان مي دهد آنست كه بهيچوجه وضع هميشه چنين نيست،
آرى حتى تنها به طور استثنايى وضع چنين است .چه نقشى را قوه ادراكه در روند شناخت حقيقت بعهده مي
مشخص پاسخى كه در برابر انديشه درباره نسبت
مشخص تاريخى .شكل
گيرد ،وابسته است به شرايط
ِ
ِ
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ميان نسبيت و مطلقيت قرار دارد ،راهحل و پاسخى است تاريخى ،يعنى پاسخى است ناشى از شرايط
اجتماعى .هراندازه تضادها در مرحله معين تاريخى [مثال ميان منافع طبقات متخاصم] پختهتر و عميقتر شده
باشند ،روند در جريان در جامعه را منقلبتر كرده باشند و هرچه انعكاس روند در آگاهى با ازهمگسيختگى
بيشتر واقعيت -حقيقت همراه شده باشد ،به همان شدت نيز تضاد در كليت هستى اجتماعى  Antinomieبيشتر
خواهد بود و اين به اين معناست كه تضاد -تناقضات ميان لحظات متقابل [مثال ميان منافع طبقات متخاصم در
روند تاريخى] بيشتر -زاللتر و تعيين كنندهتر [و با برجسته شدن جنبه آشتىناپذيرى تضاد] به شكل انعكاس
واقعيت -حقيقت در آگاهى انسان در مرحله تاريخى معينى تبديل مي شود .تجربه كردن و شناختن اين
تضادها -تناقضات [آشتىناپذير] آنتىنوميىها ،اما به معناى پيروزى و غلبه انديشه متافيزيكى -تقسيم كننده قوه
ادراكه است بر درك واقعيت بهمثابه يك كليت هماهنگ ديالكتيكى.
اين به اين معنا نيست كه گويا شيوه عام عمل آگاهى [در شناخت كليت] در چنين مراحلى به عقب رانده مي
شود و يا حتى تغيير يافته و معيوب مي گردد؛ قانونمندى عملكرد ماهوى قوه ادراكه در همه مراحل رش ِد
پيشرفت ِه انديشه انسان ثابت است ،از اين رو اين قانونمندى ،يك قانونمندى “صورى“ است [يعنى مربوط به
شكل ظاهرى عملكرد ماهوى قوه ادراكه است] .اما زمانىكه انسان (بي توجه به اين واقعيت كه تجربه كردن
كليت اشياء توسط آگاهى از روند عملى درك كليت پيشى مي يابد) متناسب با ساختار قوه ادراكه خود مجبور
است از شناخت جزئيات به عام ،از نسبيت به مطلقيت حركت و درك كند ،مي تواند در شرايط تاريخى معين
[مثال با غالب شدن ايدئولوژى طبقات حاكم] فضا براى اين روند درك دچار محدوديت گردد :يعنى كاتگورى
نسبيت [پديده خاص ،مثال القاى مقوله “الزامات گلوباليستى“ بهمثابه “قانون طبيعى“] برترى يابد ،با اين نتيجه
كه يا نسبى بودن جزء ،امكان ديدن [بحران ساختارى] كل را بكلى ازبين ببرد ،يا در بهترين حالت ،كل
بهمثابه ساختارى با آنچنان تضاد درونى  antidomischدرك شود كه بهخاطر ازهمگسيختگى پديدههاى دروني
نفى نفى
اش ،ساختارى غيرقابل نفى و پايانناپذير تصورگردد [و نهايتا وحدت جفتهاى متضاد ديالكتيكى و ِ
آنها و ايجاد كيفيت نوين ،بخاطر ازهمگسيختگى شديد آنها ،شناخته و درك نشود )LXXVIa( ].امرى كه به
همان معناست ،يعنى به معناى پيشىدادن نسبيت بر مطلقيت است[ .انديشه پوزيتويستى ( )IVاز چنين امكانى
گرايى گويا دمكراتيك“ :هركس
بهره مىجويد .كوشش دستگاههاى تبليغاتى براى القاى “پلوراليسم“ -كثرت
ِ
عقيده و زاويه ديد خود را دارد“ ،از واقعيت گسيختگى تضادهاى اجتماعى بهره مىجويد (LXXVIb
انتقال اين ارزيابى به شرايط سرمايهدارى به اين معناست كه از آنجا كه روند اتميزاسيون و تقسيم شدن هستى
اجتماعى جامعه ى كااليى [سرمايهدارى] همراه است با ايجادشدن تعداد بيشمارى بخشهاى (ظاهرا) مستقل
از هم ،امرى كه وضع را به اينجا مي كشاند كه جريان روند هستى اجتماعى ،تنها در شكل شىء شده آن
توسط آگاهى درك و شناخته شود .آنوقت ،نتيجه چنين وضعى به اين معنا است كه مرز غيرقابل عبور
شناخت آگاهى بورژوايى (به معناى آگاهى حاكم) ،مرزى را تشكيل مي دهد كه تنها از طريق نظارهكردن
غيرفعال ظاهرامر پديدههاى متجزا از يكسو و ديدن و دريافت كردن ظاهر [مكانيكي ،يعني درك نشده]
رابطه اجزا با كليت ازسوي ديگر ،به شناخت [كاذب] ممكن تبديل مي شود .چنين وضعى به اين معناست كه
گرايش قوه ادراكه براى درك كليت تنها در بخشى محدود [و غير مضموني] موثر واقع مي شود و از اين رو
اجبارا شناخت يكسويه ي نسبيت [پديده متجزا] ،به شكل غالب شناخت تبديل مي گردد .البته اين شناخت،
شناختى ظاهرى است ،شناختى است متافيزيكى ،آگاهي اي است نادرست .زيرا اصال شناخت عينى پديده
نسبى [شناخت نسبيت] ،بدون شناخت ارتباط مشخص ديالكتيكى آن با مطلق [مطلقيت] ممكن نيست .چنين
شيوهاى در علوم تخصصى كه از اعتقاد خود به شناخت “دقيق“ واقعيت بسيار مغرور هستند ،موجب مي
شود كه آنها به ابزار و وسيله و شكل مشخص غيرممكن شدن شناخت واقعى و متناسب با واقعيت -حقيقت
تبديل شوند .در اين امر ،دست و پا كردن تصوراتى براى برقرار ساختن “رابطه“ميان واقعيتامرها،
كوچكترين تغييرى به وجود نمي آورد ،مثال كوششى كه دانشمندان با انديشه متافيزيكى (مثال در علوم
امر نسبى را امرى مطلق مي
تاريخى) براى توضيح پديدهها از خود نشان مي دهند .حتى آن زمان كه آنها ِ
نمايند (مثال “روح“ قرن هيجدهم كه گويا همه بخشهاى هستى اجتماعى را فراگرفته بود! زيرا قرن هيجدهم
بخش نسبى اى از كليت
به مراتب بيش از تنها از “روح“ خود تشكيل مي شود ،روحى كه تنها لحظهاى،
ِ
پديدههاى قرن هيجدهم را تشكيل مي دهد) ،وضع بر همين منوال است.
بدينترتيب گرايش به شناخت كليت در هر عملكرد قوه ادراكه نـهفته است و يا با بيانى ديگر :امكان گرايش
به شناخت كليت در عملكرد قوه ادراكه نهفته است ،اما ،اين امكان تنها در شرايط مشخص تاريخى به
واقعيت تبديل مي شود .در وضع مشخص ،گذار از امكان به واقعيت ،روند بغرنجى را تشكيل مي دهد و
امكان تحقق آن تا پيش از شناخت ديالكتيك مشخص ،بهمثابه اسلوب شناخت ،تنها در حد كم و بيش قابل اجرا،
تصور مي شد؛ اما ازآنجا كه در مرحله كنونى رشد تئورى – بازهم به علل اجتماعى – كليه موانع برطرف

116

نشدهاند ،نتيجه بحث تئوريك اجبارا پرتضاد و غيركامل باقى مي ماند ،هنوز مرزهاى آگاهى كاذب پشت سر
گذاشته نشده و برآن غلبه به وجود نيامده است.

انطباق منافع طبقاتى با منافع كل جامعه
تاكنون در سراسر تاريخ هر طبقهاى براى به جلو راندن پيشرفت تاريخى خود ،انتقاد را به سالح خود تبديل
ساخته است و فلسفه را به سالح انتقادى خود .اما اين ادعاى بجايى است كه تنها در مرحله رشد و تكاملى
اجتماعى پرولتاريا ايجاد شده است ،انتقاد به اهرم ايجاد كردن و برپاداشتن فلسفه عينى و
كه برپايه شناخت
ِ
شناخت درست كليت ،يعنى به اهرم براى ايجاد و برپايى ديالكتيك تبديل شد .درباره علل اين جايگاه ويژه
تاريخى پرولتاريا برخوردهاى بسيار زيادى جريان يافته است .به عنوان علت تعيين كننده براى اين جايگاه
ِ
ويژه ،اين امر برجسته مي شود كه اين جايگاه به اين علت جايگاه خاصى است ،زيرا كه در اين مرحله براى
اولين بار به طور واقعى و نه تنها در تصور ،منافع ويژه طبقاتى [پرولتاريا] با منافع عام كل
جامعه منطبق بر هم هستند .بيان اين امر به زبان فلسفى و با توجه به مسئله شناخت ،چنين است كه در
اين مرحله ،نسبى و مطلق [نسبيت و مطلقيت] بر يكديگر انطباق مي يابند( .براى آشنا شدن با علل ديگر به
رساله من در كتاب درسى سوسيولوژى كه  1955توسط پروفسور ها .سيگنفوس  H. Ziegenfussمنتشر شده
است و اثر من تحت عنوان “سوسياليسم ماركسيستى و يا قومى؟“ مراجعه شود).
تجربه اما مي آموزد كه وضع بسيار بغرنجتر است از آنچه بيان شد ،زيرا در اين مرحله پرولتاريا مجبور
امر عينى ي موجود و پرتضاد شرايط هستى ي
است تحت شرايط نظام سرمايهدارى زندگى كند و واقعيت ِ
نظام سرمايهدارى ،آگاهى پرولتاريا را به طور مداوم مورد هجوم قرار مي دهد و آن را ،اگر هم به نحوى
ديگر از آگاهى بورژوازى و طبقات ديگر ،شكل مىبخشد و آن را ايجاد مي كند .از اين رو غلبه انديشه بر
شىء شدن روابط اجتماعى نمي تواند اقدامى يكبار براى هميشه باشد .ايجادشدن اين آگاهى از
اين رو به طور مداوم در شكل نبردى عليه ايدئولوژى حاكم جريان دارد كه همراه است با عقب گردها و
فروپاشىهاى تراژيك فردى و در سطح كل طبقه .ماركس يك بار به اين نكته اشاره كرد كه ايدئولوژى
حاكمان [طبقات حاكم] ،اغلب ايدئولوژى حاكم است)151( .
تفوفق مادي اي كه به كمك آن طبقه حاكم نظريات خود را به طبقات تحت استيالى خود مي قبوالند ،در
جامعه بورژوازى از وسيله كمكى به مراتب قوي ترى براى تاثير بر روى آگاهى طبقه تحت استيالى خود
برخوردار است .اين وسيله كمكى ناشى است از تحت سلطه قرار داشتن افراد همه طبقات ،سلطهاى كه از
شىء شدن ساختار جامعه سرمايهدارى ناشى مي شود .اين سلطه همزمان به طور خودجوش و خودكار بر
آگاهى غلبه مي يابد و آن را متغيير و معيوب مي سازد .علت آنكه افراد به طور مداوم تحت سلطه پديده شىء
شدن قرار دارند ،در اين امر نـهفته است كه آنها در عملكرد خود نه تنها به اين پديدههاى شىء شده عادت
دارند – بايد به ياد تئورى عادت كه لنين مطرح كرده است ،بود  ،-بلكه بايد در عملكرد خود به چنين
پيششرطهايى نيز تكيه بكنند .ضرورت حاضرالذهن بودن درباره پديدههاى شىء شده از اين واقعيت ساده
نتيجه مي شود كه عملكرد افراد ،خود لحظه و بخشى از همين ساختار شىء شده روند جارى در نظام
سرمايهدارى را تشكيل مي دهد و لذا به طور مداوم خود را بر اين روند منطبق مي سازد .مثال زمانى كه
كارگرى نيروى كار خود را به فروش مي رساند ،ارزش كار خود را ،هم چنانكه كارفرما نيز انجام مي دهد،
برپايه ارزش مقدار كااليى مىسنجد كه بايد براى تجديد توليد نيروى كار خود مصرف كند [و نه برپايه
ارزشي كه با كار خود ايجاد كرده است] .به نظر او ،ارزش مقدار كاالي كه او توليد كرده است ،از طريق
شىء شده (فتيشى شده) روابط در بازار تعيين مي شود.
ايجاد آگاهى و اعتماد طبقاتى نزد طبقه پرولتاريا بهيچوجه به اين معنا نيست كه كليه اعضاى آن مي توانند
خود را به يك باره از يوغ و سلطه شىء شدن پديدهها نجات دهند .با بيان اين مطلب ،ما چيزى نو عنوان
نمي كنيم .اما نكتهاى كه تا بحال به آن توجه كمى شده است ،اين واقعيت است كه قرار داشتن تحت
استيالى شىء شدن پديدهها به وضع بسيار غيرمستقيمى عملى مي شود و شكلى از تصورات
را مي پذيرد كه در آن بقاياى تصورات جاافتاده بسيار سنگين شىء شدن پديدهها ،با برداشت
ذهنى از ماترياليسم ديالكتيك با يكديگر ممزوج مي شوند (م) .براى رشد تئورى ماركسيستى (و
از اين طريق تا اندازه معينى هم براى پراتيك) خطرناكترين شكل باقي ماندن در اسلوب و شيوه درك
(م) شىء شده پديدههاى سرمايهدارى است ،يعنىشيوهاى كه بهخاطر عقب مانده بودن آن در پس سطح به دست
آمده از تئورى شناخت ،عبور و خالصى از آن را ممكن نمي سازد .عقب ماندن از سطح رشد تئوريك ،خود
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ناشى از نحوه برداشت غيرانتقادى و يا برداشت انتقادى ناپيگير است .چنين شيوهاى به اين صورت عمل مي
كند كه واقعيتامر را كه “در پراتيك“ با آن روبرو مي شود و مي يابد ،زمينه نتيجه گيري هاي عام مي
سازد [نتيجهگيرى استقرائى از خاص به عام ،پذيرش كاتگورى “الزامات گلوباليستى“ ،ضرورت تن دادن به
تقليل دستمزد و طوالنىتر شدن زمان كار و ازكف دادن دستاوردهاى مبارزات اجتماعى گذشته را توجيه
كرده و القا مي سازد] و از اين رو از مرز محدوديت اسلوبى تئورى بورژوايى كه به ظاهر امر و واقعيت
قناعت مي كند ،فراتر نمىرود.
اين البته به اين معنا نيست كه نتايج چنين وضع مغشوشى [يعنى باقي ماندن نسبى در سطح درك شىء شده
پديدهها] بايد دست يافتن به همان نتايجى باشد كه تئورى بورژوايى به آن دست مي يابد و برجسته مي
سازد .درست برعكس [در اينجا لئو كفلر موضع انتقادى خود را به نحوه برخورد برخى از ماركسيستها
مورد نظر دارد] ،بهخاطر جهتگيرى خاص انقالبى ،حتى نتيجهگيرى با حرارت از موضوع مورد بررسى
در جهت مخالف توصيف بورژوازى ،انجام مي شود .اما اين موضع ،تنها ناشى از “مرام“ است و بهيچوجه
به معناى غلبه يافتن كامل بر ظاهر شىء شده “واقعيت“ و بيان عمق شناخت مورد نظر اسلوب
ديالكتيكي را نمي رساند .مثال بهيچوجه كافى نيست كه بخواهيم انقالب سال چهل وهشت [انقالب دهقانى سال
 1848آلمان] را ساده شده “برعكس“ ،يعنى “از موضع منافع انقالبى طبقه“ ارزيابى كنيم .تحت تاثير چنين
بررسي اي ،هيچ چيز هم ماهيتاًا بهتر نمي شود ،وقتى كه انسان بهخاطر بي اعتمادي بجا به علم
بورژوايى ،به اين امر قناعت كند كه “فاكتهاى وقايع“ جمعآورى شده توسط آن را با نگاهى “انتقادى“ تفسير
كند( .ما در بخش آخر به طور مفصل به اين مسئله برخورد خواهيم داشت) .يك چنين شيوه پژوهش كه به
بغرنجى ديناميسم كليت بي توجه است ،نهايتا و باوجود شكل انقالبى آن ،در سطح پديده باقى مي ماند و با
نگاهى دقيق مي توان دريافت كه نتايج آن از نتايج پژوهش بورژوايى تنها در اين حد متفاوت است كه در
اصل همان “واقعيتامر“ ،تنها بهنحوه ديگرى مورد تفسير قرار مي گيرد بدون آنكه بر شكل تظاهر
ب به ظاهر
آنها توسط آگاهى متافيزيكى غلبه شده باشد .انسان بي اختيار انتقاد انگلس را به خاطر اسلو ِ
انقالبى پژوهش بهخاطر مي آورد كه نسبت به “سوسياليستهاى واقعى“ بيان كرد و گفت« :تنها به اين امر
اكتفا مي كنند كه يا توصيفات فلسفى ارائه كنند و يا برخى از وقايع ناگوار و ريشههاى اجتماعى آن را به
طور خسته كنندهاى به دنبال يكديگر رديف كنند» .نتايجى كه از اين طريق بدست مي آيند ،تنها آنهايى را
معتقد مي سازد كه بهرجهت همين موضع را دارا هستند؛ اين مواضع از اين رو تنها مدّاحى از كار در مي
آيند ،يعنى ،تنها نظر ذهنى فاقد هرنوع استدالل واقعى را نشان مي دهند ،هچنانكه موضع مخالف ناشى از
منافع ارتجاعى سرمايهدارى نيز بر همين روال زائيده مي شود .همانطور كه نمي تواند ستايش قهرمان در
يك شعر غنايى  lyrikحتى اگر درستى وقايع حادث شده هم قطعى باشد ،اثبات كند كه آيا اين قهرمان از موضع
رشد تاريخى جامعه درست عمل كرده است [يا خير] ،با همين قاطعيت هم نمي توان گفت كه پژوهش
سادهگرانه “واقعيتامر“ ازاين جهت درست است ،زيرا پژوهش “زير پرچم پرولتاريا“ انجام مي شود،
درحالي كه داراى موضعى غيرديالكتيكى است و از اين رو در يوغ ظاهر شىء شده پديدهها و واقعيتامر
قرار دارد.
موضع ماركسيسم عامىگرا كه نسبت به پايبندي خود به واقعيتامر بسيار مغرور هم هست و كليه مواضع
تر
متفاوت با موضع خود را به طور ساده با فرياد ايدهآليستى بودن محكوم و خفه مي كند ،در بررسى دقيق ِ
مضمون و ذات آن ،خود را فقط بهمثابه نتيجه مقاومت عجيب و غريبى نشان مي دهد كه از كوشش براى
مقاومت در برابر تاثيرات ايدئولوژى بورژوايى از خود نشان مي دهد ،درحالى كه همزمان و ندانسته در

بند يوغ ايدئولوژيك و تئوريك شىء شدن پديدهها در سرمايهدارى ،يعنى گرفتار يوغ
برداشت فتيشيستى از واقعيتامر توسط بورژوازى است.
اوج رفتار غيرانتقادى و متافيزيكى به “واقعيتامر“ ،نزد پوزيتويسم ( ،)IVافراطىترين بيان خود را مي يابد
كه امروزه بهمثابه “جهتگيرى“ اجتماعى و تاريخنگارى از بين رفته است ،اما عمال به بخشهاى بزرگى از
علوم باصطالح “دقيقه“ تسلط دارد ،سلطهاى كه درواقع با مسلط بودن انديشه پوزيتيوستى نزد انديشه
بورژوايى و همچنين نزد ماركسيسم عاميانه به وجود مي آيد .از اين رو جالب و همچنين مسئله حاد روز
است ،با انتقاد ماركس از ارزيابى پوزيتويستى درباره مسئله اسناد و مدارك و واقعيتامرآشنا شويم .ماركس
آن را بيان «حركت آزاد در مدارك» مي نامد كه چيزى نيست جز «شرح و بسط سفسطه آميز در برابر
اسلوب ديالكتيكى» .ماركس در اين انتقاد تا آنجا پيش مىرود كه حتى هگل ديالكتيسين را كه بىترديد مواضعى
آليسم غيرانتقادى» او ،بلكه همچنين
در نقطه مقابل و ضد پوزيتويسم دارا است ،نه تنها بهخاطر مواضع «ايده ِ
غيرانتقادى پوزيتويستى» هم مورد سرزنش قرار دهد)١٥٣( .
بهخاطر موضع «
ِ
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البته اين ناجوانمردانه است هگل را در همان پلهاى قرار دهيم كه بر آن دانشمندان بورژوايى قرار دارند كه
حتى قادر نبوده اند خطر باقي ماندن و باور داشتن به نحوى تظاهر بيگانهشده “واقعيتامر“ را ،خطرى كه
هگل آن را نشان داده و گوشزد كرده است ،تشخيص بدهند« .باقى ماندن و چسبيدن به تجربه» نزد هگل
داراى ريشه ديگرى است از آنچه كه علت چسبندگى علوم با موضع غيرديالكتيكى به موضع اصالت تجربه
دارا هستند .براى چنين علمى پذيرفتن فاكتهاى تجربى در “شكل ظاهرى“ چگونه بودن آنها  -كه در آن
بررسى “انتقادى منابع“ تغييرى ايجاد نمي كند  ، -به معناى يكى دانستن غيرانتقادى محتواى واقعى حادثه با
علت و معلولهاى ايجاد شدن حادثه مي باشد .علت و معلولى كه آنها را حتي المقدور در رديفى بدون
انقطاع قرار مي دهند .اين نكته شايان دقت است كه آنجا كه نگرش غيرديالكتيكى به تاريخ ،نارسايى شيوه
خود را احساس مي كند ،مي كوشد تعميق بررسى را ازطريق نتيجه گيري هاي عام تئوريك ممكن مي سازد.
كوششى كه گويا بايد ناتوانى در شناخت ديالكتيكى مدارك را تحت الشعاع قرار دهد ،يعنى با كوششى مثبت و
راهگشا و سازنده و ارادهگرايانه ،كمبود برطرف شود؛ براى علم بورژوايى راه ديالكتيكى قابل
شناختى ميان ظاهر بيرونى واقعيتامر و جنبش و حركت و تغيير درونى مضمونى تاريخ،
اصالا وجود ندارد .سردرگمى در اينجا غيرقابل برطرف شدن است :ازيكسو ،بقول انگلس« ،علم قديمى
بهخاطر تسلط خود به دانش مثبته ادعا مي كند كه در موضع برترى قرار دارد» ،ازسوي ديگر اما از
ديالكتيك هگل «تنها سادهترين دستكارىهاى مصنوعى را درك كردهاند» كه اضافه بر آن با «بي مهارتي خنده
آورى» به كار مي گيرند)154( .
ماركسيسم عاميانه هميشه بر سر اين دو راهى قرار دارند كه بايد ميان پوزيتويسم و
علم بورژوايى و
ِ
فرماليسم  )LXXVII( Formalismusانتخاب كنند .بىعلت هم نبود كه در دورانى “جامعهشناسى صورى“ و متكى
به شكل ظاهرى واقعيتامر ،شناختهترين جهتگيريى جامعهشناسى بورژواى را تشكيل مي داد كه به قول
قصار مهمترين نماينده آن ،لئوپولد فون ويزئز  ،Leopold von Wiesesهمانند “پوستهاى خالىشده“ ،تنها
كلمات
ِ
با مفاهيم قانونى سروكار دارد .اين درحالى است كه برخالف پايبندي اين سوسيولوژى صورى به مفاهيم
قانونى ،تاريخنويسى بورژوايى غرق در جمع آورى مدارك از هر گوشه و كنار  ،Kompilationبوده و پژوهش
برپايه قانون را رد مي كرد .براى مثال معروفترين جامعهشناس بورژوايى قرن حاضر ،ماكس وبـر Max
 Weberكه بهخاطر پراهميت دانستن بيش از حد و ماوراى معمو ِل “شناخت فاكتها“ ،در حقيقت عمدتا يك
تاريخدان بود كه بررسي هاي خود را تنها برپايه واقعيتامر قرار مي داد .اهميت داشتن شناخت واقعيتامر
نزد وبر را مي توان در كليه آثار او درباره تاريخ و همچنين درباره جامعهشناسى مذهبى يافت .او حتى
نتوانست در هيچ يك از آثارش رابطه داخلى جدي اي ميان پژوهش مدارك تجربى و جامعهشناسى به وجود
آورد.
وضع نزد هگل بكلى چيزى ديگر است .آنجا هم كه هگل در موضع “غيرانتقادى پوزيتيويستى“ باقى مي
ماند ،اين ضعف برعكس نشاندهنده گرايش اوست به پايبندي به ارزيابى ديالكتيكى :زيرا درست ديالكتيك

است كه مي طلبد كه به طور مداوم موقعيت مشخص و تنوع كيفى جريان روند مورد توجه
قرار داده شود (م) ،جريانى كهآن را بهمثابه وحدت ديالكتيكى -پرتضادى ارزيابى و درك مي كند .و اين
موضع هيچ معناى ديگرى ندارد ،جز توجه به تنوع همه “واقعيتامر“ها .ضعف هگل بيشتر در اين
امر نـهفته است كه موضع ايدهآليستى مانع اوست برپايه كامال ديالكتيكى با جهان “واقعيتامر“ها [مدارك]
برخورد كند .بهعبارت ديگر ،درست قدرت درك ديالكتيكى آزمود ِه او درباره [ظاهر تظاهر كننده]
“واقعيت“ها است كه مانع سلطه برداشت غيرتجربى و عرفانى -ايدهآليستى او از تاريخ مي شود ،زمانى كه
او به بررسى مدارك به دستآمده مي پردازد .خام باقى ماندن تعداد زيادى از مدارك در تظاهر ظاهرى-

مثبته آنها ،يعنى آنطور كه آنها خود را مي نمايند ،در روند پژوهش و ارزيابى جاى
تاريخى آنها ،از ضعف ايدهآليستى برداشت ديالكتيكى هگل ناشى مي شود .نزديك شدن
ناآگاهانه و گذرايى در اين موارد توسط هگل به برداشت پوزيتويستى ،هگلى كه بالترديد به نحوه برخورد
علمى -ديالكتيكى به مدارك مسلط است ،تنها به معناى بيرون زدن ناگهانى او از مرز محدود كننده برداشت
ايدهآليستى خود است [و نه ترك موضع ديالكتيكى] .علت اين بيرون زدن ،درست گرايش ديالكتيكى كامل
انديشه هگل براى توجه دقيق و حتي المقدور به همه جوانب كيفيت متنوع و پرمايه حقيقت است.
آنچه كه ما از در مقابل هم قرار دادن اين دو موضع مي توانيم بيآموزيم ،اين نكته است كه اين تنها يك درك
سطحى است ،زمانى كه ديالكتيك مورد سرزنش قرار داده مي شود كه گويا بهخاطر بي بي توجهي اش به
مدارك ،معتاد به ايجاد كردن ساختارهاى بغرنج مي باشد.

ناتوانى اسلوب علوم بورژوايـى براى شناخت شىء شدن روابط
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اسلوبى علوم بورژوايى خود را بهمثابه مانع و سدى براى درك ساختار شىء
ناتوانى
در بررسى دقيقتر،
ِ
ِ
شدن روابط در سرمايهدارى نشان مي دهد .براى آنكه ادعاى خود را به كمك يك مورد مشخص مورد
بررسى قرار دهيم ،يك بار ديگر به مسئلهاى بازگرديم كه ماركس مطرح مي سازد ،درباره اينكه چگونه
منافع خودخواهانه طبقاتى ،استقالل ظاهرى مي يابد و خود را بهمثابه منافع كل جامعه به نظر مي رساند و
مي قبوالند .در اينجا البته نمونه مورد نظر ،نوع تظاهر منافع طبقاتى سرمايهدارى است ،بهمثابه
منافع كل جامعه (م).
اين تظاهر در سرمايهدارى در اثر دو نكته بغرنج مي شود :اول از اين طريق كه “منافع كل“ در
سرمايهدارى ،سر و وضع خود را چنان آرايش مي دهد كه خود را به عنوان حاكميت جامعه ارايه مي
دهد ،دوم ازاين طريق كه حاكميت خود را نه تنها بهمثابه ابزار حفظ منافع كل جامعه مي نمايد ،بلكه واقعا هم
در آگاهى شىء شده نيز ضرورتا چنين منعكس مي شود .مسئله تنها ناشى از دروغين و كاذب بودن پديده
شىء شدن روابط ،يعنى ناشى از گولزدن آگاهانه مردم توسط حاكمان نيست ،بلكه بهويژه ناشى از واقعيت
“خود را گولزدن“ توسط خود مردم است .اگر ايدئولوژى حاكمان تنها تزوير آگاهانه مي بود ،آنوقت پديدهاى
كه ماركس و انگلس نشان مي دهند ،يعنى اين پديده كه ايدئولوژى حاكمان اغلب ايدئولوژى حاكم نيز است،
غيرقابل توضيح مي بود .نظريهپردازها بورژوازى تئورى هماهنگ و موزون حقانيت حاكميت خود را تنها
بهمثابه يك كلك و ترفند جنگى ايجاد نمي سازند ،بلكه آنها به درستى و صدق آن اعتقاد دارند .مثال آموزش
ت هماهنگ  Organizistischكه توسط اسپنسر  )LXXIII( Spencerو كسان ديگرى همانند او مطرح شد،
حاكمي ِ
همانقدر نقش برجستهاى در دوران خود ايفا كرد ،همانطور كه آموزش به ظاهر مخالف آن ،يعنى آموزش
نرم -هنجارها و قواعد  normativكئلزن  Kelsenو يا آموزش هگل -فيخته كه از هر دوى آنها همانقدر تفاوت
داشت ،ولى تا دوران ما نيز هنوز مورد قبول برخىها مي باشد ،توانستند چنين نقشى ايفا كنند .علت آن بود كه
شرايط عينى اجتماعى (البته تنها از اين جهت كه آنها ضرورتا در دِماغ و انديشه افراد بورژواى انعكاس
مي يابند) “درست و صادق بودن“ برداشت هماهنگى حاكميت را با منافع كل جامعه مورد تائيد قرار داده
بود.
مقايسه حاكميت نظام بورژوازى با حاكميت مسيحى -فئودال ،درك تئوريك چگونگى تظاهر منافع طبقاتى كه
خود را بهمثابه منافع كل جامعه عنوان مي كند و در جامعه بورژوازى نيز اجبارا چنين تظاهرى را از خود
نشان مي دهد ،آسان مي سازد .در جامعه كاستى فئوداليته ،مناسبات متقابل وابستگى و استثمار به طور
روشنى در معرض انظار قرار داشتند .ايجاد ثبات براى حاكميت تنها از اين راه ممكن بود كه دستگاه
ت اعما ِل فشار براى حفظ مالكيت خصوصى و برقرارى
برقرارى حاكميت طبقه فئودال با صراحت ضرور ِ
امكان استثمار را اعالم كند .اين كار را دولت با تكيه به اصل گناه [اولين سرپيچى انسان از امر خداوند-
خوردن سيب] و خواست خداوندى انجام مي داد؛ دولت به خدمتگذارى به حاكمان ،لباسى مذهبى مي پوشاند و
اين كار را از آن جهت مي كرد ،زيرا قابل شناخت بودن مناسبات اجتماعى وسيله ديگرى براى تحميل منافع
حاكمان كه ظاهرى بهمثابه منافع عمومى داشته باشد ،در اختيار حاكميت قرار نمي داد؛ به منافع خودخواهانه
مذهبى منافعِ عمومى را پوشاندند.
و براى همه كس عريان حاكمان ،لباس خجوالنه
ِ
حاكميت بورژوايى اما رفتار ديگرى از خود بروز داد .درحالى كه حاكميت مسيحى -فئودال با صراحت خود
را در خدمت منافع خودخواهانه طبقاتى قرار داد ،اگر هم تحت پوشش يك اراده مقدس آسمانى ،و بدون آنكه
خودخواهى را نفى كند ،دولت -حاكميت بورژوايى از ابتداء خود را وسيله و ابزار ايجاد توافق و هماهنگى
ميان منافع خودخواهانه متقابل ،يعنى همان حفظ منافع عام كل جامعه اعالم كرد .همزمان اين حاكميت رسالت
خود را از اين طريق توجيه مي كند كه خودخواهى را بهمثابه پديدهاى طبيعى به رسميت مي شناسد و مدعى
مي شود كه مافوق آن قرار دارد .اين حاكميت ،برخالف حاكميت مسيحى -فئودال ،به منافع خودخواهانه لباس
تقدس نمي پوشاند ،اما اين حاكميت برخالف قبلى كه خود را با صراحت در خدمت حفظ منافع طبقاتى-
فئودالها قرار داده بود ،از خود چنان ظاهرى ارايه مي دهد كه گويا در خدمت منافع هيچ فرد خاصى قرار
ندارد .دولت فئودال با صراحت خود را ابزار جبر در خدمت مالكيت خصوصى عنوان مي كند؛ دولت
بورژوايى برخالف آن ،درحالى كه اجبار را بهمثابه وسيله نهايى ايجاد “نظم“ نفى نمي كند ،آن را بهمثابه
ابزار ايجاد تساوى حقوق ميان همه افراد جامعه قلمداد مي سازد .دولت بورژوايى ازآنرو مي تواند چنين
اجتماعى در سرمايهدارى بغرنج و براى افراد منفردشده غيرقابل شناخت گشته ،چنين
كند ،زيرا روابط
ِ
تظاهرى را ممكن مي سازد .يكى دانستن منافع طبقاتى بورژوازى با منافع كل جامعه در پس “استدالل“
(مذهبى و يا از نوع ديگر) مخفى نمي شود و ضرورت خود را از اين طريق مستدل نمي سازد ،بلكه اين
ضرورت را از طريق حمايت از كل جامعه و به صورت نامرعى مستدل مي سازد .جامعه سرمايهدارى كه
تحت اصول خودخواهانه -فردگرايانه زندگى مي كند ،واقعا دچار اين تصور واهى است كه در لباس دولت
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صاحب ابزار هماهنگ كننده منافع طبقات را در اختيار دارد .از اين رو ماركس و انگلس دولت را ،اگر هم
فقط منظور نظر دولت بورژوايى است ،بسيار بجا بهمثابه «اشتراك واهى» مي نامند )155( .نكته تعيين
كننده در ارتباط با نكته مورد نظر ما اين نكته است كه شكلى كه حاكميت بورژوايى خود را در آگاهى جامعه
سرمايهدارى منعكس مي سازد ،شكلى ظاهرى است كه مي خواهد القاء كند كه گويا جبر دولتى ،نه همانند
دوران فئوداليسم به طور مستقيم در رفع و رجوع روابط اجتماعى دخالت مي كند ،بلكه تنها نظارهگر اين
روابط است و تنها زمانى وارد عمل مي شود كه وضع غيرطبيعى به وجود آمده است كه موجب بهمخوردن
مدنى اجتماعى شده است[ ،با اين دخالت] وضع عادى دوباره هماهنگى خود را
وضع هماهنگ قراردا ِد
ِ
بازمي يابد و برقرار مي شود.

ديالكتيك آزادى و جبر
اين امرى بديهى است كه آگاهى بورژوايى كه روى آن را پرده اتميزاسيون -فردگرايى و شىء شدن روابط
در سرمايهدارى پوشانده است و از اين رو اجبارا از كنار رابطه ديالكتيكى ميان ذهنيت و عينيت ،ميان اتفاق
و قانونمندى مي گذرد بدون آنكه آنها را دريابد ،همچنين نتواند اين آگاهى ديالكتيكي رابطه ميان وضع
“طبيعى“ و “غيرطبيعى“ را تشخيص دهد ،ديالكتيكى كه مورد خاصى است از رابطه ميان اتفاق
و قانونمندى .وضع طبيعى در نظام سرمايهدارى تنوع و تكاثر منافع افراد است كه تناقض آنها در
جريان روندى تظاهر مي
جريان گذار عملكرد ذهنى به عينيت اجتماعى خود را نشان مي دهد و در عينيت
ِ
كند كه به طور واقعى ماوراى منافع فردى در خدمت حفظ نظام برقرار است .تاثيرات ناشى از چنين
وضعى ،يعنى ناشى از تنوع و تناقص در منافع افراد ،در انديشه غيرديالكتيكى تنها بهمثابه اختالل در وضع
طبيعى تظاهر مي كند .آگاهى بورژوايى درك نمي كند كه شكل دخالت جبر حاكميت در مواقع گويا «خارج
دن تعادل قرارداد اجتماعى نه موردى استثنائى ،بلكه تنها لحظه و جنبه ضروري اي را
از وضع
طبيعى» بو ِ
ِ
در حفظ و دوباره برقرار ساختن روند«توازن و هماهنگى اجتماعى» تشكيل مي دهد كه به طور مداوم در
اثر تضاد درونى نظام سرمايهدارى ،از تعادل خارج مي شود )156( .ظاهرى كه ناشى از آن است كه
تصور مي شود كه گويا اِعمال جبر دولتى و وضع قربانيان آن فقط وقايعى ذهنى و اتفاقى هستند و مجازات
اعمال شده تنها ناشى از نقض اتفاقى قانون است .بلى ،اين ظاهر همان عدم درك و محدوديتى را تشكيل مي
دهد كه تئورى حاكميت بورژوايى دچار آن است ،يعنى در برابر هم قراردادن غيرديالكتيكى آزادى و جبر.
“ضرورت“ اعمال جبر در اين انديشه تنها از ظاهر امر و از طريق استنتاج نتيجهگيرى مي شود ،مثال
بهخاطر حفاظت اجتنابناپذير از منافع كل جامعه در برابر قانونشكنان كه به نظر قانون هميشه وجود داشته
اند و وجود خواهند داشت ،زيرا انسان گويا “به طور طبيعى“ داراى سرشت و طبعهاى متفاوت است .جبر
در اين انديشه و برداشت بهمثابه وسيله دفاع كـل جامعه به نظر مي رسد عليه كسانى كه خود را خارج از آن
قرار مي دهند؛ حاكميت و ابزار قانونى حاكميت بورژوازى به نظر ساختارهايى مي رسد كه به طور يكسان
در خدمت “هـمـه“ اعضاء قرار دارند ،بهمثابه ابزار حفظ منافع كل جامعه.
چنين توهمى ،همانطور كه نشان داديم ،تنها از اين رو مي تواند به وجود آيد كه در اثر شىء شدن جريان
روند اجتماعى ،اين روند خود را به صورت شكل روابط اجتماعى برپايه قراردادى “آزادانه“ميان اعضاى
جامعه ،تثبيت مي كند .قراردادى كه گويا تحت تاثير حاكميت نيز قرار ندارد .براينپايه ،شكل ظاهر روابط
اجتماعى ،شكلى را تشكيل مي دهد كه براى آگاهى بورژوازى رابطه آن با محتواى اقتصادى هستى اجتماعى
قابل شناخت نيست .اما تنها با نگاهى ساده به نظمى كه آمار در مورد نوع و تعداد اقدامات غيرقانونى كه با
خود به همان اندازه هم پيامدهاى اِعمال جبر حكومتى را به وجود مي آورد – مثال در مورد تعداد جرايم
عليه مالكيت – ،داراست ،مي توان دريافت كه اين اقدامات نتيجه تضاد در سرمايهدارى ميان آزادى و
وابستگى انسان برقرار است .همچنين به روشنى مي توان دريافت كه مجموعه قانون شكنىها و اقدامات
جبرى عليه آن ،خود تنها لحظه و جنبهاى را در كل جريان روند هستى نظام سرمايهدارى تشكيل مي دهند.
روشن است كه تضاد ميان آزادى و وابستگى نمي تواند مورد بررسى قرار گيرد ،بدون آنكه كليت روابط
طبقاتى در سرمايهدارى مورد توجه قرار داده شود .بورژوازى داراى اين عادت است كه تحت تاثير موضع
شىء شده خود ،روابط خود را كه براى او ناشى از وابستگي هاى رقابتى -قراردادى است – درضمن حتى
در دوران ايجادشدن انحصارات كه آنها را كماكان نتيجه برترى موقعيت انحصارى آنها در رقابت و در
بـهره بردن از قرارداد آزاد اجتماعى تلقى مي كند  ،-به سراسر جامعه تسرى بخشد .با چنين بينشى
تفاوتهاى طبقاتى از مد نظر دور مي شوند و آزادى و تساوى حقوق براى انعقاد قرارداد اجتماعى براى
كارگر نيز همانقدر خود را تثبيت شده مي نمايد كه براى سرمايهدار .همانقدر كه اين امر در شكل ظاهرى و
صورى آن درست و ثائب است – و اين جنبه صورى از سوى ايدئولوژى سرمايهدارى به عنوان كل
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واقعيت عنوان مي شود (مثال شوپتر  Schupterاعالم مي كند كه مناسبات مالكيتى در تحليل اقتصادى نقشى ايفا
نمى كند)  ،-به همان اندازه هم اين امر به طور عينى نادرست است .در اينجا هم ارتباط ديالكتيكى دو جنبه
را نمي توان بدون جريمه عدم درك روابط شىء شده ،از مد نظر دور داشت.
بدون ترديد شكل فردگرا -و آزادي گرايانه روابط قراردادى ميان انسانها در جامعه سرمايهدارى امرى
اتفاقى نيست ،بلكه ناشى است از ساختار كااليى نظام سرمايهدارى ،ساختارى كه برقرار نمي تواند بشود،
مگر در چهارچوب چنين شكل ُخرد و ازهم گسيخته و فردگرايان ِه روند اقتصادى( .در اينجا ما اين هدف را
در برابر خود قرار ندادهايم تا اين واقعيت تاريخى اقتصادى را در همه ابعادش توضيح دهيم) .اما همين
اندازه نيز اين امر واقعيت دارد كه شكل فردگرايانه زندگى در جامعه بورژوازى ،ناشى از برقرارى توليد
كاالى است كه برپايه برقرارى مالكيت خصوصى بر ابزار توليد عملى مي گردد .اين اما به اين
آزادى فردى ( -در قرارداد) در سرمايهدارى براى بخش بزرگى از اعضاى جامعه
معناست كه واقعيت
ِ
داراى خصلت بسيار پرتضادى مي باشد كه انگلس آن را چنين بر مي شمرد« :تفاوت كلى ميان بردهدارى
قديمى باز و رو راست [با امروزى آن] تنها اين نكته است كه كارگر امروزى به نظر آزاد مي آيد ،براى
ِ
آنكه نمي تواند به يكباره فروخته شود ،بلكه در مراحل و تكه تكه ،روزانه ،هفتگى ،ساليانه فروخته مي شود،
و همچنين ازآنرو كه او را يك مالك به ديگرى نمىفروشد ،بلكه او خود ناچار است خود را بر اين منوال به
فروش برساند ،زيرا او به درستى برده يك نفر نيست ،بلكه برده كل طبقه مالك است .براى او اما وضع يكى
است و اگر قرار است كه اين ظاهر آزادى براى او آزادي هايي را نيز به ارمغان بياورد ،مجبور هم هست
كه از سوي ديگر ،اين ضرر را هم بپذيرد كه هيچكس تضمينى براى نيازهاى زندگى او به عهده نگيرد و او
بتواند در هرلحظه توسط آقاى خود ،بورژوازى ،رانده شود و به مرگ ناشى از گرسنگى سپرده شود ،در آن
لحظهاى كه سرمايهدار ديگر نيازى به اشتغال او ،به ادامه حيات او ندارد» )157( .و ماركس هم درباره
آزادى كارگر براى عقد قرارداد به همين صورت ابراز نظر مي كند« :كارگر به اين يا آن سرمايهدار تعلق
ندارد ،بلكه به طبقه سرمايهدار [متعلق است]؛ و مسئله از اين قرار است كه او بايد بتواند براى خود در طبقه
سرمايهدار خريدارى بيابد» )158( .به طور مشروح ماركس “آزادى“ كارگر را در جلد اول “كاپيتال“
توضيح مي دهد.)LXXIX(.
اما تحت شرايط وجود پيششرط متوقف ماندن ايدئولوژى در عدم درك روابط شىء شده اجتماعى ،متوقف
ماندنى كه نه تنها براى بورژوازى ،بلكه براى كليه طبقات جامعه سرمايهدارى صدق مي كند ،اين امكان
براى بورژوازى به وجود مي آيد ،منافع خود را از اين طريق مورد تائيد قرار دهد كه مدعى شود كه كارگر
نيز همانند او از آزادى عمل فردى برخوردار است و لذا داراى همان منافع است كه او دارا مي باشد .چنين
تصورى كه يك بار ايجاد شده و پذيرش آن به عادت تبديل شده است ،به سرمايهدار اجازه مي دهد ،از
اعطاى آزادي هاي بورژوايى به طبقات پائين كه در آغاز دوران حاكميت خود اعالم داشته بود ،سر باز زند،
آزادي هايي كه براى زندگى فردگرايانه -انديويدوآليستى اجتنابناپذير هستند .بدينترتيب بورژوازى از
دمكراتيك كردن حيات طبقات پائين در جامعه سرمايهدارى برسم معمول چشم پوشى كرد .اين امر موجب
شده است كه تعداد بسيارى از افراد طبقات پائين كه گرفتار ظاهر شىء شده آزادي هاي بورژوايى شدهاند،
باور كنند كه آنها نيز از چنان منافعى در برقرارى آزادي هاي بورژوايى برخوردارند ،منافعى كه مشابه
هستند با منافع خود بورژوازى .براى چنين آگاهى ،البته حاكميت بهمثابه مدافع منافع عام تظاهر مي كند و
چنين حاكميتى را مظهر حفظ امنيت براى همه مي پندارد .ماركس مي نويسد« :امنيت ،باالترين مفهوم
اجتماعى در جامعه سرمايهدارى است؛ پليس در جامعه به مفهوم آنست كه جامعه بتواند اصال براى هريك از
اعضاى خود ،وجودش ،حقوقش و مالكيتش را تضمين كند» )159( .مفهوم امنيت اما روى ديگر مفهوم
آزادى است .اين دو عامل شىء شده ايدئولوژى دمكراتيك -بورژوايى ستونهايى هستند كه بر روى آن،
تصور “خيالپردازانه“ و واهى تساوى منافع خودخواهانه بورژوايى با منافع عام و عمومى جامعه استوار شده
است .اين مفهوم همزمان به ستونهاى استقالل منافع طبقاتى بورژوازى در برابر منافع كل جامعه تبديل شده
و ايفاى نقش “مقدس بودن“ منافع را به عهده گرفته است.

شىء شدن روابط ،مسئـله مركزى است
يك بورژوازى و چگونگى تظاهر آن و همچنين هيچ مسئله ديگرى در تئورى
بدينترتيب هيچ پديده ايدئولوژ ِ
بورژوازى وجود ندارد كه “راهحل“ آن را نتوان مربوط دانست به مسئله شىء شدن روابط در اين نظام .اين
ابتدائى شىء شدن را مورد بررسى علمى
نكته بخصوص در مورد اقتصادملى صادق است كه خود پديدههاى
ِ
قرار مي دهد .چنين بررسى علمى موضوع تحقيقات علمى اقتصاد ماركسيستى نيز است .اما تفاوت تعيين
كننده در آن است كه تئورى بورژوايى اشكال شىء شده پديدهها را در روند اقتصادى اصال بهمثابه چنين
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پديدههايى تشخيص نداده و لذا آنها را به طور غيرانتقادى به كارپايه پژوهش خود قرار مي دهد .درحالي كه
تئورى ماركسيستى «تحت تاثير هيچ چيز قرار نمي گيرد» و بررسى خود را با برخورد انتقادى به ظاهرامر
آغاز مي كند .بخش معروف درباره خصلت فتيشى كاال بي جهت و اتفاقى در آغاز اولين بخش كتاب
“كاپيتال“ قرار داده نشده است.
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نگاهى به تئورى “گرنس نوتسن“
براى دوران طوالنى در بين سيستمهاى مختلف اقتصادملى ي بورژوايى تئوري اي جاى خود را باز كرده
بود كه از همه بيشتر به مسئله آگاهى روزمره شىء شده نزديكتر شده بود ،يعنى “گرنتس -نوتسن -تئورى“
 Grenznutzentheorieو يا [ Marginalanalyseكه مي توان آن را تئورى مرز سود رسانى و يا محاسبه آخرين مرز
سود رسانى ترجمه كرد .اين تئورى اقتصادى ،آموزشى را در اقتصادملى سرمايهدارى تشكيل مي دهد كه
“ارزش“ اقتصادى آخرين واحد كاالى موجود از محصول را كه مي تواند كمترين احساس نياز مصرفكننده
را پاسخ گويد ،مرز “ارزش“ مي داند .تعيين اين مرز برپايه چگونگى امكان فروش چنين محصولى تحت
تاثير رقابت حاكم در بازار در مرحله توليد انبوه كاال در نظام سرمايهدارى پيشرفته ،تعيين مي شود] .از اين
رو براى بازهم بيشتر روشن شدن موضوع بحث ،كمك خواهد بود كه نگاهى به اسلوب كار آن بياندازيم.
“گرنتس -نوتسن -تئورى“ كه خود خود را جهتگيرى “ذهنى“ اقتصادملى مي نامد ،بررسى خود را با فرد
آغاز مي كند ،يعنى با يك انتزاع .اما اين انتزاع بهيچوجه يك انتزاع “قابل فهم“ نيست ،آنطور كه ماركس مي
گويد .يعنى انتزاعى نيست كه آگاهانه و با هدف بررسى بخشى از مسئله انجام مي شود [مثال تنها بخش
بازار] .همچنين انتزاعى نيست به مفهوم نتيجهگيرى علمى عام از وضع خاص -لحظه -جنبه -بخش ،بلكه
انتزاعى است مطلق ،يعنى انتزاعى كه در آن ظاهر شىء شده جامعه بورژوايى ،بهعبارت ديگر ويژگى
اصلى آن كه اتميزاسيون و تقسيم روند به اجزاء بيشمار مجرد است ،در انتزاع انعكاس مي يابد و محتواى
انتزاع را تشكيل مي دهد .در اين تصور فردگرايانه كه تقريبا هيچ تفاوتى با “حق طبيعى“ قديمى فردگرايانه
ندارد ،جامعه خود را به طور مداوم از اين طريق بازتوليد مي كند كه انسانها با هدف برطرف ساختن
نيازهاى معينى بيكديگر نزديك مي شوند ،همانطور كه در “حق طبيعى“ قديمى نيز انجام مي شد “causa
“[ impulsivaدر التين  = causaعلت = impulsiva ،عمل سريع] .تفاوت اين تعريف در برابر تعريف ماركسيستى
از جامعه ،چشمگير است :براى ماركسيسم ،كل [كليت جامعه] همانقدر از افراد تشكيل نمي شود (كه در
برخى از آموزشهاى متافيزيكى درباره كليت جامعه ،مثال آنطور كه نزد آدام مولر  Adam Muellerتا اوتمار
اسپان  ،Othmar Spannمطرح مي شود) ،همانقدر كه “افراد“ كل جامعه را به طور مرموزى ايجاد نمي كنند؛
ماركسيسم جريان روند اجتماعى را بر خالف اين نظر ،عبارت از وحدت ديالكتيكى فرد و كل مي داند.
وحدتى كه در آن فرديت مكانهايى را تشكيل مي دهد كه در آن ذهنيت به عينيت تبديل مي شود ،و كل ،جايى
است كه در آن عينيت ،ذهنيت را برپا مي دارد و ايجاد مي كند .در برداشت ماركسيستى ،انسان تنها يك
«حيوان گروه زى -معاشرتى»  geselliges Tierنيست ،آنطور كه آموزش  zonn politikonارسطو به نادرست
ترجمه شده است« ،بلكه همچنين حيوانى است كه تنها در جامعه مي تواند مجزا و منفرد وجود داشته باشد»
( ،)160موجودى «اجتماعى»  “vergesellschaftetes” Wesenاست.
تفاوت تعريف بين انسان گروه زى -معاشرتى و اجتماعى ،بيان تفاوت كامل بين تعريف متافيزيكى-
ذهنگرايانه و ماركسيستى تئورى اجتماع است .اما اين تفاوت كامال تنها آن زمانى مي تواند درك شود كه اين
اجتماعى» شدن انسان از ريشه ژنتيكي برخوردار
اصل تائيد شود كه به كمك چه چيزى ،از كدام طريق« ،
ِ
شد و از اين طريق اجتماعى شدن او اصال ممكن گرديد .بدينترتيب در تئورى ماركسيستى درباره تعريف
انسان اجتماعى پرسش درباره پرنسيب و اصلى مطرح است كه برپايه آن ذهنيت به عينيت تبديل مي شود.
ت چگونگى
بهعبارت ديگر ،در اين تئورى پرسش در مورد زمينهاى مطرح است كه برپايه آن ،تئورى شناخ ِ
ي روابط اجتماعى سوبژكت توضيح داده مي شود .براى برداشت و موضع ذهنگرايانه اصال چنين پرسشى
وجود ندارد و مطرح نيست .در تصورات آنان ،جامعه همانطور به سادگى ايجاد و برپامي شود كه در
تصورات راسيوناليسم قديمى بورژوازى قرن  17و  18بر اين پايه ساده قرار داشت و اكنون نيز دارد كه
افراد بهخاطر رفع نيازهاى خود به سوى يكديگر كشانده شدند .امرى كه نه به عنوان يك ضرورت
اجتنابناپذير ،نه به عنوان يك اصل اجتنابناپذير هستى اجتماعى درك مي شود ،بلكه گويا به طور كلى مي
توانسته است بنوعى ديگر نيز جريان داشته بوده باشد؛ در اين تصورات ،آنطور كه ماركس توضيح مي دهد،
اين ايده حكمفرماست كه «ازآنجا كه منشع رابطه اقتصادى ،و چگونگى ايجادشدن تاريخى آن را
(راسيوناليسم قديمى) نمي شناسد… پس بايد منشع را نزد آدم  Adamو پرومتس [ Prometheusخداى يونانى كه
آتش را دزديد و به انسان هديه كرد و به اين خاطر جريمه شد] جستجو كرد» )161( .ديد تنگ و محدود
اين تئورى ناشى از اين امر است كه نظرى است تحت تاثير آنچه كه مي بيند و نظاره مي كند كه در آن در
ابتداء هيچ چيزى جز فرد انسان وجود ندارد .انسانى كه البته همانند همه موجودات زنده در ارتباط قرار دارد
با طبيعت ،تا به نيازهاى خود پاسخ دهد .بهعبارت ديگر انسانى كه كار مي كند ،اما تنها زمانى بهمثابه
موجودى اجتماعى ظهور مي كند ،زمانى كه مي خواهد محصوالت كار خود را به صورت كاال با افراد
ديگر مبادله كند .بدون آنكه كار گويا بهمثابه پيششرط طبيعى اقتصادى نقشى ايفا كند ،در اين نظريه منظور
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مي شود .اين پيششرط همانطور به حساب مي آيد كه انسان داراى معده و دو چشم است .تنها “در بازار
است“ كه انسان به موضوع حوادث و رابطه بين افراد تبديل مي شود ،آن هم نه برپايه يك ضرورت ،بلكه از
نقطه تاريخى معينى ،نقطهاى كه در آن نيازهاى متنوع ،تبادل كاال را مي طلبد .گويا تازه از اين نقطه زمانى،
جريان روندى آغاز مي شود كه مي تواند موضوع شايستهاى براى بررسى اقتصادى باشد ،زيرا نيازها و
درجه ارضاء آنها هستند كه به اشياء خادم ،ارزش مي بخشند؛ بدينترتيب طبق نظريه “گرنتس -نوتسن-
تئورى“ بررسى اقتصادى بايد با بررسى حوادثى آغاز شود كه در حيات فردى درباره آن تصميم اتخاذ مي
شود.
“گرنتس -نوتسن -تئورى“ بدينترتيب پرنسيب و اصل ضرورى تبديلشدن ذهنيت به عينيت كه زمينه كليه
هستى اجتماعى را تشكيل مي دهد ،برسميت نمي شناسد؛ جامعه ،خود را همانند يك كلوپ بازى “بولينگ“،
“تاسيس“ مي كند و برپامي دارد ،حتى انسان تقريبا مي تواند بگويد آن را به طور مصنوعى تاسيس مي كند،
تنها در آنجا كه نياز به مصرف و يا اينجا كه نياز به سرگرمى وجود دارد؛ انسانها در اين تئورى،
موجودات “اجتماعى“ نيستند ،بلكه موجودات “گروه زى“ مي باشند .اصلى كه برپايه آن جامعه ايجاد و
برپامي شود ،اصلى نيست كه در ذات و مضمون “انسان بودن“ نـهفته و لذا ضرورت دارد ،بلكه نهايتا امرى
اتفاقى و خارجى است.
تجربه نشان مي دهد كه مشگل بودن شناخت و رد انتقادى نظريه “گرنتس -نوتسن -تئورى“ اغلب از اين رو
است كه بيش از حد به جنبههاى مثبت آن توجه مي شود و از اين طريق كارپايه اين نظريه ناخواسته مورد
تائيد قرار داده مي شود ،به جاى آنكه درابتداء زمينه تئورى شناخت آن مورد بررسى و تحليل قرار داده
شود .چنين بررسى و تحليلى نشان خواهد داد كه “گرنتس -نوتسن -تئورى“ در اثرگرفتارى خود در ظاهر
شىء شده ،انسان مصرف كننده را سلول و ياخته روابط اقتصادى تصور مي كند ،و نه تنها تصور نادرستى
از مفهوم جامعه دارد ،بلكه اصال تصورى دراين باره ندارد و اين به اين معناست كه اين نظريه در تئورى
خود درباره جامعه از وسيله انتزاع استفاده مي كند [جامعه برايش ساختارى است ،پديدارشده در انتزاع از
فرد] ،و از اين رو اين نظريه برپايههاى بسيار لرزان شرايط خارجى قرار دارد .زيرا مفهوم جامعه ،اگر
برپايه اصلى كه جامعه را بهمثابه چنين پديدهاى “ايجاد مي كند“ ،قرار نداشته باشد ،يك انتزاع توخالى را
تشكيل مي دهد و دچار اين خطر است كه انتزاع براى توجيه مفهوم ،از آن چيز و نكتهاى انجام شود كه نمي
تواند در خدمت اثبات مفهوم باشد – و درست چنين وضعى در مورد نظريه “گرنتس -نوتسن -تئورى“ وجود
دارد.
پرسشى كه پيششرط پاسخ به آن براى هر رشته علمى كه با مسائل اجتماعى (اقتصاد ،جامعهشناسى ،تاريخ)
سروكار دارد ،در اختيار داشتن يك تئورى شناخت است كه برپايه آن ،هر بررسى جدى ممكن مي گردد،
همانطور كه نشان داديم ،پرسشىاست درباره اصل “ايجادكننده“ پديده اجتماع (يعنى رابطه ميان ذهن و عين).
اين پرسش ،پاسخ خود را از ديد علـى -ژنتيكى ايجاد كننده پديده اجتماع ،در اصل تاثير نقش كار در
برپاداشتن اجتماع مي يابد .اين بدشانسى نظريه “گرنتس -نوتسن -تئورى“ نيست ،بلكه مربوط است به هر علم
متافيزيكى كه ازيكسو به اين يا آن شكل جامعه را موضوع بررسى و نگرش علمى خود قرار مي دهد و از
سوي ديگر بررسى خود را هميشه از نيمه راه ،از وسط روند برپايى جامعه آغاز مي كنند [و اضافه بر آن،
اقدام خود را نه آغازى موقتى و گذرا ،بلكه مطلق و ابدى مي پندارد] .جاى توجه به كليت و برداشت
ديالكتيكى را در چنين بررسي هايى آن بخش و جزئى از كوشش مي گيرد كه اين علوم آنها ارادهگرايانه
مورد تفسير قرار مي دهند .براينپايه نيز “نظرهاى“ متفاوت در علوم [متافيزيكى] بورژوايى ايجاد مي شود.
چنين علمى در جريان بررسى خود ،يك عامل را دركنار عوامل ديگر قرار مي دهد ،بدون آنكه نقش ويژه
آن “عامل“ را تشخيص دهد .و چه جايى اين علم در سيستم خود به عامل مورد نظر خود مي دهد ،وابسته
است به “موضع“ خاص عالم تحقيق كننده.
اما اگر بررسى و تحليل را از كليت جامعه و بدينترتيب از نقطه آغاز علـى -ژنتيك برپايى و ايجادشدن
جامعه انسانى [يعنى كار هدفمند پاسخگو به نيازها] آغاز كنيم ،آنوقت پرده از نقش مركزى و تعيين كننده كار
كه شرط اجتنابناپذير هر نوع رابطه ميان انسانى را تشكيل مي دهد ،برداشته مي شود ،و يا بيان
همين نكته به زبان تئورى شناخت را مي توان چنين برشمرد :كار ،خود را بهمثابه اصلى نشان مي دهد و
اثبات مي كند كه از طريق آن ،هستى اجتماعى اصال ممكن مي شود .اكنون كه كار چنين نقش مركزىاى را
ايفا مي كند ،آنوقت نمي تواند هيچ روندى و هيچ پديدهاى در تاريخ جامعه وجود داشته باشد ،جامعهاى كه از
طريق كار انسانهاى اجتماعى تشكيل و برپا شده است كه روند و پديدهاى نهايتا ناشى از رابطه اجتماعى
سوبژكت -ابژكت [ذهن -عين ،انسان عمل كننده و قوانين عينى] نباشد ،و نتوان آن را برزمينه اص ِل پايهاى
ي كـار قرار داد ،امرى كه از همه بيشتر در مورد اقتصادملى صادق است.
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بدين ترتيب ريشه اسلوبى تئورى [ماركسيستى] ارزش كار از اين طريق تعيين نمي شود كه گويا اين تئورى
تنها يكى در كنار ديگر تئورىها است ،بلكه اين تئورى برپايه تئورى شناختى قرار دارد كه مورد امتحان
قرارگرفته و نتايج مثبت آن بهاثبات رسيده است .يورش به اين تئورى ،بدون مورد حمله قرار دادن كل
برداشت اجتماعى آن ممكن نيست .و اين برداشت درباره چگونگى برپايى اجتماع اجازه نمي دهد ،آن را
متزلزل سازند ،بدون آنكه كل تئورى ديالكتيك را متزلزل سازند – و اين نكته روشن و قابل فهمى است كه
موضع شىء شدن [روابط ميان انسانها] كه تئورى بورژوايى بر روى آن قرار داده شده است ،با فاصله،
ضعيفترين موضع و نقطهاى است كه چنين يورشى را بتوان از آنجا آغاز كرد.

قطع رابطه با ئتورى “اقتصادملى“
اهميت معنوى تئورى گرنتس نوتسن ازجمله در اين امر نهفته است كه اين تئورى آخرين
رشته ارتباط را با تئورى اقتصادملى ي كالسيك ازاين طريق كه ارزش كار را در روند
اقتصادى كم اهميت اعالم مي كند ،ازبين مي برد .بورژوازى ليبرال دوران طلوع
سرمايهدارى نمي توانست از به خدمت گرفتن تئورى اقتصادملى كالسيك بسود مالكيت
بورژوايى و عليه مالكيت بر زمين فئودالى صرفنظر كند .او اين تئورى را بهمثابه ايدئولوژى
خود كه درضمن ادامه دهنده نظر و استدالالت درباره حق طبيعى بود ،در خدمت توجيه
مالكيت منقول سرمايهدارى بكار برد .در قرن قبلى هم مالكيت سرمايهدارى در آگاهى
بورژوايى ،برخالف مالكيت فئودال ها كه آن را مالكيتى تصاحبى اعالم مي كردند ،بهمثابه
مالكيتى ارزيابى مي شد كه از طريق كار “بدست آمده است“ .مثال لئوكه ( )XVIIبا
صراحت مي آموزد كه مالكيت ابتدائى كمونيستى بر موهبات طبيعى – و يا دقيقتر ،پيش از
آنكه جامعه به وجود آيد كه به نظر او براى حفظ مالكيت پايه ريزى شد –  ،از اين طريق
برافتاد كه انسان “مالكيت“ را برپايه استعدادهاى شخصى و توانائى هايى كه از طريق كار
خود بدان نائل شد ،به دست آورد .زيرا انسان توانست با استعدادهاى شخصى اشياء و
چيزهاى طبيعى را متغير ساخته و از اين طريق ارزش آنها را باالببرد)181( .
با طرح چنين منشاء براى ايجادشدن مالكيت خصوصى در كار فردى ،مالكيت بورژوايى
توجيه و محق اعالم شد .از اين هم بيشتر :از آنجا كه سرمايهدار مالكيت خود را از طريق
كار خود به دست آورده است ،پس سرمايهدار به طور كم و بيش متعلق به طبقه زحمتكشان
است .حتى شخصى مانند سان سيمون  )LXXX( Saint Simonهم نتوانسته است خود را
از بند چنين برداشتى رها سازد و مالكين سرمايهدار را جزو طبقه كارگر به حساب آورده
است .بازهم عجيب نيست كه شخصيتى مانند لورنس فون اشتين نيز همين نظر را داشته باشد
و برخالف مالكيت زمين دارى ،تنها «مالكيت صنايع» را مالكيتى «آزاد ،خود بدست
آورده…» اعالم كند )182( .ماركس توجه را به اين نكته جلب مي كند كه آگاهى عاميانه
بورژوايى «سود شركت را… دستمزد مستقل از سرمايه مي پندارد» )183( .تنها با توجه به
اين نكات است كه نظريات حتى برخى از انديشمندان با برداشت انتقادى اجتماعى در قرون
 18و  19نيز در انتقادات خود به مالكيت شخصى ،مالكيت بر زمين را مورد خطاب قرار
مي دادند كه منشاء آن را كار فردى نمي دانستند و انتقاد خود را شامل مالكيت صنعتى نمي
كردند و آن را ريشه نابسامانى هاى اجتماعى نمى پنداشتند .از اين رو نيز پيشنهادهاى آنها
براى ايجاد مالكيت اجتماعى ،محدود به اجتماعى كردن مالكيت بر زمين و نه مالكيت بر
صنعت ،مي شد .همانطور كه پذيرفتن منشاء مالكيت در كار در آغاز دوران بورژوازى
حامى مالكيت شخصى بورژوايى عليه فئوداليسم بود ،در مرحله پيشرفته سرمايهدارى به
اصلى خطرناك براى مالكيت بورژوايى در مقابل خواستهاى طبقه كارگر تبديل شده است.
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
«النگه تصورى هم از آن ندارد كه اين حركت آزاد در مدارك ،اصال چيز ديگرى نيست ،جز شرح و بسط
سفسطه آميز درباره اسلوبى كه برپايه آن بايد مدارك مورد بررسى قرارگيرند– كه همان اسلوب ديالكتيكى
است» .ماركس

ديالكتيك جان مايه سيستم ماركسيستى
مركز جدل فكرى قرار دارد ،آنوقت بدون ترديد و در وحله
اگر بتوان امروز از سيستمى سخن راند كه در
ِ
اول بايد از ماركسيسم صحبت كرد .وضع اما هميشه چنين نبود .دقيقترين توصيف درباره آنكه آثار ماركس
در ابتداء به دست فراموشى سپرده شده بود را در شرح حال زندگى ماركس اثر مئـرينگ  Mehringمي توان
خواند .انگلس هم درمجموع خوشبختتر نبود .حتى در سال  ،1896پلخانف در مقدمه اثرش تحت عنوان
“مقاالتى درباره تاريخ ماترياليسم“ ،نوشت« ،آنچه كه مربوط به ماركس مي شود… نه تاريخ نگارانى كه
تاريخ فلسفه را به رشته تحرير درمىآورند در كل و نه تاريخ نگاران درباره ماترياليسم باالخص ،اشارهاى به
برداشت ماترياليستى او از تاريخ نمي كنند ».مثال نگاهى به تاريخ فلسفه هوفدينگز  Hoeffddingsاز همان سال،
به ما تصويرى صائب از نوشته پلخانف ارايه مي كند .از ماركس در اين اثر ،آن هم بسيار گذرا ،در ارتباط
با طرفداران جوان هگل نام برده مي شود ،درحالى كه نويسنده از انديشمندانى كه آثارشان داراى اهميت
كمترى براى تاريخ فلسفه و فلسفه اجتماعى است ،همانند سان سيمون و داروين ،به وسعت صحبت مي كند.
حتى در سال  1909زومبارت  Sombartنيز در يادنامهاى به مناسبت بيستوپنجمين سال وفات ماركس ،مي
نويسد كه آموزش ماركسيسم براى جهان فرهيخته تقريبا نشناخته باقي مانده است .از اين تاريخ تا بحال برخى
چيزها تغيير كرده است .اما باوجود اين ،هيچ سيستم فكري اي وجود ندارد كه بتواند مدعى شود كه حتى
دربين مدافعانش نيز اين چنين اختالف نظر وسيعى وجود دارد ،در سطحى كه در بين مدافعان سيستم
ماركسيستى وجود دارد .برنامه ما برخورد به اين برداشتها در نوشته حاضر نيست ،زيرا اين كوشش به
اندازه كافى تكرار شده است .اما آنچه در اين نوشته مورد توجه ما قرار مي گيرد ،گرايشى است كه نزد
مخالفان و حتى برخى اوقات نزد هواداران نيز ديده مي شود ،گرايشى كه مايل است ديالكتيك را براى
سيستم فكرى ماركسيستى نكتهاى غيرعمده بداند و آن را از سيستم بزدايد و يا اهميت آن را تقليل دهد .كوشش
به منظور جداسازى ماركسيسم و ديالكتيك از يكديگر ،داراى تاريخ طوالنى نيز هست .اين سنتى است كه از
زمان انتقاد انگلس به تفسير مكانيكى از ماترياليسم تاريخى به وجود آمده است.
ادوآرد برنشتين  Eduard Bernsteinبراى اولين بار در سال  1892و سپس در سال  1898در روزنامه “نوى
تسيت“ [دوران نوين]  ،Neue zeitبا صراحت بيشتر ستايش و تحسين خود را نسبت به نئوكانتيانيسم جديد
 Neukantianismusاعالم داشت و با آن زمينه را براى حمله علنى عنقريب خود به ديالكتيك آماده ساخت .در
فيلسوف حقوقدان ،رودلف اشتامـلر  ،Rudolf Stammlerسر آب را به آسياب مشابـهى از اين طريق
همين بين
ِ
گشود كه در برخورد مفصل خود با ماترياليسم تاريخى كوشيد بدون كوچكترين دركى از برداشت مضمون
ناتوانائى دانشمندى
ديالكتيكى ماترياليسم تاريخى ،آن را توضيح دهد و توصيف كند .اگر نمي توان به
ِ
باصداقت و پايبند به انديشه بورژوايى ،همانند اشتاملر ،حتى خرده گرفت و او را سرزنش كرد ،بايد چنين
كوششى را توسط برنشتين ،شاگرد سابق شخص انگلس ،تحريف بسيار خشن ماركسيسم ناميد و آن را رسوا
كرد .حمله علنى عليه ديالكتيك در سال  1899با جمله مشهور برنشتين براى لجن مال كردن ديالكتيك آغاز
شد كه او آن را «تل ِه ماركسيسم» ناميد .استدالل برنشتين تا اين حد پيش مىرود و به اين ختم مي شود كه
ديالكتيك را بهمثابه يك تئورى ايدهآليستى و متافيزيكى در مقابل «ناتورآليسم» )LXXXI( Naturalismus
ماركسيستى قرار مي دهد و اضافه بر آن مدعى مي شود كه قوانين حركت و تغييرات ديالكتيكى بهيچوجه
قابل اثبات نيستند ،بلكه برپايه ساختههاى فكرى قرار دارند.
همانطور كه شناخته شده است ،در نبرد عليه ديالكتيك اويگن دورينگ  Eugen Duehringبا اثرش تحت عنوان
“تاريخ انتقادى اقتصاد -ملى“ پيش از برنشتين وارد صحنه شده بود؛ اما دورينگ ،برخالف برنشتين ،مدعى
نبود ماركسيست است .اين نكته جلب توجه مي كند ،كه كارل كائوتسكى ،مخالف آن زمان برنشتين ،در رساله
“برنشتين و برنامه سوسيال دمكراسى“ ضرورتى نديد ،از برداشت ديالكتيكى پيگيرانه دفاع كند ،بلكه
برعكس ،بسيار محتاطانه درباره آن صحبت مي كند .رشتهاى را كه برنشتين تنيده بود ،منتقدان بورژوايى
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ماركس به دست گرفتند و دنبال كردند .مازآريك  Masarikنيز در رساله خود تحت عنوان “پايههاى فلسفى و
اجتماعى ماركسيسم“،ميان ديالكتيك و بقيه بخشهاى ماركسيسم تضاد مي بيند .پاول بارت  Paul Barthكه
مئرينگ در رساله معروفش درباره “افسانه لسينگ“ نظريات او را مورد انتقاد قرار مي دهد ،اصال وجود
تضادهاى ديالكتيكى را رد مي كند .لودويك اشتين  Ludwig Steinدر رساله “مسئله اجتماعى در زير نور
اى“ بود .شولتسه -گئورنيتس
فلسفى“ مدعى مي شود كه ديالكتيك حتى نزد هگل “مرد ِه بچه به دنيا آمده ِ
 Schulze- Gaevernitzدر رساله “ماركس يا كانت“ ادعا مي كند كه ديالكتيك به متافيزيك ختم مي شود .مقاله ي
ها ّماخر  Hammacherتحت عنوان “سيستم فلسفى و اقتصادى ماركسيسم“ اعتراف مي كند كه اسلوب ديالكتيكى
زبردستى را براى پژوهش تشكيل مي دهد و خاطرنشان مي سازد كه استادان ماركسيسم آن
وسيلهاى توانا و
ِ
را به طور موفقى به خدمت گرفتند ،اما به نظر او اين اسلوب درواقع فاقد محتواى فلسفى و تئوريك است.
مقاله “كارل ماركس“ ويلبراندز  Wilbrandsديالكتيك را بكلى وارونه توضيح مي دهد ،همانند مقاله پلانگ Pleng
 ،تحت عنوان “ماركس و هگل“ كه به همين كار دست مي زند .زومبارت  Sombartدر اثر خود تحت عنوان
“سوسياليسم پرولتاريايى“ كه انباشته است از قلب حقايق ،ديالكتيك را اسلوبى شسته و رفته مى نامد كه اما
بكلى بى ثمر است .و آخرين نمونهاى كه ما براى نشان دادن عدم تفاهم كامل درباره خصلت ديالكتيكى
آموزش ماركسيستى انتخاب كرده ايم ،نظر هانس كلزن  Hans Kelsenاست كه ديالكتيك را در رساله
“سوسياليسم و حاكميت“ از اين رو شايسته سرزنش مي داند ،زيرا شيوه چيره دستى است براى پوشاندن
خصلت غيرعلمى ماركسيسم.

تفسير مكانيكى از ماترياليسم تاريخى
نتيجه مستق يم حذف كردن ديالكتيك ،ايجاد امكان تفسير مكانيكى از ماترياليسم تاريخى است ،تفسيرى كه كار
را براى منتقدان آسان مي سازد ،ماركسيسم را “رد كنند“ .نمونه بارز براى هنر قلب حقيقت و ماهيت
ماركسيسم را مي توان در اظهارات زومبـارت مشاهده كرد .در نوشته مفصل خود كه انباشته است از
تحريفهاى بيشمار و خشن و همچنين از موى را از ماست كشيدن ها ،نوشتهاى كه سرشار از نيمه دانستهها
درباره سوسياليسم است ،زومبارت براى ماترياليسم تاريخى چنين ويژگي اي را بر مي شمرد :به نظر
ت تعجب برانگيز
ماركس «تفاوت معنويت [و روح افراد]» ناشى است از «تفاوت تكنيك» .زومبارت با وقاح ِ
مي نويسد كه ماركس ،چنين موضعى را «صدها بار تكرار مي كند» .اگرچه زومبارت مجبور شده است در
اثر ديگر خود ،تحت عنوان “سه اقتصادملى“ كه ديرتر منتشر كرد ،چنين تفسيرى را از نظريات ماركس
كنار بگذارد ،باوجود اين بر روى اين نظر خود پافشارى مي كند كه ماترياليسم تاريخى سيستم و برداشتى
مكانيكى و لذا متافيزيكى است.
زومبارت از آن تئوريسينها است كه نمي توان در موردشان مدعى شد كه به حداقل صداقت ذهنى پايبند
هستند .اما اينكه توانسته است انسانهايى را بيابد كه نظرياتش را تائيد كنند ،ناشى از اين امر است كه بدون

درك ديالكتيكى ،برداشت ماترياليستى از تاريخ واقعا ا هم بنحو ديگرى ممكن نيست ،جز با
برداشتى مكانيكى .بر زمينه درك مكانيكى از ماترياليسم تاريخى ،حتى يك تاريخنويس بورژوايى هم

مجاز است ،كنايه زير را كه ناشى از بدفهمى و سوءتفاهم است ،در حق ماركسيسم روا بداند« :جامعه (به
نظر لورنس فون اشتين – ل ك) از طريق تقسيم مالكيت ،گروهبندى شده است ،طبقات اما در اثر ايدههاى
مشترك به وجود مي آيند كه ناشى از عملكرد ماده مغز بزرگ نيستند» )162( .اين برداشت نادرست كه
قابليت فكر كردن كه وابسته است به ماد ِه مغز ،و محتواى انديشه كه ناشى است از شرايط اجتماعى ،يكي
مي پندارد ،درست محتواى اشتباهى است كه ماترياليسم مكانيكى قديمى كه برداشتى در نقطه مقابل برداشت
ديالكتيكى است ،گرفتار و دچار آن بوده است .اين واقعيت كه ماركسيسم هر دو نكته [قابليت فكر كردن و
محتواى فكرو انديشه] را در مكانها ى خود و در سيستم منطبق با واقعيت مورد توجه و بررسى قرار مي
دهد ،نه تنها توسط ساالمون  ،Salamonبلكه در موارد بيشمار ديگرى نيز مورد سوءاستفاده قرارگرفته است،
تا به كمك آن [از ماركسيسم] جهانبينى ساده انگارانهاى ارايه كنند ،تا سپس بتوانند آن را به راحتى مردود
اعالم دارند.

تاريخ روندى هماهنگ است – وحدت ديالكتيكى ايدئولوژى و اقتصاد
يكى از علل عمده اظهار نظرهاى نادرست علم تاريخ بورژوايى ،در شيوه نگرش تجزيه كننده ارزيابى آن
ت جريان تاريخ در
از روند بهمپيوسته -بهمتنيده تاريخ است .در برابر اين شيوه ،انديشه ي هماهنگى ي وحد ِ
تظاهر
برداشت و ارزيابى ديالكتيكى قرار دارد كه در آن پديدهها برپايه قانونمندى خاصى جريان دارند و
ِ
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ى متنوع در يك كليت ارزيابى مي شوند .همانطور كه ريشه عـلـى ي
عملكر ِد
عنصر لحظات و جنبهها ِ
ِ
آگاهى انسان از هستى اجتماعى را مي توان برپايه تئورى شناخت اثبات
تاريخى ي وابستگى ي عملكر ِد
ِ
كرد ،همانطور هم بررسى مشخص تاريخ نيز ،همين ريشه علـى وابستگى را از هستى اجتماعى به اثبات
مي رساند .كشف امكان اثبات عملكرد آگاهى از هستى اجتماعى از طريق بررسى مشخص تاريخ كه در
مفهوم ماترياليسم تاريخى بيان و فرموله شده است ،بارها در برداشت غيرديالكتيكى از آن ،با ايجاد سوءتفاهم
همراه بوده است .زيرا بايد هم از نظر اسلوبى و هم به طور واقعى تفاوت اساسى و عمده قائل شد ميان دو
برداشت .يكى آنكه آيا مفهوم برداشت ماترياليستى از تاريخ را انسان بهمثابه ساختارى از لحظات و جنبههاى
در مقابل هم درك مي كند ،بهعبارت ديگر ،آيا دو لحظه و جنبه اقتصاد و ايدئولوژى را بايد دو لحظه و جنبه
وحدتى ديالكتيكى
منفرد و متجزا و مقابل هم تصور كرد [يعنى برداشتى مكانيكى] و يا اين دو در برداشت،
ِ
را تشكيل مي دهند و بهمثابه وحدتى پرتضاد فهميده مي شوند .بهعبارت ديگر ،آيا رابطه پرتضاد لحظات و
جنبهها چنين فهميده مي شود كه آنها باوجود تضادشان ،جداي ناپذير هستند (م) ،و از اين رو نيز
لحظات و جنبههايى را تشكيل مي دهند كه در عملكردشان بيكديگر مربوط و وابسته و بهمتنيده
هستند و وحدت قانونمند -ضروري اي را تشكيل مي دهند؛ و يا آن دو بهمثابه عواملى ارزيابى مي
شوند كه [به طور مكانيكى] تنها در سطح خارجى با يكديگر در تماس قرار دارند و مي توان تاثير آنها را
بر يكديگر آنطور پنداشت ،آنطور كه سنگ پرت شده و در حال حركت بر روى آب آرام تاثير مي گذارد.
تفسير مكانيكى از ماترياليسم تاريخى به اين امر توجه ندارد كه باوجود آنكه ايدئولوژى از طريق شرايط
اقتصادى تعريف و تعيين مي شود و شكل مي يابد ،كل روند تاريخى نمي تواند حركت و تغيير خود را بدون
تاثير اين وسيله ،يعنى بدون ايدئولوژى به سرانجام برساند .از اين رو ايدئولوژى خود لحظه و جنبه
عمدهاى را در قانونمندى حركت روند اقتصادى -اجتماعى تشكيل مي دهد( .بيان اين مطلب با اصل فوق در
تضاد نيست ،زمانى كه گفته شود كه عناصر متعددى در ايدئولوژى وجود دارند كه اتفاقى هستند [مثال توسط
اين فرد و نه آن فرد ،و لذا با اين لفظ و نه با آن لفظ بيان شدهاند] ،يعنى در شكل مشخص تظاهرشان [شدت
خشونت ،ظرافت وغيره] ،قانونمند و طبيعى نيستند).
برداشت ماركسيسم عاميانه كه آگاهانه و يا ناآگاهانه تصور مي كند كه تاريخ تابع قانونمندى
اقتصادى است (م) ،بدون آنكه ايدئولوژى ايجاد شده برپايه هستى اقتصادى نقش عمدهاى در اين روند بعهده
قديمى مكانيكى نيز
داشته باشد و ايفا كند ،همانطور يكپارچگى روند تاريخى را از هم مىگسالند كه ماترياليسم
ِ
انجام مي داد كه مىپنداشت ،كه انسان به بند طبيعت (اوضاع جغرافيايى ،آب وهوا) آويزان است و دست و پا
مي زند .نزد اين ماركسيسم عاميانه ،همچنانكه نزد آن ماترياليسم قديمى ي مكانيكى ،برداشت و تصور
ديگرى از نقش انسان وجود دارد ،از آنچه نزد برداشت ديالكتيكى حاكم است .طبق اين برداشت عاميانه و يا
مكانيكى ،انسان در آخرين تحليل بهمثابه يك زائده منفعل زير سلطه قانونمندى خارج از او و حاكم بر او
تصور مي شود .بهعبارت ديگر ،هم براى اين و هم براى آن تصورات و انديشه ،رابطه ديالكتيكى ميان
فعاليت و انفعال [نقش فعال ذهن و تبلور فعاليت او برپايه واقعيت موجود قابل تغيير] شناخته شده نيست.
معين
اينكه بدون هر مقدمه و نشان نزد هر دو برداشت به طور درك نشده و مكانيكى براى “معنويت“ نقش
ِ
“مستقلى“ پذيرفته مي شود – مثال آنطوركه نزد هلوتيوس  Helvetiusتصورات درباره آزادى ايده كه گويا
مستقل از قانونمندى مي باشد و يا آنطور كه برداشت ايدهآليستى و لذا نادرست “تاثير متقابل“ عين و ذهن در
انديشه ماركسيسم عاميانه متبلور مي شود  ،-براى اثبات اين امر كافى است كه در چه وضع متضادى،
جهانبيني هايى گرفتارند كه خارج از برداشت ديالكتيكى قرار داشته و ضرورتا تا پايان ،انديشيده
نشدهاند .unausgedacht
اما تفسير نادرست ارتباطات واقعى در جريان تاريخ ،داراى پيامد تئوريك ديگرى هم هست .از آنجا كه هر
دو عامل اقتصادى و ايدئولوژيك تنها زمانى كامال و درهمه ابعادشان درك مي شوند كه آنها در ارتباط
ديالكتيكىشان (م) ،يعنى بهمثابه لحظات ضرورى در روند متضاد واحدى مورد توجه قرار بگيرند ،لذا در
تئورى مكانيكى تنها سطح آنها و آن هم تنها به طور توصيفى شناخته و بيان مي شود ،بدون آنكه
ذات و مضمون آنها درك شده باشد .اين نكته به اين معناست :ازآنجا كه لحظات -جنبهها در چنين برداشتى
نمي توانند بهمثابه لحظات ضرورى در يك روند واحد درك شوند ،آنوقت ارتباط درونى ميان خود و با كل
روند را متظاهر نمي سازند ،بلكه ،آنطور كه هگل مي نامد« ،در سكون» خود تظاهر مي كنند؛ براينپايه
است كه انديشه مكانيكى -ماترياليسم عاميانه ،به بيان هگل ،ميان آنها در حال رفت و آمد است و اجبارا
«تنها در سطح آنها حركت مي كند و باقى مي ماند» و لذا قادر به درك مضمون آنها نمي شود.
تئوريك تاريخى -ماترياليستى را براى بررسى
به كارگرفتن شيوه برداشت ماترياليسم مكانيكى ،برداشت
ِ
مشخص تاريخ در بررسى تك تك مسائل تاريخى تحريف مي كند .بهعبارت ديگر زمانى كه اين برداشت
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غيرديالكتيكى به ارزيابى تاريخ مي پردازد ،يعنى درست آنوقت كه بايد اسلوب ماترياليسم تاريخى را براى
بررسى وقايع و مسائل منفرد و مشخص به كارگرفت ،نقش تعيين كننده منفى مي يابد و به نتايج نادرست ختم
مي شود .اين امرى قابل فهم و روشن است كه با پيششرط به كارگرفتن تئورى غيرديالكتيكى ،بهعبارت
ديگر در شرايطى كه بررسى و نگرش به منظور پاسخ به چگونگى رابطه ميان اقتصاد و ايدئولوژى ،تنها
در سطح و تنها به طور توصيفى باقى مي ماند ،آنوقت كليت حركت تاريخ ،كل محتواى تاريخى نيز تنها مي
تواند در وضع غيرديالكتيكى ،يعنى تنها به صورت توصيفى درك شود .بهمپيوستگى -بهمتنيدگى تاريخى
پديدهها در چنين برداشت توصيفى كه از طريق متجزا ساختن متافيزيكى موضوع -ابژكتها از يكديگر عملى
مي شود ،در سطح و تظاهر خارجى آنها باقى مي ماند و بشكل متافيزيكى ذهنگرايانه درك مي شود .يعنى
چنين برداشتى قادر به درك و شناخت مضمون آنها نمي باشد .بهعبارت ديگر ،اين برداشت در همان
موضعى قرار دارد كه تاريخنگارى “ناب“ بورژوايى با جمعآورى تنها فاكتها به آن دچار مي شود و دچار
است .ريشه شباهت تعجب برانگيز ميان توصيف ماركسيسم عاميانه ،باوجود پوسته انقالبى آن ،با برشمردن
و توصيف انديشه بورژوايى از يك واقعه تاريخى ،در اين امر برشمرده شده ،نـهفته است .برعكس نيز وضع
چنين است .يعنى تضاد در برداشت ماترياليستى از تاريخ ميان برداشت ماركسيستى واقعى و تاريخنگارى
ماركسيسم عاميانه به مراتب بزرگ تر است ،از ميان ماركسيسم عاميانه و برداشت متافزيكى بورژوايى.
مثال بايد ميان تحليل انگلس از انديشه فرقهاى انقالبى در اثرش “جنگ دهقانى در آلمان“ – كه به آن بعدا
خواهيم پرداخت – ،با بررسى همين موضوع از طرف ماكس بئـر  Max Beerنظرى افكند ،و يا “برومئر
هيجدهم“ ماركس را با ديگر بررسي هاي “چپ“ از همين دوران ،مقايسه كرد ،تا به عمق تضاد ميان نگاه و
ارزيابى ديالكتيكى و متافيزيكى از تاريخ پى برد .مقايسههاى مشابه بسيار زياد ديگرى را هم مي توان در
مورد موضوعهاى مختلف در آثار متفاوت به خدمت گرفت .مثال بررسى استادانه مئرينگ درباره تاريخ
پروس در “افسانه لسينگ“ و اثر “انقالبى“ والنتين گيترمان  ،Valentin Gitermannتحت عنوان “تاريخ سويس“ كه
درواقع با اسلوبى غيرديالكتيكى انجامگرفته است و تنها مسائل جدا از هم را فقط به صورت كلي بافي و
شعارى باصطالح حل كرده وغيره ،نمونههاى آموزنده در اين زمينه را تشكيل مي دهند.

درك ديالكتيكى از بهمپيوستگى -بهمتنيدگى تاريخ
آن چيزىكه در برداشت ديالكتيكى از بهمپيوستگى -بهمتنيدگى تاريخى درك مي شود ،چيزى بكلى متفاوت
است از آنچه ماترياليسم مكانيكى از روند تاريخ درك مي كند .آنجا كه جامعهشناسى عاميانه با ايجاد ارتباط
سطحى -خارجى و جزمگرايانه زمينه مادى ايجادشدن ايدئولوژى را از زيربناى اقتصادى نتيجهگيرى مي
كند ،نتيجهگيرى اى كه در آن رابطه درونى ايدئولوژى و زيربناى اقتصادى به طور جدى دنبال نشده است،
به نتيجهگيرى اى نايل مي شود كه درست بدون درنظرگرفتن رابطه درونى آن دو به دست آمده است [لذا
يكسويه و نارساست] ،درحالي كه تنها با توجه به آن رابطه درونى است كه بهمپيوستگى -بهمتنيدگى
ديالكتيكى ميان ايدئولوژى و زيربناى اقتصادى درك مي شود و از اين طريق ذات و مضمون درونى اين
بهمپيوستگى -بهمتنيدگى خود را از پرده بيرون قرار مي دهد و خود را مي نمايد و از اين طريق قابل شناخت
و درك مي شود .منظور هگل نيز همين نكته است وقتى مي گويد كه «ادراك» متافيزيكى ميان ابژكتها و
موضوعها سرگردان «به اين طرف و آن طرف» مىرود ،به جاى آنكه اجازه بدهد كه خود آنها حركت
بكنند .در حالى كه جامعهشناسى ي عاميانه چنين گرفتار و سرگردان است ،برداشت و نگرش ديالكتيكى
درباره كليت آنچنان است كه قادر است وحدت لحظات را در جريان روند ،هم بهمثابه شرط ضرورى براى
وجود داشتن و شدن روند و همچنين همزمان بهمثابه نتيجه روند ،نشان دهد؛ در چنين برداشتى ،شرط
و نتيجه به طور ديالكتيكى داراى وحدت و هويت واحد هستند.
در آنچنان برداشتهايى ،همانند برداشت ماركسيسم عاميانه كه در آن بهمپيوستگى -بهمتنيدگى پديدههاى
تاريخى ،به مفهوم برقرارى رابطه مكانيكى ريشههاى عـلـى پديدهها درك مي شود – مقايسه شود با نقل
انتقاد لنين به يكسويه نگرى درباره ريشه عـلـى پديدهها  ،-آرى در چنين برداشتى ،باوجود گزافهگويى
ظاهرى و باصطالح ديالكتيكى درباره ارتباط و بهمپيوستگى -بهمتنيدگى پديدهها ،سقوط به برداشت
متافيزيكى“ -فردگرايانه“  individualismاز تاريخ ،يعنى ديدن پديدهها به تنهايى و متجزا از هم تحقق مي يابد كه
براى چنين جهتگيرى بسيار نمونهوار و شاخص است.
اما اين بكلى اشتباه است تصور كنيم كه با ترك كردن زمينه متافيزيكى“ -فردگرايانه“ تاريخنگارى از طريق
پايبندي به برداشت ماترياليستى از تاريخ ،گويا ميان اين برداشت و سيستم هاى جامعهشناسى نزديكى به
وجود مي آيد ،سيستمهايى كه بقول ريكرت  ،Rickertسيستمهاى منطبق با شيوههاى “علوم طبيعى“ هستند و
مىكوشند با بي توجهى به خصوصيات خاص پديدهها تعداد زيادى از موضوعها و ابژكتها را در زير سقف
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يك قانون جمع كرده و مورد بررسى قرار دهند .ريكرت بكلى از مد نظر دور مي دارد كه ماترياليسم تاريخى
داراى خصوصيتى است كه از خصلت ديالكتيكى آن زائيده مي شود ،خصوصيتى كه نه ارتباطى با اسلوب
فردگرايانه اندويدوآليستى تاريخنگارى بورژوايى دارد و نه ،همانطور كه ريكرت به درستى تشخيص داده
ى است كه زير سقف آن كيفيت پديدهها و
است ،با اسلوب سوسيولوژى بورژوايى كه در “جستجوى قانون“ ِ
شخصيت فرد انسان از مد نظر دور بماند .ماترياليسم تاريخى برداشتى ديالكتيكى است و درست از آنجا

كه سيستمى ديالكتيكى است ،ضرورتا ا و همزمان همگرايشى “فردگرايانه“ و هم
“عامگرايانه“ دارد [هم خاص و هم عام ،هم فرد و هم جمع را مورد توجه قرار مي دهد] .زيرا در

برداشت ماترياليستى از تاريخ ،لحظات [جنبهها ،يعنى وجه خاص] و ويژگى كيفى آنها ،همزمان از يكسو
در فرديت غيرقابل نفى خود حضور دارند و همچنين ازسوي ديگر ،از طريق ارتباطات و بهمپيوستگى-
بهمتنيدگى ديالكتيكى مابين خود در كليت موجودند .اين حضور و وجود دوگانه با حركت و به كمك حركت
خود هم كيفيت خاص لحظات را ايجاد مي كند و همچنين كيفيت كليت [عام] را ،با نفى [در
نفي] كيفيتهاى خاص ،ايجاد مي سازد .پرسشى كه اما مطرح است ،اين پرسش است كه ماترياليسم
تاريخى اصال چگونه مي تواند چنين امرى را درك كند و به اثبات برساند كه لحظات همزمان در ويژگى
كيفى [خاص] خود درك بشوند [و انديويدواليسم حفظ گردد] و همچنين آنها را در عام بودنشان ،در قانونى
منظور كند ،بهعبارت ديگر ،انتزاع قانونمندى را بر آنها حاكم بداند.

نقش تغيير شرايط در طول تاريخ
توانايى برقرارى انتزاع قانونمند از تاريخ را برداشت ماترياليستى از طريق ارزيابى اى ممكن مي سازد كه
تفاوت اساسى او را از نگرشهاى ديگر به تاريخ و جامعهشناسى تشكيل مي دهد ،يعنى ارزيابى نقش تغيير
شرايط در جريان روند تاريخى و اهميت درك اين تغييرات براى شناخت اوضاع اجتماعى .درحالي كه
براى تعيين مفهوم غيرديالكتيكى قانون ،بايد از تغيير وضع انتزاع به عمل آيد ،تا اصال امكان فرموله كردن
ت
متن قانون ايجاد شود [در مواردى مي كوشد علم بورژوايى با مفهوم “روح قانون“ ،نقيصه برداش ِ
جزمگرايانه از قانون را جبران كند] ،ديالكتيك درست راه برعكس را طى مي كند .خصوصيتى كه مفهوم
قانون را در برداشت ماترياليسم تاريخى نسبت به جامعهشناسىهاى ديگر به طور اساسى متفاوت مي سازد،
اين خصوصيت است كه برداشت ماترياليسم تاريخى ،در مفهوم [تعريف] قانون ،لحظه و وجه و جنب ِه
شرايط تغييريابنده اقتصادى و پويايى آن را مي يابد و منظور مي كند و ازاين طريق قانون از وضع
خشك و جزمگرايانه و مصلب شده متافيزيكى آزاد و بهمثابه امرى پويا در حركت و تغيير درك مي شود.
اين جهتگيرى ارزيابى به سمت درك تغيير شرايط ،به سوى درك جريان روند و شرايط اقتصادى و پويايى
آن ،يعنى جهتگيرى ارزيابى به سوى توجه به شرايطى كه جريان تاريخ را “ايجاد مي كنند“ و برپامي
دارند ،اين امكان را به وجود مي آورد كه هر پديدهاى ازسويى هم در فرديت و خاص بود(ن) آن [در وضع
ايستاى آن] شناخته و درك شود ،يعنى كيفيت فرديت [خصلت جنگجويى و غيره شخصيت تاريخى] شناخته
شود و درك شود و در بررسى به حساب آيد و هم نقش ويژه كيفيت خاص لحظه كه از طريق جايى كه به آن
لحظه خاص [در شرايط تاريخى] و در جريان روند داده شده است ،تعيين مي شود ،شناخته و درك شود.
ازسوي ديگر ،همچنين از طريق شناخت و درك بهمپيوستگى -بهم تنيدگي هاي لحظه خاص و جاى عامى كه
هر لحظه و پديده خاص در حركت و شدنش در كليت داراست ،روند شناخت از تاريخ كامل گردد.
در چنين برداشتى از واقعيت كه ويژگى كل انديشه پوياى ديالكتيكى را تشكيل مي دهد ،فرديت خاص -كيفيت
فردى ،نه تنها از طريق تعيين وضعش در كليت [يعنى جا و مقام خاص در عام] ،يعنى در ارتباط با كليت
درك مي شود ،و از اين طريق فرديتش حفظ مي گردد [فرديت شخصيت انسان ،تنها در اثر حضورش در
ت
جامعه شناخته مي شود] ،بلكه همچنين از آن جا كه بهمثابه لحظهاى از كليت ،يعنى بهمثابه لحظهاى در كلي ِ
پويا و پرتضاد درك مي شود ،كليتى كه لحظات [تشكيل دهنده خود را در جريان حركت و تغييرات خويش]
پيش مي كشد و نفى مي كند ،مضمون و ذات هر لحظه و به طور كلى فرديت نيز شناخته مي شود،
شناختى كه براى چشم غيرمسلح به ديالكتيك پنهان مي ماند؛ فقط در چنين شرايطى است كه عملكرد واقعى

تاريخى پديده ،بهعبارت ديگر “ذات“ و مضمون آن كه در برداشت مبتنى بر ظاهر
“واقعيتامر“ و مدارك ديده نمي شود ،روشن مي گردد .آنجا كه انديشه بورژوايى و تهى از
برداشت ديالكتيكى [يعنى كماكان بدون توجه به تغيير شرايط توليد اقتصادى] مدعى است كه او هم مايل است
ذات پديدههاى متجزا از هم را بنماياند ،بهعبارت ديگر ،زمانى كه مدعى است ،كه مايل نيست كوشش خود
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را خموشانه تنها محدود به جمعآورى مدارك “ناب“ و قطعا ا ثائب بكند ،و مايل است از كلى گويى هاى
“جامعهشناسانه“ درباره خصلت فردى و خاص پديدهها دورى جويد ،چارهاى هم ندارد جز پناه بردن به
تفسيرهاى ذهنى و يا به ايجاد ساختارهاى متافيزيكى (كه درواقع هر دو يكى هستند) .ماترياليسم تاريخى اما
مسئله را به نحوه ديگرى حل مي كند ،يعنى به اين نحو كه ازيكسو پيششرطهاى مشخص براى نگرش
پويا به تاريخ را از آن طريق تعيين مي كند كه به كمك تئورى (استخراج شده از واقعيت) تضا ِد به طور
مداوم نو شونده و تعميق يابنده ميان نيروهاى مولده و مناسبات توليدى را بهمثابه پيششرط تغيير شرايط
توليدى استخراج مي كند و نشان مي دهد و همچنين حل تضاد ميان نيروهاى مولده و مناسبات توليدى را از
طريق تغييرات ريشهاى كل جامعه به اثبات مي رساند؛ و ازسوي ديگر ،ماترياليسم تاريخى با نشان دادن
پويايى جامعه ،همزمان اين نكته را به اثبات مي رساند كه تحت تاثير اين خصلت
چگونگى خصلت
ِ
پويا ،كليه لحظات ،ذاتا ا بهمثابه لحظاتى ضرورتا ا بهمپيوسته -بهمتنيده [زيرا نه ايستا ،بلكه پويا]،
تظاهر مي كنند .ماترياليسم تاريخى همچنين بر پايه ماترياليسم ديالكتيك به كشف اين اصل نايل مي شود كه
تحت تاثير خصلت بهمپيوستگى -بهمتنيدگى ضرورى ،لحظات مي تواند هم در ويژگى فردى خود برجسته
ت روند ،جاى داده شده و درك شوند.
شوند ،و همچنين در كلي ِ

ذات و مضمون حقيقت از رابطه ديالكتيكى خاص و عام ناشى مي شود
در ماترياليسم تاريخى ويژگى خاص ،در جايگاه بهمپيوسته و بهمتنيده آن در كليت است كه سرشت رابطه
ديالكتيكى ميان خاص و عام را تشكيل مي دهد و ذات و مضمون پديده را از پرده بيرون مي
ت ديالكتيكى از تاريخ تبديل مي شود .بدينترتيب در شيوه
آورد و نشان مي دهد و به اصل تئوريك برداش ِ
نگرش ماترياليسم تاريخى ،برخالف آنچه كه ريكرد به ماترياليسم تاريخى نسبت مي دهد ،لحظه و جنبه
خاص و فردى ،تحت تاثير قانونمندى كليت و به سود منافع جمع آنها ناشناخته باقى نمي ماند ،بلكه برعكس،
در چنين نگرشى راه دسترسى به بهبود شناخت خاص ،خاصى كه براى انديشه و نگرش متافيزيكى تنها در
جدايى و انفراد آن قابل شناخت است ،از اين طريق به طور كيفى بهبود و توسعه مي يابد .يعنى بكمك تئورى
اسلوب ديالكتيكى ،ارتباطات درونى “واقعيتامر“ هم شناخته مي شود .زيرا ارتباطات درونى خاص-
فرديت كه جاى خود را تنها در روند پرتضاد شناخت كليت و عام بروز مي دهد و مي نمايد ،كليتى كه خاص
در آن ريشه دارد و بخشى از آن را تشكيل مي دهد ،نمايان شده و شناخته مي شود (م)*.
*[شخصيت تاريخى فروشنده نيروىكار در صورتبندى اقتصادى -اجتماعى سرمايهدارى ،به عبارت
ديگر شخصيت تاريخى لحظهاى در اين نظام ،تنها با توجه به جا و مقام او در اين نظام ،به بيانى
ديگر ،در ارتباط با كليت نظام ،در ارتباط با رابطه ديالكتيكى اين لحظه خاص با اجزاء ديگر
نظام ،مثال در رابطه با جا و مقام صاحب ابزار توليد و سرمايه به درستى و همهجانبه قابل درك و
شناخت است و ازجمله نقش او در آفريدن ارزشاضافه و سود براى سرمايه كه مضمون و ذات
شيوه توليد سرمايهدارى را تشكيل مي دهد].

همزاد بودن علوم تاريخ و جامعهشناسى
خاص يكتا
شناسى عاميانه كه ابژكتهاى متعدد را تنها بهمثابه توده و كميت درك مي كند ،كيفيت
براى جامعه
ِ
ِ
و غيرقابل تكرار بىاهميت است .ريكرد كامال حق دارد كه جامعهشناسى عاميانه را سرزنش مي كند براى
آنكه كيفيتهاى يكتا را جمع مي زند و از اين طريق ازبين مي برد ،تا به ابژكتها در چهارچوب “قانون“
نظمى برپايه ظاهرشان بدهد ،يعنى نظمى برپايه مشخصات غيرعمده آنها .اما از آنجا كه جامعهشناسى
برپايه برداشت مكانيكى (و تهى از انديشه ديالكتيكى) ،فرد و لحظه را در كنار فرد و لحظه ديگر بهمثابه
تـوده و جمعِ كمى درك مي كند ،اصال قادر به درك خصلت لحظات نمي شود كه لحظات و فردهايى با
خصلت يكتا هستند ،و حركت و جوشانى هستى -كيفيت پرتضاد كليت را تشكيل مي دهند؛ از اين رو ،اين
جامعهشناسى دربند اين نظريه گرفتار مي شود كه گويا بايد ميان علم تاريخنگارى اى كه پديدههاى منفرد و
كيفيت آنها را به صورت “ناب“ توصيف و ثبت مي كند [يعنى مي كوشد كيفيت خاص را برجسته سازد ،اما
به خاطر اسلوب متجزا كننده خود نارسا باقى مي ماند] ،و علم جامعهشناسى اى كه كيفيت خاص پديدهها را
نفى مي كند و آنها را در چهارچوب قانونمندى عامى قرار مي دهد ،تفاوت قائل شد .در برداشت
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هستند .اين تفاوت برداشت ميان ماترياليسم تاريخى و ماترياليسم مكانيكى نتيجه مواضع مختلف اساسى
شناسى غيرديالكتيكى در بررسى خود پايبند به
اسلوب ماترياليسم تاريخى و جامعهشناسى عاميانه است .جامعه
ِ
اسلوب ك ّمى -متجزا كننده است – متجزا كننده از اين جهت ،زيرا مورد يكتا و خاص را بصورت كمى
در چهارچوب قانون قرار مي دهد .در نتيجه ،خاص [ها] در زيرمجموعه قانون يكسان و دست نخورده باقى
مي ماند .شيوه و اسلوب متجزا كننده حاكم در سوسيولوژى عاميانه ناشى از خاصيت نگرش نظارهگرانه-
ظاهرنگر متافيزيكى و تقسيم كننده به واقعيت از طرف جامعهشناسى است .برخالف اين شيوه ،شيوه
ِ
ماترياليسم تاريخى مورد يكتا و خاص را بصورت كيفى درك مي كند و مي شناسد ،يعنى آن را در
ارزش كيفى و در ارتباطاتش در كليت مورد توجه و نگرش قرار مي دهد)LXXXII( .
ريكـرت اصال نتوانسته است ويژگى تئورى جامعهشناسى ماركسيستى را درك كند ،يعنى نتوانسته است
پويايى شرايط هستى خود و در چهارچوب
تئوري اي كه جامعه را كليتى مي داند كه برمبناى خصلت
ِ
قانونمندى معينى به طور مداوم به مراحل رشد يافتهترى نايل مي شود و همچنين پيامدهاى اسلوبى اين
جامعهشناسى را دريابد .از اين رو هم او تنها دو آلترناتيف مي شناسد ،يا پژوهش تاريخى “فردگرايانه“ و
بررسى پديدههاى خاص و يا جامعهشناسى “عامگرا“؛ و او با توجه به شناخت درست در اين باره كه
“جامعهشناسى“ علمى است كه تنها ساختار قوانين را بر مي شمرد و ارائه مي دهد ،قوانينى كه فقط شكـل
تاريخى وقايع ،ولى نه محتواى تاريخى را در بر مي گيرند و توضيح مي دهند ،يعنى علمى كه بي توجه باقى
مي ماند نسبت به محتواى تاريخى تشكيل شده از “فرديتهاى“ بيشمار (ريكرت تحت عنوان “فرديت“ نه تنها
افراد ،بلكه همچنين وقايع پيچيده را نيز قرار مي دهد) ،امكان اول ،يعنى پژوهش تاريخى “فردگرايانه“ و
بررسى پديدههاى خاص را انتخاب مي كند .دليل براى برترى پژوهش تاريخى فردگرايانه نسبت به
جامعهشناسى را ريكرت بهويژه در اين نكته مي يابد كه ابژكت مورد توجه تاريخى ،يعنى انسان ،موجودى
است داراى خواست و هدف؛ و هدفها را بر پايه “ارزششان“ برمىگزيند ،و از اين رو تنها به طور
مشروط تحت استيالى ريشه عـلـى وابستگي ها قرار دارد .اين خصلت ،انسان را به فرديت يكتا و تكرار
ناپذيرى تبديل مي سازد كه قالب قانون را برنمى تابد و نمي توان بدون بي توجهى به آنچه ارزشمند و عمده
در اوست ،قانون را بر آن مستولى ساخت .با كمك چنين استداللى او قادر مي شود ،جامعهشناسى را بكلى بي
ارزش قلمداد كند .اين همان پرسش قديمى است درباره آزادى و ريشه عـلـى آن كه ريكرت بار ديگر مطرح
مي سازد و آن را به حساب خود به طور متافيزيكى -ايدهآليستى پاسخ مي دهد و حل مي كند ،زيرا حل اين
مسئله و پاسخ به اين پرسش در واقع خارج از برداشت ديالكتيكى اصال ممكن نيست.

احساس آزادى براى تعيين هدف (غايت) و مرز آن
انسان موجودى است داراى خواست و هدف؛ و از اين رو كه هيچ گاه بدون هدف به اقدامى دست نمي زند،
داراى اين قابليت است كه اقدامات خود را به طور هدفمند و غايتمند در جهت معينى سوق دهد .اين قابليت،
قابليتى انسانى است كه انسان را به طور اساسى از حيوان كه تنها داراى غريزه است ،متمايز مي سازد .اين
آگاهى اوست كه به او احساس تعيين سرنوشت خود را عطا مي كند ،يعنى احساس آزادى را ( .)LXXXIIIاين
احساس آزادى – مي توان آن را تجربه نيز ناميد  -شرط روحى است براى اين واقعيت كه انسان براى
اقدامات خود اهدافى را از پيش [هدف و غايت پيش رو] تعيين مي كند ،شرط روحى اى كه بدون آن ،چنين
رفتارى اصال ممكن نمي بوده است .بدون چنين احساسى از آزادى ،انسان اصال خواست و سودى نمي داشته
است ،فكر كند ،تصميماتى بگيرد و اهدافى را تعيين كند؛ او فرقى با حيوانى كه رفتارش را غرايزش تعيين
مي كند ،نمي داشته است .براينپايه است كه از ديد فرد منفرد ،ضرورتا ظاهر آزادى مطلق و بدون قيد
وشرط براى انتخاب اهداف و خواستها ،به وجود مي آيد .اما كل وضع بالفاصله به صورت ديگرى مطرح
مي شود ،بمحض آنكه انسان را نه بصورت منفرد ،بلكه در وابستگى اجتماعى او مورد توجه قرار دهيم .آن
شرايطىكه احساس و تجربه آزاد بودن در انتخاب اهداف را در آگاهى انسان ايجاد مي سازد ،جهت ديگرى را
هم براى او ملموس مي كند ،جهتى كه در ارتباط اجتماعى با ديگر انسانها و كل جامعه قرار دارد ،احساسى
كه در تضاد ديالكتيكى قرار دارد با احساس آزادى او :انسان خود را در چهارچوب مرزهايى محدود

مي كند كه همزمان ازيكسو از طريق خواست او و ازسوي ديگر از طرف شرايط عمومى
حاكم بر هستى تعيين مي شود( .م) بهعبارت ديگر ،انسان خود را در مرز و امكانات عينى اى كه فرد
به كمك و از طريق ذهنيت خود به وجود آنها پى مي برد ،محدود مي سازد .اين محدوديت به سخن ديگر
عبارت از اين است كه انسان در صحنه جامعه وابسته به شرايط اجتماعى اى است كه داراى ريشههاى
عـلـى ديگرى جز خواست و هدف او هستند ( .)LXXXIVوابستگى عـلـى به شرايط اجتماعى ،بهيچوجه به اين
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معنا نيست كه فرد نمي تواند ميان امكانات متفاوت ،آن امكانى را كه مايل است ،انتخاب كند؛ چنين وضعى
[يعنى محدوديت عينى ناشى از انتخاب] احساس آزادى را در آگاهى انسان از بين نمي برد .بهعبارت ديگر،
هستى مستق ِل از خواست او ،موجب مي شود كه چگونگى تعيين حلقات و
عينى
شرايط
وابسته بودن انسان به
ِ
ِ
ِ
ّ
جهت يافتن تداوم زنجيره عـلـى شرايط عينى ،درست بهخاطر امكان انسان در انتخاب ميان امكانات موجود
و مستقل از خواست خود ،به طور آگاهانه توسط انسان تعيين شود :رابطه ميان آزادى و ريشه عـلّـى
شرايط عينى ،چيز ديگرى را تشكيل نمي دهد ،جز رابطه ميان ذهنيت و عينيت كه كليه
شرايط و وضع اجتماعى را برپامي سازد و ايجاد مي كند( .م) اين نتيجهگيرى ،نتيجهگيرى اى است
كه اين بار نه از منظر عمومى شرايط اجتماعى به دست آمده است ،بلكه از منظر روحى و پسيكولوژى
انسان نتيجه مي شود.

گذار ديالكتيكى از ذهنيت به عينيت و برعكس
حيوان داراى غرايز است ،بر خواست او استوار مي باشد ،باوجود
اگرهم آگاهى انسان كه ِمالك تمايز او از
ِ
اين انسان موجودى نيست كه بتواند زندگى خود را تنها برپايه خواست خود سازمان دهد ،بلكه همچنين
موجودى است وابسته به شرايط عينى مستقل از خواست خود .همانطور كه شرايط اجتماعى به طور مداوم
انگيزهاى را براى خواست انسان تشكيل مي دهند ،تا او بتواند بهطور آزادانه و به شيوه معينى ميان امكانات
آن امكانى را كه مايل است انتحاب كند ،همانطور هم اين انتخاب ،بنوبه خود ،شرط است براى ايجاد و
برپاشدن شرايط عينى اجتماعى ( .)LXXXVروند منقطع گذار ديالكتيكى از ذهنيت به عينيت و
برعكس ،اصال ا به طور كلى شكل تظاهر هستى اجتماعى را تشكيل مي دهد( .م) و هر كوشش به
منظور توضيح پديدههاى زندگى انسانى بدون توجه به اين اصل و يا خارج از آن ،اجبارا توضيحى
جزمگرايانه و مصلب ،يكسويه و نادرست خواهد بود .زيرا دچار تضاد درونى بوده و علت خواهد بود براى
نظريهها ى فاقد زمينه تئوريك و متضاد و مبهم و متخاصم ،زيرا چنين نظرياتى برپايه شيوه انديشه نادرست
متافيزيكى قرار دارند.
براى ريكرت تعريف انسان بهمثابه موجودى با استعداد و پديدهاى طبيعى -موزون “نرمآتيف“ normativ
[مطابق با هنجارها و طبيعت] ،وسيله و انگيزه است براى آنكه مدعى شود كه فرديت شخصيت يكتاى انسان
غيرقابل نفى كردن بوده و پديدهاى تاريخى است .ريكرت با اين تعريف ،از نظريه كانت پيروى مي كند  -كه
كمتر به مفهوم قانون اجتماعى و بيشتر به مفهوم قانون علوم طبيعى مورد نظر كانت ،مربوط است  ،-نظرى
كه ريكرت آن را اما مطابق با قانون “اجتماعى“ قرار مي دهد و از آن قانون و نظمى براى پديدهها منظور
مي كند كه طبق آن ويژگى پديدههاى متجزا ازهم در نظم منظور نمي شود .در مورد موضع و نظر كانت،
لوكاش چنين مي نويسد« :كانت در پاراگراف معروف  76در اثر خود تحت عنوان “برخورد انتقادى به
قابليت ابراز نظر“  -كه البته در سطح تز قرار دارد  -به نتيجهگيرى درباره شناخت “نرماتيف“ در مورد
شخصيت انسان نائل مي شود .او در آنجا چنين مي گويد :كه در شناخت معمولى انسان ،شناختى كه خاص را
در عام جمع مي زند ،خاص هميشه پديدهاى اتفاقى باقى مي ماند .اما از طريق چنين جمع زدنى بهمثابه وسيله
شناخت ،نه مي توان طبيعت را در كليتش و نه زندگى آلى را به طور متناسب درك كرد .از اين رو كانت به
طور تئوريكى خواستار شعورى از نوع ديگرى ( )intellectus archetypusمي شود كه براى او در اين شعور
تضاد ميان عام و خاص وجود ندارد» )164( .اما از زمان كانت تاكنون تئورى ديالكتيك پيشرفت پرعظمتى
داشته و توانسته است به مسئلهاى كه كانت به درستى طرح مي كند ،پاسخ دهد.

قانون ديالكتيكى
ت ماقبل ديالكتيكى مفهوم قانون برپايه علوم طبيعى در اين نكته قرار داشت كه اين علوم براى آنكه
محدودي ِ
بتوانند لحظات خاص را جمع بندى و در متن قانون فرموله كرده و بگنجانند ،مي بايستي از تغيير شرايط
به نتيجه گيري هاي انتزاعى مي پرداختند كه وقايع طبيعى تحت تاثير آنها [تغيير شرايط] جريان
داشتند .بدينترتيب حركت و تغيير به قلمروى معينى محدود مي شد .تنها در اين محدوده تغيير مورد توجه
قرار مي گرفت و به شكل و فرمول قانون بيان مىگرديد .در چنين قلمروى محدو ِد تغييرات ،تنها آن چيزى
موضوع و ابژكت مورد توجه بود كه در چنين فرمولى مىگنجيد .اما ويژگى كيفى لحظات خاص كه در هر
روند طبيعى وجود دارد و تحت تاثير تغييرات عمومى شرايط به وجود مي آيد [يعنى مضمون و ذات عام] و
در قلمروى محدود تغييرات ثابت باقى مي ماند ،مورد توجه قرار نمي گرفت.
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خدمت بزرگ ديالكتيك اين امر بود كه با ارزيابى واقعيت بهمثابه روند و بر اين پايه دخالت دادن تغيير
شرايط در تعريف و فرموله كردن متن و مفهوم قانون ،به تقابل و تضاد متافيزيكى ميان
خاص و عام پايان بخشيد .در ابتدا و به مراتب سادهتر از در طبيعت ،امكان به كارگرفتن برداشت جديد
ديالكتيكى براى توضيح تاريخ بشرى بود كه در آن هميشه مسئله تغييرات و مسائل مربوط به افراد مورد
توجه قرار مي گيرد .همانطور كه شناخته شده است ،هگل تئورى منقلب و زيرو رو كننده خود را در مورد
توضيح هستى اجتماعى به كار برد و آن را رشد داد .ماركس و انگلس با تكيه به نظريات هگل ،اما از طريق
قراردادن ديالكتيك ايدهآليستى هگل برپايه ماترياليستى ،تئورى ديالكتيكى جامعه ،يعنى ماترياليسم تاريخى را
پايه گذاشتند .اما نكته جديد در ديالكتيك تاريخى ماركسيسم ،يعنى پايهگذارى مفهوم مشخص قانون كه در آن
تضاد متافيزيكى ميان خاص و عام حل و برطرف شده است ،را ريكرت و تعداد زيادى از منتقدان حتى
متوجه هم نشدهاند.

برداشت ديالكتيكى ماترياليسم تاريخى
بدينترتيب ،به كمك برداشت ديالكتيكى از ماترياليسم تاريخى به سردرگمى برداشت علم غيرديالكتيكى
از تاريخ “ناب“ و خالص [كه گويا بدون دخالت نظر حتى خود تاريخنويس برشته تحرير درمي آيد] كه
تنها به توصيف اوضاع و احوال [واقعيتامر يا خاص در تاريخ ،مثال زندگى و اعمال انوشيروان،
اسكندر ،ناپلئون] مي پردازد و همچنين علم اجتماع -جامعهشناسى پايبند به “قانون“ توخالى و
عام ،پايان داده مي شود.
سردرگمى برداشت علم غيرديالكتيكى نكته ديگرى را هم به دنبال دارد .از يكسو تاريخشناسى غيرديالكتيكى
كيفيت خاص پديدههاى منفرد و مجزا را درك مي كند [و لذا از انديويدم و شخصيت و نقش تاريخى او
سخن ببين مي آورد] ،اما در اثر عدم تحرك اسلوب شيوه نگرش متافيزيكى“-عقاليى“ ،يعنى برپايه عقل
روزمره ،اين شناخت در سطح باقى مي ماند [يعنى رابطه انديوديوم -خاصها با ديگر جوانب و لحظات كليت
را در نظر نمي گيرد] ،لذا كيفيت خاص پديده تنها در سطح و به صورت ظاهر توهم آميز [نادرست و
كاذب و اغفال شده] ،آنطوركه فهم عادى روزانه متافيزيكى آن را درك مي كند [“خصلت جنگجويى“
اسكندر] ،درك مي شود؛ علم در چنين برداشتى در سطح و يكسويه نگر و توصيف كننده باقى مي ماند.
ازسوي ديگر ،جامعهشناسى [بورژوايى كه به روند تاريخى و رشد جامعه و ريشههاى عـلـى آن بي توجه
است] ،درحالى كههاج و واج در برابر تاريخنگارى “ناب“ قرار دارد و از يكسو قادر به درك محتوا و
چگونگى كيفى اوضاع و احوالى نيست كه اين علم نمي تواند آن را بشناسد و ارايه دهد ،و همچنين ،درحالى
كه نمي تواند تنها به فاكتهاى ارايه شده توسط اين تاريخنگارى قناعت كند و خرسند باشد ،مي كوشد به
كمك قوانينى كه براى شرايط عام ارايه مي دهد [مثال “روح زمانه“] ،به درك مضمون تاريخ و ذات
وقايع و اوضاع و احوال تاريخى دستيابد و آن را بشناسد؛ اما چنين عامگرايى ضرورتا به قيمت از ميان
رفتن كيفيت خاص پديدههاى تاريخى عملى مي شود و از اين رو اين كوشش به ايجاد ساختارهاى
“قانونى“ [خصلت جنگجويى ،خشونت] ،اما خالى از روح وقايع ،مي انجامد)LXXXVI( .
آنجا كه جامعهشناسى ،بهويژه جامعهشناسى قديمى“ ،محتاطتر“ و “دقيقتر“ عمل مي كند و مايل است از اين
قانونسازى توخالى طفره رود ،دچار يك فرماليسم ظاهرساز توخالى مي شود كه نتيجه آن تشديد
نتيجهگيرى انتزاعى از كيفيت و درغلطيدن به عامگرايى بى معنا است؛ در چنين شرايطى ،ديگر تاريخ
مشخص از مد نظر دور مي شود؛ نهايتا تنها راه براى تداوم بررسى ،به كارگرفتن شيوه جامعهشناسى
“تجربى“ خواهد بود كه به كمك آن تظاهر و سطح بيگانهشده و شييء شده مدارك و اسناد برپايه
شيوه “تجربى“ “جمع آورى“ شده“ ،به نظم“ درآورده و “پرداخته“ و تزين مي شوند .در نتيجه چنين شيوهاى
تنها آن چيزى ظاهر مي شود و به چشم مي خورد ،آنچه كه در ظاهر مدارك “واقعيتامر“ به طور “تجربى“
جمع آورى و “فهميدنى“ است( .در اين مورد نيز نگاه شود به اثر من تحت عنوان “سوسياليسم ماركسيستى و
يا اخالقى؟“) .در برداشت جامعهشناسى “تجربى“ ديگر حرفى از قانون به ميان نمي آيد ،به جاى آن ،سطحي
گري “تجربى“ در اصيلترين شكل آن حكمفرماست.
حتى يك نگاه گذرا نيز اجازه مي دهد خصلت جامعهشناسى غيرديالكتيكى كه ما برشمرديم ،ديده و شناخته
شود .همه جا ،با موارد استثنايى كمى (مثال نزد گومپلوويچ  ،Gumplowiczراتسنهوفر  ،Ratzenhoferاوپنهيمر
 ،Openheimerترولچ  ،Troeltschماكس وبر  )Max Weberما با همان شيوه فرماليسم ظاهرساز روبرو هستيم ،اگر
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مي توان تفاوتهاى زيادى را در بررسي هاي موضوع نزد پژوهشگران مختلف يافت .مثال به تئورىهاى
مشهور جامعهشناسى “آموزش سه مرحلهاى رشد طبيعى بشر“ كومته  ،)LXXXVII( Comteآموزش طبيعى “ابر
ارگانيسم“ اسپنسر  ،)LXXVIII( Spencerآموزش اشتاملر  Stammlerدرباره “نُـرم ها“ ( ،)LXXXIIIقانون تاثير
متقابل زمملز  )LXXXIX( Simmelsـ آموزشى كه شاگردش فيركاندت  Vierkandtبه آن ادامه داد ،]…[ ،و بهويژه
بايد به جامعهشناسى جديد تجربى اشاره شود وغيره .چهارچوب اثر كنونى اجازه برخورد مفصل به كليه اين
نظريهها را نمي دهد ،اما هركسى كه حتى به طور گذرا به جامعهشناسى پرداخته است ،مي داند كه اين رشته
جامعهشناسى از اين خصوصيت برخوردار است كه مدارك مشخص تاريخى را كه دست كم ابژكت و
توصيفى تاريخ هستند ،آنچنان دستخوش توجيه عامگرايانه قرار مي دهد كه
موضوع واقعى براى پژوهش
ِ
عمال اين پژوهش جامعهشناسانه ،بي توجه به اين مدارك مشخص تاريخى باقي مانده و لذا به اين
جامعهشناسى خصلتى به شدت فرماليستى -صورى مى بخشد.
در شرايطى كه جامعهشناسى فرماليستى در وضعى قرار ندارد كه حركت و تغيير كيفى مشخص پديدهها را
[كه ناشى از تغيير شرايط حاكم بر آنها تحقق يافته است] دنبال كند ،اجبارا در سطح خارجى پديدهها باقى
عينى
مي ماند“ .قوانين“ چنين جامعهشناسى تنها درميان ابژكتها ،يعنى ميان ظاهر بي واسطه و بو ِد
ِ
سطحِ متافيزيكى ي پديدهها در حركت هستند و به نتيجه گيري هاي عام مىپردازند .براينپايه است كه هگل
ب نظارهگر-
نظريههاى جامعهشناسانه را نهايتا قادر ارزيابى نمي كند كه بتوانند بر موانع بر سر راه اسلو ِ
ظاهرنگر توصيف كننده ،غلبه كرده و بر ضعف تاريخنگارى توصيفى چيره شوند تا به هدف خود نايل
ِ
گردند .برعكس ،شيوه نگرش چنين جامعهشناسى در برابر آن تاريخنگارى اين كمبود را نيز داراست كه
تاريخ مشخص به كلى از مدنظر اين جامعهشناسى دور مي شود و او تنها مي تواند عامترين و سطحى ترين
اشكال تظاهر حيات اجتماعى را مورد توجه قرار دهد (مثال “تاثير متقابل“ميان افراد و يا “قانون تقليد“؛ اين
تظاهر هستى اجتماعى مورد نظر جامعهشناسى غيردياكتيكى همان اشكال واقعا موجود
سطحى
اشكا ِل
ِ
ِ
روحى -پسيكولوژيكى هستى انسانى هستند .اما به كمك آنها نه مي توان تاريخ مشخص را مورد بررسى و
پژوهش قرار داد و نه آنها مي توانند نكتهاى را باثبات برسانند) .برخالف چنين شيوه جامعهشناسى،
تاريخنگارى “ناب“ الاقل موضوع پژوهش خود را واقعا توصيف مي كند .اما ما ديديم ،باقى ماندن تنها در
سطحِ توصيف ابژكت تاريخى نيز كماكان برخورد و رفتارى متافيزيكى و غيرمتناسب با مضمون و ذات
پديده را تشكيل مي دهد.

ماترياليسم مكانيكى در كجا قرار دارد؟
راه رشد و ترقى علم تاريخ از تنها توصيف و گزارش وقايع به شناخت از آنها را
ماترياليسم تاريخى ارائه مي دهد( .م) اما از آنجا كه ماترياليسم تاريخى تنها در مضمون ديالكتيكى آن
ظهور نمى كند ،بلكه همچنين در شكل جامعهشناسى عاميانه نيز خود را بروز مي دهد ،مجبور هستيم اين
شكل را مورد بررسى قرار دهيم ،با اين هدف كه ثابت كنيم كه چنين نگرشى همان نگرش قديمى ماترياليسم
مكانيكى را تشكيل مي دهد كه به نظر مي آمد از بين رفته است .نگرشى كه درضمن الاقل خويشاوندى دارد
با شيوه پژوهش “بورژوايى“ از تاريخ.
با نكتهاى كه بي واسطه در برابر ما قرار دارد ،آغاز كنيم( .م) همانند علم بورژوايى ،برداشت
ماترياليستى عاميانه مكانيكى از تاريخ نيز قادر نيست ميان اقدامات مقدماتى براى دستيابى به اسناد و مدارك
ازيكسو ،و كار اساسى پژوهش براى دستيابى به شناخت علمى ازسوي ديگر ،تفاوت قائل شود ،اگرچه
ماركس و انگلس بارها ،ازجمله در “كاپيتال“ و در “ايدئولوژى آلمانى“ با صراحت در اين باره سخن گفته
اند )165( .تا چه اندازه ماركس و انگلس بررسى اسناد و مدارك را ،بي توجه به هر نتيجه “غيره مترقبهاى“
هم كه بدست آيد ،همان “علم تاريخ“ بورژوايى تلقى مي كنند ،آمادگى به طور روشن آنها نشان مي دهد ،كه
درعين برخورد انتقادى ،كار تحقيقاتى خود را از آنجا آغاز مي كنند كه عالمان ديگر آن را پايان يافته دانسته
و اعالم كرده بودند :يعنى با پژوهش اسناد و مدارك تهيه شده توسط اين پژوهشگران .البته با توجه به
مسائلى كه در اين اسناد مطرح شدهاند .حتى نتايج تحقيقات مورگان كه دانشمند توانايى در پژوهش مستقل بود
نيز براى انگلس تنها زمينهاى را تشكيل مي داد كه شناختهاى به دست آمده توسط او را با برداشت
ديالكتيكى تعميق ببخشد« :هيچ شخصيت كمترى از خود كارل ماركس نبود كه حق بررسى و انطباق نتايج
پژوهش مورگان را براى خود محفوظ داشته باشد ،آنها را با برداشت ماترياليستى تاريخ – من شايد مجاز
باشم در محدوده معينى بگويم با نتايج كار ما  ،-در ارتباط قرار داده و توضيح دهد و از اين راه ارزش و
معناى واقعى آن نتايج را نشان دهد» )166( .منظور انگلس بهيچ وجه تنها يك توضيح بهتر و يا تصحيح
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اشتباههاى مورگان و يا كنترل اسناد و مدارك نيست ،همانطور كه از متن نقل شده بخوبى مستفاد مي شود،
بلكه منظور انگلس آنست كه نتايج پژوهش مورگان به طور كلى با نگرش ديگرى مورد بررسى
قرارگرفته و ازاين طريق مضمون و «معناى واقعى» آن كه از ديد غيرديالكتيكى بدور مانده بود ،كشف و از
درون پديدههاى برشمرده شده ،بيرون آورده شود.

تفاوت ميان تكنيك و اسلوب پژوهش
در مقدمه “جنگ دهقانى در آلمان“ ،انگلس با روشنى اين نكته را توضيح مي دهد كه به طور اصولى ممكن
است كه بدون آنكه «خود شخص اسناد و مدارك» را جمع آورى كرده باشد ،بلكه از طريق بررسى «مدارك
تاريخى اى» كه شخص ديگرى جمع آورى كرده است« ،به كشف ارتباطات تاريخى پراهميتى» نايل شود.
( )167او از اين رو خواستار تداوم در كارهاى تداركاتى درباره موضوع پژوهش به منظور كشف
«پيوستگى داخلى» وقايع مي شود .البته اين يك سوءتفاهم ناگوار است كه در پس آن يك بدخواهى
ناجوانمردانه پنهان شده است كه كسى بخواهد ماركس و انگلس را مورد اتهام قرار دهد كه گويا آنها ارزش
بررسى مدارك تاريخى را ناچيز مىدانند و يا حتى چنين بررسي اي را رد مي كنند .اينكه البته چنين نيست،
تنيدگى ديالكتيكى وقايع در اسناد و
بلكه نكته مورد انتقاد ماركس و انگلس تنها بي توجهى به بهمپيوستگى -بهم
ِ
مدارك است كه توجه به آن سختى اساسى را در پژوهش تشكيل مي دهد ،نيازى به توضيحات بيشتر
ندارد ،168( .به شماره  165مراجعه شود) چنين موضعى در سرزنش شديد انگلس عليه تسيمرمان
 Zimmermannنيز ديده مي شود ،وقتى گفته مي شود كه او بهمثابه يك دانشمند تاريخشناس« ،اگرچه با بهترين
شم انقالبى» قادر «به جمع آورى بهترين اسناد و مدارك» شده است ،باوجود اين «بهمپيوستگى -بهمتنيدگى
درونى» آنها را درك نكرده است.
در مورد تاريخنگارى ،آن هم درست در آلمان و در هيچ زمانى از امروز ضرورىتر ،چنين وضعى حكمفرما
نيست كه گويا بايد با تاكيد بيشتر توجه را به خصوصيت نگرش ماركس -انگلس جلب نكرد .اين ويژگى و
خصوصيت را كه برشمرديم ،مي توان به طور خالصه چنين توضيح داد :اهميت دادن به تفاوت ميان
تكنيك و اسلوب پژوهش تاريخى“ .ماركسيستهاى“ كمى وجود ندارند كه دچار همان اشتباهى مي شوند
كه براى تاريخنگارى بورژوايى نمونهوار است ،يعنى جايگزين كردن تكنيك و اسلوب به جاى هم .آنها
مىكوشند اين نزديكى به علم بورژوايى را علىالحساب با تزئين سرهمبندى شده محتوا با ظاهر به اصطالح
“انقالبى“ و “پرولتاريايى“ بپوشانند( .ما توجه را به ارتباط ماركسيسم عاميانه با “فرهنگ پرولتوار“
[ Proletkultبدلباس پوشيدن ،كثيف بودن وغيره] جلب مي كنيم) .عليه اين شيوه كه از نظر اسلوبى ،همانند
اسلوب “بورژوايى“ است ،و از اين رو ،و باوجود پوشاندن لباس انقالبى بر محتوا ،شيوه نگرش ،شيوهاى
مكانيكى است و در نتيجه با باقي ماندن در سطحِ بي واسطه پديده همراه است .انگلس به مزاح به اين لباس
انقالبى اشاره دارد و مي نويسد :بجاى آنكه «بهمپيوستگى -بهمتنيدگى درونى» تاريخ نشان داده شود كه بايد
از طريق نشان دادن رابطه «اوضاع اجتماعى» با «تئورىهاى سياسى -مذهبى كه احزاب مىكوشند توسط
آنها مواضع [طبقاتى] خود را تعيين كنند» ،عملى شود ،براى تاريخ نگارانى از زمره تسيمرمان «تنها
سركوبگران و سركوب شوندگان ،بدها و خوب ها» وجود دارند )169( .اينكه انتقاد انگلس تنها محدود به
تسيمرمان بورژوا نمي شود ،بلكه ماركسيستهاى «جوانى» را هم در بر مي گيرد ،از حمالت متعدد و
بسيار شديد او به اين گروه نتيجه مي شود ،افرادى كه ماترياليسم تاريخى را نه بشيوه ديالكتيكى ،بلكه الگووار
و مكانيكى به كار مي گيرند .شور و شوقى كه انگلس براى باخوفن  Bachofenاز خود نشان مي دهد ،از اين
دليل برخوردار بود كه باخوفن ،كه ماترياليسم ديالكتيكى را هنوز نشناخته بود ،الاقل اين جسارت را داشته
ظاهر بي واسطه پديدهها ايجاد كردهاند ،از يك اسلوب عرفانى -رازگونه كمك
است براى غلبه بر سدى كه
ِ
بگيرد .او شعف خود را درباره باخوفن ،در مقايسه او با ماك لئنان  Mac Lennanبروز مي دهد و مي نويسد:
«بجاى روبرو بودن با عارف ژنى ،ما [در مورد ماك لئنان] با حقوقدان خشكيده ،بجاى فانتزى همه چيز را
فراگير شاعرانه ،با وكيل عدليه در حال ارائه نطق دفاعيه روبرو هستيم» )1٧0( .قطعا اين هدف انگلس
ِ
ت حتى بي پايه و اساس
نيست از عرفان دفاع كند؛ اما براى او كامال روشن است كه به گفته ماركس ،حرك ِ
در جريان بررسى موضوع ،به برداشت ديالكتيكى نزديكتر است از اسلوب نظاره كردن “موجه“ سطح،
اسلوبى با اين حسن كه براى هر شاگرد كالس اول قابل فهم است و هر تاريخ نگار جنجالى متكى به “اسناد و
مدارك“ را با شادى روبرو مي سازد.
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بهمپيوستگى -بهمتنيدگى ديالكتيكى
بررسى چيزها در بهمپيوستگى -بهمتنيدگى آنها به تنهايى هنوز پاسخگوى مالك ارزيابى ديالكتيكى نيست؛
صرف آنكه شلوسر Schloezer
به چنين بهمپيوستگى -بهمتنيدگى موضوع ،پژوهش بورژوايى نيز معتقد استِ .
پير اثر خود را تحت عنوان “تاريخ … بهمپيوسته … جهان“ برشته تحرير در آورده ،او به نماينده انديشه
ديالكتيكى تبديل نمي شود و آنوقت براى اينكه ايـن كلمه بهمپيوستگى -بهمتنيدگى به تاريخنويسى وارد شود ،به
ماركس و انگلس نيازى نبود .فرق بهمپيوستگى -بهمتنيدگى ديالكتيكى از مفهوم ارتباط عمومى در اين قابليت
مضمون پديدهها كشف و دنبال شود و از اين طريق،
تغيير درونى،
آن نـهفته است كه در بررسى حركت و
ِ
ِ
پژوهش از سطح پديده به عمق آن تعميق يابد .مئرينگ اين نحوه انديشيدن را در نظر دارد ،وقتى مي نويسد.
«در اين بين از ماركس آموخته بودم ،بهمپيوستگى -بهمتنيدگى چيزها را عميقتر از تنها در سطح آنها
جستجو كنم»)171( .
تاريخنويس متوسط امروزى به پرسش درباره مضمون و ذات حوادث و وقايع و نهايتا جريان كل تاريخ ،تنها
با لبخندى پاسخ مي دهد .او كامال اعتقاد دارد كه با جمع آورى و تنظيم و كاركردن روى مدارك “ناب“ و
ت تاريخى خود را بهطور كامل نشان خواهد داد .تنظيم و كاركردن بر
ايجاد “ارتباط“ معقول ميان آنها ،واقعي ِ
روى مدارك به نظر تاريخنويس ما ،عبارت است از پاكسازى آنچه به دست آمده از اطالعات و خبرهاى
نادرست ،كشف تحريفها ،اشتباهها و نادرستي هاى ديگر كه در گذشته به اخبار و ديگر مدارك اضافه
شدهاند .وقتى كه او بر چنين مشكالتى فائق شد ،آنوقت كار خود را تقريبا پايان يافته تلقى مي كند .شايد ديگر
مسائل مربوط به ارائه “زيباشناسانه““ ،هنرى“ و چگونگى نظم و تقسيم موضوع ،تنها مسائلى باشند كه هنوز
او را به خود مشغول مي دارند .اين نكته اصال شايان توجه است كه مسئله شكل تا چه اندازه براى
تاريخنويسان (برخالف فيلسوفان) پراهميت است .كمبود در عمق را مايلند با “زيبايى“ برطرف سازند.
شيوه فوق دليلى است براى اثبات اين نكته كه پژوهش تاريخى در دوران كنونى دچار اين خطا است كه
توصيف حتى المقدور دقيق وقايع و حوادث را با حفظ پروسواس ظاهر بي واسطه طبيعى آنها،
برشمردن و
ِ
با حقيقت وقايع تاريخى اشتباه مي كند و آنها را به جاى هم مي گيرد و قرار مي دهد .از بررسى عميق
وقايع كه تنها به معناى ديدن كليه بهمپيوستگى -بهمتنيدگى ها مي باشد ،يا اصال صرفنظر مي شود و يا اين
وظيفه از طريق ذهنى و برپايه غيرعقاليى حل وفصل مى گردد .اين نكته جالبى است كه بايد به آن توجه
كرد كه مثال ماكس وبر كه يكى از زحمتكشترين و دقيقترين پژوهشگران پايبند به اسلوب غيرديالكتيكى
است ،تا چه اندازه زير اين فشار قرار دارد ،نتايج درواقع پرارزش به دست آمده از تحقيقات خود را خارج
از اسلوب كار علمى و از طريق “فكر في البداهه“ توضيح دهد .در رسالهاى كه بسيار مورد توجه قرارگرفته
است ،تحت عنوان “علم بهمثابه شغل“ ،مي نويسد :كه فرد مي تواند «يك كارگر برجسته باشد – به نظر وبر،
يعنى فرد متخصصى كه بر تكنيك كار علمى به طور كامل مسلط است  ،-بدون آنكه حتى يك فكر في البداهه
آماتور عالقمند مي تواند همانقدر از نظر علمى پر اثر باشد كه الهام فرد
و الهام هم داشته باشد… الهام يك
ِ
متخصص» )172( .البته مي توان تا اندازه معينى و با درك درست مطلب ،به وبر حق داد :نزديكى انديشه
به مضمون و ذات مسئله و يا “احساس“ براى “مضمون“ موضوع داشتن ،كه نزد فردى كه تنها به جنبه
تكنيكى پژوهش توجه دارد ،پنهان مي ماند ،مالك است براى تشخيص توانايى روشنفكرانه انديشمن ِد عالم.
زيرا كه اگر او تنها يك كارگر “دقيق“ [و بدون احساس براى مضمون] مي بود ،آنوقت يك عالم به معناى
واقعى نمي بود ،بلكه تنها يك كارگر كمكى [منشى ،دستيار تكنيكى] را در پژوهش علمى تشكيل مي داد.

ديالكتيك ناخودآگاه
اما نكتهاى كه وبر به آن بي توجه باقى مي ماند و آنچه همان محدوديت الهامى -متافيزيكى نظر او را هم
تشكيل مي دهد ،اين نكته است كه از يكسو آنچه كه او “فكر في البداهه“ مي نامد ،تا حد زيادى ريشه در
ديالكتيك ناخودآگاه دارد كه در هر انديشيدنى وجود دارد؛ و ازسوي ديگر ،آنچه ثمره كار خالق دانشمند “با
استعداد“ است ،ريشه در توانايى رشدكرده او دارد كه بتواند از قابليت انديشه روشنفكرانه ،به كمك

تجربه گذشته خود و شناخت بهمپيوستگى -بهمتنيدگى پديدهها در كليت ،به نتيجهگيرى جديد
برسد و به طور خالق از توانايى خود بهره جويد .بدينترتيب آنچيزى كه وبر آن را “الهـام و فكر
في البداهه پرارزش” مي نامد ،چيزى نيست جز ديالكتيك ناخودآگاه كه در چنين رابطههايى اغلب به
صورت ارادهگرايانه -غيرعقاليى به كارگرفته مي شود.
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غلبه كردن بر نديدن مسئله كه وبر با حق از آن وحشت دارد – و بيمارى خاص تاريخ نگاران را تشكيل
مي دهد – ،باندازه بسيار زياد با پايبندي به اسلوب ديالكتيكى تضمين مي شود ،اسلوبى كه توسط آن “الهام“
ذهنى [بينش في البداهه و هنوز فاقد زمينه علمى] ،از طريق شناخت آگاهانه و كنترل عقاليى آن ،به امرى
طبيعى در روند كار علمى [يعني نتيجه گيري مستدل و اثبات شده] تبديل مي گردد [و فرض ذهنى اثبات و به
ذهن فردى نفى بشود،
دانش علمى تبديل مي شود] .در اين ارتباط اصال هم نبايد جنبه روحى قابليت و استعدا ِد ِ
بلكه بايد فقط قرار داشتن آن در سطح ديگرى شناخته شود :جاى آن در پسيكولوژى است و نه در اسلوب  -و
فكرى
آموزش علمى –؛ البته بايد همزمان از يكسو رابطه و بهمپيوستگى -بهمتنيدگى داخلى ميان جريانهاى
ِ
پسيكولوژيك و ازسوي ديگر انديشههايى كه بيان اسلوب هستند ،تشخيص و از هم تميز داده شود ،زيرا به
كمك اين تشخيص ،نتايج پراهميتى براى تعريف اسلوب انديشه علمى بدست مي آيد.

و عينى شكل ظاهرى شىء شده در هر دوران
ديالكتيك به ما نشان مي دهد كه در كجا در طـى پژوهش علمى تاريخ جهان ،محدوديتهاى ذهنى و عينى
شناخت ما قراردارند .ديالكتيك به ما نشان مي دهد كه اين محدوديتها ،محدوديتهاى تاريخى هستند [يعنى
تحت تاثير شرايط دوران تاريخى قرار دارند و بر همينپايه نيز به وجود مي آيند] .همچنين ديالكتيك به ما
نشان مي دهد كه چگونه مي توان بر ظاهر ناشى از “انديشه روزمره“ متافيزيكى [ذهنگرايانه] ،زيرا كه
انديشهاى غيرديالكتيكى است ،غلبه كرد .در علم تاريخ اين ظاهر داراى دو ريشه است :اولى ،ريشهاى
ذهنى ،يعنى ريشه نـهفته در انديشه ماست؛ ما اين ريشه را پيشتر توضيح داديم كه عبارتست از امرى كه
در قابليت آگاهى نهفته است ،قابليتى كه انديشه به كمك آن واقعيت عينى را به صورت متافيزيكى تقسيم مي
كند ،تا بتواند ابژكتها ى متجزا از هم را درك كند؛ و در ضمن برشمرديم كه چگونه ظاهر ايجاد شده در اثر
اين تقسيم متافيزيكى واقعيت عينى ،از طريق ساختار شىء شده آگاهى در دوران سرمايهدارى ،به طور بى
نهايت تشديد مي شود .درست همين نكته آخر نشانى است براى ريشه دوم ،يعنى براى ريشه عينى ،يعنى
ريشهاى كه خود ناشى از جريان عينى تاريخ است؛ در اين بخش ،اين شناخت از اهميت بسيار برخوردار
است كه هر مرحلهاى ،شكل ضرورى ظاهر شىء شده خود را توليد مي كند كه از درون ساختار
اقتصادى و قانونمند آن به وجود مي آيد [مثال در دوران فئودال ،قانون مشهىالهى ،در دوران كنونى حاكميت
گلوباليستى سرمايهدارى ،اصطالح “الزامات گلوباليستى“ و يا كوشش نظريهپردازان پسامدرن براى غالب
ساختن دوباره انديشه عرفانى -غيرعقاليى به منظور غيرقابل شناخت شدن علل نابسامانىها و بحران اجتماعى
(نگاه شود ازجمله به زيرنويس  .]Vهمچنين اين شناخت از اهميت بسيار برخوردار است كه اين ظاهر شىء
شده را مي توان بعدها هم با نگاه علمى به گذشته از درون ساختار اقتصادى و قانونمند آن باز شناخت .اين
اسلوب البته مشكل جديدى را براى شناخت مضمون واقعى گذشته نزد برداشت غيرديالكتيكى ايجاد مي كند
[زيرا قادر به غلبهكردن بر ظاهر شىء شده پديده نيست].
اين دو سوى را بيشتر مورد توجه قرار دهيم .بدون آنكه بخواهيم همه آنچه را كه گفته ايم تكرار
كنيم ،تنها به نتيجه يكى از نكات مورد بررسى بازگرديم“ :واقعيتامر“ [مثال پديدهاى در تاريخ كه از طريق
اسناد و مدارك به دست آمده] در ابتداء تنها به معناى نقطهاى است در روند كه برداشت برپايه عقل سليم
روزمره بر روى آن متمركز مي شود و آن را از درون روند جارى ،به طور انتزاعى ،بيرون مي كشد .اين
نقطه ،يا تنها زمان وقوع واقعه تاريخى معينى را بيان مي كند كه فاقد محتوا است و يا اين نقطه تنها ظاهر
تحريف شده و تغييريافته بخشى از وقايع را بيان مي دارد [مثال واقعه انفجار بمب در روزهاى گذشته
در لندن] .تنها به كمك تئورى ديالكتيكى مي تواند انديشه قادر شود ،آگاهانه ،اين مانع ناشى از ظاهر امر را
بشناسد ،تا بتواند بر آن غلبه كند .آنچه كه در حكم سطحى خود را به طور ساده شده به عنوان تنوع “مواضع“
[پژوهشگران متفاوت] نشان مي دهد ،درواقع همان تضاد ميان انديشه متافيزيكى و برداشت ديالكتيكى است،
يعنى يك تفاوت اساسى در اسلوب است.
گر -ظاهرنگر خود ،نتيجه عمل
نظاره
انديشه
در
غيرديالكتيكى
[انفجار در لندن را تاريخنويسى
ِ
“تروريستها“ بنيادگرا ارزيابى مي كند .انديشه ديالكتيكى در اين سطح ظاهر واقعيتامر از
حركت باز نمي ماند ،بلكه مي كوشد با شناخت شرايط تغييريافته در سطح جهانى -تاريخى ،علل
عـلـى وقايع را درك كرده و توضيح دهد .برقرارى حاكميت جهانى سرمايهمالى امپرياليستى در
اذهان اقشار خرده بورژوازى و روشنفكرانى كه قادر به شناخت دورنماى نبرد طوالنى انقالبى در
سطح جهانى نيستند ،و به خاطر محدوديت توان خود براى كار طوالنى انقالبى و برپا ساختن
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“أنتفاضيه“ها ،هيچ روزن ديگرى هم جزء شيوه “ترور عليه ترور“ را توجيهپذير نمي سازد.
درحالي كه شناخت و درك علت عـلـى پديده به كمك اسلوب ديالكتيكى ،براى “تنوع مواضع“ ناشى
از ارزيابى تنها سطح واقعه ،فضايى باقى نمى گذارد].
مرتدين انقالبى در مونستر كه در
اين “واقعيت“ كه مثال ميان تاثير تابوريتهاى مرتد  )LXXXX( Taboritو
ِ
شهرهاى تحت سلطه خود كمونيسم را برقرار ساختند ،يك قرن فاصله بوده است ،دليل اثبات كنندهاى براى
تاريخنويسان معتقد به “واقعيتامر“ بود كه براى جنبش بزرگ ارتداعى در سراسر دوران قرون وسطى
خصلت كمونيستى قائل شوند.
اما درست همان واقعيت كمونيسم تابوريتى معنا و مفهوم خود را بكلى از دست مي دهد ،زمانى كه به
رسى تاريخ ،معناى كل روند اجتماعى اين دوران كه دوران
ديالكتيكى بر
كمك ضرورتهاى موجود در شيوه
ِ
ِ
گذار از فئوداليسم به سرمايهدارى را تشكيل مي دهد ،مورد پژوهش و تحقيق قرار گيرد .انگلس به ما نشان
مي دهد كه از اين “واقعيتامر“ با ظاهر بسيار ساده ،در دست يك ديالكتيسين چه نتايجى حاصل مي شود.
برپايه تجزيه و تحليل لحظات اقتصادى و ايدئولوژيك جريان روند اجتماعى آن دوران كه يكديگر را به طور
متقابل تحت تاثير قرار مي دهند و داراى وابستگى متقابل پرتضادى هستند ،انگلس تضاد عميق اجتماعى را
برمال مي سازد كه دليل وجود تضاد در جنبشهاى ارتداعى قرون وسطى است .خصوصيت جزمگرايانه و
غيرديالكتيكى هر دو جريان ،هم برداشت آنانى كه جنبش ارتداعى قرون وسطى را ارتجاعى مي نامند و هم
برداشت آنانى كه جاى اين جنبش را به عرش مىرسانند ،توسط انگلس و با كمك برداشت ديالكتيكى “برجسته“
و توضيح و نشان داده مي شود و بدينگونه آن را قابل درك مي سازد« :پيشگويى تخيلى درباره كمونيسم،
در عمل و به طور واقعى تبديل شد به پيشگويى درباره روابط جديد بورژوايى… [به عبارت ديگر] حمله به
مالكيت خصوصى و دفاع از مالكيت مشترك [در ميان جريانهاى ارتداعى كليسايى] اجبارا به ايجاد
سازمانهاى نارسا و كماثر خيريه منجر شد؛ خواست مبهم و ناروشن تساوى حقوق مسيحى ،حداكثر مي
قانون“ بورژوايى بيانجامد» )173( .انگلس ،بي توجه به پژوهش
توانست به اصل “تساوى حقوق در برابر
ِ
“واقعيتامر“ درباره جنبش ارتداعى قرون وسطى [توسط تاريخنگاران ديگر] كه آن را كمونيسم تابوريتى
ناميدهاند  -پژوهشى كه گرفتار ظاهر واقعه باقي مانده است  ،-برپايه تحليل هشياران ِه ديالكتيكى نشان مي
دهد كه اين كمونيسم ،تنها برداشت عدالت خواهانه -كمونيستى با هدف مشخصى را تشكيل مي دهد .جنبشى،
كه بازهم همانطور كه انگلس نشان داده است ،درست در “سرزمين خداوندى“ مونستر [منطقه اسقف نشين
كاتوليكى پراهميت در تاريخ آلمان] مي توانسته است ايجاد شود .درعينحال نبايد دچار اين برداشت
غيرديالكتيكى شد كه به تحرك درونى و تغيير پرتضاد ايدئولوژى ارتداعى اين دوران ،عنايت الزم نشود و
گرايشهاى كمونيستى در آن از مدنظر دور بماند« :نزد تابوريتها واقعا هم نوعى مالكيت مشترك طبق
سنت شيليا  )LXXXXI( Chiliaوجود داشت ،اما تنها بهمثابه قاعدهاى نظامى» ١٧٤( .همانجا ص ( )69اينكه
تفاوتهاى چشمگيرى در جنبش ارتداعى وجود داشت ،مثال در نمونه توماس مونتسر Thomas Muenzer
( )LXXXXIIبه معناى هشدارى است كه به كمك آن از الگوسازى ذهنى درباره اين جنبش بغرنج اجتماعى
طبقات بي چيز قرون وسطى ،پرهيز شود .درعينحال اين تمايالت كمونيستى بنوبه خود دليلى است براى
بغرنجى وضع اجتماعى طبقات محروم در قرون وسطى و علتى ديگر براى دورى از هرنوع الگوسازى در
بررسى تاريخى))LXXXXIII( .

اغفال دوگانه پوشش بي واسطه ظاهر
اما شكل ظاهرى پديدهها در تاريخ ،از بغرنجى ديگرى هم برخوردار است .مثال نمى توان تنها پرسيد،
تابوريتها در تاريخ چه موضعى داشتند؟ چنين پرسشى آن زمان نادرست است ،زمانى كه بنا نيست كه
موقعيت و موضع آنان به صورت مجزا -متافيزيكى نشان داده شود ،بلكه بخواهيم به اين پرسش به طور
ديالكتيكى پاسخ دهيم ،يعنى موقعيت و موضع آنان را از و در درون بهمپيوستگى -بهمتنيدگى كليه روابط
دورانشان درك كنيم؟ آنوقت ،يعنى با توجه به شرايط تاريخى ،اين پرسش ممكن و طرح آن حتى بهصورت
زير ضرورى است :تابوريتها درباره خودشان و زمانشان چه فكرى داشتند و چه انديشهاى ابراز
كردهاند ،گرفتار كدام توهم و تصور باطلى بودند كه واقعيت را بر آنها پوشانده بود و به چه داليل
وضع چنين بود؟
اهميت علمى اين پرسشها و پرسشهاى مشابه در اطالعات و دانستههاى هر فردى كه پايبند به انديشه
ديالكتيكى است ،در اين امر نـهفته است كه مي داند ،كه چگونگى فكر و تصورى كه انسانهاى يك دوران
درباره چگونگى شرايط زندگى خود و شرايط دوران خود دارند ،تصورى كه برپايه ضرورت معين ناشى از
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شرايط هستى اجتماعى آن دوران به وجود آمده است و بر تصورات آنان حاكم است ،تنها شكلى از اِغفال
خود نيست ،بلكه همچنين در ابعاد زياد شكلى است كه در خدمت اغفال آنانى نيز قرار دارد كه

مىكوشند امروز به كمك اخبار و گزارشها ،وقايع گذشته را درك كرده و براى خود
تصويرى از آن دوران ترسيم كنند .اوضاع و احوالى كه از اين گزارشها به دست مي آيد ،همگى
داراى لباس و پوششى هستند كه دوران و زمانشان بر آنها پوشانده است ،و هيچ نوع برخورد “انتقادى“ به
منابع گزارشها [يعنى تصويه گزارشها از پيرايههاى نظريات گزارش دهندگان] قادر نيست اين پوشش
ظاهرى را برپايه اسلوب متافيزيكى ،ازهم بدرد و پاره كند.
ب پوشش ظاهرى حادثه در زمان وقوع آن با ظاهر ناشى از برداشت
مخلوط شدن عجيب و غري ِ
غيرديالكتيكى در ارزيابى عاميانه تاريخ و جامعهشناسى در تاريخنگارى امروزى [هنوز هم در تاريخنگارى
مرسوم در ايران ،جنبش مزدكى به نام جنبش براى “اشتراك زنان“ اعالم مي شود] ،متاسفانه تاكنون مورد
توجه كافى قرار نگرفته است .اين تصور نادرستى است ،اگر هر دو اغفال را يكى بدانيم .برعكس ،اين دو،
دو نوع متفاوت از تصور باطل و خود گولزدن را تشكيل مي دهند كه تنها به طرز مخصوصى برهم منطبق
هستند .همانطور كه ما نشان داديم ،واقعيت -حقيقت يك روند است كه مضمون و ذات آن خود را در رابطه
ديالكتيكى ميان نسبيت و مطلقيت [نسبى و مطلق] و در نسبى بودن اين رابطه بروز و نشان مي دهد)175( .
اين امر خود را در مورد تاريخ در دو نكته نشان مي دهد :از يكسو ،از آنجا كه انسان تاريخى كه انديشه او
به طور طبيعى انديشه روزمره و عاميان ِه دوران حياتش است ،تنها قادر به “شناخت در سطح“ مي باشد
ت درك نشده ظاهر واقعيتامر باقى مي ماند ،و از اين رو واقعيت را تنها تحريف
( )176و در سطحِ نسبي ِ
شده درك مي كند [علت ديد مطلقگرا و يكسويه نگر در بررسى انديشه غيرديالكتيكى“ :يا اين و يا آن“ ،در
اين امر نهفته است] .بر زمينه يك چنين تصور غيرديالكتيكى از واقعيت ،محتواى مشخص انديشه و
تصورات انسان تاريخى به وجود مي آيد كه برپايه قانونمندى عينى مرحله تاريخى رشد جامعه و منافع
طبقاتى ناشى از آن قرار دارد .از سوي ديگر ،آنچه گفته شد به اين معنا هم هست كه انديشهاى كه مي
كوشد بعدا تاريخ را به موضوع شناخت خود تبديل سازد نيز گرفتار همين ظاهر واقعيتامر [يعنى گرفتار
نسبى بودن گزارش و اسناد و مدارك و بازماندههايى از روايت كنندگان از سطح بي واسطه ظاهر حادثه]
است ،اگر نتواند بر مانع و محدوده نسبيت غلبه كند و اين محدوده را در انديشه و پژوهش خود ترك كند .از
آنچه گفته شد ،اين نتيجه حاصل مي شود كه همه آنچيزى كه در خارج از شيوه نگرش ديالكتيكى،
تحت عنوان واقعيتامر “ناب“ ،ارايه مي شود ،به محض آنكه مرز سادهترين مشخصات و دادهها را پشت سر
مي گذارد [مثال زمان وقوع ،تعداد سربازان و ساز و برگ وغيره] ،ضرورتا ا ظاهر درك نشده نسبى
“واقعيتامر“ را تشكيل مي دهد .محدود ساختن تاريخنگارى تنها به جمع آورى و برشمردن مشخصات
واقعيتامر ،توضيح روند تاريخى نيست ،بلكه وقايعنامه است .تاريخ در تناسب با وقايعنامه تقريبا داراى
همان نسبت است كه رديف اعداد [يك ،دو ،سه و  ]...با جبر نسبت دارد .زمانى و آنجايى هم كه تاريخنگارى
واقعى تاريخى را ممكن
متافيزيكى مايل است چيزى بيش از وقايعنام ِه رديف شده باشد ،و بخواهد شناخت
ِ
سازد ،همانطور كه توضيح داده شد ،بهيچرو قادر نمي شود بر ظاهر متافيزيكىاى كه ضرورتا “واقعيتامر“
ارائه مي كند ،غلبه كند و آن را پشت سر بگذارد .از نظر اسلوبى و شيوه شناخت براى تاريخنگارى
متافيزيكى وضع علىالسويه است كه آيا تاريخ نگار از نظر سياسى داراى موضعى ترقىخواهانه و يا ارتجاعى
است زمانىكه بر سر دوراهى ارزيابى محتاطانه در سطح ظاهر واقعيتامر قرار دارد و يا مي
كوشد با “كاوش “عميق چگونگى “ساختن تاريخ“ را دنبال كند .انگلس اين وضع بغرنجِ
قرارداشتن انديشه متافيزيكى بر سر دوراهى ميان ثبت [مشخصات] و يا ترسيم ساختمان -ساختار تاريخى
تصنعى را به وضوح نشان مي دهد .ازجمله يكبار درباره كارل بك  Karl Beckو “سوسياليستهاى واقعى“ كه
مي نويسد :آنها «به اين امر قناعت مي كنند كه يا ساختمان تصنعى فلسفى اى را برپا دارند ،و يا برخى از
تصادفهاى منفى و وقايع اجتماعى را در فهرستى خسته كننده و خشكمغزانه جمع آورى كنند».

ديالكتيك ظاهر تاريخ و آگاهى كاذب
آموزش ديالكتيكى درباره ظاهر تاريخى را ماركسيسم از تئورى درباره“"آگاهى كاذب“
نتيجهگيرى كرده است .اما همين تئورى نيز از بدفهمى عاميانه به دور نمانده است .بدفهمى عاميانه،
مضمون ديالكتيك را از اين طريق از آموزش درباره ظاهر تاريخى خارج مي سازد كه همانند ماترياليسم
مكانيكى ،به طور قاچاقى درك مكانيكى از انعكاس ساده هستى در آگاهى را وارد اين آموزش كرده است
[انعكاسى كه گويا همانند مهر بر روى آگاهى – اين زمينه غيرفعال و مرده – جا مي اندازد] .ازآنجا كه اين
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يالكتيكى رابطه ميان هستى و آگاهى را نفى مي كند ،قادر هم نيست
برداشت بدفهمانه ،روند بغرنج د
ِ
ضرورت قانونمند “كاذب“ [سربپا و وارونه] ايدئولوژى را توضيح دهد ،از اين رو ايدئولوژى را بهمثابه
پديده و محصول كم و بيش ارادهگرايانهاى ارزيابى مي كند كه انسان بهخاطر “منافع“ خود به كمك آن به
تحريف واقعيت مي پردازد .اين برداشت مكانيكى دقيقا هماهنگ با اسلوب خود ،نكته پراهميت نقش منافع
طبقاتى را كه در سيستم ماترياليسم تاريخى داراى وزن بسيار است ،به پرگويى خالى از محتوا تبديل
مي سازد[ .كارگر بدون آگاهى بر روند تاريخ ،هنوز داراى موضعى طبقاتى نيست .با درك “منافع طبقاتى“
در روندى پرتضاد ،كارگران به طبقه پرولتاريا تبديل مي شوند“ .وزن بسيار“ مورد نظر لئو كفلر براى
منافع طبقاتى «در سيستم ماترياليسم تاريخى» ،بيان اهميت و درعينحال وضع بغرنج -تضادمند تظاهر و
عملكرد اين منافع است كه ايدئولوژي پرولتارياي انقالبي را تشكيل مي دهد].

ديالكتيك منافع طبقاتى و ايدئولوژى
مثال اگر قرار بود خصلتى را كه انگلس فوقا در مورد ايدئولوژى ارتداعى بر مي شمرد و آن را بهمثابه
تضاد ميان «پيشگويى ذهنى درباره كمونيست تخيلى» و «درباره روابط شرايط رشديابنده در جامعه مدرن
بورژوايى» مطرح مي سازد را عمال و مستقيما نتيجه ساده منافع انقالبى دهقانان و خرده بورژوايى عنوان
شود ،آنوقت البته با چنين ارزيابى اى نمي توان به نتيجه گيري هاي پردامنه پرداخت .زيرا اول ،منافع
طبقاتى خود بخشى است از قلمروى ايدئولوژى .از اين رو است كه اين منافع مي توانند ساختار بشدت
بغرنجى را تشكيل دهند ،اغلب مثال به اين صورت كه آنچه به اصطالح منافع را تشكيل مي دهد ،نبايد
هميشه با منافع عينى طبقه در انطباق و يكسان باشد؛ در چنين وضعى ،كدام يك از منافع براى شكل مشخص
ايدئولوژى تعيين كننده است ،منافع واقعى و يا تصور شده؟ [حزب سوسيال دمكرات آلمان تصويب بودجه
جنگ اول جهانى را در مجلس آلمان در آستانه آغاز جنگ مطابق با منافع طبقاتى طبقه كارگر آلمان پنداشت]
و دوم ،بهخاطر آنكه شرايط عينى هنوز با منافع طبقاتى در انطباق در نيامدهاند و يا ديگر با آن منطبق
نيستند ،ايدئولوژى در موارد بيشمارى به صورت كامال متضاد با منافع طبقاتى بروز مي كند .مثال زير
فشار شرايط عينى كه انقالب بورژوايى را به مسئله روز تبديل مي ساختند ،ايدئولوژى پرولتاريا ،توسط
نمايندگان “پرشور و حرارت“ آن در انقالب فرانسه ،در جهت آنارشيسم رشد كرد ،امرى كه بهيچوجه در
انطباق نيست با منافع طبقه كارگر .اما اگر گفته شود كه ايجادشدن چنين ايدئولوژى اى در آن دوران با منافع
پرولتاريا در انطباق بوده است ،آنوقت منافع طبقاتى برپايه ايدهآليستى و از درون برداشت ايدئولوژيك
استخراج و ناشى از آن تعريف و توجيه مي شود و نه آنكه ايدئولوژى ناشى از منافع طبقاتى است :پرولتاريا
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
انعكاس هستى اجتماعى در قوه ادراكه -انديشه انسان ،يعنى ايجاد و برپاشدن نظريات ايدئولوژيك كه در آن
مناسباتى منعكس مي شوند كه ناشى از منافع متقابل و پرتضاد و در حركت و تغيير يابنده هستند ،يك روند
بغرنج را تشكيل مي دهد .روند بغرنجى كه مضمون خود ،و براينپايه مضمون لحظات و جنبههاى خود را،
تنها زمانى عيان مي سازد ،زمانى كه ديالكتيك كامل اين روند دنبال و از پس پرده بيرون آورده شود .مثال
كافى نيست ،رابطه خارجى اى ميان هستى و آگاهى از طريق مقايسه صورى آن دو برقرار كرد ،به اين
صورت كه گفته شود :ازآنجا كه حق طبيعى [ Naturrechtكه در انديشه روزمره پذيرفته شده بود] در اين يا آن
قرن داراى محتواى بورژوايى و انقالبى است و ازآنجا كه بورژوازى اين قرن هم واقعا انقالبى بوده است،
پس حق طبيعى انقالبى ،ايدئولوژى بورژوازى انقالبى را تشكيل مي دهد .اوال حق طبيعى بورژوايى تنها
انقالبى نيست ،بلكه فردگرا نيز مي باشد ،كدام خصوصيت را بايد مالك قرار داد .ديده مي شود كه تصميم
امرى آسان نيست؛ صرفنظر از آن ،اين حق طبيعى ،تازه يك حق “طبيعى“ است ،امرى كه نياز به توضيح
و تشريح دارد كه يعنى چه ،توضيحى كه براى برداشت مكانيكى به كلى بيگانه است؛ و نهايتا درك اينكه
اصال چه چيزى و كدام ويژگى در اين حق طبيعى ،بورژوايى است ،روشن نيست ،مثال اين حق برپايه كدام
ويژگىها از حق فئودالى [طبيعى و پذيرفته شده توسط انديشه روزمره دوران فئودالى] متمايز است ،درحالي
كه حق فئودالى هم به صورت تقريبا مشابهى وجود دارد و توضيح آن هم به اين آسانى ممكن نيست و به كمك
اسلوب مكانيكى اصال غيرقابل توضيح است.
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مسئله عمده آنست كه بتوان راه ديالكتيكى مشخص انعكاس مناسبات عينى را در قوه ادراكه انسان عيان كرد
و نشان داد ،زيرا تنها از اين طريق مي توان مضمون نـهفته در يك پديده ايدئولوژيك را درك كرد .اما به
جاى آنكه چگونگى روند ديالكتيكى رشد يك نظر ايدئولوژيك نشان داده شود ،يعنى به جاى بررسى زندگى
پويا و پرتضاد كه نتيجه آن ،ايجادشدن ايدئولوژى معينى است ،به برقراركردن تساوى مكانيكى ميان
”عامل“ اقتصادى و ايدئولوژى قناعت مي شود با “نتيجه“اى خشك و مرده و جزمگرايانه“ .نتيجه“اى كه امرى
ساخته و پرداخته شده از كار در مي آيد كه هر چيزى را بيان مي كند ،به جز آنكه مفهوم واقعى
بهمپيوستگى -بهمتنيدگى ميان هستى و آگاهى را درك كرده باشد و نشان داده باشد.
اما ازآنجا كه چنين “نتايجى“ از منابعى هم به دست مي آيند كه خود ساخته انديشه ساده -متافيزيكى [مثال
گزارش دهنده و راوى] گذشته هستند و به همان نحوه واقعيت ظاهرى را منعكس مي سازند كه انديشه
متافيزيكى تاريخ نگار امروزى آن را منعكس مي سازد و آن را مورد تائيد قرار مي دهد ،اصال تاريخ نگار
حرفهاى امروزى به اين فكر هم نمى افتد كه ممكن است نكتهاى در اين تاريخنگارى درست نباشد .نمونهاى
را در اين زمينه از نظر بگذرانيم.
بارها افراد مختلفى پرسش درباره علت آنكه چرا انديشمندان انقالبى از ميلتون  Miltonو لئولئر [ Levlerاز
انقالبيون انگليسى) گرفته تا انديشمندان در دوران انقالب] فرانسه با اين امر مخالفت كردهاند كه به افراد فاقد
مالكيت نيز حق شركت در انتخابات دمكراتيك – البته بورژوايى دمكراتيك – را عطا كنند .پاسخ “قابل قبول“
و موجهى كه داده مي شود اغلب اين پاسخ يكسان است (مثال توسط ماكس آدلئر  ،Max Adlersفورلئندر
 ،Vorlaenderبرنشتين  ،Bernstinمئويزل  ،)Meuselكه وابستگى شخصى مستقيم حقوق بگيران از اربابانشان كه
اغلب فئودال هستند ،باعث آن مي شود كه اين نگرانى به وجود آيد كه افراد فاقد مالكيت بهخاطر عدم استقالل
مادى و معنوى خود ،با راى دادن به اربابان خود ،موجب زياد شدن آراى آنان گردند ،اربابانى كه
بورژوازى و خرده بورژوازى انقالبى عليه آنان دست به قيام زده است“ .اسناد“ واقعا اين نظر مشترك را بي
كم وكاست نشان مي دهد .مثال «جون باكستر  John Baxterباهوش و زيرك» ( )176كه انقالب بزرگ انگليس
را رهبرى مي كرده است ،در كتاب سرنوشت زندگى خود علت مخالفتش را با اعطاى حق راى به افراد فاقد
مالكيت چنين مستدل مي سازد كه آنها از اشراف و شاه پشتيبانى مي كنند.
اين پاسخ به نظر بسيار قابل قبول و موجه مي رسد ،اما علت اصلى واقعيتامر را به طور معكوس و
وارونه نشان مي دهد  .صرفنظر از اين نكته كه ترس براى از دست دادن مالكيت درنتيجه راى بيشتر بي
چيزان و فقرا قابل قبولتر و موجهتر است – كرومول در جريان صحبتش با نمايندگان سربازان اين نكته را
مطرح ساخته بود و حتى “قرارداد اجتماعى“ لئولئر نيز مخالفت او را با اعطاى حق انتخابات به فقرا نشان
مي دهد  ،-بايد با توجه به پذيرش موضع فوق توسط اين انقالبيون ،اين پرسش را مطرح ساخت :چرا نه در
انقالب انگليس و نه در انقالب فرانسه به اين نكته فكر نشده است كه حق راى را از اشراف سلب كنند،
درحالى كه نگران كمك بي چيزان به آنها بودند .اشرافى كه در نبردهاى رودررو با آنها به جنگ پرداختند
و آنها را محكوم و به قتل رساندند؟ اين نكته پراهميتى است كه چنين پرسشى اصال براى هيچ كدام از
تاريخ نگاران امروزه مطرح هم نشده است ،چنين پرسشى اصالا در مدارك و اسناد مطرح نشده
است و وجود ندارد .همان ميلتون كه شرمى به خود راه نمي دهد ،فئودالهاى كاتوليك را از نظر حقوقى
در همان مقامى قراردهد كه آزادانديشان خدانشناس را قرار داده بود و باوجود موضع مداراطلبى خود،
مخالف مدارا كردن با فئودالهاى كاتوليك بود ،آنجا كه درباره برخوردارى از حق راى سياسى صحبت مي
كند ،تنها به اين فكر مي افتد كه بي چيزان و فقرا كه آنها را عوام الناس“ مي نامد را از حق راى سياسى
محروم سازد ،اما كوچكترين صحبتى هم از اشراف فئودال به ميان نمي آورد .اين امر واقعا نكته چشمگيرى
است.
واقعيت اما آنست كه اين انديشمندان ،حقوق بگيران “وابسته“ [به اربابانشان] را از اين رو شايسته
برخوردارى از حق آزادى نمي دانستند ،زيرا در جستجوى اتهامى بودند براى توجيه هدفشان،

يعنى قرار دادن آنها در خارج از محدوده قانون ،و تاريخ نگاران امروزه نيز همين توجيه
را كوركورانه تكرار مي كنند ،زيرا در منابع چنين آمده است .بررسى عميقتر كليه روابط دوران
طلوع بورژوازى ،به كمك انديشه پرتحرك ديالكتيكى و برپايه اسلوب ديالكتيكى ،امكان استخراج اطالعات به
مراتب بيشترى را از منابع به وجود مي آورد از آنچه چنين “توضيحات“ ضعيف و محقرانه و بدتر از آن
نادرست ارائه مي كنند .بررسى عميق و ديالكتيكى آن چيزى را نشان مى دهد كه ماركس و انگلس توجه را
به آن حتى در مانيفست كمونيستى جلب كرده بودند ،يعنى اين نكته كه براى آگاهى بورژوايى (بطريق اولى،
نه كمتر براى آگاهى خرده بورژوائى) شخص هيچ مفهوم ديگرى ندارد ،جز مالك ،و از اين رو هر انسان
بي چيز و فاقد مالكيتى – كه از او ترس هم دارد – فردى است كه “به جامعه تعلق ندارد“ .امرى كه براى
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تائيد آن گزارش و منابع كافى نيز موجود هستند .پژوهش جدى اى كه پايبند به اسلوب ديالكتيكى است ،نه تنها
بايد فاكت انطباق تعريف ايدئولوژيك شخص و مالك را تشخيص دهد ،بلكه بايد عملكرد و مضمون تاريخى
واقعى اين ايدئولوژى كه از ديد متافيزيكى پنهان مي ماند را درروند تو در توى و بغرنج ايجادشدنش از
درون شرايط اجتماعى ،كشف كند و در كل اين روند قدم به قدم نشان دهد.
نزد تاريخ نگارانى كه در مورد اين مسئله از خود اثرى باقى گذاشته اند ،نشانى از همه اين ها نمي يابيم .از
اين رو بسيار شايان توجه است ،وقتى كه ما به جز نزد ماركس و انگلس ،نزد انديشمندى ديگر نيز اشاراتى
در پاسخ به اين پرسش مي يابيم .اگرچه اين انديشمند ،انديشمندى ايدهآليست باشد ،اما نگاهى هم براى درك
ديالكتيكى مسئله يافته است و از اين رو نيز انديشه متافيزيكى او در جاى بسيار رفيعترى از متافيزيك تاريخ
نگار “دقيق“ و مو از ماست كش قرار دارد ،همانند توضيحات “موجه“ ماك لئنانز  Mac Lennansو عرفان
نابغهآميز باك اوفن  Backofenكه انگلس به مقايسه آنها پرداخته است و يا عرفان هگل و سطحى بودن
تحقيقات رانكئه  Ranckeدرباره “منابع“ .چنين انديشمندى براى مثال لورنس فون اشتين Lorenz von Stein
( )LXXXXIVاست كه برخالف شيوه پژوهش تاريخ در دوران كنونى ،تنها با يك جمله ،نگاه انسان را به عمق
هماهنگى وقايع تاريخى جلب مي كند .باوجود اين ،پژوهش دوران كنونى بسيار درباره ناب و پاك بودن
تحقيقات خود ،سرافراز نيز است .اشتين چنين مي نويسد« :تائيد درستى پايبندي به مالكيت شخصى به طور
جدايىناپذير در ارتباط است با اين اعتقاد كه انسانها داراى قابليتهاى مختلف هستند ،و بهعبارت ديگر
[قابليت براى مالك بودن] ناشى از تفاوت ميان انسانها و استعدادهايشان است» .ريشه عميق اين نظر در
آگاهى بورژوايى قرار دارد كه از درون روابط مالكيتى سرمايهدارى برمىخيزد و در ارتباط با ترس مشخص
بورژوايى از خطرى است كه از راى اكثريت بي چيزان و افراد فاقد مالكيت عليه مالكيتش احساس مي كند.
اين امر را بايد علت مخالفت بورژوازى و خرده بورژوازى براى اعطاى حق راى به بي چيزان دانست و نه
حرفهاى بي پايه و اساس و تهمتهايى كه در منابع در اين مورد تكرار مي شود.

ديالكتيك آگاه بودن و آگاه نبودن
از موضع اسلوب بررسى ،اين امر از اهميت برخوردار است كه انسان در بررسى خود رابطه ديالكتيكى
ميان آگاه بودن و آگاه نبودن درباره نكته فوق را درك كند و به حساب بياورد .اين نكته به اين معنا است
كه انسان تفاوت و تضاد ميان آنچه را كه در روند عملكرد پرتضاد اجتماعى در جريان “ساختن“ تاريخ در
مورد خود و طبقهاش و زمان حياتش درك و بيان مي كند ،بهمثابه عملكرد اجتماعى پرتضادى درك كند.
ساختن تاريخى كه خود نيجه و ناشى از روند اقتصادى پرتضادى مي باشد .او بايد اين روند را بهمثابه
عملكرد اجتماعى پرتضاد درك كند و درعينحال بداند كه با معناى واقعى نـهفته در پس نظريات و وقايع و با
آنچه كه آنها به طور معكوس و وارونه نشان مي دهند ،مى پوشانند و تحريف مي كنند ،بايد چگونه برخورد
كند .بايد مفهوم معكوس و وارونه را با تيزبينى كشف و درك كند و تفاوت ميان آنها و ظاهر بي واسطه امر
را تشخيص دهد و از اين طريق ِگره ديالكتيكى تو در توى گذار و تبديل شدن ضرورى عينيت به ذهنيت و
برعكس را باز كند و ساختار آن را بشناسد .با توجه به كليه نكاتى كه ما در بخشهاى قبلى توضيح داديم،
روشن است كه اين گذار را چگونه بايد فهميد :يعنى به اين صورت كه انسان تاريخ زندگى خود را

در جريان كار برپايه شرايط اوضاع و احوال “موجود“ كه مستقل از اوست ،از اين طريق
“مي سازد“ كه با انسانهاى ديگر در ارتباط قرار مي گيرد ،ارتباطى كه چگونگى آن
ضروزتا ا برپايه سطح نيروهاى مولده تعيين مي شود؛ و ازآنجا كه كليه عملكرد او از طريق دِماغ
[مغز ،قوه ادراكه] او مي گذرد ،انعكاس مناسبات عينى در ذهن او به نحوى ويژه تحقق مي يابد كه ضرورتا
توسط اين مناسبات تعيين مي شود؛ عينيت تحت چنين شرايطى به ذهنيت راه مي يابد و به آن تبديل مي شود
(فرجام ذهنى مي يابد) .همانطور كه نشان داديم ،البته عينيت به ذهنيت راه مي يابد ،پس ازآنكه ذهنيت در
جريان كار به عينيت تبديل شده و فرجام عينى يافته بوده است .اما اين ذهنيت تنها ذهنيت محدود به انديشه
روشنفكرانه نيست ،بلكه ،ازآن جا كه ذهن نقش [فعال] عملكردى در روند [كار ،ساختن تاريخ وغيره] ايفا مي
كند ،لحظه و جنبهاى از پراتيك هستى ،يعنى شكل مشخص ذهنيت و معنويت انسان را هم تشكيل مي دهد.
ازآنجا كه ايدئولوژى همانقدر يك لحظه و جنبه ضرورى در جريان روند برپاداشتن تاريخ است ،آنگونه كه
جنبههاى ديگر هستى نيز تاريخ را تشكيل مي دهند ،عملكرد انسان كه خود را توليدى ناشى از ايدئولوژى مي
نمايد ،يعنى عملكردى برپايه موازين ايدئولوژيك تظاهر مي كند ،نيز به همان معنا بخشى از تاريخ “شىء
هستى اجتماعى را تشكيل مي دهد،
شده“ و عينيت يافته و واقعى و خارجى (در برابر ايستاى ) gegenstaendlich
ِ
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نكتهاى كه براى هر شكلى از عملكرد صادق است )177( .با چنين مفهومى ماركس در جايى مي گويد
«قدرت هم … خود يك نيروى اقتصادى است»)178( .
از اين رو انسان نمي تواند تاريخ هيچ دورانى ،ازجمله تاريخ اجتماعى هيچ دورانى را به طور كامل درك
كند ،بدون آنكه لحظه و جنبه ايدئولوژيك كه «تحت تاثير آن گروههاى اجتماعى مىكوشند وضع خودشان را
بشناسند» ( ،)179در بررسى خود دخالت ندهد؛ اگر هم ايدئولوژى ،نه به عنوان علت عينى ،بلكه تنها به
عنوان انگيزه ذهنى در عملكرد روزانه انسان دخالت دارد ،كليت اين روند [يعنى وحدت ذهن و عين] ،واقعا
كليت بهمپيوسته و هماهنگى را تشكيل مي دهد ،زيرا كليتى است كه درك و شناخت ديالكتيكى همه جنبهها و
لحظه ها خود را [بهمثابه يك سيستم بسته با قوانين هماهنگ] ممكن مي سازد .همانطور كه هگل بيان كرده
است ،هيچ پديد ِه تنها و مجزايى قابل درك و شناخت نيست ،اگر بهمثابه «لحظه مثبتهاى در مطلقيت» درك
نشود“ .انعكاس“ لحظه در ذهن و آگاهى ،انعكاس لحظه و جنبه در متجزا بودن و بىارتباط بودن آن است و
از اين رو ،تنها سطح ظاهرى آن را تشكيل مي دهد و درك مي گردد [كه درك نسبيت و نه كليت است] .اما
در كليت ،يعنى در “مطلقيت“ ،اين لحظه و جنبه گم نمي شود ،بلكه امكان درك همهجانبه و در ارتباطاتش به
وجود مي آيد و از اين رو ،به لحظه عمدهاى تبديل مي شود براى اثبات وجود و بودگى خود و اثبات چون و
چرايى و جاى خود در كليت .همانقدر كه نسبيت نمي تواند بدون درك مطلقيت ،درك شود ،مطلقيت نيز بدون
نسبيت قابل شناخت نيست .از اين رو هگل به درستى مي گويد كه “منطق“ ديالكتيكى تنها زمانى بركرسى
مى نشيند كه انعكاس و درك لحظه و جنبه ،بهمثابه لحظه و جنبهاى از كليت ،درك شود« :از اين رو
عقالنيت به عكس ،به وارونه خود تبديل مي شود ،اگر كه انعكاس [لحظه و جنبه] را خارج از واقعيت
[كليت] قرار دهيم و آن را به صورت مثبته جنبهاى از مطلقيت تصور نكنيم»)180( .

تاريخ هستى بشرى ،تاريخ رشد شرايط هستى اجتماعى است
تعريف ديالكتيك مشخص هم صدق مي كند ،هگل
با اين تعريف (صرفنظر از نحوه بيان آن) كه براى ارائه
ِ
نكته اساسى را مطرح ساخته است .هركوششى كه بدون مورد توجه قرار دادن كليه لحظات و جنبهها،
ازجمله جنبه ايدئولوژى ،بخواهد تاريخ را درك كند و بشناسد ،همانقدر ناموفق خواهد بود كه كوشش عكس
آن ،يعنى كوششى كه بخواهد بدون توجه به كليت روند ،لحظات و جنبههاى مختلف در روند را به طور
علمى بشناسد و توضيح دهد ،ناموفق از كار در خواهد آمد .نهايتا اين اسلوب تنها اسلوب انقالبى است ،زيرا
تنها به كمك و ازطريق به كارگرفتن آن مي توان تاريخ بشرى را بهمثابه روند رشد شرايط هستى اجتماعى
شناخت كه ضرورتا از اشكال اوليه و ساده به پيشرفتهتر و بغرنجتر در حركت است .تنها اسلوب ديالكتيكى
است كه به سردرگمى غلبه مي كند و مي تواند از در افتادن در ابژكتيويسم [اصالت “واقعيتامر“] بورژوايى
و همچنين از ذهنگرايى شعارى“ -انقالبى“ معناسازى براى تاريخ دورى جويد ،شيوهاى كه در مورد محتواى
آن سخن ماركس صدق مي كند ،كه «هيچ چيز اينقدر خسته كننده و خشك نيست ،آنطور كه پرحرفى
خيالپردازانه [چنين]  locus communisاست».
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فهرست توضيحاتى مترجم:

 – -Iلوژيك فرمال  -منطق صورى .تئوريى كه بايد ارسطو را پايه گذار آن دانست .تئورى لوژيك فرمال
(تعقل صورى) ساختار درست انديشيدن و توسعه جوانب مختلف آن را مورد بررسى قرار مي دهد .اين
تئورى داراى سه جنبه است :جنبه اول لوژيك فرمال بـه مفهوم محدود آن ،قوانين لوژيك را دربر مى گيرد.
اين قوانين ،قوانينى عينى (ابژكتيو) هستند .انديشه لوژيك خارج از ذهن انسان وجود ندارد ،لذا اين انديشه
پديدهاى پسيكولوژيك است .صدق كردن و يا نكردن برداشتهاى لوژيك ،وابسته به روند ذهنى انديشه انسان
است .جنبه ديگر ،شيوه و اسلوب لوژيك است ،يعنى چگونگى بكارگرفتن تعقل صورى .اين شيوهاى جاافتاده
در اسلوب عام علمى است و در خدمت تنظيم و ارايه تئورىهاى علمى قرار دارد .اين شيوه جاافتاده در علوم
در كنار لوژيك ديالكتيكى بخش عمده متدولوژى و اسلوب عام علمى را تشكيل مي دهد .ايندو از جوانب
مختلفى برخوردار هستند كه شيوه انتزاع و تعميم ،ازجمله اين جوانب هستند .آنها ذوج ديالكتيكىاى را تشكيل
مي دهند .جنبه سوم تعقل لوژيك صورى مربوط به پرسشهاى فلسفى لوژيك مي شود.
ماترياليسم ديالكتيك اثبات كرده است كه قوانين تعقل صورى ،اگرچه قوانين انديشيدن هستند (كه مستقل از
آگاهى انسان نيستند و بر سر آنها توافقى برقرار نشده است) ،اما درواقعيت عينى ريشه دارند و از طريق
انتزاع از واقعيت استخراج مي شوند (باران مى بارد ،پس زمين خيس است) .در علوم ،ازجمله در سالهاى
اخير ،اين قوانين در رشته الكترونيك نقش بزرگى ايفا كردهاند.
 -IIشناخت عبارتست از انعكاس نتايج ادراك احساسى و تعقلى واقعيت عينى در آگاهى انسان كه «مرحله
عمل (پراتيك) در مبداء و منتهاى آن قرار دارد» (طبرى ،ا“ ،جهانبيني ها و جنبشهاى اجتماعى در ايران“،
ص .)319
 -IIIنظريات پسامدرن .مراجعه شود به “جامعه مدنى و آگاهى پسامدرن“ از همين مترجم  ،انتشارات پيال
تهران .١٣٨٤
 -IVپوزيتويسم .جريان ايدهآليستى -سوبژكتيويستى – ذهنگرايانه – و در ذات خود معتقد به غيرقابل شناخت
بودن  Agnosistismusواقعيت در فلسفه بورژوايى قرون  19و  .20پوزيتويسم و نئوپوزيتويسم بهمفهوم خاص،
نام تئورى شناخت و اسلوب شناختى است كه معتقد است ،كه سرچشمه كليه شناخت انسان تنها آن چيزى
است كه وجود دارد ،يعنى آن چيزى كه از طريق نظاره و مشاهده مي توان بهكمك حواس خود بهطور
“مثبت“ دريافت و شناخت .نگاه شود همچنين به نظريات “پوپر“ در “جامعه مدنى و آگاهى پسامدرن“ ،صفحه
 ١١٨ -١١٢از همين مترجم ،انتشارات پيال تهران .١٣٨٤
 -Vعرفان -اسطوره -رازگونه  Mystikجهانبينى ايدهآليستى -مذهبى كه پديدهاى بشدت متضاد و حتى
پارادوكس است .در آن جنبههاى ذهنى ،كه غلبه دارند ،با عناصر عينى ،مذهبى ،فلسفى ،پانتئيسم (فلسفه
خوش باشى) و حتى تمايالت نفى خدا  Atheismusوغيره ديده مي شوند .احسان طبرى در “نوشتههاى فلسفى و
اجتماعى“ و همچنين در پيش سخنى در كتاب “يادنامه شهيدان“ ،اثر رحيم نامور ( ،)١٣٤٣و در نوشتارهاى
بيشمار ديگر به عرفان در ايران پرداخته و آن را شيوه مبارزه “انفرادى“ و “پاسيف“ روشنفكران سدههاى
دور قرون وسطى ناميده است كه اعتبار خود را براى مبارزات اجتماعى امروزى از دست داده است.
در دوران حاكميت گلوباليستى سرمايه امپرياليستى ،انواع پسامدرن اين انديشه مي كوشد روحيه نااميدى و
ياس را به تودههاى مردم القاء كرده ،آنها را به شرايط گويا سرنوشتگونه ايجاد شده ،تحت عنوان “الزامات
و ضرورتهاى گلوباليستى“ به تسليم به شرايط ديكته شده توسط سرمايه مالى امپرياليستى وادارند و به
گريزناپذيرى وضع حاكم و فقدان هرنوع امكان تغيير آن ،معتقد سازند .توسعه قارچوار انواع جريانهاى
“عرفانى“ در ايران و در ميان ايرانيان خارج از كشور در سالهاى اخير را بايد برنامهاى تنظيم و هدايت
شده ارزيابى كرد و آن را افشا نمود.
برخالف تصوراتى كه با مواضع نيهيليستى و ياس و سرخوردگى در ميان نيروهاى چپ و يا چپ سابق كه
مى خواهند تاريخ را پايان يافته بپندارند ،نشريات كارگرى مستقل در آلمان ،ازجمله روزنامه حزب كمونيست
اين كشور“ ،عصر جديد“ در ماه جوالى  2004از بحث هاى پرشور در سنديكاهاى آلمان و در بين محافل
ضدجنگ اين كشور خبر داد ،كه بر دور محور جستجوى بدل و تالىهاى ممكن براى وضع موجود تحميلى
توسط سرمايهدارى مى گردد .اين پديده را بايد “آغاز ظهور نمودن“ (طبرى) مرحله نوينى در مبارزات
اجتماعى در اين كشور ارزيابى كرد.
 ،1762 -1814 ،Johan Gottleb Fichte - VIفيلسوف ايدهآليستذهنگراى آلمانى .در مركز آموزش فلسفى او
“من“ خالق قرار دارد.
 -VIIكانت ،امانوئل ،١٧٦٢ -١٨١٤ ،فيلسوف ايدهآليست ذهنگراى آلمانى از شهر كالينينگراد در روسيه
(كونيگزبرگ) .انديشمند دوران روشنگرى در آلمان.
 ،Dogmatismus -VIIIاز ريشه يونانى به معناى پايبند باقي ماندن به جزم و پذيرفتن غيرانتقادى بينش و
آموزشهاى قديمي شده و يا اثبات نشده است .از نظر فلسفى انديشهاى متافيزيكى و غيرديالكتيكى است.

146

انحراف مخصوصى از نظريات بانيان كالسيكسوسياليسم علمى ماركس ،انگلس و لنين در جنبش انقالبى
كارگرى را چنين مي نامند كه به طور ظاهرى در جهت مخالف تجديدنظرطلبى  Revisionismusقرار دارد ،اما
درواقع در خدمت آن عمل مي كند .مفهوم جزمگرايى ناتوانى در بكارگرفتن و رشد خالق نظريات كالسيك
ماركسيستى برپايه اطالعات جديد علمى و انطباق آنها بر شرايط روز جنبش اجتماعى را برجسته مي سازد.
بدينترتيب جزمگر ايى باعث جدايى تئورى و پراتيك در مبارزات اجتماعى و رشد علوم طبيعى و اجتماعى
مي شود .از نظر سياسى اين جريان به فرقهگرايى مي انجامد و خطر ايجادشدن اشكال ماوراىچپ و
ماجراجويانه را در جنبش كارگرى ايجاد مي سازد و امكان پنهان شدن اقدامات چپ نمايانه را در پشت آن
بوجود مي آورد.
 -IXرئاليسم -1 ،نام جهتگيرى تئورى شناخت متافيزيكى ايدهآليسم عينى است كه در آموزش كليساى كاتوليك
قرون وسطى تا دوران كنونى بنام شوالستيك و نئوشوالستيك حكمفرماست و برپايه چگونگى و نوع برداشت
و تعريف درباره مسائل عمومى  universalia sunt realiaقرار دارد .بهعبارت ديگر اين آموزش براى مفاهيم
عمومى اين ويژگى را قائل است كه وجود آنها را در خارج و مستقل از آگاهى انسان مي پذيرد ،اما همزمان
وجود آن را بيان وجود خداوند مي داند .بدينترتيب مفهوم عام براى رئاليسم به معناى كليه چيزهاى عينى
مشخص است كه خاص از آن ناشى مي شود .براينپايه مثال انسانيت آن چيز واقعا موجود است ،و نه انسان.
اين آموزش مدعى است كه انسانيت باقى مي ماند ،حتى اگر يك انسان هم وجود نداشته باشد .اين نوع رئاليسم
را رئاليسم بنيادگرا مي نامند كه پايه گذار آن افالطون است .در طول قرون وسطى اين شكل بنيادگراى
رئاليسم با تكيه به نظريات ارسطو تعديل يافت كه بنام رئاليسم ارسطوئى و يا بينهرو معروف است ،بدون
آنكه در مضمون آن تغيير ايجاد كند -2 .نام تئورى شناخت متافيزيكى و هستىشناسى نئوشوالستيك ،و بهويژه
آموزش نئوتوميسموس  Neuthomismusكه مانند شوالستيك آموزشى برپايه ايدهآليسم عينى است .در اين آموزش
هم هستى مستقل و خارج از آگاهى انسان پذيرفته مي شود ،كه آن را همان خداوند مي داند كه آغاز و پايان،
مبداء و هدف را تشكيل مي دهد و همه آنچه موجود است به آن وابسته است -3 .نام براى آموزشهايى
درباره تئورى شناخت است كه وجود عينى -واقعى جهان خارج را مىپذيرند ،بدون آنكه درباره چگونگى
جنس آن ،مادى و يا معنوى بودن آن ،ابراز نظرى بكنند .بكاربردن مفهوم رئاليسم از اين رو انحرافى و
سردرگم كننده است و پاسخى براى توضيح پرسش اساسى فلسفه درباره مقدم بودن عين بر ذهن و يا برعكس
نيست .انديشمندانى كه در نظرياتشان ناپيگير و متزلزل بوده اند و درباره پرسش اصلى نظر مشخصى ابراز
نكردهاند ،و كوشيده اند ميان ايدهآليسم ذهنى و عينى تفاهم و آشتى ايجاد سازند ،در طول تاريخ فلسفه به اين
آموزش روآورده اند .پيروان نئوكانيسم و پوزيتويستهاى فلسفه دوران افول جامعه سرمايهدارى ،جزء اين
گروه هستند .آنها اغلب آموزش خود را “رئاليسم انتقادى“ مي نامند .بنام “رئاليسم ساده“  ،naiveتئورى
شناختى در اين گروه ناميده مي شود كه سطح احساسى شناخت را با كل روند شناخت يكى مي داند ،كه به
معناى آنست كه گويا در لحظهاى كه به احساس وجود واقعيت خارجى دست يافته مي شود ،جريان روند
شناخت واقعيت پايان مي يابد.
 -Xدكارت ،رنه ١٥٩٦ -١٦٥٠ ،فيلسوف و رياضىدان فرانسوى دوران روشنگرى.
 - XIگردش كوپرنيكى  ،1473 -1543 ، Nikolas Kopernikus ،kopernikanische Wendungستاره شناس ،پايه گذار
آموزشگردش ستارگان بدور خورشيد helionzentrisches System
 - XIIذهنگرايى مدرن  Neokantianismusآموزش پرنفوذ فلسفى بورژوازى دوران افول در بخش سوم پايانى
قرن  ١٩و دهه آغازين قرن  ٢٠در آلمان .اين نظريات مواضع بزرگزمينداران فئودال و بورژوازى را
عليه جنبش رشديابنده كارگرى در آلمان و در جهان تشكيل مي داد.
 – XIIIپوزيتيويسم ،جريان ايدهآليستى -سوبژكتيويستى -ذهنگرايانه و در ذات خود معتقد به غيرقابل شناخت
بودن (آگنوستيسم) واقعيت در فلسفه بورژوايى قرد  ١٩و ٢٠
 - Archimedes -XIVحدود  285 -212پيش از آغاز تاريخ اروپائى ،رياضىدان دوران آنتيك در سيرآكوس.
 ،1668 -1744 Giamabattista Vico - XVفيلسوف ايتاليايى .پايهگذار آموزش پسيكولوژى خلق.
 -XVIراسيوناليسم ،نام تئورى شناختى است كه مرحله عقاليى شناخت را مطلق مي سازد و معتقد است كه
انديشه (عقل) مى تواند حقيقت را بيابد .محك واقعيت را هم راسيوناليسم تنها در انديشه قرار مي دهد .مرحله
احساسى شناخت را رد مي كند .در تاريخ فلسفه ،راسيوناليسم هم به ايدهآليسم (عمدتا) و هم به ماترياليسم تكيه
كرده است .دكارت بهمثابه يك راسيوناليست ايدهآليست ،براى انديشيدن شخصيتى واقعى در كنار ماده قائل
است و آن را مادهاى ذهنى قلمداد مي سازد .اين ماده ،برخالف همه احساس ها كه منفعل هستند ،فعال است.
در اين انديشه فلسفى ،بعدها مفهوم كارتزى بوجود آمد كه معتقد به عملكرد خالق انديشه است ،كه برپايه ايده
قرار دارد.
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 -XVIIجون الك ،١٦٣٢ -١٧٠٤ ،فيلسوف انگليسى ،ايدهآليست آمپريست دوران روشنگرى .به نظر او
تصورات از تركيب احساس خارجى و واكنش داخلى ايجاد مي شوند .تقسيم قواى حكومتى را او براى اولين
بار مطرح ساخت.
 Sensation -XVIIIدر فرانسه مساويست با برداشت احساسى ،در التين  densusكه احساس و درك كردن معنا مي
دهد.
 Condillacschen Sensualismus XIXكونديالك د ئتينه ،1715 -1780 ،فيلسوف ماترياليست فرانسوى ،پايبند به
تئورى شناخت زئن زوآليسم افراطى ،كه مرحله حسى شناخت را مطلق مي سازد.
 -XXنكاتى درباره درك مكانيكى از ماترياليسم .تنزل قابليت انديشدن ماده به سطح درك فيزيولوژيكى كاركرد
مغز نزد گروهى از انديشمندان ماترياليست در دوران كنونى به كمك امكانات تحقيقات جديد مغز با رنسانس
جديدى روبرو شده است .امرى كه برپايه برداشت غيرديالكتيكى درباره عملكرد مغز و قابليت قوه ادراكه
قرار دارد .تفاوت عملكرد فيزيولوژيكى مغز از يكسو و ارتباط آن با آگاهى در چهارچوب هستى اجتماعى
از سوي ديگر ،نزد اين پژوهشگران پنهان مي ماند .چنين گرايشى را مي توان بهويژه در تحقيقات رشتههاى
پزشكى و بيولوژيكى در ارتباط با عملكرد مغز يافت كه در سالهاى اخير با پيشرفت تكنيك توموگرافى بكمك
بكارگيرى قوه مغناتيسى  ، MRTممكن شده است .برخورد يكسويه نگرانه به نتايج كار تخصصى نزد اين
گروه از پژوهشگران و بي توجهى به بغرنجى و چنداليگى ايجادشدن آگاهى (وحدت بيو -پسيكو -سوسيال) و
كليت شخصيت انسان ناشى از انديشه نظارهگر -ظاهرنگر نزد علم بورژوايى است .نگاه شود ازجمله به
“بجاى پيشگفتار“.
 -XXIالمترى يوليان ،1709 -1751 ،ماترياليست فرانسوى.
 -XXIIآمپريسم  .Empirismusآموزش تئورىهاى شناخت متعددى كه شناخت را از نظر اسلوبى با مشاهده و
نظارهكردن ،اندازهگيرى و تجربه يكى مىدانند .محدود ساختن اين شناخت به احساس همان  Sensualismكه در
 XIXتوضيح داده شد.
 -XXIIIهوبئس ،توماس  ،1588 -1679فيلسوف انگليسى.
“ -XXIVفنومنولوژى روح“  Phänomenologieيا پديدارشناختى روح عنوان اثر مشهور هگل است .او در اين
اثر روند تبديل شدن ايده (روح) به عينيت را فنومنولوژى مي نامد كه مراحلى از حقيقت واحد را تشكيل مي
دهد .انگلس در “لودويگ فويرباخ و پايان فلسفه كالسيك آلمان“ آن را به معناى «جنينشناسى و كهنشناسى
روح ،تكامل شعور فردى در مراحل مختلف آن ... ،كه شعور انسانى در جريان تكامل تاريخ طىكرده است»،
ارزيابى مي كند و مي نويسد ،هگل «مي كوشد آن نخ تكاملى را كه از خالل [هر] رشته مي گذرد ،يافته و
نشان دهد .او اين كوشش را در فنومنولوژى روح در مورد منطق ،در فلسفه طبيعت ،در فلسفه روح كه
به صورت اجزاء مختلف تاريخى آن ،يعنى فلسفه تاريخ ،حقوق ،مذهب ،تاريخ فلسفه و زيباشناسى و غيره
تنظيم شده است» ،بهعمل مي آورد و نشان مي دهد( .ترجمه محمد پورهرمزان ،ص .)٨
انگلس ادامه مي دهد« :فلسفه به طور كلى با هگل پايان مي يابد ،زيرا از طرفى سيستم او ترازنامه با
عظمتى است از سراپاى تكامل پيشين فلسفه و از طرف ديگر ،خود او ،گرچه ناآگانه ،راهى را بهما نشان
مي دهد كه ما را از تنگناى پرپيچ وخم سيستمها بيرون كشيده ،بسوى معرفت واقعى مثبته جهان هدايت مي
كند»( .همانجا ص « ... )٩آنگاه اثر فويرباخ موسوم به “ماهيت مسيحيت“ نشر يافت .اين اثر با يك ضربت
تضاد مزبور را پراكنده ساخت و از نو ،بدون چم وخم ،ظفرمندى ماترياليسم را اعالم داشت .طبيعت مستقل
از هرگونه فلسفه( » ...همانجا ص )١٠ -١١
انديشه “متافيزيكى“ را انگلس همانجا (ص  )٣١چنين بر مي شمرد« :اسلوب قديمى پژوهش و تفكر كه هگل
“متافيزيكى“ مىناميد و اشياء را بيشتر به عنوان چيزهاى تام و تغييرناپذير در نظر مي گرفت  ...از آنچنان
طبيعتشناسى برخاسته بود كه اشياء جاندار و بىجان طبيعت را بهمثابه چيزهاى تامى بررسى مىنمود.
فنومنولوژى پديدارشناختى ،اصطالح هگل است براى بيان شكل تظاهر روح (ايده مطلق) در سلسه مراتب
رشد و تكامل ديالكتيكى -تاريخى آن كه از اشكال پديده و واقعيتامرى معنوى شروع مي شود و تا شناخت و
دستيابى به دانش مطلق ادامه دارد».
«اشكال واقعى براى زندگى اُوديسه روح فقط دقايق ضرورى تحول (توسعه) آگاهى اند كه در آگاهى
روزمره به [سوى] دانندگى مطلق پيش مىرود .از آگاهى زندگى روزمره به داندگى مطلق فلسفى .در دانندگى
مطلق حركت فقط كامل نمي شود ،بلكه بسته نيز مي شود ».محمود عباديان“ ،ساختمان سرمايه“ ،نقدنو
شماره  ،١٥ص ٢٧
 – XXVاسپينوزا  ،بنديكوس  ،١٦٣٢ -١٦٧٧فيلسوف پرتغالىاالصل دوران روشنگرى.
 -XXVIشلينگ ،فردريش ويلهلم  ،١٧٧٥ -١٨٥٤فيلسوف ايدهآليست آلمانى.
 – XXVIIفرماليسم  Formalismusآموزش درباره وحدت جهان ،كه وجه مشتركى ميان گروهى از جهانبيني
هاى مختلف را تشكيل مي دهد ..ارسطو و انديشمندان دوران شوالستيك ،فرم و ماده را در برابر يكديگر
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قرار مي دادند و فرم را علت درونى وجود ماده مي دانستند .براى آنان ماده غيرفعال است و خود را بر شكل
منطبق مي سازد .براى ارسطو ،فرم يك اصل معنوى است ( .)Entelechieفلسفه ماترياليستى قرن  ١٨براى
محتوا در برابر فرم نقش تعيين كننده قائل است .ماترياليسم ديالكتيك فرم و محتوا را دو جنبه از واقعيت
وجودى هر شىء و روند مي داند كه در ارتباط متقابل ديالكتيكى قرار دارند.
فلسفه بورژوازى دوران كنونى ،به طور كلى با برداشتى پوزيتيويستى ،فرم و محتوا را به طور متافيزيكى
از هم مستقل اعالم مي دارد و براى فرم نقش پراهميتترى قائل مي شود .جريان پوزيتويستى متكى بر جنبه
احساسى شناخت ،كه پيشتر برشمرده شد ،براى علوم ازجمله به زبان پربها مي دهد و آن را مستقل اعالم
مي دارد.
 -XXVIIIمونيسم ماترياليستى .آموزش برپايه پذيرفتن وحدت جهان بهمثابه پايه و اساس واقعيت.
 - XXIXپارالريسم نامى است براى جهانبينى ايدهآليستى كه رابطه ميان ماده و آگاهى (هستى و انديشه) را
اين چنين مي پندارد كه قوانين انديشه و اشكال وجودى آن ،يعنى اشكال متنوع هستى ،به طور موازى و هم
ارزش در كنار هم قرار دارند.
 -XXXهردر ،جوهان گوتفريد ،١٧٤٤ -١٨٠٣ ،تئولوگ و فيلسوف تاريخشناس ايدهآليست آلمانى.
 -XXXIلسينگ ،گوتهولد افراهيم ،١٧٢٩ -١٧٨١ ،شاعر و نويسنده و فيلسوف آلمانى.
 Transcendental -XXXIIدر نظريات كانت به معناى “قرارداشتن (نكتهاى -امرى -برداشتى) پيش از هر
تجربهاى“ -متعالى ،برترين (آريانپور)-
 -XXXIIIلوكاش ،جورج ،١٨٨٥ -١٩٧١ ،ماركسيست مجارى.
 -XXXIVياكوبى ،فريدريش هينريش .١٧٤٣ -١٨١٩ ،فيلسوف و نويسنده آلمانى.
 -XXXVدوآليسم .آموزش دوگانگى ،دوگرايى (آريانپور) ،ثنويت .آموزش ايدهآليستى كه وحدت جهان را نفى
مي كند و حقيقت را دوگانه مي پندارد .به نظر آن ،دو بخش وجود (عين و ذهن ،ماده و معنويت ،ضرورت
و آزادى ،خوب و بد  )...در برابر هم قرار دارند و هموزن مي باشند.
 -XXXVIانديشه مونيستى و پذيرفتن وحدت ميان عين و ذهن در انديشه ابوعلي سينا پيش از هزار سال پيش
از اين طريق پاسخ خود را يافته بود كه او قدرت و توانايى نامحدود الهى را براى خلق طبيعت و كليه
واقعيت عينى پذيرفته بود .هانس هينس هولس  ،H. H. Holzفيلسوف معاصر آلمانى در اثر خود “غار بزرگ
دزدان“  Die groesse Raueberhoehleبرداشت ابن سينا را چنين توضيح مي دهد« :آنان [بيرونى ،ابن سينا] از اين
راه [قياس و بحث درباره معناى كلمات] درباره رابطه ميان وحدت وجود و متنوع بودن جهان و نقطه
آغازين اين تنوع كه طبق نظر وحدت وجود در ذات خداوند متمركز است و از آن منتشر مي شود ،به
پرسشهايى دست يافتند .اين برداشت در برابر برداشت ثنويت (دوآليسم) مطرح مي شد كه بدى در جهان را
در برابر نيكى خداوند قرار مي داد  .اگر وحدت جهان در خداوند به صورت عقل كل وجود دارد ،بايد معلوم
شود كه جايگاه مادى اين وحدت كجاست ،و از چه ساخته شده است؟ و پاسخ به اين پرسش ،موضوع انديشه
فلسفى بود ... .برخالف ارسطو كه معتقد است حركت اشياء ناشى از زنجيرهاى از علل است كه به “جنبنده
ثابت“ مي انجامد ،براى فلسفه اسالمى “جنبنده ثابت“ وجود مطلق خداوند است كه پيش از همه چيز وجود
دارد و همه خواص را در خود جمعآورده است ،و آغازگر حركت است؛ از مطلقيت او ،مىبايست گذار به
حركت نتيجهگيرى مي شد .همه واقعيتها و امكانات به صورت انديشه و جوهر در ذات خداوند وجود دارد،
تا آن زمان كه با خلق آنها ،به آنها ماديت جهانى (وجود) بخشد؛ اما از آنجا كه خداوند در خارج از جهان
مادى (خارج از ماديت جهان) وجود دارد ،انتقال انديشه به جهان مادى ،نياز به گذار از يك مرحله بينى
دارد ،تا بتوان از خداوند بهمثابه علت اولى ،به جهان متحرك مادى رسيد.
ارسطو براى اين گذار نمونهاى ارائه نمي دهد كه تنوع وجود مادى را از معنويت مطلق اوليه نتيجه دهد.
ايجاد تنوع مادى از عقل كل ،نزد فيلسوفان اسالمى ،چنين است :خداوند ماهيتا ٌ عقل كل است ،يعنى انديشه
معنوى همه واقعيتها و امكانها ،او بهمثابه شعور مطلق و كامل ،نه تنها جهان را در شكل “انديشه“ ،بلكه
خواست خلق آنان را نيز در بر دارد .از آنجا كه در برابر خواست خداوند هيچ مانعى وجود ندارد ،خواست
و اراده درونى او نقش علت على خلق جهان را ايفا مي كند :هر زمان كه خداوند اراده كند ،جهانى را كه
انديشه آفرينش آن را در اختيار دارد ،مىآفريند.
ابن سينا از اين ساختار فارابى ،ابدى بودن جهان را نتيجه مي گيرد .از آنجا كه بدون اراده شعور مطلق و
كامل هيچ چيز ممكن نمي شود ،بايد جهانى را كه در انديشه دارد ،همزمان نيز اراده –يعنى خلق -كرده باشد.
از اينرو ،جهان مادى ،همانند خداوند ،ابدى است ... .از آنجا كه در شعور مطلق ،اراده نيز وجود دارد كه
وقتى در برابر او چيزى براى خلق كردن وجود دارد ،خلق مي كند[ .احسان طبرى اين نكته را به نقل از
كتاب “شفا“ى ابن سينا ،چنين بيان مي دارد« :قضا ،عبارت است از عمل ابتدائى و بسيط وضع اشياء ،از
جانب خدا] اين مخلوق ،كه شعور خلق كننده آن را ايجاد مى كند ،بايد نسبت به خالق خود از جنس ديگرى
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باشد ،زيرا در غير اينصورت ،شعور ،تنها شعور را مىآفريند( ».نگاه كن به “جامعه مدنى و آگاهى
پسامدرن“ ،١٣٨٤ ،نشر پيال -تهران ،ص  .)١٥٥ -١٥٣نگاه شود همچنين به زير . XXXVIII
هگل در اثر خود “فنومنولوژى روح“ روند تبديل شده ايده (روح) به عينيت را توضيح مي دهد كه مراحلى
از واقعيت واحد را تشكيل مي دهد .نگاه شود ازجمله به .XX
 – XXXVIIوحدت مطلق لحظات به معناى نفى مطلق لحظات است .برداشت چپ روانه از جابجايى طبقات
بدنبال انقالب ،بجاى نفى ديالكتيكى آنها ،ناشى از اين برداشت است .بدنبال انقالب سوسياليستى نفى طبقات
به طور كلى تحقق مي يابد و نه آنكه جابجايى طبقاتى بوقوع مىپيوند.
 – XXXVIIIلغت آلمانى  Entauesserung,دو مفهوم توامان را بيان مي كند .مفهوم اول از خود چيزى را دادن
است ،به مفهوم روندى ،كه از آن طريق و در لحظه تظاهر و دادن و منتشر كردن چيزى ،خود نيز تغيير مي
يابد و از لحظه آغازين وضع ،دور و به آن غريبه (مفهوم دوم)  Entfremdungنيز مي شود .ابن سينا توانايى و
خواست خداوند را به نحوى توصيف مي كند كه مي توان آن را با مفهوم لغت  Entauesserungآلمانى مشابه
دانست .طبق توضيحات ابن سينا ،خداوند با خلق اشياء ،چيزى را از جنس خود خلق نمي كند ،بلكه مخلوقات
او از جنسى ديگر هستند .بدينترتيب ،آنچه كه توانايى و خواست خدا است و ناشى از اوست (از او نشر مي
يابد) ،درعينحال بهخاطر جنس مادى خود ،از جنس خداوند نيست و باوجود منشاء خداوندى آن ،با آن غريبه
است .به زيرنويس  XXXXIIIهم مراجعه شود
بودن امر و يا
تجزيه
غيرقابل
معناى
به
يونانى
فلسفه
در
يونانى.
 Monade – XXXIXبه معناى وحدت در زبان
ِ
چيزى ساده :مثال ايده نزد افالطون ،اتم نزد دمكريت و اپىكور .ليپنيز آن را واحد بسته روحدار ماده مي داند
كه كليت سيستم منظم جهان را تشكيل مي دهد .ليبنيز،گ و ،1646 -1716 ،انديشمند فيلسوف ،تاريخشناس،
حقوق دان ،زبان شناس ،عالم علوم طبيعى و مذهبى آلمان ،پايه گذار آكادمى برلن.
 -XXXXبرابرايستا  gegenstaendlichدر زبان آلمانى به معناى چيز ،شىء جسمدار است .منظور واقعيت عينى و
قابل لمس .پسوند  lichبه معناى نوعى ،گونهاى.
 -XXXXIشناخته شدن پوست درخت بهمثابه يكى از اجزاى منفرد درخت ازيكسو ،و درك نقش پراهميت آن
در چهارچوب كليت هستى درخت و حفظ حيات آن از سوى ديگر ،همان ارتقاى شناخت طبق عقل روزمره
و يا حتى علمى از پوست درخت است ،در برابر درك ديالكتيكى نقش پوست درخت در بهمپيوستگى-
بهمتنيدگى مجموعه لحظات ديگر اندام درخت (چوب ،آوندها ،برگ ،ميوه وغيره بهمثابه لحظات درونى) در
ارتباط با شرايط خارجى (اقليمى و لحظهاى -محيط محدود و غيره) و بهعبارت ديگر درك مضمون و ذات
هستى درخت.
 -XXXXIIسوراخ هاى سياه در كهكشان ،كه مدتها تنها “سياه بودنشان“ شناخته شده بود ،باالخره بهمثابه
نقطههايى شناخته شدند كه ماده موجود در كهكشان را بدرون خود مىمكند ،انباشت و تلغيظ مي كنند .نهايتا با
ازدياد فشار در ماده جمع شده ،حادثه انفجار آن به نام  Big Bangتحقق مي يابد و منظومه جديد پديد مي شود.
شايد اين مثال كمكى باشد براى درك هم نسبى بودن مطلق و هم داراى محتوا بودن آن.
“ -XXXXIIIبيگانگى از خود“ -در رابطه متن كتاب در اين قسمت ،بيگانهشدن به معناى عدم درك روابط و
مناسبات توليدى در سرمايهدارى است كه تحت شرايط تقسيم كار بمنظور توليد انبوه “كاال“ ،هويت كاال
بهمثابه مخلوق كار مشخص انسان مشخص“ ،گم“ مي شود و شناخته نمي شود ،آنطور كه مثال در كار
پيشهورى بهسهولت قابل شناخت است :مثال كفش كارخانه “كفش ملى“ در برابر كفش دستدوز استاد محمود.
نگاه شود همچنين به توضيحات مربوط به خصلت فتيشى كاال و همچنين زيرنويس . XXXVIII
 – XXXXIVكاتگورى -مقوله“ ،قالبهاى اجتماعى“ معتبر براى بيان افكار .در زير نويس ص  106ترجمه
كتاب “كاپيتال“ ،مقوله كاتگورى چنين توضيح داده مي شود :در معناى ارسطوئى ،اين كلمه در مقابل
 Categoriesكه ح كماى قديم ايران و عرب در بعضى موارد نيز معرب كلمه يونانى (غاطيغورباس) را بكار
بردهاند (مقوالت عشر يا غاطيغوباس) ،كار برده شده است.
در همين صفحه ترجمه تعريف كاتگورى از “كاپيتال“ چنين است :اين اشكال مقوالت علم اقتصاد بورژوائى
را تشكيل مي دهند .اين ها قالبهاى اجتماعا معتبر و بنابراين عينى [براى] بيان افكارى است كه بهروابط
توليدى اين شيوه معين تاريخى و اجتماعى توليد (يعنى توليد كاال) اختصاص دارد .بنابراين بمحض اينكه با
اشكال ديگرى از توليد سروكار پيدا كنيم ،اين جنبه عرفانى و پراسرار دنياى كاال ،كليه اين ظواهر سحر
وجادو كه بر اساس توليد كاال محصوالت كار را با پردهاى از ابر پوشانيده است ،برطرف خواهد شد.
 Skeptizismus -XXXXVآموزشى فلسفى است كه بشدت متاثر از موضع ايدهآليستذهنى مي باشد و مواضع
آگنوسيستى ،يعنى عدم امكان شناخت را تبليغ مي كند .بدينترتيب آموزشى است كه تئورى شناخت آن ،اين
شك را مطرح مي سازد كه گويا اصال شناخت از محيط پيرامون ممكن نيست و از اين رو آشك“ را بهمثابه
يك اصل عنوان مي كند .جهانبينى است كه هستى انسان را بى معنا و امرى عبث مي داند و داراى مواضع
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نيهيليستى (نفى همه چيز) و غيرعقاليى مي باشد .در تاريخ فلسفه اين نظريات به اشكال مختلف ظهور
كردهاند.
سه جريان عمده آن عبارتند از -1 :آموزش فلسفى يونان كه در قرون  3تا  2پيش از تاريخ اروپائى وجود
داشت و بىعارى و بىخيالى را براى دست يافتن به خوشبختى تبليغ مي كرد .راه دسترسى به اين خوشبختى را
اين آموزش نه از طريق دانستن و شناخت جهان ،بلكه با چشم پوشىكردن از هر شناختى مي دانست .شكاكيون
يونانى شناخت جهان را غيرممكن اعالم داشته بودند و مي گفتند كه با چشم پوشى انسان از هرنوع شناخت،
انسان تحت تاثير محيط خارج از خود قرار نخواهد گرفت و از اين طريق به خوشبختى نايل خواهد شد .اين
آموزش نيهيليستى را بايد در ارتباط تاريخى با دوران فروپاشى صورتبندى اقتصادى -اجتماعى برده دارى
آنتيك ارزيابى كرد ،زيرا محصول انعكاس ذهنى اين روند فروپاشى است -2 .جريان ديگرى از آموزش
شكاكيت مربوط است به نيمه دوم قرن شانزدهم در فرانسه ،تحت عنوان نئواسكپتيسم . Neuskeptizismusاين
آموزش را نبايد تنها يك تجديد فلسفه يونانى دانست كه محصول ايدئولوژى دوران فروپاشى بردهدارى بود،
بلكه بايد آن را محصول پرتضاد آغاز دوران جديدى دانست كه به رنسانس انجاميد .نمايندگان عمده آن
 Mintaigensو  Charronsبودند -3 .سومين جريان را بايد جريان فلسفى دوران امپرياليسم دانست كه در مراحل
طوالنى در صدد است با مواضع شكاكيك ،پراگماتيسم ( Pragmatismusكه محك حقيقت را در قابل استفاده بودن
آن مي داند)( Wissenssoziologie ،كه انديشه علمى را به ابزار در خدمت ايدئولوژى تبديل سازد و آن را آگاهى
در خدمت منافع مي داند) ،بر انديشه غيرديالكتيكى غالب شود .و همچنين فلسفه زندگى  Lebensphylosophieكه
اسلوب علمى را در علوم نادرست مي داند و شيوههاى غيرعقاليى را تبليغ مي كند ،و باالخره
اگزيستانسياليسم  Existentialismusكه بىمعنايى و بي محتوايى زندگى انسان را تبليغ مي كند وغيره جريانهاى
مختلف فلسفه اسكپتيسموس دوران امپرياليسم هستند.
با آموزش شكاكيت نبايد شك مذهبى  Bayleو يا شك اسلوبى دكارت  Descartesاشتباه شود .اين ها اشكال
شكاكيتى بودند كه با مواضع فلسفى خود به زمينههاى رشد فلسفه و علم كمك نمودند و بايد آنها را سرآغاز
رشد ادراك ديالكتيكى ارزيابى نمود.
 -XXXXVIسوفيستيك  Sophistikجريانى است در زير مجموعه فلسفه يونانى اسكپتيسموس كه فوقا توضيح داده
شد و برپايه سفسطه قرار دارد.
 Fetischismus - XXXXVIIباور داشتن به خاصيتهاى مافوق طبيعى برخى از اشياء انتخاب شده و يا غريب و
محترم شناختن آنها .اين پديده در تمام اديان وجود دارد و نبايد آن را تنها بيان مرحله رشد نازل جهانبينى
مذهبى دانست كه تاريخنويسى مذهب در سرمايهدارى آن را تبليغ مي كند .باوجود اشكال شبيه بـه هم اشياء
مورد احترام در مذاهب مختلف ،محتوا و مضمون اين سنن نزد مذاهب متفاوت است .توضيح ماركس در
زيرنويس در كاپيتال جلد اول ،صفحه ( ١٠٣ترجمه ايرج اسكندرى) درباره “فتيش“ چنين است« :فتيش
عبارت از شىء است كه مردم عهود اوليه يا قبايل عقبافتاده كنونى ،مقدس مىشمارند و مانند بت ستايش مي
كنند و اغلب آن را بهمثابه اجداد قبيله خود مىپرستند».
در صفحات  ١٠٣و  ١٠٤ماركس درباره خصلت فتيشى كاال مي نويسد« :پس صفت اسرارآميز شكل كاال
فقط در اين كيفيت است كه شكل مزبور خصلت اجتماعى كار بشر را در نظر انسان بشكل صفات مادى
محصوالت كار و خواص اجتماعى ذاتى خود اين اشياء ،منعكس مي سازد و بهمين جهت نيز رابطه اجتماعى
توكيدكنندگان را با مجموع كار بصورت يك رابطه اجتماعي اي كه خارج از ايشان و ميان خود اشياء وجود
دارد ،نمايش مي دهد .با اين چشم بندى است كه محصوالت كار بدل به كاال مي شوند و درعين محسوس
بودن ،غيرملموس مي گردند ،يعنى بصورت اشياء اجتماعى درمي آيند .همچنانكه تاثير نورانى شىء اى بر
عصب باصره ،مانند تحريك داخلى خود عصب باصره نموده نمي شود ،بلكه بصورت شىء محسوسى كه
خارج از چشم قرارگرفته است ،بيان مي گردد .ولى عمل ديدن بدين قسم انجام مي گيرد ،كه واقعا روشنائى
از جسمى خارجى به شىء ديگرى ،كه چشم است ،مىتابد .اين رابطه فيزيكى ميان اشياء فيزيكى است .اما
برعكس ،شكل كاال و رابطه ارزشى محصوالت كار بهيچوجه دخلى به ماهيت فيزيكى آنها و ارتباطات
شىء اى و خارجىاى كه از آن ناشى مي گردد ،ندارد .تنها رابطه اجتماعى مشخص خود انسانهاست كه در
اين مورد بشكل وهم آميز رابطه ميان اشياء جلوه مي كند .براى يافتن نظير اين مورد بايد در مناطق مه آلود
جهان مذهبى بپرواز درآئيم .آنجا نيز چنين به نظر مي آيد ،كه محصوالت دماغ انسانى زندگى خاصى يافته،
همچون چهرههاى مستقلى ميان خود و با انسان در رابطه قرارگرفته اند .در جهان كاال نيز حاصل دسترنج
انسان چنين جلوه مي كند .اين همان چيزى است كه من فتيشيسم ناميده ام ،صفتى كه تا محصوالت كار
بصورت كاال درمي آيد ،به آنها ميچسبد و سپس جزء الينفك توليد كاالئى مي گردد.
همانطور كه تحقيق ما ثابت نمود ،اين فتيشيسم جهان كاال از خاصيت اجتماعى مخصوص كار ناشى مي
گردد ،كه خود مولد كاالست».
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 – XXXXVIIIدرباره فتيشيسم .در دوران كنونى حاكميت سرمايه مالى نئوليبرال چنين تبليغ مي شود ،كه گويا
“الزامات اقتصادى“ ناشى و بهمثابه پيامد روند گلوباليستى حاكم است كه چارهاى باقى نمي گذارد ،جز
برداشتن هرنوع بندو قيد اجتماعى بر دست و پاى سرمايه“ .الزامات اقتصادى“ ظاهر شىءشده روابط
اجتماعى حاكم در اين دوران است كه “مستقل“ شده و “خصلت اجتماعى“ يافته است.
 -XXXXIXشىءشدن -نقل قول فوق از ماركس درباره شىءشدن در ترجمه ايرج اسكندرى از كتاب “كاپيتال“
( 1352صفحه  )104چنين است :به طور كلى اشياء مصرفى به اين جهت كاال مي شوند كه محصول
كارهاى خصوصى مستقل از يكديگر ساخته شده ،هستند .هيئت اين كارهاى خصوصى ،مجموع كار
اجتماعى را تشكيل مي دهد .نظر باينكه توليد كنندگان بدوا از راه مبادله محصوالت كار خويش با يكديگر
تماس اجتماعى حاصل مي كنند ،صفات اجتماعى خاص كارهاى شخصى آنها نيز نخست در درون اين
مبادله نمودار مي گردد .بهعبارت ديگر كارهاى خصوصى بدوا بوسيله روابطى كه مبادله ميان محصوالت
كار ايجاد و از همان راه ميان توليدكنندگان برقرار مي كند ،به صورت حلقههاى مجموع كار اجتماعى درمي
آيند .بنابراين به نظر توليدكنندگان مناسبات اجتماعى ،كارهاى خصوصى آنها همچنانكه هست ،جلوه مي
كند ،يعنى نه بهمثابه مناسبات بي واسطه اجتماعى ميان اشخاص در مورد كارهائى كه خود انجام دادهاند،
بلكه مانند مناسبات شىء اى اشخاص و روابط اجتماعى اشياء .نخست در درون مبادله است كه محصوالت
كار داراى واقعيت ارزشى اجتماعى و همانندى مي شوند ،واقعيتى كه ذاتا از شيئيت سودمند و متنوع آنها
متمايز است.
 -Lامرى كه مثال در مورد بيكارى زحمتكشان نيز متداول است .سرمايهدارى مي كوشد بيكار شدن افراد را
در جامعه ناشى از علل فردى ،ناتوانى ،بىاستعدادى ،عدم تخصص و تحرك وغيره كارگر قلمداد سازد.
 -LIتريشوتومى ،آموزشى كه انسان را به سه قسمت تن ،روح و معنويت  Leib, Seele, Geistتقسيم مي كند.
 -LIIرومانتيك  -جنبش اجتماعى برپايه انديشه فلسفى و احساسى (عاشقانه ،،شعر و كال ادبيات) سالهاى
 1794 -1830در اروپا و بهويژه در آلمان.
 -LIIIتوضيحاتى در مورد “عقل سليم“ .تاثيرى كه “عقل سليم“ مي تواند داشته باشد را مي توان در دوران
كنونى بخوبى مشاهده كرد .سرمايه مالى جهانى توانسته است بهكمك آن سياست غارتگرانه خود را در پس
پرده ابهام قرار دهد .به اين منظور تبليغ بهسود “الزامات گلوباليستى“ ،بهمثابه برداشتى “عقاليى“ برپايه
“عقل سليم“ بشدت انجام مي شود .ازاين طريق “اوليگارشى مالى“ توانسته است “ايدئولوژى طبقات حاكمه را
به ايدئولوژى حاكم“ تبديل سازد .يعنى توانسته است كاتگورى “الزامات گلوباليستى“ را جايگزين درك از
مالك سرمايه به حاكم مطلقالعنان تبديل شدهاست و گويا
انسان
روابط ميان انسانها سازد .گويا اقتصاد و نه
ِ
ِ
جز تسليم به قدرت آن ،چارهاى باقى نمي ماند .اين ،گويا يك “قدرت طبيعى“ و “مشىالهى“ است كه در لباس
“الزامات گلوباليستى“ حاكم شده است ،و نه حاكميت مشتى سرمايهدار غارتگر .براينپايه است كه ضرورت
آنكه همه چيز را بايد گويا آنچنان بهصورت “عقاليى“ و برپايه “عقل سليم“ حلوفصل كرد كه در خدمت
“اقتصاد“ بوده و تابع “الزامات گلوباليستى“ باشد ،توجيه و تبليغ مي شود .اين حكمى “الزامى“ و گريزناپذير
بودن و سرپيچى از آن ناممكن است .منظور از بىبندوبارى  Deregulationروابط اجتماعى ،آنطور كه
برنامه و نسخه “الزامات گلوباليستى“ براى كشورهاى سراسر جهان است ،نظمى است سازمان داده شده
برپايه منافع جهانى سرمايه امپرياليستى و نه در جهت رفع نيازهاى انسانى .محو شدن روابط اجتماعى ميان
انسانها ،به فراموش شدن جاى واالى انسان و بيگانگى از خود انجاميده است.
 -LIVفون كوئيز ،نيكوال  ،١٤٠١ -١٤٦٤فيلسوف كاردينال در شهر ترير ،زادگاه كارل ماركس ،در آلمان.
 -LVآگـاهـى -در سطور كوتاه و شعرگونه زير احسان طبرى نه تنها روند بغرنج و طوالنى دستيابي به
"شناخت" را توسط انسان بر مي شمرد ،بلكه همچنين دوسوى بهمپيوسته و همچنين يكديگر را موجب شونده
قابليت قوه ادراكه را ،يعنى قدرت تجزيه كليت پديده و تعميم از آن در طول رشد آنتروپولوژيك
 Anthropologieانسان و دستيابى طوالنى و سخت جان به شناخت ديالكتيكى را بر مي شمرد .با توجه به
اهميت نظريات و چگونگى بيان آن توسط طبرى در ارتباط با مطالب كتاب لئـو كفلـر بخشى از اين رساله كه
تحت عنوان “انديشههايى پراكنده درباره انسان و زندگى“ در كتاب “يادداشتهاى فلسفى و اجتماعي“ 1345
به چاپ رسيده است ،در اينجا نقل مي شود … « .و درواقع هم نبرد انسان با طبيعت نبردى بسيار نابرابر
بود .او مى بايست طبيعت را و خود را بهمثابه پارهاى از طبيعت بشناسد .مابين ظرفيت دماغى و استعداد
معرفتى او و پيچيدگى حيرت انگيز جهان پيرامون تضادى عميق وجود داشت :طبيعت در جنبش دائمى است
و او ميل دارد همه چيز را براى مشاهده و مداقعه خود متوقف سازد ،طبيعت متنوع است و او ميل دارد همه
چيز را همانند تصور كند ،تا دركش آسانترگردد ،طبيعت بينهايت است و او مى تواند محدود را بفهمد،
طبيعت تودرتو است و او خوشتر دارد در سطح بغلطد ،طبيعت رقص مغشوشى از پديدههاست و او مى
خواهد همه چيز را در هماهنگى قواعد و قوانين بگنجاند ،طبيعت سرشار از هزارها راه و مجراست و او
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مى خواهد همه چيز را در آن مجارى اندكى كه خود مي شناسد ،سير دهد… ].احسان طبرى “ياداشتها و
نوشتههاى فلسفى و اجتماعى“  ،1343ص »111 -112
 -LVIفلسفه طبيعت .ماترياليسم تاريخى و ديالكتيكى و كال فلسفى ماترياليستى طبيعت را بدون هر نوع
اضافات ماوراءطبيعه مي پذيرد و مي داند ،كه پيش از بوجود آمدن شعور ،وجود داشته است و انسان از آن
پديد آمده است .انديشه ايدهآليستى ،طبيعت را ثانوى و ناشى از شعور مي داند .ريشه برداشت وحدت طبيعت
در "فلسفه طبيعت" در اين برداشت نـهفته است.

 -LVIIبوركهارد ،كارل ياكوب  ،١٨٩١ -١٩٧٤تاريخنگار و سياستمدار سوئيسى.

 -LVIIIخصلت به شىء تبديل شدن در اقتصاد دوران فئوداليسم وجود ندارد ،زيرا كه در آن كار در
كشاورزى و در پيشهورى ازهمگسيخته نشده است ،آنطور كه در اثر “تقسيم كار“ در سرمايهدارى عملى شده
است .آنتونيو استراديوارى ،ويلن ساز ايتاليائى  ،١٦٤٤ -١٧٣٧براى آفرينش هر ويلن از انتخاب چوب تا
تركيب الك و چگونگى رنگ كردن ويلن را به تنهايى انجام مي داد .اين امر وضع “ازخودبيگانهشدن“ را در
رابطه ميان ويلنساز و ويلونيست ايجاد نمي كرد .وجود چنين پديدهاى براى آن دوران غيرقابل درك است.
يكى از علل سطح پيشرفته و شكوهمند هنرهاى پيشهورى در آن دوران فقدان تقسيم كار است.

 -LIXكاسيئر ،ارنست  ،1874 -1945فيلسوف نوكانتى.

 -LXاتميزاسيون -ذرهانديشى جامعه برپايه نظريه سقراط قرار دارد .آموزش آتميستيك او ماده را تشكيل شده
از اجزاى اتم مىپذيرفت.

 -LXIغايتشناسى ،تئلئولوژى نامى است براى آموزش ايدهآليستي اي كه كليه حركت ،تغيير و تكامل در
جهان را امرى هدفمند و از پيش تعيين شده مي پندارد .اين آموزش براى اين هدفمندى نه ريشه على ،كه
ريشه “ايده“ -خداوندى و معنوى قايل است.
 -LXIIايدئولوژى پسامدرن سرمايهدارى نئوليبرال در نبرد ايدئولوژيك خود عليه روشنگرى و انديشه علمى
امروزه ،مي كوشد اين تصورات منسوخ قرن هيجدهم را دوباره زنده سازد .بنيادگرايان مسيحى در آمريكا كه
جورج دبليو بوش ،رئيس جمهور فعلى اياالت متحده نيز يكى از فعاالن كليسائى آن است ،در موعظههاى
خود دوباره عليه داروين و نظريات اثبات شده او در مورد برآمدن گونههاى مختلف گياهى و حيوانى از
ريشه مشترك تاريخى ،تبليغ مي كنند و نظريات او را مردود اعالم مي دارند .اين درحالى است كه علم
فيزيك توانسته است بي پاياني كهكشان و چگونگى ايجادشدن منظومهها و سيكل تغييرات آن را بشناسد و به
اثبات برساند.
 -LXIIIكئوزناى ،فرانكو  ،١٦٩٤ -١٧٧٤پزشگ ،فيلسوف و اقتصاددان فرانسوى .پايه گذار آموزش
فيزيوكرات.
 -LXIVفيزيوكرات .آموزش فيزيوكراتها كه كئوزناى پايهگذار آن بود ،خواستار وضع قوانين براى گذران
طبيعى جريان روند هستى اجتماعى بودند.
 -LXVكرومول ،اوليور ،١٥٩٩ -١٦٨٥ ،لرد انگليسى ،رهبر انقالب مجلس عليه پادشاه انگليس.
 -LXVIغده اپىفيز -غده با ترشح داخلى (ترشح به درون دستگاه گردش خون) در زير سقف مغز بينى.
 -LXVIIنه تنها سنتهاى مشابه نزد اقوام دور از هم نشان معنويت مشترك گونه انسانى است ،بلكه همچنين
بيان رشد مشابه آگاهى ،فن و هنر و نهايتا علوم نزد آنان نيز است .ساخت ابنيه مخروط شكل براى آرامگاه و
يا مراكز مقدس را مي توان هم نزد مصريان قديم و هم نزد قبايل مايا  Mayaدر آمريكاى جنوبى يافت.
 -LXVIIIبلوخ ،ارنست  ،١٨٨٥ -١٩٧٧فيلسوف ماركسيست آلمانى.
 -LXVIIIaفيلسوف معاصر آلمانى پتر بويرتون  Peter Beurtonدر رسالهاى تحت عنوان “توليد ابزار توليد در
جهان حيوانات و نزد انسان“ (دفاتر ماركسيستى  Marxistische Blätterشماره  ٣سال  -٢٠٠٦آلمان) توليد و رشد
ابزار توليد توسط انسان را نشان رشد اولوسيونر انسان ارزيابى مي كند .استفاده از وسائلى براى دستيابى به
مواد غذايى (مثال استفاده از شاخه نازك براى خارج كردن مورچه از سوراخ آن و يا شكستن هسته ميوهها
بكمك سنگ توسط ميمون و نمونههاى ديگرى از اين نوع استفاده احيوان از ابزار) در جهان حيوانات در
سطح رشد هر حيوان مشخص محدود مي ماند .اين محدوديت مانع رشد وسائل كمكى در جهان حيوانات مي
شود .نزد انسان اما رشد ابزار توليد در سطح آگاهى انتولوژيك فرد معين باقى نمي ماند ،بلكه داراى تاثيرى
آنتروپولوژيك است .از اين رو بايد رشد ابزار توليد و نهايتا رشد نيروهاى مولده را در هستى اجتماعى نشان
رشد اولوسيونر آگاهى انسان ارزيابى كرد.
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ارزيابىاى كه در تائيد جنبه فعال ذهنيت انسان در رابطه انسان و طبيعت ،آنطور كه در نقل قول فوق از
ماركس بيان شد ،مي باشد.
 -LXIXپرودون ،پير  ،١٨٠٩ -١٨٦٥سوسياليسن اتوپيست و آنارشيست فرانسوى.
 - laissez faire- LXXنظريه اقتصادى درباره آزادى سرمايهدارها – كه گويا در انطباق است با طبيعت  . -در
قرن  ١٨تئورى متداولى بود.
 -LXXIمارسليون فون پادوآ ،١٢٧٠ -١٣٤٣ ،نظريهپرداز ايتاليائى ،كه درباره استقالل خلقها و برترى دولت
بر كليسا آموزشى ارائه كرده است.
 -LXXIIتوماس فون آكوئينو ،١٢٢٥ -١٢٧٤ ،روحانى كليساى كاتوليك .يكى از پايهگذاران نظريات دوران
شوالستيك كليسا در قرون وسطى.
 -LXXIIIوابستگى به قدرت طبيعى .وابستگى فرد از جمع در جوامع اوليه كه تا حد تحت الشعاع قرار داشتن
كليه جوانب حيات فردى را در بر مي گرفت ،موجب آن شده است كه جامعهشناسان پوزيتويست بورژوايى
دوران ما از نوع “پوپر“ ،از اين وضع تاريخى به غلط نتيجهگيرى كرده و جوامع اوليه را از نوع “جوامع
اتوريته“ بنامند .درحالى كه وابستگى تاريخى فرد از جمع در اين جوامع نمونهاى است براى اين رابطه اوليه
و طبيعى  urwuechsigكه انسان آن دوران آن را بهمثابه وابستگى طبيعى و خود خواسته درك مي كرده است.
پوپر با انتقال نادرست شرايط دوران جامعه بدوى به شرايط دوران سرمايهدارى و مشابه دانستن آگاهى
انسان آن دوران با آگاهى انسان كنونى ،به نتيجهگيرى نادرست و غيرتاريخى درباره شرايط آن دوران مي
رسد .او ظاهر “آزاد بودن“ انسان دورران سرمايهدارى را با ظاهر زير سلطه بودن فرد توسط جمع در آن
دوران ،مقايسه مي كند ،مقايسهاى غيرتاريخى و غيرعلمى ،و از اين مقايسه نادرست ،به اين نتيجه نادرست
مي رسد كه جامعه بدوى ،جامعهاى است غيرآزاد .چنين نتيجهگيرى درعينحال نادرستى اسلوبى بررسى
پوپر را نيز باثبات مي رساند .نگاه كن همچنين به اسلوب نظريه “گرنتس نوتسن تئورى“.
 -LXXIVميليتون ،جون ،١٦٠٨ -١٦٧٤ ،شاعر كور انگليسى و رفيق كرومول.
 -LXXVلورنس فون اشتين ،١٨١٥ -١٨٩٠ ،حقوقدان فرانسوى.
 -LXXVIكالوين ،يوهان  ،١٥٠٩ -١٥٦٤رهبر جنبش پروتستان در سويس.
 - LXXVIaمثال رشد بيكارى در كشورهاى متروپل از اين رو اجتنابناپزير شده است ،زيرا توسعه توليد
بخاطر انباشت ِه بودن بازارها از كاالهاى توليد شده ،چنين توسعهاى را مقرون بصرفه نمي كند .ديگر نمي
توان شلوار جين و تلفندستى و خودروى بيشترى را بفروش رساند .اما نظريهپردازان سرمايهدارى در اين
كشورها قادر شدهاند علت عـلـى بحران ساختارى را مخفى نگهدارند و بيكارى را امرى ناشى از كمبودهاى
شخصى فرد بيكار بنمايانند .انديشه عاميانه كه قادر به درك علت واقعى رشد بيكارى نيست ،اين به اصطالح
استدالل را مي پذيرد و پذيرفته است].
 - LXXVIbچنان كه اشاره شد ،كثرتگرايى در نظريه پسامدرن مي كوشد «كليت تنوع» را القاء و آن را
مقولهاى كيفى قلمداد كند .مثال مدعى است كه به تعداد انسانها ،عقايد متفاوتى درباره هر پديده وجود دارد
[زيرا هر فرد ،شخصيتى يكتاست و لذا زاويه ديد خود را دارد]؛ و اين امر ،عين “دموكراسى“ است.
بهعبارت ديگر ،انديشه پسامدرن مي كوشد تفاوت ميان هستىشناسى  Ontologieو انسانشناسى  Anthropologieرا
مخدوش سازد .رابطه ميان هستىشناسى به مفهوم شناخت يگانه بودن رشد فردى و تظاهر بيرونى هر انسان و
انسانشناسى به مفهوم شناخت خانواد ِه گون ِه انسان ،از نظر فلسفى ،رابطه ميان جزء و كل است .در اين
رابطه ،اولى ،مقولهاى كمى و دومى مقولهاى كيفى است .تنوع شكل تظاهر اجزاء با منافع ويژه ،نه تنها با
منافع و نيازهاى خانواه انسانى در تضاد نيست ،بلكه وابستگى و ارتباط درونى اين دو مقوله ،پيششرط
وجودى تنوع كمى در كيفيت مشترك را تشكيل مي دهد .پسامدرنيسم اين رابطه ديالكتيكى ميان جزء و كل را
درك نمي كند ،بلكه نهايتا اين دو را در برابر هم قرار مي دهد .جامعه «دمكراتيك» مورد نظر نظريه
پسامدرن ،فاقد ساختارى سازمانيافته بوده و نمي تواند در طول زمان بغرنج گردد؛ بلكه همچنان به صورت
بافت همگون و خميرگونهيى برجا مي ماند .واقعيت تاريخى رشد و تكامل جامعه انسانى از جامعه ساده اوليه
با اشكال ساده زندگى انسانها؛ تا جامعه بغرنج و پيچيده سرمايهدارى و سوسياليستى با اليهها و قشربندىهاى
هستى اجتماعى ،برداشت مكانيكى و ايستا  statikاز جامعه انسانى را در انديشه پسامدرن را رد مي كند.
(توماس مچر“ ،جامعهمدنى و آگاهى پسامدرن“ ،ص  ،٤٣-٤٤انتشارات پيال ،تهران .)١٣٨٤
 -LXXVIIفرماليسم .جريانى در پوزيتويسم ،كه فرم و ظاهر پديده را عمده ارزيابى مي كند.
 -LXXVIIIاسپنسرؤ هربرت .١٨٢٠ -١٩٠٣ ،فيلسوف و جامعهشناس انگليسى .پايهگذار آموزش انطباق
تئورى اولوسيون بر جامعه.
 -LXXIXبه نقل از صفحه  179ترجمه جلد اول كتاب “سرمايه“ ( ترجمه ايرج اسكندرى):
 -3خريد و فروش نيروى كار
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تغيير ارزش پولى كه بايد به سرمايه مبدل شود ،نمي تواند از خود اين پول ناشى گردد .زيرا پول بهمثابه
وسيله خريد و مانند وسيله پرداخت ،فقط موجب تحقق بخشيدن به بهاى كاالئى است ،كه با آن خريدارى مي
شود يا بوسيله آن پرداخت مي گردد .درحالي كه پول با بقاء در شكل خاص خود ،بهمثابه مقدارى ارزش
مشخص و ثابت ،محتجر مي ماند (“در شكل پول… سرمايه هيچ بهرهاى ببار نمي آورد“ Ricardo: “principels of
 .)Political Economy", P. 267همچنين تغيير مزبور نمي تواند از دومين عمل َدوران ،يعنى بازفروش كاال
سرچشمه بگيرد ،زيرا اين عمل فقط كاال را از شكل طبيعى خود مجددا به شكل پولى مبدل مي سازد.
بنابراين تغيير بايد ناشى از كاالئى باشد كه در معامله نخستين پ -ك خريدارى شده است ،ولى نه از ارزش
كاال ،زيرا چنانكه گذشت ،برابرها با هم مبادله مي شوند و پرداخت نيز طبق ارزش كاال انجام مي گيرد .پس
تغيير مزبور فقط مي تواند از ارزش مصرف كاال بنفسه ،يعنى از استعمال و مصرف آن ناشى گردد .براى
آنكه صاحب پول ما بتواند از استعمال و يا مصرف كاالئى ارزشى بيرون كشد ،بايد بخت با وى چنان
يامگردد ،كه در محيط َدوران ،يعنى در خود بازار ،كاالئى با اين ويژگى بچنگ آورد كه ارزش مصرفش،
خود ارزش باشد ،بنحوى كه استفاده واقعى از آن كاال ،بخودى خود موجب وقوع يافتن كار و بالنتيجه ارزش
آفرينى گردد .و درواقع صاحب پول ما كاالئى با اين خصوصيت در بازار پيدا مي كند و آن عبارت از توان
كار يا نيروى كار است.

ما تحت عنوان نيروى كار يا توان كار مجموع امكانات روحانى و يا جسمانىاى را مورد نظر
قرار مي دهيم كه در كالبد و شخصيت يك انسان زنده وجود دارد و وى آنگاه كه ارزشهاى
مصرف از هر نوعى را توليد مي كند ،آن را بكار مي اندازد.
 -LXXXسان سيمون ،1760 -1825سوسياليست تخيلى فرانسوى.
 -LXXXIناتورآليسم ،آموزش فلسفي اي كه جهان را داراى ريشههاى طبيعى مي داند .بر خالف انديشه مذهبى
كه براى طبيعت ريشه ماوراءطبيعى قائل است .به زيرنويس  LVIنيز مراجعه شود .ناتورآليسم نام يك
جهتگيرى هنرى نيز است.
 -LXXXIIامروز حكم درباره معاون رئيس پليس شهر فرانكفورت آلمان و مامور زيردستش صادر شد ،كه در
جريان تحقيقات به مناسبت ربودهشدن پسر هفت ساله در  ٤سال پيش كه به مرگ كودك نيز منجر شدهبود،
فرد مظنون را تهديد به ضرب و جرح و اعمال فشار بدنى كرده بود ،چنانچه فرد مظنون محل مخفى كردن
كودك را بروز ندهد .بدنبال تهديد ،فرد مظنون محل نعش كودك را كه قبال بقتل رسانده بود ،افشا كرد.
استدالل مدعىالعموم چنين بود كه اقدام غيرقانون معاون رئيس پليس ،اصل قانون اساسى جمهورى فدرال
آلمان را نقض و زيرپا گذاشته است .قانونى كه طبق آن ،حفظ حرمت و امنيت و شخصيت انسان  -حتى فرد
مظنون و يا محكوم نيز  -از آن چنان اهميت اساسى برخوردار است كه در هيچ شرايطى نقض آن مجاز
نيست و اقدام عليه آن اقدامى مجرمانه است و بايد طبق قانون مجازات شود( .خصلت غيرقانونى و مجرمانه
سياست اياالت متحده آمريكا در ايجاد زندانهاى مخفى -غيرقانونى در كشورهاى اروپايى و برپايى
بازداشتگاه “گوانتانامو“ در بخش اشغال شده كوبا توسط اين كشور نيز ،از همين اصل اهميت حرمت و
امنيت شخصيت انسان ناشى مي شود).
دادگاه استدالل را پذيرفت و معاون پليس و مامور زيردستش را محكوم كرد.
اين لحظه و جنبه پراهميت در هستى اجتماعى مردم آلمان ،يعنى تضمين قانون اساسى در حفظ حقوق بشر،
حفظ امنيت و تماميت بدنى و روحى انسان و ممنوعيت مطلق شكنجه بدنى و روحى ،ازجمله براى فرد
مظنون به آدمربائى و آدمكشى ،دستاورد تاريخى پراهميتى را براى مردم آلمان ،بهويژه باتوجه به تاريخ
گذشته حاكميت نازىها بر اين كشور و فجايع هولانگيز آنان عليه آلمانىها و خلقهاى ديگر ،تشكيل مي دهد.
دستاورد پراهميتى كه يكى از ويژگي هاي برجسته تاريخ آلمان باالخص و قانون مدنى بورژوايى به طور
كلى را تشكيل مي دهد.
تاريخنگار بورژوايى شايد با زبانى رساتر از سطور فوق ،دستاورد برشمرده را در ارزيابى خود عنوان
خواهد كرد و در چاپ بعدى فرهنگستان به چاپ خواهد رساند .اما برداشت ديالكتيكى از واقعه فوق نمي
تواند در اينجا پايان يافته و به آنچه كه گفته شد ،قناعت كند.
قانون اساسى آلمان كه امنيت ،تماميت ،حرمت انسان و حقوقبشر را تضمين مي كند ،در همين روزهاى آخر
سال  ٢٠٠٤اجازه مي دهد كه اين حقوقبشرى تضمين شده در قانون اساسى كشور ميليونها مرتبه به
كشور ثروتمند از موهبات اين قانون محروم شوند.
خشنترين شكل نقض شود و ميليونها ساكنين اين
ِ
بيكارى ،بىخانمانى و فقر با تصويب قانون معروف به “هارتز چهارم“ كه از آغاز سال  ٢٠٠٥بهمورد اجرا
گذاشته خواهد شد ،طبق آمار رسمى اعالم شده ،مثال تنها زندگى يك ميليون بيشتر از كودكان كشور را به
زير مرز فقر مىراند ،رقمى كه هم اكنون و تا پيش از اجراى قانون جديد هم رقمى ميليونى را تشكيل مي
دهد.
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جامعهشناسى بورژوايى كه در مورد اقدامات جنايتكارانه با هدف سودورزى مالى توسط يك فرد آدمربا،
بهدرستى اصل حفظ حرمت و تماميت شخصيت آدمربا را تعيين كننده ارزيابى مي كند ،حتى نيم نگاهى هم به
نقض حقوقبشرى و قانونى ميليونها انسان ديگر نمي اندازد ،زيرا اصل مالكيت شخصى بر ابزارتوليد،
بهمثابه قانونى كه برپايه “حقطبيعى“ انباشت سرمايه و ثروت در اختيار صاحبان ابزارتوليد قرار دارد،
قانون “طبيعى“ سرمايهدارى ،گويا
كماكان در نظام بورژوايى حاكم است .و توسعه فقر ناشى از تاثيرات اين
ِ
پيامدى “طبيعى“ است و لذا “قانونى“ است .با توجه بهنكات فوق است كه توجه به كليه جنبههاى هر پديده در
جريان روند تغييرات و شدن آنها ،پيششرط شناخت كليت پديده ،در مورد بحث ما ،نظام سرمايهدارى ،در
انديشه ديالكتيكى را تشكيل مي دهد.
« -LXXXIIIتا آنجا كه ما آگاهيم ،انسان تنها موجود جهان است كه داراى مقاصد اصيل (واقعى) و آگاهانه
بوده و مي تواند درگير فعاليتهايى با مقاصد آگاهانه شود .انسان و تنها انسان است كه با كار غايتمند و
خالق خود توانسته است يك زندگى اجتماعى متنوع برپا سازد و خود را در برابر طبيعت به عنوان محتواى
اصلى جامعه در آورد .و در جريان درك و تغيير پوياى طبيعت… يك جهان انسانى ،كه داراى مسماى
حقيقى است» ،ايجاد سازد .به نقل از مقاله “در پيرامون غايت““ ،ژشياژ نتاور“ ،ترجمه محمود عباديان،
نشريه “نقدنو“ شماره  ،5ص  ،52اسفند 1383
« -LXXXIVغايت نه چنان مقولهاى است كه از طبيعت فرا رود و نه مقولهاى كه از جامعه و تاريخ فرا رود.
غايت هدف انسان است و انسانى كه هدفى پيشرو مي گذارد و به آن تحقق مىبخشد ،خود انسانى اجتماعى
است؛ انسانى كه در محدوده ى مناسبات اجتماعى تحت شرايط موجود تاريخى زندگى مي كند .بنابراين در
پيشرو گذاشتن و تحقق يك غايت ،انسان دقيقا در قيد محدوديت شرايط اجتماعى و تاريخ است و قوانين
تكامل اجتماعى بر او حاكم است ».همانجا ص 54
 -LXXXVماركس در بحث راجع به مناسبات ميان توليد و مصرف  Consumptionمي نويسد« :بدون توليد،
مصرف وجود ندارد؛ اما بدون مصرف ،توليد نيز وجود ندارد .زيرا توليد در چنين صورتى بىهدف خواهد
بود… چرا كه مصرف ،نياز به توليد نو را به بار مي آورد و بنابراين مصرف آرمانى است كه فطرتا براى
توليد زمينه فراهم مي آورد .و پيششرط توليد است… اگر صحيح است كه توليد از نظر خارجى موضوع
مصرف را پديد مي آورد ،به همان ميزان بديهى است كه مصرف موضوع توليد را فكرتا (آرمانگرايانه)
همچون يك تصور درونى ،يك نياز ،يك محرك ،يك غايت فراهم مي آورد .مصرف موضوع توليد را به
صورت شكل ذهنى به وجود مي آورد .توليد بدون نياز وجود ندارد ».همانجا ص 52
 -LXXXVIبراى آقاى پاپاعظم ،بنديكت شانزدهم ،خصلت “خشونتآميز“ اسالم در تاريخ دركنشده باقى مي
ماند ،زيرا او بهمثابه يك تاريخنگار فاقد انديشه ديالكتيكى ،ويژگى “خاص“ تظاهر پديده اسالم را در تاريخ در
ارتباط با ديگر لحظات “انقالب اسالمى“ (فردريش انگلس) قرار نمي دهد و لذا كليت پديده تاريخى اسالم را
درك نمي كند .پاپ در نطق خود در ماه سپتامبر  ٢٠٠٦در دانشگاه شهر رگنزبورگ  Regensburgآلمان ،جايى
كه او تا پيش از انتقالش به واتيكان و منسوب شدنش به رياست دادگاه انگيزسيون كليساى كاتوليك ،به عنوان
استاد تدريس مي كرد ،با پنهان شدن در پشت نقلقولى“ ،خشونت“ اسالم را محكوم كرد ،و درعين رديف
كردن خود در صف سياست جهانى آقاى بوش و شركاء در به اصطالح «جنگ عليه تروريسم» ،به اين امر
هم اقرار كرد كه بهمثابه استاد دانشگاه نيز فاقد بينش تاريخى است و پديده “اسالم“ را نشناخته ،مورد انتقاد
قرار مي دهد.
“انقالب اسالمى“ ،تحولى بود در جامعه قبيلهاى عربستان .رشد اين جامعه قبيلهاى در جهت ايجاد نظام
فئودالى تنها از طريق اتحاد قبايل ممكن بود .ازسوي ديگر ،دمكراسى قبيلهاى كه حق فرد فرد قبيله را به
طور مساوى مىپذيرفت و محترم مىداشت ،قدرت كشش بزرگى براى جلب مردم اقوام ديگر بود .مردمى كه
مثال در ايران زير فشار فئوداليسم خشن و غارتگر ساسانى به تنگ آمده بودند .خصلت “جنگجويى“ اسالم در
چند دهه آغاز “انقالب اسالمى“ ،كه پاپ مورد انتقاد قرار مي دهد ،تنها در چهارچوب تغيير شرايط ايجاد
شده براى رشد و گذار نظام قبيله اى به نظام فئودالى و نياز به اتحاد قبايل و ايجاد حكومت مركزى در
عربستان قابل درك است“ .خصلتى“ كه جنبهاى “خاص“ در كليت پديده تاريخى در عربستان آن روز را
تشكيل مي داد .برقرارى و سلطه دسپوتيسم فئودالى بعدى بر جامعه اسالمى ،بزودى پس از توسعه
سرزمينهاى اسالمى ،همان پديدهاى است كه بدنبال برقرارى حاكميت پاپ اعظم در قرن ششم تاريخ اروپايى
نيز تحقق يافت .جنبش دهقانى قرن پنجم و ششم در فرانسه و ايتاليا و  ...منجر به برقرارى حاكميت پاپ در
رم شد .حاكميتى كه بر روى دستهاى تودههاى دهقانى ايجاد شد و بزودى بهمثابه حاكميت خشن و
حولانگيز كليساى كاتوليك تحكيم گشت و  ١٢٠٠سال تاريخ فئوداليسم اروپايى را رقم زد .خشونت دادگاه
انگيزسيون در قرون وسطى ،احكام كشتار و آدم سوزى بربرمنشانه آن ،جنايات اعمال شده در “جنگهاى
صليبى“ و  ...در تضاد است با ادعاى آقاى پاپ بنديكت شانزدهم كه گويا مايل است امروز نقش “عقاليى“ و
مسالمتآميز براى كليساى كاتوليك دست و پا كند ،درحالي كه سياست واقعى آن شركت در جبهه
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سرمايه دارى است كه بوش و شركاء نمايندگان آن هستند و مايلند با خصوصىسازى حتى آب در جهان،
غارت مردم جهان را تشديد كنند.
 -LXXXVIIكومته ،آگوست ،1798 -1857 ،فيلسوف فرانسوى ،پايه گذار جامعهشناسى سه مرحله رشد بشر.
 -LXXXVIIIاشتاملر ،رودلف ،1856 -1938 ،فيلسوف پوزيتويست.
 -LXXXIXزمملر ،گئورگ ،1858 -1918 ،فيلسوف و جامعهشناس آلمانى.
 -LXXXXتابوريتها .جنبش ضد فئودالى چكها .هوس  ،Hussيوهان ،١٣٧٠ -١٤١٥ ،رهبر جنبش در سال
 ١٣١٥در جلسه كنسيل كليساى كاتوليك در شهر كونستانس به مرگ در آتش محكوم و سوزانده شد.
 -LXXXXIاز لغت يونانى  ،chilioiاعتقاد مسيحى درباره حاكميت هزارساله بعد از تولد مسيح.
 -LXXXXIIمونتسر ،توماس ،1490 -1525 ،انقالبى مذهبى مخالف لوتر ،يكى از رهبران جنگ هاى دهقانى
در آلمان ،شكست در جنگ و اعدام در سال .1525
 -LXXXXIIIدر تاريخ مردم سرزمين ما ايران نيز جنبشهاى تساوى خواهانه -كمونيستى وجود داشته است.
معروفترين آنها ،جنبش مزدكي است كه در سال  ٤٩٦تاريخ اروپايى آغاز شد و تا سال  ،٥٢٤در طول
سى سال ادامه داشت .در اين دوران جامعه ايرانى در حال «گذار تدريجى و دردناك از نظام دودمانى و
بردگى به نظام فئودال» بود (احسان طبرى ،جهانبيني ها و جنبشهاى اجتماعى در ايران ،١٣٤٨ ،ص
 .)١١٤نگاه اين جنبش به “گذشته“ ،گرايشى بود براى برقرارى دمكراسى جامعه قبيلهاى ساده كه در آن
تساوى حقوق ميان افراد برقرار بود و هستى فردى حلقهاى ناگزير و درعينحال ضرورى تداوام هستى قبيله
را تشكيل مي داد .برداشت تاريخنگارى غيرديالكتيكى از اين جنبش مساواتطلب ،تنها “اشتراك زنان“ را
مطرح مي سازد كه نه فقط برداشت ايدئولوژيك حاكم آن زمان است كه همچنين برداشت امروزى روزمره و
بدخواهانه را نيز از هدف مساواتطلبانه جنبشهاى اجتماعى تشكيل مي دهد .هدف اين برداشت ايدئولوژيك
و تحريف كننده ،پوشاندن فقر و بىعدالتى تحميل شده به تودههاى دهقانى است كه به علت عدم امكان ايجاد
خانواده در جامعه فئودالى ساسانى ،بپاخاسته بودند.
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 -107ماركس ك "سرمايه" جلد اول  1947ص .537
 -108همانجا ص .540
 -109همانجا ص .539
 -110انگلس ف" ،منشاء خانواده ،مالكيت شخصى و دولت" پيشگفتار نشر اول.
 -111ماركس ك "فقر فلسفه"  1932جلد  2ص .32
 -112ماركس -انگلس“ ،ايدئولوژى آلمانى“ ،جلد دوم ،همانجا ص .32
 -113ماركس ،ك“ ،فقر فلسفه“ ،همانجا ص .549
 -114به نقل از "درباره ماترياليسم تاريخى و ديالكتيكى"  1946ص .27
 -115ماركس ك" ،درباره انتقاد اقتصاد سياسى"  ،1909ص .xviii
 -116لنين و ا "بازماندههاى فلسفى"  1949ص .285
 -117ماركس ك "تزهاى درباره فويرباخ" ،تز نهم 1949 ،ص.54
 -118مئرينگ ف "درباره ماترياليسم تاريخى"  1947ص .44
 -119پلخانوف گ و "درباره برداشت ماترياليستى تاريخ"  1946ص .)10
 -120همانجا ص .12
 -121ماركس -انگلس "ايدئولوژى آلمانى" جلد  ،1932 ،2ص .15
 -122لوكاش گ" ،هگل جوان"  1948ص .613
 -123ماركس ك "درباره انتقاد اقتصاد سياسى"  1909ص .613
 -124انگلس ف "آنتي دورينگ"  1949ص .183
 -124Aكوفلر ،ل" ،درباره تاريخ جامعه سرمايهدارى"  1948و .1949
 -125ماركس ك "هيجدهم برومئر"  1946ص .40
 -126ماركس انگلس "خانواده مقدس"  1932جلد اول ص .381
 -130ماركس ،ك" ،انتقاد اقتصاد سياسى"  ،1909ص.
 -131ماركس ك" ،كاپيتال" جلد  1949 ،1ص .165
 -132لوكاش ،گ" ،رئاليسم روسى در ادبيات جهان" ،1949 ،ص .165
 -133ماركس -انگلس" ،مانيفست حزب كمونيست" ،1946 ،ص .19
 -134اشتين ك فون" ،تاريخ جنبش اجتماعى در فرانسه" جلد  1ص.
 -135ماركس ك" ،كاپيتال" جلد ا ص .514
 -136همانجا ص  275و .186
 -137ماركس -انگلس "ايدئولوژى آلمانى"  1932جلد  2ص .32
 -138ماركس و انگلس درباره هنر و مطبوعات ،مجموعهاى از آثار آنها  ،1948ص.29
 -140انگلس ف "آنتي دورينگ"  1948ص .366
 -141ماركس ك "كاپيتال" جلد ا  1947ص.680
 -142انگس ،ف" ،رشد سوسياليسم از اتوپى به علم" ،پيشگفتار انتشار بزبان انگليسى  ،1945ص .15
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 -143انگلس ف "آنتى دورينگ" ،همانجا ص .395
 -144ماركس -انگلس "ايدئولوژى آلمانى همانجا ص .236
 -145ماركس ،ك" ،كاپيتال" ،جلد اول 1047 ،ص .331
 -146انگلس ف رشد سوسياليسم  ،١٩٤٥ص .٤٦
 -147ماركس ك "كاپيتال" جلد  1همانجا ص  564و .565
 -148همانجا ص .578
 -149همانجا ص .578
 -150همانجا ص.18
 -151ماركس -انگلس" ،ايدئولوژى آلمانى"  ،1932جلد دوم ،ص .37
 -153به نقل از لوكاش" ،هگل جوان" همانجا ص .358
 -154انگلس ،ف ،در "كارل ماركس" ،مجموعهاى از خاطرات و نوشتهها  ،1947ص .150
 -155ماركس -انگلس" ،ايدئولوژى آلمانى" ،1932 ،جلد دوم ،ص .24
 -156ماركس ،ك" ،كاپيتال" ،جلد سوم ،1949 ،ص .936
 -157انگلس ف" ،موقعيت طبقه كارگر در انگلستان".
 -158ماركس ،ك" ،كار دستمزدى و سرمايه".
 -159ماركس ك "در مورد مسئله يهودىها" ،1919 ،ص .33
 -160ماركس ،ك" ،انتقاد اقتصادملى"  ،1909ص . xiv
 -161همانجا ص . xv
 -162زآالمون ،گ  ،G. Salamonتحت عنوان "مقدمه بر لورنس ف اشتين ،تاريخ جنبش اجتماعى در فرانسه"
ص .xxxiv
 -164لوكاش ،گ" ،هگل جوان" ،1948 ،ص .318
 -165ماركس ،ك" ،كاپيتال" جلد  ،1947 ،1پس گفتار در مورد چاپ دوم و ماركس -انگلس "ايدئولوژى
آلمانى" ،1932 ،جلد  ،2ص.14
 -166انگلس ،ف" ،منشاء خانواده ،مالكيت خصوصى و دولت" ،1884 ،پيشگفتار براى چاپ اول.
 -167انگلس ،ف" ،جنگ دهقانى در آلمان" ،1946 ،ص .5
 -168به  165نگاه كن.
 -169همانجا ص .5
 -170انگلس ،ف" ،منشاء خانواده ،مالكيت خصوصى و دولت" ،1910 ،ص xv
 -171مئرينگ ،ف|" ،افسانه لسينگ"  ،1919نطق پيش از چاپ دوم ،ص .viii
 -172وبر ،م" ،علم بهمثابه شغل" ،رساله درباره تئورى جامعهشناسى ،1947 ،ص .3
 -173انگلس ،ف" ،جنگ دهقانى در آلمان" ،همانجا ص.39
 -174همانجا ص .69
 -175لنين ،و ا" ،بازماندههاى فلسفى" ،همانجا ص .286
 -176انگلس ،به نقل از مويزل "Meuselدرباره انقالب انگليسى" ،1949 ،ص .36
 -177ماركس در تز اول درباره فويرباخ ازجمله مي نويسد" :انسان بايد در پراتيك ،حقيقى بودن ،يعنى
تفكر جدا از
ت
واقعيت و توانائى و ناسوتى بودن تفكر خود را اثبات كند .بحث درباره واقعيت يا عدم واقعي ِ
ِ
پراتيك ،مسئلهاى است صرفا اسكوالستيك".
 -178ماركس ،ك "كاپيتال" ،جلد ا ،1947 ،ص .791
 -179انگلس ،ف" ،جنگ دهقانى در آلمان" ،همانجا ص .5
 -180هگل ،ف" ،فنومنولوژى روح"  ،1949ص.21
 -181لئوكه ،ج ،1690 Of Government ،جلد  ،2ص 5
 -182اشتين ،ل .و ،.تاريخ حقوق جنايى فرانسه ،جلد 3
 -183ماركس ،ك" .سرمايه" ،1949 ،جلد  ،3ص 867

